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opnieuw barst
gevonden in
Boeing 727

van h
rs hebben een barst

Jna acht centimeter on-gein"1 de romp van een oude
ties n van Eastern Airli-
fen' "e schade werd aangetrof-
Heur sezelfde5 ezelfde Plaats als de
van ï,r «ie een ander toestel
>W, astern Airlines maandag
Èen tot een noodlanding.
Amp .w°ordvoerder van de
vaas!kaanse Federale Lucht-
v^nrif lenst zei dat inspecteurs
togVH Nati°nale Vervoers Vei-

t
ienst gisteren een on-

de ek zullen beginnen naar
dak v ontdekte scheur in het
in kp? n het vliegtuig. De barst
Weitf ~ Jaar oude vliegtuig
ee n *

dlnsdag ontdekt tijdens
Êast;Peciale
Begev Alrlines had opdracht
?oe u en tot een nader onder-
?27v na?r de romp van alle
45 c na de ontdekking van een
de grote scheur aan
°<Jde7W van een 22 jaar

die niaandag eenchari ng m°est maken in''eston in West-Virginia.

Identificatie
Reddingswerkers hebben dinsdag
opnieuween stoffelijk overschot ge-
vonden in de wijk Sherwood, die
vrijwel volledig werd vernietigd.
Niet duidelijk is of het gaat om een
vanac zo» passagiers ot iemand vande 11 vermiste inwoners. In het
geïmproviseerde mortuarium in het
stadhuis van Lockerbie staan nog
70 kisten met nog niet geïdentifi-
ceerde menselijke resten. In totaal
zijn 241 lijken geborgen.

De grootscheepse zoekactie in de
wijde omgeving van het Schotse
stadje wordt voortgezet. In het na-
bijgelegen Dumfries moesten giste-
ren vier mannen voorkomen. Ze
worden beschuldigd van plunde-
ring.

Hetweer
NEVELIG
Solk^feintmet m»st en lageW£'ng. Mede door een

ti»ir*2!lld"zuidwestelijke
on v e mist maar ,ai»g-S erderb»iJft het van-Se- fe0lukt' maar welfn kl ei„,SSch,en dat er "o&

*a,t eên ag- De
in- V«„ Waarde van 9 gra-
ait d°r, de komende nacht
aden le»nperatuur naar 6

S-i»s^r inTf«ïform«tie over het
U2234" Fg kunt u be,len
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K: gl® onder: 163«
■o HGEN- : 11A2

****.p. }*"« on«ler: 16.37
"" 4SA2 onder: 11.51

TV ontploft:
bungalow
uitgebrand

BAARLO - In Baarlo is gisteren
omstreeks twaalf uur een vrijstaan-
de bungalow aan de Napoleonsweg
uitgebrand. De brand is vermoede-
lijkontstaan doordat een defect aan
de videorecorder ervoor zorgde dat
het televisietoestel ontplofte. De be-
woonster van het huis, die op dat
moment op haar slaapkamer was,
kon zich in veiligheid brengen om-
dat zij tijdig de rook ontdekte die
onder de deur de slaapkamer bin-
nenkwam.

Uitgaansverbod
Het Israëlische leger kondigde gis-
teren in de Gaza-strook, waar dins-
dag een 29-jarige Palestijn door Is-
raëlische kogels werd gedood, een
uitgaansverbod in vier vluchtelin-
genkampen af.
De Israëlischekrant 'Haaretz' meld-
de gisteren dat niet nader omschre-
ven „leiders van de Palestijnse ge-
meenschap op de westelijke Jor-
daanoever" principieel de bereid-
heid hebben uitgesproken een
„pauze in de Intifadah" in te gelas-
ten. .

Conclusieexperts na onderzoek van de brokstukken

Bomoorzaak ramp
Boeing in Lockerbie

Van onze correspondent

t
G~ De ram P met de Amerikaanse Boeing boven het

(ran:Se Lockerbie, waarbij minstens 270 mensen om het leven
5 Ar5n' ls veroorzaakt door een bomexplosie. Britse zowelmenkaanse experts die de brokstukken van de Jumboizoeken, zeggen schade door een ontploffing te hebben
Ht vaststellen aan de kunststof bekleding van het voorste
'thptn"' Deze is Semaakt van kevlar, een materiaal zo hard
'ak k- "

en kan worden beschadigd dooreen zeer grote hitte,ö °ij een explosie.

Ij genten van met metaalsplin-
a^oorboorde bagage zijn dins-
e °nd opgestuurd naar een spe-t onderzoekafdeling van het
it ,l°inisterie van defensie in
n' Volgens het Britse departe-van verkeer staat echter na het. onderzoek al onomstotelijk
',£**: de ramp met het Pan Am-
'ht 'S veroorzaakt door een zeerbom. Het zal echter nog

Bllin duren voor de samen-
aats** Van de bom en de precieze

'rEPr,Waar hiJ in het vliegtuig ver-
*en was, bekend zal zijn, aldus

gisteravond een verklaring van het
departement.

De weg is nu vrij voor het inschake-
len van de anti-terreurbrigade voor
het opsporen van de daders. Bij dat
onderzoek zal vrijwel zeker ook de
Amerikaanse FBI worden betrok-
ken. Nu al worden gegevens uitge-
wisseld tussen de anti-terrorisme
brigade van Scotland Yard, die het
onderzoek leidt, en de politie in
Frankfurt, waar vlucht 103 vertrok.
Tot nog toe heeft deze samenwer-
king nog geen vruchten afgewor-
pen.

Functionarissen van de FBI zijn al
sinds de ramp, vorige week woens-
dag, aanwezig om aan de hand van
meegebrachte kaarten met vinger-
afdrukken te assisteren bij de iden-
tificatie van de ongeveer 270 slacht-
offers.

Behorend tot groepering contra Arafat
Leger Israël doodt

Palestijnse strijders
JERUZALEM - Israëlische para-
chutisten hebben gistermorgen drie
leden van een Palestijnse comman-
dogroep gedood toen zij over de
prikkeldraadversperring aan de Is-
raëlisch-Libanese grens probeerden
te klimmen.
De drie Palestijnen, die gewapend
waren met machinepistolen, hand-
en anti-tank granaten, werden on-
derschept ten noorden van de kib-
boets Menara, enkele meters van de
grens. Aan Israëlische kant vielen
geen slachtoffers.
De militaire commandant van de
noordelijke sector, generaal-majoor
Jossi Peled, zei dat de Palestijnse
commando's vermoedelijk behoor-
den tot een pro-Syrische groepering
die vijandig staat tegenover de PLO
van Yasser Arafat. Volgens Peled
waren de commando's van plan
„iets spectaculairs aan te richten".
In de nacht van zondag op maandag
werden in dezelfde noordelijke sec-
tor driePalestijnse guerilla-strijders

gedood toen zij onder soortgelijke
omstandigheden probeerden Israël
binnen te dringen.
Israëlische soldaten hebben giste-
ren in Nabloes op de westelijke Jor-
daanoever een 18-jarige Palestijn
gedood tijdens gevechten tussenPalestijnse demonstranten en het
leger.

Twee broers
zwaar gewond
door vuurwerk
RUSSEN - Twee broers van 12 en
14 jaar oud zijn gisteren in Rijssen
ernstig gewond geraakt bij het ex-
perimenteren met vuurwerk in de
schuur van hun huis. Er ontstond
zon grote explosie dat een jongen
een hand kwijtraakte en de ander
zeer ernstig oogletsel opliep. De
broers zijn opgenomen in het zie-
kenhuis van Deventer.

" Zie ook pagina 13

Lezer:: LDkozen hun favorieten:
Frans Maassen,
Carla Beurskens

en Roda JC
HEERLEN — Prof-
wielrenner Frans
Maassen uit Haelen
is door de lezers van
het Limburgs Dag-
blad uitgeroepen tot
'Sportman 1988. Ma-
rathonloopster Carla
Beurskens werd we-
derom gekozen tot
Limburgs beste en
meest prominente
sportvrouw. En de
voetbalclub Roda JC
zag haar succesvolle

optreden in het
Europese bekervoet-
bal beloond met de
titel 'Sportploeg van
het Jaar.
In een bomvol Wijn-
gracht-theater in
Kerkrade was dat de,
voor sommigen toch
wel verrassende, uit-
slag van de uitver-
kiezing van Lim-
burgs beste sport-
mensen over het af-
gelopen jaar. Een

verkiezing die het
Limburgs Dagblad
met medewerking
van haar lezers hield,
en waarvoor dit jaar
een grotere belang-
stelling dan andere
jarenwas.
Kunst-schaatster
Daniëlle Roymans
werd bij die verkie-
zingen uitgeroepen
tot 'ster van de toe-
komst' en ontving de
LD-aanmoèdings-
prijs'
De bekendmaking
van de beste sport-
mensen van Lim-
burg gebeurde tij-
dens een feestelijk
LD-sportgala.
Voor een uitgebrei-
de reportage zie pa-
gina 17

" De sportman, -vrouw en -ploeg vanLimburg tijdens het LD-gala van gisteravond. Foto: FRANS RADE
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Nico Droeven
kandidaat

burgemeester

VOEREN- Nico Droeven, de leider
van de Franstalige fractie in de Voe-
rense raad, wordt vandaag tijdens
de gemeenteraadsvergadering in
Voeren voorgedragen als kandi-
daat-burgemeester. De politieke rol
van Happart in Voeren is daarmee
ten einde.

Oppositieleider Hub Broers van de
Vlaamse oppositie heeft in een eer-
der stadium al verklaard met Droe-
ven te kunnen samenwerken omdat
hij Nederlands kent en spreekt.

Franse zusjes nog spoorloos

BEIROET - De Franse zusjes Ma-
rie-Laure en Virginie Betille, die
maandag zouden zijn vrijgelaten
door de guerrillabewegingvan AbuNidal, zijn nog steeds spoorloos.

Walid Khaled, de woordvoerder van
de Fatah-Revolutionaire Raad van
Abu Nidal, zei maandag dat de
meisjes op weg waren naar Parijs,
maar tot dusver zijn ze daar niet
aangekomen.

Khaled kondigde de vrijlating op 24
december aan en zei dat het een re-
actie was op een oproep van de Libi-
sche leider Moammar Gaddafi.
De meisjes waren in november 1987
met hun Franse moeder, haar Belgi-
sche vriend en een Belgisch gezin
van vier mensen aan boord van eenjacht in de Middellandse Zee toen
zij door guerrillastrijders van Abu
Nidal gevangen werden genomen.

Van onze Haagse
redactie December een

van de warmste
DEN HAAG - Met een
gemiddelde tempera-
tuur van 7,0 graden be-
hoort deze december-
maand tot de drie
warmste maanden van
de eeuw. Alleen in de
maanden december van
1934 (7,2 graden) en
1974 (7,3 graden) steeg
het kwik hoger. De ge-
middelde temperatuur
van de afgelopen 88 de-
cembermaanden ligt op
3,2 graden.

Entomoloog H. Vlug
van het Instituut voor
Planteziektenkundig
Onderzoek noemt de
zachte wintermaand
„erg ongunstig" voor
onder meer vliegen en
muggen. „Een aantal in-
sectensoorten komt
door de relatief warme

temperatuur uit hun
winterslaap. Ze vinden
niets van hun gading en
leggen dus het loodje.
Verder zijn schimmels
en bacteriën in staat de
insecten aan te tasten".
Het jaar 1988 breekt
met een gemiddelde
temperatuur van 10,3

graden het eeuwrecord,
dat ligt op 9,2 graden.
Een woordvoerder van
het KNMI meent dat
milieuproblemen „tot
het tegendeel is bewe-
zen" niet de oorzaak
zijn van de hoge gemid-
delde temperatuur in
1988. Zo was de jaar-
temperatuur van 8,9
graden in 1987 weer he-
duidend lager dan het
eeuwgemiddelde, en in
het jaar 1985 daalde het
kwik zelfs tot 8,5 gra-
den.

Zalige nieuwjaarsbrunch met
> . schitterenduitzicht!

Zondag 1 |anuari van 12.00 tot 14 30 uur een
feestelijke brunch met allerlei heerlijke warme en__

jmwm^\. koLlde gerechten. Slechts’ 35,- p.p Kinderen tot\_^' 1 2 |aar be,alen /! ■- v°°r iedere 10cm. van hun lengte.
Y'"'JT^ Het schitterende uitzicht is gratisl Maak er een\ar feestelijke nieuwjaarsioridag van en kom naar onsigk^^Jl^J^ prachtig gelegen he-tel in Epen

Graag wel even reserveren!

'■■ *'1 \s_ GoldenTulip Zuid Limburg
ÊmmÊ^^^^^Êm*****m*****mwmamm Julianaslrd-M 23<s, 6285 AH Epen (LJ Tel 04455 1818, telex 56731

■, (ADVERTENTIE)

/ 6 BERLINER BOLLEN salade uiteigen keuken\
OF 6 STRIKKEN KOUDE SCHOTEL

JJ," 100 gram | „^Q
geldigvan do. 29 t/m za. 31 dcc.. a.s.

( VERSLAND T LOON "\
\yWENST U EEN VOORSPOEDIG 1989J/

WINKELCENTRUM 'T LOON HEERLEN
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(ADVERTENTIE)

Opruiming
20 tot 50%

korting

City Fashion
voor individuele mode
Heerlen, Klompstraat 4

(ADVERTENTIE)

opwimino
40% -50%
KOKtJRiG

m Qlaui Q/uemeU
mannenmode

geleenstraat 13■ heerlen

GEZONDHEIDS /ORG
HAAL DE

~tr~^^» POSTBUS 51-BROCHURE
-TV*» vu" BIJ POSTKANTOOR OF

BIBLIOTHEEK

(ADVERTENTIE)

H Ledenmededeling £]I CASINO LANDGRAAF fd Limburgs mooiste speelpaleis
I heett vanavond voor u een daverend optreden vanI Anita Meyer
1 de nieuwe vorm van uitgaan.

CASINO LANDGRAAF
nl Daarnaast de gelegenheid om te epelen op de ftj3 befaamde 24 on 36 observatiereelette. Wt,. Spaelflchea vanaf 1 gulden.

Wij heten u Win hert* welkom In CM«no Undgraef,
"f U weet wel, die met die loper... FcI CASINO LANDGRAAF I1 24 uurper dag open!
nj Moltweg 82 te Landgraaf. Tel.: 045-315080 K

E^HTlTall^V^^^^l Wlff^m*fl99t99mm^ff^ÊllÊmmVMmWmWmWtmWtÊm9mumm^

Behoefteaan meermilieu-ambtenaren



In de theaters
MAASTRICHT - Vanavond vindt in
de stadsschouwburg de opvoering
plaats van de klucht Een fijn span.
De voorstelling met o.a. Joop Do-
derer, Leontien Ceulemans en
Hans Boskamp begint om 20.00
uur. Ton Demmers (piano) en Jan
Gruythuyzen (piano) verzorgen
woensdagmiddag om 12.30 uur
een lunchconcert. Zij spelen wer-
ken van Schumann, Rachmaninoff,
Ravel en Francaix. 's Avonds om
20.00 uurwordt in de stadsschouw-
burg het toneelspel De verbroken
Code opgevoerd.

HEERLEN - In de stadsschouw-
burg geeft vanavond de bekende
popgroep The Nits een concert.
Woensdagmiddag om 14.30 uur
brengt Arno Huibers, een poëti-
sche clown, de kindervoorstelling
De glimlach& de bom.

ROERMOND - Donderdag om
15.00 uur en 20.00 uur en vrijdag
om 13.00 uur en 18.00 uur opent
het Cirque d'Hiver zijn poorten in
deOranjerie. Twee op dewip staat
dinsdagavond om 20.00 uur op het
programma. Aan dit comy-drama
werken Pleuni Touw en Hugo Met-
sers mee. Woensdag treedt de be-
kende groep Flairck op in de Oran-
jerie, aanvang 20.00 uur.

KERKRADE - In het Wijngracht-
theater draait woensdagavond om
20.00 uur de speelfilm L'lnnocente
van Luchino Visconti.

SITTARD - Pim Jacobs & Louis
van Dijk brengen morgenavond in
de stadsschouwburg muziek van
Bach tot de Beatles. Dit piano fes-
tijn begint om 20.00 uur.

" Pim Jacobs en Louis van Dijk, morgen in de Sittardse Stads-
schouwburg.

Maximale deelname aan halve finale
Opmerkelijk juryoordeel
op Vocalistenconcours

VALKENBURG - 'Hoe meer zielen
hoe meer vreugde' moet de jury
van het eerste Internationale Voca-
listenconcours in Valkenburg heb-
ben gedacht. Anders is moeilijk te
verklaren, waarom het maximaal
aantal van twaalf kandidaten werd
toegelaten tot de halve finale, die
vanavond vanaf 20.00 uur wordt af-
gehandeld. Kwalitatieve redenen
zijn moeilijk te vinden voor deze be-
slissing; over het algemeen zweven
de uitvoeringen rond wat men ge-
neraliserend 'matig niveau' zou
kunnen noemen.
Opmerkelijk is dat allebuitenlandse
deelnemers tot de halve finale wer-
den toegelaten. Kennelijk is de
moeite, die men zich heeft getroost
om tot in Valkenburg te geraken,
voldoende aanleiding geweest om
nog een keer aan de bak te mogen.
Hoewel het niveau op de tweede
dag wat beter was dan tijdens de
eerste voorronde, blijkt de liedkunst
aan de meeste kandidaten toch te
hoge eisen te stellen. Over het al-
gemeen kan worden opgemerkt,
dat het voor deze soms zeer jonge

zangers en zangeressen uitermate
moeilijk is, zich te manifesteren in
een zo veeleisende genre als het
kunstlied, waarin het aankomt op
uiterst subtiele nuances en verfij-
ning. En zeker ook op een doorleef-
de manier van zingen, die de tek-
sten hun zeggingskracht geven
moet. Temeer daar de opleidingen
op de eerste plaats zijn gericht op
het produceren van volume - wat in
het commercieel meer aantrekkelij-
ke operavak onontbeerlijk is - blij-
ven de meeste vertolkingen steken
in een clichématige aanpak, die
maar zelden weet te boeien.

De twaalf deelnemers aan de halve
finale zijn: Daphne Becka (Maas-
tricht), Margo van de Laak (Tilburg),
Elma van den Dool (Diemen), José
Kalthof (Maastricht), Catherine
Vandevelde (Hasselt), Jean Ni-
rouët (Parijs), Marisca Mulder
(Maastricht), Barbara Malkus (Len-
zing), Angelique Zyde (Brussel),
Annette Kleine (Neuss), Marie Ko-
bayashi (Parijs) en Margaret Ferret
(Neuss).

kunst

Euregio-jeugdharmonie
werkt aan WMC-concert

KERKRADE - Morgenavond sluit het
Euregio jeugdharmonie-orkest de
kerststage af met een concert om
20.15 uur in de abdij Rolduc in Kerkra-
de. Gisteren kwamen de 77 muzikan-
ten uit het Maas-Rijngebied bijeen om
zich voor te bereiden op wat het hoog-
tepunt moet zijn van deze samenwer-
king: het concert op 5 juli tijdens het
Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

In het 7-jarig bestaan van het Euregio-
naal jeugdorkest, is Alex Schillings nu
3 jaar als dirigent verbonden. Voor het
eerst heeft de Culturele Raad (Neder-
lands) Limburg het muzikale project
naar zich toe getrokken wat de organi-
satorische afwikkeling betreft.

De 77 jongeren, in de leeftijd van 14
tot ongeveer 22 jaar, zijn ondere an-

dere door de muziekscholen geselec-
teerd. Op aandringen van Luik, Aken
en Hasselt is heel bewust gekozen
voor muzikanten die zoveel mogelijk
verspreid wonen. Een tijd geleden zijn
alle muziekscholen in de Euregio be-
naderd om goede leerlingen op te ge-
ven voor het orkest. De belangstelling
viel in eerste instantie tegen, maar na
wat informeel contact kwamen uitein-

delijk 98 aanmeldingen binnen.,
gens zijn niet alleen muzikant'
muziekscholen, maar ook van n!
vatoria present.

Volgens Alex Schillings is dit *het beste dat ooit in Euregio-vi
gespeeld heeft. Gisteren is dfl[
begonnen met het lezen van d«(
en. *
Het programma dat het jeugd!i
nie-orkest donderdag om 20 j
Genk (Cultureel Cemtrum) sp*l
een dag later in Rolduc, ziet
volgt uit: Fantasia, concertsui1
Peter Benoit, Windharp van J
Horowitz, Divertissement var|
ques Ibert, Arachne van Wem
Cleemput en Slava van Bernste
verrassing zit in het koffer val
Schillings nog een medley film'
die pas donderdag gerefl
wordt.

Het programma dat tijdens he*
gespeeld wordt, zal pas rondj
compleet zijn. Het Euregio-orKt
namelijk een stuk uitvoeren 4
compositie-opdracht van beid*
burgen nog gemaakt moet *Met Pasen wordt pas de naam'
componist bekend gemaakt, i
Hoewel Schillings met dit orW
stekende resultaten weet te W
is volgens organisatie-voorzitf
mille Swinnen de behoefte ai
Euregionaal symfonie-orkest 'danks aanwezig. „Als het aanl
zouden we met Pasen al M
tweede orkest kunnen startefli
dan moet ons budget verdubbel
den."

" Alex Schillings

’Wien bleibt Wien’ morgenavond in première

Weense melodieën in
een feestelijk jasje

HEERLEN - Feestelijke walsen van
Johann Strauss, oogstrelende ballet-
ten en gratieuze zang; dat zijn de be-
langrijkste ingrediënten van de Ween-
se Avond, de sfeervolle en kleurrijke
muzikale happening, die onlosmakelijk
verbonden is aan de tijd rond Nieuw-
jaar. Ze worden -voor de tweede keer
in successie - in Limburg en andere
delen van Nederland en het aangren-
zend buitenland gebracht door het Jo-
hann Strauss Orkest met aan het
hoofd een van de weinige 'Stehgei-
gers', die er momenteel in deze con-
treien rondlopen: André Rieu. De hele
maand januari trekken de musici sa-
men met The London Strauss Dancers
en de in Maastricht wonende sopraan
Ruxandra Voda door het land om de
feestelijkheden rond Nieuwjaar extra
luister bij te zetten. Morgenavond is de
officiële première in de Maaspoort in
Venlo, zondagmiddag gevolgd door de
Heerlense Stadsschouwburg.

'...Das singende, klingende frölich-
keitsbringende herzenbezwingende
Lied aus Wien ...' Deze zin uit 'Das
Dreimadelhaus' van Franz Schubert
zou het motto kunnen zijn van deze
avond, die de titel - hoe kan het ook
anders - '\Vien bleibt Wien' heeft mee-
gekregen. André Rieu, die de pro-
gramma-onderdelen op de via het
Maastrichts Salon Orkest van hem be-
kende manier op humoristische wijze
aan elkaar zal praten, heeft een geheel
nieuw programma samengesteld,
waarin gestreefd is naar variatie, maar
waarin bekende elementen terug te
vinden zijn: meeslepende walsen van
Johann Strauss, sprankelende operet-
temelodieën, marsen, een galop, een
czardas; muziek met een lach en een
traan. Wien bleibt Wien 'gaat' in totaal
25 keer, tien keer meer dan vorig jaar.
De overige Limburgse uitvoeringen: 5
januari Stadsschouwburg Maastricht,
8 januari Stadsschouwburg Sittard, 14
januariWijngrachttheater Kerkrade, 24
januari Oranjerie Roermond en 25 ja-
nuari Beejekurf Venray.
Anders ten opzichte van vorig jaar is
de aankleding van het programma, die
toen nogal somber, kaal en doods
overkwam. Maar daar is dit jaarveran-
dering in gekomen: de orkestleden zijn
allen in feestkleding gestoken, de kos-
tuums van de dansers en danseressen
uit Londen zijn kleurrijk en fleurig en
een decor zorgt voor de overige cou-
leur locale. Smaakvol en feestelijk
noemt André Rieu de algehele presen-
tatie, die evenals impresario Jacques
Senf overigens diep in zijn geldbuidel
heeft getast om een ook visueel inte-
ressant produkt op het podium te bren-
gen. Een investering, die om termijn
zijn vruchten af zal werpen, hopen de
beide partners.

André Rieu kijkt ook op muzikaal ge-
bied al enkele jaartjes vooruit. Zo be^
gon hij onlangs aan het Maastrichts
conservatorium een studie orkestdi-
rectie bij Jan Stulen en zijn jongere
broer Jean Philippe, die hem over eni-
ge jaren in staat moet stellen de func-
ties van Stehgeiger en dirigent ook bij
een symfonie-orkest te combineren.

Of hij zich dan ook bij het LSO kan ma-
nifesteren - het orkest waaraan hij in
een halftime dienstverband verbonden
is - is op dit moment nog de vraag, al
beweert Rieu, dat er genoeg sympho-
nie-orkesten voor dit soort onderne-
mingen te porren zijn.

Maar voor het zover is, staat André
Rieu nog diverse malen met het uit vijf-
tien jonge musici bestaande Johann
Strauss Orkest op de planken met een
programma, dat evenveel voor het oog
als voor het oor te bieden heeft.

Geheel in deze filosofie past het aan-
trekken van de uit Roemenië afkomsti-
ge sopraan Alexandra Voda als solis-
te; een zangeres, die niet alleen op het
afgelopen Koningin Elisabeth Con-
cours van Brussel bewees net zo mooi
te kunnen zingen als ze er uit ziet. Een
uitstekende keuze dus.

Jos Frusch

"Ruxandra Voda en André Rieu, de hoofdrolspelers van 'Wien bleibt
Wien'.
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reCept h. Meijer

Soep van
bleekselderij
Benodigdheden: 1 struik bleeksel-
derij, 2 uien of 4 sjalotten, Vi 1 ma-
gere bouillon, 2 el bloem, V> 1 ma-
gere melk, peper en zout.

Snijd de stengels van de bleeksel-
derij. Was ze met een borsteltje
schoon onder de kraan en snijd ze

in kleine repen. Pel de uien of sja-
lotten en snipper ze fijn.
Kook de bleekselderij en de uien
samen ca. 20 minuten in de bouil-
lon. Roer ondertussen in een kom-
metje de bloem glad met een
scheutje van de melk. Bind de
bleekselderij-ui-bouillon met dit
mengsel.
Roer goed zodat een gladde soep
ontstaat. Temper de hittebron en

laat de soep op de laagste stand nog
5 minuten zachtjes doorkoken.
Voeg derest van de melk toe, roer
goed door en laat de soep op tem-
peratuur komen. Breng de soep in-
dien nodig op smaak met peper en
zout.
TIP: Gebruik de ui uit het recept
niet, maar voeg daarvoor in de
plaats 2 eetlepels fijngehakte bies-
look toe.
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Deel Congres wil stop
op import EG-vlees

ui ■-— i

c SHINGTON - Vanuit het Ame-
atlse Congres en de vleesindus-
'n de Verenigde Staten wordtI "entcel grote druk uitgeoefend

tfOe regering Reagan om alle
e «mport uit de Europese Ge-
«.^hap te weren. Dit hebbenZaanse regeringsfunctiona-

Bn gisteren verklaard.
vrtien Amerikaanse senatoren
°en de minister van Landbouw,

tf'iard Lyng, met klem verzocht
te maken van een bepaling
il !

in de nieuweAmerikaanse handels-
wet, waardoor alle invoer vanuit de
EG afkomstig vlees kan worden
stopgezet. Onder de veertien be-
vindt zich ook de voorzitter van de

financiële commissie van de Senaat,
Lloyd Bentsen. Vijf grote Ameri-
kaanse boerenorganisaties hebben
inmiddels meegedeeld dat zij het
verzoek van de Senaat ondersteu-

nen.

Volgens deskundigen is Lyng niet
van plan met een dergelijk verzoek
naar de Amerikaanse president te
stappen, omdat een algehele vlees-
boycot de Europese maatregel in
kracht verre overtreft. Met de im-
port van vlees uit de EG is jaarlijks
een bedrag van 450 miljoen dollar
gemoeid, terwijl de VS er door het
EG-verbod ongeveer 100 miljoen bij
inschieten.

Totale export naar Amerika bedraagt 8,1 miljard gulden

mportheffingVS raakt
Nederland nauwelijks
\ Van onze redactie economie

'^ HAAG - De Nederlandse export naar de Verenigde Sta-(J^rdt door de 'handelsoorlog' tussen Amerika en de Euro-
* Gemeenschap nauwelijks geraakt. „Op basis van de infor-
'e die we nu nebben, zijn de gevolgen voor onze uitvoer

' klein. Nederland exporteert nauwelijks goederen naarerika die in het nieuwe jaar met extra invoerheffing wor-
oelast", aldus een woordvoerder van het ministerie vankomische zaken. Het Produktschap voor Vee en Vlees ver-ht pas grote problemen als de VS en de EG in een spiraal
tegenmaatregelen verzeild raken.

ÉL^rgelding voor de invoerstop
rt ner ikaans vlees met hormonenjLr°Pa leggen de Verenigde Sta-
■tg,61 ingang van 1 januariop een
lel tG-landbouwprodukten 100L^t invoerheffing. Het gaat
■sh °m sPeciaal gemaakte var-
■^^"Jmen en -schouders, huis-
■èbru' rundvlees zonder bot,
ten ie tomaten> vruchtesappen,
Ridl ' e alco'lolische dranken als
/logu S ?n wine-c°olers- Berichten

* bier en kaas onder de extra

invoerheffing vallen, zijn volstrekt
onjuist
Volgens het ministerie bedraagt de
Nederlandse uitvoer van de ge-
noemde produkten naar Amerika
om en nabij de 2,5 miljoen dollar. Er
moet van worden uitgegaan dat dit
door de maatregelen van de Ver-
enigde Staten wat minder wordt.
Maar op de totale export naar Ame-
rika, die 8,1 miljard gulden omvat,
valt zon vermindering vrijwel in
het niet.

Zoon steekt
tirannieke

vaderdood
.f^EREND - In Purmerend

i I J^erdagavond (24 december)
metarige man z^n 58"JariSe va"

jty \. e^n messteek zo ernstig ver-
[: aat de man is doodgebloed.

"ir fiPas S'steren bekendgemaakt
!«le Plaatselijke politie, omdat
ka *\aaste familieleden niet eer-

lig uden worden ingelicht.
Iq e«n politiewoordvoerder
I, w^ orr» een slepend familiedra-
rerrifr'n de man zijn gezin terro-
Tou en herhaaldelijk zijn echt-Iti D]

ernstig mishandelde. Depeher3o^ daarbij zij" moeder in
k echTlrig te nemen- BiJ een he"iam d ke ruzie °P Kerstavond
jüiaarh zoon opnieuw tussenbei-
|tereif dltmaal met een mes. Hij is
Riff:.. v°orgeleid aan de Alkmaar-[ ICler van justitie.

Slachtafval
Aanvankelijk was gemeld dat ook
slachtafval (darmen) voor de worst-
verwerking onder de Amerikaanse
maatregelen zou vallen. Nadere in-
formatie uit de Verenigde Staten
leerde het ministerie van economi-
sche zaken later echter dat het van
de lijst was geschrapt of er mogelijk
niet eens op had gestaan. Voor Ne-
derland gaat het daarbij om ruim 3
miljoen dollar.
Met het verdwijnen van deze pro-
dukten uit de Amerikaanse 'straf-
Hjst' werd het bedrag aan bedreigde
uitvoer in één klap meer dan gehal-
veerd. *
De EG acht de maatregelen van de
Verenigde Staten volstrekt onge-
rechtvaardigd. Volgens de Europe-
se commissaris voor buitenlandse
betrekkingen, de Belg Willy de
Clercq, hebben alle landen in de we-
reld en ook de Europese Gemeen-
schap het recht om maatregelen te
nemen die de gezonheidvan de con-
sument beschermen, mits die niet
discriminerend zijn.

Boete voor overtreding in- en uitvoerwet

Kruitfabriek moet
negen ton betalen

Van onze correspondent
MUIDEN - Muiden Chemie moet
negenhonderduizend gulden boete
betalen voor overtreding van de me-
n uitvoerwet. De kruitfabriek heeft
illegaal springstoffen ter waarde
van 102 miljoen gulden aan Iran ge-
leverd. Het gaat om leveranties via
Joegoslavië, Oostenrijk en Enge-
land-Portugal in de periode tussen
december 1984 en oktober 1987.
De Amsterdamse rechtbank sprak
gistermiddag het vonnis uit in deze
al bijna twee jaar slepende zaak van
justitieel navorsen. In totaal kreeg
Muiden Chemie een boete van drie
miljoen gulden, maar 2.1 miljoen
daarvan is voorwaardelijk met een
gestelde proeftijd van twee jaar.
Ex-directeur J. de Graaff kreeg een
boete van 60.000 gulden voor zijn
(leidinggevende) rol bij de transac-
ties, die tot de illegale leveranties
leidden. De helft van dat bedrag
werd voorwaardelijk gesteld, even-
eens met een proeftijd van twee
jaar. Zowel hij als de aanwezige di-rectieleden van het bedrijf wenstten
nog geen commentaar op het vonnis
te geven.
President-directeur W. de Vries van
Muiden Chemie verklaarde eerst
vandaag met de advocaat en de fi-
nanciers om de tafel te gaan zitten.
Pas dan wordt besloten of de kruit-
fabriek de boete gaat betalen of dat
hoger beroep wordt aangetekend.
„We zitten immers nog steeds krap
bij kas."

Rechtbank-president mr V. van der
Schroeff stelde gistermiddag dat
voldoende is bewezen dat Muiden-
Chemie en haar voormalig direk-
teur de wet „willens en wetens"
hebben overtreden. Hij noemde met
name de zaak Joegoslavië, waar elf
scheepsladingen buskruit nooit op
de officiële plaats van bestemming
zijn aangekomen. In plaats daarvan
gingen de zendingen naar Bandar
Abbas in Iran.

Oostenrijk
Maar ook bij de leverantiesvan bus-kruit, nitro-cellulose tubes en base
bleed grains aan Oostenrijk was vol-
gens Van der Schroeff sprake van
een overtreding. Het pleidooi van
advocaat R. van Kessel van Muiden
Chemie, dat het concern in dat geval
niet na hoefde te gaan waar de
springstoffen uiteindelijk terecht
zouden komen, omdat wapenfa-
briek Noricum in het Alpenland er
munitie voor Houwitzers van maak-
te en dat 'eindprodukt' weer ver-
kocht, ging volgens de rechtbank
niet op.

Bij de lijn Engeland-Portugal was
het ten slottevoor de rechtbank klip
en klaar dat tussen maart '87 en ok-
tober '87, toen justitie de vergun-
ning opschortte, vijfzendingen base
bleed grains en nitro cellulosetubes
naar een afnemer in Iran gingen.
Het Engelse Allivane en Lissabon
waren slechts tussenstations.

Voorhoeve
populairder
I ■

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - VVD-fractieleider
Voorhoeve wint bij de stemmers
langzamerhand aan geloofwaar-
digheid, sympathie en dyna-
miek. Hij is daarmee de enige po-
liticus die door de kiezers gunsti-
ger wordt beoordeeld dan vorig
jaar. Premier Lubbers en PvdA-
fractieleider Kok zijn afgelopen
jaar een deel van hun populari-
teitkwijtgeraakt, zo blijkt uiteen
telefonische enquête van het on-
derzoeksinstituut ITM onder 618
kiezers.
Lubbers heeft het afgelopen jaar
vooral sympathie verspeeld bij

VVD-kiezers, terwijl Kok het bij
aanhangers van alle partijen, in-
clusief zijn eigen PvdA, minder
goed doet. De meeste kiezers
vinden datKok minder boeiend,
geloofwaardig en dynamisch is
dan een jaar geleden.

Voorhoeve daarentegen doet het
goed, zowel bij zijn eigen partij
als bij de aanhang van de PvdA.
Kiezers van CDA en D66 beoor-
delen hem iets minder gunstig,
waarbü hij vooral bij de laatste
partij aan sympathie heeft verlo-
ren.

D66-fractieleider Van Mierlo
wordt, net als vorig jaar, de
meest sympathieke, boeiende en
geloofwaarige politicus gevon-
den. De kiezers vinden hem ech-
ter wel minder dynamisch dan
Kok enLubbers.

binnen/buitenland

Veel afvallers bij
dienstplichtigen
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - In de eerste vier
maanden na opkomst worden onge-
veer achtduizend dienstplichtigen,
ofwel twintig procent, om vooral
medische redenen afgekeurd. Dit
blijkt uit het jaarverslag van de In-
specteur-Generaal van de Krijgs-
macht.

De commandanten van het Eerste
Legerkorps willen dat er daarom
jaarlijks twintig procent meer
dienstplichtigen (bijna 10.000 man)
wordt oproepen om een einde te
maken aan de „onderbezetting" van
eenheden met parate NAVO-taken.
Als oorzaak van het hoge percenta-
ge dat wordt afgekeurd, noemt het
rapport de oudere leeftijd waarop
dienstplichtigen na langdurig uit-
stel door bijvoorbeeld studie onder
de wapenen komen. Deze 'oudere
jongeren' zouden slecht bestand
zijn tegen de zware militaire trai-

ning. Een andere oorzaak voor het
hoge afvalpercentage is volgens het
jaarverslag „het fysiek zware en
korte opleidingsprogramma, waar
de gemiddelde jonge Nederlander
niet meer gewend aan fysieke belas-
ting met lichamelijke klachten op
reageert".

De Vereniging voor Dienstplichtige
Militairen (VVDM) gelooft nier dat
een te zware fysieke belasting de
oorzaak is van het afvallen van
oudere dienstplichtigen. „De be-
langrijkste reden voor het hoge af-
valpercentage is het feit dat dienst-
plichtigen te oud zijn voor het leger.
Ze staan kritisch tegenover de fysie-
ke discipline. Door hun volwassen-
heid stellen ze zich mentaal anders
op dan iemandvan bijvoorbeeld ne-
gentien jaar", aldus woordvoerderVan den Udenhout.

Het ministerie van defensie is dit
jaar begonnen met de automatise-
ring van het keuringsselectiesys-
teem, waarbij daadwerkelijke op-
komst een halfjaar na de eerste keu-
ring plaatsvindt. Daarmee wil het
ministerie voorkomen dat dienst-
plichtigen na de opkomst worden
afgekeurd. Dit systeem is al op 3600
dienstplichtigen toegepast.

Belgische
TGV-studie

in juni af
HASSELT - De Belgische Spoor-
wegmaatschappij (NMBS) zal in
juni komend jaar de studie naar de
haalbaarheid van een TGV af heb-
ben. In de maand daarna neemt dan
de Belgische regering de beslissing
over het definitieve tracé van de su-
persnelle spoorlijn door België.
Inmiddels staat al vast dat er voor
de flitstrein dringend nieuwe 'dij-
ken' nodig zijn: over rails op be-
staande beddingen zal een TGV ver
onder zijn maximale snelheid (300
p/u) moeten blyven. Overigens is
berekend dat zon nieuwe spoordijk
geen 50 meter breed hoeft te zijn,
maar slechts 16. Toch is er bij onze
Zuiderburen fel verzet tegen de
komst van de TGV, voornamelijk
uit mileu-overwegingen.
De totale kosten van de TGV wor-
den voor België geraamd op 75 mil-
jard francs. Het is de bedoeling dat
het 'flits-net' in mei 1993 klaar zal
zijn, tegelijk met de opening van
'The Chunnel', de spoortunnels on-
der Het Kanaal. De verbinding Bel-
gië-Nederland en België-West-
Duitsland is voorzien voor uiterlijk
1997.

Weer verzoek
voor huisvesten

asielzoekers
DEN HAAG - Alle gemeenten in
ons land zal komend jaar opnieuw
dringend worden gevraagd meer
mogelijkheden ter beschikking te
stellen voor de huisvesting van
asielzoekers. Staatssecretaris Heer-
ma (Volkshuisvesting) heeft dit aan
de Tweede Kamer meegedeeld in
antwoord op vragen van het PPR-
Kamerlid Lankhorst.

Uit het antwoord blijkt dat dit jaar
zon 300 plaatsen meer nodig waren
voor het opvangen van asielzoekers
dan was geraamd en dat voor 1989
ongeveer 6.000 nieuwe plaatsen no-
dig zijn. Het beroep op de gemeen-
ten geschiedt door middel van voor-
lichting, bijeenkomsten en persoon-
lijke gesprekken, voegt Heerma aan
zijn mededeling toe.
Heerma spreekt tegen als zouden de
gemeenten „nauwelijks" medewer-
king krijgen uit de particuliere ver-
huursector bij het zoeken van huis-
vestingsmogelijkheden voor asiel-
zoekers. Hij noemt een dergelijke
ontwikkeling „zonder meer onge-
wenst". En - zo voegt hij daar nog
aan toe - „indien mij dergelijke si-
tuaties bekend zullen worden ge-
maakt dan zal ik daarzeker op rea-
geren".

Vergoeding
onkosten

specialisten
gaat omlaag

UTRECHT - De onkostenvergoe-
ding voor medisch specialisten gaat
per 1 januari omlaag van 107.000
naar 100.000 gulden per jaar, zoals
het kabinet onlangs heeft besloten.
De Landelijke Specialistenvereni-
ging (LSV) had tegen deze maatre-
gel een schorsingsverzoek inge-
diend bij het College van Beroep
voor het bedrijfsleven. Dit heeft de
gevraagde schorsing gisteren echter
geweigerd.
De lagere onkostenvergoeding die
vanaf 1 januari geldt, leidt tot een
verlaging van de specialistentarie-
ven met 2,5 procent. Het is de eerste
stap op weg naar een uiteindelijke
verlaging tot 65.000 gulden.

PUNT UIT
Busongeluk
" In de buurt van de Indonesi-
sche plaats Benjar Negara (op
West-Java) zijn gisteren tien
mensen omgekomen en dertien
anderen gewond geraakt toea
de bus waarin zij zaten in eenre-
vier stortte. De bus zou veel te"
hard hebben gereden en op een[
glad gedeelte van de weg zijn
geslipt.

Atoomproef
" De Sovjetunie heeft gister-
morgen op het proefterrein in
Semipalatinsk een ondergrond-
se kernlading tot ontploffing
gebracht. Volgens het officiële
Sovjet-persbureau Tass had de
explosie een kracht van 20 kilo-
ton TNT en diende zij voor na-
tuurkundig onderzoek.

Dansdag
" De gemeente Amstelveen
wil door middel van een lan-
delijke manifestatie de be-
langstelling voor dans bevor-
deren. Daartoe wordt op 15 ja-
nuari een zogenaamde 'Dans-
dag' gehouden, waarbij een
groot aantal Nederlandse
dansgroepen zich aan het pu-
bliek, maarvooral ook aan di-
recties en programmeurs van
culturele centra, theaters,
scholen en dergelijke presen-
teert.

Dierenvrienden
# In de Sovjetunie is een ver-
eniging voor de bescherming
van dieren opgericht, die zich
volgens het Sovj et-dagblad 'Is-
vestia' voornamelijk zal bezig-
houden met de zorg voor alle
dieren die in rechtstreeks con-
tact staan met de mens. De ver-
eniging is opgericht door onge-
veer 400 afgevaardigden van
alle Sovjet-republieken en van
ruim 60 maatschappelijke orga-
nisaties, aldus het blad.

Gedood
" Zeven zwarten zijn om het le-
ven gekomen nadat een menigte
een huis had aangevallen in de
provincie Natal in Zuid-Afri-
ka. Natal is al twee jaar lang
het toneel van aanhoudende ge-
vechten tussen aanhangers van
het linkse Verenigd Democra-
tisch Front UDF en de conserva-
tieve Inkathabeweging van Zu-
lu-leider Buthelezi. Tijdens de
kerstdagen vielen in Natal
twaalf doden als gevolg van po-
litieke moordaanslagen.

’Olievogels’
" Op Terschelling en Vlie-
land zijn gisteren vele tiental-
len 'olievogels' gevonden. De
zeekoeten en alken, waarvan
een groot aantal naar vogelop-
vangcentra in Friesland is
overgebracht, zaten onder de
boorspoeling. Aangenomen
mag worden dat een veelvoud
van dit aantal al is verdron-
ken. De olieachtige substantie
was afkomstig van het NAM-
booreiland, waar - nèt buiten
het beschermde gebied van de
Waddenzee - een proefboring
wordt verricht.

Referendum
" De Cubaanse regering heeft
het voorstel belachelijk ge-
maakt om 'naar analogie van
Chili' een referendum te hou-
den over het al dan niet aanblij-
ven van president Fidel Castro
die al 30 jaar president is. Het
voorstel werd gedaan door 175
Cubaanse intellectuelen in
Cuba en medeondertekend
door 200 Europeanen en Ame-
rikanen. Het werd in Parijs ge-
publiceerd ter gelegenheid van
30 jaar Cubaanse revolutie. Di-
recteur Lopez del Arno van het
Cubaanse ministerie voor ex-
terne betrekkingen verklaarde
tegenover de pers: „Dit referen-^
dum hebben wij al 30 jaar gele-,
den gehouden."

’Robin Wood’
# Uit protest tegen de vervui-
ling pan de lucht, hebben vijf-
tien leden van de milieu-orga-
nisatie 'Robin Wood' gisteren
het drielandenpunt bezet tussen
de Bondsrepubliek, de DDR en
Tsjechoslowakije. Een zegsman
verklaarde dat de actie drie da-
gen zal durenen is gericht tot de
politici en industriën in Europa
die verantwoordelijk zijn voor
de verontreiniging.

Amnestie
" Het federaal presidium van
Joegoslavië heeft amnestie
verleend aan 25 gewetensge-
vangenen, zo hebben de Joego-
slavische media gisteren be-
kend gemaakt. De amnestie
werd dinsdagavond aange-
kondigd door de tv in de
hoofdstad Belgrado en behelst
de vrijlating van allen die
krachtens artikel 133 van het
wetboek van strafrecht gevan-
gen zaten. Onder artikel 133
vallen propaganda-activitei-
ten tegen de regering; de maxi-
male straf bedraagt vijf jaar
gevangenis. Door advocaten,
activisten en de pers wordt al
zeker zon tien jaar geëist dat
het bewuste artikel wordt ge-
schrapt.
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Leden van het rechercheteam in Lelystad bekijken de 140kilo cocaïne die in beslag werd genomen in een huis inEindhoven. De cocaïne met een straatwaarde van ongeveer21 miljoen gulden, was vermoedelijk bestemd voor Spanje.Na een arrestatie in Spanje stelde de politie in Lelystad eenonderzoek in naar enkele inwoners van dezeplaats. Bij deaanhouding van deze inwoners,kwam men erachter dat dedrugs waren verborgen in een woning van de ouders vanéén van de gearresteerden.
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(ADVERTENTIE)

I GOED ZIEN GOED OGEN- J^^ v^W

STR4USB CE RUITER Ilu&^^^mm ~~(3g\—\m\m\m\Vm__Wmmmmmmm_Wm\m\ XC^[

(ADVERTENTIE)

i deouderwets \
\ lekkere §
\ Limburgseborrel. \

mf____\ \m*^^^Tk\

v,. V Zoiets zaligs kan toch IJÏÏk **W_. alleen met Els. HBP) g

r__mr _^^____ïL ___M____£__

°.V. Distilleerderij Jacq.Hennekens, Beek
| Limburgs enige distilleerderij.

Limburgs dagblad



I GRATISI2 C.DÏS Bij aankoop ,IPB II '/ §}ld ZA fMO I f t~-+WO ’ ■/f ff I/rl l! Hf// 91 w4 Ê\

4 J2Z3 ouexuiwtto, 31 ****** ISW t^ÊËÊ WHÈ JVC C-140 PORTABLE KTV MET ITT4210 OS PORTABLE V HiFi portable mrt 2x20 W uitgangs- „_„„___... f■■mé^üHMia■■■mm■«—■ Bn geldt voor CCD F330F340 ■ \W^^_______fm^^ DRAADLOZE AFSTANDS- KLEUREN TV vermogen, dubbel cassettedeck met OUDE VOGELZANGPRIJS 499,-
QflPtoiyjeexr sps ■ V9O en V2OO /^§»§Sïfi Sïl^ BEDIENING Monitorlook met 42 cm beeldbuis (39 high speed dubbing, surround sound, VOGELZANGPRIJS

___m\ "'"""ollTlSf |BW*^\ VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS AlWA Goede consumententest GRUnCMG f\

vrij honingraatchassis. 20 nummers VOGELZANG M _f\_f\ staand beeld door dubbele vide°' BeJ I IKÜ»! Bk Iprogrammeerbaar m willekeurige vol- prijs fcl^f^i SONYCCD-V9OEHANDYCAM koppen. Automatische regeling van IS Bfe» ___*__*~~-\
gorde. Digitaal display voor het weer- "PRO" witbalans, scherptestelling en lens- | IsS _V _]**** w*CP \gm___mm

' Een van de meest komplete camcor- opening, 6x motorzoom en macro- i-f B-I lUll^^^^«^-^ .ollUn,^m/ii«»«iuiAirtil
Tfechmics ders, werkend met de wereldstan stand. Perfekt geluid dankzij FM- <-****_* M " AIWAHSJISO WALKMAN GRUNDIG C.ty boy 10 wauw*

_**— >r_ÉF__T 1 daard "Video-8". Vernieuwde CCD audiotechniek. Data-display voor het Auto-reverse walkman met digitale af- °*D® „, (Cy
fCSTT *-£« *" 11 ' beeidchip met 440 000 beeldpunten opnemen van datum en Ujd. in zwarte stemming voor FM stereo en M6, Credlt ca[d s e

P
r*° rad'° "'T, ,

p j -SS! Btfoi»-!!! voor een haarscherp enkleurrijk uitvoering. Afm. (bxhxd): 9,9x13,7 x 10 voorkeurzenders, zenderzoeken, stereo en MG, LED stereo inditó» --SUs beeld, al by een lichtsterkte vanaf 7 25,7 cm. stereo opname mogelijkheid. Dolby B inklusief stereo oortelefoon en riem

" rfS. — .C^gSßgmlMigl Lux. Auto-focus opnamesysteem OUDE VOGELZANGPRIJS 4499,- II ruisonderdrukking, ingebouwde klok, ffinSn^TAKniKfifll;-!j W *«i^-^
voorzien van eleMroniSChe slulter met VOGELZANGPRIJS |fr fq teleleksljf LCD dlSpiay Kompteet met hoofd SJSI. 7aÏ"m?

TECHNICS SLP 200 COMPACT WK cassette-opnamen Uitgebreide her- h°ge "sluitertijd" tot 1/2000 sec Edit- **yf\f\f\ —rJÉMMHÜi HHHMH)^ telefoon, VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

DISC SPELER — haal- en zoekfunkties. Geschikt voor search voor snel opzoeken van de «3Ï7Ï929 H«SSSSH«*HSSHHHHw^ O^Q Xl vl
srsr.'s?* sbkwssk? Hsffisssr* oM«3ffiKr~ «na».»»ü*"s=» ob^ ***n/A nm?PttPr<; Pmnrammeren tot zwart _-*» —?r- KTV MET TELETEKST Hl tekstpagina sen 20 voorkeurpagina- ______________________________mmm_m 1 in II lmS^Srv JOGELZANGPRIJS TTT ISSF^A WSffi'!P\ ÏÏÏTïrrtïïSn^^ H Tijflv I W'lf^
vninnrrifl met miiziekkaiender in het m J"LJ- \ S*tc°wtR 1 square,QS'Hlbn beeldbuis, synthe- scherm. Inkl. draadloze afstands-Xb^^SU?» RQQ v^^tV r tunermei120rene; oe bed,eninfl i///laser R

u
x
T;tPERSONAL

«tpLi hanHin unnr hPt makpn «an mm_w^_w f__: ". -' -- - -'""\ ~naTI.SI heugen voor 90 voorkeurzenders, «f COMPUTERstellen, handig voor het maken van WWW RjEHMM ggpUHMGfifiiSf stereodecoder met taalkeuzetoets, J Pr«on«i Compuwr Compatible computer, 8086-1 p%
llll» Ml^^mi —^^—- —-y JjJDMBI MMjEHJI MBSS_mmmmM\ ingebouwde Computer Controlled Ji^T^^^^ I'

—^
1 cessor, kloksnelheid 4,77 en 10M^'

Jy ■ IWiW in VR 3719 VIDEORECORDER^) scèneherhaling, stilstaand beeld en ■■ I 14" monitor op draaivoet, multi l'O
■S^W SSÉWwiÉiliiiiiiWl GHAJJX 1 MrvPS v-^ beeld-voorbeeld. Direkte opname- I ue VUKSW DeeiHDUIS I Ml kaart met parallele en 1 seriële intef.I^mJ 11^] iS^* Kompakte, slanke vormgeving, duide- toets. Elektronische montage voor ter wereld /1 I -~" l'\ face. joystick interface, real time c^

«—"» 1 *^_W~^ hj), display met handige bandteller die exakte scène-overgangen. Infrarood ><^^^^\ / \ met batterij back-up inkl MS/DOS

iSfco*"—* ïïs^ïïssrs srsi -^^«.m" hl^P , 'g"l , """ui 249fstandsbediening. Uitstekende weer- voering «art techniek timer voor 8 programma'S VOGELZANG __*\_r\_f\ / t_^l? / %%***_ \m\iï\\\s&A^**¥mWÏ\ 1 x 360 Kb sV4"en 20 Mb haridflgave dankzij Denon s Real-Time VOGELZANGPRUS in 1 s.(|mer met 3g v
y
oorkeu, PR| JS QUU I 4^»f/ »elnlelisl 1fêl /OTffilß«lffWX«i^\ VOGELZANGPRIJS **__9ü

suoeriineaire D/A omzette-met 4 x 7QA zenders Picture search. automatische %J%J*J l*'^^~ 3«gM«JI«EI f OU>oversampling en digitaal filter. Uitge- # V|%i [—^B gSBBSSELna _
breid FL-display met muziekkalender I %#%^ Ê^^^^___^^^t H—^MMHftJLJJ \_\W #/’’LASER r- ~""~~~"^PH ILIPSj^^BB|^^^B^HHu/fif/M,. Rn v i_<e_ / \ 'Seco r̂ 1 TELEFUNKEN SP-290TXT SUPER tingen en uiteraard van Teletekst (met PMO°-Com^t- \======:==:B=^^3>

r^^^^^j^^^g-ggg^^, wEgpE« I PLANAR KLEURENTELEVISIE 8 paginageheugen). HiFi geluidsweer- 1 [ I[^J
WrOAT/Sl 72 cm volledig vlakke beeldbuis (69 gave 2x 25 Watt (stereo). Inklusief af- LASER 286 AT PC COMPUTER \ ■ \\*_____^m***^\

■^^^■Hp^aHßMB1
Sjiekte VME^lÏÏÏ!%#^#\ KK'^lS^gw V^Ê^j^S**o^

\mm^^A (A=PH?UPAS^R6228S)HvldEO- 1 dT£fanSïï"Bg'lSVL(:DWOrat SS^0!"SiiteSi- 22%70 gekombirfeïïeacolou%!apSS^ \^!a!LDDllc"M EiD^^tó»«^| RECORDER «^ display, waarmee ook de videorecor- Voorzien van alle mogelijke aansiui ——ww Hercules kaart, 1,2 MB diskdrive, VOGELZANGPRIJS
'rOATISI Slim line HQ VHS videorecorder met der te programmeren is. Uitvoering _fJWT^W^^T^^Wirf7^^WTlT7ir7' lilfil toetsenbord. AT-3 MS-DOS 3.3 en *t^_______\___\mm_m____M Uil Ho!^»l 3 videokoppen voor een pertekt zwart. Afm. (bxhxd): 42 x 8,5 x ■ÉÉMaÉÜÉtMÉÉÉÉiÉÉÉteIIiIinf 111 flfil ik M GWBasic yljgy111,1Umm 7^*^__é bee|(Ji Staand beeld en Slow 35 cm. GRUnPIGS MW.««^ OUDE VOGELZANGPRIJS 3295,- fc«%^%#^

PHILIPS CDV-185- breid CD-display In zwarte uitvoenna. motion. Versnelde beeldweergave VOGELZANGPRIJS □ ■— ■■■■ ■ slede -**A
CD VIDEOSPELER Afm. (bxhxd} 36 x 10x37 cm. voor-en achteruit en achteruitweer- «f «| [5 bh! m_rWW9^*W99f^fT^^
Zeer prijsgunstige CD-video speler VOGELZANGPRIJS gave op normale snelheid. Autore- PPJ^>W»SSSI ■■SSX ■aiÉtiaaméiaaltaèA^^
geschikt voor de 8 cm CD-singles en wind. Volledig elektronische, dus A PS)I llr^^^^^lßßHlHSi 2u«i. **/tvm *»

i-I-'.hj.'.i'J

l2cmCDenCDvideodiscsU.tge QQQ aggjl -füc'.c' II QsnKJS/Ttouse .
breide programmering ook via mee- WW W - '^C^^^^^^m m»'""'«'"""""""*' a--^^n| /V/gi/nr/ fe\
geleverde afstandsbediening en uitge- fi teHBBBiW» coW^ 1 GRUNDIGWKC 2800 AUTORADIO/ keurzenders, AFC, night design, 4x 5 X 7>>_*_— M ■,J^ocffOt,,0 1 CASSEHESPELER Watt uitgangsvermogen. / s__W*b__
JVC JVC FX-E 700 L COMPUTER M i XdATISI Digitale stereo autoradio/cassette- OUDE VOGELZANGPRIJS 379,- __\\__\\_m^/^C^_\ €m?i£^J_)_li_^_^_^_^_^_m± CONTROLLED TUNER M m*mmi-[-_*_*_________?_» M AHA IWI recorder met FM stereo en MG VOGELZANG /%f\f\ ■ ÉSL?-MF %^oËiïtm ■9 Digitale synthesizer tuner met ont- IrlnPa^M^Mßnr^ Sd microprocessor gestuurde tuner PRUS VfVf M»UÖ*

p|^ vangst op FM, MG en LG. Preset- JMj Wpg| Elektronische zenderzoeker, 8 voor- mm****m_W mm**m\^^ profOON BT-107 TELEFOON'
voorkeuze geheugen voor totaal 40 EI|H |||| PHlUPSHfifnaSi| KENWOODB^IBffI GENIUS GM 6000 MUIS BEANTWOORDER

JVCAX-E 700 VERSTERKER 1^ 1 jj^li^^ilW^'lHull'y ||te|^^^sS Üfll compatible. Wordt geleverd met telefoon en telefoonbeantwoorder i(1

Geïntegreerde Surround-versterker ____________ma^amWk__\ Mm IHI^^^^^HHII |gg^^^rayHHHHJ muiSmat, muishouder en software moderne antraciet grijze uitvoering-
met een vermogen van 2x45 Watt JVCHR-S5000 S-VHS HIFI uur, met index search systeem feil- puiiipenrwAiiTnßAnm kfnwoodkrc 363 LAUTO- pakket Dr Halo 3. OUDE VOGELZANGPRIJS 449/
RMS. Geluidloze Servo volumerege- STEREO VIDEORECORDER loos in te stellen op het gewenste EombinSil RAdE CAMEnKPELER OUDE VOGELZANGPRIJS 199,- VOGELZANG é*\_f\é__\
ÏVCSEA E 700 EQUALIZER TX^T^XÏmT^ Autoradio kombinatie met PLL digi- Geavanceerde autoradio cassette- VOGELZANG 4 /|/\ "* 3i3VÊ2SS »gs JVCSEA-E7OO equalizer het VHSsysteem een unieke verbe- Afm. (bxhxd). 43,5 x 9,5 x34 cm. .fi;l.mminn FM - tprpn Mr ph snpipr kwarts Pi l synthesizer FM PRIJS I __R_+*_) %_W^m*r^I Grafische equalizer met 2x 7 fre- tering in het videobeeld, de nieuwe Inklusief draadloze afstandsbediening a£ L^^ tere' MG en LG 2^2^ rkeur- itW OF F 40, PER MAANDsa^stsoZTT'l TT'sm^:r^ me,LCDd,splay ïfiSS2^ff ss^T ■ —schakelaar Regelbereik +/-10 dB. ejweergav g«^ena^dw dtop gangsvermogen, loudness. en loudness.Kompleet met anti-IS BJI JVCTD-W7OODUBBELDECK .ill^^^^!?^??,^ VOGELZANGPRUS ïoGELZANGPRIJS diefstalslede. VOGELZANGPRIJS .fg^S. " iÉMpWmilÉl"* 9 Logisch gestuurd dubbel cassettedeck HlJ stereo'nn

s
r
e
n
rt
nr

u
m
d,a O 7ÜÜ #> _f\ L^r\r\Killl m^auto^/erse op beide decks. dubb'X^^^^^^ O f Ï/W X^M OF F 40, kQQ JT :^SS" iilWTOïïffH3HTOI Kopiëren op dubbele snelheid en ma sjn36s dagen Speelduur 4 tot 8 %# ■WW WW^ PER MAAND %J%J%J |;jj|gj:j(:Jjj WJMIWIWJIM^mk-^kim IfiMfil Relay-Play mogelijkheid. Dolby B/C y**~\ _ —^ 1 -88888 ■ fSwoODÏSSIesr^S^ÉS1 ruisreduktie. | J aanbiedingen zolang pc voorraap strekt afwijkingen in _*^**^\ ' ' rn mot na "Rhiannnn" "Everyw^-.n"^^^^^"\i ■ JVCXL-E 300 CD SPELER g*| I i^^ DE AFBEELDINGEN, ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. f^^_^__t\\ —- UJ met oa. "on,

CD speler met digitaal filter en onaf- \ \ /jk _
H i^^k %m b^ : Ciip^' A

,
PrTnppnwMPNrPANFFi Sfcf 3ü'JVCMIDIW-700CD + PSMIDISET hankelyke ophanging van de drie- 4 V/ Jf #% I II l|M IMH 1S!»11^'\ o ?, J?"",?"» DE2EWEEK . *^W

StylisticMidiset met een infrarood straals laser GeschM voor CD \ \J / II II I I- lH*** Stereo 5 kanaals mengpaneel met C .D. SINGLE
"Compulink" afstandsbedieningvoor singles. Willekeurig programmeren \ V^ I II I ■ ___--*- I M U X_Z^~^ ïU'ffST,°f UJnSn9 v ADAPTERS i.?#alleapparateabestaandeuit: \ \J| III|||CLLH| ||| KKSSS£2X D

r
"K

DOQqjES

-1
JVCAL-ESOODRAA.TAFEL Afm. set (bxhxd): 36 x 46,7 x32 cm. I *-^ 1 W WLW Mm* *m m^MM M M MM-W «a^^ OUDEVOGELZANGPR.JSI79, CD NGLEDOOSJES gö
Volautomatische snaaraangedreven VOGELZANGPRIJS p^ - . ■ _^_ M Vrijdag 09.30-18.00 uur. VOGELZANGPRIJS IOVOOR *^%?S?hXraTSIK O^.QQ Dücir ICUH IG WICÏ OItIUGGH SnÏ2ai, Ul ImQ BZN"EndlessDreanf o*7?
ment étmm^Y^/^/ WÊ 9esloten dk B^^ CD. DEZE WEEK __\S^

VOGELZANG: GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA
" na wettelijke aanbetaling,rente 20,55% effektief tot Eindhoven* Heimanus Boexstraat 22. Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Wolfstraat 11. M. Smedenstraat 25. .
F 2.500,-EN BOVEN F 2.500,-17,34% EFFEKTIEF MAK. KREDIET f 5.000,. C U . ; . , . *^



Geen knelpunten
Evenals in het tweede kwartaal
werd 85 procent van de technische
produktiecapaciteit in de verwer-
kende industrie benut. Anders dan
in sommige andere landen stuit de
produktie in ons land nog nagenoeg
niet op knelpunten. Elders in het
kwartaalverslag wordt het inflatie-
tempo van gemiddeld vier procent
in Europa niet alleen in verband ge-
bracht met het doorwerken van ho-
gere grondstofprijzen, maar ook aan
het bereikenvan capaciteitsgrenzen
in verschillende landen. In ons land
bleef de inflatie (in het derde kwar-
taal nog juist beneden 1 procent)

gunstig afsteken bij de prijsontwik-
keling in andere landen.
Bij de afzet bleef de ontwikkeling
van de export domineren. De goe-
derenuitvoer nam in juli en augus-
tus exclusief energie met gemid-
deld vier procent toe. Vooral de uit^
voer van chemische produkten en
voedings- en genotmiddelen namen
toe. Het invoervolume daalde licht
als gevolgvan het interen opvoorra-
den.

Het concurrentievermogen is in de
eerste helft van dit jaar sterk verbe-
terd. De loonkosten per eenheid
produkt namen toen met 6 procent
af ten opzichte van landen die niet
meedoen aan het Europese Mone-
taire Stelsel (EMS): ten opzichte van
EMS-landen met 1,5 procent.

Vrrassend grote stijging aandelenkoersen

Beurs Tokio sluitaar af met record
%^P-De aandelenkoersen op de
t> lenbeurs van Tokio zijn giste-i ederom gestegen, waardoor de
|s'"'ndex van de 225 fondsen op

V-atste dag van het Japanse

i^aar uitkwam op 30.159,00
L?n> een record. De index was
!v^ee ruim 108punten hoger dan

°0rgaande dag.
%IL ürsjaar werd gisterenmeteen
tii .^ag van handelen afgesloten.
lil Januari gaat de effectenbeurs
0,,. io weer °Pen- Ook dan
itw , r slechts een halve dag ge-

kCUrsindex is over heel 1988 ge~
li^1 met bijna 8600 punten ofwel
*uVeertig procent gestegen. Over
e 6rrieen was we^ verwacht dat
*H jo.delerikoersen in Tokio zou-
i^^Jgen, maar dat de stijging zo
ft| v z°u uitvallen was voor velen

Passing.
\ h!n s.net komende jaar wordt ook

stijging verwacht. Zat de
flj d

ait jaar nog met de naweeën
tfa Qe beurskrach van oktoberfcj' v°or volgend jaar is er niet
[WOl bezorgd over te zijn. De
'000 arometer kan in 1989 door de
\ of zelfs de 37.000 punten

!,1 Wan' aldus een Japanse effec-
;elaar.

Factoren
fa

or?n die de stijging van dit
"enri°orzaakten zullen er in het
h Q^e Jaar ook zijn. Die factoren, ifswi r meer laSe rente, hoge be-- 'ftsten en omvangrijke liqui-

de middelen bij de beleggers. ,
Niet alleen de Nikkei-index, ook de
omzet bereikte een record. Er wer-
den op de beurs van Tokio 278,60
miljard aandelen verhandeld tegen
259,20 miljard in 1987. De omzet be-
reikte een waarde van maar liefst
279.721 miljard yen (4,2 biljoen gul-
den) en dat was eveneens een re-
cord.

Benzine Polen
niet langer
op de bon

WARSCHAU- In Polen zal derege-
ring op 1 januari de benzine-rant-
soenering opheffen. Volgens het of-
ficiële persbureau PAP heeft de re-
gering hiertoe besloten om even-
wicht tot stand te brengen tussen
vraag en aanbod op de markt.

Benzine zal 190 zloty (76 cent) kos-
ten en dieselolie 130 zloty (52 cent).

Maar als de vraag groter blijkt dan
het aanbod, zal de prijs omhoog
gaan, aldusPAP. Tot nog toe kregen
de Polen al naar gelang de grootte
van hun voertuig een maandelijks
benzine-rantsoen van 24 tot 36 liter
tegen een officiële prijs van 120 zlo-
ty (48 cent) per liter. Sinds juni
mochten ze daarnaast vrij benzine
kopen tegen een 'commerciële' prijs
van 300 zloty (fl. 1,20)per liter. Afge-
lopen zomer bleek die hogere prijs
voor veelPolen geen bezwaar om de
tank vol te gooien.

BEURS-OVERZICHT
Vast
VuI?RDAM-HetDamrak bleef

arktpag ondanks veelal dunne
st»W n aan de vaste kant. Uit-

*"» havnd vast waren scheepvaart->s nrf„nwaarden, terwijl de uitge-%k J°S steeds fel begeerd bleken.
%k aar enkele lokale fondsen als
Nl Vr00s en Boskalis bestond

z\vak|' De obligatiemarkt was
r'

kwam HAL
» ïanrt iWeer eens in beweging.
e f 145? n b werden f6O duurder
V?tls f RnCn de units gingen even-
jSrU vooruit naar f1460.%f 2ï *erd Nedlloyd f7duurder

■fS^Wa ok het havenfonds Pak--1 r^s,.gewild met een winstvan
■k °P f 107,30.

int'nr nieternati°nale aandelen lagen

' h aank?leer dan prijshoudend bij
VMn teen vaste dollar. De klei-
V^olter, " van de ochtenduren

g<Wl de namiddag goeddeels| k r lichte winstnemingen. -.f./gevero i„,
DUsie.;p; s

■
gen n°S steeds vast op

.«Vachten. Zo ging De Tele-
'S?°itvßrt otnhoog naar een nog't!eBeiw>°0

1
ndetopkoers van f 391.

' fs-Kl?, yl won f 2 op f 162, Wol-: 'a 8 Oo^ver en VNU elk fl. Verder
f 273 " der G"nten f4hoger

' V ftif^ale markt was de bagge-'l>otie s oPvallend vast. De

" hUo n andelen stegen f 1,40 naar
fn6 Prefef 11tijdelijke toPvan f 12.'Lo'4o dn i>te aandelen werden'?°ek-i7Urder °P f8,70 na f9,40.>v0or?l trok de aandacht'met
'iv> Sani ga,i? van fll op fl7O.'N" 7?B

ders Behang had men f3LSf2qn*°P fB4 en Polynorm>arkt 9° tol f 86,90. °P de Paral"l oPniluuerT^ xt Lite het herstel\^ieuwir 0,40 voort op f4,40.

Investeringen
De bedrijfsinvesteringen zijn vol-
gens berekeningen van De Neder-
landsche Bank met ongeveer 10
procent gestegen in de eerste negen
maanden van dit jaar in vergelijking
met dezelfde periode vorig jaar.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 92,10 91,50e
Ahold 90,20 89,40
Akzo 154,40 154,20
A.B.N. 43,00 43,10
Alrenta 156,40 156,30
Amev 56,20 56,90
Amro-Bank 80,90 f 80,30
Ass. R'dam 150,50 151,50
Bols 143,50 144,50
Borsumij W. 118,50 117,30
Bührm.Tet. 58,20 57,40
C.S.M.eert. 63,50 63,80
Dordtsche P. 211,00 210,20
Elsevier 62,40 62,50
Fokker eert. 27,60 27,90
Gist-Broc. c. 39,50 39,60
Heineken 143,80 142,20
Hoogovens 74,80 75,00
Hunter Dougl. 81,50 81,50
IntMüller 73,00 74,00
KLM 43,40 43,00
Kon.Ned.Pap. 47,20 47,00
Kon. Olie 229,40 229.00
Nat. Nederl. 66,60 f 67,10
N.M.B. 187,00 187,50
Nedlloyd Gr. 267,00 273,50
Nijv. Cate 77,90 78,40
Océ-v.d.Gr. 269,00 273,00
Pakhoed Hold. 105,10 107,30
Phiüps 34,20 34,00e
Philips divB9 33,60 33,60
Robeco 96,60 97,20
Rodamco 156,10 156,40
Rolinco 91,90 92,30
Rorento 60,60 60,70
Stork VMF 25,80 25,70
Unilever 118,50 118,30
Ver.Bezit VNU 93,00 94,00
VOC 35,30 34,50
Wessanen 81,20 81,00
Wolt Kluwer 144,80 146,00
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 28,80 29,11
ACF-Holding 54,70 55,00
Ahrend Gr. c 149,00 149,00
Alg.Bank.Ned 44,00 43,90
Asd Opt.Tr. 24,30 24,30
Asd Rubber 7,70 7,70
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 60,50 62,00
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 230,00 241,00
Batenburg 69,50 69,50
Beers 118,00 117,50
Begemann 66,00 71,00
Belindo 423,00 422,50
Berkels P. 4,20 4,45
Blyd.-Will. 21,10 22,10
Boer De, Kon. 287,00 287,00
de Boer Winkelbedr. 58,70 58,40
Boskalis W. 10,00 11,40
Boskalis pr 8,30 8,40
Braat Bouw 895,00 870,00a
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Delft c 777,00 783,00
Calvépref.c 4250,00 4270,00

Center Parcs 52,40 52,50
Centr.Suiker 63,50 63,00
Chamotte Unie 13,10 13,30
Cindu-Key 96,80 96,50
Claimindo 410,00 410,00
Cred.LßN 67,00 67,00
Crown v.G.c 71,50 72,80
Desseaux 181,00 181,00
Dordtsche pr. 208,00 207,00
Dorp-Groep 45,00 45,50
Dorpv.div.B9 42,50 b 45,00 b
Econosto 174,00 175,50
EMBA 115,20 115,50
Eoraf-N.c. 43,90 43,90
Eriks hold. 280,00 278,00
Frans Maas c. 62,50 62,80
Furness 75,00 76,50
Gamma Holding 62,00 62,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getromcs 24,90 24,60
Geveke 36,80 37,00
Giessen-de N. 76,50 76,50
Goudsmit Ed. 143,00 142,50
Grasso'sKon. 84,00 84,80
Grolsch 108,50 108,50
GTI-Holding 141,00 142,00
Hagemeyer 75,50 74,70
H.B.G. 172,50 171,00
HCS Techn 12,80 13,10
Hein Hold 132,30 129,00
Hoek's Mach. 159,00 170,00
Holdoh Hout 450,00 457,00
Holec 15,00 14,90
H.A.L.Tr. b 1395,00 1445,00
HoU.Am.Line 1400,00 1447,00
Heineken Hld 132,30 129,00
Holl.Sea S. 1,29 1,31
Holl. Kloos 303,00 302,00
Hoop en Co 11,90 11,60
Hunter D.pr. 1,95 1,95
ICA Holding 16,00 16,00
IGB Holding 31,60 32,80
IHC Caland 19,90 19,90
Industr. My 148,00 147,00
Ing.Bur.Kondor 575,00 a 565,00
Kas-Ass. 32,40 32,50
Kempen Holding 15,30 15,20
Kiene's Suik. 1240,00 1250,00
KBB 70,50 70,70
KBB (eert.) 70,30 70,00
Kon.Sphinx 67,10 67,00
Koppelpoort H. 253,50 255,00
Krasnapolsky 144,50 144,90
Landré & Gl. 40,40 40,50
Macintosh 40,00
Maxwell Petr. 560,00 560,00
Medicopharma 73,00 73,80
Melia Int. 5,80 5,80
MHV Amsterdam 16,50 16,50
Moeara Enim 982,00 985,00
M.Enim 08-cert 12850,00 12900,00
Moolen en Co 32,80 33,00
Mulder Bosk. 37,50 37,10
Multihouse 9,70 9,60
Mynbouwk. W. 395,00 401,00
Naeff 225,00
NAGRON 45,80 46,00
NIB 469,00 467,00

NBM-Amstelland 13,60 13,50
NEDAP 264,00 265,00
NKFHold.cert. 212,00 210,00
Ned.Part.Mij 30,40 30,50
Ned.Springst. 6900,00 6900,00
Norit 599,00 598,00
Nutricia 243,00 240,00
Omnium Europe 19,00 19,20
Orco Bank c. 80,30 80,60
OTRA 433,50 433,50
Palthe 145,00 145,50
Polynorm 84,00 86,90
PorceLFles 116,00 115,50
Ravast 52,20 52,50
Reesink 57,10 56,70
Riva 49,00 49,50
Riva (eert.) 48,00 49,00
Samas Groep 54,70 55,00e
Sanders Beh. 81,00 83,00
Sarakreek 32,90 32,90
Schuitema 1050,00 1050,00
Schuttersv. 88,00 86,00
Smit Intern. 26,50 26,00
Stßankiers c. 28,80 28,90
TelegraafDe 382,00 391,00
TextTwenthe 210,00 210,00
TuUpComp. 60,40 59,50
Tw.KabelHold 111,50 111,00
Übbink 76,90 76,50
Union Fiets. 16,00 16,00
Ver.Glasfabr. 210,50 210,00
Verto 61,60 61,90
VolkerStev. 41,80 41,50
Volmac Softw. 80,10 80,00
Vredestein 18,40 18,30
VRG Gemßez. 169,50 168,50
Wegener Tyl 160,00 162,00
West Invest 19,00 19,00
Wolters Kluwer 144,00 146,00
Wyers 56,80 56,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33,80 34,00
ABN Aand.f. 65,70 67,00
ABN Beleg.f. 50,60 50,70
ALBEFO 50,40 50,50
Aldollar BF $ 20,80 20,90
Alg.Fondsenb. 216,00 217,00
Alliance Fd 13,00 12,50
Amba 42,00 42,80
America Fund 257,00 257,00
AmroA.in F. 90,10 90,30
AmroNeth.F. 66,20 66,60
Amro Eur.F. 62,00 62,80
Amvabel 94,80 94,80
AsianTigersFd 50,70 50,80
BemcoAustr. 61,00 62,00
Berendaal 98,20 99,10
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 113,30 115,00
Buizerdlaan - 35,30
Delta Lloyd 37,80 38,00
DPAm. Gr.F. 21,00 21,00
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMFrentefonds 71,70 71,80b
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass.Tr. 5,10 5,10

EurGrFund 49,00 49,30
Hend.Eur.Gr.F. 151,40 151,50
Henderson Spirit 66,50 67,00
Holland Fund 59,00 59,50
HoU.Obl.Fonds 121,50 121,50
Holl.Pac.F. 99,80 101,00
Interbonds 597,00 597,00
Intereff.soo 31,20 31,20
Intereff.Warr. 224,00 224,00
Japan Fund 37,00 37,40
MX Int.Vent. 60,40 61,50
Nat.Res.Fund 1260,00 1270,00
NMBDutch Fund 32,80 33,00
NMB Oblig.F. 36,70 36,70
NMBRente F. 101,70 101,80
NMB Vast Goed 37,60 37,60
Obam, Belegg. 189,00 190,00
OAMF 15,50 15,65
Orcur.Ned.p. 46,90 46,90
Rentalent Bel. 1357,80 1357,60
Rentotaal NV 31,00 31,10
Rolinco cum.p 99,60b 102,00
Sci/Tech 17.60 17,60
Technology F. 19,00 19,50
Tokyo Pac. H. 230,50 230,50
Trans Eur.F. 64,50 64,00
Transpac.F. 510,00 515,00
Um-Invest 117,50 117,30
Unieo Inv.F. 81,00 81,10
Unifonds 25,80 25,90
Vast Ned 121,30 121,30
Venture F.N. 38,50 38,50
VIB NV 84,60 84,60
WBOInt. 75,20 75,20
Wereldhave NV 203,50 203,00
Wereldh.divB9 200,20 200,00
Buitenlandse obligaties
8% EEGB4O) 106,30 106,30
3»/2 EngWarL 35,50 35,50
5% EIB 65 99,70 99,70
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,80 32,50
Amer. Brands 71,00 71,00
Amer.Expres 27,10 26,70
Am.Tel.fc Tel. 29,10 28,80
Ameritech 95,60 95,10
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 27,50 27,50
Atl. Riehf. 80,50 80,00
BAT Industr. 4,50 4,50
BeU Atlantic 71,20 70,60
BeUCanEnterpr 37,30 37,30
BeUßes.Adlr 1,60 1,60
BeU South 40,00 40,10
BET Pubhc 2,22 2,22
Bethl. Steel 22,80 22,90
Boeing Comp. 59,00 58,90
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 26,00 25,50
Citicorp. 25,30 25,50
Colgate-Palm. 45,60 45,60 .
Comm. Edison 33,00 32,60
Comp.Gen.El. 390,00
Control Data 19,00 19,00
Dai-IchiYen 3390,00 3380,00

Dow Chemical 85,00 84.50
Du Pont 88,10 89.00
Eastman Kodak 46.50 46,50
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 220,50 221,00
Exxon Corp. 45,00 45,00
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 22,40 22,70
Ford Motor 51,00 51,00
Gen. Electric 45,20 44,70
Gen. Motors 85,00 85,30
Gillette 33,40 33,30
Goodyear . 50,30 50,00
Grace & Co. 25,30 26,00
Honeywell 58,50 59,00
Int.Bus.Mach. 123,70 122,70
Intern.Flavor 50,00 49,70
Intern. Paper 44,90 44,90
ITT Corp. 50,70 50,30
Litton Ind. 71,70 71,50
Lockheed 42,80 42,30
Minnesota Mining 62,00 62,20
Mobil OU 45,80 45,80
News CorpAuss 9,70
Nynex 65,80 65,70
Occ.Petr.Corp 25,70 25,70
Pac. Telesis 31,10 30,70
P& O. ® 5,10 5,10
Pepsico 39,75 39,50
Phihp Morris C. 101,00 100,90
PhiU. Petr. 19,50 19,10
Polaroid 36,00 36,00
Privatb Dkr 317,00 318,00
QuakerOats 53,00 52,70
RJR Nabisco 90,00 90,50
StGobin Ffr 580,00 584,00
Saralee 45,50 45,50
Schlumberger 33,20 33,20
Sears Roebuck 41,70 41,50
Southw. BeU 41 nn 4n sn
Suzuki (yen) 720,00 725,00
Tandy Corp. 40,80 41,00
Texaco 51,00 51,00
Texas Instr. 39,70 -40,00
T.I.P Eur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1010,00 1010,00
Union Carbide 25,40 25,40
Union Pacific 64,50 64,50
Unisys 28,10 27,80
USX Corp 28,50 28,70
US West 57,50 57,10
Warner Lamb. 76,75 76,90
Westinghouse 52,80 52,20
Woolworth 51,20 50,60
Xerox Corp. 59,20 59,20
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 43,50
Am. Home Prod. 162,00
ATT Nedam 58,50 57,00
ASARCO Ine. 41,00 d 42,00
Atl. Richf. 159,00 161,50
Boeing Corp. 118,50 d 118,00
Can. Pacific 33,00 33,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 49,50 48,50
Citicorp. 48,50 48,50
Colgate-Palm. 90.00 90,50

Control Data 34,00 34,20
Dow Chemical 170,00 170,00
Eastman Kodak 91,70 91,70
Exxon Corp. 90,50 91,00
Fluor Corp. 41,00
Gen. Electric 89,00 90,00
Gen. Motors 170,50 171,00
Gillette 66,00 d 67,00
Goodyear 99,50 100,00
Inco 68,00 67,50
1.8.M. 239,00 241,50
Int. Flavors 97,00
ITT.Corp. 101,00 102,00
Kraft Ine 191,00
Kroger 17,00 17,00
Lockheed 82,80 82,50
Merck&Co. 113,00 110,50
Minn. Min. 122,00 125,00
Pepsi Co. 76,50 77,00
Philip Morris C. 202,00 201,00
PhiU. Petr. 36,00 36,00
Polaroid 67,00 67,00
Procter & G. 168,00
QuakerOats 100,00 100,00
Schlumberger 66,50 65,50
Sears Roebuck 80,00 80,50
Shell Canada «7,00 67,50
Tandy Corp. 80,00 80,00
Texas Instr. 80,00 79,50
Union Pacific 128,50 " 129,00
Unisys Corp 54,00 53,50
USX Corp 57,00 58,00
Varity Corp 4,00
Westinghouse 105,00 105,00
Woolworth 100,00 100,00
Xerox Corp. 114,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 570,00 567,00
Dresdner B. 314,00 313,00
Hitachi(soo) 1300,00 1300,00d
Hoechst 307,00 307,00
Mits.El.(soo) 400,00 d 400,00
Nestlé 6700,00 6900,00
Siemens 544,00 541,00

Warrants
Akzo 38,30 38,70
AMRO warr. 4,20 4,10
Asia PacGr F. 5,75 b 5,90
Bogamü 9,90 9,90
Falcons Sec. 12,05 12,00
Honda motor co. 2340,00 2380,00
K.L.M. 85-92 127,50 127,80
Philips 85-89 29,00 27,00
Stßankiers a 2,80 2,80
Stßankiers b . 3,10 2,90

Euro-obligaties & conv.
IOVi Aegon 85 102,00 102,00
Aegon warr 13,80 13,70
WhABN 87 93,65 97,65
13Amev 85 98,50 98,50
13Amev 85 97,75 97,75
10AmevBs 102,00 102,00
11 Amev 86 98,45 98,40

14'/iAmroB7 99,00 99,00
13 Amro-BankB2 102,25 102,25
10/2Amro 86 96,80 96.80
10 Amro 87 97,80 97,80
5% Amro 86 101,50 101,50
Amro Bank wr 25,50 25,50
Amro zw 86 68,50 68,60
9 BMH ecu 85-92 102,25 102,25
7 BMH 87 98,25 98,25
HCCRaboB3 101,00 101,00
9CCRabo 85 105,00 105,00
7CCRabo 84 108,00 108,00
IOVeEEG-ecu 84 102,00 102,00
93/4EIB-ecu 85 106,35 106,35
12/2 HIAirLF 94,75 94,75
12 NIB(B) 85-90 103,00 103,00
11V4NGU83 102,00 102,00
10NGU 83 102,00 101,50a
2'A NMB 86 87,00 87,00
NMB warrants 32,80 33,00
8% Phü. 86 95,10 95,10
63/« PhU.B3 95,35 95,35
14'AUn.Becumy 86 99,90 99,90
12V4Urul. 97,75 97,75

43/4 Akzo 69 215,00 219,00
s'/2 Amro69 412,00 411,00
5% Gist 69 435,00 435,00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,00 4,80
Bredero eert. 1,25 1,20
11 Bredero 1,30 e 1,30b
Breev. aand. 5,00 5,00
Breev. eert. 5,00 5,00
Leidsche Wol 1,40 1,40
LTV Corp. 2,10 2,10
Rademakers 28,80 29,00
RSV. eert 1,80 1,80
7'/aRSV 69 94,00 96,00
Parallelmarkt
Alanheri 14,80 15,00
Berghuizer 46,00 e 47,00 f
Besouw Van e. 35,80 35,80
CB ObUg.F.l 101,70 101,80
CB Obhg.F.2 101,90 101,90
CB Obüg.F.3 103,30 103,40
De Drie Electr. 28,10 28,00
Dentex Groep 26,00 26,00
Dico Intern. 82,50 82,50
DOCdata 31,90 32,00
Geld.Pap.c. 69,50 69,70
Gouda Vuurv e 62,80 62,50f
Groenendijk 26.30 26,20
HesBeheer 238,00 240.00
HighlDevel. 11,30 11.30
Homburg eert 3,50 3,40
Infotheek Gr 18,80 18,70
Interview Eur. 6,60 6,70
Inv. Mij Ned. 40,00 40,00
KLM Kleding 25,00 24,70
Kuehne+Heitz 24,00 24,10
LCI Comp.Gr. 32,00 32,00
MeUe 301,00 301,00
Nedschroef 64,30 64,30
Neways Elec. 8.50 8.50

NOG Belionds 29.60 29,70
Pie Med. 10,30 10,10
Poolgarant 10,15 10,15
Simac Tech. 15,40 15,00
TextLite 4,00 4.40
Verkade Kon. 287.00 287.00
Weweler 75.10 75.10

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 40,00 811 3,40 3,40
abn c jan 45,00 611 0,30 0,50
abn c apr 45,00 189 1,50 1,50
abn c jul 45,00 380 1,80 1,80
abn p jan 40,00 545 0,20 0,20
abn p apr 40,00 354 0,90 0,90
ah c apr 95,00 211 2,30 b 2,30-
-akzo c jan 150,00 279 6,80 6,20
akzo c apr 160,00 205 7,00 6,60
akzo p jan 140,00 389 0,40 0,40
amev c jan 55,00 262 2,30 2,50
amev c apr 60,00 314 2,00 2,10
d/Fl c dcc 195,00 301 9,50a 10.00
d/Fl p jan 195,00 700 0,60 0,40
eoE c jan 250,00 737 9,50 9,10 'eoE c jan 255,00 634 6,10 5,80 .
eoE c jan 260,00 1172 3,20 3,20
eoE c jan 265,00 671 1,40 1,70 .
eoE e jul 260,00 302 11,10 11,80- .
eoE p feb 240,00 375 I,Boa 1,30 .
eoE p feb 250,00 406 3,10 3,20 ,
giSt c jan 40,00 200 1,20 l,2ff .
hoog c jan 70,00 436 6,40 6,00"-
-hoog c apr 75,00 191 6,40 6,40*«
hoog p apr 75,00 218 5.00 5^(T-
klm e jan 40,00 410 3,60 3,30 a
kim c jan 45,00 379 0,60 0,60
kim c apr 45,00 292 2,40 2,30
knP c apr 47,50 252 2,70 2,70
nedl e jan 270,00 235 8,30 11,40
nedl c jan 280,00 209 4,50 6,50
natn c apr 70,00 1273 2,00 2,40
phil c jan 30,00 778 4,30 4,20
phU e jan 35,00 528 0,80 0,70
phU c apr 35,00 377 1,80 1,80
phil c jul 35,00 236 2,40 2,10
phU c jul 40,00 234 1,10 1,00
phU c 093 30,00 590 9,60 9,60 a
phU p jan 30,00 1153 0,10 0,10
phU p apr 35,00 291 2,80 3,00
phU p 093 30,00 207 4,30 4,30
olie c jan 230,00 618 3,40 3,00
ohe e jan 250,00 512 0,40 0,30
ohe p 093 230,00 355 31,00 31,50
unil e jan 110,00 226 8,90 8,70
urül e jan 120.00 736 1,80 1,90
umi c apr 120,00 483 5,60 5,60
unü c apr 130,00 229 2,50 2,20
unU d ian 120.00 232 3.30 3.20

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden h=laten+ei-div.
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkt>ers gisteren

Nijverdal-ten Cate
neemt belang in
flessenfabrikant

ALMELO - Het con-
cern Nijverdal-ten Cate
(NtC) heeft een belang
van 50 procent verwor-
ven in Polypack NV,,
een fabrikant van
(kunststof) PET-flessen
in het Belgische Brecht.
De onderneming telt 40
medewerkers en haalt
een jaaromzet van f3O
miljoen, aldus een be-
kendmaking Van Nij-
verdal-ten Cate.

Het Nederlandse tex-
tielconcern verkrijgt
het belang via een ver-
dubbeling van het aan-
delenkapitaal. Behalve

geld brengt NtC ook
machines in, nadat de
vorig jaar gestarte pro-
duktie van PET-flessen
in Oldenzaal aanloop-
problemen met zich
bracht. Voorde werkge-
legenheid heeft het be-
lang in de Belgische on-
derneming en over-

brenging van appara-
tuur uit Oldenzaal geen
gevolgen, aldus een
woordvoerder van NtC.

Nijverdal-ten Cate is
een textielconcern, dat
zich steeds meer toelegt
op kunststoffen, die in-

middels goed zijn voor
40 tot 50 procent van de
omzet. De PET- of wel
polyethyleen-terephta-
laat flessen zijn in ons
land omstreden, maar
volgensNtC zijn de pro-
dukten reeds lang geac-
cepteerd in België,
Frankrijk, Engeland en
lerland. Volgens NtC
zijn de PET-flessen re-
cycle-baar (geschikt
voor hergebruik) en
drukbestendig. PET-
flessen worden niet al-
leen gebruikt voor
dranken, maar ook voor
voedingsmiddelen en
cosmetica.

Majoor
Engineering

naar Maastricht
;MAASTRICHT - Majoor Engi-
! neering B.V. opent per 1 januari
! aanstaande haar derde vestiging
in Nederland en wel aan deProf.
P. WiUexnstraat 21-23 - nabjj het
Koningsplein - in Maastricht.
Het hoofdkantoor staat in
Amersfoort.
De activiteiten van Majoor
Engineering omvatten projectei
op gebied van werktuigbouw-
kunde, elektrotechniek, algeme-
ne machinebouw/apparaten-
bouw en special engineering.De
leidingvan het Maastrichtse kan-
toor komt in handen van Peter
Wiermans. De onderneming
streeft er naar eind volgend jaar
eentwintigtal mensen in denieu-
we vestiging in dienst te hebben.

economie

een pessimisme in kwartaalverslag DNB

Produktieklimaat
Nederland beter

'STERDAM - De Neder-
*sche Bank is niet pessi-
J'isch. over de gang van za-in ons land. Zij stelt in

' verslag over het derde
frtaal van dit jaar dat de
Jjttncturele opgang zich
ft voortgezet en er is spra-
}*& een aanhoudende ver-eng van het produk-
*'imaat. Vooral de uitvoer
r opnieuw sterk toe, nadat. concurrentievermogen

is in de eerste helft
pet jaar en de wereldhan-verder aantrok.

produktie liet dit jaar
*at grillig verloop zien. Na een
Jachtige groei in de eerste
J^en volgde een reactie, maar
l" verslagkwartaal liep het pro-
'etempo weer op met ongeveer

een procent, en al met al lag de indu-
striële produktie over de eerste ne-
gen maanden vier procent boven
het niveau van dezelfde periode vo-
rig jaar.De uitkomsten van de zoge-
heten conjunctuurtests wijzen op
een aanhoudende verbetering van
het produktieklimaat.

Fiat koploper op
Europese markt

OVERVEEN - Het Italiaanse auto-
concern Fiat is dit jaarvoor het eerst
marktleider in Europa geworden, zo
heeft algemeen directeur D. Fütte-
rer van Fiat Auto Nederland giste-
ren verklaard. Hij sprak ter gelegen-
heid van de verkiezingvan de Fiat
Tipo tot auto van het jaar 1989. De
uitslag van die verkiezing is enige
weken geleden bekendgemaakt.
Fiat heeft Volkswagen (inclusief
Audi en Seat) van de eerste plaats
verdrongen. De Nederlandse vesti-
ging van Fiat concludeert uit gege-
vens over de eerste elf maandenvan
dit jaar dat het -aandeel van Fiat op
de Europese automarkt in 1988 uit-
komt op 14,8procent tegen 14,3 pro-
cent in 1987. Het aandeelvan Volks-

wagen verminderde volgens Fiat
van 14,8 tot 14,7 procent. De groei
van de totale Europese automarkt
bedraagt dit jaar zes procent, de
groei van Fiat tien procent.
Al eerder dit jaarwerd duidelijk dat
Fiat in plaats van Volkswagen kop-
loper zou worden in Europa. Cijfers
uit september toonden verder aan
dat Peugeot, dievorig jaarFord van
de derde plaats verdrong, derde zou
blijven. Na Ford kwam op de vijfde
plaats General Motors (met Opel en
Vauxhall), gevolgd door Renault.

Fütterer had, zoals overigens de ge-
hele autobranche in Nederland, kri-
tiek op de besluiteloosheid van de
regering. Mededelingen van de re-
gering om auto's met schone uitlaat-
gassen aantrekkelijker te prijzen
worden niet gevolgd door feiten, zo
zei hij. Op de komende autö-RAI
zullen alle Fiat-modellen, met één
uitzondering, staan met voorzienin-
gen waarmee ze voldoen aan de
strenge Amerikaanse milieu-eisen,
aldus Fütterer.

Daling aantal
faillissementen

in Limburg
HEERLEN - Voor het eerst sinds
1982 is het aantal uitgesproken fail-
lissementen in ons land dit jaarlicht
gestegen. Het waren er 3900 tegen
3785 vorig jaar.In Limburg is echter
sprake van een daling. Gingen in
1987 nog 275 bedrijven failliet, dit
jaar waren dater 230, een dalingmet
16 procent.
Wat het aantal faillissementen be-
treft spande 1982 de kroon. Toen
werden 8640 faillissementen uitge-
sproken. Dit blijkt uit voorlopige
tellingen die het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) gisteren
bekend heeft gemaakt.
Vooral de provincie Groningen liet
een flinke stijgingzienvan ruim een
kwart (28 procent) meer faillisse-
menten.
Per provincie zien de aantallen er
als volgt uit: Groningen 128 (vorig
jaar 100), Friesland 147 (146), Dren-
the 114 (91), Overijssel 210 (246), Fle-
voland 82 (78), Gelderland 403 (411),
Utrecht 247 (268), Noord-Holland
682 (639), Zuid-Holland 1040 (941),
Zeeland 80 (84), Noord-Brabant 537
(506) en Limburg 230 (275).
In de handel en de horeca daalde
het aantal faillissementen, in de an-
dere branches stegen ze juist.
Ook gingen meer besloten vennoot-
schappen (BV's) failliet. Dit jaarwa-
ren het er 1459 tegen 1408vorig jaar.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 28-12-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.720-/27.220,
vorige ’ 26.720-/27.220) bewerkt ver-
koop ’ 28.820, vorige ’ 28.820 laten.

ZILVER: onbewerkt ’ 360-/ 430, vori-
ge ’ 360-/430; bewerkt verkoop ’470
laten, vorige 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,96 2,08
Brits pond 3,49 3,74
Belg. frank (100) 5,22 5,52
Duitse mark (100) 111,00 115,00
It. lire (10.000) 14,65 16,05
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,63 1,75
Franse fr. (100) 31,85 34,35
Zwits. fr. (100) 131,50 136,00
Zweedse kr. (100) 31,25 33,75
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,80 16,40
Spaanse pes (100) 1,68 1,83-
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,50 49,50
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,89 3,14
Jap. yen (10.000) 157,50 162,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,02125-02375
Brits pond 3,6115-6165
Duitse mark 112,890-946
Franse franc 33,055-33,105
Belg. franc 5,3855-3905
Zwits. franc 133,705-755
Japanse yen 160,99-161,09
Ital. Ure 15,305-355
Zweedse kroon 32,775-825
Deense kroon 29,215-265
Noorse kroon 30,555-605
Canad. dollar 1,68925-69175
Oost. schiU 16,0470-0570
lers pond 3,0120-0220
Spaanse pes 1,7590-7690
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7275-7375
Hongk.dollar 25,70-25,95
Nieuwz.dollar 1,2725-2825
AntiU.gulden 1,1200-1500
Surin. gulden 1,1200-1600
Saudische rial 53,80-54,05
Ecu gulden 2.3415-3465
INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 286,4 287,9
alg.-lokaal 278,2 281,4
'internationals 294,6 294,9
industrie 248,8 251,6
scheep/luchtv. 258,7 260,2
banken 352,6 353,8
verzekering 603,7 607,6
handel 463,8 467,7
cbs obl.index 115,8 115,5
rend. staatsl. 6,20 6,24
waarvan 3-5 jr 6,12 6,15
waarvan 5-8 jr 6,22 6,26
waarv.s langst 6,40 6,43
rend. bng-len. 6,55 6,57
rend. banklen. 6,29 6,30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 154,20-154,40(154,20)
Kon. Olie 229,00 (229,00)
Philips 34,00-34,20 ged.laten (34,00)
Unilever 117,60-118,30(118,30)
KLM 42,80-43,30 ged.laten (43,00)

NEW YORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2166.07 966.83 185.81 824.35
Hoogst 2179.64 972.56 186.94 829.40
Laagst 2153.57 959.74 184.86 819.29
Slot 2166.61 965.62 185.93 824.23
Wi"st/ + 3.93 + 105 + 0.18 + 1.22
verhes

(ADVERTENTIE)

Dieselrijder, heeft u uw Esso
vorstvrij-garantie al afgehaald?

_____% ■Bvmi^H \\ *_m

ms*~£^£^0m*^^ mKhHk7i\v |p

Bjjpßjj^^ Zeker nu Esso op zijn Diesel Plus ook nog 'ns
een schriftelijke vorstvrij-garantie tot -22°C geeft.

H Esso garandeertdatEsso Diesel Plus vloeibaar en
P^^^bedrijfszeker is tot -22° C. Brandstofleidingenen-filters

jP^ zullen daardoor niet meer verstoppen. Mocht dit toch gebeuren,
Jf^ dan krijgt u de noodzakelijke sleep- en reparatiekosten vergoed.
* Maar uiteraard alleen als ukan aantonen dat u Esso Diesel Plus heeft

getankt en uw auto op tijd „winterklaar" heeft gemaakt-^^-»^^--
Haal vandaag nog uw garantie-mapje. __^^^^^i^F^

Daarin vindt u naast talloze tips over «a»»,,,****^ l§i7^lr\>*"""»v
hoe uuw wagen „winterklaar" kunt maken, alle jt^pr tcSSo)
informatie over deze unieke Esso Diesel Plus Garantie. \*7^
Esso, precisie-produkten voor betere prestaties.

Donderdag 29 december 1988 5
Limburgs dagblad



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

AVRO
15.55 (TT) Kokkerellen. Wekelijks cu-

linair programma, door Ria van Eijnd-
hoven. Vandaag: Nieuwsjaarsbrood.

16.15 The Silent One. Amerikaanse
tv-film van Yvonne MacKay. Met:
Telo Malase, George henare, Pat Evi-

son e.a. Wanneer een vondelingetje
aanspoelt op een zandstrand wordt
hij liefdevol opgenomen door de oude
Luisa. Hij wordt Jonasi genoemd en
heeft slechts één vriend, een grote
witte schilpad.

17.45 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: And a child shall lead. String
krijgt de opdracht de vliegtuigontwer-
per Robert Phelps op te sporen.

18.30 The Real Ghostbusters. Te-
kenfilmserie gebaseerd op de speel-
film Ghostbusters. Afl.: Kwijl, de hon-
dengeest.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Voet-
veeg.

19.00 "" David, de kabouter. Teken-

filmserie gebaseerd op 'De Kabou-
ters', van Rien Poortvliet en Wil Huy-
gen. Afl.: De gevangen beer.

19.25 Documentaire Flodder. Docu-
mentaire over het maken van de Ne-
derlandse speelfilm Flodder. Even-
eens interviews met de hoofdrolspe-

lers.
20.00 (TT) Journaal.
20.29 De Dirtwater Dynastie. Serie.

Afl.9. Nancy's man en zoon komen
niet meer uit de oorlog terug. De fami-
lie Eastwick fjeeft het moeilijk met de-
zelfde situatie. Van hun zoons ont-
breekt elk nieuws.

21.30 Poolsurvival. Deel 2: biathlon,
ijsklimmen, estafette skiën en super-
athlon vanuit het dorpje Tromsö, 600
km boven de poolcirkel. Presentatie:
Jack van der Voorn.

22.40 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Auld l'anxiety. McKenzie behoort
de zaak van een 60-jarige man, die
onterecht ontslagen werd vanwege
zijn leeftijd, te behandelen maar heeft
er geen zin in. Arm Kelsey heeft in-
middels geen tijd meer voor Stuart.

23.25 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Groningen, (herh.)

23.35 Pall Mali Export Swingaward.
Uitreiking van genoemde award aan
de 17-jarige pianist Peter Beets.
M.m.v.: Deborah Brown, Jimmy
Smith en AVRO's Big Band The Sky-
masters 0.1.v. Herman Schoonder-
walt. Presentatie: Amanda Spoel.

01.10-01.15 Journaal.

" De spelers uit de documentaire over 'Flodder. (Neder-
land 2 - 19.25 uur )

Duitsland 1
-99.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
* Praktische tips.
10.00 Heute.
10.03 Wilder Westen inclusive. (3)

(Herh.)
11.55 Urnschau.
12.10 Kennzeichen D.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Safari zur Holle. Amerikaanse

speelfilm uit 1963 van Ivan Tors. Met:
Robert Culp, Harry Guardino, Shirley
Eaton e.a. De Amerikaanse zoöloog
Hanlon wil zijn steentje bijdragen aan
de redding van bedreigde diersoor-
ten. Daarbij komt hij in botsing met de
grootwildjager Burnett.

14.45 Die Trickfilmschau.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des. Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
15.30 Neu gesehen: Sterns Stunde.
Documentaire over de invloed van

t massatoerisme op het Alpenland-
schap, (herh.)

16.15 Ich, Christian Hahn. Kinderse-
rie. Afl.: Adrien Grehweiler.

16.40 Mission Terra. Expeditionen
zum blauen Planeten. Kinderserie.
Afl.: Dreissig Meter Richtung All.

17.15 Tagesschau.
17.25 Einde.
17.25 Tandarra. Serie. Afl.: Endlich

gefangen.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Faicon Crest. Serie. Afl.: Eine

Stadt in Angst.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau Wetter.
20.15 Moskau am Abend. Reportage

over het nachtleven van Moskou.
21.00 Der 7. Sinn.
21.03 "" Musikantenstadl. Amuse-

mentsprogramma met volksmuziek
uit Duitsland en Oostenrijk, gepresen-

teerd door Karl Moik.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
23.00 Buck Rogers. Amerikaanse

speelfilm uit 1978 van Daniel Haller.
Met: Gil Gerard, Pamela hensley,
Erin Gray e.a. Kapitein Buck Rogers
vertrekt voor een ruimtevlucht, die
niet geheel volgens plan verloopt. In-
gevroren belandt hij in de 25e eeuw,
waar hij opwindende avonturen be-
leeft. Hij bindt de strijd aan met we-
zens die de aarde willen onderwer-
pen.

00.25 Fünf Jahre Berliner Nacht-
schwarmer. Hoogtepunten van de
Berlijnse nachtcultuur uit de afgelo-
pen 5 jaar.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.

(Herh.)
13.30 Der seltsame Fall des St. Ni-

kolaus. Met: James Coco en John
Pertwee.

14.20 Der schwarze Bumerang.
4-delige tv-film. Deel 3. Met: Klaus
Barner, Danielle Volle, Paul Spurrier
e.a. Peter Lester kan de produktie
van Lestron steeds uitstellen, maar
onder druk van Kutuya en Minou, die
Helen bedreigen, moet hij toegeven,
(herh.)

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Mem Lieblingsstier. Vandaag:

Napoleon, de rat.
16.10 Die Welt der Marionetten. Jim

henson introduceert de poppenspeler
Philippe Genty.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.55 "" Nonni und Manni. Der Jun-

genvon der Feuerinsel. Serie naar de
verhalen van Jon Svensson. Deel 4.
Met: Gardar Thor Cortes, Einar Örn
Einarsson, Lisa Harrow e.a.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Trouble im Penthouse. Kome-

die van John Grantham. Met: Herbert
Herrmann, Susanne Uhlen, Joachim
Kemmer e.a. Regie: Franz-Josef
Gottlieb. Architect Lichtwitz is een
liefhebber. Voor zijn amoureuze con-
tacten heeft hij speciaal een penthou-
se ingericht. Zijn assistent Bodo Wal-

ter ziet zijn kans schoon om indruk te
maken op de knappe Stella. Hij weet
zeker dat zijn baas op zakenreis is en
nodigt haar uit voor een onvergetelij-
ke avond.

20.30 Kaum zu glauben. De crazy-
show met Pit Weyrich. Met: llona
Christen en Patrick Bach.

21.00 Wie würden Sic entscheiden?
Serie gedramatiseerde rechtszaken.
Afl.: Geahrliche Spur. Met: Bernd Ste-
phan, Angelika Hartung, Nicole
Schmid-Grill e.a.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Live. Talkshow vanuit de Alte

Oper te Frankfurt. gespreksleiding:
Amelie Fried en Harry Valérien.

23.40 "" Nosferatu - eine Sympho-
nie des Grauens. Duitse speelfilm uit
1921 van Friedrich Wilhelm Murnau.
Met: Max Schreck, ALexander Gra-
nach, Gustav von Wangenheim e.a.
In zijn kasteel in de Karpaten woont
graaf Orlok. Zijn ware naam is Nosfe-
ratu, een beruchte vampier. Na een
bezoek van een Duitser besluit hij zijn
rijk te vergroten. Verborgen in een
doodskist laat hij zich inschepen naar
Bremen. Pest en dood vormen zijn
reisgenoten.

01.15-01.20 Heute." Robert Dyer in 'Der
schwarze Bumerang'. (Duits-
land 2 - 14.20 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma
" " = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33. 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télë 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
14.00 Verwant. (Herh.)
14.50 I.Q. Spelprogramma. (herh.)
15.20 Zonen en dochters. Australi-. sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
(herh.)

15.45 60-plus. Te gast bij Hans en Co
' Flower. (herh.)
16.25 Zelden zonder zondag. Pro-

gramma n.a.v. het 75-jarig bestaan
' van de Vlaamse Scoutbeweging.

' (herh.)
16.50 Juke box.
17.00 Anna van het Groene Huis.

J 9-delige Canadese serie naar het
] boek van Lucy Maud Montgomery.
" Met: Megan Follows, Colleen Dew-
: hurst, Richard Farnsowrth, e.a. Afl.3.
■ 17.55 Nieuws via teletekst.

18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Afl.: Plons en het gazet-; temannetje. (herh.)
18.10 Kung Fu. Amerikaanse serie

met David Carradine, Keye Luke, Phi-
üp Ahn, e.a. Afl.: De oude krijger.

19.00 Juke box.
19.05 Parakommando's. Tweede

deel van een documentaire over de
functie en rol van parakommando's in
het Belgische leger.

19.25 Uitzending door derden: Pro-
gramma van de Agrarische Televisie-
en Radio Omroep.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.

20.15 Hoger-Lager. Spelprogramma
waarin twee duo's het tegen elkaar
opnemen aan de hand van speel-
kaarten. Vandaag spelen Willy van
Driessche en Teresa Ferguson-Davis
tegen Roger Verslype en denise.

21.00 Panorama. Jaaroverzicht.
22.30 Medisch Centrum West. Ne-

derlandse serie over het wel en wee
van artsen en verpleegkundigen in
het ziekenhuis Medisch Centrum
West. Afl.4: Irene. Met: Eric van In-
gen, Margreet Blanken, Gerda Cronie
e.a.

23.20 Nieuws.
23.30-23.35 Coda. Solveigh's Lied

van Grieg, uitgevoerd door Theo Mer-
tens, trompet.

" Danny Kaye in 'Skokie',
(België/TV 2-20.15 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De grote vakantie van Fur-

quan en Shazia. Jeugdfilm (1).
18.15 Islamitisch basisonderwijs.

Deel 2 en slot.
18.30 Qa va? Cursus Frans voor be-

ginners. Les 14.
19.00 Jonathan en de dader. Jeugd-

film over Jonathan, die zijn broer

Daan probeert schuld te laten beken- =nen, nadat deze heeft ingebroken op j
school. :

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) Jaaroverzicht Journaal. =Terugblik op de belangrijkste gebeur- =tenissen van het afgelopen jaar.
22.30 Journaal.
22.00 Het is een jongen. 4-delige se- frie over veranderingen in de Neder- ü

landse mannencultuur. Afl.: Man als :
partner. =22.25 Forever Young/Echoes of =Death. Experimentele videofilm van j
Lydia Schouten, (herh.)

22.40 Journaal. Ë
22.50 Metropole in concert. Metro- l

pole Orkest 0.1.v. Jerry vanr Rooyen. =Gasten o.a. Margriet Eshuis, Paco =Pena, Leoni Jansen en de WDR Big |
Band.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en j
slechthorenden.

" Peter Beets won de 'Pall'l
Mali Export Swingaward'. I
(Nederland 2 - 23.35 uur)

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 1 02.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. An-
dy's wrok tegen Wayne wordt nog
aangewakkerd.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Rodolfo neemt de
verdediging op zich van Justino en
Fulgencio.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Skokie. Amerikaanse tv-film uit

1981 van Herbert Wise. Met: Danny
Kaye, John Rubenstein, Kim Hunter
e.a. Een neo-nazileider zoekt Skokie,
een buitenwijk van Chicago, uit voor
de volgende optocht. De Joden wordt
het advies gegeven de neo-nazi's te
negeren. Max Feldman is echter van
oordeel dat ze moeten reageren, in-
dien nodig met geweld.

22.15-22.45 Sprechen Sic Deutsch?
Afl.9: Man kann nicht immer arbeiten.

België/RTBF 1
16.00 L'écran desvacances: Le don de
Tim, serie; Alice au pays des merveil-
les; Madame Peppernote; Noël au
théatre Crasse tignasse; De Smurfen;
Tao Tao. Croc notes. 18.00 Nouba,
nouba, met Monstres et merveilles en

Tik Tak. 18.30 Jamais deux sans toi, I
gevarieerd informatief programma. [
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir, j
Waalse actualiteiten. 19.25Lotto en Jo-

_
ker. 19.30 Journaal. 20.00 Mourir pour j
Barossa. 6-delige serie van Donald :
Cromble. Afl.s. 21.10 Festival de Ro- I
chefort. Vandaag: El Chato, Chantal j
Ladesou, e.a. 21.55 Retour au cha- :
teau, 6-delige Engelse serie naar dero- [
man van Evelyn Waugh. Afl.s. 23.20 =Fantaisie video: Carmen no 3 van Bi- [
zet. 23.25-23.55 Journaal.

TV 5
16.10 La Mémoire des Siècles. 16.30
Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Récréa-
tion. 17.30 Des chiffres et des lettres.
18.00 La vie heureuse de Leopold Z.
19.00 Papa Maman, Noël. 19.30 Papier
glacé. 20.00 Le diable en personne.
21.30 Concert. 22.00 Journal Télévisé.
22.35 Apostrophes. 23.30 La Chance
Auc Chansons. 00.00-01.00 Figures.

programma’s donderdag
televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VARA
16.01 Neighbours. Australische serie.
De sfeer in huize Ramsay is nog
steeds niet wat het wezen moet en
dat zit Danny beslist niet lekker.

16.24 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedy-se-
rie. Afl.11: Wijn. (herh.)

16.49 Garfield gaat naar Hollywood.
Tekenfilm.

17.14 Popeye. Tekenfilm.
17.30 Journaal.
17.47 Achter het nieuws. Actualitei-

tenrubriek.
18.02 Ovide en zijn vriendjes. Bel-

gisch-Canadese tekenfilmserie. Afl.:
De rally.

18.15 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Mopper de winnaar.

18.28 De Snorkels. Tekenfilmserie.
Afl.: Zalm in nood.

18.41 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Ijs-
tijd.

19.00 Journaal.
19.21 "" De baas in huis. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Weer ne-
gentien. Tony wil weer gaan stude-
ren, maar voelt zich er eigenlijk te oud
voor. Daardoor wil hij ook niet naar
het studentenbal. Angela en Mona
springen echter wel een gat in de
lucht.

19.54 Labyrinth. Spelprogramma ge-
presenteerd door Peter JanRens.

20.20 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl. 12: Kunst. Een ex-klasgenoot
van Wiep biedt Lidy een stuk kunst
aan met het verzoek om dit in de
spreekkamer te promoten. De patiën-
ten kunnen het echter niet waarde-
ren.

20.45 "" De betovering duurt voort.
Voorstelling van het Canadese cir-
cusgezelschap Le Cirque du Soleil.

21.35 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: R.0.1. Cagney
draait een aantal nachtdiensten. On-
dertussen vindt er bij Lacey een ake-

lig ongeluk plaats, waarbij de dader
doorrijdt zonder zich bekend te ma-
ken. Zij besluit er zelf achteraan te
gaan.

22.30 Journaal.
22.40-23.50 "" Matinee concert: Ar-

mida. Opera van Rossini. Uitgevoerd
door het Radio Symfonie Orkest en
het Groot Omroepkoor. Solisten: Nel-
ly Miricioiü en Bruce Ford. Deel.l.

Duitsland 3 West
15.35 Teletekst-overzicht.
16.00 Kater Mikesch. Spel van de

Augsburger Puppenkiste. Afl.3: In die
weite Welt.

16.30 Der Maulwurf im Traurn. Te-
kenfilm van Zdenek Miler.

17.00 Der Sternenhimmel im Monat
Janvar. Astronomisch magazine van
en met Dr. Erich Übelacker.

17.10 ■ Die Gentlemen bitten zur
Kasse. 3-delig tv-spel van Henry Ko-
larz. Met: Horst Tappert, Hans Cossy,
Günther Neutze e.a. Regie: John Ol-
den en Claus Peter Witt. Deel 1. In
augustus 1963 oven/alt een bende
gemaskerde mannen een Engelse
posttrein. De buit bedraagt haast 30
miljoen gulden. Na een paar weken
heeft de politie een groot deel van de
daders gepakt, maar een paar blijven
jaren onvindbaar. Van de buit werd
slechts een kwart teruggevonden. Als
enige rover leeft Ronald Briggs nog
steeds als vrij man in Brazilië.

18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 ■ Melissa. 3-delige misdaad-

film van Francis Durbridge. Met: Gün-
ther Stoll, Siegfried Wischnewski,

Ruth-Maria Kubitschek e.a. Deel 1.
Guy Foster is werkloos journalist. Hij
is slecht gehumeurd omdat zijn zo-
veelste poging werk te vinden is mis-
lukt. Daarom laat hij zijn vrouw Melis-
sa alleen naar een verjaardagsfeestje
gaan. Enige uren later belt zij op dat
zij daar een belangrijke krantenmag-
naat heeft leren kennen en dat hij on-
middellijk moet komen. Onderweg
raakt hij echter in een mysterieuze
misdaadzaak verwikkeld.

21.06 Madame Gigi. Portret van een
travestietgroep uit Munster.

21.36 West 3 aktuell.
21.50 Weltmacht Rom. Achtdelige

serie over het Romeinse Rijk. Afl.4:
Augustus.

22.35 Der Zwang zum Bild. Discussie
over geschiedenis op de televisie.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal (met simultaanvertaling =in gebarentaal). 20.00 Concert 21: Prin- §
ce, 2e deel van het concert in Dort- =
mund. 21.05 Musiques: hommage aan =
Woody Guthrie en Leadbelly. m.m.v. =
Bob Dylan, Arlo Guthrie, Little Richard, =
U2, e.a. 22.05-22.50 Capitales culturel- |
les européennes, documentaireserie =
over de hoofdsteden van Europa. Van- |
daag: Athene.

Duitsland 3 SWF
15.05 Ein Mann zu jeder Jahrezeit.

Engelse speelfilm uit 1966 van Fred
Zinneman. Met: Paul Scofield, Robert
Shaw, Orson Welles, e.a.

17.00 Treffpunkt: Modelleisenbahn.
(herh.)

17.30 Hinter der Sonne - neben dem
Mond. Sprookjes van Terry Jones.
Afl.: Warum die Vogel am Morgen
singen; Das Schiff nach Nirgendwo.

17.55 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Das Super-Sandwich.

18.00 Jakub der Glasmacher. Tsje-
chische serie. Afl.s: Die Krise. Met:
Ludek Munzar, Barbara Svobodova,
Petr Kostka e.a.

19.00 Abendschau.
19.30 Sport unter der Lupe. Herinne-
ringen aan het sportjaar 1988. Sa-
menstelling: Walter Johannsen.

20.15 Japan.4-delige serie. Afl.3: Das
Vermachtnis des Shogun.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
neun.

21.15 ■ Engel im Abendkleid. Duitse
speelfilm uit 1951 van Akos von Rota-
ny. Met: Bruni Löbel, Rudolf Prack,
Paul Kemp e.a.

22.45 Tatort. Misdaadserie. Afl.: Spiel
mit dem Feuer. Met: Karin Anselm,
Michael Lesch, Lydia Kreibohm e.a.
Tijdens een brand in een huurhuis zijn
een aantal mensen omgekomen. Na
onderzoek blijkt één van hen echter
voor debrand al dood te zijn geweest.

00.15 Ouverture Semiramide, van
Rossini, uitgevoerd door het Radio
Symfonie Orkest Stuttgart 0.1.v. Wolf-
Dieter Hauschild. (herh.)

00.25-00.30 Laatste nieuws.

SATI
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr.
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und der heisere
Gockel. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Ge-

neral Hospital. Afl-: Fal.sche HoA
gen. 10.50 Kochen mit SAT 1. [
SAT 1 Bliek. 11.05 Der eiserne v
rock. Amerikaanse speelfilm uil
van Ralph Thomas met Katherine'
burn, Bob Hope, David Kossol
12.40 Telethema: Gesundheit. 'Tele-Börse. 14.00 Programma-j
zicht. Aansl.: Ihr Horoskop. 14.05'
mit den roten Haaren. Afl.: Der'
Schultag. 14.30 Mork vom Ork.
Verteidigung auf orkeanisch. 14.55
Goldene Schuss. 15.05 General I*
tal. Afl.: Die Schiedung. 15.50K*
mit SAT 1. 16.00 SAT 1 - Tele
16.25 Der Goldene Schuss. 16.3
Leute von derShiloh Ranch. Afl-
kampf ohne Gnade. 17.35 SAT 1 i
17.45 Sat 1 - Ihr privates ProQ'*
17.50 Bezaubernde Jeannie. Afl-'
Pulitzer-Preis. 18.15 Glücksrad.' [
SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter-
si. Programma-overzicht. 19.10 A^ly. Afl.: Bei Sonnenuntergang. *
SAT 1 Bliek. 20.10 Cagney & Lj
Afl.: Gespielte Rivalin. 21.00 S'
Bliek. 21.10 Unternehmen Capr*
Engelse actiefilm uit 1978 van
Hyams met Elliott Gould, Jamesi
Brenda Vaccaro e.a. 23.20 SAT 1
23.30 Telethema: Kultur. 23.45 &
Fracht für Sansibar. Engelse ad
uit 1964 van Robert Lynn met [
gard Knef, Paul Hubschmid, Vivi
e.a. 01.20-01.30 Programma-
zicht.

SSVC
13.05 Children's SSVC.
13.20 Two by Two.
13.35 Chain Letters.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.20 Cartoon Time.
14.30 Neighbours.
14.50 Farmhouse Kitchen.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds.

16.20 Simon and the Witch.
16.35 Gilbert's Fridge.
17.05 The Snow Spider.
17.30 Blockbusters.
17.55 Familyties.
18.20 Doctor Who.
18.45 Nieuws en weerbericht.
19.00 After Henry.
19.25 TV Movie: Snatched.
20.40 Bread.
21.10 Rocklife's Folly.
22.00 Nieuws en weerbericht.
22.30 Alexei Sayle's Stuff.
23.00-00.15 David Dimbleby's Re-

view of 1988.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinacvia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 The Littles.
10.00 "" Countdown.
11.00 "" The Nescafé UK Top 40.
12.00 "" Pop Formule.
12.40 Go Europe.
13.00 Another World.
14.00 Ask Dr. Ruth.
14.30 News Review 1988.
15.30 Castaway.
16.00 "" Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget.
18.28 The Times Headline News.

18.30 I dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather R*
19.00 The Ghost and Mrs. Mui'
19.28 The Times Headline Ne**
19.30 Emergency.
20.28 The Times Headline Ne*'
20.30 Creatures the World For?
22.22 The Uniroyal Weather rep
22.25 Ford Ski Report.
23.23 The Times Headline Ne*1

23.25 Paris to Dakar Rally.
23.40 WWF Superstars of WreS
00.57 The Uniroyal Weather rV
01.00 Isaac Stern plays Pende»

Violin Concerto.
02.00 London Festival Orches'

Salisbury Cathedral.
03.55-06.30 Landscape CU*

Programmes from Sky.

Radio 1

radio(Elk heeluur nieuws.) 7.03 AVRO's
radiojournaal met om 7.33, 8.08 en
8.30 Nieuwsoverz. 7.50 Economi-
sche inf. E. Peereboom. 8.25 Fi-
nanc. nws. 9.05 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak.
11.05 Arbeidsvitaminen. 12.05
Voorburg is jarig. 12.56 Meded.
voor land- en tuinbouw. 13.08
AVRO's Radiojournaal. 14.05 Ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis. 16.05
Echo-magazine. 18.35 Man en
paard. 19.02 KRO's Country-time.
19.55 Column. 20.02 Voor wie niet
kijken wil. 22.15 Co + Menno's ma-
gazine. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7.00 VPRO's Nachtleven
met om 0.02 Midnight Hour. 6.02-
-7.00 Q,Q, le Q.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Het le-
vende woord. 7.10 Vandaag... don-
derdag. 8.03 Hier en nu. 8.54 Ont-
moeting. 9.03 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.03 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst - Oude-
jaarsdienst. 13.03 Hier en nu.
13.20 Lichte muziek. 14.03De tafel
van vier. 15.03 NCRV Coupe soleil.
16.03 De Familieshow-Kerstspe-
cial. 17.03 De Nederlandstalige
Top 30 over 1988. 19.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7 03 De ha-
vermoutshow. 9.03 TROS gouden
uren. 12.03 50 Pop of een envelop.
14.03 De nationale hitparade top
100. 18.03 Driespoor. 19.02 TROS
Dance Trax. 21.00 De CD show.
23.02-0.00 Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.00 Veronica's mees-
terwerken: La Petite Bande met
Nederlands Kamerkoor en sol.
10.30 Muziek voor miljoenen.
12.00 Veronica's meesterwerken:
Leipzig Gewandhausorchester met
piano. 13.00 Nws. 13.02Nederland
Muziekland Klassiek. 14.00 Metro-
nonium in 'konsert'. 15.30 Zeggen
en schrijven. 16.00-20.00 De be-
weging. 16.15 Concert: Christop-
her Czaja Sager, piano. 17.00 het
portret: De Opera-aria. (4). 18.00
Nws. 18.02 De wandelende tak: de
nostalgie van de Irandag (20.00
Nws). 21.00 Het Podium met om
21.00 Concert: Muziek van Peter
Jan Wagemans. 22.00 Specials &
noviteiten; 23.00-24.00 Audio art:
Arnold Dreyblatt.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9 00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 RVU Muzie-
krevue. 10.00 De zonnebloem.
11.00 De 50+ Seniorenshow.
12.00 Nws 12 05 Kruispunt. 12.20
Tussen deregels. 12.30Hier woont
God bij de mensen (4). 12.53 In ge-
sprek met de bisschop. 13.00Nws.
13.10 De Derde Wereld. 13.40 Da
Capo. 14.00 Klasse. 15.00 Da-
mokles. 16.00 NOS Cultuur. 17.25
Marktberichten. 17.30 Scheeps-
praat. 17.35 Postbus 51. 17.56 Me-

ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 Turks progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 2030 You're welcome. 21.00
De jaren 30. 21.30 Zelf mode ma-
ken. 22.00-22.30 Grafische tech-
nieken.

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.12-10.00 Die Springfield Story.

Herh.
12.30 Hujk. Serie. Afl.: Gefahrliches

Experiment, (herh.)
13.15 Programma-overzicht.
13.20 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,

Prozesse. Serie. Afl.: Der Lockruf
des Geldes. (herh.)

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Heimatmelodie. Volksmuziek.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Mann aus Atlantis. Serie.

Afl.: Fremde Welt unter dem Meer.
(herh.)

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTLaktuell.
16.55 Dance Mambo. Dans- en mu-

ziekshow.
17.20 RTLSpiel.
17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Hulk. Serie. Afl.: Heisse Fracht.

(herh.)
18.45 RTLaktuell.
18.55 Karlchen.
19.00 Match. De sterkste man van de

wereld. Deel 1.: Halve finale.
19.50 Weerbericht.
20.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Die Reifeprufüng.
20.55 Drei waren Verrater. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1953 van Nathan
Juran. Met: Audie Murphy, Lori Nel-
son e.a.

22.25 RTLaktuell.
22.45 Prinzessin Stephanie.
23.30 Die Viper. Italiaanse speelfilm

uit 1976 van Umberto Lenzi. Met:
Maurizio Merliu, Thomas Milian e.a.

01.00-01.05 Betthupferl.

3 SAT
16.00 Herr Rossini, was kompoj
Sic denn da? Een kinderopera, A
werkt naar Fioacchino R 4
Aschenbrödel' van Ulrich Peter.!
Die Krippenfiguren aus der Projj
Film van Ludy Kessler. 17.30 SM
extra. Jaaroverzicht. 19.00 '19.30 ■ Der Kommissar. Afl.: H«JFrau Brandes. 20.30 Diese SU]
eine Perle. Documentaire van 1
Sterk. Afl.: Wie Hitler Wien urnj
wollte. 21.15 Begegnungen. Jj
Schmidt in gesprek met Hugo ?<_
22.15 Kulturjournal. 22.23 SOT
Nachrichten. 22.30 Fanny und Al
der. Tv-film in vier delen van _
Bergman. Deel 3: Die EreignisS]
Sommers. 23.25 3sat-SchiagzeN

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business We*'
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Little Woman.
10.30 Sisters in the Name of v
11.30 Film: My Favourite Wife.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Onedin Line.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Power Hour.
16.00 Supertime.
17.00 Tracking.
18.00 Super Channel News
Goodyear Weather.

18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and AlMe.
19.10 Touristic Magazine.
19.40 Videofashion!
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News. j
20.30 American College FootC
21.30 NBA Today.
22.00 Super Football.
23.00 Super Channel News.
23.20 Goodyear Weather.
23.25-00.25 Chart Attack.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast v.d. dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, consu-
ment, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02, en 16.02 Kort Nws.
17.02Reg. weerber. 17.05Limburg
aktueel, agenda en muziek. 17.25
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55 Kort Nws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
05.30 De eerste ronde. (6.00, 6.30,
7.00, 8.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-ber.) 9.00 Muziekboektiek.
10.00 Nws. 10.03 Parkeerschijf

(10.30 In het Spionnetje). 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg '88.
13.00 Nws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00 Focus. 17.10
Amazone. 18.00Over stuur. 19.00
Nws. 19.10 Funky Town. 22.00
Nws. 22.05 Boem Boem. 23.30-
-2.00 Twee tot twee.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15
kasten. 7.30 Regional^
7.45 Veranstaltungskalen^f
Presseschau. 8.30 o%nWorte. 9.00Regionalmaga* f
Musikexpress. 10.00 G°' \
legt. 12.00 Musik bei TisC'i
Veranstaltungskalender. J
Presseschau. 13.00 'j|
14.05Musikzeit heute: Co^'j
Western. 15 00 Nachmitta©
16.05 Spotlight. 17.05 Opl
18.00 Regionalnachrichte"'
20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.OÜ'S.
wie kein anderer. 11.00 I"%
Elf 12 00 Is jan Ding. 1f,3
16.00 Entenjagd. W.OOWy
17.50Sportshop. 18.00MÜ*V
19.00 Prima. 20.00-1.00Ei"r
Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 1
melodie. 9.05MusikpavillKy
Gut aufgelegt. 14.05 Au' "A
menade. 15.00 Café-;I
16.05 Heimatmelodie. l'-'jf
kexpress. 20.05 Zwisch^J, j
way und Kudamm. 21-JS"zum Traumen. 22.30-4
texpress.
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slokje der

x'Ügt met go in de aard van de
L_**rtander om in restaurants de
y*baeling te beleven. Weeïg
leende oliebollen en mousse-
£*" wijn na de laatste klokslag
tr «en pas gestorven kalender-
%* (een combinatie overigens
l?4r de echte champagnedrinker

van krijgt), passen dan
)?*>néér in deprivate sfeer van de

dan in de publieke ge-
fipenheid van het spijshuis. In
gJ'W* en in Frankrijk bijvoorbeeld
ij!" dar anders. Daar wordt Oud en
'9uiv jjfl voorkeur in restaurants

JJ^erd. Met veel (liefst Zeeuwse)
»J*'9»» en gamelever, met even-
j!6' confetti en (dansmuziek. De

1 J*ülon' groeit daar keer op keer
i*0* een uitbundig feest dat tot
J*J het ochtendgloren duurt en de
vtrlijke vertaling van 'réveillon'

ffihtehjk maal-- zeer hevig ge-
i £ _9eett-Soms w** " die landan

' Kerstdiner buitenshuis op een
dsÜeraJe repetitie voor 'la fète' tij-
bs"? Oud en Nieuw. Het duo MA-
pL_\ BULLENS-ANDREOLI en
«4NS VAN MEEUWEN, respec-

U_Wk gastvrouw en chefkok van
<ta eau Bois " Lan**6ll' weet
ijS* &lles van. Het draait(draaide)
Oft»?* de {e^stdagen 'full house',
Ben met een pokerterm te zeg-
w **et opereert in een in een
fe»,ntige omgeving gesimeerd
[^urant daf regelmatig ook gas-
y. uit Nederiands-Limburfif ont-
C^-Ëen dezer dagen babbelend
j,6 ' ""arts van Meeuwen, kon hij

I |, "« naiafen de goede eenvoud
Mef andere woorden:L, 6frlijke koken voor iederéén.

*öo Weef ef nieti maarnet noett
t 9 *"iij allemaal niet zo exclusief«yn. TVatuurii/k, een mooie ree-

"tó perfect maar een mooie ha-b .

zebout eveneens. Om over een os-
sobuco, origineel bereid, niet eens
te spreken. Wij doen gewoon alles.
Dat is onze formule. Als gasten een
menu de saison voor duizend
francs vragen dan is mij dat net zo

hef als hat verzoek om een menu
gaatronomique van tweeduizend
francs. Anders, daf wél, maarzeker
net zo goed en met evenveel zorg
op tafel gebracht". Frans van Meeu-
wen toont zich als kok een traditio-
nalist. Hij hangt een beetje aan
oude waaiden. „Ik ben geen fan
van trendy gerechten", zegt hij dan
ook. Neem nou gerookte zalm. Een
doodeenvoudiggerecht. Maar er ia
nu eenmaal een groot verschil tus-
sen een goed en een slecht ge-
rookte zalm. Ik zeg maar: geef mij
die goed gerookte zalm maar. Mijn
gasten zullen dat zeker op prijs
stellen".
Andere eters buitenshuiszullen op
nieuwjaarsdag, op weg wellicht
van het ene naar het andere felici-
tatieadres ofin de mooie natuur uit-
puilend van de voorbije [eestnacht,
zich opnieuw laten verleiden door
STELLA en PETER PLOUM, Met
gastvrije paar van restaurant De
Grimbert (hotel Mergelland) in
Holset. Het nieuwjaarsbuffet van
Stella en Peter namelijk wordt stil-
aan een traditie. Van 14.00 tot 19.30
uur op de eerste dag van het nieu-
we jaar loopt in De Grimbert een
uitgebreid buffet voor een prijs die
cijfermatig correspondeert met het
pas begonnen jaar: ditmaal dus
19,89 gulden per persoon. Hoe
vaak men op en neer loopt nissen
buffet en tafel, speelt geen enkele
rol. De combinatie wandeling
rondom Holset en vervolgens toe-
tasten in De Grimbert, lijkt dan ook
stukken aantrekkelijker dan die
van zoete, weeïge oliebollen en
belletjeswijn. Veel geluk in het
nieuwe jaarl

NINO TOMADESSO

Hapje
her

| # 'Enne goojeroetsch'in 19891

Arrangementen
Er is, wat het Sauerland betreft, nog
een andere brochure verschenen.
'Winterarrangementen 1989' getiteld.
Zij biedt informatie over ongeveer
honderdtwintig speciale arrangemen-
ten in het 'land van de duizend ber-
gen. Een overzichtelijke uitgave met
vele extraatjes voor bezoekers. Inlich-
tingen over onder meer skilessen, ge-
organiseerde wandelingen en arres-
leetochtjes, over zwembaden en sau-
na's waar toeristen gratis toegang
hebben. Enkele voorbeelden: in Bril-
lon betaalt men voor een arrangement
van vijf overnachtingen met ontbijt en
drie keer één uur langlaufles 199
DMark; Lennestadt-Halberbracht
biedt twee overnachtingen met ontbijt
en twee keer twee uur langlaufles voor
136 DMark, in Möhnesee-Delecke kan
men voor zes overnachtingen met ont-
bijt, zes keer toegang tot het ijssport-
centrum en speciaal georganiseerde
wandeltochten door bossen terecht
voor prijzen vanaf 300 DMark.

korte toer
ZATERDAG 31 DECEMBER
VILT: Oudejaarswandeltocht van wandel-
vereniging Vilt. Afstanden: 7, 14 en 21 lon.
Starttijden: tussen 8.00-13.00 uur voor de 21
km; tussen 8.00-14.00 uur voor de 7 en 14
km. Startlokaal: Gemeenschapshuis Ber-
gervliet, Lange Akker, Berg en Terblijt. In
Berg en Terblijt isroute naar startlokaal be-
wegwijzerd.
HEERLEN: Expositie 'Kerst Aangekaart' in
St. Joseph-Rustoord (Gasthuisstraat 6) van
14.00-18.00 uur.
MAASTRICHT: Antiek- en vlooienmarkt in
Stationsstraat van 10.00-16.00 uur.
ZONDAG 1 JANUARI:

Aanvragen
De brochure 'Winterarrangemen-
ten'B9' (Winter-Pauschal'B9) èn de
brochure 'Loipen en pisten in het
Sauerland' kan aangevraagd worden
bij Touristiekzentrale Sauerland, Post-
fach 1460, 5790 Brilon, Bundesrepublik
Deutschland.

Via telefoonnummer 09-49-231-11530
wint men inlichtingen in over de
sneeuwsituatie in het Sauerland. De
melding van gisteren: geen skimoge-
lijkheden. Wanneer komt de sneeuw
nou?

Aantrekkelijke arrangementen in
het ’land van duizend bergen’

Sauerland
en Ardennen
wachten op sneeuw
Net als in de Ardennen wacht
men in het Sauerland op
sneeuw. En troost men zich on-
derwijl een beetje met de ge-
dachte dat vele witte vlokken
op een goede dag gegaran-
deerd zullen komen. Per slot
van rekening is de winter pas
begonnen. Het Sauerland zélf
overigens is gereed om de win-
tersporters te ontvangen.

Deze winter bieden éénentachtig win*
tersportplaatsen in het Sauerland in to-
taal 2.400 kilometer langlaufloipen,
waarvan liefst 1346 kilometer geheel
geprepareerd zijn. Bovendien zijn in
zesenveertig plaatsen voorbereidin-
gen getroffen voor 'sneeuwvrije' wan-
delwegen die tussen de 28 en 40 kilo-
meter lang zijn. In en rond vijfenvijftig
wintersportplaatsen bestaan -als er
sneeuw ligt- uitstekende skimogelijk-
heden en staan 131 liften ter beschik-
king. Dank zij vierentwintig verlichte
skihellingen hoeft de skipret niet tot
overdag beperkt te blijven. Uitgebrei-
de informaties over winter(sport)mo-
gelijkheden biedt de brochure 'Loi-
pen en pisten in het Sauerland', twee-
ënvijftig pagina's dik.

r*ueriand nü: geen sneeuw.

tijdje vrij

Vliegreizen naar
de zon in de

winter gedaald

r&e boekingen voor vliegreizen voor een wintervakantie in de
'on zijn minder gestegen dan verwacht. Het aantal boekin-
Ben is toegenomen met 4,5 procent terwijl gerekend was op
6en stijging van 10 procent. De stijging blijft duidelijk achter
°P de boekingen voor wintersportreizen per auto, bus of
"rein. Die zijn met zestien procent omhoog gegaan, zo blijkt

* een overzicht van de ontwikkelingen op de wintervakan-
tiemarkt. Het ANVR verstaat onder wintervakantietijd de pc-
Üode van 1 november tot 31 maart.

i Wet name de belangstelling voor vluchten naar de Canari-
sche Eilanden valt zwaar tegen. Deze is tot nog toe negen

i Procent minder dan vorig jaar. Reisorganisaties hebben hier-

door zon vijfduizend stoelen aan de luchtvaartmaatschappij-
en moeten teruggeven. Met de vliegreizen naar Portugal, Tu-
nesië, Marokko en Noord-Amerika gaat het beter. Directeur
Couvreur van het ANVR heeft de indruk dat veel Canarische
Eilandengangers al in de herfst zijn gegaan. Toen was er een
hausse in het aantal boekingen.

Met de wintersportreizen blijft het overigens goed gaan. Van
de touringcar wordt evenveel gebruik gemaakt als vorige
winter. De auto- en de treinreizen daarentegen zijn sterk ge-
groeid met respectievelijk 20 en 25 procent. Bij de toename
van de wintersportmarkt via de reisbureaus vertoont Tirol
duidelijk de grootste toename. J

Tax-free winkels verdwijnen, BTW-heffing op tickets

Vliegen na 1992
fiks duurder

Het 'grenzeloze' Europa van 1992 gaat
de luchtreiziger geld kosten. Vliegtic-
kets zullen, naar voorlopige schattin-
gen, gemiddeld vijfentwintig procent
duurder worden. Die prijsstijging
wordt veroorzaakt door de invoering
van BTW voor deze vorm van reizen:
gemiddeld vier tot negen procent.
Ook het opheffen in 1992 van de tax-
free winkels draagt bij tot prijsverho-
ging. Luchthavens zien daarmee een
belangrijk deel van hun winst verdwij-
nen. Dit geld dient te worden terug-
verdiend via hogere tarieven die wor-
den doorberekend in de vliegtickets.
President-directeur van luchthaven
Schiphol, J. Wegstapel: „ Over drie ja-
ren groeien de bomen niet tot in de
Euro-hemel".
Binnen Europa mogen de grenzen dan
verdwijnen, op Schiphol komt er een
bij. Reizigers van alle nationaliteiten
kunnen daar via het 'one-terminaT-
systeem worden afgehandeld. Na 1992
dient er een aparte terminal te komen
voor reizigers binnen Europa. „De

bouwtechnische kosten lopen in de
miljoenen", weet Wegstapel, boven-
dien is deze verandering slecht voor
ons imago. We hebben dit jaar vijftien
miljoen reizigers. Bekend is dat vijfen-
dertig procent intercontinentaal reist
en nu nog voor Schiphol kiest vanwe-
ge goede overstapmogelijkheden".

" Schiphol
straks in

de problemen?

Klappen
De concurrentie russen de Europese
luchthavens neemt na 1992 alleen
maar toe. De gescheiden reizigers-af-
handeling vormt voor Schiphol straks
een extra hindernis. „Wij horen nu bij
de grote zes. In de toekomst is er
hooguit ruimte voor vijf luchthavens
die intercontinentale vluchten kunnen
verwerken. Zowel voor het passa-
giers- als voor het vrachtvervoer wil-
len we bij die grote vijfblijven horen",
aldus Wegstapel. Een ander maar niet
minder groot probleem voor Schiphol

vormt het feit dat na '92 niet langer be-
lastingvrij kan worden gekocht. Uit on-
derzoek is gebleken datveel intercon-
tinentale reizigers voor Schiphol kie-
zen vanwege zijn grote tax-free 'shop-
pingcenter'. Wegstapel: Men moet
beseften dat het shoppingcenter goed
is voor vijftien procent van onze om-
zet, omgerekend zestig miljoen gul-
den per jaar. Daar gaan we na '92 fors
op verhezen. Als deze inkomsten
wegvallen, moeten we de tarieven
aanpassen. Daarbij denken we in eer-
ste instantie aan de luchtreiziger. Bo-
vendien zal over drie jaren BTW op
vliegtickets moeten worden betaald.
Door al deze maatregelen zal het vlie-
gen na 1992 zon kwart duurder wor-
den". Als de Europese plannen op
deze punten niet worden bijgesteld,
krijgt Schiphol te maken met een ver-
lies aan arbeidsplaatsen. Ook bij de
toeleveringsbedrijven zullen klappen
vallen, meent Wegstapel.

Goedkoper
tweede

KLM-ticket
jongeren
tot 26 jaar

Jongeren tot zesentwintig jaar die
gebruik maken van een zoge-
noemd KLM-lifttarief worden, wan-
neer zij samen reizen, in de ko-
mende zes maanden in de gele-
genheid gesteld een tweede ticket
voor de helft van de prijs aan te
schaffen. Lifttarieven zijn goedko-

pc tarieven voor jongeren die rei-
zen naar éénentwintig bestemmin-
gen in acht Europese landen die de1
KLM aandoet.

Voor het lifttarief geldt dat pas op
de laatste werkdag voor vertrek
een plaats voor een vlucht gereser-
veerd kan worden. Dit betreft zo-
wel heen- als retourvlucht. Passa-
giers die in de periode van 15 ja-
nuari tot en met 14 maart naar Los
Angeles, Orlando of New Vork wü-"
len kunnen gebruik maken van tij-.
delijk verlaagde wintertarieven op
deze bestemmingen, die voor New
Vork 250 gulden en voor Orlando
en Los Angeles 200 gulden lager
zijn dan de huidige goedkoopste
tarieven. Voor deze tarieven gel-.
den wel beperkende voorwaar-
den.
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(ADVERTENTIE)

LAATSTE TREIN?
L*V _f mmm^\ J~fr mT>

l v »**^W jr ÉÊk m\\\- **t(t **

m. " m*^mmmmT _____% M

p oudejaarsavond krijgen al onze conducteurs, machinisten,
oket-medewerkers en andere spoormensen even oliebolverlof.
Houdt u er daaromrekening mee dat na ongeveer 20.00 uur
ue treinen niet meer rijden. Op Nieuwjaarsdagrijden we het
hormale zondag-programma.De conducteur en de mensen
achter het loket kunnen u er meer over vertellen.Rest ons u
en Pittige jaarwisselingen een voorspoedig 1989 te wensen.

WAAR ZOUDEN WE ZIJN
ZONDER DE TREIN?L

(ADVERTENTIE)

D»zm maand: _*nortagu, 'Qwrlewn in Haïti/Klinisch dod* m>nien; 'D* h*mwl op —n fciw'/Towiffiich»
tips/lnt*rvi*r~'' y* G'RACE/V*g*iarisch* r*c*pfn/Patroon voor —n prachtig» winfrrtrui.

_^

__iË_f_____l A/s u nu een abonnemenf op MANNA neemt, krijgt u **n luxe Porfc»rs«t^---^^5NS^B GRATIS. Vu/ de bon in en sfuur deze zonder postzegel naar:
\mW*Vt)&_r^^^m\ MANNA, Anrwoordnr. 10064, 1000 PA Ams,*^al^^__m^^^SÊ^^^_^i'

jlKSmmmw^UmU '* neem een abonnement op MANNA o f 50.- en ontvang '___Wt__ f* i _\ ..n lu«. Park.n.l GRATIS, (.vinke/waorde f 23.95J \ï&^__W^_\f_\PATI V./V.KjJ^^k Ik o-ochl mei betalen taf ik de acceptgiro heb ontvangen, \ylm^^ I l«#

HH Siroat.
, .—. » voor een abonnemenf.-

W^^ÊtWam^m**** ) BlEElß^Bß^HlHf^^^Hl^^HHßl^^HEïn^Hßi^^i^^H

Limburgs dagblad
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OKÉ, nog één keer dan! ( ;
Ons jubileum zit erop. Het was een geweldig feest. Samen jHHRÉfe "

met onze klanten hebben we er een groot succes van gemaakt. |fIHRf» f|
Ongelooflijk hoeveel leuke reakties, brieven en telefoontjes JÜHHm JSHB^Hwe de afgelopen twee maanden mochten ontvangen. MHi

U heeft er geen idee van hoe fijn we dat vonden. J^HHH^H^^^H|^n|
Om het feest een passend slot te geven, gaan we er deze
week nog eens goed tegenaan. Kijkt u maar op deze Pa9ind^fl^^^^^HH^H^^^H|L

En... op 2 januari a.s. pakken we gewoon de m
draad weer op.
Een goed uiteinde en een gezond 1989.

Namens alle medewerkers j^—, mÊÊÊr ■Hlvan Jan Linders <^^^^ É W \\\\\\m
Jan Linders. W I IL Ê

—. —r r 0 fü_z^_^_^z^*
/umi^ew-^^\ /t)gfe(towfiwtd4^^ / /\ /Wmtèmdfot!___lir**si r f '4 MW Ê_\X

bülklüïrtAÜfiA IVI /~#*WV Stamppot hutspot 500 gram ScJtUffot& WOT\\j L uit eigen slagerij. mt^i_^f L k ' \ W IWMHWWaitf!» VI KIZIzS 'I Stamppot-zuurkool 500 gram Pf. ■ ~ . , B Onze slagers zijn trots op de \ \ \ \jw| |§|
Stamppot-boerenkool 500 gram J^ S24x0,3 liter l» I kwaliteitvan het vlees. \

>v Max. 20 stuksperklant. '—ST~ " Max. 3 per soort. M# :~ ■"&- -* __W_____V^ 3:45 nu A^>^^^ \M^^ # ___________¥ I'
yy^JJJll^^^^BßSg1-I 100gram |» &(^©#eiiterfles #

UghtpfprV i^W^A// 4' fZESII'
U/iffettot QQ Bcgovieoux 129 «i* "^ '\MSSJ^nI luS3ch HALEINIhpakalkilo W^ fcecon/ftte vnvc/^ 100 gram f + (jttfUUWfit #U^UkS^i' *igiTl"i^i<^JÉ hele literfles 4.75 \/■ «fT I

I_- -- 1 HELE KILO «*" j<W*££j? JOHMA (> ii " "H* Nu voor OMfl- V |aJr IJ39 Poöfmuifea 145 *^1 «oftuto U«W,M » fSft"9!. [BETAÏSn/I
# bus a 250 gram 4-^^nu |# OSSEWIT 75 Sellery-salade, kip-kerrie-salade, \ - ,ft kfIUIHÜCKfiU ~~ '--±LZJ j

ï___^ Ï2Ö WS Ï99 NtowtißSKu,** J. rssSjr** 0' 169I69 heteto"-4-75 |^i
BfieMtowixsoo^ |. gedaagde gtaip*-** |« *s

Ba^^»n, Cto At RkÓne |
iöö VANWUNGAARDEN ï^ B<^t#S«^^B|fc, l ' iW^im ft7*■*» 430^jgH| ■

_______ ■? ___ U{___ M_ WS. fc.ebeugelflessen U* *>coß,coAW»te. /'^■D.T.1./n,/ ~„„ to ICA VAN WIJNGAARDEN «^ft WJSCiJ IHWMI P^ : t\F 0,7 literfles 5.65Vmym^^oo^^ |50 „„„jfceNMJte 169I69 « TS 95 G^ Subtop * ;
BiCKERS #%QC TILFOOD DR/pl li^W HöJtefeeH Q"" "» _W
biÜolboSim _f?D modmiHtt. Sdé Ü^EN ItMo^lnn! 4%CA kra,éioxo.sN,e,flessen y» Nu voor «^*^150 g,m 2.35 JgBLgN/ ,270..^ Nu g» I^3„eiseen 3^ S=H155.98 |AÖItWeHteeg per4sogram I/ HAUST^^^g^ °T I 1(1 " 075 AW4fe£ I C99 Nu2flessen voor lw^
Z/è ooitr ir? /wrKerst-nummer van TIP. H rnn\r :I_%jj_W_\ _W_ Ua7*'C ’ nWll/ïb/l/ltlIF/l/U 0 27cm SC * * «»»v**^ ■ « _***_*_*_"_ '— «WW wMën WL Ü^LFN IHWWIUUVUHU> P-/cm. Q krat è 18x0,5 literflessen l_J^ BilliLJ jwnCALVÉ |gg groc,^ tZ^MÊÊ TwÊp’ ±100° 9ram^^ Nu m^AC Alle was-en reiniginsmidd^'
WW/ie£KW>^isogram4^9nu v^ 75HSIWl^S^N ’ Heel'Vèluws" -Qyi Bttuul fc^t I f%T^ nog tegen het -jj
t^le.tt[ dl\Tl^°-!T. , m * ■>- w^ -ÜT.» ,I'^J? ''^ WJLÉfe^Wewl^lWWl |Ö4 krat 24x0,3 literflessen |U# LAGE B.T.W TARjj^
i^3üil^ï>U I'j^ifaSa^mZflkKflkllli l'niril^"t*^^l^jjJ^£a4^^ii£^iilflMJa*É3 gratis gesneden. /^fiP\ Nu M# ~ ' wm ,-d
.Puur magere, blanke fln^^m/* __t^_%_H S_llllllllinWlf1H a___\_W_\iinïlTrifnliiffrfrffftn -M VWißem- _\f%_\ GrootFrans _\_r__ |ollIll?MM15ilH15 Këi
fijne lapjes gesneden. 4 j&m _%im L 100 9ram ±400 gram J^T ,<fS£^ ■"

Prachtige k Zoete, Griekse navel- 'I__WM

D r_*___^__________h____ MtÈ-Wk.. _ FriKi^fy
|il .llIl.it««/l:oA wÉr I^s voo/-t/®igenpemsafrtel verpakt ' geplukte d|'

voor I ***** voor I *^V l *M *mt per
4è 5 personen I 4è 5 personen % _________^ _____*______ ______________ a______W _mmwm\m\\w\\m^m_\\\\w** mWm\\*******> 250 gram IPtl^
De echte schwarzwalder-schinken per 100 gram 1.99 k^ fIOS A^r9^^^^)
Sriginele, Duitse kalbsleberwurst nu 200 gram 2.50^^, I m U B I ***** f ( L-^ffIÊmÊÊË

ebraden fricando per 100 gram 2.65 r^ZZM-^^ 1 M M. M &, ■ lA iy»wßiFijne salami per 100 gram 1.39 l^SStfcM"^ lIM M B MHBhHiHH i^H^B^Hi -%%**%%%% m%_____W_W mm W
&SEÏÏSfS^iMO«Sn 1S.l^^- AL 25 JAAR 'TALLERBESTE VOOR 'N VRIENDELIJKE PRIIS! m\\m****w ■
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m**\ WBf-FJS£mWrl!mW!mVGßmWr9\^ Openingstijden:

mf±f*\W^ K^gyXgK|aiuyHM||ga*U9i Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur.
\Uk VWIIU^V _»__*_ ____ Lunchpauze 12.30-13.30 uur.

aocd**o^ BUCO zet delaatste 3 dagen van S7|7^rMAljEnAW^^^igé het jaardeprijzen op z>nkop! BUCO
"^'""'~**^m Sr&TtemWwEliW _____________________\ lE&mftswJ^l-SËwWA Mijnstraat.

■■■■■■■HÉlËllliÉflËlÉHHlÉlill^

DE LEKKERSTE 1
OLIEBOLLEN BAKT U

( NATUURLIJK ZELF.
&___*mnmww_tKi - <£& mmmmik^-^' -: *.'A.,

piS^ÏÏRK««s==s:^^ï! _m__f3ÊÊ'i *_ '-WÊ _U_W-:'■'■'-■ ' ** HhO H^^^^^^lI^. j(____mtë"''~'%Ês&:'' '*ii.'::-:;'■-'■■": £^y - 7"^' ■■ «I MIL- BBP»

P^^jg U zult 't vast met Super eens zijn dat een oudejaarsavond zonder oliebollen net '^j
Hqq " ~' zoiets is als een zomer zonderzon. En dat de lekkerste oliebollennog altijd zelfge- Superbier,

nS
*i OQ maaktezijn. Welnu, voor dezedoe-het-zelf lekkernij hebben wij alleingrediënten 0,3 liter,

Pak s°°Uenmix'5
°°Uenmix' T mVÓ in huis. Bovendienheeft Super een uitstekende kwaliteit Champagne ingekocht, krat 24 flesjes Q9BUügram diewij u graag aanbevelenvoorn bijzonder aantrekkelijk prijsje. Alsut oude jaar vanl2,4svoor %_9w

dus echt feestelijk wilt afsluiten, schenkt u bij uw zelfgemaakte oliebollen een g_&-*4____
r'_*^_________, _.__„ heerlijk glaasje champagne. Dat wordt een super jaarwisseling! g

WÈfÈfs ___0^ k a ______\____WÊok M
ï~^^^m i___jj___n/ki 0 l y

VïlU4 J_ 29 Er is'nSuper dichterbij danu denktBel voor informatie 03403-93503/93505 Goudreinetten |J /9
\_ ' *4 VOOr a^BH Aanbiedingen zijn geldigt/m 3112-1988of zolangde voorraad strekt. « KllO

HH| '\_W
Jl
H I w^^.^^ ■!jn_ PAJ 1 _______*__*_ ____%t _^m ▼" V^^B

||;:::: "JJÉJÉIJ I __*?__^_i__W _W H .MjÉlÉflË lilw^" ffluKK jsKar ■:.i-awwißi___ma-j>r ___y _____&.<&s*___
y %___ _____W^<ÊÊÊl':____\ mmmrWy&ssam HRSr J__F sï» 1 \ >^££|ttÈ Qa£^y^l

«^^—H**'sra*^^

__m_ïï_____________:vvMM^^

% _ „ Chrysler Voyager: een nieuwe visie zij de geregelde katalysator. En al net zo be- 3 jaarof 110.000km en liefst 7 jaar garantietegen
I p tor'iden met in LE-uitvoering plaats voor trouwbaar. Want elke Chrysler heeft een roest- doorroestenvan binnenuit. Voor hfl. 35.995,- rijdtonen- vrijstalen uitlaatsysteem én een tweezijdigver- val een Chrysler. De nieuweChrysler Voyager is
c°fttf V°ya§er omringt u met alle luxe en zinkte carrosserie, er vanaf hfl. 41.995,-.

I CerttrAi a'S e'e'<tr'sc'l bedienbare ramen, Samen met het ruim bemeten motor- Kom snel naar onze showroom en stap
getint 6

|
rverSrer|deling stuurbekrachtiging vermogen biedt de Chrysler Voyager u jaren- in voor een comfortabele proefrit§'as, etc. lang compromisloos rijplezier. _9^m mmvmAWmw'êmm t___m*^°aar komt bij dat u'schoon'rijdt, dank Bovendien krijgt u een unieke garantie: \_^fUllilYj^| |%

N~______^ SIGNATUUR VAN EEN NIEUWE KLASSE

AMERICAN CARS SCHIMMERT
Groot Haasdal 6, 6333 AW Schimmert. Telefoon 04404-1888.- Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.30 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur.

___Zi W_%_.
Mm Em I ■***' ;*^ ■

' J^^^K '■ am\\m\
mmmW ■' ■ Am-tt-M

____ ________
Ij # * I | , |
Wollen damesjassen Kinder skl. jacks
in vele kleuren en modellen 0~ _ '- Geen 69,50

Nu superstunt %/%/j" Nu

■rf' w m&w- _jrrmW\

j^ji^^^^^^^^^^^ wÊt^^______i^ ___^^ ""'"***__. >/1

Snowjogger Adidas sportschoenen
Geen 69,50 yiA FA Indoor Court Geen 89,50 Nu 39,75
NU nfi/jOU Atlantic Geen 99- Nu 39,75

HH^HBHiHB^iH■ i t t t i t t i t t * i t i i ■ t i t * t i ■ t i t i ■ . V.*. .'i'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.V.V.'.'.'.'.V.'.V.'.'.'.'.Y.'.'.'.'f'.'y'.'.'.'.'.V.'i

HENDRIKS jfflfc. _W^__**m__\

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! f i^lHEERLEN, Scheltberg 88. lel. 045-721124 Geopend: ma. l/mzat. 9.00-18.00 uut. dond koopavond PARKEREN
SinARO. Brugstraat 1. lel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zal. 9.00-18.00 uur. dond. koopavond EN KOFFIE

GRATIS! i« **** **** I

SCHOONMAAKST. gevr.
v. werkz. op afroep en voor
op projecten. Schr. soll.
richten aan Gebouwenser-
vice deWisser, Kristalstr. 7,
6412 ST Heerlen.
STIKSTERS gevr. met er-
varing voor '/2 dagen. Bel-
len na 10 uur.teE Geleen
04490-48152.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privewerk,
tel. 045-228481. _.

Wordt RIJINTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder
(m/v). Haal het enige door
Ministerie erkende Kader-
schooldiploma. In januari
starten in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Meer dan 250 vacatu-
res. Dus vast en zeker werk.
Wilt u echt een fijne baan
en een prima toekomst?
Bel dan nu (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
de Kaderschool: 04998-
-99425.

Gevr. flinke JONGEMAN
18-20 jr. als bijrijder op onzemeubelwagen, liefst met
opl. LTS meubelmaker.
Schrift, sollicit. aan Vegers
Meubelen postbus 335, 6400
AH, Heerlen.
MEISJES "gevraagd voor
excl. bar. Halen/brengen,
tel. 045-244240/241592.
Wie met 2 rechterhanden
en kennis van electrisch
LASSEN wil montagewerk
doen. Vast werk, lt. 25-30 jr.
F. Straten. Eykskensweg
18, Geulle. Tel. 043-641044.

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
VERKOOPSTER gevr.~m.
ervaringvoor 28 uur p.wk.,
lft. 19 tot 23 jr. Schriftelijk
soll., banketbakkerij
Huntjens, Markt 9, 6372 AT
Schaesberg.
Dringend leuke TELEFO-
NISTE gevr. voor goedlo-
pend privéhuis, lft. 25-40 jr.
Tel. 045-425100. _

EUROPA'S GROOTSTE DISCO-IJSBAAN
Kerst ijs-disco

✓^^-^ iestiyal__________-tffC^____\__^____\\m
js& ____________W0fm\_W. _______mmr\mjfSP__ mmëw/jFm mljjjj^a****^ Oudejaarsavond en

Sjjl ymm***^^ nieuwjaarsdag gesloten

I TEL oaao6l .ooGEÜLHAL-VALKENBURG

'ï^burgs Dagblad
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MCS ti 81M5.511W I MAPEINHEA^I jSÏe&ALTERSS TJ^^SjJ^^l
I I f""""~\ J t____ J ________m____i-_HmaaimoiHHt_i-Z_________am "

B □Directie en medewerk(st)ers iSid^lUklSiaJ | KW f»1""* A AfcïAi De NIEUWE______ _^| van de H5Theaters wensen W WW \\ J/W\/Ï*X^ Twpp yiplpn US&SfeifiT^H AVONTUREN VAN

e"sloten.' ■' ■' i~ikW-V^-Kr^ ■WWmi____mt¥*m~£_-_r~<<~' A_ » i-A. een film van ken annakin II
mm^mm^mmmmm^^ê^^^mmw\ReéolaaiW--r. I fik ; J%. '*" fl \Il lé\Vs Ï4/7; -J? BT -JA geDaseerd op de boekenOl 3 W^'_^________t t\\\^m_?-7M yJïïbsJ-W]} __________ " " W** van «tol^* II

_wk\^*^9***W v i *2lE<T!l^fl É__W_rJ_^mÊ _______M iM:h,aM.wn''wïi;<_n___i___ 11
-**m. u« m K^yy I _w^-^^^ Dag 2°°-4oouuf II

29-12-88 S-ki^^ilÜJ W __k--M7y >/ -. «F X -<^»SSï . )CItm4lB9^B BrJ PI k-7") ' .J o^o^^- fj >tV 1

fc*""W§P^JPP|: IMurphy^^ J_w__WÈ___ __rr^~*^7J9~^__\ __\ m ~^^ ________ i% '''■■

W_ \r* __\ya W_\ Wm fi~M Bezoekers van devoorstellin^van _UwW' T*_*i*§tmT**f___Tm__m_m\ WS&Ztlté*'^> W \*f'**Ê\CCO ____\_____mmWtW^\^_WsTmm^ TIMOTHVHimON KEUYMcGIWS \t\ IKTI H H WkW%<¥ï__________ __\*\___ llkLr _W^m_V_ ontvangen de UHIblNtLb _^gu.v-im* «««wukjiwow» u»...»,»» I rITX,J I I H ï%_9 W?2k* ï ? / __
_^TT^Ê^^M^Y~_^_Mimir_ti_i_ir__V_mnFILMpOSTER gratis (zolang de ■ "WtïïWWïB *£§&"- I ■ ■■*■"' ""''' ' :~11l|>J I fll k 1 * -4y» 1 Itn _1 Lüf* "II voorraad strekt). HTWtT&BIfcW! l'l Jiffßl *fflre. LÜS!^—J^^^^il I
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stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

THE NITS uitverkocht!

Nieuwjaarsconcert „WIEN
BLEIBT WIEN" metRuxandra
Voda, sopraan - The London
Strauss Dancers en Johann
Strauss Orkest 0.1.v. André
Rieu ’ 21,-;paspoorten

’ 16,-;mcl. 1 glas champagne

kleine zaal ARNO HUIBERS
poëtische clown „De glimlach
en de bom" (4-10 jr.) ’ 7,50
mcl. limonade + gratis
schminken

EMMY VERHEY viool;

FREDERIC MEINDERS piano,
JACOB SLAGTER, hoorn.

’ 25,-; paspoorten ’ 20,-; mcl.
CD of MC

MARY DRESSELHUYS en
TONLENSINK. „Een
gelukkige hand" ’ 27,-; -’24,-; -’21,-; paspoorten

OPUS ONE „Over the Top!"
dansmusical, ’ 18,50;
paspoorten ’ 14,-; JTP-tip
’12,50

Stichting Jeugdkomedie
Amsterdam „BROODJE
BOEK"’ 5-

_________________________ _____________ I ___________________ __________________ I __V^^a^^^^^^^^l I

X!mSS3S^SS3Sm*T***m\

%r__Z____\'^t ;—_

Vr 30 dcc. Pim Jacobs & Louis van Dijk
20.00 uur Piano Festijn. Entree f 23,50/Y 19,50.

Za. 7 jan. Marotte zitting.
20.11 uur Uitroepingszitting. Entree f 11.00.
Zo 8 jan. Wien bleibt Wien
12.00 uur Nieuwjaarsconcert. Uitverkocht.
Vr. 13 jan. Limburgs Symphonie Orkest
20.00 uur 0.1.v. Salvador Mas Conde, solist: Rafael

Orozco, piano. Werken van P. Tsjaikowski
en D. Siostakowitsi. Entree f 15.50// 11,75.

Za. 14 jan. Flairck
20 00 uur Entree f 23,50/’ 19,50.
Expositie: Aloys Verhoeve
t-m 27 januari (geb. 1921 - overl. 1978)

Olieverfschildenjen.

" Openingstijden kassa: dinsdag fm vrijdag 10.00-16.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten.
Tijdens de kerstperiode is de kassa geslotentm maandag

' 2 januari, m.u.v. vrijdag 30 dcc. van 10.00-12.00 uur en
één uur voor de voorst. Pim Jacobs/Louis van Dijk (19.00
uur). Nieuwjaarsreceptie B&W gemeente Sittard: maan-
dag 2 januari 19.00-20.00 uur.
Bestuurscommissie, direktie en medewerkers wensen. u een voorspoedig 1989. 112312

GELD NODIG?
Fin.kantoor JORISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 36x

6000 - 118- 132- 143- 198,-
-12000 186- 229- 257- 279- 389-
-18000 278- 337- 386- 418- 584-
-24000 370- 448,- 515- 559,- 779-
-28000 432,- 526- 601- 653- 909-
-42000 644- 784- 898,- 973- 1364-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99089

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

Lid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F.

—___W_\ _______ ______^__I ___ _______ "
_______
i
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AAPUEAI HARTMANNSTRASSE 28-30HHUnCII AM ELISENBRUNNEN «0241/34571 £
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Nieuwjaarsshow

29-30-31 december
Nieuwe '89 modellen van o.a.
BMW, Honda, Yamaha

aanbiedingen van helmen, kleding en onderdelen
Balans opruiming

Grote hoeveelheid onderdelen voor weggeefprijzen.
Wij ontvangen u gaarne met een drankje en hapje.

MOTOSHOP GULPEN
Rijksweg 59, 04450-2451 112309

Officiële publikatie van het Staatsbedrijf der PTT

Ook 008 houdt op
oudejaarsavond die
kfók ïnf dé gatèri.

De dames en heren van 008 mogen op 31 decem-
ber 1988 wat eerder naar huis. En dat betekent dat
u op oudejaarsavond niet tot 22.00 uur, maar tot
20.00 uur gebruik kunt maken van deze informatie-
dienst van de PTT. Daarna wordt 008, zoals
gebruikelijk, overgeschakeld op de landelijke ver-
wijsnummers. Wij vertrouwen op uw begrip en
wensen u een plezierige jaarwisseling.

Ptt ~"

____WLmL_*mmmmßm-______________t__mÊ_____t______m_tm

AFSCHEID NA 22 JAAR

GALERY„IRAN"
gaat sluiten en houdt daarom een:

Totale Opheffingsuitverkoop
in Perzische en Oosterse tapijten.

Alles met kortingen tot 70%
beneden winkelwaarde!

Alles moet weg, dus Op = Op
Certificaat van echtheid wordt bijgevoegd

Let op: de laatste 3 dagen
enkel in onze zaak te Geleen

Laatste verkoopdag zaterdag 31 december 1988

GALERY IRAN
Rijksweg-C 33d, Geleen naast Musica, tel. 04490-55003

ledere dag geopend vanaf 10 uur.

Let op! Nog 3 dagen. Hartelijk welkom, entree vrij!
Wij danken onze klanten in Limburg en omgeving voor het geschonken

vertrouwen dat wij in al die jaren hebben genoten.
112582-_______-_W-__-____-_w________--_w____m

VAN ISHOVEN STICHTING
ACADEMIE VOOR HANDELSWETENSCHAPPEN

IN JANUARI/FEBRUARI STARTEN WIJ WEER MET:

" STAATS PRAKTIJK DIPLOMA SPD

£ INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN:
l"T KORTE HAVENSTRAAT 29

Yö lrvf>Ors 5611 VN EINDHOVEN
A^V A__J^*^r TEL.: 040-120446iBGG 534986

GRIJP NU UW KANS!!!
Wie nog geen videorecorder bezit ,

moet NU toch maar eens gauwkomen;
cnpOPEES ftPOOTSTE I nog 3 dagen

At\f\ BLAÜ^C PANASQNICVHS '^^"' """"^rTMl^Vanaf 400 tfffcttl videorecorder kom en neem mee NltlJß^
""""""""^"""""""""""""""^""""" r7^

tPfont%rÊ9ttMtf. HEERLEU Raadhuisstraat 48 Tel. 045 -*Oj

I ____wi

9000 T, ACC, Agj
gen, lederen &*?; i* __
electr. schuifd., 65.00""
nov. '85. .
9000 i, alu. velgen,^,
schuifd., electr. Sjj
electr. spiegels, w v

km, bj. '87.
9000 i, electr. $»*
electr. spiegels, B <<
km, bj. '86. ' j*
900 4-drs. M 5, Ipg. *^ s

alu. velgen.bj. '86.
900, 5-drs., LPG,
km, bj. '87. e-f
900 T, 5-drs. SR l
ket '85

900, 4-drs. W

’ 10.500,-
-900, 4-drs.,'B3. Jhßn
99 GL, 2-drs. M5, <^r .
99 GL, 2-drs. M5, °f^\83 __ '82-199 GL, LPG ’ 6500,' ""J
900 turbo auto""-

-’10.500.-.

Prisma Monte Ca*1 1(
35.000km, 31-12-86.
Delta 1600 nT 'M' ___m<

■t//; d[«r J»TKiil]yW'

Hyundai Pony, 15L
pic, 75.00 km'BB. .Jit
Fiat Panda, APK, /
'82. j

Peugeot 305 GL d^ .105.000 km, ’6500.'
Autobedrijf

Boy Heijnen
Wilhelminalaar^,

6042 EK RoeT^f, '.
Tel. 04750-276»

Officieel Saab-^.Lancia-dealer *r k
now MitWen-Um&MA.

Ochtendblad vraag^
ZORGERS voor E, t
broek. Tel. 045-218»8

sen 18 en 19 uur^^^
PERSONEEL êefdrfkapster voor 2 of "> $
per week. KapsaW'
Hanssen, Altaars?}^
Schinnen. Tel. Ojig^ü
Met spoed HAl^atGERS gevr.Leeft, )&&
21jaar.BouwbedrylPi 9Tel. 04499-3885. Na
uur- —--<Dactylo-UitzendburOgP
met spoed een JoiVERWERKERfST*-^voor een bedrijf '"jijjo1
gevingvan Geleen- „ imoet overweg kunn.gjjßJ
een Philips P5020
beschikken over &\\___\>
kende . typevaar?^ jBen ie geintel»^ i* l
neem cïan kontakt m (1
Dactylo Uitzendb^ 1 g
Beek, wellicht kun £ i }tnieuwe jaar beginn je rieen baan waarna»' $ J
zoek bent. Beek, £,% »straat 9, tel. 044jKH>^. j
Gevr. voor weduvvn $ l<
schools, kind., hüip r 3 sHUISHOUDING v°ü oi 05 midd./week, 9 i
H'broek/Brunssujn- #?'reacties ond. nr. HH/nir.
Limb. DagbladVjiW «derstr. 215, 6431 H*-' t
broek. j
Gevr. nette WERl&itf' (i
morgen p. week. *»„ (jöj!
Tel. 045-452710 ngj^
Nette KINDEROPjpV
Schinveld gevr. "jH
12.00 - 13.30 u. en vvil?
17.15 u. Bij ziekte e^.K tv.d. kinderen v. 9-u>;'
u. De Belboom. "schoolse opv. by :„« |
ten huize van de * eiw .
Voor (langd.) JL&<■(huis)vrouwen _P' e DJ «|
tot vaste part-tim^W „
Tel. 045-255432- f ll" ]
reakties n. Postou , .
6450 CA Schinvcio^APPELBEIGNEtS^ Jsneeuwballen, >ciij J
strikken, div. soojty' (|
fels, alles zuivere r »Natuurlijk van ~
Lunchr. Au-Coinj 7 j«j
manstr. 33H__^m'.
m__________y***ww^
NEW LOOK B.V-r g ! I
berg. Gevelreiruffijgrfj tkappen, voegen, *tjl;» r
huur. Tel. 040 >j t312709. 'i
Stucadoor kan n°?.4Ó£ A
aannemen. TeL^fp' ,
045-451862. ____^__j$
TVWDEO-REPA^Görgenl. Teljjg^i' ■HANS LIPS voor w,et;

dak- en zinkwerK
rantie. Vr. vnjb^o.g.y
feite. Bel 045^453»^



Plaats voor
tweeduizend

banen Sittards
bedrijvenpark

Van onze verslaggever
SITTARD - Het kantoren en bedrij-
venpark in Sittard ten westen van
het stationscomplex, dat nu al een
bovenregionale betekenis wordt
toegedicht, kan in de toekomst
plaats bieden voor bedrijven met in
totaal 2.000 arbeidsplaatsen. Dat
nog niet eerder genoemde aantal,
voert wethouder Ed. Arets op in het
ledenblad van het CDA afdeling Sit-
tard. Het bedrijvenpark kwam ver-
ledenweek in het nieuws na het uit-
lekken van de principe-beslissing
van DSM-Limburg om in dit gebied
een kantoorcomplex te bouwen
voor de huisvesting van het perso-
neel van meerdere divisies.

Het kantorenpark rond het station
Sittard is bedoeld voor de vestiging
van hoogwaardige en schonebedrij-
ven, zoals kantoren of high tech en
als zodanig ook door het provincie-
bestuur erkend. Zoals bekend heeft
de principe-beslissing van DSM-
Limburg op te opteren voor een
stuk grond in dit 'park' tot felle reac-
ties geleid onder andere van het ge-
meentebestuur Geleen, dat hoopt
dat DSM het roer alsnog omgooit en
Geleen kiest als vestigingsplaats
voor een DSM-kantoren complex.

Wethouder Arets van het CDA heeft
overigens zijn opmerking over het
kantorenpark gebruikt om zijn stel-
ling dat de Sittardse Steenweg geen
ondergeschoven kindje in winkel-
stad Sittard wordt, te onderstrepen.

Verbroedering
per expresse

naar Colombia

"Brunssumse hulppost in Villamaria, voortgekomen uit Paradecontacten

Ondernemers Hoensbroek: ’Wij zijn niet gevraagd te verhuizen’

Akerstraat speelt bal terug
Winkeldief

aangehouden bij
aangifte diefstal

Van onze verslaggever
HOENSBROEK — Ondernemers van de Akerstraat in Hoensbroek vinden het vervelend dat
hen de schuld in de schoenen geschoven wordt van het mislukken van de opzet van het Ge-
brookerplein in het centrum van Hoensbroek. „Steeds wordt gezegd dat de oorzaak hiervan is
dat de winkeliers van de Akerstraat niet daarheen wilden verhuizen. Ons is nooit officieel ge-
vraagd of we daarheen wilden," aldusWim van Straaten, voorzitter van de Ondernemersvereni-
ging Akerstraat Hoensbroek, waarbij 23 ondernemers van die straat zijn aangesloten.
De Akerstraat in Hoensbroek was in
de tijd dat de staatsmijn Emma nog
draaide een drukke, goed floreren-
de winkelstraat. Na de sluiting van
de mijn heeft de straat haar winkel-
functie verloren. Een tijd lang ging
het bijzonder slecht met de winke-
liers aan deze straat. Veel winkels
gingen dicht en er kwamen eet-
tentjes en dergelijke voor in de
plaats. In dietijd ontstonden ook de
plannen om in het centrum van
Hoensbroek een nieuw winkeleen-

trum te bouwen op de plaats waar
het klooster stond.
De plannenmakers dachten dat de
winkeliers van de Akerstraat hun
nieuwe domicilie zouden kiezen in
dit kleine winkelcentrum. „We zijn
wel betrokken bij de plannen voor
het winkelcentrum in het centrum
en wethouder H. Savelsbergh heeft
ook wel eens gezegd tijdens zon
vergadering dat het leuk zou zijn als
we daarheen zouden gaan, maar er
is nooit een fatsoenlijk plan voor

Van onze verslaggever
HEERLEN - Twee mensen zijn aan-
gehouden op verdenking van een
inbraak in een leerwinkel aan De
Bongerd in Heerlen. Eén heeft de
inbraak reeds bekend. De buit van
ongeveer ’lO.OOO is vrijwel geheel
gevonden en aan de eigenaar terug-
gegeven.
Op TweedeKerstdag om half vijf 's
morgens werd er bij de leerwinkel
een ruit ingeslagen, de buit meege-
nomen en in een auto gedropt. Die
auto werd onbeheerd achtergelaten
gevonden door de politie. De vol-
gende ochtend kwam de eigenaar
van de auto aangifte doen van de
diefstal van zijn auto. In zijn verhaal
klopten een aantal feiten niet. De
politie arresteerde hem ter plekke.
Hij bekende vrij snel de inbraak. De
tweede man heeft nog niet bekend.

Hoensbroekenaar
gepakt bij inbraak
HEERLEN- Een 22-jarige man uit
Hoensbroek is op tweede kerstdag
op heterdaad betrapt bij een in-
braak in het gebouw van het Broek-
landcollege.
Gewaarschuwd door het alarm ging
de politie kijken wat er aan de hand
was bij de school. Men vond een in-
geslagen ruit, maar er werd nie-
mand in het gebouw aangetroffen.
Een uur later ging opnieuw hel
alarm af. De politie betrapte de in-
breker toen op heterdaad.

zon verhuizing op tafel gelegd. Er is
nooit een aanbod gedaan in verhuis-
kosten of bedrijfsverplaatsing e.d.
Er is nooit ook maar één schrijven
aan ons gericht over deze zaak," al-
dus de voorzitter van de onderne-
mersvereniging.
In de offerte van het Coördinerend
Instituut voor het Midden- en Klein-
bedrijf voor een onderzoek naar de
winkelsituatie in Hoensbroek, staat
dat de poging om bedrijven van de
Akerstraat naar het centrum te ver-
plaatsen is mislukt. „Nou, van zon
poging is ons althans niets bekend,"
meent Van Straten.

De gemeente Heerlen denkt daar
anders over. „Er is wel degelijk
overleg gevoerd met de onderne-
mers in die tijd, maar dat heeft niet
geleid tot resultaat. Ook daarna is er
regelmatig overleg met de onderne-
mers van de Akerstraat geweest en
naar onze mening in een goede
sfeer," aldus een woordvoerder van
de gemeente Heerlen.
De ondernemers zijn ook tevreden
over het geregelde overleg dat thans
met de gemeente wordt gevoerd.
„Maar over die verhuizing blijven
wij van mening dat er geen pogin-
gen zijn ondernomen ons naar het
centrum te krijgen."

Vooruit

Enorme rookontwikkeling hulde Treebeek in smog

Meubelhal brandt uit
" De Akerstraat werd
afgesloten zodat de
brandweer zijn werk
kon doen. Inzet: Twee-
de van rechts, Wim
Gubbels wiens vrouw
eigenaresse is van
meubelzaak Hawe.

Foto:FRANS RADE

Driemaal geen
scheepsrecht

LANDGRAAF - Een 25-jarige
Landgravenaar is eergisteren op he-
terdaad betrapt toen hij voor de der-
de maal op dezelfde plaats een in-
braak pleegde.

Het gaat hier om inbraken bij de
tuincentra van de ZOL-bedrijven.
De eerste keer dat de Langravenaar
een poging deed, was op Kerst-
avond. Het alarm ging toen af en de
politie was er snel bij.
De Landgravenaar probeerde het
op eerste Kerstdag weer en op twee-
de Kerstdag deed hij alles nog eens
dunnetjes over. Toen hield de poli-
tie hem aan. Zijn buit bestond uit
gereedschap en siervazen.

„De nieuwe ontwikkeling die zich
hier voordoet is dat de Akerstraat
weer aardig vooruit gaat. Natuur-
lijk, er zijn stukken waar het minder
is en er zijn ook genoeg problemen,
maar er zijn ook stukken waar een
goed winkelaanbod is en waar de
winkeliers een goede boterham ver-
dienen."
Theo Boosten eveneens onderne-
mer aan de Akerstraat beaamt dit.
„Vanaf 1982 draaien de meeste za-
ken hier weer goed. Ik ben althans
blij dat ik hier zit. Ik heb een uitge-
breide klantenkring, de zaken gaan
goed."
De Ondernemersvereniging Aker-
straat heeft het gemeentebestuur
van Heerlen gevraagd maatregelen
te nemen om het aanzien van de
Akerstraat op te vijzelen. De winke-
liers willen parkeermeters voor de
deuren zodat langparkeerders wor-
den geweerd en minder horeca-on-
dernemingen aan de Akerstraat.
„Wat er zit, moeten we gezond hou-
den. Als dat lukt, dan zit er een goe-
de toekomst in de Akerstraat."

Orgel(1)
Ij! Vroedvrouwenschool in
KT en is een orgel armer. De
\ op het Eikske
ta0 aes°erg is er een rijker.
L een en ander in zijn werk is
kuan laat zich raden: het or-jyWerd al tien jaar niet meer
lej, de vroedvrouwenschool

'fBel* l'Ct' e Parochie zocht een
j. 'en voüa, de schenking was
hl11
'lei i°u va-ker moeten kunnen.

Verschueren-orgel
ijj een nieuwwaardevan een

ftcnJ, ■ mi.oen gulden. Het
Vw }n het magazijn terecht
dj ?" in 7g de grote kapel van
hir..r°edvrouwenschool werdroten.
k leuwe bestemming was een
fejU^at bekend werd dat in

lchaël-parochie een comité
ftj °P9ericht dat gelden ging
*inp'en voor de aanschafeen nieuw orgel.

Orgel (2)
■^ schenking van het instru-
IL uil echter niet zeggen dat
|?>i$arocflie van pastoor Borg-
l(f ■ Ult definanciële zorgen is.
fcoo/ n°9 75.000 gulden nodig

. üprfstauratic von het orgel,tti^bouwing van het oksaal
De Ue verhuizing',
he^stauratie wordt uitge-
ki( S door de heer VerschuerenJe^ tythuysen. De man overi-
jln e veertig jaar geleden
ïeri ür9el bouwde.
% atl de akties, die moet lei-
i* 'n°' e ingebruikname van
/iet ér\euwe aanwinst' tijdens
f*M jjar*9 bestaansfeest van
*tr in septem-
'% vi

is mensen *n <^c 9ete"
te s£e"en een orgelpijp

%n ns°ren. De namen van de
9e9r ors worden dan in depijp

|"eter üeerd- Je kunt trouwens
rUor / aam en toenaam in

i
9e P*JP gegraveerdstaan,

1% \) een Pen. Want een orgel-
'°'jtraa'et ?nerl n*ef 20 9altl<;'Vi-L en *s bovendien tuatbanier.

Emma
'%!>)„ ?Jla9 bekend zijn dat de
fe-n «straat in Hoensbroeki^da/^jkke loinkeistraat werd

'^ ac staatsmijn Emma er
*0r9cj

en enorme bedrijvigheid
_*rd n staatsmijn Emma
Hifc p J Januari 2913 in ge-
"'tacittd9lenoTnen en at *s aan"

Rf^derf nc*a9 Precies 75 jaar
[Van h myn er no 9 9e"l?in op d zou dat aanleiding
W>Bfreest voorfeest. Nu anno
F*ng e°hts voor een herinne-
Vd a.nt op 28 oktober 1983IN^acht m opgeblazen,

''°t> een l laatste gebouw
« fithlfnfcele to°ds na) dat aan
rt °nd n

a herinnerde tegen de
stn9' De exploitatie van

»!etts itat,smijn Emma werd■SrV,973 9estopt.
lern.rr, ma9 natuurlijk geen

indien 1719 ziin om nog eens
'en. soedeoude Emma te toos-
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Xkïnl)ll zien van dezefoto zouKNiw verm°eden dat onze
i£n de cL? lï teren getuige wasHS^Pk-öïne van een on-
kec>itpr£rote Niets
'd 9escholÜlnder waar-De plaat
IF Akfrl, 71 tl3dens de brand op\S u^oat m Hoensbroek.
h? lk «S an9 en een roofc-'K OP de foto. Watu
<hN non lS dat aan deze

lzU ook
ecU oran dweerman

(ADVERTENTIE)
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met gasmaskers naar binnen omdat
er een verstikkende rook hing. Er
werden dan ook na verloop van tijd
nieuwe manschappen opgeroepen
voor de bluswerkzaamheden. Na
vijfuur was de brandweer de brand
meester.

Verkeer

Van onze verslaggever
HOENSBROEK — Een korte maar
felle brand heeft gistermiddag ge-
woed in een meubel-showroom aan
de Akerstraat in Hoensbroek. De
meuhelzaak HAWE is gehuisvest in
een vroegere opslagruimte achter
een rij woningen aan de Akerstraat.
De zaak brandde geheel uit. De
enorme rookwolken hulden de wijk
Treebeek in smog. De Heerlense
brandweer ging de brand nfet groot
materieel te lijf, zes spuitwagens
werden ingezet. De politie sloot de
drukke Akerstraat voor alle verkeer
af.

Tegen vier uur brak de brand uit.
Volgens Wim Gubbels, de echtge-
noot van de eigenaresse van de zaak
Hanny Gubbels, is kortsluiting de
oorzaak. „Ik was binnen met klan-
ten toen opeens de stroom uitviel.
Ik ben (toen naar de elektriciteits-
kast gegaan en heb een nieuwe ze-
kering ingedraaid. Toen ik dat deed,

hoorde ik een plof en viel de stroom
weer uit. Ik wilde toen voor de twee-
de keer een zekering indraaien en
toen hoorde ik van medewerkers
die achter in de hal waren dat het
daar brandde. We hebben toen eerst
geprobeerd te blussen, maar in een
mum van tijd stond de hele omge-
ving in debrand."
Enorme rookwolken stegen op uit
de hal. De brandweer gafonmiddel-
lijk groot alarm en trok met vijf
spuitwagens naar Hoensbroek, later
kwam daar nog eentje bij. Van drie
zijden werd het vuur bestreden. De
woningen in de omgeving liepen
geen gevaar. Een van de bewoners,
mevrouw Bos: „Ik zat koffie te drin-
ken toen ik opeens rook uit de meu-
belhal zag komen. Ik heb toen direct
de brandweer gebeld."

In de meubelhal ontwikkelde zich
een enorme hitte, omdat de brand
niet uitsloeg. Brandweerlieden die
in de hal moesten blussen, gingen

De politie sloot direct de drukke
Akerstraat voor alle verkeer af.
Maatregelen werden ook genomen
op omliggende kruisingen. Een en
ander leidde tot groteverkeersdruk-
te in de omgeving.

De brandweer schat de schade die
ontstaan is aan de meubelzaak, die
net gisteren een jaar open was, op
een dikke ton. Over de oorzaak van
de brand liet de brandweer zich gis-
teravond niet uit. Het verhaal van
Wim Gubbels werd niet bevestigd.
Er zal eerst een onderzoek gehou-
den worden.
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Nog even 88

" Lees verder op pagina 16
Steengeworden
verbroedering in
Villamaria

Omdat de kerst overal en dus
ook in Brunssum devalueerde
tot een luxe-feest van verkoopre-
cords en dubbele maagzweren
en omdat velen zich vóór, tijdens
en na de jaarwisseling voelen als
ongare oliebollen, is het goed om
enigszins ondergesneeuwde ver-
broederingszaken, voortkomend
uit die Parade, nog voor de aan-
vang van '89 uit de schaduw van
de archiefrekken te halen en vol-
op in het nog resterend licht van
'88 te zetten.

Daarvoor staan we allereerst stil
bij 13 november 1985, toen een
rampbericht uit Colombia de we-
reld schokte. Maar ook grijpen
we in de archiefmappen terug
naar augustus 1988, toen in Para-
destad Brunssum na lang wach-
ten een verheugend bericht uit
Villamaria arriveerde. Met
Brunssums geld werd daar een
hulppost ingericht.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Als je met je ge-
dachten bij een terugblik in de
archieven op zoek gaat naar the-
ma's of gebeurtenissen, die het
waard zijn om onder het stofuit-
gehaald te worden, stuit je in de
schappen van Brunssum onher-
roepelijk op de Internationale
Folkloristische Parade die afge-
lopen zomer voor de negende
keer zijn beslag kreeg in de oud-
mijnstad.

Dit spektakel, dat om devier jaar
garant staat voor internationaal
folkloristisch vijfsterren-ver-
maak, kent namelijk twee ingre-
diënten, die inherent zijn aan de
kerst- en nieuwjaarsgedachte:
verbroedering en vriendschap.



In de dankbetuiging van

Jan Svoboda
werd de datum van de zeswekendienst

abusievelijk foutief vermeld. Dit moet zijn
zaterdag 14 januari 1989

in de Vincentius a Paulokerk te Rumpen
om 19.00 uur

t
De zee, zij rimpelt, en de steen
rust nu in diepegronden,
de geest die haar bewegen deed
heeft eeuw'ge rust gevonden. »

Gelukkig is onze moeder en oma een lang lijden be-
spaard gebleven. Dat neemt niet weg dat we haar
lieve aanwezigheid heel erg zullen missen.

Antje Huijten
weduwe van

Alex Luthjens
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaarin het De We-
verziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Simpelveld: Tresi Kaenen-Luthjens
SjefKaenen
Hub
Alex
Mia en Jos
Tiny en Ed
Familie Huijten
Familie Luthjens

Landgraaf, 28 december 1988
Romeinenplein 45
Corr.adres: Brandstraat 127, 6369 XD Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 31 decembera.s.
om 11.00 uur in de dekenale kerk van de H.H. Pe-
trus en Paulus, aan deHoofdstraat te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Hetrozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene wordt gebeden op vrijdag 30 december
a.s. om 18.45 uur; aansluitend avondmis in voor-
noemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis dat voorzien van
de h. sacramenten der zieken, op de leeftijdvan 88
jaar is overleden

Antonius Franciscus
Josephus Jeurissen

echtgenoot van wijlen

Elisabeth Papen
Uit aller naam:

Valkenburg a//d Geul: Familie Jeurissen
Familie Papen

6301 BW Valkenburg a/d Geul, 23 december 1988
Muntstraat 8
De plechtige crematiedienst, gevolgd door de uit-
vaartdienst, heeft in besloten familiekring plaats-
gevonden op woensdag 28 december jl.

t
Diep bedroefd, doch dankbaar voor wat zij' voor
ons heeft betekend, gevenwij u kennis, dat plotse-
ling en voorzien van de h.h. sacramenten der zie-
ken, in het De Weverziekenhuis te Heerlen, op de
leeftijd van 77 jaar, is overleden, mijn dierbare
echtgenote, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der, lieve oma en overgrootmoeder, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Anna Maria Catharina
Caelen
echtgenote van

Albert Carl Coenen
De bedroefde familie:

Broekhem: A.C. Coenen
en al haar kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Caelen
Familie Coenen

27 december 1988
6301 TP Broekhem-Valkenburg aan de Geul,
Van Pallandtlaan 28
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben zaterdag 31 december as.
om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Joseph
te Broekhem.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag 30
december om 19.00 uur de vigilieviering worden
gehoudenin voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium „Smeets", Spoorlaan 29, Valkenburg aan de
Geul; bezoek dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder!
soonlijk te bedanken voor de vele blij'
van medeleven ons betoond bij het o'
lijden en de crematie van mijn lieve e'
genoot, onze vader en opa

Piet de Jong
betuigen wij hierbij onze hartelijke da

Mevr. de Jong-LautenW
Kinderen en kleinkind*

I

Met groteverslagenheid geven wij u kennis va*
plotseling overlijden van ons erebestuurslid'
heer

H. Cobben
Zijn inzet en belangstelling voor de veilig
Margraten e.o. zullen steeds in dankbare hen1
ring blijven voortleven.
Margraten, 27 december 1988

Veilingver. Margraten e>
bestuur, leden, directie
en medewerkers.

;

*De plechtige eerste jaardienst voor 0'
Diederen-Kuczera

zal plaatshebben op zaterdag 31 de^1
ber a.s. in de St. Jozefkerk te Wau^
om 19.00 uur.

Kinderen Diederen-Kuc'

>
-*

Het is eenjaar geleden datwij afscheid moest^men van onze onvergetelijke moeder, schooi1

der en oma

Helena
Rademakers-FrederJ
De jaardienstzal gehoudenworden op zater»
december om 19.00 uur in de parochiekerk v
H. Eligius te Schinveld.

Namens haar kinderen, "*en achterkleinkinderen
_J

t
Na een leven, getekend door eenvoud, toewijding
en liefde voor allen die aan zijn zorgen waren toe-
vertrouwd, is heden, na een langdurige, voorbeel-
dig gedragen ziekte overleden, voorzien van het h.
sacrament der zieken, in de leelftijd van 72 jaren,
mijn lieve echtgenoot, onze vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer en neef

Antonius Johannes
Royen
echtgenoot van

Brigida Irma Gubbels
In dankbare herinnering:

Eys: Irma Royen-Gubbels
Landgraaf: Gerda Kleinen-Royen

JoepKleinen
Ruud, Thijs, Lennie

Vijlen: Nick Royen
Victoire Royen-Kruijels
Cyril, Miei

Eys: Lisette Hamers-Royen
Miei Hamers
Rachel, Blanche, Florence
Familie Royen
Familie Gubbels

" 6287 BK Eys, 27 december 1988
Oude Schoolhof 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 31 december a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van deH. Agatha
te Eys.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond zal om 18.45 uur de rozenkrans voor
de overledene worden gebeden, waarna aanslui-
tend de h. mis voor dezelfde intentie zal worden op-
gedragen in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel Sjalom bij de
zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 Mechelen. Be-
zoekuren van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Bedroefd hebben we kennisgenomen van het over-
lijden van ons erebestuurslid

Toine Royen
door zijn grote inzet, toewijding en vele verdien-
sten voor onze verenigingzal hij in onze gedachten
voortleven.

Bestuur, dirigent en leden
van harmonie St. Agatha
en instrumentenfonds Eys

t
Dankbaar voor de liefde en dezorg die wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u met droefheid
mede, dat wij heden plotseling afscheid moesten
nemen van haar die ons zo dierbaar was, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Paulina Maria
Hubertina Lipsch

weduwe van

Joseph Hubertus Leunissen
Zij overleed op 73-jarige leeftijd.

De diepbedroefde familie:
Voerendaal: Ben Leunissen

Klimmen: Johan Leunissen
Bertien Leunissen-Leunissen
Anjo, Freek

Landgraaf: Rosy Borghans-Leunissen
Jo Borghans
Sylvia, Ankie

Etten-Leur: Annie Pietersma-Leunissen
Peter Pietersma
Andrea,Ralf

Mechelen: Lenie Willems-Leunissen
Jan Willems
Ron, Sven, Torn

Mechelen: Frits Leunissen
Erna Leunissen-Aussems
Linda

Berg en Terblijt: Tiny Peerboom-Leunissen
John Peerboom
Nicole, Jeffrey
Familie Lipsch
Familie Leunissen

Mechelen, 27 december 1988
Corr.adres: Achtbunderstraat 59,
6343 AP Klimmen
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 31 decem-
ber om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jo-
hannes de Doper te Mechelen.
Overtuigd van uw medeleven, liever geen condoleren.

' Vrijdag zal in de avondmis van 19.00 uur voor de
overledene worden gebeden.
Mam ligt opgebaard in het mortuarium „Sjalom"
bij de zusters Clarissen, Hilleshagerweg te Meche-
len; bezoek dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van. 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
In Gods vrede is heden, na een kortstondige ziekte,
voorzien van het h. oliesel, in het De Weverzieken-
huis te Heerlen, op de leeftijd van 83 jaarvan ons
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Elisabeth Stevens
echtgenote van wijlen

Louis Hendriks
Valkenburg a/d Geul: Fr. Hendriks

M.L. Hendriks-Kicken
Valkenburg a/d Geul: A. Hendriks

M. Hendriks-Huntjens
Bilzen (B): L. Hendriks

A. Hendriks-Delva
Ludo en Els
Brigitte en Freddy
Susanne en Johan

Valkenburg a/d Geul: R. Hendriks
T. Hendriks-Jaspers
Rachelle
Armand
Familie Stevens
Familie Hendriks

Hulsberg, 28 december 1988
Bejaardenhuis "Panhuis"
Corr.adres: Cremerstraat 33, 6301 GD Valkenburg
a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 31 decemberas. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Joseph te Broekhem, gevolgd door
de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voor-
noemde kerk.
Vrijdagavond 30 december om 18.30 uur zal in de
kapel van het bejaardenhuis"Panhuis" te Hulsberg
een avondwake voor de dierbare overledene wor-
den gehouden.
Moeder ligt opgebaard in de rouwkapel van het be-
jaardenhuis "Panhuis". Bezoek dagelijks van 19.00
tot 19.30 uur.

t
De Heer is mijn Herder

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, doen wij u weten dat is overleden, onze lieve
oom en neef

Gerrit Hassing
in vriendschap verbonden met

Elisabeth Huveneers
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Familie Hassing
Familie Beks
Familie Huveneers

6436 AZ Amstenrade, 23 december 1988
Gyselaar 52
Ingevolge de wens van de overledene heeft de cre-
matie in besloten familiekring plaatsgevonden.

t
In devrede van Christus is heden, na een langduri-
ge ziekte, gesterkt door het h. sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 54 jaarvan ons heengegaan,
mijn lieve echtgenote en onze zorgzame moeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Nelly Witte
echtgenote van

Paul Nelissen
Voor haar zielerust vragen wij uw gebed.

Susteren: P.H. Nelissen
Marjo
Wiro
Familie Nelissen

6114 AC Susteren, 28 december 1988
Heidestraat 145
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal worden gehouden op zaterdag 31
december as. om 10.30 uur, in de parochiekerk te
Mariaveld Susteren.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vrijdag as. gedenken wij haar tijdens de avondmis
van 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare is opgebaard in het mortuarium van
begrafenisondernemer Peusen, Kloosterstraat 31
te Susteren.
Bezoektijd dagelijks van 17.00 tot 17.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, delen wij mede dat op 50-
-jarige leeftijd, geheel onverwacht van ons is heen-
gegaan, mijn lieve man en goede vader

Herman Aaldert
Wobben

echtgenoot van

Jansje Schinkel
Heerlen: J. Wobben-Schinkel

Karin
Mam van dePol

6413 VK Heerlen, 28 december 1988
Huisbergerstraat 25
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Brunssum, alwaar bezoek van
17.30 tot 18.30 uur.
De crematieplechtigheid vindt plaats in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10, op zaterdag
31 december om 11.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, alwaar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
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.'KEUKENS, keukenappa-, ratuur. Laag in prijs, met. garantie. RJ Handelson-, derneming, Stationstraat■ 294, Nuth. Tel. 045-242602.
IKANTELDEUREN, rol-

' deuren, sectiedeuren met

' of zonder afstandbediening
\ in 23 maten direkt lever-

' baar. Afstandbediening,. computergestuurd, ge-. schikt voor alle soorten ga-.ragedeuren compl. met.zender voor in uw auto. Fa..Straten, Eijkskensweg 18,

"Geulle. Tel. 043-641044!

I KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Te k. 3-dle. BABY-SLPK.
i.z.g.st. na 18.00uur. Op gen
Steen 9, Schaesberg.
2 leren 2-ZITSBANKJES +
fauteuil + mass. eiken ste-
reomeubel. 045-411076.

vloertegels
- 35 m2superkwaliteit in vele kleuren en grote maten. 5 of

10 jaar garantie mcl. superlijm en voegsel.

’1500,-
-franco huis

marmervloertegels
beige en wit

vanaf ’ 69,50 p.m 2
- tussen kerst en nieuwjaar

geopend

eurotegel
laanderstraat 47, heerlen

tel. 045-715544.

Vuurwerk
Verkoop 29, 30 en 31 december. Boven 14 jaar. De
Speelboom, Kerkplein 54 Voerendaal.

Bieflappen
100 gr ’ 2,98

Braadvlees
1 kg (paard) ’12,98

Martien Arts, Dorpstr. 86 Brunssum, 045-252823.
Te k. gebruikte CV-KE-
TELS i.z.g.st. Débetslaan
35, Nieuwenhagen.
Te k. SAUNABOX 2.50 -
5.00 mtr. + oven. Inventaris
n.kapsalon. Pijnsweg 72
Heerlen.

Te k. dubbeld. KOEL-
KAST z.g.a.n. en gasfornuis
met groot ovenraam. Tel.
045-222084.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Irote voorraad en voordeli-

ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, eikenbalken en bielzen enz.
Houthandel Landgraaf,
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenboscn-Landgraaf.
045-318518.
STOOKHOUT 4 m 3droog
populier ’240,-; 3 m 3ge-
mengd ’210,-. Tel. 045-
-318518.

Te k. eiken EETHOEK

’ 275,-; eiken bankstel
’225,-; eiken wandmeubel
’275,-, 045-415181.
Nieuw Leather-look 3-2 zits
BANKSTEL nu ’ 875,-;
eiken salontafel met tegel-
blad nu ’ 189,- v. Veen Meu-
bel 045-415181.
KOELKAST 65,-; gasforn.
75,-; wasaut. 175,-; diepvr.
195,-; electr. fornuis 150,-;
Tel. 045-725595.
Te koop gesloten AAN-
HANGWAGEN afm. 1.75-
-1.10-0.6 mtr. z.g.a.n. tel.
04750-21109.
Te k. MOTORMAAIER
merk Suf-Folk supercolt
i.g.st. ’ 175.- Elsterweg 3,
Ophoven-Sittard, tel. 04490-
-16159 na 18 uur.
Carnavalsgroepen en on-
dernemers opgelet: vele
êuldens voordeel op alle

ARNAVALSARTIKE-
LEN, raam- en zaaldecora-
ties. Bel 045-753412 en
maak een afspraak.
Te k. wasmachine merk
BAUKNECHT ± 2V2 jr.
oud ’250,-. Met gar. Tel.
045-259344. ___
PENS kopvlees. Slachthuis
De Beitel Heerlen. Tel. 045-
-418856.

<1

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

compleet met in hoogte verstelbaar statief.
Gratis montage en bezorging.

Ook reeds vanaf ’ 7,50 per week
bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.
L Rohan VUURWERKLEVERANCIER. Bij ons het
grootste assortiment voor de laagste prijzen. Meer dan
180 artikelen. Tijdens de voorverkoop 10 tot 30% kor-
ting. Dr. Calsstr. 100 Landgraaf-Schaesberg, 045-
-318693.

Te koop diverse ingeruilde
moderne kunststof keukens

Prijs ’ 400,- ’ 550,- en ’ 650,-
Plan Keukens b.v.

Rijksweg 21 Gulpen
Te koop diverse

showroomkeukens
in klassiek en modern voor

de helft van de prijs
Plan Keukens b.v.

Rijksweg 21 Gulpen
Te k. ANTRACIETKOLEN
tel. 045-752819.
40 tot 70% KORTING van
de nieuwpr.! Diepvriezers,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
video, audio, stereoapp.
mcl. volle garantie, eigen
techn. dienst + gratis thuis-
bez. Alleen bij Vriesko, Sit- j
tarderweg 132/136^Heerlen.
Tel. 045-726206/727342. .
Te k. INVALIDE- 'STOELTJESLIFT voorrechte steektrap, te bezich-
tigen 04405-1771.

T.k. aanbgeboden 3500 m 2dikke TROTT.-TEGELS;
2000 m2betonklinkers; 2000
m 2kleiklinkers; 5000 blau-
we mulderpannen. Wolter
en Zn. B.V. Tel. 045-229999.
KACHELS, diverse aanbie-
dingen. Gratis gebracht en
geplaatst. Nergens goedko-
per. DeKachelsmid, Walem
21. Tel. Klimmen, 04459-
-1639.
EETHOEK ’195,-; eiken
bankstel ’375,-; kl. tv’200,-; slaapk. wit ’550,-;
mod. kast wit ’495,-. Kou-
venderstraat 208, Hoens-
broek.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. Öccasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.

Pracht LANDHUIS te k. 4
slpk., tuin ± 1200 m2Aan de
Trichterweg , vr.pr.

’ 275.000,-, 045-724690.
Te k. Goselingstr.l74, Heer-
len, geheel gestoff. en ge-
meubileerde FLAT. Pr.
n.o.tk. Tel. 045-721669.

Te k. mooi volglas AQUA-RIUM afm. 1,25 m lang,
hoogte 40 cm, diep 35 cm
met lichtkap, onderstel,
Eheim filterpomp, thermo-
staat, prijs ’ 275,-; Tel. 045-
-310012 (wo. t/m vrij. na 18
u., za. gehele dag).

Kerst- en
oudejaarsaktie

tot 31 december
bij aankoop van keuken

v.a. 8000-
-ontvangt u een

magnetron-oven
geheel GRATIS!!!

Dus nu reeds een extraatje
voor afname in 1989.

Vossen-Keukens
Glaspaleis, Kerkplein en

Eikenderweg 77, Heerlen
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik
1,15 p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60, Übach over Worms,
tel. 045-319846.

Sier- en knalvuurwerk
Voorverkoop t/m 29 december

Bert Rekers
Willemstraat 85, Heerlen, tel. 045-726840.

Nieuwjaarsshow
bij

Tomzon Keukens - Sanitair
heden van 10.00 - 17.30 uur

Hofdwarsweg 69, Geleen, tel. 04490-42516 (nabij cre-
matorium). Nieuwstraat 25, centrum Hoensbroek,

tel. 045-211889.

Nieuwenhagen
Hoogstraat 187, ruim ka-
rakteristiek woonhuis met
schuur en berging en tuin
(400 m2). Ind. b.g.: hal,
voorkamer, achterkamer,
keuken, toilet. Verd.: 3
slpk., vaste trap naar zol-
der, kelder. Prijs ’ 68.000,-

-k k
LIVAC BV
04490-10855.

Kerkrade
Meuserstraat 193, prachti-
ge souterrainwoning (bwj.
78) met inpandige garage.
Ind. 0.a.: ruime woonk. met
aansluitend tuin, keuken, 3
slaapk. Prijs ’ 99.000,- k.k.

LIVAC BV
04490-10855.

Kerkrade
Drievogelstraat 20

Ruim tussenliggend pand
met tuin. Ind.: b.g. voorma-
lige winkelruimte met di-
verse achterruimten.
Verd.: ruime via aparte op-
gang bereikbare boyen-
won., voor div. doeleinden
geschikt. Prijs ’ 70.000,-

-k k
LIVAC BV
04490-10855.

Übach o. W<
iKerkstr. 6, ruim

/woonhuis met ga';
tuin, aparte opga^j
boyenwoning, go^j
ging langs toeK"
winkelpromenade- .

’115.000,-"-'
LIVAC &
04490-10855;

PIANO'S en vleug 6!
prijsklassen. Sterft'
verh., transp. H jj
ters, Ford Willen}}
Maastricht. 043-21^
PIANOS te huUf'huursysteem voO'J
ners, van 1 tot 36 riH*

’600,-. Inl. 04490^

Te k. gevr. VELpf
aardappelen. T-e
751830. >iSILO-verharding, A
etc. vies. nw. st*l
meth. Kallen S_n
Kerkrade. Tel. Q4£j

Op 27-12-'BB YOïsjf
TERRIËR (5 mZ
weggelopen in °j
Beekstr.-SchutterSJ17.00 u. Terug I*3
bel. Duivenberé'
Brunssum.

Weg. omst.heden TE KOOP OF TE HUUR %
compl. garagebedrijf (eventueel met zeer 9°ej
grote Z.limburgse stad. Riante woning event.
de woning mog. Voor de snelle beslisser een z
stige prijs. Inl. postbus 504, 6400 AM HeerlglV

Donderdag 29 december 1988 " 12

t
Met grote droefheid geven wij kennis dat toch nog onverwacht uit ons
midden werd weggenomen, voorzien van de h. sacramenten der zieken,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieveoma

Diny Heimer
weduwe van

Charles Joseph Bex
Beneden-Leeuwen: Rob en Maggie

Anouk, Bernice, Ralf
Katwijk a.d. Maas: Margot en Bert

Stijn, Joost, Floortje
6436 CL Amstenrade, 27 december 1988
Heiberg 3
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen, dagelijks in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
In dekapel van de priorij St. Benedictus, Dorpstraat 149te Brunssum, zal
de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op zaterdag 31 december
om 11.00 uur.
Samenkomst in de kapel. Er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan
deMerkelbeekerstraat te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Voor uw deelneming en medeleven, ons betoond bij de ziekte, het overlij-
denen de begrafenis, van onze dierbare vader, schoonvader en opa

J. Huub Bogman
echtgenoot van wijlen

M. Lisa Maassen
danken wij u allen hartelijk.

Kinderen,
kleinkinderen

Beek, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op zaterdag 31 december
as. om 19.00 uur in de kerk van de H. Martinus te Beek.

f
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor zijn gezin is heden toch nog o(
verwacht van ons heengegaan, gesterkt door de h. sacramenten, in d
ouderdom van 89 jaar, onze lieve zorgzame vader, schoonvader, groot-ö
overgrootvader

Leo Nelissen
weduwnaar van

Helena Beenen
Fochville, Zuid-Afrika: Wiel en Riet Nelissen-van Veen

Heerlen: Lies en Louis Theelen-Nelissen
Landgraaf: Herman en Anny Nelissen-Vröscb

Heerlen: Jo en Liesbeth Nelissen-Dörenberl
Nuth: Leny en Jeu Gransier-Nelissen

klein- en achterkleinkinderen
28 december 1988
Huize Tobias, Tacitusstraat 2 Heerlen
Corr.adres: Dr. Hustinxlaan 36, 6416 GW Heerlen
Geen bezoek aan huis. Geen condoleances.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op zaterdag 31 decembe
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk St. Jozefte Heerlerbaan, waarna aai
sluitend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar. [
Avondwake, vrijdag 30 december om 18.00uur in dekapel van huize Tobial|
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h Crotf 5
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uut.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, geli''
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.



Levensmiddelen vanafmaandag goedkoper

Van onze verslaggever

" Winkeliers verwachten bij de komende jaarwisseling veel vuurwerk, zeker als het weer droog
blijft. Foto; WIDDERSHOVEN

Dit jaar voor 35 miljoen de lucht in

Minder ongelukken bij
afsteken van vuurwerk

omprijzen. Ook maandagochtend
verwacht men hier nog mee bezig te
zijn.

Albert Heijn heeft heel wat minder
werk. Door gebruik van een scree-
ning, waarbij de prijs van een pro-
dukt in de streepjescode zit ver-
werkt, hoeft men niet veel om te
prijzen. Bij filialen van Albert Heijn
waar nog met gewone kassa's ge-
werkt wordt is men dinsdag al be-
gonnen met het omprijzen. Daar
wordt voor de omgeprijsde artike-
len al de lagere prijs betaalt. Ook
Konmar kan de prijsaanpassing wel
aan door gebruik van een geauto-
matiseerd prijssysteem.
De Consumentenbond zal controle-

ren of de prijzen inderdaad aange-
past zijn. De ledenworden opgeroe-
pen om via een speciaal telefoon-
nummer geen ofte lage prijsaanpas-
singen te melden.

De bond verwacht niet dat bij ande-
re, vooral duurdere produkten de
verlaging van het hoge btw-tarief
sterk in de prijs merkbaar zal zhn.
Voor die artikelen worden nu veelal
'psychologische prijzen' gebruikt
zoals ’49,90 en ’ 1,59. „Die prijzen
zullen nu niet ineens met een paar
dubbeltjes of guldens veranderen,
omdat dat noch voor de winkelier,
noch voor de consument zoden aan
de dijk zet", aldus een woordvoer-
der van de bond.

naar het lage tarief overgeheveld,
maar tegelijkertijd wordt de accijns
verhoogd.

De btw-verandering bezorgt de win-
keliers handenvol werk. Op 2 janua-
ri moeten de prijzen aangepast zijn.
Voor de Edah in Heerlen betekent
dit dat op oudejaarsdag een ploeg
de hele dag bezig zal zijn met het

IERLEN - De btw-verlaging die per 1 januari van kracht
dt heeft tot gevolg dat de consument er gemiddeld een a
6 procent op vooruit zal gaan. Dit is de verwachting van zo-
Winkeliers als de Consumentenbond. In de winkels zullen
artikelen het komende weekeinde en maandagmorgen van
iwe prijzen worden voorzien.

Volgens de politie is er geen sprake
van een georganiseerde bende,
maar opereren de 'illegalen' zelf-
standig. „Onze indruk is wel dat er
vanuit West-Duitsland twee tot drie
lijnen naar ons land lopen waar-
langs het vuurwerk binnenkomt. Je
moet daarbij vanzelfsprekend aan
Oost- en Zuidoost-Nederland den-
ken." Overigens was bij de politie in
Limburg niets van deze nieuwe me-
thode van illegaal vuurwerkhandel
bekend.

land in 1982 nog ongeveer 20 mil-
joen gulden aan vuurwerk uit (vol-
gens een schattingvan de Federatie
Vuurwerkhandel), in 1986 werd de
dertig miljoen gepasseerd en voor
dit jaarwordt zoals gezegd de groot-
ste verkoop ooit verwacht.

Weer

HEERLEN - Er gebeuren steeds
minder ongevallen als gevolg van
het afsteken van vuurwerk. De on-
gevallen zijn ook steeds minder ern-
stig van aard. In vergelijking met
1983 zijn die ongevallen zelfs met 70
procent afgenomen. Bij de EHBO-
afdelingen van het De Weverzieken-
huis in Heerlen, het Academisch
ziekenhuis in Maastricht en het zie-
kenhuis in Brunssum heeft zich nog
geen enkel slachtoffer van vuur-
werk gemeld.

Numet Brabantsefederatie
PNL zoekt meer
samenwerking

Broekhof schat dat 90 tot 95 percent
van het vuurwerk dat wordt afge-
stoken, legaal is.

„Als het goed weer blijft, gaan we
een vuurwerkjaar tegemoet dat alle
voorgaande overtreft," zegt Broek-
hof. „Maar ook al zou het alsnog
gaan regenen, verwacht ik niet dat
de verkoop nog zal inzakken."

Een handelaar in Heerlen ziet het
wat somberder in. „Gaat het rege-
nen dat het giet, deze laatste dagen
voor de jaarwisseling, dan kan de
verkoop alsnog zwaar tegenvallen."
Volgens hem besluiten veel mensen
als het de laatste dagen van decem-
ber slecht weer is, maar geen vuur-
werk te kopen.

Van onze verslaggever
autoriteiten in de circuswereld,
te weten Frans Wolff uit Heerlen,
Henny Veugeleers uit Den
Bosch en Anneke Verhoeven uit
Veldhoven.

" Manuela Beeloo (rechts) neemt de hoge circusprijs in ontvangst. Foto: jan-paul kuit

btw-tarief wordt ver-a van 20 naar 18,5 procent en
v oedings- en geneesmiddelen

fr> voortaan onder het lage tarief
tes procent. Alleen waspoeder

"' duurder en gaat van het lage
&rocent tarief naar de nieuwe
Procent.

'r de eet- en drinkwaren geldt
Produkten die voorheen onder

(hoge) tarief vielen nu
*r het lage zes-procentstariefn- Diepvries-aardappelproduk-
'Js en diepgevroren artikelen als
nPia's en bladerdeeg bijvoor-a Worden goedkoper. Dit geldt

" voor chocolade, mayonaise,
en, snoepgoed, bak- en braad-

den, voedingspreparaten (vi-
en, mineralen) en vermage-

ranken
fVolhoudende dranken waar-de betreffende accijns wordt
iZQn ~ zo-^s jenever, likeur,
Jty, bier en wijn- vallen nog ge-ï 1 onder het hoge tarief, zij het
,at per 1 januari dus 1,5 procent
'r ligt. Alcoholvrije dranken, zo-
mineraalwater, limonades en
■ttesappen, worden weliswaar

ursusover
de dood

- De Universiteit voor
j°lQgie en Pastoraat in Heerlen

12 januarien 9 februa-
cursus over de dood van de

en Jezus van Nazareth.
sema staat centraal tijdens vijf
,'bare colleges en wordt behan-

de hand van een tekst uit> N'euwe Testament. De inleidin-

K"orden verzorgd door drs L.
ers, exegeet. De lessen wor-.gegeven in de UTP aan de Olie-

straat 60 in Heerlen op vijf
taerdagavonden van 20 tot 22

°sten voor deelname bedragen
«uiden. Aanmelden is mogelijkye UTP® 045-718520.

Circusprijs
voor Beeloo

Drie consulenten
Verkeersveiligheid

ROERMOND - De totnutoe
hoogst gedoteerde circusprijs in
Europa is gisteravond in Roer-
mond toegekend aan hoge-
schoolrijdster Manuela Beeloo
uit Tilburg. Tijdens een voorstel-
ling van het Cirque d'Hiverin de
Oranjerie, waar Manuela Beeloo
met twee paarden optrad, ont-
ving zij de Interpolis Award ten
bedrage van 5.000 gulden, inge- De jury bestond uit een drietal

Manuela Beeloo (29) behaalde al
eerder enkele circusprijzen. On-
der andere is zij winnaresvan het
circusfestival in Monaco. In 1985
won zij in Londen het wereld-
kampioenschap circus-hoge-
schoolrijden.

steld voor het beste circus-paar-
denummer van het afgelopen
jaar.

De meeste ongevallen hebben
plaats in de nacht van de jaarwisse-
ling zelf en op nieuwjaarsdag als
kinderen niet ontploft vuurwerk op-
nieuw proberen aan te steken. Ver-
wacht wordt echter dat ook die on-
gevallen af zullen nemen.
Volgens de stichting Consument en
Veiligheid en de stichting Ideële
Reclame SIRE is dit mede het ge-
volg van de door hen georganiseer-
de campagnes waarbij gewaar-
schuwd wordt voor de gevaren van
het afsteken van vuurwerk. Dit jaar
luidt het motto van die campagne
'Verknal je toekomst niet.
Aan het eind van dit jaar gaat er in
Nederland voor een recordbedrag
aan vuurwerk de lucht in. De Fede-
ratie Vuurwerkhandel Nederland
verwacht dat de komende dagen
voor 33 tot 35 miljoen gulden aan
vuurwerk over de toonbank gaat.
Dat is drie tot vijf miljoen gulden
meer dan vorig jaar.

Eén van de redenen van de stijgen-
de verkopen is het zachte weer. De
kopers en verkopers van vuurwerk
bidden danook gezamenlijk dat het
weer tot en met de jaarwisselingnet
zo goed blijft als de afgelopen da-
gen. „De goden zijn met ons," aldus
voorzitter W.J. Broekhofvan de Fe-
deratie Vuurwerkhandel Neder-
land.
Tot nu toe heeft de groothandel al
veel meer vuurpijlen, duizendklap-
pers, Bengaalse kleurenpötten en
gillende keukenmeiden verkocht
aan winkeliers dan in voorgaande
jarenrond dezetijd. De verkoop van
vuurwerk is de afgelopen jaren
voortdurend gestegen. Gaf Neder-

Handelaren in illegaal vuurwerk
hebben een nieuwe methode ont-
dekt om in ons land verboden vuur-
werk aan de man te brengen. Via ad-
vertenties in de kranten wordt de
uit West-Duitsland gesmokkelde
waai- aangeprezen. Belangstellen-
den reageren telefonisch en krijgen
vervolgens een plaats opgegeven
waar het vuurwerk in ontvangst kan
worden genomen, zoals NS-sta-
tions. Via deze truc wordt voor tien-
duizenden guldens verboden vuur-
werk verkocht.

IIIegaal

Agrariërs moeten
bedrijf aanpassen

Nota over herstructurering

Plaatsvervangend commandant Ka-
pel van het landelijk vuurwerk-op-
sporingsteam bevestigde deze gang
van zaken. In Enschede is vorige
week een man aangehouden die
zich schuldig zou hebben gemaakt
aan deze praktijken. Er werd toen
tevens een partij (verboden) 'strij-
kers' en siervuurwerk in beslag ge-
nomen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Partij Nieuw Lim-
burg blijft op zoek naar verdere po-
litieke samenwerking. Nadat PNL
dit najaar in principe besloot $e
krachten te bundelen met de Fryske
Nasjonale Partij (FNP) is nu het
overleg geopend met de BrabantSe
Onafhankelijke Federatie. Bij ac
BOF zijn honderd politiek onafhan-
kelijke partijen aangesloten. Afgfe-
lopen week werden de eerste be-
sprekingen gevoerd met de BOF,
die door PNL wordt gezien als een
belangrijke gesprekspartner.
PNL en de Friezen zullen mogelijk
met een gezamenlijke lijst deelne-
men aan de komende Tweede Ka-
mer-verkiezingen. Het is niet uitge-
sloten dat ook de BOF meedoet.
Maar zekerheid bestaat daar vol-gens PNL-penningmeester Kwas-
ten nog lang niet over. „We hebben
pas één keer met elkaar aan tafel ge-
zeten. Dan is het nog te vroeg om
daar wat zinnigs over te zeggen.
Maar we hebben wèl met BOF afge-
sproken dat we het overleg voort
zullen zetten".

Overigens wil ook de landelijke
Vereniging van Plaatselijke Politie-
ke Groeperingen met PNL praten
over politieke samenwerking. Maar
het is nog maar de vraag ofPNL op
datverzoek in zal gaan, aangezien in
de statuten van de VPPG staat dat
er op provinciaal niveau geen poli-
tiek wordt bedreven. Voor PNL die
bij de laatste provinciale statenver-
kiezingen vier zetels in de wacht
sleepte zou dat wel eens een strui-
kelblok kunnen zijn.

terug te hebben gedrongen. Smit-
Kroes vindt dat de bestrijding van
de verkeersonveiligheid te zeer te
lijden heeft onder versnippering,
aangezien het beheer van de wegen
nu verdeeld is over rijk, provincies
en gemeenten.

STRICHT - Bij Rijkswater-
H„ ln Limburg worden met in-
*i"Sv a

-r et nieuwe Jaar drie ver"
ïl(j aange-
-1 d ij ?aan het werk overnemen
&twt"uidige verkeersveiligheids-
bev ' maar krijgen een grote-
leen°egheid. De inspecteur mocht
inst a<?viezen geven over onge-
6Co Sltuaties op rijkswegen.
'er "^ulenten gaan ook adviseren
&ge r̂°yinciale en gemeentelijke
'^cic i

cc consulenten zijn in-
'cWr nen°emd: de huidiSe in-
perk Doensen en verkeersme-
-letit^r De Klein. De derde con-
-6 a

m°et nog worden geworven.
[lsuiq^tellir»g van de veiligheids-

rtiiv?- n Past ir> het voornemen

'tyatp Ster smit-Kroes (Verkeer
Scjori

rstaat) om het aantal ver-
2nnn in en -gewonden in hetuu landelijk met 25 procent

De veiligheidsconsulenten hoeven
zichvan dieversnippering niets aan
te trekken. Zij mogen advies uit-
brengen over alle wegen, hoewel de
eindverantwoordelijkheid bij de be-
treffende beheerder blijft. De veilig-
heidsconsulenten worden directe
raadgevers van de hoofdingenieur-
directeur van Rijkswaterstaat, die
zitting heeft in het Regionale Or-
gaan Verkeersveiligheid dat met in-
gang van maart 1989 wordt opge-
richt. Voorzitter daarvan is deputé
Hilhorst. Daarnaast gaan de veilig-
heidsconsulenten voorlichting ge-
ven aan publiek en scholen.

Rechter deed meteen na de behandeling uitspraak

Mansloeg ega met melkfles Dit stelt het Landbouwschap in een
nota over de herstructurering van
land- en tuinbouw. Het bestuur van
het schap bespreekt de nota volgen-
de week woensdag.

Land- en tuinbouw zullen in de ja-
ren negentig een grootscheepse her-
structurering doormaken. Daarvoor
zijn grote investeringen nodig,
waarvoor boeren en tuinders een
beroep zullen moeten doen op na-
tionale en EG-subsidieregelingen.
Voor bijscholing of bedrijfsbeëindi-
ging moet ook financiële steun van
de overheid komen.

ROERMOND/DEN HAAG - Boe-
ren en tuinders zullen een strategie
moeten opstellen om hun bedrijf
aan te passen aan de toekomst.

Het doel van de herstructurering is
zo veel mogelijk bedrijven een kans
te bieden om te blijven voortbe-
staan. De bedrijven moeten zich
volgens het schap instellen op de
ontwikkelingen in de markt en de
technologie. Eisen die worden ge-
steld aan milieu en landschap zullen
merkbare gevolgen hebben.

Volgens het slachtoffer had R. haar
tijdens dat laatste telefoongesprek
en naderhand in het huis met de
dood bedreigd. R. hierop: „Ze zegt
zoveel. Ze zou een heel goede actri-
ce zijn geweest", aldus R., volgens
wie het geruzie was begonnen toen
hij een koffiemok stukgooide tegen
een deur. Na de mishandeling
vluchtte de vrouw naar de buren,
waar de politie werd gewaar-
schuwd.

Districtspsychiater dr Van Leeu-
wen meldde in zijn rapport dat R.
tijdens zyn daad „verminderd tot
vrij sterk verminderd toerekenings-
vatbaar" was geweest. Het voorstel
om R. een gedeeltelijk onvoorwaar-
delijke en voorwaardelijke celstraf
te geven, volgden zowel de officier
van justitie als de rechters.

Actrice

naar Meers gereden. In het pand
kregen we ruzie. Nadat zij mij in
mijn onderlichaam had geschopt,
heb ik mij verdedigd. Ik heb haar
niet met opzet mishandeld", deed R.
meerdere malen uitvoerig uit de
doeken.

De individuele boer en tuinder zul-
len voor zij een strategie maken
eerst een analyse moeten maken
van de sterke en zwakke kanten van
hun bedrijf.

(ADVERTENTIE)

RAMENDEUREN 'INTERLAND I
Hommfterwq 35 " Ho«n»bro»k-HH,. T»l.: 045.2139281Officier van justitie mr H. Laumer

Gruwelijk

evro
eÜ «enWt&e ,vanR- gaat scheiden,2Nsen iVeni jk onderkomen bij
Ï*°p Hr Meers- Daar zocht R-Sfren" Mishandelde haar in de
*lkOes rI len thermoskan enL,e 8 om „aad.sman mr R. CortenUi*g vannrniddelliJke invrijheid-van zijn cliënt omdat R. het

Hevig huilend kwam R. gistermid-
dag de rechtszaal binnen. Nadat de
tranen waren opgedroogd bleek de
man een spraakwaterval, die slechts
met moeite door de rechter kon
worden gestopt. Hij verhaalde dat
hij rond tien uur die zondagavond

Verdachte R.: „Maart jl. ging ze, na
34 jaar huwelijk, het huis uit. Daar-
na hebben we elkaar nog vaak ge-
zien. Die zondag had ik al enkele
malen met haar gebeld. Omdat ze
bezoek had telefoneerde ik rond
achtuur dieavond nog eens. Plotse-
ling wilde ze niets meer met me te
maken hebben, en dat terwijl we
toch regelmatig contact hadden. .Ik
ben toen met mijn fiets van Sittard

leven in de gevangenis niet meer
aan kan.

Na de schorsing kwam rechter mr
J. Nolet echter al met het vonnis
voor de poging tot zware mishande-
ling: zes maanden celstraf, waarvan
twee maanden voorwaardelijk
(proeftijd twee jaar) en opgelegde
begeleiding van de reclassering.
Over negentien dagen-kan R., die
gisteren precies honderd dagen ach-
ter tralies zit, zijn celdeur achter
zich sluiten.

onze verslaggever
hi £iCïF - Hoogstongebrui-
LCht Ei-ft de rechtbank in Maas-

S vanh"ïiddag meteen né af->de zaai/ . behandeling uitspraak
jr «gen de in Sittard wo-

$■ (59), die in de nacht van
t jl-tiin °P maandag 19 septem-
ie. J" vrouw ernstig mishandel-

met zijn fiets bij zijn vrouw in Meers
was gearriveerd. Vier uur later,
weer thuis in Sittard en bemerkend
dat zijn kleren onder het bloed za-
ten, stelde hij „geheel overstuur" de
politie in zijn woonplaats op de
hoogte.

eiste voor deze „poging tot dood-
slag" twaalf maanden, waarvan acht
voorwaardelijk (plus begeleiding
door de reclassering). Laumen
noemde het „herhaaldelijk op het
hoofd inrammen, gruwelijk". De
vrouw hield er een zware hersen-
schudding, meerdere snijwonden,
gekneusde ledematen en een dicht-
geslagen linkeroog aan over. Zij lag
drie weken in het ziekenhuis.

(ADVERTENTIE)

PRIJSTREFFER

Varkensfricandeau
of hamlapjes van de achterham.
Per 500 gram jgpgr^QC

VROOM §DREESMANN VW
3 Aanbieding geldig do. 29t/mza. 31 dcc. '88 of zolang devoorraad strekt.

(ADVERTENTIE)

Zó lust u er
nog wel 'n paar!

Co _{WÊt__________^* c* *3ET
__7& tmm \____________t___wfr Jlt__t 'i^WiP^1*»! _______\_\__A_s
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Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45 ...'Bl t/m'B7 Mini 1000 E '85
Uno4s-55 '83 t/m'BB Nissan Cherry 1.3GL ...'B6
UnoDiesel '84, 86, '87 Renault 4-9 TL .'Bl t/m'Bs
Ritmo '84 t/m '86 Renault 11 TXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
127 Super 900 '82 Opel Corsa TR '84
1271050 '86 Jetta '83
RegataBsS, 100 S '84 Toyota Corolla Aut '80
Fiat 238, zeer mooi '79 Volvo 345DLS '82
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

i - _^ -.-* - ""^rlóomw^Êl-t—— I m
nOORLUUr V—r^T-S i_^m_ï2£üUvv' llZïmmm*^ '■""« " 1 I

110.000,- "». 0V«. £ «111 IMOOO,- |W n«T» | "*» _L J l

\£»j__^__^__l______________i
1 BANK-BRUNSSUM-KERKSTRAAT 294

telefoono4s-251043. 0\r^^rXT\W7 __> AKiléfV*nl7oo-2100uurenMterdapvan V^/l ( O 7l i \v/ KAVl^l\
900-1300 uur o€-0227272 (gratis) )if \J U«lIV
voordeuc. discreeten snel ook /// Uw krediet waardisVOOR AL UWVERZEKERINGSZAKEN. /£//§ WWwwreufwwwQ

In- en verkobp goede ge-
bruikte zomer- en WIN-
TERBANDEN met gar.
Passartweg 39, Heerlen,
045-222675:
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefiand 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. AUDI 80 16 GL.
4-drs.Kl. zilver-grijsmetall.,
f3850,-. Dr. Poelsstr. 42,
Kakert-Schaesberg.
VW KEVER 1302, bj. 1972,
1 jr. APK. Tel. 045-423750.
BMW 315, t '83, bijzonder
mooi, luxe uitv., f 7950,-.
St-Martinusstraat 31, Kerk-
rade-West
DAF 44 te k., i.z.g.st., prijs
’600,-. Van Ittersonstraat
80, Heerlen, tel. 713298.
Ford FIËSTA 1100 de
Luxe, m. '80, kl. goudmet,
zeer zuinig, APK l-'9O, bij-
zonder mooi, i.z.g.st,

’ 3250,-. Tel. 045-259809.
Te k. FORD Capri II bwj.
'78 ’ 550,- Tel. 045-251492.
Te k. GOLF dieselCL 2 jr.,
grijsmet, 5 versn. Pr.
n.o.t.k. 04455-1784.

BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
grooten klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny'
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.
AUDI coupé GT '81, mars-
rood, quattro-look, lpg, div.
extra's ’11.000,-. TeL 045-
-210007.
Ford ESCORT KR 3-i '84,
kl. met.grijs, 55.000 km

’ 15.500,-. 04492-3234.
SAAB 900 sedan '82, leeig.,
kl. met.blauw, in nw.st.

’ 8500,- 04492-3234.
Alfa GIULIETTA 2.0 '81. kl.
ivoor, i.z.g.st. ’4250,-. 045-
-454217.
Te k. OPEL Kadett Berlina
bwj. '84. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-270279.
KOOPJE Lelijke Eend
i.pr.st. '82, apk Ie mnd. '90
’2250,-. Tel. 045-415528.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’300,- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto, ook bedryfs-
wagens. 045-411572.
Te k. GOLF 1300 bi. '83, nw.
model, koopje. Tel. 045-
-726716.
Te k. HONDA Civic 5-drs.
eind '80, 5-gang, apk '89, als
nw. 045-453572.
Te k. FORD Escort 1100
bravo bi. '84, i.z.g.st. 5-drs.
Vr.pr. ’10.750,-. Inr. mog.
Tel. 045-444510.
Tek. OPEL Senator 3-ltr. S
i.z.g.st. Bj. '80. Tel. 045-
-458126.
Tek. VW Golf 1100 CL bj.
'83, km.st. 66.000 in zeer
mooie st. Vr.pr. ’ 8750,-. Tel.
045-441385.
Te k. FORD Taunus 1.6 L
nw. model bj. 1980, i.g.st.
’2750,-Tel. 045-444584.
Te k. van monteur FORD
Escort 1600 GL 5-drs. bj.'B2.
Vr.pr. ’7750,-. Tel. 045-
-210154.
Te k. OPEL Rekord 4-drs.
bi.' 80. i.z.g.st. ’4250,-. 045-

VOLVO 343 DLS (2 liter)
Bordeauxrood, sept. 1982
’6800,-. 04490-21194.

ESCORT 1600L. bwj. '84, 5
versn., rood, ’ 11.500,-. Tel.
045-270999.
ESCORT 11 CL '86, nw.
mod. Slechts 9600 km I.n-
w.st, ’16.500,-. Tel. 045-
-220940.
RENAULT Fuego GTX '81,
’3950,-; Kadett 1.2 Station
'80 LPG, ’ 3750.-; Mercedes
240D. aut. '78, ’ 5750,-; Vol-
vo 245 GL 79, ’3750,-;
Honda Civic aut. '81,
’3500,-; Golf GLD '77,

’ 1950,-; Fiësta '77, f 900,-.
Hoge inruil. Tel. 045-211071,
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek
Te k. FORD Escort CL 14,
5-drs., bwi. '86. ’16.500,-,mr. mog. Tel. OJS-316940.
Te k. FORD siërra 1.6 1,
5-drs. bwj. '83, 62.000 km
i.st.v.nw. Mgr. Hanssenstr.
6, Nieuwenhagen.
Te k. HONDA Quintet5-drs. Bwj. '81, kl. blauw-
met. 5-gang enz. ’ 3850,-.
Kieskoel 8, Schaesberg.
MITSUBISHI colt Deluxe
bwj. '80. Bordeauxmetall.
3-drs. APK l-'9O. 86.000 km
i.z.g.st. Vraaepr. ’3850'-.
TeL 045-319328.
Te k. Capri ONDERDE-
LEN, Mgr. Lemmensstr. 36,
Nieuwenhagen.
Nieuw! CITROEN BK 19
GTI (11-'B7) metal. rood,
electr. getinte ramen, brede
banden, alu. velgen, 14.500
km. 6 mnd. garantie. Tel.
045-314964.
Te k. FORD Fiësta KR 2,
bwj. '82. i.z.g.st., ’ 6.950,-.
TeL 045-316940.
VOLVO 340 GL, '81.
’3750,-; Peugeot 504
Break, '80, ’3750,-; Opel
Ascona, '78, ’1750,-; Re-
nault 4 GTL, '80. ’ 1500,-;
Fiat 131, '81. f 2500,-; Uda
2105, '85. ’5750,-; Mazda
626, '80, ’ 2000,-; Renault 4
GTL, '82, ’2750.-; VW Golf
LX, '83. ’7750,-; Toyota
Corolla, *80, ’3750,-; Volvo
240 GL, '81, ’7250,-; Volvo
264 GLE, '80, ’5500,-; Ci-
troen GSA Pallas, '81,
’1750,-; Honda Prelude,'80, ’3500,-; Mini Special,
'80, ’ 2250,-; Ford Granada,
'82, ’6750,-; Ford Transit,
'80, J 1750,-. Oirsbekerweg
27, Oirsbeek. 04492-3582.

MERCEDES 230 E aut. '83,
kl. wit, lpg. i.z.g.st. ’ 12.250,-
-. 04492-3234.
ROVER 2300 S '82, kl.
blauw, plg, in nw.st. ’7250,--. Tel. Ó4492-3234.
RENAULT 11 GTL '84. le
eig.,kl. met.griis, 28.000km,
in nw.st. ’ 87&,- 04492-
-3234.
Opel COMMODORE aut.
'80, Ipg, kl. blauw, i.z.g.st.
’4VSO,- 045-421207.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.
champagne, lpg, 80.000 km

’ 10750,- 04492-3234.
Ford ESCORT 1.3 L '83 kl.
met.groen, a.nw. ’ 8250,-.
Tel. 045-420650.
SUZUKI Jeep- 410 Q '83,
kl. grijs, softtop. i.z.g.st.

’ 8750,-, 04492-3234.
Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Opel Ascona, 4-drs., '84;
Ford Escort XR3I, div. ex-
tra's, bj. '84; Mazda 323 Aut.,
bj. "?8: Porsche 944, '85; Ci-
troen Visa, '86: Fiat Ritmo,
'82; Mitsubishi Galant. '81;
Mitsubishi Sapporo, '79 en
'78; OpelKadett Diesel, '83;
Ford Mustang, '80, 4 cyl;
Datsun Sunny, '84. Div. in-
ruilers. AUTO P. FRAN-
KEN, Ganzeweide 59,
Heerlerheide. Inruil, financ.
en garantie. Tel. 045-727711
of 216475.
HONDA Prelude type '80
’3650,-, APK; Renault 5bwjr.'Bo, APK/1250,-; VW
Derby bwjr. '80 ’2650,-,
APK. Inruil mog. Heeren-
weg 248, Heerlerheide.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren, 045-216475 of 727711.
RENAULT 9 TSE '82, kl.
ü..mx-/4750--Tel-
Ford SCORPIO GL 2.0 '85,
le eig., kl. antraciet,
schuifdT etc, lpg, onder-
bouw, i.st.v.nw. ’ 18.750,-.
04492-3234.

CARAVANS 1989. Vouw-
wagen: Alpenkreutzer, nu
met extra winterkortins tot
’830,-. Caravans: Burstner,
Hobby, Knaus. Nog enkele
overjarige modellen met
extra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts, Hoofdstraat 84,
Amstenrade, 04492-1860.
TE k. Bevraagd TOURCA-
RAVANS. Contant geld.
Tel. 045-323178.

Grote Wielersport KEja
SHOW met zeer spgi
prijzen. TweewielertßH
hst Math Salden, >1
bricht. _________\\

wSS-mSBL*m
Goed gerichte b«le»J
vakken) ook in uw,2,'<l
ving. STUDIEBEQgfI
DING in Heerlen, «Va
broek, Sittard en, "3
tricht. Inl.: E.C. De Hofl
Tel. 045-210541. A

TREKHAKEN + caravanstabillsator. Compl. profl^
ma uit voorraad leverbaar voor veilig rijden. Kerp.
Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

Dond., vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in
café de Pijp, Maastrichter-
laan 4, übach o.Worms
(Landgr.) 045-312912.
ALLEENSTAANDE: he-
den gezellige dans- en con-
tactavond met dj. Richard
in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur.
EENZAAM, doeer wat aan.
Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.
Zoekt u een serieuze RE-
LATIE, bel dan huw. enrel.
bemidd. buroLevensgeluk,
tel. 045-211948.
Eldorado Spaubeek. Elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week Bonjour.
Tel. 04493-4193.
Partners-Trust, HUWE-
LIJKSRELATIEBURO
info 045-461235.
Ongehuwde vrouw, 25 jaar,
zoekt serieuze kennisma-
king met JONGEMAN, 25-
-30 jaar, geen uitgaanstype,
om samen iets moois op te
bouwen. Brief met foto (op
crew. retour) on nr. SI 628
L.D. 6136 ER Sittard, Baan-
dert 16.
Welke lieve WEDN. ± 57-63
jr. wil met mij (repr. wed.) 't
nieuwe jaar gelukkigbegin-
nen? Br. m. tel. o.nr. HE 057
Limb. Dagblad, Geerstr. 5,
6411 NM Heerlen.

Voor een perfecte **Jtaaibarerijles. Naarv*_i
school „DIEMANT". \auto Mercedes 190L1,

045-250286/322642.__^A
ANWB auto- + mjjf
school Wischmann * 1
Europaweg Zuid \
Übach over Worrn»'^045-321721. Voor alle ft
wijzen A.B.C.D.E. <%
feursopleiding g°*jj
voer, pers.vervoer. d*t<
lijke goed., gevaarluKf»
fen. Vrachtautolesseii!
cedes 1217 ofDaf 28W
ce Cap. Start cursus 'M
feursdiploma o'lJjj
Start cursus gavs*"
stoffen 08-01-89. ✓

INTERART, antiek Jpelveld, een van deiJiJTcollecüe's v.h. zuid^j
strakke eiken en k 1meubelen, o.a. 1 en "j
vitrines, eethoeken, .ja
tafels, secretaires, cy'ftj
bureaux enz. alle rne^y
puntgaaf weg. eig. re»
tic en logenj. Irrn»11']
Simpelveld. Tel.:
443161.
Grote KERSTSHOW/
Wyshoff Antiques,^stenraderweg 9, Pjt
broek-Centrum od*?' i
31 december. Tel
211976.

Na nieuw onderzoek in handel vals geld Die gang van zaken werd bij & $
handeling op 20 setpember vsn,i
jaar al fel gehekeld door adyo^i
mr van Buren uit Weert. Gis^jl
deden hy en advocaat mr va",u
uit Weert dat nog eens over. Be' f
vroegen derechtbank het Ope"
Ministerie wegens het scherp
van de beginselen van een »
procesorde niet-ontvankelijk te^iklaren dan wel detwee Weerter»
vrij te spreken.

de straftsaak over laten opneme""

Undercover-werk
komt boven water

Maar ook dat Tinus wel de verkoop
van het valse geld heeft uitgelokt.
Omdat het op het afgesproken tijd-
stip niet tot de verkoop kwam werd
hetvals geld in de woningvan Henk
S. in beslag genomen waarna ook de
aanhouding van de twee gauw een
feit was.

Van onze verslaggever
ROERMOND - 'Tinus' en 'Nico' zyn ook na een nieuw onderzoek door de
rechtercommissaris bij de Roermondse rechtbank schimmige hoofdrol-
spelers gebleven in een handel in valse 100-dollarbiljetten in Weert in no-
vember 1987. Weliswaar is er door dat nieuwe onderzoekuit politieverkla-
ringen iets meer bekend geworden over hun rol als undercover-agenten
maar officiervan justitie mr. van der Hark bhjft er bij dat hun werk met
een geheelandere zaakvan doenhad en handhaafde woensdagzijnvorde-
ring van twee jaar gevangenisstraf tegen de vals geldhandelaars T]jeu G.
(43) en Henk S. (36) uit Weert.

Onrechtmatig

tober van dit jaarverwoord verzoek
van de rechtbank- uit de mond van
een politie-offïcier uit Den Bosch op
dat een politieman als psèudokoper
voor de 2200 vals dollarbiljettenvan
het Weerter duo was was ingezet en
dat Tinus niet meer dan een infor-
mant zou zijn geweest.

De door mevr. mr Meyer-Dellaert
voorgezeten meervoudige strafka-
mer van de Roermondse rechtbank
zal op 6 januariaanstaande een oor-
deel erover laten horen.

De twee zijn daarna vervolgd voor
het in voorraad hebben van vals
geld en volgens mr van der Hark
was de inzet van de undercover-
agenten daar niet - maar alleen op
de transactie gericht. Hij had daar-
om ook derechter-commissaris niet
ingelicht over de geheime infor-
mant en de pseudo-(politie)koperen
er ook niets vover in het dossier vanDe rechtercommissaris tekende -

opeen in een tussenvonnis van 4 ok-

Bovaggarage Schaepkens
biedt ie koop aan: een klei-
ne greep uit onze voorraad!
AUDI 80 GLS 4-drs. LPG

’ 5750,-: Renault STL type'81 ’ 25Ó0,-: VW Polo perf.
st. type '81 J3500,-; Opel
Kadett 1200SA perf. st.
’3500,-; Fiat Panda 45S
type '84 ’ 5500,-; Talbot So-
lara GLS type '81 ’ 2950,-;
Renault 4F6 Combi
’2950,-; Skoda 105Ltype'84 ’3250,-; Opel Kadett
diesel '84 ’ 8950,-; Citroen
Visa '80 ’ 1950,-: Mazda 323
5-drs. type '81/ 3200,-; Lan-
cia Bèta '79/2950,-: Lada
1300 4-drs. ’ 2500,-; Fiat 127
'81 ’3250.-; Fiat Ritmo 65
CL type '82 ’5000,-; Alfa
Alfetta '79 ’ 2000,-; Citroen
GSA '82 ’ 3250,-; Opel Ca-
valier GL type '80 ’ 3000,-;
Opel Kadett Stationcar
1200S’ 2250,-; Honda Pre-
lude zilvergrijs '84

’ 16.900,--OpeLKadett 1.3 SSedan Q_. K—f f 18.900,-;
Nissan King Cab. Amenk.
uitv. '86, 15.000 km

’ 18.900,-; Klimmenderstr.
10 Klimmen, 04405-2896.
Antiekhandel Simons biedt
u een ruime keuze in antie-
ke MEUBELS en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen met serviceen garantie.
Do. koopavond Dorpstr,
45a Nuth t.o. kerk naast
Chin. restaurant, tel. 045-
-243437.
Te k. VW Santana CX 1985,
le eig., div. ace, 67.000 km,
met.groen, auto verk. in
showroomst. Pr. n.o.t.k. tel.
04455-1954 of 1592.
Te k. HONDA Civic 1200
bwj. '78, APK 9-89 i.g.st., pr.

’ 950,-; 04451-2375.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
lpg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t. '83,
’8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84. ’ 8900,-; Opel Kadett
1.2 Ö, t. '81, ’5900,-: Re-
nault 5 TL, t. '83, ’ 5900,-;
Ford Taunus, t. '81, i.z.g.st.,
’3750,-; Lada Jeep, t. '83,
’5900,-; Citroen GS, t. '81,
’2100.-; Renault 5 GTL, t.'81, ’ 1900.-; Fiat 128, t. '79,

’ 1750,-; Audi 80 GLS, t.
80, ’ 3900,-; Honda Accord,

t. '80, ’2400,-; Mazda 626
Hardtop Coupé, t. '80,
’3900,-; Fiat Ono 55 S, t.'86, ’10.500,-; Renault 18
TL, lpg,t '82, ’ 3900,-; OpelMaiifeTt. '77,/1900,-; Toyo-
ta Starlet State., t. '80,

’ 2900,-; Fiat Ritmo 75 CL,
t.'Bl, ’ 2900,-; Opel Ascona
1.2, t. '79, ’2900,-; Ascona,
’2600,-; VW Passat, t. '81,
’3750,-; Mazda 616, t. '78,

’ 1900,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st.,
’7000,-; Renault 4 verh.,
verl. chass., t. '83, ’ 3400,-;
Honda Civic. t. '80, ’ 2700,-;
Chrysler Aut., t. '82,
.’ 1900,-; Volvo Expresse,

71, uniek in Neef. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/mvrijd. van 10 tot 19.uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.

Feestelijke kerstshow van
22 t/m 31 december auto
Vonken, Ford modellen
1989 met veel extra's en ak-
tiemodellen. Geselecteerde
occasions met speciale prij-
zen tijdens de show o.a.
SCORPIO 2.0L GL '86; Ac-
cord 2.0 L EX aerodeck
LPG '86; Audi 80 diesel CL
'86; Sierra 2.3 L dieselLaser
'86; Sierra 1.8 L combi La-
ser '86; Escort 1.6L CL '86;
Corolla 1.3 L DX 12 Valve
'86; Hyundai 1.3L Pony XP
'86; Orion 1.6 L diesel '85;
Peugeot 1.5 L 305 GL '85;
Daihatsu 1.0L Charade TS
'85; BMW 1.8 L 316 LPG
'84; Sierra 1.6L Laser LPG
'84; Escort 1.6 L Bravo '84;
Escort 1.3 L Bravo '84; Es-
cort 1.1 L Laser '84; Passat
1.6L 5 D CL '84; Starlet 1.3
L DX '84; Corsa 1.2 L LS
'84; Orion 1.6L GL '83; Es-
cort 1.6L Bravo '83. Diverse
goedkope inruilwagens.Wijngaardsweg 8, Heerlen-
/Hoensbroek, tel. 045-
-212459.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wü ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.

Ford Orion 1.6 L met lpg,
'85; Opel Kadett Caravan
Diesel, 5-drs., '85; Opel Ka-
dett DieseL '83; OpelTÉadett
1300, '84; Ford Sierra 1600,
4-drs " Opel Kadett 1.3 LS,
'86; ÓMW 316, 4-drs., '86;
Opel Kadett 1.2 S, '80; Opel
Rekord Berlina 2 L, "B3;
Ford Taunus 1600 Bravo,
'81; VW Golf 1300, '80; Su-
zuki Carry Minibus, grijs
kent, '83; Ford Granada,
'80; Ford Taunus, '79, apk,

’ 1000,-. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf STAN WE-
BER, Baanstr. 3P, Schaes-
berg. 045-314175.

„De rechtbank is door de °Ket&
van justitieopverkeerd spoorï^De controleerbaarheid Vail

Mifzaak door de rechtbank is in h
ding. Een strafproces eist lyij
zorgvuldigheid maar wat heet
verdachte aan die eis als eetl
van de feiten wordt achtergf jfl
den. Ook het tenlastegelego^ ü
voorraad hebben van vals &tgctf'
uitgelokt. Het gaat dus omo^,^.
matig verkregen bewijs",
raadsman mr van Wel.

♦ hef*Mr van Buren herhaalde dat''^een inquisitoir proces is gaan W d
„Maar toch heeft het beetje <*'J;
boven water is gekomen het ef
proces al een andere richting B $
ven. De uitlokking is een grote j!

gaan spelen", zei hn\ „DuideW
dat derechtercommissaris do jpil'
Openbaar Ministerie is gem3^l
leerd. Er staan aperte leugens > s(i-
-proces-verbaal. De officierval*-^'tic wekt daarmeeeen onbetrou
re indruk/

DEN HAAG/MAASTRICHT - Ge-
deputeerde Staten van Limburg
moeten op korte termijn een beslis-
sing nemen op) het in januari 1981
door de Samenwerkende bewoners-
en milieugroepen Maastricht inge-
diende verzoek om sluiting van de
oude regeneraat-afdeling van de
Vredestein-Radiumfabriek. De ge-
schillenafdeling van de Raad van
State in Den Haag heeft het provin-
ciebestuur hiertoe verplicht. Mr Van der Hark bleef er bij a

undercover-activiteiten in o'
cesdossier niet thuishoren .jor
die een ander delict - het ver
van het valse geld - betroffen^^/

Deze uitspraak volgt op een door de
Samenwerkende bewoners- en mi-
lieugroepen bij de Raad van State

aangespannen beroepsprocedure
tegen de weigeringvan de provincie
om op het sluitingsverzoek in te
gaan. De bewoners en de milieu-
groepen hebben in 1981 om sluiting
van de regeneraat-afdeling ge-
vraagd vanwege de vermeende

DeRaad van State is echter van oor-
deel dat Gedeputeerde Staten wet-
telijk verplicht zijn om te antwoor-
den op het verzoek. Hoewel de pro-
ductie van regeneraat-rubber mo-
menteel in een nieuw gebouwde af-
deling plaats vindt, is volgens de
Raad van State tevens onvoldoende
duidelijk of die productie in de toe-
komst wederom in de oude regene-
raat-afdeling zal geschieden.

GS moeten snel
beslissen over

Radiumfabriek

stankoverlast van de Vredestein-
Radiumfabriek. Het provinciebe-
stuur heeft op dat verzoek nimmer
geantwoord.

Vrouwenopvangcentrum
in Maastricht nodig

Stichting St.-Maartenspoort neemt initiatief ganisatie van de welzynssect ffj
eigen identiteit en functies
kwytraken. Het ministerie
WVC heeft detehuizen nu ove»
beleidsterreinen verdeeld- ,
jeugdbeleid en het opvang j
Vroeger vielen de FIOM-te'^
allemaal onder de jeugdhuiF^
ning. Om de eigen identiteit,\..
waren en de belangen te oen
is onlangs een Stichting Bel

0j
behartiging Fiom-tehuizen
richt.

MAASTRICHT - De Stichting St.-
Maartenspoort in Maastricht, die
het Fiom-huis 'Maartenspoort' be-
heert, heeft onlangs onderzoek ver-
richt naar debehoefte aan een vrou-
wenopvangcentrum in Maastricht.
„Wij hebben daartoe het initiatief
genomen op basis van de vele aan-
vragen die wij jaarlijks krijgen en
waaraan wij niet kunnen voldoen.
Wij constateren dat er een opvang-
centrum zou moeten zijn waar vrou-
wen zonder meer terecht kunnen,"
aldus directeur Spaan van de stich-
ting.

Van onze verslaggeefster

Nog deze week zal St.-Maartens-
poort een notitie met haar bevindin-
gen sturen naar de betrokken over-
heden en instanties. Volgens Spaan
wordt daarin het opzetten van een
algemeen opvangcentrum in Maas-
tricht met een aparte afdeling voor
de opvangvan vrouwen aangekaart.

Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
PASSAT Stationcar CLD
'84; Honda Accord 2.0 i EX
'86; Ford Escort 1300 CL
'87; Mitsubishi Colt GLX
'87; Audi 80 18 S '87; VW
Polo coupé Sprint '86, Opel
Kadett 13 S '85; Fiat Üno 55
'84;Toyota Corolla '83: Peu-
geot 205 '82; VW Golf 1600
.3; BMW 318 '87;BMW
318i'85; BMW 524 TD '85;
BMW 316 4-drs. autom. '85.
Autobedrijf Reubsaet, Op
de Vey 47-49 Geleen. Inruil,
garantie, financiering. Tel.
04490-44944. Uw adres apk-
keuring, alle autorepara-
ties.
Te k. GOLF diesel bj. '78,
apk, i.z.g.st. Tel. 04499-3398.
Te k. SCIROCCO 1600 TS
'76, apk, i.zg.st Tel. 04499-
-3398.
OPEL Kadett n. mod. 12 SC
HB, bj. '85. km.st. ± 35.000,
le eigen, ’11.750,-. 04490-
-26923.
HONDA Accord 4-drs. bj.
'81, i.zg.st ’3250,- 04490-
-27965.
Tek. MAZDA 628 2.0L met
apk bj. '79 ’ 2500,-.Tel. 045-
-353764.
Datsun SUNNY, bvvj. '78.
Prijs n.o.tk. Tel. 04492-
-1037.
Te k. RENAULT 5 Alpine
5-gang, bwj. '78, APK.
i.zg.st Vrpr. ’ 1450,-. Irm-
straat 57, Simpelveld.
Te k. VOLVO 343 bwj. '78,
in prima staat. tel. 045-
-243177.
DAIHATSU-DEALER Ton
Quadflieg. Let op!!! Oude-
jaarsaanbiedingen!!! Por-
sche 911 SC X0coupé, le
eig., onderhoudsboekje,
gel. glas, nieuwst. '82; Mer-
cedes 190Ezwartmet 66000
km '86 f 36900,-; Ford Scor-
pio 2.8 IGL 37000 km '85
f23.900,-; Ford Scorpio 2.0
Cl aut. 68000 km '85
f 22500,-; Honda integra
wit, uitgeb. 9000 km TBB
’27.000,-; Peugeot 205XS
le eig. rood, 4e maand '88

’ 19.750.-;BMW 316 M-uitv
4-drs., zeer sportief '86
’26.900,-; BMW 316 4-drs,,
roodmet 45000 km '86
I 21.900,-; Toyota Celica 1.6
ST groenmet. '86 ’ 26.900,-;
Citroen BK sport excl.
uitv., zilver '85 ’18.900.-;
VW Scirocco 1.8 GTI rood,
nw.st. '84 ’ 18.900,-; Toyota
Starlet zilver 33000 km '85
f 10.900,-; Honda Civic
Shuttle 5-drs. 1.5 luxe '84

’ 12.750,-; Honda Civic 1.2
spec. 3-drs. rood '84
’12.750,-; Opel Kadett 12
LS blauw 52000 km '85
’13.900,-; Opel Kadett 1.2
LS Limited bruin '85
/" 13.900.-; Opel Kadett 1.6D
111000 km rood '84

’ 12.900,-; Opel Kadett 12 S
Hatchback groen '84
’9800,-; Ford Sierra 1.8 L
5-drs. LPG grijs '86
f 16.900,-; Ford Escort 1.3
CL 34000 km zwart '86
f 16.900,-; Ford Escort 1.6L
5-drs. blauwmet. '83

’ 10.900.-; Saab 900 GLS
Sedan blauwmet, 11e mnd.
'83 ’11.900,-. Mitsubishi
Lancer F blauwmet. '83

’ 8900,-; Skoda 120LS cou-
pé 36000 km, wit '84 ’ 4950,--; VW Golf 1.6 CL autom.beige '82 ’7900,-: Honda

?uintet autom. blauw '82
4950,-; Mitsubishi Sappo-

ro 2.0GLX rood '81 ’ 57!50 -.
Stationcars: Ford Granada
2.8 I GL autom., als nw.
uitv. '82 ’ 9950,-; VW Passatdiesel rood nw.st. '86
’19.900,-; VW Polo Shop-
per rood 47000 km '86

’ 10.900.-; Toyota Tercel 4
WD blauwmet. '85 ’ 15.900,--; Suzuki SJ 410Q Softtop
wit '83 ’ 10.750,-. Inruilers:
Ford Granada 2.3 L LPG,
bruinmet '82 ’ 4750,-; Ford
Taunus 1-6 Ghia 4-drs.
bruin '79 ’ 1950,-; Ford Es-
cort L geel, zeer mooi '79
’2750,-; Honda Accord 1.6
3-drs. goudmt. '80 ’2900,-;
Honda Civic L 3-drs. goud-
met. '80 ’ 1950,-; Opel Man-
ta 2.0 S Hatchback zilver '80
/ 3250.-; Opel Manta 1.9 N
Hatchback oranje '79
/ 2750,-, Opel Ascona 1.6
i.g.st '77 ’ 1500,-;Opel Man-
ta 19N blauw i.g.st '76

’ 1750,-; Peugeot 304 i.g.st.'78 ’ 1500,-; VW Golf diesel
blauw '77 i.g.st ’ 1500,-. in-
ruil en financ. mqgel. Bo-
vag-garantie, APK-station.
Ons nieuwe bedrijf bestaat
uit 500 m' showroom en 250
m J werkplaats. Autobedrijf
Ton Quadflieg, Reeweg 112,
ind.terr. /bdissenbosch-
Landgraaf, tel. 045-321810.

Te k. MINI Clubman Esta-
te, 4 pers. met 2 achterdeur.,
bj.'Bo, APK tot 1990. 71.000
km i.g.st., alu. velgen.
’2750,-. 04490-25315.
SEAT-DEALER A.C.H.
Jeugdrubbenweg 20 (b'_
Randweg) te Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt met
?ar. te k. aan: Seat-Malaga
.SGLX '88; Seat-Ibiza

I.2GL '87; Seat-Ronda
I.2GL '85; Subaru 18004WD
'88; Subaru 1800 '85; Suba-
ru Mini '87; Subaru 1300
'80; Seat-Ibiza Van diesel
'86; Seat-Ibiza Van '85: Peu-
geot 305 GR '79; RSTL '85
en '81; Fiat Panda '81; Lada
2105GL '83 en '82; Honda
Civic '80 en '76; Mazda 323
'81 en '78; Opel Kadett '77;
Austin Allegro '78; Horizon
GL '78: VW Derby '77; Sun-
beam 1000 '79; Talbot Sola-
ra I.6GLS '81; Citroen Visa
GT '83: Alfa Sud I.SGL '81;
Fiat 127 '78; Renault RlB
'79; Mazda 1000 '76; Fiat 133
'80. Inr. en fin. mog. Dond.
koopavond.
DATSUN Cherry 1200 bj.
'79 APK i.z.g.st. ’1750,-,
045-720951.
Fiat 127 bj. '79 zeer zuinig
APK 7-'B9, nw. banden en
uitlaat, vr.pr. ’1750,- 045-
-310406.
Te k. kl. AMERICAAN 4
cyl. Olds-mobile Omega, T
'82 vr.pr. ’3500,- 045-
-324763.
Te k. Toyota COROLLA
combi, 5 drs., bj. '79 trekh.
APK nov. '89. Nw. banden,
accu, mot. met gar. Vr.pr.

’ 1900,- tel. 04492-3895.
Te k. VOLKSWAGEN Pas-
sat GLS veel extra's i.z.g.st.
bj. '79 APK okt. '89. Vr.pr.

’ 2650,-, tel. 04490-20066.
Tek. HONDA Accord 3 drs.
bj. '78 i.z.g.st. veel extra's:
radio, garage onderh. APK
9-'B9 ’2500,-, Clovisstr. 4,
Simpelveld, tel. 045-444473.
Te k. CHEVROLET Monza
4 cyl. met APK tel. 045-
-222198.
2 CV 6 CLUB, bi. '85 in nw
st. Koningsweg 37, Kerkra-
de 045-455432.
Ford ESCORT 1600 sport
luxe bj. '78 zilver met. APK
l-l-'9O, bijzonder mooi,
i.z.g.st. tel. 045-251159.
VW SCIROCCO typ. .'BO
APK lpg Heemskerkstr. 66,
Hrln, Meezenbroek.
Te k. ToyoU CELICA 5
speed, met APK, i.z.g.st,
’2000,-, bj. '77. Tel. 045-
-415770.
11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951,

Deze week nog openingsshow
van Limburgs grootste en meest

kompiete autohuis
Jurgen Autocentrum

Mercedes Specialist Nissan-dealer
Mercedes nieuw/demo: 230CE demo impalamett. 190D
nieuw blauwzwart; 250Dnieuw impala 190 Dnieuw
rookzilver; 250Dnieuw d.blauw 190Enieuw impala;
250Dnieuw d.blauw; Mercedes gebruikt: 300SL '87
blauwzw. 190D85 wit; 300eaut. '85 bl.zwart 190D'86
d.blauw; 250D'85 rookzilv. 190Eaut. '86 blauw; 240D
'84 groenmett. 190E'87 blauwmett.; 230E'83 blauw
190 Eaut. '87 perlmuth; 200 T'84 groen 190 87 do-
.blauw; 200 '83 groen 200D '79 groenmett.; 200 aut. '87
blauw280S'79 groenmett.; 200D'85 rookzilv. 300D aut.
'77 zilvermett.; Nissan gebruikt: Nissan 300ZX Turbo
08-87; Mlcra SDX 3-drs. 86; Cherry I.4GL 3-drs. 10-81;
Cherry K-type '85; Stanza I.6GL '82; Stanza I.BGL '83;
Sunny 1.7DSLX 3-drs. '87; Laurel 2.BSLX diesel '87;
Laurel 2.BSLX diesel '87; Sylvia 1.8 Turbo04-86; Nissan
300ZX autom. '85. Andere merken: Audi 80 Quattro '87;
Audi 100 CC Avant '84; Audi Quattro 2.2 Coupe '87;
Austin Metro 1.3 aut. '86; BMW 320 autom. '78; BMW
524 TD autom. '86; Ford Escort I.3CL '86; Honda Prelu-
de '81; Lada Samara 1.3 '87; Mazda 323 1.3 LX 3-drs.
'87; Mazda 626 2.0 GLX 4-drs. '87; Suzuki Alto '81;

Toyota Tercel 4WD '84; Volvo 244 GL 82.
Langheckweg 36-40, ind.terr. Dentgenbach Kerkrade,

tel. 045-452570. .

Mazda LOVEN, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. Mazda 323 HB
1.3, bj. '81, '83; Mazda 323
HB 1.5 GT, bi. '83; Mazda
323 HB 1.3, '83: Mazda 323
HB 1.3 GLX, '86; Mazda 323
Sedan 1.3, '81, '82, '83, '84,
'86; Mazda 323 Sedan 1.5,
'83, '86; Mazda 626 HB 2.0
GLX.bi, '84;Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '86; Mazda 626
HB 1.6 GLX, bj. '84; Mazda
626 HB 2.0 GLX, bj. '87;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '82;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '83;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '84;
Opel Ascona 1.6 S, bj. '84;
Opel Manta 1.8 S HB, bj.'83; Ford Sierra 1.6, lpg, bj.
'85; Ford Sierra 1.8 Laser,
bj. '85; Ford Escort 1.3 3+6,
bj. '82; Ford Fiësta 1.1 L, bj.
'85: Honda Quintet Autom.
I+7, bj. '82; Mitsubishi Colt
1-GL, bj. '82: Nissan Cherry
1.3 GL, bi. '84; Toyota Co-
rolla 1.3 DX, '85; VW Jetta
C, 4-drs., 82. Te koop
± f50.00- onder nieuw-
prijs: Mercedes 260 SE, 25-
-6-'B7, 37.500 km, donker-
blauwmetallic, le eigenaar,
alarminstallatie, antenne- +
luidsprekersset, centrale
deurvergrendeling, buiten-
temperatuurmeter, velours
bekleding, klapschuifdak
(electrisch), A.B.S. Autobe-
drijf Loven Heerlen 8.V.,
PaTemigerboord 401, Heer-
len. Te" 045-722451.
Te k. in st. v. splinternw.
VOLVO 360 GLS 5-bak,
5-drs. bwj. '85 kl. metall-
.groen, geen 2e zo apart
mooi met keuringsrapp. dd.
28-12-88 ’8750,-; Inl. 043-
-254462.
Zwarte Mits. CELESTE 1.6
1981, pas APK, trekh., ra-
dio, i.g.st. ’2450,-; Kera-
mieksingel 29, Wijk 16,
Maastricht.
Te k. ESCORT 1.3 L 5-drs.
bwj. '81, APK a.nw.

’ 6450,-; tel. 04490-26047.
Te k. pracht MERCEDES
190 D 5-bak, stuurb. le eig.,
ond.boekje aanw., rood.
nov. '84; Mercedes 230 TE
stationcar, alle extra's '81;
voor liefhebber Porsche
928 i.nw.st. exclusief; Re-
nault 25 GTX duurste uitv.
bj. '84j; Ford Sierra 2.0 t.
5-drs. oj. '84. Gunst, eind.-
jaars.aanb.: Opel Kadet 1.6
5 4-drs. '82, Suzuki Alto FX
'82; Escort stationcar 1.3 L
'81; Opel Kadett stationcar
'81: Lancia Bèta 1600 '80;
Volvo 244 GL m, lpg mod.
'80. Bernhardstraat 12 Mun-
stergeleen (ook zondags ge-
opend^

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaarechte garantie

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951

Nieuw! Hogedrukreiniger
Karcher 570

Een complete set. Nu met 80 bar druk! ’ 750,- mcl.
BTW.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

Te koop

VW Polo 1300 GT
bwj. '83 met schuifkanteldak.

Tel. 045-252068 b.g.g. 045-254033.

Vrees
De grote vrees bij de F^M-j^'
zen is dater op de subsidies * { v

den gekort. Volgens directe
Janssen van het FIOM-teh^ 07
kenhorst in Breda (vraag **name 400) bestaat er bij vei» 00',

wenopvangcentra de wens ,pvc,
de subsidietitel 'intensieve *£rec&£lening' te verkrijgen. „Een i r ojj,.
wens, gezien de grote vraag ja jj»*j
vang en hulpverlening, %*> ,|i
vreest echter dat die centra cv
dezelfde geldbuidel betaald ' 0rv»
worden en dat de inhoua
niet wordt aangepast. _d

Het FIOM-tehuis biedt opvang én
intensieve begeleiding aan alleen-
staande ouders (overwegend vrou-
wen) veelal met kinderen. Deze al-
leenstaande ouders hebben zulke
ernstige problemen dat ze tijdelijk
buitenshuis opvang nodig hebben.
De intensieve hulpverlening onder-
scheidt FIOM-tehuizen van andere
opvangcentra.
De FIOM-tehuizen zijrv.nu echter
bevreesd dat ze door de grote reor-

„In Limburg is er jarenlangeen ach-
terstand geweest. Maar vrouwen-
mishandeling en dergelijke wordt
de laatste tijd steeds zichtbaarder in
deze provincie. De vrouwen die
hulp of opvang zoeken kunnen in
Limburg echter bijna nergens te-
recht, wy moeten veel vrouwen af-
wyzen. Het dichtsbijzijnde tehuis

Achterstand

slechts 40 a 50 vrouwen enkinderen
kunnen worden opgenomen. En dat
terwijl er zon honderd aanvragen
per jaar binnenkomen. „Dan tel ik
alleen devolwassenen," steltSpaan.
Volgens hem is de nood zo hoog dat
er een voortdurend tekort aan plaat-
sen is. Dat blijft de komende jaren
nog zo, meent hij.

met professionele hulpverlening is
dan het 'Huis in deBocht' in Goir-
le." Naast hetFIOM-tehuis zijn er in
Limburg twee 'Blijf van mijn Lijf
huizen en in Geleen ligt het alge-
meen opvangcentrum Het Baken,
waar ook vaak 'nee' moet worden
verkocht.

Het Fiom-huis 'Maartenspoort'
heeft een opnamecapaciteit van on-
geveer dertig vrouwen en kinderen.
Het gemiddelde verblijf is zeven
maanden. Dat betekent dat jaarlijks
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AKEN - Een Westduitse doua-
nier en een Italiaanse drugs-
smokkelaar hebben in de nacht
van dinsdag op woensdag in het
grensgebied rond Aken een
bloedstollend gevecht geleverd
bij een open wagondeur van de
sneltreinD 219. Dat heeft de poli-
tie in Aken woensdag bekendge-
maakt.

De Italiaan, die zich verdacht ge-
droeg, wilde bij een snelheid van
90 kilometer per uur uit de trein
"springen. De douanier verhin-
derde dat door hem aan zijn trui

Smokkelaar
in trein op

de vuist
vast te houden. Toen de slaapwa-
genconducteur aan de noodrem
trok viel de Italiaan op het talud.
De drugssmokkelaar, die bij zijn
val gewond was geraakt, werd

vervolgens gearresteerd. Achter
de aankleding van zijn slaapwa-
gencompartiment vonden de
douaniers 600 gram cocaïne met
een zwarte marktwaarde van cir-
ca 132.000 gulden. De ontdek-
king van de partij cocaïne was
geen verrassing voor de doua-
niers. Een passagier van de snel-
trein van Oostende naar Wenen
had zich al eerder beklaagd over
een ongewone verstoring van
zijn nachtrust. De Italiaan was
met allerlei werktuig in de weer
om de smokkelwaar te verstop-
pen. "

UTP koopt geen
Olivetti’smeer

HEERLEN - De Universiteit voor
Theologie en Pastoraat in Heerlen is
niet van plan nog langer computers
te kopen van het merk Olivetti. Op
deze wijze geeft de UTP gehooraan
de oproep van onder andere de
roomskatholieke bisschoppencon-
ferentie in Zuid-Afrika, geen zaken
te doen met bedrijven die door hun
handelsbetrekkingen met Zuid-
Afrika economische en politieke
steun verlenen aan het apartheids-
regime.

In tegenstelling tot andere universi-
teiten heeft de UTP geen contrac-
tuele banden met Olivetti. Het be-
drijfhoudt zich overigensaan de ge-
dragscodevan de EG voor economi-
sche activiteiten in Zuid-Afrika. Be-
richten wijzen echter op een derma-
te omvangrijke bedrijvigheid in dat
land, dat de UTP besloot tot het ne-
men van deze stap.

i:j . Van onze verslaggever
«FLo - Drs F. Lambriks, rector van het St. Thomascollege
■Tenlo, heeft regering, parlement, de Algemene Vergadering

en de Onderwijsinspectie aangeklaagd we-
lk 'onverantwoord gedrag jegens onze kinderen, onze toe-
Tst en onze maatschappij. Lambriks spreekt in de brief
f^en poging tot wederopbouw van het onderwijs.

i\\ 2es pagina's tellende brief le-
i lambriks nogal wat kritiek op.
9 üidige beleid ten aanzien van_ s a

,lclerwijs, en vraagt hij zich
11« of dit er überhaupt is. „Met
it ln het voortgezet onderwijs
fi, n de mensen al twintig jaar»*Jeid", aldus Lambriks.

Nederlandse neetapparaten nder demaat
l 9 Van onze verslaggever

INRICHT - De kwaliteit van
BI herland geproduceerde meel-ij lelapparatuur laat te wensen■L ot die conclusie is drJ. Hage-
L van de Rijksuniversiteit Lim-ï Sekomen na een diepgaand

40 °ek. Hagedoorn promoveer-
AJuangs op een internationale

naar proces- en regeltech-

Ji^faraten die in Nederland wor-
I ,cn'aardigd zijn niet zo goed alsiïïerikaanse, Japanse en Duitse
Oten. De afnemers zijn vaak
jj edenover de Nederlandse ap-
1^Ur, zo heeft Hagedoorn vast-fe?' Volgens hem is het de
[j le tijd dat het bedrijfsleven
Investeren in ontwikkeling en
d^ek. Hagedoorn wijst daarbij
jtr technologische stimulerings-
gelen diehet rijk kan bieden.

Volgens de rector moet Minister
Deetman van Onderwijs zich eerst
afvragen op wie het onderwijs moet
worden afgestemd en wat men met
het onderwijs wil bereiken. Pas
daarna moet bepaald worden hoe-
veel geld er nodig is. „Probeer niet
met allerlei maatregelen binnen het
krappe budget te blijven. TJ maakt
teveel kapot en bijna alles onmoge-
lijk", aldus Lambriks in de brief.

Terugdraaien
Hoewel Lambriks er weinig hoop
op heeft vraagt hij staatssecretaris
Ginjaar-Maas een groot aantal maat-
regelen terug te draaien. Bijvoor-
beeld de slogan 'kies exact. Im-
mers: „Geen enkel schoolvak is be-
langrijker dan het andere". Verder
dringt hy erop aan de regeling terug
te draaien dat PABO-studenten wis-
kunde in hun pakket moeten heb-
ben en het vak wiskunde op middel-
bare scholen verplicht wordt.

Ook de Inspectie van Onderwijs
wordt in de brief niet gespaard.
Lambriks: „De taak van de Inspec-
tie is het bewaken en verhogen van
de kwaliteit van het onderwijs.
ledereen spreekt over een daling
van het onderwijs. Inspectie, waar-
om faalt u dan?"

In de brief roept derector collega's
op te stoppen met mopperen en zelf
met beleidsplannen tekomen. Lam-
briks: „Wij mogen onze kennis niet
braak laten liggen, er wordt al teveel
gesold met het onderwijs, met de
docenten, met de kinderen".

Nic Tummers:
’Geen boycot’

Welsroorstet sofi-nummer

Schikking voor
ABP-verdachte

Centrale verkeersleiding houdt alles in de gaten

Nieuw systeem verbetert
aansluiting bussen VSL

" De VSL heeft nu een aantal gekwalificeerde verkeersleiders in dienst die vanuit de ver-
keerscentrale bij de Hanenhof in Heerlen alle busbewegingen in de gaten houden.

Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggeefster

Wachttijden

Vrees

wordt en er een betere afstem-
ming is in geval van vertragingen
en dergelijke.

stond al langer om dat centraal te
gaan doen, om de kwaliteit te
verbeteren."

trol. Vanuit een centraal punt
wordt gecontroleerd of de bus-
sen rijden zoals gepland. Dat ge-
beurde tot van de zomer nog ge-
decentraliseerd. „De wens be-

HEERLEN - „De service is ver-
beterd en het aantal klachten
over gemiste aansluitingen bij de
streekvervoerder VSL is signifi-
cant teruggelopen sinds de in-
voering van het Centrale Ver-
keersleiding-systeem (CVL) af-
gelopen zomer." Dat stelt W. Sij-
stermans, hoofd van de afdeling
vervoer van VSL. Met het CVL-
systeem kan debusonderneming
vanaf een centraal punt in Heer-
len alle bewegingen van de 180
bussen die dagelijks op de weg
zijn en hun vertragingen of op-
stoppingen in de gaten houden.
Speciale 'verkeersleiders' geven
de buschauffeurs per mobilo-
foon aanwijzingen om proble-
men bij overstappen te voorko-
men.
Sijstermans vergelijkt het CVL-
systeem met het luchtverkeers-
controle-systeem van Eurocon-

De investering van twee ton in
apparatuur - uit eigen middelen
gefinancierd - en de aanstelling
van zes gekwalificeerde ver-
keersleiders heeft een uitermate
positief resultaat opgeleverd, al-
dus Sijstermans. „Het effect is
nog niet in geld uit te drukken
maar duidelijkis dat de kwaliteit
is verbeterd. Je voorkomt mis-
verstanden. De chauffeurs heb-
ben te maken met eenduidige
aanwijzingen en jekunt prioritei-
ten stellen." Alles bij elkaar ge-
nomen komt het er op neer dat
de dagelykse uitvoering van de
dienstregeling beter bewaakt

Het proces is nu zodanig ge-
stroomlijnd dat de VSL over-
weegt om de wachttijden op de
zware overstappunten, bijvoor-
beeld het busstation bij CS in
Heerlen, terug te brengen. „Totnu toe is het een standaard-regeldat chauffeurs daar vijf minuten
wachten. Binnenkort, met in-
gang van de zomerdienstrege-
ling, willen we overgaan op het
principe, 'geen bericht, goed be-
richt." Als de chauffeurs niet ge-
waarschuwd worden dat ze moe-
ten wachten omdat er nog een
bus moet arriveren, dan mogen
ze doorrijden. Dat voorkomt vol-
gens Sijstermans onnodige ver-
tragingen.

MAASTRICHT - Het Openbaar Mi-
nisterie in Maastricht heeft een
schikking getroffen met de zevende
ABP-verdachte P. R., het voormalig
hoofd nieuwbouwzakenvan het Al-
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
„Hy heeft strafvervolging voorko-
men door te voldoen aan bepaalde
voorwaarden," aldus persofficier
Nabben van de rechtbank in Maas-
tricht.

De vervolging van de achtste en
laatste verdachte uit de ABP-affaire
J. L. staat nog steeds open. J. L. was
vroeger medewerker verwerving en
is inmiddels gepensioneerd.

Wat betreft de aangehouden recht-
zaak van het OM tegen Masson over
de huizen dieMasson bij deverkoop
van de Westland Utrecht Hypo-
theek tegen spotprijzen gekochtzou
hebben, is nog geen definitiefstand-
punt ingenomen aldus persofficier
Nabben.

Wetenschappelijke
belangstelling

voor ABP-affaire
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De ABP-zaak die
de afgelopen jaren heeft gediend
voor de rechtbank in Maastricht en
het Gerechtshof in Den Bosch heeft
de belangstelling getrokken van
twee wetenschappelijke medewer-
kers van de Vrije Universiteit in
Amsterdam.

Dr Ponsaers en dr Van der Bunt,
beiden verbonden aan de juridische
faculteit van de VU, hebben het
plan opgevat deze geruchtmakende
zaak in breed verband vanuit diver-
se invalshoeken te analyseren, so-
ciaal-politiek, juridisch en organisa-
torisch. Daarbij komen onder meer
aan de orde de aanleiding tot het
justitieelonderzoek, de sfeer waarin
en de wijze waarop dit heeft plaats-
gevonden alsmede de uiteindelijk
genomen rechterlijke beslissingen.

Waterschap fel tegen
bijdrage vloedkering

Dijkversterking Maas voorlopig uitgesteld
" Een schematisch beeld van de stormvloedkering, waaraan ookRoer en Overmaas moet meebetalen.

Van onze verslaggever niet eens meebetalen aan een kering
in de Waterweg, stellen zy.

Roer en Overmaas sloot zich gistt
ren bij die woorden aan.

Drie maanden voorwaardelijk
Sociaal Fonds voor
acht ton benadeeld

Volgens minister Smit-Kroes moet
de bouwvan de kering volgend jaar
al beginnen en in het jaar 2004 klaar
zijn. Het is lang niet zeker of zij dat
redt, gezien de tegenstand van de
waterschappen. Smit-Kroes wil 270
miljoen gulden 'vrijmaken' door de
rivierdijkversterking in een groot
deel van Nederland uit te stellen.

Alle waterschappen van Nederland
moeten volgens het kabinet over
een periode van vijftien jaar samen
een bedrag van ruim tweehonderd
miljoen gulden opbrengen voor de
stormvloedkering.

HEERLEN - Het waterschap Roer
en Overmaas blijft, netals de andere
waterschappen protesteren tegen
de manier waarop de nieuwe storm-
vloedkering in de Nieuwe Water-
weg wordt gefinancierd. Het kabi-
net besloot dinsdag dat de water-
schappen 240 miljoen gulden moe-
ten meebetalen aan de kering, die
totaal 1,4 miljard gulden gaat kos-
ten. Hierdoor zullen ook mensen in
Limburg, die van een stormvloed-
kering nooit direct profijt zullen
hebben, een bijdrage moeten leve-
ren. Sterker nog, door de bouw van
de stormvloedkering wordt de ri-
vierdijkversterking van de Maas
voorlopig uitgesteld.

De waterschappen vinden dit prin-
cipieel onjuist. Zij hoeven ieder
slechts zorg te dragen voor hun
eigen gebied. Waterschappen bui-
ten Zuidwest-Nederland mogen dus

Twee weken geleden heeft de Unie
van Waterschappen al bij minister
Smit-Kroes (verkeer en waterstaat)
geprotesteerd. „Het gaat om een
rijkswerk en dat moet worden be-
taald uit rijksmiddelen", stelt direc-
teur J. Kienhuis van de Unie.

Rijkswerk MAASTRICHT - De rechtbank te
Maastricht heeft gisteren een 53-ja-
rige Heerlenaar veroordeeld tot drie
maanden geheel voorwaardelijke
gevangenisstaf wegens het valselijk
opmaken van een verzamelloon-
staat. Daardoos werd aan het So-
ciaal Fonds Bouwnijverheid, voor
ruim acht ton te weinig aan sociale
premies afgedragen.

De feiten dateerden uit februari
1985 toen de man de leidinghad van
een bouw- en aannemingsbedrijf.
Voor de bewezen geachte valsheid
in geschrifte had de officier van jus-
titie anderhalve week geleden k.es

maanden onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf geëist.
De rechtbank verwierp woensdag
het beroep van de raadsman dat de
officier in deze zaak niet ontvanke-
lijk verklaard diende te worden.
Daarbij was onder meer aangevoerd
dat het vooronderzoek in deze zaak
bijkans twee jaar heeft geduurd,
hetgeen de raadsman onredelijk
lang noemde. De rechtbank daaren-
tegen achtte de periode wel „onge-
wenst" maar niet „onredelijk" lang,
gezien onder meer de complexiteit
van deze zaak. Niet bekend is in
hoeverre dit oordeel in de straftoe-
meting hteft meegewogen.

Verontrust
Maar de waterschappen zijn ook
daar hevig verontrust over. Het be-
tekent voor de korte termijn een
ernstige aantasting van de veilig-
heid, die het kabinet bij herhaling
beloofd heeft, zegt de Unie van Wa-
terschappen. Laarakker hoopt nu
dat het parlement een stokje zal ste-
ken voor de plannen van het kabi-
net.

Hij herhaalde dat protest dinsdag
onmiddellijk nadat het kabinet het
financieringsvoorstel naar de Twee-
de Kamer stuurde. Voorzitter
F. Laarakker van het waterschap

Donderdag 29 december 1988 " 15

Nieuw fonds helpt
woningcorporaties

Van onze verslaggever
HEERLEN - Limburgse wo-
ningcorporaties die niet overvol-
doende geld beschikken voor
verbetering of groot onderhoud
aan hun woningen kunnen in de
toekomst aankloppen bij het
Centraal Fonds Volkshuisves-
ting. Dat fonds is opgericht door
het ministerievan VROM.

Aan'welke voorwaarden de cor-
poraties moeten voldoen om
voor financiële steun in aanmer-

king te komen, is echter nog niet
bekend. Het fonds moet nog een
beleidsplan opstellen, dat naar
verwachting begin volgend jaar
zal worden gepresenteerd. Het is
overigens niet de bedoeling dat
het fonds alleenvoor sinterklaas
zal spelen.

Het fonds heeft ook de taak om
woningcorporaties die structu-
reel met financiële problemen
kampen te saneren. Inmiddels
zijn de eerste verzoeken om een
geldelijke bijdrage bij het fonds
binnengekomen. Volgens een
woordvoerder van het ministerie
van VROM waren daar nog geen
Limburgse aanvragen bij.

" Nic Tummers: „CDA en VVD ge-
wicht."
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’Wegens onverantwoord gedrag jegens onze kinderen’

RectorThomascollege
daagt parlement aan

Limburgs dagblad provincie

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG/HEERLEN - De de-
monstratieve afwezigheid dinsdag
van de linkse oppositie bij de be-
handelingvan het wetsvoorstel over
het sofi-nummer door de Eerste Ka-
mer mag niet gezien worden als een
boycot. Dat is de stellige overtui-
ging van het Heerlense PvdA-Eer-
ste Kamerlid Nic Tummers.
„Van een boycot was pas sprake ge-
weest als de vergadering niet door
had kunnen gaan. Dat gevaar is er
nimmer geweest. PvdA, D66, PPR,
PSP en CPN zijn niet weggebleven
om hun verantwoordelijkheid te
ontlopen. We wilden alleen niet me-
deplichtig zijn aan het er doorjagen
van een wetsontwerp", aldus Tum-
mers.

Het Eerste Kamerlid benadrukt nog
eens dat ook de oppositie best had
willen vergaderen over het sofi-
nummer. „Maar niet tijdens het
kerstreces. Wij hadden voorgesteld
om het wetsontwerp op 3 januarite
behandelen omdat we de voorberei-
dingstijd te kort vonden voor een
zorgvuldige afweging. Ons voorstel
was dus goed onderbouwd. Maar de
andere partijen hadden daar geen
boodschap aan. Zonder argumen-
ten aan te dragen beslisten zij dat
het kerstreces maar moest worden
onderbroken. Toen hebben wij be-
sloten de vergadering niet bij te wo-
nen", zegt Tummers.

Hij kan zich voorstellen dat voorzit
ter Piet Steenkamp van de Eerste
Kamer zich boos heeft gemaakt
over het wegblijven van de opposi-
tie. „Maar zijnvrees dat dit gevolgen
zal hebben voor de toekomstige ver-
houdingen in de Eerste Kamer lijkt
me overdreven. Ik zou niet weten
waarom....", aldus Tummers die er
waarde aan hecht te vermelden dat
Steenkamp ook boos was op de coa-
litie.

„Dat CDA en VVDvoor de druk van
de regering zijn gezwicht om het
wetsvoorstel nog voor de jaarwisse-
ling te behandelen is bij Steenkamp
eveneens slecht gevallen. Ik denk
ook niet dat in de toekomst ooit nog
voorstellen op de valreep er door
zullen worden gejast", zegt Tum-
mers.



COLOMBIA - Dertien november
1985: Colombia in Zuid-Ameri-
ka. De 5.450 meter hoge vulkaan
Nevado del Ruiz braakt zijn do-
delijke innerste uit over Armero,
een middelgrote stad in het wes-
ten van het land, met ruim 30.000
inwoners.

exposities

OOC Zienema: A month in the country,
wo 20.30 uur.

Royal: Oudjaarsavond gesloten. Who
framed Roger Rabbit, dag. 20.30uur, wo
ook 14.30 uur. Royaline: Oudjaarsavond
gesloten. Moonwalker, dag. 19.30 en
21.30 uur, wo ook 14.30 uur. Filmhuis:
The Name of the Rosé, vrij 20.30 uur

VENLO

Royal-Microßoyal: Oudjaarsavond ge-
sloten. Coming to America, do t/m di
20.30 uur. zo ook 18 uur. Die Hard, do
t/m di 20.30 uur, zo ook 18 uur. Jungle-
book, ma 15 uur.

ROERMOND

ECHT

Forum: Oudjaarsavond gesloten. Moon-
walker, dag. 20.30uur, zo ook 15 uur.Co-
ming to America, dag. 20.30 uur. My litt-
le pony, zo 15 uur.

Roxy: Oudjaarsavond gesloten. Willow,
dag. 20.30 uur, zo wo ook 15 uur. Studio
Anders: Oudjaarsavond gesloten. Big.
dag. 20.30 uur. Bambi, zo woook 15 uur.

SITTARD

MAASTRICHT
Mabi: Oudjaarsavond gesloten. Willow,
dag. 14.30 18.30 en 21 uur. De Red-
dertjes. dag. 14.30 uur. Beetlejuice, dag.
19en 21.30 uur. Coming to America, dag.
14.30 18.30 en 21.15 uur. Big. dag. 14.30
18.45en 21.15 uur. Cinema-Palace: Oud-
jaarsavond gesloten. Moonwalker, dag.
14.15 16.45 en 19 uur. U2, Rattle and
Hum, dag. 21.30 uur. Who framed Roger
Rabbit. dag. 14 16.15 18.45 en 21.15 uur.
Frank en Frey. dag. 14 uur. Pippi Lang-
kous, dag. 16.15 uur. Action Jackson,
dag. 18.45 en 21.15 uur. Palace 2: Porno-
programma, dag. beh. za doorl. v.a. 13.30
uur, zo v.a. 16 uur. Ciné-K: Spoorloos,
dag. beh. za 20 en 22.15 uur. Lumière:
Oudjaarsavond gesloten. Un Ragazzo di
Calabria, dag. 20 uur. Tampopo, dag. 21'
uur. Dr. Strangelove, dag. 22 uur.

GELEEN

KERKRADE
Wijngrachttheater: L'lnnocente, di 20
uur.

Autokino: Die Hard, do vrij zo 20 uur.
Beetlejuice, do vrij zo 22.15 uur. Bambi,
zo 18 uur.

HEERLEN
Royal: Oudjaarsavond gesloten. Willow,
dag. 15 18.15 en 21 uur. Rivoli: Oud-
jaarsavond gesloten. Scrooged, dag. 16
19 en 21.30 uur. De Reddertjes. dag.
14.30 uur. Oudjaarsavond gesloten.
Beetlejuice. dag. 15 17 19.15 en 21.30 uur.
H5: Oudjaarsavond gesloten. Moonwal-
ker, dag. 14 16 en 19 uur. Who framed
Roger Rabbit, dag. 14.30 16.30 18.45 en
20.45 uur. Frank en Frey, dag. 14.15 en
16.15 uur.Pippi Langkous, dag. 14en 16
uur. Coming toAmerica, dag. 14 16 18.45
en 21 uur. Die Hard, dag. 18.15en 21uur.
Buster, dag. 19.15 en 21.15 uur. Made in
Heaven, dag. 21 uur. De Spiegel: A
month in thecountry, vrij en zo t/m ma
21 uur. Kinderfilmhuis De Spoel: Ras-
mus en de vagebond, wo 15 uur.

SCHAESBERG

Als de catastrofe goed en wel tot
de wereld is doorgedrongen,
draait in Brunssum de hulpma-
chine, aangezwengeld door pro-
minente Paradefanaten, al op
volle toeren. Onder het motto:

" Gedenksteen op de voorgevel van de 'Puesto de Socorro Brunssum' in Villamaria, Co
lombia.

Inwoners van steden als Carme-
lo, Santuario en Pindolito wor-
den door de fatale modderstro-
men in hun slaap verrast. Dagen
later vissen aangeslagen hulp-
verleners nog lijken uit de ge-
zwollen rivieren. Worden leven-
de slachtoffers uit het puin of de
modder gehaald. En schiet een
fotograaf deworld-press foto van

Chinchina, Lagunilla, Guali, Clo-
ro en Molino stortten, worden
ook hele riviergebieden door de
modder- en watermassa's ver-
zwolgen.

Lijken

Armero, aan de voet van de vul-
kaan, en zijn inwoners worden
levend begraven onder gloeien-
de lava, modder en puin. Door-
dat ijs en sneeuw op dé vulkaan-
hellingen door de intense hitte
smelten en zich in de rivieren

'Nuestro gesto de amistad hacia
Colombia' (ons gebaar van
vriendschap met Colombia),
wordt in een noodtempo op aller-
lei manieren geld verzameld.
Niet alleen Paradevrienden hel-
pen ,mee, ook scholen, particulie-
ren en instellingendragen aan de
actie by.

Vriendschap
De toenmalige motor achter de
hulpactie en de huidige gemeen-
tesecretaris van Brunssum, de
heer Jo Cuijpers, zegt in die da-
gen: „We willen laten blijken dat
we, hoewel ver van de plek des
onheus, intens meeleven met de
Colombianen. Het is nu tijd om
onze vriendschap in daadwerke-
lyke hulp te vertalen."

Drie jaar duurt het om de hulp-
post, waar vooral de arme bevol-
king terecht zal kunnen, tussen
de heuvels van de grond te krij-
gen. Hoewel primitief van opzet,
wordt aan de belangrijkste voor-
zieningen gedacht: behandelka-
mer voor arts en tandarts, wacht-
kamer en voorlichtingszaaltje.
Pas in augustus 1988 schrijft het

Een week voor de jaarwisseling
(vorige week vry dag) vallen bil
Cuijpers tenslotte de eerste w
to's van de kerverse Puesto d*
Socorro Brunssum in de brté"
venbus. Daarmee wordt vla"
voor het nieuwe jaareen periode
afgesloten, die zich enerzijd»
heeft gekenmerkt door afwacff
ting en onzekerheid, maar andef]

Nog even 88
Cruz Roja uit Manizales: „De
Puesto de Socorro te Villamaria
is gereed. We gaan de voorzie-
ning in gebruik nemen."
In Brunssum wordt dit nieuws,
nadat het stil is geworden rond
de vulkaanramp en andere cata-
strofes (byvoorbeeld Bangla-
desh) alle aandacht voor zich
hebben opgeëist, met gloeiende
wangen aangehoord. Drie jaarna
de ramp, zo concludeert de ge-
meenschap tevreden, zijn er dus
toch concrete resultaten ge-
boekt. En is het gebaar van
vriendschap, om met de woor-
den van Cuijpers te spreken,
daadwerkelijk omgezet in hulp...

zijds door spontaniteit en ven
broedering.

Terugblikkend mag gezegd wofl
den dat de gemeenschap BruflJsum zich vanwege de spontanj
compromisloze en vooral r*|
zendsnelle hulp aan Colombiaof
de borstkan kloppen, hoewel h*Jland de ramp momenteel nos
lang niet te boven is en deBrun*"
sumse hulppost in Villamari»
(met alle respect) niet meer >»
dan een sissende druppel op de
bekende plaat.
Maar toch...

richard willems

Het gebaar van vriendschap, zo-
als Cuijpers het formuleert, re-
sulteert na zeven weken in een
bedrag van 70 mille. Het geld'
wordt subiet overgedragen aan
het Rode Kruis in Colombia,
waar besloten wordt een hulp-
post te bouwen in Villamaria,
een verzwolgen dorp in het cen-
trum van het rampgebied." Met geld uit Brunssumse beurzen worden momenteel stacniojjers oenanaeta van ac uui-

kaanuitbarsting in november 1985. Foto's: LA CRUZROJA, MANIZALES.

" Op 30 december wordt in het ge-,
meenschapshuis een oudejaarscon-
cert gegeven door de Fanfare St.
Caecilia. Het begint allemaal om
acht uur en de entree is gratis. De
Koninklijke Oude Harmonie uit
Eijsden zal dit jaar zijn medewer-
king verlenen.

Simpelveld
„Al vijfjaar ben ik bezig met
vincie. In Gulpen wacht ik
jaar. Het streekmuseum ü
bricht lijkt ook belangstelling
nen. Maar ik ben al zo vaak (
koffie gekomen. Toch te gek<lijk: mijn verzameling is mooi'
drukwekkender en originele'
wat in Madurodam staat, zij b)
zij beperkt blijfttot Limburg-A
niet de enige die dat zegt
waarom komt een Limburgs 'rodam dan niet van de gron'
stelt Jo Nelis met enige tele 11
ling vast. Maar hy blijft hop*
betere tijden.

’Limburg in miniatuus
J.Nelis wit

permanent
expositie

Van onze verslaggever
LEMIERS - De bouwer van
burg in miniatuur' Jo Nelis (;
Treebeek wil niets liever da
gebouw waarin een permanei
positie zal woeden ingericht v;
levenswerk. Misschien dat h
deze keer lukt in Sint Geel
Vertegenwoordigers van de
Groot-Margraten bezochten
ren de tentoonstelling en wa
elk geval enthousiast.

Utrecht geslaagd voor haar doc-
toraal examen farmacie.

Merkelbeek

Brunssum
zyn mejuffrouw B. Knooren, de
heer S. Ritzen en de heer M. Vande-
wal.

" De Marokkaanse gemeenschap
van Brunssum zal vrijdag het jaar
afsluiten met een daverend feest.
Het wordt gehouden in het WEB-ge-'
bouw aan de Heugerstraat. Er is on-
der andere een buikdanseres gecon-
tracteerd om het feest 'op te luiste-
ren. Behalve Marokkanen is ieder-
een die belangstellingheeft van har-
te welkom vanaf 20.00 uur. De en-
tree bedraagt ’2,50.

Schimmert

Heerlen
" Op nieuwjaarsdag zal de Harmo-
nie Eendracht haar traditionele
nieuwjaarsconcert geven. Het zal
plaatsvinden in het Juphuis aan de
Schandelerweg; aanvang 12.00 uur.
Na het concert is er gelegenheid el-
kaar een goed 1989 toe te wensen.

" Burgemeester en mevrouw Te-
heux en de plaatselijke geestelyk-
heid zullen op nieuwjaarsdag tus-
sen 11.00 uur en 13.00 uur een ieder
in de gelegenheid stellen om nieuw-
jaarswensen uit te spreken. Dit zal
gebeuren in het gemeentehuis van
Simpelveld.

" Nieuwjaarsdag om 12.30 uur zal
de nieuwjaarsreceptie beginnen van
de pastoor en het kerkbestuur van
de parochie van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz. Het geheel
zal plaatshebben in de pastorie.

Maaslandcentrum. Werk van Ernest
Spronken. Vanaf 21/12.

Volkskundig museum. Allee 1. Het
kerstgebeuren. T/m 15/1, open di t/m vr
13-17 uur. za en zo 14-17 uur.

ELSLOO

Maaslandziekenhuis. Werk van Osabel
Langen. T/m 31/1.

LIMBRICHT

GELEEN

Venster, Steenweg 86. Werk van Nash
en June (graffiti). T/m 31/12. Werk van
Hans Smeekes. Van 4/1 t/m 28/1. open do
t/m za 12-17 uur. Kritzraedthuis. Werk
van Jos Hameleers. T/m 7/1, open di t/m
vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur. Den
Tempel, Gruizenstraat 27. Tempelschat-
ten. 489 nieuwe aanwinsten. T/m 22/1,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur.

Galerie To Crijns-Beckers, Hoofdstraat
58-60. Werk van Marlies Prieckaerts,
Dörte Ahrenkiel en To Crijns-Beckers.
T/m 8/1, open do t/m zo 14-17 uur.

SITTARD

AMSTERADE

Gemeentehuis. Werk van Jacqueline
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook
13.30-16.30 uur).

" Kasteel Hoensbroek. Foto's van Hans
Schnjen. Tm 30/12. open dag. 13.30-17
uur. ABN-bank. Werk van Stan Cau-
dron. T/m 15/1. open 9-16 uur. Biblio-
theek, Pastoor Schleidenstraat 39. Werk
van Nol Pepermans. Tot 15/1, open ma,
wo en do 10-18 uur. di en vr 10-20 uur.

VOERENDAAL

HOENSBROEK

KERKRADE
Galerie Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
stein. Thema 'Natuur. T/m 4/1, open za
en zo 14-17 uur.

HEERLEN
Welterhof, Kennedylaan. Werk van An-
dré Offermans. T/m 15/1,open dag. 9-21
uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein. Werk
van Peter Wehrens. T/m 8/1, open di t/m
vr 11-17 uur, za en zo 14-17uur. De Spie-
gel, Akerstraat 40. Werk van Ingeborg
Meulendijks. T/m 12/1. Thermenmu-
seum, Coriovallumstraat 9. Jan Stuyt.
T/m 8/1,open di t/mvr 10-17uur, za en zo
14-17 uur.

Voerendaal

" De nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Heerlen zal op nieuwjaars-
dag om één uur beginnen en duren
tot twee uur. Het koor 'Coda' uit
Heerlen zal de nieuwjaarsreceptie
opluisteren. Om tien over één zal de
burgemeester zijn nieuwjaarsrede
houden. Het college van burge-
meester en wethouders hoopt alle
inwoners van Heerlen, verenigings-
besturen, ondernemers, vertegen-
woordigers van organisaties, en ook
mensen die in Heerlen werken,
maar er niet wonen, te mogen be-
groeten.

" Steven Walker, solo-klarinettist
van deKoninklijke Philharmonie in
Bocholtz, wordt de opvolger van di-
rigent Paul Oligschlager bij de Har-
monie St. David in Voerendaal. De
heer Walker, geboren in Blackpool
Engeland, ontving zyn muziekop-
leiding aan de Muziekschool Kerk-
rade en op het Conservatorium te
Maastricht.

Kopermolen, Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische bo-
demvondsten. Permanente expositie.
Open za, zo 14-17uur. Kopermolen, Von
Clermontplein 11. Werk van Doris Bec-
ke. T/m 8/1.

VAALS

" De door SJOB op 30 december
geplandedisco-avond gaat niet door
omdat het ontmoetingscentrum
tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten
is. Kerkrade

" Leerlingen van de 'Musikschule
Koblenz' verzorgen vrijdag een con-
cert in het contactcentrum Broe-
ders Franciscanen, Panneheider-
straat 55, Bleyerheide. Aanvang
20.00 uur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor
klachten over bezorging

(739881)
Kantoor Heerlen: 739911
Hans Toonen
(chef regioredactie) S 425335
Wim Dragstra
(stadsredacteur Heerlen)
S 710317
Richard Willems
_. 04406-15890
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 714876

Kantoor Kerkrade: 455506
Jos van den Camp
S 351514
Laurens Schellen
S 04490-23936

" De Zonnebloem, afdeling Mer-
kelbeek, heeft, ingaande 1 januari
1989, een nieuwe voorzitter in de
persoon van mejuffrouw S.F.J. Cor-
tenraad. Zij volgt mevrouw Koster
op die wegens het bereiken van de
70-jarige leeftijd is afgetreden.

Nuth

Goud

Te klein
Intussen richt hij regelmatig
kortere of langere tijd een teP
stelling in, ergens in een dorp h
of andere zaal, museum of V
dentehuis. Zoals deze week '^Senden teLemiers. Probleefl1 <
wisseltentoonstellingen is vee1...
de expositieruimte te klein ,
Nelis heeft inmiddels een ve^Jling van zon tachtig miniatur.
gebouwd: kastelen, vakwer^derijen, gemeentehuizen, st^gebouwen; kortom vele g^°.t
kleine monumenten uit de he
vincie. In zaal Senden k^
slechts een kwart van het rx\K
uitstallen.Overigens is zelfs d<»
de moeite waard. Vanwege a.
ging van Lemiers koos hij vo<>
bouwen uit Vaals en uit het a*
werk zo rijke boven-Geuldal-
Tot en met zaterdag duurt dj
toonstelling. Dan moet Neli*,
inpakken. „Een altijd frustf^p
bezigheid om de gebouwenvj
der of in de garage onder
kens of stukken plastic weg <ten," zegt hy, met de stille h°
binnen niet al te lang tijd da\
een Limburgs Madurodam v
grond komt.

"De heer W. Moonen uit Klim-
men heeft op 22 december een
beloning ontvangenvan de firma.
Curver B.V. voor zijn idee om de
traditioneel gebruikte inzetstuk-
ken die het land van produktie
aangeven te vervangen door een
inzetklok. De heer Moonen is
sinds 1984 in dienst bij Curver
B.V. als werkvoorbereider/cacu-
lator.

Idee

"Piet en Jetje Starmans uit
Heerlen vieren op 30 december
hun 50-jarig huwelyk. Zy zullen
met hun vijf kinderen en zeven
kleinkinderen in het zaaltje 'Cre-
do' dit heugelyke feit vieren.
Vanaf 18.30 tot 20.00 uur zal er
gelegenheid zijn om het echtpaar
te feliciteren. Beiden zijn ze 75
jaaroud en nog altijd heel kwiek.
Hij is ook bijna 65 jaar lid van de
Harmonie St. Pancratius en puz-
zelt graag. Zij kient en kaart
graag.

" In de vergadering van 21 decem-
ber heeft de gemeenteraad Onder-
banken de drie burgerieden in de
beheerscommissie van het gemeen-
schapshuis te Jabeek benoemd. Het

" Zondag is in aanwezigheid van
burgmeester, wethouders en raads-
leden een nieuwjaar-ontvangst in
het gemeentehuis te Nuth van 11.30
tot 13.30 uur.

’Willem Teil’ wil schietbaan

Onderbanken

Dief gepakt
na worsteling

HEERLEN - Bewoners X
Leenhofstraat hebben dinS?
tend een inbreker op hetero^trapt. De man wist zich los
ken. Hij vluchtte, maar we'
gegrepen. Er ontstond een Jling. De inbreker trok hier'
mes. De bewoners wisten
wederom te overmeesteren-

KERKRADE - Schietvereniging 'Willem Teil' wil achter sporthal Kerkra-
de-West een schietbaan aanleggen. Het houten gebouw gaat ongeveer
30.000 gulden kosten. Willem Teil (momenteel 15 leden) heeft daarom een
subsidie-aanvrage ingediend bij de gemeente.
De welstandscommissie heeft in principe al haar goedkeuring verleend.
Een probleem is nog dat het betreffende perceel een handelsbestemming
i- - - Cl

Jaloerse man
schiet mis

hem. Hij vertrok en waarschuwde
de vrouw van de schutter, dat haar
man een afspraakje had.
Nadat hij de vrouw van de 41-jarige
had gewaarschuwd, kwam hij de
boze man tegen. Uit woede schoot
deze op de, Hoensbroekenaar en
nam vervolgens de benen. De man
is nog steeds voortvluchtig.

HOENSBROEK - Een man uit
Hoensbroek is dinsdagavond om-
streeks 23.00 uur goed weggekomen
toen op hem geschoten werd in de
Theresiastraat in Hoensbroek. De
kogel raakte niet de man, maar zijn
auto. De 41-jarige schutter is een be-
kende van de Hoensbroekenaar.
Dp man uit Hoensbroek ontdekte

dat de latere schutter een rendez-
vous had met de ex-echtgenote van

Limburgs dagblad

Donderdag 29 december 1988 16

bioscopen

OOSTELIJKE MIJNSTREEK REDACTIE: 739282

JOURNAAL

het jaar, wanneer hij een ster-
vend meisje, vastzittend in de
modder, voor de Westerse eeu-
wigheid weet»vast te leggen...

Volgens officiële tellingen vin-
den in die novemberdagen bijna
25.000 Colombianen de dood, als
gevolg van de vulkaanuitbar-
sting. Andere bronnen spreken
van het dubbele aantal slachtof-
fers... Vast staat in ieder geval dat
de catastrofe delen van Colom-
bia heeft teruggeworpen naar het
stenen tijdperk en dat voor tien-
duizenden overlevenden snelle
en adequate hulp geboden is.

Gebaar van vriendschap

Steengeworden
verbroedering
in Villamaria De wereld reageert geschokt op

deze feiten. Ook in Brunssum
slaat het rampbericht in als een
bom. Temeer daar de mijnstad
een jaar eerder 'n Colombiaanse
folkloregroep (tijdens de Parade
'84) op bezoek kreeg en regel-
recht in de ban raakte van de
temperamentvolle Colombia-
nen, die met hun pretoogjes,
bonte uitdossingen, panfluiten
en handtrommels iedereen kip-
pevel bezorgden.

" vervolg van pagina 11

oostelijke mijnstreek

Geslaagd
"De heer G.D. Hendriks uit
Heerlen slaagde aan de Katholie-
ke Universiteit te Nymegen voor
het doctoraal examen Engelse
taal en letterkunde.

"Marianne Gros jeanuit Kerkra-
de is aan de Rijksuniversiteit te



Vanaf dat moment was er geen
sprake meer van een handbal-
wedstrijd. De onwetende bezoe-
ker moet zich bij een partij vrij
worstelen hebben gewaand.
Over en weer had men slechts
oog voor eikaars ledematen. Ook
een rode kaart aan Tsjechische
zijde na een wilde kamikaze-ak-
tie kon de boel niet meer sussen.

" Guus Cantelberg, noodgreep
baat niet.

In de slotminuut verloor het
scheidsrechterskoppel elke con-
trole over het duel. Trnava voel-
de zich dermate tekort gedaan
door Boesten en Geerdink dat
werd besloten van verder spelen
af te zien op een moment dat nog
maar dertig seconden te spelen
waren. Veel overredingskracht
vanaf de spelersbank deed de
Tsjechen op dat besluit te ko-
men, maar daarmee was wel het
sein gegeven voor een reeks on-
toelaatbare akties.

Revanche voor
Herschi V en L

Kwantum Blauw-Wit afgeschotendoor ivo op den camp
BEEK - Herschi/V en L heeft zijn
revanche. In het allesbeslissende
duelvoor een plaats in de kruisfina-le tegen Kwantum/Blauw Wit haal-de de ploeg van trainer Gabri Riet-,
broek op niet mis te verstane wijze
haar gram voor de enige nederlaag
die de Geleense ploeg tot nu toe in
de nationale competitie leed: 29-15.

bracht de ploeg ook na rust niet
meer in de problemen. Sterker nog:
het verzet van Blauw Wit was volle-
dig gebroken. De Geleense ploeg
kon zich naar hartelust uitleven infraai opgezette en ingestudeerde
aanvalspatronen. Met de regelmaat
van deklok bouwde V enL de voor-
sprong uit. Voora Gino Smits en Wil
Jacobs blonken aan Geleense zijde
uit. Uiteindelijk moest Blauw Wit
met de vernederende cijfers van
15-29 de kleedkamer opzoeken.

In de aanvangsfase van het duel tus-sen de twee aartsrivalen was er nog
sprake van enige spanning. Halver-weg deeerste helft was de stand nog
6-6, maar ook al in die fase was dui-
delijk dat trainer Guus Cantelberg
zijn hele taktische repertoire moestgebruiken om de Geleendenaren in
bedwang te houden. Mandekking
op zowel Wil Jacobs als Jan-WillemHamers was een van de noodgrepen
die de gelouterde coach voor V en L
in petto had.

Blauw Wit had naast problemen
met de tegenstander echter ook de
handen vol aan de eigen tekortko-
mingen. Overhaast schieten in on-
dertal bracht V enL te snel in balbe-
zit. Bekwaam profiteerde de Ge-
leense ploeg en zette Blauw Wit op
ruimere achterstand. V en L had de
smaak te pakken; schotelde het tal-
rijke publiek een aantal vloeiende
combinaties voor en liep tot het
rustsignaal uit naar 12-6.
De mentale veerkracht van V en L

MAI Moskou klasse apart
Denen met
Tsjechen

op de vuist
Van onze verslaggever

BEEK - De ontmoeting tussen
het Deense Bronderslev IF en
Lokomotiva Trnava uit Tsjecho-
slowakije in groepB van de Lim-
burgse Handbaldagen is gister-
avond volledig uit de hand gelo-
pen. Vyf seconden voor het slot-
signaal raakten diverse spelers
over en weer zelfs slaags. Slechts
met de grootste moeite konden
enkele begeleiders de zaak sus-
sen, i

Halverwege de tweede helft ont-
stonden de problemen in het
spijkerharde duel op een mo-
ment, dat de Tsjechen een beslis-
sende voorsprong genomen le-
ken te hebben. De Denen toon-
den zich in die fase slechte ver-
liezers. Allah Nielsen maakte het
helemaal bont. Hij spuwde zijn
opponent na een harde charge in
het gezicht en mocht van het
scheidsrechterskoppel Boesten-
/Geerdink de kleedkamer opzoe-
ken.

gen Sittardia zelfs 31 treffers ge-
scoord.
Mai Moskou speelde gisteravond iiv
het duel tegen VGZ/Sittardia vijftig
minutenvoluit. De stand was op dat
moment 28-13 voor de ploeg van
trainer Juri Klimov. De Russen
gooiden toen hun verdediging hele-
maal open, gingen zelfs even over
op totale mandekking en wilden er,
vervolgens een show van gaan ma-
ken. VGZ/Sittardia bleef echter,
vechten voor een beter resultaat
met als gevolg dat de nederlaag een
redelijk aanzien kreeg. Een en an-
der kon echter niet verhelen, dat
MAI Moskou een maat te groot was

voor VGZ/Sittardia, dat niet die
vorm etaleerde van op de openings-
dag. Overigens miste Sittardia Paul
Louwers die licht geblesseerd was
en rust nam om vandaag fit aan de
kruisfinales te kunnen beginnen.
In het openingsduel van de avond
speelden Pecsi Munkas en St. Ot-
mar tegen elkaar. Twwee ploegen,
die door hun presteren van eergis-
teravond, in feite niet meer in aan-
merking kwamen voor de hoofd-
prijs, maar er wel een leuke wed-
strijd van maakten. Pecsi won met
26-23.
De slotwedstrijd tussen de Oost-
blokteams Pecsi Munkas en Mai
Moskou werd opnieuw een demon-
stratie van de kracht van deze Rus-
sische ploeg op dit toernooi. De
Hongaren verloren na een 14-9rust-
stand met 30-18.

Van onze medewerker
JOHNBANNIER

SITTARD - De Limburgse Hand-
baldagen kunnen niet meer ka-
pot. Nog voordat vanmiddag be-
gonnen wordt aan de slotfase
staat vast, dat het evenement een
geweldige weerklank heeft ge-
vonden bij het publiek. Niet al-
leen door het meedoen van gere-
nommeerde buitenlandse ploe-
gen, maar ook door het geweldig
goed presteren van met name
Herschi/V en L en VGZ/Sittardia.De aparte klasse van MAI Moskou
staat niettemin buiten kijf.

De organisatie kon zich bovendien
geen mooiere afsluiting wensen dan
twee Limburgse ploegen by de laat-
ste vier. Sterker nog, in de finale zal
minimaal één Limburgse ploeg
staan. VGZ/Sittardia en Herschi/V
en L zullen namelyk vanmiddag in
een rechtstreeks duel moeten gaan
uitmaken welke ploeg de finale mag
spelen tegen de gedoodverfde win-
naar Mai Moskou want men mag er
vanuit gaan dat de Russen ook de
kruisfinale tegen Lokomotiva Trna-
va winnend weten af te sluiten.
De Russen zijn een klasse apart.
Drie keer kwamen zij in actieen alle
drie de keren werden er dertig, te-

Arnold steelt show In de slotseconden sloeg devlam
helemaal in de pan. Lijf-aan-lijf
gevechten ontaarden tenslotte in.
het massaal op elkaar inslaan
van diverse Tsjechische en
Deense spelers. Het slotsignaal
redde het arbitrale duo van de
haast onmogelijke opgave de
ware zondaars uit het gewoel te
halen.

SITTARD/GELEEN - De uitslagen op-
de tweede wedstrijddag van de Lim—'
burgse Handbaldagen:

POULE A:
Pecsi-St. Otmar 26-23 (13-14)
VGZ/Sittardia-Mai M. 22-31 ( 7-16)
Mai Moskou-Pecsi M. 30-18 (14-9)

Eindstand:
1.Mai Moskou 3-6(91-57)"
2. VGZ/Sittardia 3-4 (64-68)
3. Pecsi Munkas 3-2 (63-73)'
4. St. Otmar 3-0 (58-78)

GROEP B
Blauw Wit-Bronderslev IF 24-19 (11-10).
Bronderslev IF-Tmava 20-21 (9-12)
Yen L-Blauw Wit 29-15 (12- 6)

Eindstand:
1. Herschi/Ven L 3-5(72-55)
2. Lok.Trnava 3-5(61-59)
3. Kwantum Bl.Wit 3-2 (58-58)
4. Branderslev 3-0 (59-68)

Programma vandaag in Stadssporthal
Sittard:
Kruisfinales:
13.30 uur: Mai Moskou-Trnava
14.45 uur: Herschi/V en L-VGZ/Sittar-
dia
Om zevende en achtste plaats:
16.00 uur: St. Otmar-Bronderslev IF
Om vijfde en zesde plaats:
17.15 uur: Pecsi-Kwantum Blauw Wit
Om derde en vierde plaats:
18.30 uur: Verliezers van kruisfinales.
Finale:
19.45 uur: Winnaars van kruisfinales.

Maar sport, topsport, was toch de
hoofdmoot. Daarvoor zorgden niet
alleen de winnaars van een van de
LD-prijzen, maar ook pur-sang top-
sporters als gewichtheffer Jan Jans-
sen, net terug uit de Verenigde Sta-
ten en zijn clubgenoot en Neder-
lands kampioen Johnny Lennaerts.
Zwemmer Marcel Poulisse uit
Brunssum, winnaar van vrjf gouden
medailles op de Paralympics in
Seoel, vertelde zyn aangrijpend ver-
haal over presteren en gehandicapt
zijn. Danielle Roymans, een talent
op de schaats, toonde zich op de
bühne een verlegen talent. Toch
kreeg zy de aanmoedingsprys van
de LD-lezers.

h Van onze verslaggever

DORADE - Arnold Vanderlijde stal de show. Tijdens het
ij P°rtgala nam hij het op tegen een piepklein boksertje, een
0 *te voor de toekomst. De grote Arnold tegen dekleine Ger-
o,yentle. Arnold 'verloor...'. Het was een van de aandoenlijke
«at n^en tijdens het sportfeest in het Kerkraads Wijngrach-
L er > waar gisteren de beste Limburgse sportmensen wer--1 gehuldigd.

feliciteerd met de uitverkiezing.
Met veel loftuitingen en met belof-
ten voor een betere toekomst op
Kaalheide.
Het was niet alleen sport, gisterenin
het Wyngrachtheater. Er was ook
veel muziek en show. Zanger René
Froger met zijnbekende hits, ballet-
groep Scope met een uitzonderlyk
dansnummer, de Roermondse Mes-
jeus met pure humor oprijm en mu-
ziek, striptekenaar Dik Bruynes-
teyn die zyn talenten presenteerde
en presentator Jan Rietman, die al-
les vlotjes aan elkaar pratte.

1 ifl'Jdpru? Plaats voor Arnold Van
\it ■ ny werd derde. 'Maar da
"We met er§- Het is een stimulan
\ e r terug tekomen. Ik sta hie:
'«ster met goud beloofde hÜ-ilbeien' bet volgend jaar weer

l> StvV?,?fde ook Frans Maassen, d<
I) J-le °IJe Profrenner die door d<

°ftm rs met ruime voorsprong to
t H Éi1 van het jaar gekozeri hem t 1daverend applaus maak
"hPL UldeliJk dat Limburg vee

\ %^ verwacht.
Telde

SS sPortPl°eg van het jaai
ftla jpglsteren een thuiswedstryd
Tleestr^erd doorKerkraads bur

Jan Mans persoonlijk ge-

Eindklassement
T{s virEïl ~~ Een groot aantal le-1I Kft J?n het Limburgs Dagblad

1 Wse eer meegedaan aan de jaar-

' Urgse^erkiezing van hun Lim--BSe sportfavorieten.
i

I f bn^aassen 676 punten'Nnoh?vNs 528 punten
:?Mar ~l, Yanderlijde 510 punten■ 'Jaca„ ?uüsse 396 punten

4UesJosten 238 punten

jCa^VROUW:,- Hit a nJurskens 733 puntenJ-ï:VeivJf"ï?ye 522 Puntene2ullens 379 Puntenl **iavi!R°ymans 266 punten
vestjens 249 punten

i 1ft^-OEG:
692 punten

0* 690 puntenl^Wam bach 644 puntens'Min-"tunVßl.Wit 320 puntenn. are 106 punten

Ihan'eUedinesP»Js publiek:
l^tiès, u°ymans met 155 nomi-

£Se baik o;JHlniware is de Haar--5' öe Öalweek sterk beS°n-
», sPanr, , aren versloegen inN S& 1 duel de Russischetatiba met 89-80. Rust 53-

CJ (270nrkt
°chte Kennemerspor-

fc> ,al in toeschouwers) genoot
fe*k geonne eer^te helft van een
E?' endlreeArd Sfs,dend Mini'
k eH Ralfï e Amerikanen Rid-
£ Wn ks

T
de absolute uitblin-

„^deS' " n de tweede helft;>eri s&>ettegenstander uit Li-
hh g van mg en werkte onder£ luPerster Marchulenis
j h>g In !? van zeventien pun-a.ker Bani? le periode moest uit-
M de kam een aantal minuten
idTe* verl°m een enkelblessure5*e «ok £?¥en- Z«n terugkeer
aTen in et herstel van de Weer-i, ___'
efl'as sendenfr?osch stuitte op een
k>lJ otïge t~

gelend Stibenka.Ik .t^«oslavische ploeg
ï^deÖ (TT 48-43), ma/r°ütineerdi ,lfas? buiSen voor hetac? Nashua: 94-85.

’Vliegende’ Heldenaar
zet IJzeren Man op kop

Pieter Kersten geeft nationale top nakijken
KEULEN - Het Nederlandse kop-^
pel Ad Wijnands-Michel Cornelis-
sen is na twee koersdagen in de zes--
daagse van Keulen op de voorlaat-]
ste plaats terechtgekomen. De.
ploeg heeft een achterstand van der-
tien ronden op het leidende duo
Andy Kappes-Roman Hermann.
De stand: 1.Kappes-Hermann 47 p; 2. Tour-'
né-De Wilde 38 p; 3. op 1 ronde Clark-Diehl
45 p; 4. op 2 ronden Thurau-Doyle 8 p; 5. op
3 ronden Günther-Marki 43 p; 6. Bolten-
Giebken 35 p; 10. op 13 ronden Wijnands^
Cornelissen lip.

Zesdaagse Keulen
Cornelisse

-Wijnands

in
achterhoede

In het Limburgs Dagblad van mor-
gen een pagina met kleurenimpres-
sies van het LD-sportgala 1988.

En dan was er het jonge talent,
twaalf hummeltjes in allerlei spor-
tuitmonsteringen, die samen met
LD-redacteur Jos van Wersch lieten
zien dat Limburg ook voor de toe-
komst niet hoeft te wanhopen. Er is
talent genoeg.

" Hennie Stamsnijder is in een in-
ternationale veldrit in Loenhout-
Wuustwezel als derde geëindigd.
Hij moest de Belgen Roland Libe-,
ton en Yvan Messelis (tweede op-
dertig meter) laten voorgaan.

menten", aldus Ehrens.
Ook de tweede rubriek, waarvoor
ruim 60 deelnemers hadden inge-
schreven, kreeg met Emiel Hendrix
een Limburgse winnaar. Door de
komst van de hengst Adalgo naar
Baarlo, voorheen door Wiljan Laar-
akkers op landelijke wedstrijden
uitgebracht, heeft Hendrix opnieuw
beslag weten te leggen op een paard
met goede toekomstmogelijkheden.
De experimentele 1.35 meter ru-
briek met ingesloten barrage werd
evenals op de eerste wedstrijddag
gewonnen door Bert Romp voor
Pieter Kersten met Zwaantje.

Uitslagen:
Barrière-springen: 1. Pieter Kersten met
Zagal; 2. ex aequo BertRomp met Opstalan
Wagenaar en Rob Ehrens met Topaz; 3. Gert
Jan Mooy met Superman. 1.40 meter met
ingesloten barrage: 1. Eric van de Vleuten
met Winston N.; 2. Rob Ehrens met Expo
Creation; 3. Wout Jan van de Schans met
Nouweau Risque A.A. Tabel A 1.35met in-
gesloten barrage: 1. Bert Romp met Ango-
lan; 2. Pieter Kersten met Zwaantje; 3. Lot
Isbouts met Safari.Blomdahl opent

tegen Japanner
TOKIO - Torbjörn Blomdahl opent
het toernooi om de wereldbeker
driebanden in Tokio, dat vandaag
en vrijdag gehouden wordt, tegen
de Japanse kampioen Mano. Blom-
dahl reageerde na de loting opge-
lucht. Mano wordt in staat geacht de
Zweed te verslaan. Die is echter al
verzekerd van de wereldtitel.
Loting eerste ronde: Blomdahl-Mano; Ceu-
lemans-Sumiyoshi; Komori-Shimada; Ko-
bayashi-Kai; Van Bracht-Gilbert; Müller-
Bitalis; Zanetti-Lieberkind; Dielis-Connes-
son.

TOZEUR- Twee toeschouwers zijn
woensdag tijdens de woenstynrally
Parys-Dakar gewond geraakt. De
Franse motorcoureur Henri Hude-
lot raakte in de eerste etappe van
Tunis naar Tozeur twee belangstel-
lenden, die met hersenletsel en een
beenbreuk buiten bewustzijn ndar
een ziekenhuis in Sfax moesten
worden vervoerd. Hudelot had lich-
te kneuzingen, maar kon de wed-
stryd vervolgen.

Toeschouwers
gewond in

Parijs-Dakar
Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

WEERT - Het vervolg van de stryd
in het hippisch centrum van De IJ-
zeren Man in Weert werd afgesloten
met het spectaculaire barrière-
springen. Tijdens deze rubriek, die
vier barrages kende met de styl-
sprong op 1.95 meter, versloeg Hel-
denaar Pieter Kersten de complete
nationale top met zyn paard Zagal.
Tot en met de derde barrage wisten
Rob Ehrens, BertRomp en Gert Jan

het heft in handen. De openingsru-
briek, 1.40 meter met ingesloten
barrage, wist Eric van de Vleuten op
zijn naam te schryven net voor Rob
Ehrens wiens hete adem hij zeker
gevoeld moet hebben. Het tijdver-
schil was miniem. Met Expo Crea-
tion was Ehrens een dag eerder dui-
delijk beter uit de voeten gekomen.
„Het heeft allemaal nog wat tyd no-
dig, maar volgens mij lukt het wel.
We moeten elkaar nog leren ken-
nen, vooral tydens dergelijke evene-

Mooy de vliegende Heldenaar by te
houden. Voor de laatste twee com-
binaties had hetLimburgse publiek
geen belangstelling meer. Toen
Kersten ook in de vierde barrage
foutloos wist te blijven stond de
Weerter hippische tempel op zijn
kop, want de overige drie combina-
ties gingen allemaal in de fout. De
prijs ging naar Helden.
Op de tweede wedstrftddag namen
de Limburgse ruiters meteen weer

Arie Haan in
’nieuwe’ functie

onaanvechtbaar.
„Wy kunnen hier niets
aan doeft. De statuten
schrijven alleen voor,
dat een club uit de Bun-
desliga door een trainer
met het hoogste diplo-
ma geleid moet worden.

Nu, dat is bij Stuttgart
het geval", klinkt het in
bestuurskringen van de
voetbalbond.

STUTTGART - De ru-
zie over dewerkvergun-
ning van Vfß Stuttgart-
trainer Arie Haan, die
niet beschikt over de
noodzakelijke papie-
ren, kent een nieuwe af-
levering. In een brief
aan de Westduitse voet-
balbond deelt de Bun-
desliga-club mee, hoe
vanaf volgend seizoen
de verhoudingen bin-

LONDEN - Een renpaard van
prins Charles is bij een controle
betrapt op het gebruik van do-
ping. Het gaat om Devil's Elbow,
die zich na een wedstrijd in Wor-
cester op 5 december net als alle
andere deelnemende paarden
aan een test moest onderwerpen.
'Duivelse Elleboog' had gewon-
nen. De Jockey Club, de Britse
instantie die wedstrijden organi-
seert, meldde dat bij het paard
van Charles zelfs verscheidene
verboden stoffen zijn gevonden.

Renpaard van
prins Charles
gedrogeerd

loopt, laat zich vanaf
dat moment technisch
directeur noemen. De
strategische zet van
Vfß Stuttgart heeft bij
de DFB al tot ergernis
geleid, maar is tevens

nen de technische staf
van de club liggen: op 1
juli 1989 wordt Haans
huidige assistent Willi
Entenmann cheftrai-
ner. Haan, wiens con-
tract dan nog twee jaar

®Sieben b.v.
Bouwmaterialen

SIERGRINDTAPIJTVLOEREN
(bezoek onze showroom)

Schelsberg 94, Heerlen
Tel^ 045-725782

Handbalcijfers
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Publiek genoot van sterren en sfeer op LD-Sportgala

VGZ/Sittardia redelijk uit confrontatie met Russen

# Limburgs sportman
van het jaar, wielerprof
Frans Maassen, wordt
door burgemeester Jan
Mans van Kerkrade
gefêteerd met de
uitverkiezing.

Foto: FRANS RADE.

Sterkestart
Miniware
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Extra toegankelijk via schuifdeuren ■ ■■■ |%AJTE IL! ICC J^ I^l l^ftiß J^ IDM E vesterin^' ook °P langere termijn,
achteren eenruim bemeten laadklep. \Wtw\W__\ W\^ E%# WW E Iw livlkF%l^ Im^^B Iml _\_m Ontdek vandaag nog bij ons dat de
Het designvan de vloeiende lynen wordtvoort- rolgordels vóór en op beide achterbanken, van'n geavanceerd elektronisch motormana- nieuwe Prairie een kwestie is van zien, rijden
gezet in het ergonomisch vormgegeven inte- warmtewerend glas, centrale portiervergren- gementsysteem.Via'n soepele vy'fbak brengt u en verliefd worden. V.a. //A !iijl
rieur. Het uitrustingsniveau is zoals het deling, één opklapbare achterbank met 98 pk (72kW) over "^^'"^^^^gm^^^gm^^^r^"'"I"'''''""' 18,5%8TW

een luxe limousine betaamt: variabele stuur- neerklapbare leuning en één gescheiden neer- op de voor- y^^B Ük
bekrachtiging, elektrisch bedienbare zijruiten klapbare rugleuning op de middelste bank. wielen, j* /OÉnf ÉF_W ÜF^ \

.en buitenspiegels, geïntegreerde dakspoiler, De moderne 2 liter injectiemotor is voorzien ____„&,.\*. my? „ /mm \ Ifc \

(Prüs tot l-l-*B9 f 40.455.-/20% BTW.) Prijs mcl. BTW,excL afleveringakotten. Wijzigingen vüorbehouden. Nissan isook de makervan deMicra, Sunny. Bluebird, Laurel, Silvia 200 SX, 300ZX.Terrano, KingCab, Patrol, Vanette, Urvan enCabstar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), THchterweg 122, tel. 045-212843. Hoensbroek, Autobedrijf Daugson B.V,
DeKoumen 34, tel. 045-224400.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto VanLaar BV, Hazenspoor9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Peyts B.V, Duitse Poort 15,
tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen BV,
Burg Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

UITSLAG B-trekking 2eklasse 84e loterij
'■Jf.-><"! Een Service VOOr on2e _____________________mm————————————————mmm——————————w——————m—mmmm__m————————————)SS *"*r' anasek'an;en ,DM 250.000,-OP lOtnr. 827615/f3 Neemvoormeerinformatie of z ! .BIJ3J toezending van de volledige DM40.000.- op lotnr_ 054508 560991

trekkmgslijst kontakt op met DM25.000,- op lotnr. 085087 122871 615148
DM 10.000,-op 1Qtnr027274 047886 270909 300678 314526 393185 466774 589185 704915 717305 756691

770724 775486 800255 802271
DM 5.000,- op lotnummerseindigend op 01930 53155 45486 __

Afdeling Klantenservice DM 1.000,-op lotnummerseindigend op8910 DM 7SO,- op lotnummerseindigend op260
AA||n|BK| ■■> DM 288,-op lotnummerseindigend op27 (ondervoordehoud)

ac:96^f6626roc SüddeutscheKlassenlotterie
"mm—------——___________________________________________________________________________________________________

_________W^^"^ __^^_s

L v^^BBHB^B ______m/^\ _J^-m****^" £$

Reken maar na! |
EEN PAAR VOORBEELDEN: [

netto krediet- aflossing terug te eff.
bedrag vergoeding per maand betalen rente

kredietbedrag p/j in % |<

f 1.122,- f 78,- 12x100,- f 1.200,- 13,3
2.244,- 156,- 12x200,- 2.400,- 13,3
3.379,- 221,- 12x300,- 3.600,- 12,5
5.649,- 351,- 12x500,- 6.000,- 11,9

3.277,10 322,90 18x200,- 3.600,- 12,8
4.934,40 465,60 18x300,- 5.400,- 12,2
6.614,60 585,40 18x400,- 7.200,- 11,5
8.306,70 693,30 18x500,- 9.000,- 10,8

'. 6.429,70 770,30 24 x 300,- 7.200,- 11,7
8.640,- 960,- 24x400,- 9.600,- 10,8

10.850,- 1.150,- 24x500,- 12.000,- 10,3 j
13.060,50 1.339,50 24x600,- 14.400,- 10,0 :
9.238,20 1.561,80 36x300,- 10.800,- 10,9

12.417,50 1.982,50 36x400,- 14.400,- 10,3
15.521,90 2.478,10 36x500,- 18.000,- 10,3 \
18.626,30 2.973,70 36x600,- 21.600,- 10,3 "

Ter. wifz. voorbehouden. Voor inlichtingen enaanvragen;

VOLKSKREDIETBANK
Vlot, KorreKt. Betrouwbaar en... zonder

[*JB winstoogmerk!

Heerlen: Burg. van Grunsvenplein 4

ffffT^B I telefoon 045-715247
B&^Efl Roermond: Willem II singel 36

telefoon 04750 - 30633

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.Vgordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

Met spoed gevr. tegen ver-
goeding persoon in bezit
van AANNEMERSDIPLO-
MA. Br. o. nr. 627 Limburgs
Dagblad, Baandert 16, 6136
ER Sittard.

OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
TV-ANTENNES ’ 395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen. 045-441693.

Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. compl. Sinclair
ZX SPECTRUM 48. Tel.
045-254687. Na 12.00 uur.

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-: ringsbewijs. Gratis afhalen.
jTel. 045-216475 of 72771L_
\ Te k. gevr. OUD IJZER en
i metalen, sloop- en schade-i auto's. Tel. 045-272216,; 272516. Ook 's avonds.

APPARTEMENT te h. na-
bij centrum Brunssum. Inl.
045-715294.
Heerlen te h. Sittarderweg-
/Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT woonk., keuken,
badk., 2 slpk., berging. Inl.■ tel. 04490-43275.
KAMERS te huur 045-
-424061 (liefst dames).

Te. h. aang. 3-KAMERAPP.
in villa m. park m. terras,
eigen parkeerpl. nabij sta-
tion Vburg. Inl. dag. tus. 14
en 17 uur. Tel. 04406-12491.
KAMERS te huurvoor rus-
tige mensen, hartje Hoens-
broek. tel. melden na 12.00
uur: 045-224509.
BUNGALOWTJE te huur
te Hoensbroek voor stud. of
alleenst. Tel: 04492-1822.
Te h. HEERLEN Bekker-
veld klein app. voor 1-pers.
met vast werk. Direct te
aanv. Tel. 045-420821.
Te h. BOYENWONING
met eigen voordeur,
Hoensbr.-C.- ’550- excl.
Br. ond. nr. HO 656 aan
Limb. Dagblad. Kouven-
derstr. 215, 6431 HE Hoens-
broek;
Te huur op goede standBENEDENWökING. Aan-
vaarding direct. Tel. 04492-
-1266.
Te h. APPARTEMENT te
U.0.W.-Landgraaf best. uit:
zit-eetk./badk., w.c, 1 slpk.,
cv. aanw. dubb.begl. Spoe-
dig aanv. 045-715071.
Te h. KANTOORPAND
Hrl. centr. met 7 parkeer-
plaatsen. Inl. 045-711617.
Te h. ruime gemeub. KA-
MERS aan rustige huur-
ders, eigen ingang. 045-
-458329.

Bespaar uw huisdier dat
GEKNAL rond de jaarwis-
seling breng hem/haar naar
rustig gelegen dierenhotel,■ Ab,dissenbosch Vogelzank-
we'g 230. Landgraaf centr.
vew. 045-317217.
HONDENTRIMSALON

i Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-I 725260.
Cursussen met hond. Geh-
oorzaamheid/show/behen-
digheid. Ma-woe-do-avond.
Inr. inschrijving 4 jan. 20.00
uur, Limbricht, manege De
Klipper. Inf. kynologen-
club Geleen, 04750-16637 en
04406-41886.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf

’ 0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor allekoelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen enro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.
Paragnost medium helder-
ziende voor deskundige
hulp in elke PROBLEEM-
SITUATIE. Tel. 045-726301.

Te huur
bloemen- en plantencentrum

Uitermate geschikt voor groothandel, goede omzet, lage
huur. Omg. Heerlen. Br.ond.nr. HK 622 Limburgs Dag-
blad, postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Gevr. RUILWONING, Kas-
perenstr. 176Kerkrade. Tel.045-413452.

TECKELS, lang- en ruw-
haar. Tel. 04459-1237.
Te k. jongebruine en zwar-
te KIPPEN met hele sna-
vel. Bij 10 stuks 1kip gratis.
Henk Ploemen Broekhui-
zenstr. 538, Rimburg 045-
-320229.

I Met spoed gevr. tegen ver-
goeding persoon in het bc-

' zit van aannemersdiploma.
Br. o. nr. 627 Limburgs
Dagblad, Baandert 16, 6136
ER Sittard.
Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.
’3OO,- beloning. Gezocht
WOONHUIS te Heerlen of
Hoensbroek. Slechte staat-
/achterstallig onderhoud
feen bezwaar. Tel. 04490-

-4256, na 18.00 uur.
I e k. bijna gratis donkerbruine en zwarte HERDERS, 6
wexen. Tev. herder van 1 jr. Tel. 045-253189.

IDe massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA \Ad.

1Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

;Sex Royal- 06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
Love Line

Wat hebben wij genoten in
1988. Jij ook? En... we

gaan er vol lust mee door!
06-320.320.61

Spetters
'06-320.330.71
120 kanjers p. d. 50 c p. m.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.
KATJA privé en escort
vanaf ’ 50,- van 11.00 tot
23.00 u. Tel. 045-423608.
PRIVÉ bij Anita. Ook zater-
dags. Tel. 045-352543.
PARADISO, Europaweg-
Nrd. 158, Landgraaf, 045-
-317032, ma. t/m vrijd. van-
af 14 u.

Privéhuis
Club Exclusief

Lieve en sexy meisjes aan-
wezig vanaf 18 jaar, zelf
verwennen of u laten ver-
wennen. Bij ons is het mo-
gelijk. Geopend maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot
23.00 uur. Industriestr. 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
Contactburo MAAS-
TRICHT Bemiddeling in
privé-adressen. Tel. 043-
-635264. '_
PRIVÉ 10.00 - 22.00 uur.
Tel. 09-3211766083.
Jong echtp. zkt. ECHT-
PAAR, heer of vriendin
voor moderne vriend-
schap. Br. o. no. LA 027LD
Fr. Erenslaan 4, 6371 GV
Landgraaf.
CLUB PARIS vr. barda-
mes, v. middag/avondu-
ren. Provincialeweg 31 A

Noord, Oirsbeek. Tel.
04492-1873.

Hardsexü
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
Privé ISA v. ’75,-; ook
zondag (zaterdag geslo-
ten). Tel. 043-214000.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou je van verrassingen?

BelGina. 50ct.p. min.

Sexlijn 14
Debbie.l4?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers.
Ik zit nog vol

verrassingen...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Nieuw bij Yvonne, de hele
DECEMBERMAAND een
kerstsurprise ’ 75- all-in.
Voor onze gasten, onze
meisjes ontv. u nu in linge-
rie. Nieuwe meisjes aanw.,
ook 's zat. + zond. Tel.
045-425100. ]

06-nummers
Relax Line !
i

Armanda * Gratis foto's \
320.320.06 !

De Zevende
Hemel

Gratis surprisepakket

320.320.07
i

Sex non-stop
200 verhalen per dag

320.320.08
ÜLive sex!!
Relax Box
Strikt volwassenen

320.324.06 '50 et. p. min.

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 et/min. 06-320.330.02

Oooohh!
06-320.320.66

mmh sex 50 et. p.m.
Sweetlips

06-320.320.50
Sabrina. 50 cent per min.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan,

hobby's, vrijen,
avontuurtjes en verliefd

zijn.

06-
-320.325.44
Wie weet maak jewel

een afspraakje
Alleen luisteren kan ook.

50 et. p/m.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.
Nieuw NOENDA + leuke
assistentes 12 tot 22 u.
Ook zat. 04492-5605.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.

Nobel-Escort
alles is mogelijk. Geopend
van ma.-vrijd. v. 14 tot 2
uur. 045-459597.
Selfkant MANNEKE.
02456-1053.
Bij privé-huis MICHELLE
staat ie??? De verrassing
van de kerstman. 045-
-228481.
Ook bij ons hangen de bal-

len in de boom.

De meisjes van

Club Bubbles
Rijksweg-Zuid 131, Ge-
leen. 04490-42313. Geop.
ma. t/m vrij. 10-24 uur, zat.
10-18 uur. Tev. meisje

gevr.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.

Privé bij JOLANDA, iets
nieuws. Al va. ’ 75,-.
04492-3198.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Tev. ass. ge-
vraagd.
Privé BETTY, Ivon, Ange-
la, Petra, Chamilla en Elly.
Tel. 045-227734.
JUAN (mnl.) privé en es-
cort vanaf 10.00 uur. Tel.
045-257283.

Sex Society
jonge meisjes

v.a. 18 jaar, 06-

-320.321.21
2 shows per dag

's nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be:zar
320.324.21
Kabinet knoeit
320.324.31

50 cent per minuut

Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje metzn tweeën...

Babbellijn
Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók),

50 et/min.
06-320.330.03

Grijp jekans en laat je eens opwar-
jnen door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.

50 et/min.
06-320.323.01

!!! de Live-Afspreek-lijn !!!
Bel: 06-320.320.55 (50
cpm) voor 'n lekkere
vriend(in).
Ik kom direkt, ok? (50cpm),
Flirt-Line 33 uniek! 06-
-320.320.33.

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
jjjheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.
I IOSE * SANDERS Lm
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rBUURMAN-BUURVRUUW fGluren i>i|/ehete buren I/ Een nummer om voor (hu,* teW.jven ■
/ oe-32Q_____ ________
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ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).
Wie wil m'n vriendje wor-
den? Gay! Date! Live: 06-
-320.330.18 (50 et/m). '

GELD
Lage tarieven.)

Deskundig advi#
Snelle afhandeljn}

I 72X 54X '
I 5.0001 "

w'
90,lto.ooo- -►;

■,6.i00»*"" 352: „*■25.000U70, SB3,

■ 50.000i934,- »6\^
_________\ W

OVERLIJDENSRISICOJS 1
MEESTAL MEEVERZEKER

Andere bedragen en |
looptijden zijn óókrnog^^

"FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 Maast""
Bijkantoor:

Hoofdstraat 9, Hoensbroe» I
■Tel. 045-225000"

G
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escort
heb jezin... bel dan-

06-320.323.04j
en bepaal zelf wie jeMli

thuis laat komen- I
Dag en nacht O,E>O P

Diana Escort |
045-215113/ j

320905/32103^
ledere dag van 9.0°

02.00 uur. ,
Ook in het weekgÜ^

Joyce
is heet

06 f320.321.65
50 et. p.rn. /

Joyce
is sexi

06 ,
320.321.65

50 et. p.rTT,^^
Joyce

is ondeugend
06 >320.321.65

50 et. p.rrT^^
Joyce

zit er bovenop
06 ,

320.321.60
50 et. p.rn^^

G
A

ANONIEM
Luister mee... naaL(i
mannen vertellen

Marcel & Andr<='06-320.320-^Dag en nacht. 0,5 j

Vertel vandaag V
homo-sexervaring ,

Marcel of Andr?' y
tussen 15.00-21-^ ,

020-204998_J5[g^
Gay-Phone

Balspel met ovaie06-320.322.^
Dag & nacht. _3^rt
Sex Hotlin
06-320-320-^
Hot NeWS

06-320.323-60
50 et. per m"1-

Men
Connectioij
06-320.324- 1

Men MeetM^.———^Tw
PRIVÉ + escort.
dag. 045-220866^^

Nieuw Nieu*

Club
Merci,

Geopend ma. t/nr" „r. ,
11.00 tot 23.00"^

Tevensmeisjesj^^)
Club 20%Heren opgelet! N" 3 t

in de week open- n %
vr. 11-24 u., za^g-J
14-24 u. RiJksVV;(
22A, Geleen, p ,
42315. 31 dcc 9* ó e<e
18 u. Wij wensen' ✓

prettige feestdagg!>^^



Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
JËLDOORN - Op de tweede speeldag van het Centraal Be-
jFDynamotoernooi heeft de Nederlandse volleybalequipe
Ifavorietenrol overeind weten te houden. Het Oranjeteam
' %de als eerste in de poule na moeizame winst tegen AS
'"noble: 3-1 (11-15, 15-13, 17-16, 15-6), later op de dag gevolgd
°reen puntgave show tegen Canada: 3-0 (15-8, 15-2, 15-5). In

-halve finale onmoeten Selinger's manschappen vandaag
Pt Duitsland.
Ë'en in Apeldoorn blijft een
■* ervaring. Het lijkt wel of een
lvan het publiek een ander soort
* drinkt", oordeelde bonds-

Arie Selinger na het treffen
'1 de supergemotiveerde Franse
Aanvoerder Grenoble. DaarmeePevend dat de kritische houding
£een overigens kleine minder-
C onder de toeschouwers in
Roomse Ericahal door de, aan
*ale steun gewende Oranje-
f als niet bijster motiverendB ervaren.
erland, pas weer een week of

vier in training na Seoel, acteerde
inderdaad niet optimaal tegen AS
Grenoble „maar", zo nam Selinger
zijn team in bescherming, „matig
spelen en toch winnen betekent dat
het wel goed zit met ons basisni-
veau. Dit was worstelen en werken
voor de winst. Daar heb ik geen pro-
blemen mee, want op diewijze groei

je als ploeg in het toernooi."
Gestart in de vertrouwde basisfor-
matie raakte Nederland na 6-2
enigszins van de kook. Veel misver-
standen en persoonlijke fouten re-
sulteerden in 11-15 voor de Franse
titelpretendent, waar de Nederland-

Surprise in tennis

" JuriKlimov: ,Jlandbal is in de Sovjetunie pas na de Olympische Spelen van München in eer
stroomversnelling geraakt." Foto: PETER ROOZEN

se spelverdeler Jan-Willem Verhoef
ontbrak vanwege een rugblessure.
Avital Selinger nam in de tweede
reeks de regie over van Peter Blan-
gé, terwijl gaandeweg ook het mid-
denduo Posthuma en Zoodsma
werd vervangen door Brouwers en
Buys. In twee thrillerachtige sets
(15-13, 17-16), met vooral in de eind-
stadia soms formidabel verdedi-
gingswerk, vermorzelde Nederland
de oppositie van Grenoble, dat trj-
dens de vierde omloop zichtbaar in
ademnood kwam: 15-6.
Het treffen tegen Canada gaf een
herboren Oranje te zien. Vooral Rob
Grabert speelde een perfecte wed-
strijd en had een hoofdaandeel in
het sloopwerk dat nauwelijks drie
kwartier in beslagnam en - ditmaal -met collectieve instemming vanaf
de tribunes werd begroet.
Aanvoerder Avital Selinger over de
metamorfose: „Grenoble, met drie
Franse internationals in de ploeg,
wilde perse tegen ons vlammen. Die
pot hebben we duidelijk te licht op-
gevat. Vandaar dat er tegen Canada
iets rechtgezet moest worden."
De rol van de Nederlandse vrou-
wenselectie is uitgespeeld. Na pri-
ma oppositie op de openingsdag te-
gen de vice-wereldkampioen Cuba
en de Europese titelhouder DDR
(beide malen 2-3 verlies) wreekte
zich gisteren tegen de Italiaanse
clubkampioen en Europese beker-
winnaar Olimpia Ravenna de ge-
brekkige voorbereiding op dit toer-
nooi. Met 0-3 (13-15, 6-15, 9-15) wer-
den Pang's pupillen in de hoek ge-
zet. De Oranjevrouwen eindigden
bijgevolg als laatste in de poule en
treden vandaag in de kruisfinale
van de troostronde aan tegen
PZ/Dynamo.

- Tot en met oud-
kH ,S heeft in het tenniscentrum
Jtfiks in Hoensbroek het Her-
'°ernooi plaats waarvoor vier-;jerdvijftig inschrijvingen bin-
J^amen. Het meeste opzien
Fte tot nu toe Olaf van Hattum.
Rakelde bij de 21-jarigen de als
j?6 geplaatste Duitser Karsten
J;'er uit met 6-5 zodat hij van-
ï tegen Ronald van Tilburg
R «pelen.

18-jarigen boekte Van Hat-
Ook een zege. GuidoBodeutsch

7-5 ter zijde geschoven. In
tot en met 16 jaar staat

p eerste geplaatste Arthur Mol
.6 kwartfinale door met 12-3 van,a Boesten te winnen.

Custers kwalificeerde zich
(j^mond voor de tweede rondeQels een zege op Mike Ooster-

veen: 6-0, 6-4. By de dames moet de
tweede geplaatste Mara Eijken-
boom in de eerste ronde aantreden
tegen de in Tsjechoslowakije gebo-
ren Nederlandse JanaKoran. Evely-
ne Dullens zal haar krachten meten
met de Apeldoornse Marouska van
Dijk. Voor Caroline Houben eindig-
de de eerste ronde in een 0-6, 3-6 ne-
derlaag tegen Sabine Verhaar.
In 1988 is in Nederland het aantal in
georganiseerd verband van de
KNLTB spelende tennissers met
18.017 leden toegenomen. Dit komt
neer op een stijging van 2,85 pro-
cent. Dit percentage is heel wat ho-
ger dan in het district Limburg. De
stijging in Limburg is slechts 1,20
procent. Op 30 september 1988 wa-
ren er 46.021 tennissers lid van een
van de 159 verenigingen die in ge-
noemd district aangesloten zijn.

Glasnost nog onbekend bij handbaltrainer

Juri Klimov geeft
geen geheim prijs

Uitslagen tweede speeldag.
Heren, poule A: Canada-DDR 3-2, Neder-
land-AS Grenoble 3-1, Nederland-Canada
3-0, Grenoble-DDR 2-3.
Poule B: Cuba-West Duitsland 3-0, Finland-
PZ/Dynamo 3-0.
Dames, poule A: Nederland-Olimpia 0-3,
DDR-Cuba 0-3.
Poule B: Peru-Dynamo 2-3, China-Tsjecho-
slowakije3-0,Dynamo-Tjechoslowakije 0-3,

KNVB start fanclub
DEN HAAG- Met de oprichting van 'Proranje', een fanclub voor het Ne-
derlands voetbalelftal, doet de KNVB opnieuw een poging supporters te
interesseren voor deverrichtingen van de nationaleploeg. Tegen betaling,
van 25 gulden per jaarkunnen voetbalfans donateur worden van de club,
die in een stichtingsvorm is opgezet. Voor dat bedrag ontvangen zij een
regelmatig verschijnend blad over de verrichtingen van Oranje. Verder
kunnen de donateurs tegen een gereduceerd tarief in het bezit komen van
de zogenaamdeClubkaart. Een beperkte groep supporterskan bovendien
gedurende een jaarplaatsgarantie krijgen voor alle wedstrijden van het
Nederlands elftal. Daarvoor moet 100 gulden worden neergeteld.

Spanning in
schaakstrijd

Donderdag 29 december 1988 ♦

Hoofdrol bevestigd

door ivo op den camp
SITTARD - Dat nog lang niet allesin de Sovjetunie openheid oftewel
glasnost is werd gistermiddag een twintigtal Nederlandse handbal-
trainers duidelijk. Zij waren naar de trainingsdemonstratie van Juri
Klimov gekomen, de oefenmeester diemomenteel metzijn ploeg MAI
Moskou deelneemt aan de Limburgse Handbaldagen. De Moskoviet
mag dan een beminnelijk man en een toptrainer zijn, het achterste
van zijn tong liet hij niet zien tijdens de twee uur durende bijeen-
komst in de Sittardse sporthal.

SITTARD- Er is volop spanning bij
de persoonlijke Limburgse jeugd-
schaakkampioenschappen in Sit-
tard. In de A-groep gaan Mark Hui-
zer en Rudi van Gooi met 3/2 pun-
ten aan kop, maar zij worden direct
gevolgd door Oscar Lemmens en
Gaston Dörenberg, die een half
punt achterop zijn geraakt. Hierna
volgt nog een viertal kanshebbers.
In de vijfde ronde komen de koplo-
pers tegen elkaar uit: Mark Huizer-
Oscar Lemmens en Rudi van Gool-
Gaston Dörenberg. In de B-groep is
Mark Strijbosch nog zonder verlies.
Hij wordt op een punt gevolgd door
Frank Wuts.
De Australiër lan Rogers heeft zijn
voorsprong van twee punten in het
internationale schaaktoernooi van
Groningen gehandhaafd. Dat bete-
kent dat hij, met nog tweeronden te
gaan, ten hoogste geëvenaard kan
worden. Rogers speelde in de ze-
vende ronde remise tegen de Israë-
liër Greenfeld. Zrjn naaste belagers,
de Sovjetrus Khalifman, nationaal
kampioen. Rudy Douven (tegen
Hoeksema) en Greenfeld, haalden
alledrie eveneens een half punt.

SPORT KORT

" GELEEN - Vanavond om 20.00
uur speelt de Geleense ijshockey-
club Smoke Eaters in Glanerbrook
een thuiswedstrijd tegen de Belgi-
sche kampioen Olympia Heist op
den Berg. Het is de derdeen laatste
oefenwedstrijd voor de gastheren.

" ROERMOND - Handbalster
Hannie Simons van Holbox/Swift
heeft bedankt voor het eerste team
van de Roermondse eerstedivisio-
nist. De opbouwster vindt, dat zij
van de vereniging weinig steun
heeft ondervonden in de pogingen
haar maatschappelijke loopbaan te
verbeteren.

" GELEEN - Bouwfonds is Ge-
leens zaalvoetbalkampioen gewor-
den. De ploeg won in definale met
5-2 van titelverdediger Meyers.
Derde werd 't Sjuffelke en vierde
Meyers. Frank Visser van Bouw-
fonds werd met zes treffers topsco-
rer en Huveneers van 't Sjuffelke
kreeg de prijs van beste speler.

" EINDHOVEN - Europacupwin-
naar PSV zal niet langer gebruik
maken van de diensten van dë
Turkse voetballer Cemal Yilmaz.
De twintigjarige Yilmaz keert te-
rug naar zijn vaderland. Voor-*
350.000 gulden werd Yilmaz ver-
kocht aan Altay Izmir. Yilmaz is bij.
de Europese bekerkampioen nief-
verder gekomen dan enkele inval-
beurten.

Kwalificatie in
zwemevenement

voornaamste doet
Van onze medewerkster

MAASTRICHT - De openingsdag
in de derde sessie van deKLM la-,
ternational Friendship Swim Meet,
dat gehouden wordt in Maastricht
en Kerkrade, kende een vlekkeloosverloop. Met het oog op de Lii«;
burgse winterkampioenschappetf
die binnenkort plaatsvinden, gaat
een aantal zwemsters en zwemmer?
echter niet tot het uiterste.
Aansprekende tijden konden onder
deze omstandigheden dan ook rtiet
verwacht worden. De strijd werdj
dan ook vooral gekenmerkt om
kwalificatie te bewerkstelligen, met
de daaraan gekoppelde punten voor
het clubklassement. Een klasse-'
ment dat de winnaar duizend gul-
den oplevert. *Tijdens de eerste wedstrijdavond
nam MZ&PC meteen een optie op
dezeclubprijs. Er werd al directeen
grote puntenvoorsprong op mede-Ikandidaat MSV Zeemacht uit Den
Helder behaald. Bijzonder span--
nend was de finale op de 50 meter
rugslag dames. De eindstrijd spitste!
zich toe tussen de beide Limburgse
dames Gudule van der Meer (Mosa
Regio) en Jonita Westhein;
(MZ&PC), gewonnen door laatstge-
noemde. Voor de tweede Limburg-*
se zege zorgde Chantalle Soomers
(MZ&PC). De Heerlense had al in de
voorseries de beste tijd gemaakt op
de 100 meter schoolslag dames. In
de finale legde moest zij echter 2lA\
secondeprijsgeven op de Belgische
Kathleen Smet.

Trainerscarrousel
BUNDE - Trainer Piet Giesen zal
ook in het seizoen 1989/90 der-
deklasser FC Bunde onder zrjn hoe-
de hebben.
HOENSBROEK - Vierdeklasser
VCT heeft in goed overleg met trai-
ner Cox besloten aan het einde van
dit seizoen diens contract niet te
verlengen.

Eenmaal doorgestoten tot de eüte
van het Russische handbal wordt de
intensiteit zo mogelijk nog opge-
voerd.
„Voor belangrijke toernooien selec-
teert bondscoach Jevtuchenko zon
tachtig spelers. Gedurende een trai-
ningsweekwordt danminimaal drie
keer per dag getraind. Selectiecrite-
ria zijnvooral snelheiden behendig-
heid. Het pure krachthandbal be-
staat niet meer. Uiteindelijjk blijven
de beste spelers over en die komen
dan in het nationale team".
De keiharde selectie is in handen
van trainers, die allen het klappen
van de zweep kennen. „Behalve dat
je zelf een goede handballer ge-
weest moet zijn duurt een trainers-
opleiding in ons land vijfjaar.Dat is
een waarborg voor kwalitatief goe-
de oefenmeesters", zegt Klimov.

Het Russische handbal geniet meer
en meer bekendheid buiten de
eigen landsgrenzen. Een eerste indi-
catie in de richting is het feit dat
MAI Moskou het eerste clubteam is,
dat in Nederland bij een toernooi
acte de presence geeft. Daarbij blijft
het overigens niet.

Hetlichaam liegt nooit, Ted
Troost,Centerhoek, ’ 24,90.

i?11 moedige, doorknede poging
J* de Rotterdamse fysiothera-
,^t. die zich heeft gespeciali-
t^rd op het deelgebied haptono-v.e-Ted Troost legt in zijn boek
d haptonomie is ('hapto':
ij tastgewaarwording betreffen-
iv en wat je ermee kunt doen.

fy, Poging is 'moedig', omdat
f °°st zich begeeft op het onbe-
Vjh e terrein van de tastzin, 'een5(,?..de vijfzintuigen, maar waar-
t£,nJJnlijk het meest onderschat-
(j6 Troost heeft 'gemerkt, datvia
cQ Aanraking veel problemen en
t^Oicten tussen geest en li-
'osv m kunnen worden opge-
tjjj ■ Veel verder komt hij niet.-
'ijk eft 'n de praktijk opmerke-
v5 successen geboekt, waar-
Vv in het boek onder meer|tpnne van Gennip, Hans van
ltQ en Marco van Basten
■jVI" doen. Dat laatste is een
gr °st voor Ted, want zijn diep-
v Verij naar het 'waarom' blijft

ergens halverwege in abstracte
sferen zweven. Troost beweegt
zich op de tast door een feno-
meen, dat door medici nauwe-
lijks is aangeraakt. Hij gaat te
werk als een soort homeopaat
van de mentaliteit, maar je zou
hem evengoed het etiket 'won-
derdokter' kunnen opplakken,
de laatste toevlucht voor iemand
die geen uitweg meer ziet.
Troost stelt vast, dat haptonomie
is uitgegroeid tot een weten-
schap in oprichting. De toevoe-
ging 'i.o.'getuigt van gevoel voor
realiteit. Daarnaast concludeert
Troost wijselijk, dat 'Het lichaam
liegt nooit' geen vakgericht boek
is. Dat is maar goed ook, want je
mag zijn tips niet allemaal even
serieus nemen. Zoals: 'Ruim de
medicijnkast op. Gooi alles weg
wat er in staat. Durf die confron-
tatie aan.' Een wat radicaal ad-
vies voor, bijvoorbeeld, diabetici
of gebruikers van marcoumar.
Toch geeft het boek een redelijk
inzicht in het verschijnsel hapto-

nomie. Het begint zelfs regelma-
tig te dagen, de 'populaire'
hoofdstukken zijn vlot en goed
leesbaar geschreven, al zadelt
Troost, als hij er zelf niet hele-
maal uitkomt, de lezermet de no-
dige afknappers op. 'De mens
heeft niet alleen een lichaam (dat
al dan niet goed functioneert),
maar is lichamelijkheid. Een
hersenkrakende stelling, met de
nadruk op het bijvoeglijk naam-
woord, dat zijn - enige - preten-
tie nog het beste illustreert. Hij
wil met zijn boek alleen 'even
aanraken' en de lezer aan het
denken zetten. Een pluspunt is,
dat het wervend karakter ont-
breekt. Ook zonder boek loopt
het storm bij Ted Troost. Na het
mislukte optreden van Raymond
Ceulemans tijdens de worldcup-
wedstrijd driebanden in Valken-
burgkreeg de vermoeide Belg de
hint haptisch contact op te ne-
men met Troost. Ceulemans
komt straks waarschijnlijk tot
dezelfde conclusie als Marco van
Basten: 'TedTroost is een bijzon-
der interessante man. Hij atten-
deert je op ogenschijnlijk kleine
dingenin het leven, die toch heel
belangrijk kunnen zijn.' H.M.

„Na deOlympische Spelen in Seoel
zijn twee spelers vertrokken naar
Spanje en één handballer is actiefin
West-Duitsland. Ook voor trainers
bestaat er nu een mogelijkheid om
naar het buitenland te vertrekken".

Limburg komt om de beste spelers
van Nederland te bekijken, had dit-
maal het grootste gelijk aan zijn zij-
de. Hoewel dat niemand vooraf had
kunnen weten. Anders zouden
Guus Cantelberg, JoMaas, Gabri en
PimRietbroek en Ton Velraedts on-
getwijfeld betere bezigheden heb-
ben kunnen vinden. Of, zoals V&L-
trainer Gabri Rietbroek treffend
formuleerde: „Als ik zon aantal trai-
ningen bij V&L zou verzorgen
schoppen ze me de straat op. En te-
recht ook nog. Jammer, maar ik heb
niets nieuws geleerd".

Eigenlijk was er slechts één grote
afwezige tijdens de demonstratie:
bondscoach Ton van Linder. De
man, die toch al niet graag naar

een miljoen geregistreerde handbal-
lers". Alsof dat nog niet voldoende
is voor de trainers om genoeg talen-
ten te vinden!
De jeugd wordt zorgvuldig gekoes-
terd in Sovjetunie. Van enige plicht,
zoals wel vaker wordt beweerd om
een bepaalde taak van sport te beoe-
fenen, is volgens Klimov geen spra-
ke. „ledereen in Rusland is vrij om
een sport uit te kiezen die hij of zij
leuk vindt".
Een ander misverstand wil Klimov
ook wel even uit de wereld ruimen.
„Spelers hebben geen contract bij
een bepaalde club. Ze kunnen gaan
en staan waar ze willen".
Eenmaal ontsprongen aan de mid-
delmaat krijgen de talentvolle hand-
ballers in de Sovjetunie alle facili-
teiten om zich te verder te ontwik-
kelen. JuriKlimov: „Ook jeugdspe-
lers trainen bij ons twee keer per
dag anderhalf uur: 's ochtends heel
vroeg en 's avonds. In de tussenlig-
gende tijd kunnen ze dan naar
school".

Handbaltechnisch en taktisch kwa-
men de Nederlandse trainers totaal
niet aan hun trekken. Tijdens de de-
monstratie konden de schrijfblocs
gesloten blijven want de oefenvor-
men die Klimov met een samen-
raapsel van veelal reservespelers
van Blauw Wit, Sittardia en V&L
etaleerde stonden een kwarteeuw
geleden ook al in de map van Chief
Wauben, de Limburgse grondlegger
van het zaalhandbal in ons land.

Wellicht was het beter geweest als
Klimov zijn eigen spelers had laten
opdraven. „Maar dat kon helaas niet
omdat zijn ploeg nog twee wedstrij-
den moest spelen", verklaarde me-
de-organisator Michel Janssen, die
zijn teleurstelling over de trainings-
sessie slechts met moeite kon ver-
bergen. Dat de Russen her en der in
het Sittardse stadscentrum kaviaar
aan de man probeerden te brengen
zal een andere reden voor de afwe-
zigheid zijn geweest.

Interessanter waren de bespiegelin-
gen van Juri Klimov (48) over hoe
de handbalsport in de Sovjetunie
structureel in elkaar zit.

DEN HAAG - Uitslag lotto 51: eerste prijs
een winnaar, die bruto f. 313.836,30 ont-
vangt. Tweede prijs: 3 winnaars, ieder
f 50.000,00; derde prijs 142 winnaars, ieder
f 1.105,00; vierde prijs 5018 winnaars, ieder
f. 31,20; vijfde prijs 68.167 winnaars, ieder
f. 5,00.
Cijferspel 51: Zes cijfers goed: 2 winnaars;vijf cijfers: geen winnaar; vier cijfers: 27
winnaars; drie cijfers: 245 winnaars; twee
cijfers: 2393 winnaars.
Toto 51: Eerste prijs zes winnaars, ieder
bruto f. 6457,40; tweede prijs 161 winaars,
ieder f. 65,70; derde prijs 1911 winnaars,
ieder f. 13,80.
Toto-gelijk 51: Eerste en tweede prijs geen
winnaar; derde prijs vijf winnaars, ieder
f. 335,30; vierde prijs 262 winnaars, ieder
f. 9,80.

Turbo’s Tobsportdoordikbruynestya

„Handbal is pas zon kleine twintig
jaar populair in ons land", zegt de
strateeg. „Na de Olympische Spelen
van 1972 in München is het spel in
een stroomversnelling gekomen,
maar nog altijd is handbal bij lange
na niet de populairste sport in del
Sovjetunie. Voetbal en ijshockey)
staan aan de top. Wij hebben slechts
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AMUSEMENTS-CENTERS

Even naar Fair Play, dat is altijd gezellig.
Een spelletje doen op de spannendste kans- en behendigheidsspelen.
Genieten van de plezierige sfeer, van 'n lekkerhapje en een frisdrankje.

En, wie weet, de gelukkigste speler van de dag worden...
Tot gauw!

Fair Play: sfeer, spel en spanning! J
Stationsstraat 44, Gubbelstraat 32a, Maastricht. Stationsstraat 16a, Heerlen.

Plenkertstraat 15-17, Valkenburg.Einderstraat 38,Kerkrade. Lindeplein 6a, Brunssum.
Im^m^*m_____________________________________________________mWm^r

Oefenvoetbal

Toto/Lotto
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Oirsbeek - Schaesberg - Sittard
vanaf vandaag t/m zaterdag 31-12-1988 _^

In onze verwarmde showroom bieden wij u een ruime keuze
van occasions in de prijsklasse van ’ 5.000- tot ’ 40.000-

TOYOTA MENGELERS
Provincialeweg-Zuid 91, Oirsbeek 04492-1814

Baanstraat 105, Schaesberg 045-318888
Rijksweg-Zuid 212, Sittard 04490-21000
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Volleybalteamstuit in halve finale op Duitsers

sportboek

E ikenderveld-MHD
Vandaag 19.30 uur:
SV Treebeek - RKDFC



, Onze champagne is niet te duur
om te drinken,maarwel om te morser
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Toegegeven, een kurk die tegen \ \ É —J^ s&iÊ^ "
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feestvreugde. \ \ ,^3» §. -\^L _s^k I _/
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champagne kunt schenken zonder -^-_T^(^i/ -^ f W
een druppel te morsen. |? ï V^ jC

STAPI / l STAP 4 "W
Haal de capsule van defles en peuter ’ \ Draai nu langzaam de fles van dekurk.
behoedzaam het ijzeren netje van de kurk. fl^SS^s^^ ' En niet andersom. Laat het koolzuur J\ _*SjÊ__è\
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