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Ondanks verzet staatssecretaris De Graaf

Nutoch pensioen
voor weduwnaars
ft HAAG - De Sociale Verzekeringsbank gaat toch een pen-
in uitkeren aan weduwnaars. Staatssecretaris De Graaf(So-
e Zaken) heeft zich steeds sterk gekant tegen dit plan om-
het de regering een half miljard kost. Dat geld is niet voor-
Oen en een verhoging van de AAW is voor het kabinet on-
'kbaar. Een door Nederland ondertekend verdrag van de
'enigde Naties over gelijke rechten deed de Sociale Verze-
hgsbank overstag gaan.

'igs heeft een Nederlands*
'|er op basis van dit verdrag na
'Jk bepaald dat er geen onder
;id mag worden gemaakt tussen

en weduwnaars.

Op dit moment lopen er 1.500 aan
vragen voor een weduwnaarspen
sioen bij de Sociale Verzekerings-
bank. Naar schatting hebben 40.000
personen recht op een pensioen. In
aanmerking komen zowel weduw-
naars met als zonder kinderen. In
het laatste geval hebben zij pas van-
af hun veertigste recht op een pen-
sioen. De hoogte van de uitkering
loopt afhankelijk van het aantal kin-
deren op van 1.100 tot maximaal
1.600 gulden per maand. Net als bij
weduwen, wordt er geen rekening
gehouden met neveninkomsten.

Het recht op een weduwnaarspen-
sioen wordt ook in de tijd beperkt,
zo legt voorzitter Hanny Van Leeu-
wen van de Sociale Verzekerings-
bank uit. Er geldt een terugwerken-
de kracht van ten hoogste een jaar
en bovendien wordt voor 6 april
1986 niet meer uitgekeerd. Dat is het
gevolg van een gerechtelijke uit-
spraak, waarin deze datum als grens
wordt gehanteerd. Zij sloot niet uit
dat bij nieuwe beroepszaken deze
datum wordt aangepast. „Maar daar
gaan wij niet op vooruit lopen," al-
dus Van Leeuwen.

Griep slaat
fors toe

OTTERDAM - Veel meer
fcrknemers dan normaal heb-

zich tussen Kerst en
ziek gemeld. Lande-

« gezien hebben van elke
M)00 personen zich 44 met
'iepklachten bij de huisarts

\ 'toeld. Dat betekent dat ruim
'"000 mensen in NederlandN griep naar een arts zijn ge-
r&n. In totaal zijn er de afgelo-
eft maand al 1,5 miljoen men-

/*!> door de griep geveld. Ge-
Ndeld, over het hele jaar be-

lijden per week ongeveer
jUotzeven mensen per 10.000
'Voners aan griep. Het minis-
'tie van Welzijn, Volksgezond-
£id en Cultuur verzamelt die
Mers via artsen verspreid over
h land.

Happart en
Droeven
afwezig

Van onze correspondent
VOEREN - Nico Droeven en Jo-
sé Happart waren gisteravond af-
wezig tijdens de raadsvergade-
ring in Voeren. De bijeenkomst
werd voorgezeten door tweede
wethouder Norbert Lang. De be-
groting van 1989 werd door de
aanwezige meerderheid goedge-
keurd. De Vlaamse oppositie
stemde tegen omdat „de Vlaam-
se socio-culturele verenigingen
voor de zoveelste keer in de kou

blijven staan bij de subsidiepoli-
tiek".
Verder keurde de raad nog een
aankoop van nieuwe meubels
voor de Franstalige gemeente-
school goed. Aan het einde van
de vergadering werd het glas ge-
heven, door Vlamingen en
Franstaligen.
Een rustige vergadering dus, in
tegenstelling van wat algemeen
werd verwacht. Maar José Hap-
part kwam niet opdagen en Nico
Droeven verblijft nog steeds op
zijn vakantieadres in het Zuid-
franse Nice. Na de vergadering
werd in Je wandelgangen van
het Voerense gemeentehuis wel
druk gepraat over het bereikte
politieke akkoord.

" Zie verder pagina 11

# Leden van de Vlaamse oppositie haalden aan het einde van
deraadsvergadering een krat bier onder de tafel uit en besloten
tot een heildronk op de 'successen van afgelopen jaar.'

Foto: WIDDERSHOVEN

Voorlichting
De Sociale Verzekeringsbank gaal.
uitgebreide voorlichting geven,
maar toch raadt VanLeeuwen nieu
we aanvragers aan hun licht op te
steken bij de Sociale Verzekerings-
raad en de voormalige Raden van
Arbeid.

Manoverlijdt
in sexshop

:*-ftLEN - Een bezoeker van een
aan de Willemstraat in

*rlen is daar gistermiddag rond
Jüur overleden. De man werd tij-
I het kijken naar een film getrof-
door een hartstilstand.

Hetweer
ISTIG
£ hogedrukgebied boven
ijj^aal Europa zorgt voor
(J'S, somber en zacht win-der. Aan de westelijke zij-

is door een zwakke.''Westelijke stroming van-
»'t vochtige lucht aange-
t fd. waardoor op uitgebrei-
i!,Schaal mist is ontstaan in. e provincie, die in de loop
v de dag maar moeizaam

in laaghangende be-
iib 'nS- De middagtempera-
tj'.Wordt 8 graden. De windij*'l zwak uit zuidelijke rich-
%a oor 'ie* weekeinde
|fo "t het volgende verwacht:

enrustig. Half tot zwaar
tv °'kt en iets kouder. Van
log. winterweer is voorlopig
o^ eeen sprake.
W ?neer informatie overhet
t 4!" inLimburg kunt u bellen,'122346.
*>AAG:Ha'°P: 08.48 onder: 16.37
taln °P: 23.42 onder: 11.51
COEN:Ih.0»: 08.48 onder: 16.38
Mn »p: 00.52 onder: 12.01

Publiek
loopt weg
uit concert

HEERLEN - Ongeveer
twintig bezoekers hebben
gisteravond nog voor de
pauze het concert van de
populaire Nederlandse
popgroep de „Nits" in de
Heerlense stadsschouw-
burg de rug toegekeerd.
De zanger van de groep,
Henk Hofstede, had tij-
dens een optreden woens-
dag in Lelystad zijn stem
geforceerd en kon geen
volledig concert verzor-
gen. Vooraf werd aange-
kondigd dat hij pas na de
pauze zou optreden.

In zijn plaats trad in het
eerste deel van het concert
de Eindhovense trouba-
dour Gustav op. Het bleek

geen succes want de zaal
stroomde na enkele num-
mers al voor de helft leeg.
De meesten keerden na de
pauze weer terug om naar
Henk Hofstede te luiste-
ren.

Een twintigtal bezoekers
heeft het tweede deel van
het concert echter niet
meer afgewacht. Zij lieten
hun naam en adres achter
en krijgen het entreegeld
(’ 22,50) terug of mogen
een andere voorstelling in
de schouwburg bijwonen.

Vrijgelaten
zusjes terug
in Frankrijk

PARIJS - Marie-Laure en Virgi-
nie Betille, de twee Franse meis-
jes die 13 maanden lang in Liba-
non gevangen zijn gehouden,
zijn gisteravond in Frankrijk
aangekomen. Met een speciaal
regeringsvliegtuig zijn de zusjes,
in gezelschap van hun vader, van
Libië naar de Franse lucht-
machtmachtbasis in Istres, nabij
Marseille, gevlogen. De kinderen
werden ontvangen door onder-
minister van Buitenlandse Za-

ken Edwige Avice en door fami-
lieleden. Ze werden naar een zie-
kenhuis in Marseille gebracht
voor medisch onderzoek.

De meisjes werden gegijzeld
door de Palestijnse guerrilla-
groep Fatah-Revolutionaire
Raad van Abu Nidal. Hun moe-
der, Jacqueline Valente, zit nog
gevangen in Libanon, samen met
haar in gevangenschap geboren
baby, haar Belgische vriend en
nog vier Belgen. Zij werden op 8
november 1987 gevangen geno-
men toen zij met hun jacht 'Sil-
ko' in de Middellandse Zee voe-
ren.

" Marie-Laure (links) en haar zusje Virginie samen met hun vader Pascal Betille in een
auto op het militaire vliegveld Istres, waar zij gisteravond arriveerden vanuit Tripoli.

Maatschappij vliegt ook op Schiphol
Philippine Air Lines

waarschuwt voor kaping
Van onze correspondent

MANILA - Philippine Air Lines
waarschuwt al haar buitenlandse
stations, waaronder Schiphol,
voor een mogelijk op handen zijn-
de kaping. Het zou gaan om een
Aziatisch toestel. Dit heeft een
woordvoerder van Philippine Air
Lines in Manila gisteren bevestigd.

De waarschuwing is oorspronkelijk
afkomstig van Air India. In een te-
lex waarschuwt Philipine Airlines
voor een mogelijke kaping door de
terroristengroep Abu Nusa.
De stationsmanager van Philippine
Air Lines op Schiphol heeft de rijks-
politie, Schiphol en de KLM inmid-
dels op de hoogte gesteld. De KLM
en Schiphol weigeren commentaar
te leveren op zaken die de beveili-

ging aangaan. Ook de woordvoerder
van de Rijkspolitie Dienst Lucht-
vaart wil het bericht bevestigen
noch ontkennen. Wel zegt hij dat er
regelmatig verzoeken van autoritei-
ten binnenkomen voor een ver-
scherping van de veiligheidsmaat-
regelen rond bepaalde luchtvaart-
maatschappijen.

Paspoorten
In de telex wordt gesproken over
vier terroristen met paspoorten uit
India, Pakistan en Oman. De pas-
poorten staan op de namen: Nudh
Zaman Bakar, Nuhen Barani, Nus-

tafa Al Barani en Ahmed Yasar. Alle
luchtvaartmaatschappijen worden
verzocht op deze namen te letten en
personen met deze paspoorten niet
te vervoeren.

Philippine Air Lines vliegt eenmaal
in de week met een Boeing 747- op
Schiphol. Het toestel komt op
woensdagochtend uit Dubai, maakt
nog een retourvlucht naar Parijs en
vertrekt 's middags van Schiphol
naar Manilla. De KLM handelt deze
vlucht af. Philippine Air Lines
noemt de periode tot 10 januari 1989
als mogelijk tijdvak voor een ka-
ping.
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Fietser (53)
verongelukt

HELDEN - In Helden is gistermid-
dag de 53-jarige A. Coolen uit Maas-
bree bij een ongeval om het leven
gekomen. De man stak met zijn fiets
de kruising Potdé - van de provin-
ciale weg Blerick/Panningen met de
Molenweg - over en verleende geen
voorrang aan een motor, bestuurd
door J.S. uit Parmingen. De motor-
rijder raakte licht gewond. Het on-
geval gebeurde even na vijfuur.

Veel minder
doden bij

aardbeving
MOSKOU - Het aantal doden dat is
gevallen door de aardbeving in de
Sovjetrepubliek Armenië is veel la-
ger dan het geschatte aantal van
55.000 dat tot dusver is genoemd. Er
blijken ongeveer 25.000 mensen bij
de aardbeving om het leven te zijn
gekomen.

Joeri Tsjaplygin, een woordvoerder
van de Sovjet-ministerraad, zei dat
er tot en met woensdag 24.854 licha-
men waren geborgen. Twee Ar-
meense vice-premiers, Joeri Hajo-
mirjan en Vardges Artsruni, zeiden

i dat er niet meer dan 150 lichamen
nog moeten worden geborgen van
onder het puin. Het zoekwerk zal
doorgaan tot alle lichamen gevon-
den zijn.
Hojamirjan zei op een persconferen-
tie in Jerevan dat er steeds minder
slachtoffers worden gevonden. De
schattingen over de aantallen
slachtoffers hebben sterk gewis-
seld. In eerste instantie werd ge-
sproken over 40.000 tot 45.000 do-
den, maar op 13 december werd een

' cijfervan 55.000 genoemd.

De Armeense regeringsvertegen-
woordiger in Moskou, Eduard

j Aykazjan zei dat de eerdere schat-
tingen gebaseerd waren op het per-

; centage van de bebouwen dat was
j verwoest in het getroffen gebied,

waar meer dan 700.000 mensen wo-
nen. Hoeveel mensen er precies in
het getroffen gebied woonden was
niet duidelijk, omdat er recent grote
aantallen vluchtelingen waren aan-
gekomen uit de buurrepubliek
Azerbaidzjan.

Vuurwerk in
broek ontploft

AKEN - Exploderend vuurwerk-
heeft gisteren een veertienjarige in-
woner van Übach-Palenberg ernsti-
ge brandwonden bezorgd.
Volgens de politie hadden drie on-<
bekenden stiekem vuurwerk in de'
broekzak van de jongen gestopt^
Luttele seconden later spatte het,
vuurwerk in zijn broekzak uiteen. J

Kruitfabriek
moetnegen

ton betalen

(ADVERTENTIE)
PHILIPS
STEREO KTV MET
TELETEKST
63 cm flat square beeld-
buis met rechte hoeken, ......
stereo en teletekst. 90 /ÉXTR&voorkeuzezenders. Incl. {GOED-J
draadloze afst.bed. Prijs \KOOfy
bij inruil *"""*

""In deze prijs is f 100.. ■■
opgenomen bij inruil
van uw oude, spelende ]|»

mnngi KTVEn..»»".^ (■
' Üjlii "°Bmeer auw ! f^^l

■mm ii i i ■ niet ouder is dan 5 jr! .jHSUBI

jJgjQgzrg
- zeer bekend merk
- voll. eigen techn. dienst- geen voorrijkosten

alleen bij

Expert Keulen
Markt Slmp«lv«ld. tel. 045-443344

(ADVERTENTIE)

Harlekijn's Dabyland
—4 ' .. c

’ Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter met: _4"\o~'\l\j\ i\
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, kniOnPilVi
campingbedjes, reiswiegen, uitzetten, A/\t/*^ l, _i_?V\ L—
autostoelen, babykleding (t/m maat 98), /V . i f/nl (jU __?____%
kado-artikeltjes J ~_sS_f__

t~IZI ® .t__
Kouvenderstraat 141, Hoensbroek I \*^S 1 Tel. 045 221263

TEKSTVERWERKEN KUNSTGESCHIEDENIS
■LITERATUUR

Advies- en Studiecentrum

3 van de 63 cursussen die in februari starten
Open dag *
8 januari Diepenbrockstraat 15
13.00 -16.00 uur Heerlen 712106/712856

r^ Ledenmededeling

Wij danken-al onze leden en aspirant-leden voor het vertrouwen in 1988
31 december zijn wij vanaf 20.00 uur gesloten

1 januar|, nieuwjaarsdag, gaan onze deuren om 19.00 uur weer
voor u open tot 's morgens 6.00 uur.

Vanaf 2 januari weer dagelijks van 14.00 uur tot 's morgens 6.00 uur
In de geheel gerenoveerde speelzalen
staan er maar liefst 14 speeltafels te Kom eens iangs Een 9oed be9in gunnen wij u allen-

uwer beschikking, met het geweldige Speelclub Maasbracht, Rijksweg 3, Maasbracht
-v 24 en 36 observatie roulette u weet wel-dat casino tussen Echt en Roermond '

W — —— "mmmmmm-"""~ '_,'
r _——-— ______! /w' Naam: ■ # w» yV^Vfr/^öïljO'^S:] «»—-^r^r^--—1 iit#f«P| Poste. ♦ Plaats. — ~^_ — \ **~ ' ' *V 'jÉ^^g^T,

abonneert zich en #^ » /£ -—" Dagblad
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She
damesmode

nu totale collectie
\r_ prijs

(geldt niet voor truien)
She damesmode

Amstenraderweg 9, hartje Hoensbroek.



popmuziek en strips

Sociale betrokkenheid kenmerk Living Colour

De hardrockers onder
de zwarte muzikanten

De boodschap is al even krachtig als de muziek. Het Amerikaanse roek-
kwartet Living Colour vecht namens de Black Rock Coalition tegen dis-
criminatie van zwarte muzikanten in de muziekwereld. De single Cult Of
Personality onderstreept de sociale betrokkenheid van de band. De
groep maakte onlangs een succesvolle minitournee door ons land.

Gitaarvirtuoos Vernon Reid bracht in
1986 zanger Corey Glover, bassist
Muzz Skillings en drummer Will Cal-
houn bijelkaar. Living Colour was een
feit. De bandleden komen uit uiteenlo-
pende muzikale richtingen, wat te ho-
ren is op de debuutelpee, het muzikale
kleurenpalet Vivid. Elf nummers zijn
opgetrokken in een klassieke hard-
rockstijl vermengd met invloeden va-
riërend van jazz en rhythm & blues tot
punk en funk. Ed Stasiurn, bekend van
zijn werk voor Talking Heads en de Ra-
mones, tekende voor de produktie.
Vernon Reid is ook een van de oprich-
ters van de Black Rock Coalition. Na-
mens de in New Vork gevestigde orga-
nisatie ondersteunt Living Colour op-
tredens voor jong zwart talent. „Onze
naam opent deuren voor ze", legt zan-
ger Corey Glover uit. Deuren die ken-
nelijk voor anderen gesloten blijven.
„Platenmaatschappijen begrenzen het
bereik van zwarte muziek tot rhythm &
blues, soul, reggae en hip-hop. Ze ver-
nauwen op die manier het gezichtsveld
van een hele muzikale dwarsdoorsne-
de. Maar blanke muzikanten zoals
George Michael kunnen een nummer
als Teacher naar de top van pop- en
zwarte hitlijsten zingen. Daar zullen
Whitney Houston, Anita Baker of Lu-
ther Vandross nooit in slagen".
Op Vivid berusten de teksten voor een
belangrijk deel op persoonlijke ervarin-
gen van de band. Glover: „Een num-
mer als Desperate People gaat over
mensen die wij zelf kennen, die aan de
zelfkant van de samenleving staan.
Die mensen leven 'by the seat of their

pants', ze weten niet hoe de volgende
dag eruit gaat zien. Het nummer illu-
streert hoe hopeloos hun situatie
eigenlijk is". In Which Way To America
spaart Living Colour ook vaderland
Amerika niet. „Televisie en film geven
vaak een cliché-voorstelling van de
Verenigde Staten", verduidelijkt
Glover. „Maar voor een mijnwerker uit
Oregon ziet de werkelijkheid er toch
heel anders uit. Het leven bestaat niet
voor iedereen uit een gezin met 3,5
kind en een huis met achtertuin. In een
stad als Detroit leeft niet elke inwoner
zoals de Cosby's. In de serie moet die
familie uit Brooklyn komen. Ik kom zelf
uit die stad en er zijn best wel mensen
die zó leven, maar tóch...anders".

Living Colour's nieuwe single Cult Of
Personality beschrijft hoe wereldlei-
ders aan de macht komen en hoe dat
proces vaak op dezelfde manier ver-
loopt. Zowel deze single als de voor-
ganger Middle Man zijn tamelijk heavy.

Living Colour wordt daarom wel een
hardrockband genoemd. Glover:
„Hardrock is slechts een onderdeel
van onze muziek, niet het enige. Het is
op dit moment het nieuwe 'buzzword'.
Je hoort nummers waarvan er dertien
in een dozijn gaan, maar er zijn ook
bands die iets nieuws willen uitprobe-
ren. Ik houd bij voorbeeld van wat
Anthrax, Metallica en Megadeth doen.
Hardrock heeft behoefte aan instro-
ming van vers bloed, anders wordt het
erg machinaal, gevestigd. Hopelijk
brengen bands als Anthrax daar ver-

andering in". Veel popcritici zien in Li-
ving Colour de oppepper die de roc-
kwereld nodig heeft. Lovende kritieken
in vooraanstaande muziekbladen als
Rolling Stone (USA) en de New Musi-
cal Express (Engeland) sterken de
twee jaar oude band in hun overtui-
ging. Glover: „We komen goed op
gang. We kunnen Wembley weliswaar
nog niet vullen, maar onze boodschap

verspreidt zich als een veenbrand. Eén
voor één krijgen we de mensen aan
onze kant. Langzaam maar zeker ma-
ken we duidelijk waar Living Colour
voor staat".

" Living Colour: „Eén voor één krijgen we de mensen aan onze kant"

Bruce en Clapton
weer even bijeen

Tijdens een concert dat Jack Bruce in
de Newyorkse Bottom üneclub gaf,
stapte plotseling Eric Clapton het po-
dium op en speelde samen met Bruce
een tien minuten durende versie van
Spoonful, gevolgd door Sunshine Of
Your Love.
Het was een memorabel optreden,
want voor het eerst sinds 26 november
1968, toen ze optraden in de Londense
Royal Albert Hall, waren Bruce en
Clapton weer (even) bijeen op één po-
dium. Het duo behoort tot de klassie-
kers uit de pophistorie en maakte
'vroeger' deel uit van de legendarische
groep Cream.
Tijdens het korte optreden fluisterde
Bruce zijn collega in het oor om Sleepy
Time Time nog 's te spelen, maar
Clapton weigerde. Hij was vergeten
hoe het nummer ging...

Spetterende
vrouwenfunk
met oudjaar

Funky, soul en vrouwelijk. Dat is de
fien koppen tellende 'all ladies funk-
band' Some Like It Hot, die morgen-
avond, op de drempel van oud en
rtieuw, concerteert in jongerencentrum
èpuugh te Vaals. Het optreden begint
om 00.30 uur, na het vuurwerk en de
Champagne.

Some Like It Hot is een swingende
vrouwenband die alle hoogtepunten
van de funk en soul uit de afgelopen
twee decennia tijdens een wervelend
concert op een rijtje zet. Middelpunt is
leadzangeres Anneriek van Dorst die
in augustus vorig jaar terugkeerde
naar Nederland na een jarenlang ver-
blijf in Parijs. Zij begon daar als straat-
zangeres maar stond al snel op de po-
dia van de grote Parijse theaters. Ver-
der zong Annerriek twee nummers
voor een soundtrack en maakte zij een
single.

Terug in Nederland deed zij auditie bij
Some Like It Hot en werd direct inge-
lijfd. Met Anneriek van Dorst beschikt
deze vrouwengroep over een zange-
res die in vocaal opzicht het midden
houdt tussen Dolly Parton, Janis Joplin
en de jongere editie van Diana Ross.
Inmiddels heeft zich ook haar jongere
zusje Jozien als achtergrondzangeres
bi| Some Like It Hot gevoegd, een for-
matie die van zichzelf zegt: „We laten
zien dat livemuziek weer leuk kan zijn". " Eentiende deel van Some Like It Hot.

POPAGENDA
DECEMBER

" 30: Bios Bom: Nightlife, Nosmo King, Park Avenue, Keesie enze Sjan-
gelelliks en Michigan Red Blues Band

" 30: Dilligence Heerlen: The Run

" 30: Nox Heerlen: o.a. Something Fresh, Stage en Delirium

" 30: Warm en Stil Gulpen: Jeopardy

" 31: Globe Beek: Jimmy Bo Home

" 31: Sirkeltheater Sittard: The Run

" 31: Spuugh Vaals: Some Like It Hot

" 31: Zion Elsloo: Bazooka Joe

JANUARI

" 1: Nepal Stem: De Sufgerukte Wallies

" 1: Neerlandia Geleen: The Run

" 1: High Chaparral Berg a/d Maas: Keessie enze Sjangelelliks

" 1: De Poort Maastricht: Riek Nolov Band (17 uur)

" 3: Noorderligt Tilburg: Fishbone (1)

" 4: De Suykerpot Sittard: Special Case

" 5: Muziekcentrum Utrecht: Iggy Pop (1)

" 6: Effenaar Eindhoven: Inner Circle en Revelation Time

" 6: Cultureel centrum Maaseik: Jazznighf met o.a. Kattty Robert

" 7: Walhalla Sevenum: Sugar Mama

" 8: De Kachel Brunssum: Action In D.C.

" 8: Boerderij Geleen: Candy Dulfer & Funky Stuff

" 13: Muziekcentrum Utrecht: Big Country (1)

" 13: Effenaar Eindhoven: Gore en Negazione

" 14: Noorderligt Tilburg: Jimmy Johnson Band

" 15: Effenaar Eindhoven: Lights In A Fat City

" 17: Ahoy' Rotterdam: Bros & The Global Push (1)

" 20: P.O.C. Eindhoven: Jimmy Johnson Band

" 21: Maaspoort Den Bosch: Slayer (1)

" 22: Café Altstadt Eindhoven: DeSoto & Zr. Speelgoed

" 25: SCHOUWBURG SITTARD: TANITA TIKARAM (I+4)

" 25: Effenaar Eindhoven: Heavy Marmers

" 27: Effenaar Eindhoven: lee T, Darlene en Spinmaster

1 kaarten verkrijgbaar bij alle VVV-theaterbespreekburo's
2 bel voor kaarten naar Kasjmir Productions S 04499-1592
3 bel voor kaarten naar Make It Happen s 09-3232338774
4 bel voor kaarten naar Buro Pinkpop s 04490-52500
Aanvullingen voor deze agenda?Bel vóór donderdag S 04490-46868
(tijdens kantooruren).

reCept h. Meijer

Gevulde avocado’s
in tomatensaus
Benodigdheden: 4 avocado's, 2 el
citroensap, 100 g magere kwark,
peper en zout, Va el bieslook, 8 hou-
ten cocktailprikkers, 2 el tomaten-
puree, 1 teen knoflook, 1 glas rode
wijn, 1 tl oregano, 1 tl bruine sui-
ker.

Schil de avocado's, halveer en ver-
wijder de pit. Sprenkel er enkele
druppels citroensap over zodat ze
mooi van kleur blijven. Maak in een
kommetje de kwark op smaak met
peper en zout en de fijngeknipte
bieslook. Vul daarmee 4 avocado-
helften, doe de andere helft er weer
op en prik ze aan elke kant met 2
prikkers vast en plaats ze in een
ovenschaal. Verwarm de oven voor
op 200°C. - stand 4. Maak een sausje

van de tomatenpuree, de gepelde
en fijngewreven knoflook, de wijn,
oregano en suiker. Laat in een pan-
netje voorzichtig aan de kook ko-
men. Giet daarna de saus over de
avocado's en schuif de schaal in de
oven. Na ongeveer 30 minuten is dit
voorgerecht klaar.

TIP: In plaats van de kwark kan
ook Cottage Cheese gebruikt wor-
den.

Jerry Lee
Lewis bijna
bankroet

Jerry Lee Lewis balanceert op 't randje
van een onvoorwaardelijk bankroet. Hij
wordt momenteel in Memphis vervolgd
voor het feit dat hij schulden heeft voor
in totaal drie miljoen gulden.
Twintig schuldeisers zitten achter hem
aan, waaronder The Whiskey River
Club.
Daar zou hij in 1979optreden maar Le-
wis kwam niet. Sinds die tijd zit de
Clubleiding hem achter devodden met
een eis tot schadevergoedingvan rond
de 100.000 dollar.

Elton John mocht
hotel niet binnen

Elton John is onlangs de toegang tot
een sjiek hotel in het Amerikaanse Dal-
las geweigerd. Samen met elf mannen
wilde John 'n hapje gaan eten maar hij
mocht niet naar binnen omdat het ge-
zelschap niet de vereiste kleding
droeg. John dirigeerde de meute naar
een nabijgelegen boutique en schafte
nieuwe kleding ter waarde van 17.000
gulden aan. Toen mochten ze wel naar
binnen.

Quote
„Ik denk dat de meeste mensen
van voyeurisme houden, ik ten-
minste wel. Maar ik zit thuis geen
vieze films te bekijken, hoewel ik
me soms wel eens afvraag of ik
dat misschien wel zou moeten
doen. Misschien zit er wel iets
voor me bij, maar...nee...toch
maar niet"

GUY CHADWICK
(The House Of Love)

Vrij Spel
presenteert

’top-1 5’
Fons Geraets van Omroep Limbj
presenteert morgenmiddag via'
dio 1 met gepaste trots de Limbil
se top-15 van dit jaar.

„Het is een eigenzinnig overz'
van de beste singles, demo's, ö
en cassettes", aldus Geraets.

„Het betreft een hitlijst die geves^
de reputaties doet wankelen
aanstormend talent de plaats g^
die het verdient..." Morgen, tus»
17.10 uur en 18 uur.
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puzzel van de dag

Limburgs dagblad

de komieke coco

Dit is Special Case, een |
nieuwe ster aan het
Limburgse popfirmament. H>
Sittardse kwartet geeft
volgende week woensdag /l
vanaf 20.30 uur een concert
De Suykerpot te Sittard.
Special Case speelt covers
van ZZ Top, Fleetwood Mac
Jimmi Hendrix en Eric
Clapton.

panda en de roddeltante



Geheime intentieverklaring Van den Broek

SDU krijgt soepeler
contract dan KEP

F 1onze parlementaire redactie

" HAAG - Het ministerie van
inlandse Zaken stelt zich bij
"■oduktie van het nieuwe pas-

tegenover de Staatsdrukke-
'°epeler op dan het ooit tegen
deed. De Staatsdrukkerij mag

"*r over de produktie van een
Itoort doen, zo blijkt uit de nog
?ittie intentieverklaring die
'ster Van den Broek en de SDU
'enkort zullen tekenen.

°ndertekening van die intentie-
baring zou al begin deze week
'tsvmden, maar is herhaaldelijkesteld. Als officiële reden wordt
■Voor door het departement op--sven dat over formuleringen in
Intentieverklaring nog wordt on-
''andeld. Maar volgens ingewij-

' Wordt de vertraging veroor-
*t doordat diverse betrokkenen
"akantie zijn gegaan.

In de intentieverklaring staat dat de
SDU deopdracht voor de produktie
van een nieuw paspoort krijgt wan-
neer er binnen een maand een ak-
koord is met de curatoren en ban-
ken van het failliete KEP. De SDU
moet het procédé, een deel van de
machines en personeelsleden van
KEP overnemen. De eerste nieuwe
paspoorten moeten in 1990 worden
afgeleverd.

In het oude contract tussenKEP en

overheid stond dat er maximaal
twee dagen mochten liggen tussen
aanvraag en aflevering van een pas-
poort. Al snel werd duidelijk dat
KEP de paspoorten niet zo snel bij
de burger kon krijgen. In de inten-
tieverklaring van overheid en SDU
staat een produktietermijnvan twee
tot zeven dagen.
KEP moest de paspoorten produce-
ren tegen een kostprijs van maxi-
maal 27.50, exclusiefBTW. Die prijs
is hetzelfde gebleven, maar geldt in

het contract met de SDU als gega-
randeerde kostprijs. Bovendien kan
de prijs hoger uitvallen wanneer er
minder passen worden gemaakt
dan nu voorzien is, en wanneer er
extra kosten moeten worden ge-
maakt als gevolg van nieuwe (inter-
nationale regels.
KEP-curator Mentink heeft een
deel van de computer-software bij
het bedrijf gewist uit veiligheids-
overwegingen. De software is on-
misbaar voor het produktieprocedé
bij KEP. Het 'intellectuele eigen-
dom' op dat procédé is het enige wat
KEP zelf in de onderhandelingen
met banken en SDU kan inbrengen.
Derest vanKEP is bezit van de ban-
ken.
De orgineie computerprogramma's
liggen veilig in een kluis, aldus
Mentink, die zegt niet het risico te
willen lopen dat iemand er met de
programmatuur van doorgaat.

Ministeries willen eerst uitspraak Europese Commissie

Lagere medicijnprijzen blijven vooralsnog uit
- De verlaging van de prijzen van geneesmiddelen

jarover industrie, groothandel en apothekers onlangs een
*oord bereikten, blijft vooralsnog uit. Het wachten is op de
'"'opese Commissie die nog moet laten weten of de afspraken
strijd zijn met de Europese concurrentieregels. Binnens-

-I(*s kreeg het akkoord gisteren de ruimte van de Amster-
rechtbankpresident en ondersteuning van het Centraal

Saan Tarieven Gezondheidszorg (COTG).
r6chter wees in kort geding een
«U af dat het akkoord concur-
uevervalsend zou werken endkope, merkloze geneesmidde-van de markt zou drukken. Het
£*s was aangespannen door Pro-
w.'l^. leverancier van merkloze
["'cijnen. De rechter was er niet
overtuigd dat het merkloze ge-

fsmiddel de strijd tegen het duur-e merkmedicijn zou gaan verlie-

" Het prijsverschil blijft aanzien-

" 2o meende hij.

■ afspraak (het omnipartijenak-
nr<*, 'opa') voorziet onder meer in

Prijsverlaging van de merkge-
j.s,ftiddelen met 7 procent. Voortsen de prijzen op dat niveau wor-■ bevroren. Verder wordt de pre-

mie apothekers krijgen wanneer
goedkope medicijnen leveren in
idrt van duurdere merkgenees-
ih u en' meer dan gehalveerd,
fcriu PriJsverschil tussen dure en
e s*kope middelen mogen de apo-
» ers nu 33 procent voor zichzelf
J-en; dat wordt volgens het 'opa'
Procent.
anpassing
tle OTG moest gisteren de richt-
iti omtrent de apothekerstarie-
L.Aa Het ging daartoe
j. nadat de rechter in Amsterdam

lg had gedaan. De maat-
er^ Van het COTG moet nu wor-
Sseevestigd door de staatssecreta-n van Volksgezondheid en van

Economische Zaken. Die willen
echter eerst een uitspraak van de
Europese Commissie afwachten.
Het 'opa' zal daardoor nog niet in
werking kunnen treden.

Met het 'opa' wilden farmaceutische
industrie, groothandel en apothe-
kers bereiken dat het ministerievan
Volksgezondheid afziet van zijn
eigen plan tot beteugeling van de
prijsstijgingen van geneesmidde-
len. Daartoe behoorde onder meer
een systeem van 'ijkprijzen'. Voor
elk geneesmiddel zou in dat sys-
teem een prijs gelden die uitging
van de laagste^ die er voor die soort
op de markt is; dat zouden ook de
prijzen van merkloze medicijnen
kunnen zijn mits ze eenzelfde wer-
king hebben als het merkgenees-
middel.

Bezuiniging
Het ministerie van Volksgezond-
heid streefde met het plan een be-
zuiniging op de kosten van medicij-
nen na van een half miljard gulden.
Het 'opa' zou moeten leiden tot een
besparing van 420 miljoen. Prodi-
farma vreest dat er van de besparing
niets terecht komt, mede omdat het
voor apothekers voordeliger zou
zijn om duurdere merkgeneesmid-
delen te leveren. Ook binnen het
COTG is niet iedereen ervan over-
tuigd dat het bezuinigingsbedrag
wordt gehaald.

" De Pakistaanse premier Benazir Bhutto haalt haar Indiase gast en ambtgenoot Rajiv Gandhi
afop het vliegveld van Islamabad. Het laatste bezoek van een Indiase premier aan Pakistan da-
teert van 28 jaargeleden.

IJuisbezitterhonderden guldens duurder uil

Huurwaardeforfait
in 1990 toch omhoog
Vann °nze parlementaire redactie

ogj AAG - Niets staat een ver-
_t 1. van het huurwaardeforfait
et r.3^ 1?113" 1990 in deweg. Minis-
iiw ,5.lnS en staatssecretaris Ko-
el k .nanciën) schrijven dat in
let n ?f aan de Tweede Kamer,
ft w^'to-huurwaardeforfait zou
r*n ï o moeten worden verhoogd

*»* naar 1,8 procent.

lat Uunvaardeforfait is het bedrag
1oet JlZltters van een eigen huis
tom<!t meetellen voor de loonin-
lfgele !inbelasting- Het forfait wordt
''gen'u van de waarde van het
'uUr\A, s' e verhoging van het
lezj^ aardeforfait kost eigen huis-
>er ja!jrs enkele honderden guldens

Het plan het forfait te verhogen van
1,3 naar 1,8 procent zatal in de wets-
voorstellen voor een eenvoudiger
belastingstelsel (het plan-'Oort') en
in het bezuinigingspakket dat het
kabinet een halfjaar geleden opstel-
de.

Problemen
Maar toen de bewindslieden van Fi-
nanciën zich bogen over een drasti-
sche vernieuwing van het forfait,
stuitten zij op grote technische pro-
blemen. De problemen waren zo
groot, dat het werk tijdelijk werd
stilgelegd. Maar na nieuwe studies
blijkt dat deverhoging per 1 januari
wel kan doorgaan, zo schrijven Ru-
ding en Koning nu.

Reputatie
Het onderzoek zicht zich vooral op
de Londense. luchthaven Heathrow
en die van Frankfurt, waar vlucht
103 begon met een Boeing 727. Bei-
de vliegvelden hebben de reputatie
'veilig' te zijn.

Phyllis Oakley, de woordvoerster
van het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken: „We hebben
nog geen duidelijke aanwijzingen.
Wat we op dit moment doen, is het
natrekken van alle gegevens." Twee

groeperingen, de op Iran gerichte
Wachters van de Islamitische Revo-
lutie en het Volksfront voor de Be-
vrijding van Palestina-Algemeen
Commando, hebben zich in anonie-
me telefoongesprekken met pers-
büreaux verantwoordelijk gesteld
voor de aanslag. Het Volksfront
heeft inmiddels laten weten hele-
maal niets met de aanslag te maken
te hebben. De groep Fatah-RC van
Abu Nidal heeft dinsdageen verkla-
ring uitgegeven, waarin de ramp
werd betreurd.

binnen/buitenland

Op Zuidaziatische top in Pakistan

Bhutto roept op tot
strijd tegen armoede

ISLAMABAD - De Pakistaanse
premier Benazir Bhutto heeft gis-
teren in Islamabad de bijeenkomst
geopend van de ZuidaziatischeAs-
sociatie voor Regionale Samen-
werking (SAARC), met een oproep
aan de lidstaten de organisatie om
te vormen tot een daadkrachtig in-
stituut. Bhutto riep de aanwezige
regeringsleiders eveneens op min-
der geld te besteden aan hun mili-
taire macht, en meer oog te hebben
voor de gemeenschappelijke pro-
blemen van de landen in de regio.

„Sommigen van ons geven een te
groot deel van de inkomsten van
hun land uit aan defensie, en hou-
den er grote legers op na die oog in
oogmet elkaar staan," zo zei Bhutto.
„De waarheid is echter datonze vol-
keren zich geplaatst zien tegenover
dezelfde, gemeenschappelijke pro-
blemen, zoals de armoede, de slop-
penwijken, de volksgezondheid, de
onwetendheid en de werkloosheid;
wij zouden al onze krachten moeten
aanwenden om deze vijanden te
verslaan," aldus de Pakistaanse pre-
mier.

Premier Bhutto werd tijdens de
openingsdag van de conferentie ge-
flankeerd door de Indiase premier
Rajiv Gandhi, de eerste Indiase pre-

mier die Pakistan bezoekt sinds
1960. In zijn toespraak tot de confe-
rentie van de SAARC ondersteunde
Gandhi Bhutto's pleidooi voor een
daadkrachtiger samenwerkingsver-
band.

Naast Pakistan en India makenBangladesh, Bhutan, de Malediven,
Nepal en Sri Lanka deel uit van de
SAARC. De top duurt tot zaterdag.

Halfmiljoen dollar aan tipgeld uitgeloofd

Wereldwijde jacht op
daders aanslag Jumbo
Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - Een wereldwijde
speurtocht is op gang gekomen
naar de dader(s) van de bomaan-
slag op de Jumbo van PanAm die
vorige week boven het Schotse
Lockerbie neerstortte. Amerikaan-
se luchtvaartmaatschappijen die
gebruik maken van Britse luchtha-
vens, hebben van het Britse minis-
terie van Transport opdracht ge-
kregen hun veiligheidscontroles
nog verder op te voeren. Vooral ba-
gage die in de vrachtruimen wordt
vervoerd, dient meer aandacht te
krijgen. De Amerikaanse Federale
luchtvaartdienstFAA heeft een be-
loning van een half miljoen dollar
uitgeloofd voor aanwijzingen die
leiden tot de aanhouding van de
dader(s).

Britse zowel als Amerikaanse ex-
plosievenexperts zijn na onderzoek
van wrakstukken van het vliegtuig
en bagage tot de slotsom gekomen
dat voor de bom plastische spring-
stof is gebruikt. Deze is waarschijn-
lijk ontstoken met een op lucht-

drukverschillen reagerende detona-
tor. De deskundigen denken dat de
neus van de Jumbo op bijna 10 km
hoogte eraf is geblazen met de in
Tsjechoslowakije geproduceerde
springstof Semtex, verborgen in het
metalen raamwerk van een koffer.
Plastische springstof is moeilijk
waar te nemen op de schermen van
de röntgenapparatuur op luchtha-
vens. Het fel oranje gekleurde Sem-
tex is bovendien reukloos, zodat
snuffelhonden geen uitkomst bie-
den.

Bush
De aanstaande Amerikaanse presi-
dent, George Bush, heeft gisteren
beloofd de daders van de 'laffe'
bomaanslag te straffen, als zij ge-
vonden worden. Bush wilde niet
zeggen wat de Verenigde Staten zul-
len doen. De Britse minister van
buitenlandse zaken, Geoffrey
Howe, deed donderdag een beroep
op 'alle regeringen inclusief die in
het Midden-Oosten' mee te helpen
bij de jacht op de dadersvan de aan-
slag.

Uitspraak beroepscommissie ziektekostenverzekeringen

Verzekeraars verplicht tot
aanbieden standaardpakket

UTRECHT - Ziektekostenverzeke-
raars zijn wettelijk verplicht hun
potentiële klanten het zogenaamde
standaardpakket aan te bieden.
Dat heeft de beroepscommissie
Wet Toegang Ziektekostenverze-
keringen uitgesproken in drie za-
ken die bij haar waren aangespan-
nen. Stichting de Ombudsman in

Hilversum, die in deze zaken juri-
dische bijstand heeft verleend,
heeft dit gisteren meegedeeld.

Het standaardpakket is een polis
die dezelfde dekking biedt als het
ziekenfonds en die vooral voor 50-
-plussers meestal veel voordeliger is
dan andere polissen. De polis heeft

een landelijk vastgestelde premie
van 181 gulden in de maand. Ze is
ingesteld om te voorkomen dat
ouderen en zieken onverzekerbaar
zijn of heel hoge premies moeten
betalen.
Sommige verzekeraars informeren
adspirant-verzekerden alleen over
het standaardpakket als zij daar zelf

om vragen. Andere maatschappijen
menen zelfs dat iemand alleen voor
het standaardpakket in aanmerking
komt als andere polissen zijn uitge-
sloten.

Computersmokkel:
Bulgarije ontkent

contacten met
Nederlander

SOFIA - Bulgarije heeft gisteren ont-
kend handelscontacten te hebben on-
derhouden met een Nederlander die
deze maand in deVerenigde Staten is
gearresteerdop verdenking van com-
putersmokkel.

Een woordvoerder van de Ameri-
kaanse douane deeldeop 22 decem-
ber mee dat E.H. (42) ervan beschul-
digd was hoogwaardige computer-
technologie aan een ander land te
willen verkopen zonder de vereiste
Amerikaanse toestemming. Een
VAK 8000 bestemd voor Bulgarije
was naar zijn zeggen onderschept.
Het Bulgaarse staatspersbureau
BTA zei dat beweringen dat H. illle-
gaal technologie vanuit de VS naar
Bulgarije exporteerde 'absoluut on-
gegrond en onwaar zijn. „Bulgaarse
handelsorganisaites hebben geen
handelsbetrekkingen met deze per-
soon onderhouden," aldus BTA. De
door H. aangevoerde groep heeft
volgens de Amerikaanse woord-
voerder van de douane computers
en apparatuur ter waarde van tien-
tallen miljoenen dollar naar Oost-
Europa gestuurd. De VAK 8000-
-computer van Digital Corp. kan
voor vele doeleinden worden ge-
bruikt. De computer kan zowel
transportsystemen als geleide ra-
ketten besturen.

In verband met de smokkel van
Amerikaanse computer-technolo-
gie zijn in Boston in de VS en in de
Italiaanse hoofdstad Rome nog drie
Nederlanders gearresteerd. Volgens
de Amerikaanse jusititie bestaat
echter geen verband tussen tussen
deze arrestaties en de zaak van H.

Tanken na
jaarwisseling
goedkoper

ROTTERDAM - Tanken wordt met
ingang van nieuwjaarsdag goedko-
per. De prijsvan benzine daalt met 2
cent per liter, de dieselprijs met 1,4
cent en lpg wordt 0,6 cent per liter
goedkoper.
Aan de meeste zelftankstations zul-
len dan literprijzen gelden van 157
cent voor superbenzine, 150 cent
voor ongelode super en 86,4 cent
voor diesel. Autogas (lpg) gaat 47,30
cent per liter kosten. Dit hebben
oliehandelaren gisteren in Rotter-
dam bekendgemaakt.
De prijsdalingen zijn het gevolgvan
lagere belastingtarieven in het nieu-
we jaar. Zo geldt per 1 januari een
lager BTW-tarief van 18,5 procent
en wordt de voorraadheffing op
aardolieprodukten met 25 cent per
hectoliter verlaagd. De BTW-verla-
ging zal ook de prijzen van produk-
ten als smeermiddelenen vloeibare
gassen iets drukken.

Onjuist
Volgens de beroepscommissie WTZ
is dit onjuist. Wie uit het verplichte
ziekenfonds valt komt voor de stan-
daardpakketpolis in aanmerking. In
de drie zaken waarin de beroeps-
commissie nu uitspraak heeft ge-
daan moet de betrokken verzeke-
raar, Het Zilveren Kruis, duurdere
polissen omzetten in het standaard-
pakket. De maatschappij had de be-
trokken cliënten niet geïnformeerd
over de mogelijkheid van een stan-
daardpakket.

PUNT UIT
Brunswijk
# Ronnie Brunswijk, leider
van het Junglecommando, ge-
looft niet meer in het vredes-
proces dat de Surinaamse rege-
ring voorstaat. In een verkla-
ring tegenover journalisten van
'De Ware Tijd' heeft hij gezegd
zich opnieuw te zullen bewape-
nen. Het vorige week gekaapte
vliegtuig dat Brunswijk in zijn
bezit heeft, zal hij gebruiken
om pressie op deregering uit te
oefenen.

Vervalst
" Op het moment is een groot
aantal vervalste eerste-dag-en-
veloppen in omloop. Hetzijn en-
veloppen die in de jaren 1950
tot 1954 zijn uitgegeven. Tot nu
toe zijn er 24 valse exemplaren
ontdekt, maar het is niet uitge-
sloten dat er nog veel meerrou-
leren.

Verdacht
" Een 31-jarige administra-
tief medewerkster van de
Utrechtse gemeentepolitie is
gisterenbuiten functie gesteld
omdat zij wordt verdacht van
verduistering. Tegen haar is
een strafrechtelijk onderzoek
begonnen. De vrouw, die geen
politierang had, zou een nog
onbekend bedrag aan geïnde
boetes in eigen zak gestoken
hebben.

Kerncentrale
9 Neckarwestheim 11, de om-
streden nieuwe kerncentrale
van 1.300 megawatt in de buurt
van Heilbronn in de Westduitse
deelstaat Baden-Würtemberg,
wordt binnenkort opgestart en
aangesloten aan het electrici-
teitsnetwerk. De bouw van
Neckarwestheim II is lange tijd
stopgezet geweest als gevolg
van massieve protesten van mi-
lieubeschermers en de opposi-
tiepartijen SPD en de Groenen.

Vogels
" De rijkspolitie in Udenhout
(NB) heeft drie mannen aange-
houden op verdenking van ille-
gale handel in vogels. Op dezol-
der van een woning in Uden-
hout werden in een kooi 953
Spaanse putters (handelswaar-
de 20.000 gulden) aangetroffen.
De dieren waren in Spanje ge-
vangen.

Muiden
" President-directeur W. de
Vries van Muiden Chemie ver-
wacht dat het bedrijf kan
overleven ondanks de 900.000
gulden die voor de illegale ex-
port van springstof betaald
moet worden. Gistermorgen
meldde hij dat er naar zijn per-
soonlijke inschatting ook geen
beroep aangetekend zal wor-
den tegen het vonnis, dat de
Amsterdamse rechtbank
woensdagmiddag uitsprak.

Boetes
" Het Commissariaat voor de
Media heeft de AVRO, Veroni-
ca en de VARA boetes opge-
legd wegens overtreding van de
reclameregels. De AVRO moet
50.000 gulden betalen, Veroni-
ca 60.000 gulden en de VARA
7.000 gulden. Zowel deAvro als
Veronica zullen in beroep gaan
tegen de boetes bij de Raad van
State. De Vara heeft nog geen
besluit genomen.

Vulkaan
" Na een eeuw lang te hebben
gesluimerd is in het Chileense
deel van het Andesgebergle de
vulkaan Lonquimay tot uitbar-
sting gekomen. Er bestaat voor-
lopig geen gevaar voor de rond
15.000 mensen die tot 50 km
rond de vulkaanhellingen wo-
nen. De eruptie van de Lonqui-
may werd voorafgegaan door
krachtige aardschokken. De
vulkaan, die in 1889 voor het
laatst tot uitbarsting kwam,
stoot uit drie kraters rook,
stoom en lava uit.

Motor defect
" Een Boeing 747 van Pan Am
die met 231 passagiers onder-
weg was van New Vork naat
Londen is woensdag boven de
Atlantische Oceaan omge-
keerd nadat een van de vier
straalmotoren was stil geval-
len. Het toestel keerde ander-
half uur na het vertrek veilig
terug op de luchthavenKenne-
dy. Over de oorzaak van het
motor-defect is niets bekend.

Aanval
" Israëlische militairen heb-
ben gisteren met helikopters
een aanval uitgevoerd op een
post van de sji'ietische Amal-
militie in Libanon. Dat heeft
een legerwoordvoerster in Je-
ruzalem bekendgemaakt. Vol-
gens de zegsvrouw betreft het
een vergeldingsaanval voor
hulp die de Amal zou hebben
verstrekt aan Palestijnse strij-
ders die Israël trachtten binnen
te komen. Israëlische militai-
ren schoten woensdag drie ver-
meende leden van het Pales-
tijnse Bevrijdingsfront (PLF)
dood. Het drietal probeerde
over het hek aan de grens van
Libanon met Israël te komen.
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Stalinistisch
Volgens de Roemeense regering be-
staat er veel behoefte aan dergelijke
voorzieningen. Maar buitenlandse
critici menen dat het gaat om een
Stalinistisch monument dat Ceau-
sescu zichzelf cadeau wil doen ter
gelegenheid van het 25-jarig jubi-
leum van zijn bewind in 1990. Van-
daar ook het ijltempo waarin de
communistische droomstad van het
'genie van deKarpaten', zoals Ceau-
sescu in de Roemeense pers wordt
bezongen, uit de grond wordt ge-
stampt.

Voor de bouwvan het nieuwe stads-
centrum worden kosten noch moei-
ten gespaard - er zijn tienduizenden
arbeiders bij ingeschakeld - terwijl
deRoemeense bevolking al jaren op
een houtje moet bijten en gebukt
gaat onder een chronisch tekort aan
voedsel en brandstoffen.
Volgens westerse kritici hebben
veel historische bouwwerken, waar-
onder een sefardische synagoge en
een van de grootstekloosters van de
Balkan, moeten wijken voor het
nieuwe centrum. De hoofdarchitect
van Boekarest, Constantin Juguri-
ca, ontkent dat er waardevolle ge-
bouwen zijn vernield en wijst erop

dat verscheidene kerken verplaatst
zijn naar andere locaties.
De kerken die wel onder de slopers-
hamer zijn gekomen, waren volgens
hem van geringe historische en cul-
turele waarde of waren ernstig be-
schadigd bij de aardbeving van
1977.

Protest
Eén van de weinige Roemenen die
hun stem tegen het project hebben
durven te verheffen, is de voormali-
ge minister van Buitenlandse Za-
ken en voorzitter van de schrijvers-
bond, George Macovescu. In een al-
manak van de schrijversbond he-
kelde Macovescu de sloop van één
van de oudste cafés van Boekarest
in 1985. „De Gele Herberg had zijn
eigen geschiedenis en legende en
verdiende het niet ten onder te gaan
onder de bulldozers van de moder-
ne tijd", zo schreef hij. „Wij mogen

geen enkel spoor van het verleden
uitwissen met de bulldozer, temeer
niet omdat er al te veel vernield is
door de rampspoeden van de ge-
schiedenis. Het heden en de toe-
komst hebben het getuigenis van de
voorbije jarennodig"

Spijt
Toen Michail Gorbatsjov vorig jaar
door zijn gastheer Ceausescu werd
rondgeleid langs het bouwproject,
sprak de Sovjetleider de hoop uit
dat de historische architectuur be-
waard zou blijven. „Zelf hebben wij
dat op sommige plaatsen in Moskou
niet gedaan en daar hebben wij nu
spijt van", zo zei hij.
De sloop van het oude centrum
heeft tienduizenden mensen van
hun woning beroofd en hen ge-
dwongen te verhuizen naar grauwe
moderne flatgebouwen in een van
de drie nieuwe satellietsteden van

Boekarest. Volgens westerse diplo-
maten kregen sommige bewoners
maar 24 uur de tijd om hun spullen
te pakken en hun huis leeg te halen,
voor de bulldozers hun werk begon-
nen. Veel anderen werden gedwon-
gen een verklaring te ondertekenen
waarin zij zeiden dat zij vrijwillig
waren verhuisd.
Maar volgens Jugurica waren veel
mensen blij met het atbreken van
oude huizen zonder stromend water
en andere voorzieningen. Anderen
wilden verhuizen omdat zij bang
waren voor een nieuwe aardbeving,
zo zei hij.

Dorpen
Volgens sommige critici maakt de
sloop van de huizen in het oude cen-
trum, dievaak particulier eigendom
zijn, deel uit van Ceausescu's ideaal
om de laatste resten van het 'bour-

geois-leven' uit te roeien en een
'nieuwe socialistische mens' te
scheppen.

Op het platteland heeft Ceausescu
een soortgelijk ambitieus project in
gang gezet. Daar moeten duizenden
dorpen wijken voor 'agro-indu-
striële centra', waarin de boerenbe-
volking zal worden bijeengebracht.
Op die manier wil Ceausescu het
verschil tussen de stad en het platte-
land opheffen.
„Stedebouwkundige planning als
middel van sociale controle is niet
nieuw, maar in Boekarest kun je het
in zijn meest extreme vorm zien", zo
schreef de Britse architectuur-criti-
cus Colin Amery onlangs. De Ame-
rikaanse natuurbeschermster Janet
Heller schreef: „Door van eigenaars
huurders te maken hoopt Ceauses-
cu een nieuwe burger te scheppen
die volgens de socialistische begin-
selen in collectieve termen denkt".

Begin
Toen de Eerste Kamer op 13 de-
cember ook akkoord ging met de
nieuwe regels, moest de stap
worden genomen. De eerste fase
naar een nieuw stelsel wordt
hiermee gemarkeerd. Een over-
gangsperiode van een aantal ja-
ren (hoeveel precies weet nie-
mand) gaat in. De drempel naar
de basisverzekering volgens de
ideeën van de vermaarde com-
missie-Dekker wordt overschre-
den. Straks is er nog maar één
soort verzekerden.

Bovendien geldt voor de meer-
derheid van de ziekenfondsver-
zekerden eens niet dat er een in-
komensdaling optreedt. Integen-
deel, betaalden ze tot 1 januari
ruim vijf procent van hun inko-
men, straks wordt dat ruim drie
procent. De rest is dus de vaste
maandpremie. Want in de ma-
nier van betaling komt een grote
verandering.
Zes miljoen zogeheten hoofdver-
zekerden moeten nu per maand
een vast bedrag gaan betalen. In
ziekenfondstermen heet dat de

nominale premie. Die premie va-
rieert, is niet voor iedereen de-
zelfde. De hoofdverzekerde moet
voor zichzelf ’ 13 betalen; voor
zijn of haar meeverzekerde echt-
geno(o)t(e) ofpartner ook ’ 13 en
voor de meeverzekerde kinderen

’ 6,50 per kind, maximaal echter
voor twee.

Niemand moet dus meer dan’ 39
'nominale premie' betalen per
maand. Alleenstaanden gaan er
in elk geval op vooruit, mede als
gevolg van de verlaging van de
procentuele premies. Enkele
groepen lage inkomens zouden
er wel op achteruit gaan, zo
dreigde. Om dit te voorkomen is
besloten de kinderbijslag per 1
januari te verhogen. Er wordt
vanuit gegaan dat een gezin met
twee kinderen en een inkomen
van ongeveer ’ 25.000 er niet op
vooruit maar er ook niet op ach-
teruit gaat.

Uitzonderingen
Ook 65-plussers moeten de vaste
premie betalen. Ter compensatie
wordt het netto AOW-pensioen
per 1 januari verhoogd. De zie-
kenfondspremie in procenten
wordt voor deze groep gelijktij-
dig verlaagd van 3,1 tot 1,9. De
premie over andere (pensioenen-
komsten daalt ook: van 10,2 naar
8,1. Doorgaans zullen de 65-plus-
sers er hierdoor in koopkracht

iets op vooruit gaan.
Natuurlijk zijn er ook uitzonde-
ringen. Wie behoort tot de groep
ziekenfondsverzekerden die al
een vaste premie betaalt, geba-
seerd op de landelijke gemiddel-
de kosten, is daarboven geen
nieuwe premie meer verschul-
digd. Hierbij gaat het onder meer
om de zogenoemde zak- en
kleedgeldgerechtigden: uitgeno-
digde vluchtelingen (onder an-
deren bootvluchtelingen), asiel-
ziekers, bepaalde militairen en/of
hun medeverzekerden.

Deze uitzonderingen zijn ge-
maakt om te voorkomen dat
mensen in dergelijke gevallen
tweemaal een bedrag aan vaste
premie zouden moeten betalen.
Voor gepensioneerden die in het
buitenland wonen, zal de vaste
premie doorgaans op het pen-
sioen worden ingehouden.
Hetzelfde gaat in veel gevallen
gelden voor uitkeringsgerechtig-
den. De sociale diensten zijn be-
zig met de ziekenfondsen rege-
lingen te treffen voor automati-
sche betaling. Wie daarvan ge-
bruik maakt, krijgt zelfs een zo-
geheten incassokorting. De zie-
kenfondsen geven deze kortin-
gen aan de socialediensten dieze
meteen doorberekenen. Zodoen-
de dient het gemak alle betrok-
kenen in deze gevallen.

Tijdige betaling is noodzaak.
Maar tot dusver hebben de zie-

kenfondsen daarover geen zor-
gen. Volgens een woordvoerder
van de overkoepelende organisa-
tie Vereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen bestaat er opti-
misme. „De betalingsmoraal in
ons land is nogal hoog." Men
denkt dat goede voorlichting de
mensen overtuigt. Ook blijken al
veel verzekerden hun fonds te
hebben gemachtigd tot automa-
tische incasso over te gaan.

Wie niet betaalt, krijgt twee keer
een herinnering. Het kan name-
lijk zijn dat hem of haar het eer-
dere betalingsverzoek niet heeft
bereikt wegens verhuizing of an-
dere bijzondere omstandighe-
den. Ten slotte kan een incasso-
procedure worden ingesteld. Dat
dreigt dan duur te worden, want
in beginsel kunnen ook de kos-
ten van zon procedure (incasso-
bureau) op de verzekerde wor-
den herhaald. Wordt ook nu niet
betaald, maar dat lijkt het uiter-
ste, dan rest de kantonrechter.

Overigens wordt nog nagegaan
of het systeem zo kan worden
aangepast dat bij werknemers
(ook) de 'nominale premie' door
de werkgever op het salaris
wordt ingehouden.

Fondsen optimistisch over invoering van vaste premie

Er verandert nogal wat in
het ziektekostenstelsel

Van onze redactie
volksgezondheid

DEN HAAG - Per 1 januari
,1989 verandert er nogal wat
in het ziektekostenstelsel.
Het ziekenfonds voert de
zogeheten nominale premie
(een vast bedrag) per maand
in. Zowel in de ziekenfonds-
als de particuliere sfeer
worden psychiatrie en
kunst- en hulpmiddelen uit
een andere bron betaald. Er
is een grote voorlichtingsac-
tie op gang gekomen. De
verzekerden worden nu be-
ter voorbereid dan een jaar
geleden het geval was.

De ziekenfondsverzekerden krij-
gen veel 'schokken' te verwer-
ken. Sedert jarenmoeten ze al de
'medicijnknaak' betalen op elk
recept. Daar kwam begin dit jaar
het 'specialistengeeltje' bij, een
bijdrage voor verwijzing naar de
medisch specialist. Vooral die
laatste maatregel werd op een
rommelige manier ingevoerd.
Het ontbrak aan tijd voor be-
hoorlijke voorlichting, mede om-
dat er juridische gevechten wer-
den gevoerd.

Dat is nu anders. De ziekenfond-
sen hebben keurig hun verzeker-
den een brief met gegevens ge-
stuurd en vaak ook een folder
met details over wat er gaat ge-
beuren. Die folder werd ook in
de 'migrantentalen' (Turks, Ma-
rokkaans en dergelijke) uitge-
bracht. Ook hebben veel zieken-
fondsen een 06-nummer ge-
opend voor mensen die (meer)
vragen hebben over de wijziging.
Verderkomen ze in de laatste da-
gen van het jaarmet grote adver-
tenties in alle kranten. Die wor-
den in januarienkele malen her-
haald.

Postbus 51 wijst er per tv-spotje
op dat er iets staat te gebeuren.
Wie kan al dit publicitair geweld
ontgaan? De ziekenfondsen zijn
dan ook optimistisch dat de ’ 1,2

miljard die de 'nominale premie'
per jaar moet opbrengen, zullen
worden binnengehaald. En ze
hebben extra middelen gekregen
om de (niet misselijke) admini-
stratiekosten voor de nieuwe
maatregel te kunnen bestrijden.

Overgang
De volgende verandering speelt
zich af in de sfeervan de Algeme-
ne Wet Bijzondere Ziektekosten.

Dat is het fonds, waaruit tot dus-
ver de zware geneeskundige risi-
co's worden bestreden. Voor
deze volksverzekering betaalt de
werkgever. Per 1 januari wordt
de AWBZ als overgangsstap uit-
gebreid. Zowel voor zieken-
fonds- als voor particulier verze-
kerden zullen nu daaruit de psy-
chiatrische hulp en de zogeheten
kunst- en hulpmiddelen (hoor-
toestellen, prothesen e.d.) wor-
den betaald.

Tegelijkertijd is dat ook de voor-
naamste reden dat de zieken-
fondspremies dalen. De zieken-
fondsen hoeven namelijk deze
onderdelen van de zorg dan niet
meer betalen. Dit geldt ook voor
de particuliere ziektekostenver-
zekeraars en (volledigheidshal-
ve) ook voor de ambtelijke ziek-
tekostenverzekeringen (voor
ambtenaren en mensen in dienst
van gesubsidieerde instellingen).
Voor het aanvragen van deze
voorzieningen blijven verzeker-

denwel met de fondsen en part1
culiere verzekeraars te maken.

O Staatssecretaris Dees van
Volksgezondlieid, de verant-
woordelijke bewindsman voor
de invoering van het nieuwe
ziektekostenstelsel.

binnen/buitenland

Nicolae Ceausescu bouwt nieuwe ’communistische droomstad’

Roemeense president
sloopt oud-Boekarest

Van de redactie buitenland

BOEKAREST - Zonder acht
te slaan op protesten uit het
buitenland heeft de Roemeen-
se president en partijleider,
Nicolae Ceausescu, een groot
deel van het oude Boekarest
met de grond gelijk laten ma-
ken om ruimte te scheppen
voor een monumentaal nieuw
stadscentrum.
Het bouwprojekt, dat in schaal al-
leen wordt geëvenaard door de re-
novatie van het centrum van Parijs
onder Napoleon 111, heeft de stad,
die ooit bekend stond als het 'Parijs
van de Balkan', een compleet nieuw
gezicht gegeven. Duizenden huizen
in allerlei stijlen- Wallachijs, Trans-
sylvaans, Turks en Frans - zijn ver-
woest om plaats' te maken voor een
stadscentrum dat past bij de moder-
ne communistische maatschappij
waarop Ceausescu graag prat gaat.
Pronkstuk van het nieuwe centrum
wordt een kolossaal 17 verdiepin-
gentellend 'Huis van de Republiek',
dat onderdak moet bieden aan het
hoofdkwartier van de Communisti-
sche partij en aan de regering. Ver-
der wordt een drie kilometer lange
'Boulevardvan de Overwinning van
het Socialisme' aangelegd, waar-
langs de belangrijkste ministeries
worden gevestigd.
Ook komt er een congreszaal met
12.000 plaatsen en een koepel waar-
bij die van de St. Pieter in Rome in
het niet valt, een nationale biblio-
theek, een museum, een opera, een
cultureel centrum, een tentoonstel-
lingsruimte en enkele theaters.

" De Roemeense leider
Ceausescu (links) en devoor-
malige Amerikaanse presi-
dent Richard Nixon. Niet in
Parijs, zoals de 'Are de
Triomphe' op de achter-
grond . doet vermoeden,
maar inBoekarest en wel bij
een bezoek dat Nixon in 1969
aan Roemenië bracht. Boe-
karest werd wel het 'Parijs
van de Balkan' genoemd,
maar Ceausescu doet zijn
uiterste best dat imago ver-
der te slopen.

Bouwwerkzaamheden stilgelegd

Vermoedelijk veel
vliegtuigbommen

onder Schiphol-Oos
SCHIPHOL - Op Schiphol-Oost
zijn alle bouwwerkzaamheden ge-
staakt nu het vermoeden bestaat dat
het terrein vergeven is van onont-
plofte bommen uit de Tweede We-
reldoorlog. De gemeente Haarlem-
mermeer heeft de Explosieven Op-
ruimingsdienst (EOD) gevraagd een
onderzoek in te stellen. De bommen
liggen in de nabijheid van een enor-
me opslagplaats voor kerosine.
Het verzoek van de gemeenteis gis-
teren bij de EOD binnengekomen.
De EOD acht de kans op de aanwe-
zigheid van blindgangers groot. Dat
bevestigt kapitein Huibers van de
dienst. Schiphol-Oost is tijdens de
Tweede Wereldoorlog hevig gebom-
bardeerd. De EOD hanteert de regel
dat bij grote bombardementen een
Op de tien bommen niet afgaat. Dat
kan betekenen dat er mogelijk vijf-
tig blindgangers in de bodem zitten.

De gemeente Haarlemmermeer
heeft de EOD ingeschakeld op ver-
zoek van Schiphol. Bedrijven die bij
de bouw van de nieuwe KLM-han-
gar op Schiphol-Oost zijn betrok-
ken, wilden garanties met betrek-
king tot de mogelijke aanwezigheid

van bommen. Voor de nieuwer
gar moet heel veel geheid wom

I
Wat de gevolgen zijn van de ril
lijke aanwezigheid van blincj
gers voor de dagelijkse gang va
ken op Schiphol, is moeilijk I
schatten. Het gebied ligt op cci'
hoorlijke afstand van Schil-
Centrum waar de meeste vluc
worden afgehandeld. Op Schil
Oost werken echter duizenden'
sen. Daar vindt ook het ondert
plaats aan de KLM-vliegtuigef
de activiteiten van de EOD beteI
dat dit werk elders zal mo
plaatsvinden is niet bekend.
staat dat de opruiming van moi
ke blindgangers wel grote gevo
zal hebbenvoor de bedrijvighei
Schiphol.
Volgens de luchthaven en d«
meente bestaat geen acuuut
ploffingsgevaar. Er mag echte'
het onderzoek van de EOD is <
rond niet gebouwd worden
Schiphol-Oost. Dat kan een gro
nanciële strop opleveren vod
KLM en Transavia. Beide rt
schappijen staan op het punt
gars te bouwen op Schiphol-Oö|

Schadererzekeraarsstellen eisen voordure wagen

Autoalarm moet toevoe
van brandstof blokkere

GRONINGEN - Alarminstallaties
die moeten voorkomen dat er in
auto's wordt ingebroken of dat ze
worden gestolen, moeten in elk ge-
val geluid kunnen geven en de aan-
voer van brandstof blokkeren. Hoe-
wel de verzekeringsmaatschappijen
straks zelf bepalen aan welke eisen
de beveiligingsinstallaties moeten
voldoen, worden genoemde eigen-
schappen als minimale voorwaar-
den gezien.

Eigenaren van duurdere auto's wor-
den door deverzekeraars binnen af-
zienbare tijd verplicht een alarmin-
stallatie in te bouwen. Wat een
duurdere auto is, bepaalt de verze-
keringsmaatschappij zelf. De Gro-
ninger verzekeringsmaatschappij
OVVM heeft bijvoorbeeld besloten
dat een auto vanaf zestigduizend
gulden in die categorie valt.
Vorig jaarzijn er in ons land 25.178
auto's gestolen. En als het gaat om

diefstal uit en vanaf auto's, dafl
ren 187.645 eigenaren de d 1
Steeds vaker wordt ingebroke'
duurdere auto's. De duurdere ad
blijken ook op bestelling te wo
geroofd en daarna uitgevoerd.
Kopers van een wagen in de hol
prijsklasse vragen garages al rf
matig een alarminstallatie in te'
wen. Die variëren in prijs van W
honderd tot vijftienhonderd
den; het prijsverschil zit hem daj
kwaliteit en functiemogelijktw
Er zijn installaties die met een *tel in het deurslot in werking
steld worden en er bestaan ala
installaties die al een sirene "horen als er een vlieg in de l
rondcirkelt. Sommige beveiligd
systemen hebben een afstand-
diening. Ook zijn er typen die a"
door eigen personeel van de pr"
cent mogen worden ingebouwd'
om valse alarmen te voorkomt

Verhogingen
Verschil met de ziekenfondsver'
zekerden is voor de particuh6
verzekerden dat zij,al een vast
premie betalen. Die premie gaj1

echter niet omlaag, maar in «
meeste gevallen omhoog. ~>otil'
mige maatschappijen hebb?*}
zelfs al eerder een verhogi"
doorgevoerd. De redenen daa'j
voor zijn verschillend. In de eer
ste plaats zitten deze verzeg
raars met de kosten van de ove>'
gangsmaatregelen die in 19<>
werden getroffen.

Toen werd de vrijwillige ziekejjj
fondsverzekering (die bijzond? I
noodlijdend was) opgeheven. J-M
verzekeraars kregen te makc
met nieuwe groepen verzek?\
den, van wie het merende*
ouderen. Die hebben, zoals d».
heet, een hoger medisch risico c
leveren dus meer kosten op. f
vendien moeten particuliere ye
zekeraars voor behandeling?
meer betalen dan ziekenfonds? 'Hier is voorlopig nog geen geltr
schakeling bereikt.
Daarbij komen de prijsverhogl.^'
gen van de medische special'5
ten. Verder hebben verzekeraar
te maken met hogere kost?
voor medicijnen. Ook voeren *
de gestegen ziekenhuistarieV?
aan als oorzaak. Daaraan wor^
echter getwijfeld en het laats*
woord is daarover nog niet g
zegd, evenmin als over de kW?'
tie van de prijzen voor gene?'
middelen.

Voorlopig blijft echter het vaS
staande feit dat de meeste Pa^eculier verzekerden met hog?,l^
kosten te maken krijgen. *£moeten trouwens ook de eXt»
kosten voor groepen als de v°°m
malig vrijwillig verzekerden
speciale heffingen betalen. "vraag blijft of de particuliere v?
zekeraars de opwaartse tend?p

volhouden als het straks tot W?
kelijke concurrentie in de ziek1
kostenverzekering komt. >

(ADVERTENTIE)
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Volgend jaarnieuwe steunacties verwacht

Veertien miljard voor
redding banken in VS
SHINGTON - De federale bankautoriteiten van de
*nigde Staten hebben voor de komende tien jaar 6,8
lard dollar, bijna veertien miljard gulden, beschik-
f gesteld voor de redding van zes spaar- en krediet-
ken in Texas en Californië, zo is in Washington be-
%emaakt. Het is niejt uitgesloten dat er voor nieuw-
r nog eens twintig van dergelijke transacties zullen
gen.

.overheid maakt haast met de
rjlg van de spaarbanken omdat
} 1 januari volgend jaar enkele

ingaan waar-

* het voor de grote beleggers
j*er aantrekkelijk wordt hun
'*e steken in noodlijdende ban-
öe haast van de Amerikaanseheid geeft de ernst aan van de

Jtie waarin veel spaarbanken«eren.

der de begroting al te veel te belas-
ten.
De grootste van de transacties van
eerder deze week is de injectie van
5,1 miljard dollar in vijf Texaanse
spaarbanken. Deze banken worden
samengevoegd en vervolgens ver-
kocht aan de Amerikaanse belegger
Ronald Perelman, de topman van
het cosmeticaconcern Revlon. Pe-
relman steekt 315 miljoen dollar in
deze banken, die gezamenlijk inge-
legde spaargelden hebben van 12,2
miljard dollar.

teveer eenzesde van de driedui-
', Amerikaanse spaarbanken is'vent ten gevolge van niet meer
"en leningen aan de onroerend-
'sector. Het ministerie van Fi-
Lj'ën in Washington schat dat er
}l_ miljard dollarnodig is om de
Rector weer gezond te krijgen.
°rdt hard gewerkt aan plannenge problemen op te lossen zon-

Perelman krijgt echter belastingfa-
ciliteiten die zijn investering van
315 miljoen dollarruimschoot goed
kunnen maken. Op het ogenblik
kunnen beleggers de verliezen van
spaarbanken die ze kopen aftrek-
ken van de winst die ze elders ma-
ken, met als gevolg dat ze minder
belasting hoeven te betalen. Aan
deze regeling komt eind dit jaar ge-
deeltelijk een eind en dat verklaart
de haast van de Amerikaanse bank-
autoriteiten om de noodlijdende
banken aan de man te brengen.

Benoemingbij
Adex Venlo

- De heer A.J. Walstock
S per 1 januari 1989 als alge-
C directeur in dienst bij AdexJ: Venlo. Voorheen was hij werk-

hoofd verkoop bij Mifa
jj^nium bv in Venlo. Beide be-

H?n zijn werkmaatschappijen
Industries nv.

BEURS-OVERZICHT
Uitschieters
C^ERDAM - De laatste
W ag van 1988 is geken-
le S j dooreen aanhoudend vas-
SsMj waarbij zich nog
tijj 'Se uitschieters voordeden.
'lWe hoofdfondsen waren dit
V^atio-Müller, Nedlloyd,
\_ otterdam, terwijl lokale

nUsen als Grontmij, Boskalis,
%r r̂s > Atag en De Telegraaf
H^n s goed voor de dag kwa-
Hi^' De stemmingsindex sloot
107 en winst van 0,8 punt op

' ac top van het jaar.

Vn ei} toe behoorlijk om zich
jW. gijpende aanbod werd ge-
?lbp opgenomen en inzin-
Nr MWaren klein, en kort van
[0(w Nedlloyd waar geruchten
Srsh°Ver een bod van f 325, dat
t dia elaren echter als veel
'5 j Ser beoordelen, werd weer
tHïnfder °P f278,50. Interna-
Ven.?1' trok in de late middag
°& f80

de aandacht met f 6 winst

lad o Verzekeringshoek trokf 153 Aotterdam f 1.50 aan tot
f. cv won °P de valreep

W ' l °P f5B. Ook Fokker lag
'o>6o gevraagd met per saldo
HonWilnst °P f28,50. De inter-
?aar fi waren eerst wat lager,
rreet,4ke stijgingen in Wall
i°ch n den deze groep fondsen

e da_L°u op het hoogstepunt van
Schillf elanden> waarbij de ver-
Voj ten opzichte van de
kD If ,nde daë miniem bleven.porcJf lokale markt ontwaakte
Np mne Fles uit haar herfst-

-4,5n l een vooruitgang van

&**f? Ik20' V°°r tal W6rd
5 DÓt meer geboden op

Nhon leleBraaf gingf4verder
»°cht k naar f 395. SandersSbontV3 hogerop (fB6) en
Nr f 11TWkundige Werken deedSkaii<°V?n°P<f4l2).
M1,50 bleef Per saldo op
h°or f nriJWel BeliJk, na eerst
Pc Pref te zi Jn verhandeld.
vPenfftßft811 dit baggerbedrijf
V^/">°o op naar f9,10.

Bijna 2 miljard
aan speciale
beleningen

AMSTERDAM - De Nederlandsche
Bank heeft voor de periode tot 6 ja-
nuari f 1.976,9 rhiljoen toegewezen
aan speciale beleningen tegen een
ongewijzigde rente van 5,6 procent.
Tot een bedrag van f 20 miljoen wer-
den de inschrijvingen volledig toe-
gewezen; boven dat bedrag 25 pro-
cent.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 91,50 e 91,70
Ahold 89,50 89,70
Akzo 154,20 154,00
A.B.N. 43,10 43,80
Alrenta 156.30 156,20
Amev 56,90 58,00
Amro-Bank 80.30 80,80
Ass. R'dam 151.50 153.00
Bols 144,50 144,50
Borsumij W. 117,30 116,00
BührmTet. 57,40 57,30
C.S.M.eert. 63,80 63.90
Dordtsche P. 210.20 210,30
Elsevier 62,50 62,90
Fokker eert. 27,90 28,30
Gist-Broe. c. 39,60 39,90
Heineken 142,20 142,50
Hoogovens 75,00 75,00
Hunter Dougl. 81,50 81,40
Int.Müller 74.00 80,00
KLM 43.00 43.00
Kon.Ned.Pap. 47,00 47.50
Kon. Ohe 229,00 228,90
Nat. Nederl. " 67,10 67,50
N.M.B. 187,50 187,50
Nedlloyd Gr. 273,50 278,50
Nyv. Cate 78.40 78,80
Océ-v.d.Gr 273.00 274,50
Pakhoed Hold. 107,30 107,00
Philips 34,00 e 34.10
Philips divB9 33,60 33,80
Robeco 97,30 97,40
Rodamco 156,40 156,40
Rolinco 92,40 92,80
Rorento 60,70 60,70
Stork VMF 25,70 25.90
Unilever 118,30 118,00
Ver.Bezit VNU 94,00 94,80
VOC 34,50 35.00
Wessanen 81,00 81,00
WoltKluwer 145,70 145,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 29,10 29,70
ACF-Holding 55.00 54,80
Ahrend Gr. c 149,00 150.00
Alg.Bank.Ned 43.90
Asd Opt. Tr 24,30 24,10
Asd Rubber 7,70 8.00
Ant. Verff. 340,00 340,00
Atag Hold c 62,00 67,50
Autlnd.R'dam 55.00 55,00
BAM-Holding 241,00 237.00
Batenburg 69.50 69,50
Beers 117.50 117.00
Begemann 71.00 68,00
Belindo 422,50 422,00
Berkels P. 4,45 4,60
Blyd.-Will. 22.10 22,10
Boer De, Kon. 287.00 286,00
de Boer Winkelbedr. 58,40 58.40
Boskalis W. 11.40 11,50
Boskalis pr 8,50 e 9,10
Braat Bouw 895,00 865,00a
Burgman-H. 3000.00 3070,00
Calvé-Delft c 780,00 772,00

Calvépref.c 4270,00 4220,00
Center Parcs 52.50 52,50
Centr.Suiker 63,00 63.00Chamotte Unie " 13,30 13,50
Cindu-Key 96,50 96,50
Claimindo 410,00 410,00
Cred.LßN 67,00 66,60
Crown v.G.c 72,80 72,50
Desseaux 181,00 181,00
Dordtsche pr. 207,00 206,30
Dorp-Groep 45.50 45,00
Dorp v.div.B9 42,50 b 44,00
Econosto 175.50 176,00
EMBA 115.50 116,00
Enraf-N.c. 43,90 43,00
Enks hold. 278,00 278,00
Frans Maas c. 62,80 63,00
Furness 76,50 77,50
Gamma Holding 62.00 62,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 24.60 24,80
Geveke 37,00 37,80
Giessen-de N. 76,50 75,50
Goudsmit Ed. 142.50 150,00
Grasso's Kon. 84,80 83,00
Grolsch 108,50 108,50
GTI-Holding 142,00 142.00
Hagemeyer 74,70 75,50
H.B.G. 171,00 171,00
HCS Techn 13,10 13,40
Hein Hold 129,00 129,00
Hoek's Mach. 170.00 172,50
Holdoh Hout 457,00 445,00
Holec 14,90 14,60
H.A.L.Tr. b 1445,00 1440,00
Holl.Am.Line 1447,00 1445,00
Heineken Hld 129.00 129,00
Holl.Sea S. 1,31 1,20
Holl. Kloos 302,00 304,00
Hoop en Co 11.60 10,80
Hunter D.pr. 1.95 1,95
ICA Holding 16.00 16,00
IGB Holding 33,50 33,00
IHC Caland 19,90 19,80
Industr. My 147,00 145,00
Ing.Bur.Kondor 565,00 565,00
Kas-Ass. 32,50 32,50
Kempen Holding 15.20 15,00
Kiene's Suik. 1250.00 1260,00
KBB 70,70 70,70
KBB (eert.) 70,00 70.10
Kon.Sphinx 67,00 67,00
Koppelpoort H. 255.00 255,00
Krasnapolsky 144,90 144,50
Landré&Gl. 40,50 41,00
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 560,00 561.00
Medicopharma 73,80 73,70
Melia Int. 5,80 5,80
MHVAmsterdam 16,50 14,60
Moeara Enim 985,00 995,00
M.Enim 08-cert 12900,00 12800,00
Moolen en Co 33.00 32,60
Mulder Bosk. 37,10 37,50
Multihouse 9.60 9.60
Mynbouwk. W. 401,00 412,00
Naeff 225,00 225,00
NAGRON 46,00 45 K)

NIB 467,00 465,00
NBM-Amstelland 13.50 13,40
NEDAP 265.00 265.00
NKF Hold.cert. 210,00 213,00
Ned.Part.Mu 30,50 30,40
Ned.Springst. 6900,00 6900,00
Norit 598,00 600,00
Nutricia 240,00 240.00
Omnium Europe 19,20 19,20
Orco Bank c. 80,60 80,70
OTRA " 433,50 433,80
Palthe 145,50 147,00
Polynorm 86,90 86,90
Porcel. Fles 115,50 120,00
Ravast 52,50 53,00
Reesink 56,70 57,00
Riva 49,50 48,50
Riva (eert.) 49,00 48,00
Samas Groep 55,00 e 55,90
Sanders Beh. 83,00 86,00
Sarakreek 32,90 32,60
Schuitema 1050,00 1050,00
Schuttersv. 86,00 85,00
Smit Intern. 26,00 25,60
Stßankiers e. 28,90 28,90
TelegraafDe 391.00 395,00
TextTwenthe 210,00 210.00
TuUp Comp. 59,50 59,50
Tw.Kabel Hold 111,00 110,40
Übbink 76,50 76,60
Union Fiets. 16,00 16,00
Ver.Glasfabr. 210,00 218,00
Verto 61,90 62,00
Volker Stev. 41,50 41,00
Volmac Softw. 80,00 79.30
Vredestein 18,30 18.10
VRG Gem.Bez. 168,50 169,30
Wegener Tyl 162.00 163,00
West Invest 19,00 19,00
Wolters Kluwer 146,00 145,20
Wyers 56,00 56,20
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 34,00 34,30
ABN Aand.f. 67,00 68,10
ABN Beleg.f. 50,70 52,20
ALBEFO 50,50 50,50
Aldollar BF $ 20,90 20,80
Alg.Fondsenb. 217,00 221,00
Alliance Fd 12,50 12,50
Amba 42,80 42.80
America Fund 257,00 260,00
Amro A.in F. 90.30 90,40
Amro Neth.F. 66.60 68,00
Amro Eur.F. 62,80 62.80
Amvabel 94,80 95.00
AsianTigersFd 50,80 51.00
Bemco Austr. 62,00 62,00
Berendaal 99,10 99,40
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 115.00 116,30
Buizerdlaan 35,30 35.60
Delta Lloyd 38.00 38,30
DP Am. Gr.F. 21.00 20,90
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 71,80 b 72,00
Eurinvestd) 105,00 105.00

Eur.Ass. Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 49,30 49,30
Hend.Eur.Gr.F. 151,50 152,20
Henderson Spirit 67,00 67.70
Holland Fund 59.50 61,00
HoU.Obl.Fonds 121,50 121,50
HoU.Pac.F. 101,00 102,00
Interbonds 597,00 600,00
Intereff.soo 31,20 31,20
lntereff.Warr. 224,00 224,20
JapanFund 37,40 37,00
MX Int.Vent. 61,50 65,00
Nat.Res.Fund 1270,00 1300,00
NMB Dutch Fund 33,00 34,20
NMB Oblig.F. 36,70 36,60
NMBRente F. 101.80 101.80
NMB Vast Goed 37,60 37,80
Obam, Belegg. 190,00 190.50
OAMF 15,65 15,80
Orcur.Ned.p. 46,90 46.90
Rentalent Bel. 1357,60 1357,40
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 102,00 102,00
Sci/Tech 17.60 17,70
Technologv F. 19,50 18,50
Tokyo Pac. H. 230,50 240,00
Trans Eur.F. 64,00 64,70
Transpac.F. 515,00 515,00
Uni-Invest 117.30 116,00
Unico Inv.F. 81.10 82,00
Unifonds 25,90 25,80
Vast Ned 121,30 121,40
Venture F.N. 38,50 38,50
VIB NV 84,60 84,60
WBO Int. 75,20 76,00
Wereldhave NV 203,00 203,00
Wereldh.divB9 200,00 200,00
Buitenlandse obligaties
B*4 EEGB4U) 106,30 106,00
V/i EngWarL 35,50 35,00
9/i EIB 65 99,70 99,70
Orig. n.amerik. aandelen
AUied Signal Ind 32,50 32.80
Amer. Brands 71,00 66,50
Amer. Expres 26,70 27,10
Am.Tel.fc Tel. 28,80 28.60
Ameritech 95,10 95,30
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 27,50 28,10
Atl. Richf. 80,00 79,50
BAT Industr. 4,50 4,45
BeU Atlantic 70,60 70,60
BeUCanEnterpr 37,30 37,20
Bell Res.Adlr 1,60 1,60
BeU South 40,10 40.10
BET Public 2,22 2,22
Bethl. Steel 22,90 23,10
Boeing Comp. 58,90 59,50
Chevron Corp. 45,50 46,30
Chrysler 25,50 25.50
Citicorp. 25,50 25.80
Colgate-Palm. 45,60 45,70
Comm. Edison 32,60 32,70
Comp.Gen.El. 390,00 400,00
Control Dat " 19,00 20.40

Dai-IchiYen 3380,00 3380,00
Dow Chemical 84,50 86,50
Du Pont 89,00 88,50
Eastman Kodak 46,50 45,70
Elders IXL 3,62 2,70
Euroact.Zw.fr. 221,00 221,00
Exxon Corp. 45,00 45,10
First Paclnt 1,30 1,64a
Fluor Corp. 22,70 22,75
Ford Motor 51,00 50,60
Gen. Electric 44,70 44,70
Gen. Motors 85,30 85,30
Gillette 33,30 32.80
Goodyear 50,00 51.50
Grace& Co. 26,00 26,00
Honeywell 59,00 59,50
Int.Bus.Mach. 122,70 122,00
Intern.Flavor 49,70 50,00
Intern. Paper 44,90 45,10
ITT Corp. 50,30 50,50
Litton Ind. 71,50 71,70
Lockheed 42,30 42,00
Minnesota Mining 62,20 62,50
MobilOil 45,80 45,70
News CorpAuss 9,70 9,70
Nynex 65.70 65.80
Occ.Petr.Corp 25,70 25,70
Pac. Telesis 30,70 30,50
P.& O. ® 5,10 5,10
Pepsico 39,50 39,00
Philip Morris C. 100,90 100,90
PhiU. Petr. 19,10 19.10
Polaroid 36,00 35,70
Privatb Dkr 318,00 318,00
QuakerOats 52,70 51,50
RJR Nabisco 90,50 90,20
St.Gobin Ffr 584,00 588,00
Saralee 45.50 44.30
Schlumberger 33,20 33,00
Sears Roebuck 41,50 40,70
Southw. BeU 40,50 40,20
Suzuki (yen) 725,00 725,00
Tandy Corp. 41,00 41,00
Texaco 51,00 50,60
Texas Instr. 40,00 40,00
T.I.PEur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1010.00 1010,00
Union Carbide 25,40 25,70
Union Pacific 64,50 64,50
Unisys 27,80 27,80
USX Corp 28,70 29,00
US West 57,10 57,50
Warner Lamb. 76,90 76,40
Westinghouse 52,20 52,10
Woolworth 50,60 51,30
Xerox Corp. 59.20 59,10
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 43.50 44.00
Am. Home Prod. 162.00 160.00
ATT Nedam 57,00 56,00
ASARCO Ine. 42,00 44.00
Atl. Richf. 161,50 159,00
Boeing Corp. 118.00 120,00
Can. Pacific 33.50 33,50
Chevron Corp. 93,50 92.00a
Chrysler 48,50 48,50
Citicorp. 48,5« 51.30 f

Colgate-Palm. 90,50 91,00
ControlData 34.20 35,00
Dow Chemical 170,00 174,00
Eastman Kodak 91,70 91.50
Exxon Corp. 91,00 89,00
Fluor Corp. 41,00 43,00
Gen. Electric 90.00 88,50
Gen. Motors 171,00 171,50
Gillette 67,00 67,00
Goodyear 100,00 103,00
Inco 67,50 66,00
1.8.M. 241,50 239,00
Int. Flavors 97,00 99,00
ITT Corp 102,00 99,50
Kraft Ine 191,00 200,00
Kroger 17,00 17,00
Lockheed 82,50 82,50
Merck&Co. 110,50 113,90
Minn. Min. 125,00 124.00
Pepsi Co. 77,00 74,50
Phihp Morris C. 201.00 201,00
PhiU. Petr. 36,00 36,20
Polaroid 67,00 67.00
Procter &G. 168.00 170.00
Quaker Oats 100.00 100.00
Schlumberger 65,50 65,50
Sears Roebuck 80.50 81,00
Shell Canada 67,50 67.50
Tandy Corp. 80,00 81.50
Texas Instr. 79,50 79,50
Union Pacific 129,00 129,00
Unisys Corp 53,50 53,50
USX Corp 58,00 59,00
Varity Corp 4,00 4,10
Westinghouse 105,00 104,00
Woolworth 100,00 101,00
Xerox Corp. 114.00 113,00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 567,00 564,00
Dresdner B. 313,00 312.00
Hitachi (500) 1300,00d1300.00
Hoechst 307,00 306.00
Mits.El.lsOo) 400,00 410,00
Nestlé 6900.00 7100,00
Siemens 541.00 537,00
Warrants
Akzo 38,70 39,20
AMRO warr. 4.10 3.30
Asia Pac Gr F. 5,90 5,80
Bogamij 9.90 10,20
FalconsSec. 12,00 11,90
Honda motor co. 2380.00 2330,00
K.L.M. 85-92 127,80 127,50
Philips 85-89 27,00 27.00
Stßankiers a 2.80 2,80
Stßankiers b 2,90 3,00

Euro-obligaties & conv.
lOV4Aegon 85 102.00 101.00
Aegon warr 13,70 13.40
10/2ABN 87 97,65 98,25
13Amev 85 98.50 98,50
13Amev 85 97.75 97,40
10Amev85 102,00 101,50
11 Amev 86 98,40 98.80

14WAmro87 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
SV< Amro 86 101.50 102.00
Amro Bank wr 25,00 25,60
Amro zw 86 68,60 68,50
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 84 108,00 108,30
lO'/sEEG-ecu 84 102,00 102,00
93/<EIB-ecu 85 106,35 106,35
Wh HIAirl.F 94,75 94,75
12NIB(B) 85-90 103.00 102,00
HV4NGUB3 102.00 102,00
10 NGU 83 102,00 100.00
2'/< NMB 86 87,00 87,00
NMBwarrants 33,00 32,00
m PhU. 86 95,10 95,10
6*4 Phil.B3 95.35 95.35
M'AUn.Becumy 86 99,90 99,90
12V4 Unü. 97.75 97,75
43A Akzo 69 219,00 216.00
s'/2 Amro69 411.00 407,00
5*4 Gist 69 435.00 435.00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,80 4,60
Bredero eert. 1.20 1,20
11 Bredero 1.30 e 1,30b
Breev. aand. 5.00 4.80
Breev. eert 5,00 4.80
LeidscheWol 1,40 1,50
LTV Corp. 2,10 2,10
Rademakers 29,00 29.00
RSV. eert 1,80 1,80
7'/« RSV 69 96,00 99.00
Parallelmarkt
Alanhen 15.00 18.00
Berghuizer 47,00 f 46.50
Besouw Van c. 35.80 35.80
CB Obhg.F.l 101,80 101.70
CB ObUg.F.2 101.90 101.80
CBOblig.F.3 - 103.40 103.30
De Drie Electr. 28,00 28.20
Dentex Groep 26.00 26.40
Dico Intern. 82.50 82.00
DOCdata 32.00 31.50
Geld.Pap.c. 69,70 69,70
Gouda Vuurv c 62,50 f 62,50
Groenendijk 26,20 26.20
Hes Beheer 240.00 239.00
Highl.Devel. 11.30 11,30
Homburg eert 3,40 3.40
Infotheek Gr 18.70 19,00
Interview Eur. 6,70 6.80
Inv. Mij Ned. 40.00 39.70
KLM Kleding 24.70 25.00b
Kuehne+Heitz 24.10 24.90
LCI Comp.Gr. 32.00 30.50
Melle 301.00 301.00
Nedschroef 64.30 64.00
New: vS Elec. 8,r 8.50

NOG Belfonds 29.70 29.70
PieMed. 10,10 10.10
Poolgarant 10.15 10.25
Simac Tech. 15,00 15.20
Text Lite 4,40 4.50 f
Verkade Kon. 287,00 282,00
Weweler 75.10 75,40

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 45,00 794 0.50 0.60
abn c apr 40.00 445 , 4,60 4,80
abn c apr 45.00 420 1,50 1,80
abn p apr 45.00 200 2.80 2.60
abn p jul 40.00 430 1.60 1.60
akzo c jan 160.00 258 1.50 1.50
akzo c apr 170.00 227 3.00 3.10
amev c jan 55.00 395 2,50 3.40
amev c jan 60.00 349 0,40 0.60
amev p jan 55.00 304 0.60 0.30
amro c jan 80.00 402 1,70 1.60
amro c apr 80.00 317 3.80 3.90
buhr c jan 60,00 222 0,70 0.70aeoE c jan 250.00 465 9.10 10.40
eoE c jan 255.00 367 5.80 6.60
eoE c jan 260.00 301 3.20 3,70
eoE c feb 255.00 284 B.Boa 9.60
eoE p jan 250.00 220 1.20 1.00
eoE p jul 230,00 200 4.00 a 3,50
goud c mei 500,00 200 2,00 a 1,00
giSt c jan 45.00 213 0,30 0,20
hoog c jan 70.00 284 6.00 6.30
hoog c jan 75.00 208 3.00 3.20
hoog c apr 75.00 390 6.40 6.90
hoog c apr 80.00 328 4.30 4,60
hoog p apr 70.00 322 2.90 3,00
kim c jan 40,00 312 3,30 a 3,30
kim c apr 40,00 577 4,70 4.80
kim c apr 45,00 254 2.30 2.20
knP c jan 47.50 223 1.00 1.30
knP c apr 50.00 224 1.30 1,60
nedl c jan 240.00 202 34.20 38.50
nedl c jan 250.00 194 25.00 30,00
nedl c jan 280.00 427 6,50 9.40
nedl c apr 290.00 181 - 16,70
nln p feb 110.00 750 1.50 a 1.40
natn c jan 65,00 370 2,90 3,10
natn c apr 70.00 254 2.40 2,40
phil c jan 30.00 290 4.20 4.20
phU c jan 35,00 381 0,70 0.70
phil c jul 35.00 184 2.10 2.30
phil c 093 30.00 194 9.60 a 9.60
phil p apr 35.00 289 3.00 2.70
olie c jan 230.00 624 3.00 3.1S
olie c jan 240,00 359 0,80 0,78
olie c apr 240.00 195 4.90 4.80
olie c 091 210.00 410 36.00 3530
umi c jan 120.00 231 1.90 1.80
unil p apr 120,00 332 5.50 5,70

a=laten g= bieden-ei-di».
b=bit*M h=laten+ex-div.
c=e»-claim k=gedaan+h
d=e«-dividend l = gedaan^g
e=gedaan «bieden »k=slotkoers vorige dag
f=g«UM+latia sk=slatknere gisteran

’Zuiveren’
De 76-jarige Hasegawa werd bij zijn
benoeming beschouwd als de drij-
vende kracht achter de pogingen
om de naam van de Japanse rege-
ring na het aandelenschandaal te
zuiveren en nieuwerichtlijnen op te
stellen voor politieke ethiek. Kort
na zijn benoeming werd de minister
gevraagd naar zijn connecties met

Recruit Company. Hij antwoordde
daarop dat hij minister van Justitie
is geworden omdat hij geen enkele
band onderhield met het concern.

Het is niet uitgesloten dat premier
Takeshita een kabinetscri-
sis het hoofd moet bieden. De pro-
blemen zijn ontstaan doordat aan-
delen van Recruit Cosmos, een
dochteronderneming van Recruit
Company, onder hooggeplaatste
functionarissen zijn verspreid kort
voordat ze officieel aan de beurs
werden genoteerd. Het schandaal
heeft geleid tot het aftreden van on-
der meer de Japanse minister van
Financiën Miyazawa en de topman
van de Japanse'PTT, Hisasi Shinto.
Ook de secretaris van Takeshita
moest het veld ruimen.

Jaarverslag Nederlandse Vereniging van Makelaars:
Stijgende verkoop

dure koopwoningen
l Van onze redactie economie
'EN HAAG - In 1988 zijn er
Per meer huizen gekocht dan in
'orgaande jaren. Bovendien
ieft de consument een voor-
für voor de betere koopwonin-
!n. Dat zijn woningen in de

Ajsklasse van 200 tot 300 dui-
k «d gulden. Dit heeft de Neder-
idse Vereniging van Make-,ars (NVM) bekend gemaakt.
<*i opzichte van vorig jaar steeg
i !t aantal verkopen met 2,5 pro-
-3|ht, en dat terwijl hetzelfde aan-
-3'in 1987 nog met zon 3 procent
jolde. De makelaars verklaren
it feit uit een, toename in de

vraag naar de kwalitatief betere
koopwoning. Dit jaarkocht men
10 procent meer woningen in
deze prijsklasse dan in 1987. Vol-
gens de NVM zoekt de consu-
ment meer en beter wooncom-
fort.
Al een paar maanden geleden
uitten de makelaars de vrees dat

er een groot tekort dreigde teontstaan in de prijsklasse van
200 tot 300 duizend gulden. Een
toegenomen vraag en een krap
aanbod zou dat veroorzaken. De
cijfers over 1988 lijken die uit-
spraken te bevestigen.
Overigens blykt ook dat de wo-
ningmarkt in het algemeen krap-

per wordt. Huizen worden snel-
ler verkocht, want de vraag is
groot en het aanbod beperkt. Ge-
volg is een prijsopdrijvend ef-
fect, vooral in die regio's waar
het huizenaanbod beperkt is, zo-
als Utrecht en Groningen.
De prijzen voor koopwoningen
zyn in 1988 gestegen met 5 pro-
cent. In 1987 was dat nog 4 pro-
cent. De wat hogere prijsstijging
het afgelopen jaar is met name
het gevolg van het toegenomen
aantal verkopen in de prijsklasse
vanaf twee ton. Een huis kost nu
gemiddeld 161.800 gulden tegen
153.500 in 1987.

economie

Superunie wil
kracht vergroten

Van onze verslaggever
HEERLEN - Inkoopcombinatie
Superunie wil de samenwerkings-
besprekingen met de inkoopcombi-
naties Ziko en Integro weer nieuw
leven inblazen. Samen bevoorraden
de drie combinaties zon vijfhon-
derd supermarkten in Nederland,
welke zijnverdeeld over zon dertig
winkelketens. Superunie's grootste
afnemer is de winkelketen JanLin-
ders. Deze keten telt veertig super-
markten, die voornamelijk geves-
tigd zijn in de provincie Limburg.

Wat de gevolgen zijn voor de Lim-
burgseketen en voor de consument
is vooralsnog onduidelijk, hoewel
de bedoeling is dat ook de consu-
ment van een dergelijke samenwer-
king profiteert. Voor de drie in-

koopcombinaties is het voornaam-
ste voordeel, naast een grotere in-
koopkracht, de mogelijkheid meer
eigen merken te kunnen introduce-
ren.

Mocht het tot een samenwerking
komen dan krijgt de nieuwecombi-
natie in een klap 18 procent van de
markt in handen. Het Ahold-Schui-
tema concern blijft met een markt-
aandeel van 35 procent de grootste.
Op dit moment is de Vendex Food
groep de op een na grootste met een
marktaandeel van 11 procent. Su-
perunie staat op een derde plaats
met 8 procent. Voor Ziko en Integro
zijn de cijfers respectievelijk 7 en 3
procent.

Door donaties van omstreden bedrijf aan partij

Nieuwe minister Japan
al meteen in opspraak
Van de redactie buitenland

TOKIO - De nieuwe minister van
Justitie van Japan, Takashi Hasega-
wa, is twee dagen na zijnbenoeming
al in opspraak geraakt. De oppositie
in het Japanse parlement wil dat hij
vertrekt in verband met donaties
aan zijn partij door Recruit Compa-
ny. Dit concern staat in het middel-
punt van een aandelenschandaal
dat voor premier Noboru Takeshita
aanleiding was om eerder deze
week wijzigingen aan te brengen in
zijn ministersploeg.
Hasegawa heeft verklaard dat het
'onzorgvuldig' is om donatiesaan te
nemen, maar dat hij zal voortgaan
met het uitvoeren van zijn taken als
minister van justitie. Premier Ta-
keshita heeft al verklaard dat het

niet onwettig is om geld aan te ne-
men. In Japan mag een bedrijf tot
honderd miljoen yen (1,5 miljoen
gulden) aan een politicus schenken.
De politieke groeperingrond Hase-
gawa heeft vanaf 1976 geld ontvan-
gen van Recruit Company. Toen
was Hasagawa minister van Werk-
gelegenheid.

" Deze week werd het
nieuwe Sovjet-passagiers-
vliegtuig Tupolev TU-154
gepresenteerd in Moskou.
De komende dagen zullen
enige proefvluchten ge-
maakt worden met het toe-
stel, dat enige gelijkenis
vertoont met de Boeing-
-757.

Exportbedrijven
vragen overleg
van EG met VS

DEN HAAG - De Nederlandse Ex-
port Combinatie (NEC) vindt dat de
Europese Gemeenschap opnieuw
met de Verenigde Staten moet gaan
praten om een escalatie van de han-
delsoorlog af te wenden.
De NEC, waarbij ongeveer 500 ex-
porterende bedrijven zijn aangeslo-
ten, meent dat de EG voldoende ar-
gumenten in handen heeft om de
VS alsnog te overtuigen van de
juistheid van het invoerverbod op
met hormonen behandeld vlees.

Met de dinsdag aangekondigde im-
portheffingen tonen de VS volgens
een NEC-woordvoerder hun grote
angst voor de EG na 1992. De VS
vrezen dat de EG zijn handel dan
meer zal beschermen, maar zij kun-
nen niet staande houden dat het im-
portverbod door handelspolitieke
overwegingen is ingegeven, meent
de NEC.
De importheffingen hebben nu nog
geen gevolgen, maar het is een zeer
gevaarlijke ontwikkeling. Als de EG
nu maatregelen neemt en de VS ne-
men weer tegenmaatregelen dan
heeft dat rampzalige gevolgen voor
de gehele economie. Als de grenzen
van deVerenigde Staten dicht gaan,
leidt dat tot verhevigde concurren-
tie op andere markten, aldus de
NEC-woordvoerder.
De Verenigde Staten stellen onder-
tussen een onderzoek in naar ver-
meende oneerlijke handelspraktij-
ken van de EG en Groot-Brittannië
bij de export van Amerikaans koper
naar deze twee markten. Het gaat
hierbij om koperschroot en om
schroot van koperlegeringen.

Brazilië boekt
inflatierecord:
933,6 procent

SAO PAOLO - De inflatie in Brazi-
lië bedraagt dit jaar 933,62 procent.
De geldontwaarding is daarmee
ruim tweemaal zo groot als in 1987
en betekent een record, zo heeft het
officiële bureau voor de statistiek in
Sao Paolo meegedeeld. De inflatie
in december komt uit op 28,79 pro-
cent en dat is een maandrecord. Het
voorgaande maandrecord werd in
oktober gevestigd met 27,25 pro-
cent. In decembervorig jaarzat het
percentage op 14,14.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 29-12-1988 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.350-/ 26.850;
vorige ’ 26.720-/ 27.220; bewerkt ver-
koop ’ 28.450; vorige ’ 28.820 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 355-/ 425 vorige

’ 360-/ 430; bewerkt verkoop ’ 470 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,96 208
Brits pond 3,48 3,73
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Duitse mark (100) 111,00 115,00
It. lire (10.000) 14,65 16,05Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,63 1,75
Franse fr. (100) 31,85 34,35
Zwits. fr. (100) 131,25 135,75Zweedse 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 2,01325-01575
Brits pond 3,6075-6125
Duitse mark 112,875-925
Franse franc 33,035-33.085
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 133,420-470
Japanse yen 160,52-160,62
Ital. lire 15,320-370
Zweedse kroon 32,725-775
Deense kroon 29,200-250
Noorse kroon 30,545-595
Canad. dollar 1,68575-68825
Oost. schill 16,0450-0550
lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,7560-7660
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 2,7150-7250
Hongk.dollar 25,70-25.95
Nieuwz.doUar 1,2585-2685
AntiU.gulden 1,1150-1450
Surin. gulden 1,1150-1550
Saudische nal 53,60-53,85
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 287,9 287,2
alg-lokaal 281.4 281,5
internationals 294,9 293,3
industrie 251,6 251,5
scheep/luchtv. 260,2 262,2
banken 353,8 352,8
verzekering 607,6 614,0
handel 467,7 468,4
cbs obl.index 115,5 115,5
rend. staatsl. 6.24 6,24
waarvan 3-5 jr 6,15 6.16
waarvan 5-8 jr 6,26 6,26waarv.s langst 6,43 6,43
rend. bng-len. 6,57 6,66
rend. banklen. 6,30 6,29

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 154,00-154,80(154,00)
Kon. Olie 228,90-229,30(228,90)
Philips 34,10-34,40 (34,10)
Unilever 118,50(118,00)
KLM 42,90-43,20 (43,00)

NEW YORK Dow 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 2169.11 966.38 185.57 824.73
Hoogst 2193.04 977.53 187.23 833.70
Laagst 2165.18 963.81 185.28 823.05
Slot 2182.68 973.61 186.82 830.24
W"?st/ + 16.25 + 7-99 + 0.89 + 6.05verlies
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Aurointo JË»
Uw Peugeot-dealer met de meeste service

h^^M Mj ip»|| Reeds 25 jaarPeugeot-ervaring.
mm WMm m- W Im) « Zeer rote onclerdelen voorraad.
/UITnniinn Ëv!b Grofó peu9eot-accessoiresshop.

AUTOSHOP TowKw 25man vakbekwaam werkplaats-personeel.
Grote voorraad nieuwe en occasion-auto 's.Nobelstraat 61 88-89 ...

Heerlen 50 nieuwe huurauto s (Europcar Autoverhuur).
JeiejooiU)45^i2i^ SCHELSBERG 45 TELEFOON 720202 HEERLEN

Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.).

grasbroekerweg 9 heerlen tel. 045-724545

Suzuki Swift, 5-drs. GXI (demo) '87
Suzuki Alto aut '85, '84
Suzuki Carry minibus '83
Suzuki SJ4IO, geel kent '83
Suzuki Alto 3-sdrs '85, '86
Fiat Panda 45 '85
VWPolo '83
VWGolf 1.3,3-drs '85
Peugeot 305 SR '82
Ford Escort 1.6 diesel '85
Renault 4 GTL '79
Renault 5 aut .79
Opel Corsa 1.2S '83
Honda Accord aut '79
Volvo 66 '75, 79
Toyota Starlet '87
Waar u met vertrouwen auto's koopt!

106230

éf^ Autoservice
tl HALECO B.V.
«^^" Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
l/w adres voor diverse topmerken
autoradio's en cd.-spelers.
Tevens inbouwcentrum voor professionele auto-alarmsystemen.

■MPWB

Te k. gevr. auto.---
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
Wij kopen alles. BE-DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen 8.V.,
rn- en verkoop, Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 634915.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
meiken. 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
ie bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14.Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Feestelijke kerstshow van
22 tm 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 2.0 L GL '86;Ac-
cord 2.0 L EX aerodeck
LPG '86; Audi 80 diesel CL
'86; Sierra 2.3 L dieselLaser; 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

4; 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
1.6 L 5 D CL '84; Starlet 1.3
L DX '84; Corsa 1.2 L LS
'84; Orion 1.6 L GL '83; Es-
cort 1.6L Bravo '83. Diverse
goedkope inruilwagens.
Wijngaardsweg 8, Heerlen-
Hoensbroek, tel. 045-
-212459.
RENAULT Fuego GTX '81.
f3950.-; Kadett 1.2 Station
80LPG. f 3750,-; Mercedes
240D. aut. '78, f 5750,-; Vol-
vo 245 GL '79, f3750.-;
Honda Civic aut. '81,
f3500.-; Golf GLD '77.
M950-; Fiësta '77, f900,-.
Hoge inruil. Tel. 045-211071.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek.
Te k. FORD Escort CL 14,
5-drs.. bwj. '86. ’ 16.500-,mr. mog. Tel. 045-316940.
Nieuw model FIAT 127 Su-
per bwj. '82, APK 1-90,
34.000 km, 5 speed enz.
Vr.pr. ’3850.-; 045-319328
Te k. SIMCA Horizon 1.5
GLS '79 i.z.g.st. f 1500,-:
Tel. 045-324419.
re k. HONDA Ouintet
5-drs. Bwj. '81, kl. blauw-
"net. 5-gang enz. / 3850,-.
Kieskoel 8, Schaesberg.
re k. AUDI 80 16 GL.
1-drs.Kl. zilver-gnjsmetall.,
f3850,-. Dr. Poelsstr. 42,
Kakert-Schaesberg.
Te k. Capn ONDERDE-
LEN. Mgr. Lemmensstr. 36.
Nieuwenhagen.

ESCORT 11 CL '86. nw.
mod. Slechts 9600 km I.n-
w.st.. ’16.500.-. Tel. 045-
-220940.

Schade Nissan BLUE-
BIRD 1.6v. onderdelen '83.
tel. 457145.
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. '84i; Ford Sierra 2.0 t.
5-drs. bj. '84. Gunst, eind.-
jaars.aanb.: Opel Kadet 1.6
S 4-drs. '82,Suzuki AltoFX
'82; Escort stationcar 1.3 L
'81; Opel Kadett stationcar
'81; Lancia Bèta 1600 '80;
Volvo 244 GL m, lpg mod.
'80. Bernhardstraat 12Mun-
stergeleen (ook zondags ge-
opend).
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 Uno 55
'84; Toyota Corolla '83; Peu-
geot 205 '82; VW Golf 1600P&3: BMW 316 '87; BMW
318i'85: BMW 524 TD '85:
BMW 316 4-drs. autom. '85.
Autobedrijf Reubsaet, Ópde 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.z.g.st. Tel. 04499-
-3398.
OPELKadett n. mod. 12SC
HB. bj. '85, km.st. ± 35.000.
le eigen, ’11.750,-. 04490-
-26923.
HONDA Accord 4-drs. bj.
'81, i.z.g.st. ’3250,-. 04490-
-27965.
Tek. MAZDA 626 2.0L met
apk, bj. '79 f 2500.-. Tel. 045-
-353764.
Opel KADETT 1.3 N. 1V- jr.
oud, kl. rood. GSI-spoiler.
radio-cass., div. extra s. Tel.
04492-3205.
Te k. in st. v. splinternw.
VOLVO 360 GLS 5-bak.
5-drs. bwj. '85 kl. metall-
.groen, geen 2e zo apart
mooi metkeuringsrapp. dd.
28-12-88 ’8750,-; Inl. 043-
-254462.
Zwarte Mits. CELESTE 1.6
1981, pas APK, trekh., ra-dio, i.g.st. f2450,-; Kera-
mieksingel 29, Wijk 16,
Maastricht.
Te k. ESCORT 1.3 L 5-drs.
bwj. '81, APK a.nw.
f 6450,-; tel. 04490-26047.
Te k. VW Golf 1600 S
AUTOMATIC, APK-gek..
als nw. bwj. '80. 100<X in
orde, ’ 3800.-; 04490-22689.
Antiekhandel Simons biedt
u een ruime keuze in antie-
ke MEUBELS en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen met service en 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.
34455-1954 of 1592.

1 JAAR GARANTIE
op al onze Leeuwekeur occasions vanaf ’ 7.000-

OpelKadett I.2Combi ’ 2.500-
RenaultlBTSLPG ’ 3.500,-
Hyunday Runner rood, radio ’ 6.250-
Opel Kadett LPG ’ 6.500-
Peugeot 505 GL schuifdak ’ 8.500-
Peugeol 505GL 5-bak zeer mooi ’ 10.750,-
Seat Ronda 1.2GL 5-drs., 5-bak ’ 11.000,-
Peugeot2osGEs-drs.'Bs ’11.750,-
Talbot Horizon 1.5 GL 5-drs. 5-bak ’ 11.950,-
Peugeot 305GL 48.500 km ’ 12.750-
Peugeot 205 XE 3-drs. rood ’13.500,-
Peugeot 205 GEAccent 5-drs. rood ’ 16.250,-
Ford Sierra 2.0 Autom. metallic ’ 16.900,-
Peugeot 205 GR luxe uitv. 5-drs. 5-bak ’ 17.500,-
Opel Kadett 1.2 SC zilvermet. 32.000km ’ 17.750-
Peugeot 309 XL 3-drs. 18.000km rood ’ 19.500,-
Peugeot 505 GL diesel ’ 19.500,-
FordEscort 1.4Bravo 4-drs. 21.000km ’ 19.950,-
Peugeot 309 SR 1.6 el. ramen, centr. slotDemo ’ 20.750,-

Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202
112031 _

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

■Panda 34 -45... '81 t/'m '87 Mini 1000 E '85
Uno4s-55 '83tm'88 Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6
Uno Diesel '84,86,87 Renault 4 - 9 TL .'Bl t/m '85
Ritmo '84t/m'B6 RenaultHTXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
127Super900 '82 Opel Corsa TR '84
1271050 '86 Jetta '83
RegataBsS, 100 S '84 Toyota Corolla Aut '80-Fiat 238, zeer mooi '79 Volvo 345 DLS '82
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185. Kerkrade. Tel. 045-413916.

Zeer excl. Opel KADETT
13 LS, 4 drs., alle extra's bj.
'86, vr.pr. ’ 15500,-, mr.
mog. prof. v.d. Waalstr. 8.
Hoensbroek.
Te k. RENAULT 25 TS bwj.
'85. kl. wit. 5-drs.. nw. ban-
den, get. gl„ 5-speed, km
76.000. i.z.g.st. ' ’ 13.750.-;
Inr. mog. Pracht auto. Piet
Heinstr. 22 Geleen.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van f 100,- tot
’5000.-. 04490-43481.
Te k. OPEL Ascona 16 SR
bwj. 10-79. 4-drs., 80.000
km, nw. uitl.. trekh.,
schuifd., blauwmet., zr.
mooi. i.z.g.st., APK 12-89.
Vr.pr. f 1950,-; Tel. 04490-
-37810.

Te k. GOLF 1300 bj. '83, nw.
model, koopje. Tel. 045-
-726716.
Te k. FORD Escort 1100
bravo bj. '84, i.z.g.st. 5-drs.
Vr.pr. I 10.750,-. Inr. mog.
Tel. 045-444510.
Te k. OPEL Senator 3-ltr. S
i.z.g.st. Bj. '80. Tel. 045-
-458126. "Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
pie. Tevens schade- en ge-
bruikte automobielen. In-
en verkoop. Locht 70, Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
ESCORT 1600L, bwj. '84, 5
versn., rood. f 11.500,-. Tel.
045-270999.

11 .000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

15.000 Opti-Belt
V-snaren direct uit voorraad leverbaar

Voor industrie, landbouw en huishoudmachines
Kerp

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951
BLAUPUNKT - Auto-Hifi. Compl. programma uit voor-
raad leverbaar. Een echte Blaupunkt vanaf ’129,-.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen.

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

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

Te koop

VW Polo 1300 GT
bwj. '83 met schuifkanteldak.

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

Deze week nog openingsshow
van Limburgs grootste en meest

komplete autohuis
Jurgen Autocentrum

Mercedes Specialist Nissan-dealer
Mercedes nieuw demo: 230CE demo impalamett. 190D
nieuw blauwzwart; 250 Dnieuw impala 190Dnieuw
rookzilver; 250Dnieuw d.blauw 190Enieuw impala;
250Dnieuw d.blauw; Mercedes gebruikt: 300SL '87
blauwzw. 190D'85 wit; 300eaut. '85 bl.zwart 190D'86
d.blauw; 250D'85 rookzilv. 190Eaut. '86 blauw; 240D
'84 groenmett. 190E'87 blauwmett.; 230E'83 blauw
190Eaut. '87 perlmuth; 200T'84 groen 190 '87 do-
blauw; 200 '83 groen 200D'79 groenmett.; 200 aut. '87

blauw 280S'79 groenmett.; 200D '85 rookzilv. 300Daut.
'77 zilvermett.; Nissan gebruikt: Nissan 300ZX Turbo
08-87; Micra SDX 3-drs. '86; Cherry 1 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 1.8Turbo 04-86; 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 1 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.
Wij bet. dir. contant geld 500 tot 50.000 gld. voor alle
type auto's. 045-414372, ook 's avonds. Gespee. in
Mercedes.

|Te k. OPEL Kadett 1.2 S
bwj. '78, ’ 1750,-; Tel. 045-
-316940.
Te k. VW Golf 1100 CL bj.
'83, km.st. 66.000 in zeer
mooie st. Vr.pr. ’ 8750,-. Tel.
045-441385.
FORD Escort 1300 L bwj.
'79, APK 5-89 blauwmet. in
nw.st. Vr.pr. ’ 1950,-; Tel.
045-319328.
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 Manta 3-drs.,
puntg., i.z.g.st. '78 f2250,-;
Tel. 045-316940.
VOLVO 343 DLS (2 liter)
Bordeauxrood, sept. 1982
’6800,-. 04490-21194.
Te k. FIAT Uno 70 SL '87
centr. vergr. electr. ramen.
Wit kmst. 28.000. Pr.

’ 16.750,-.Tel. 045-717755.
Te k. 4 WINTERBANDEN
compl. met velgen (Volks-
wagen). Tel. 045-418735.
Te k. MERCEDES 200 D
bwj. '73 + Mercedes 240 D
bwj. '74. Tel. 045-721576.
Te k. FIAT panda nov. '85,
km-stand 16.500 z.g.a.n. Pr.

’ 7.500.-. Tel. 045-216538.
Te k. V.W. GOLF bwj. '78.,
met APK. Tenelenweg 79,
Voerendaal.
Te k.« OPEL Kadett n. mod.
1.3 LS, 3-d. wit 9/'B5. Inr.mog. 04490-15526.
BMW 316 bj. '82 i.z.g.st., mr.
mog. kleine auto. evt. bij-
bet. 045-458462.
Te k. witte PORSCHE 928
autom., are. bj. 10/80, km.st.
±85.000,-. Vr.pr. 34.500,-.
Inr. mog. 045-414372.
VW Golf 1600 LS m. '79.
Apk tot 12-'B9 ’2450,-. Tel.
045-454087.
Te k. OPEL Omega 18 LS,
kl. roodmet.. km.st. 55.000,
in nw.st. Vr.pr. f21.000.-.
Inr. mog. 045-414372.
Te k. FORD Taunus bj. '73,
apk dcc. '89. Vr.pr. ’600,-,
alu. velgen (4-gats) voor
Ford. Vr.pr. ’ 300,-. Te bevr.
Kleingraverstr. 36 Kerkra-
de
BMW 316-18 bj. '83, nw. mo-del '84 op lpg.km.st. 96.000,
get. glas, ivoor/wit. Pr.
f 13.250,-. Tel. 045-322976.
Te k. OPEL Kadett D com-
bi 5-drs. bj. '80, apk 2-'9O, in
goede staat. Pr. ’4750,-.
045-322220.
Te k. TOYOTA Corolla DX
bj. '80 i.z.g.st. Tenelenweg
79 Voerendaal.

Saab
99LPG zilver '82
99 4-drs. groen '83
900iwitLPG '84
900i5-drs. blauw '85
900 turbo 16S zilver '84
900 4-drs. zilver '86
900 turbo zilver arrow... '86
900 turbo 16S + leer.... '86

Lancia
Prisma 1600wit '85
Prisma 1600 inj. zwart.. '87
Thema V6aut. bruin '86

Overig
Ford Sierra 6 cyl '85
Fiat Croma turbo diesel '87
Volvo 360 GLS '85
Mitsubishi Colt rood '87

Kompier
Off. SAAB-LANCIA-dealer

Heerlen 045-717755
Maastricht 043-632547

Autobedrijf Sjaak v.d.
Bergh biedt te koop aan:
VW Golf '82, tev. met een
jaar of 20.000 km, voll. ga-
rantie: VW Polo Special
en VW Polo GT '83. Pr.
Hendriklaan 32 Brunssum
tel. 045-270270.
RENAULT 18 GTL bj. 12-
-12-79 APK t/m '89, radio-
/cass. pr. ’ 1800,- tel. 04490-
-45719.
Te k. Ford SIERRA 2.0 GL
bj. '83 kl. antracietgrijs sun-
roof, XR4-spoiler i.z.g.st.
sportief mod. vr.pr.

’ 14000,- tel. 04490-41985.
Te k. Opel Kadett hatch-
back 16 S 5-bak antraciet-
met. bj. '87 ’ 17750,-; Opel
Kadett diesel bj. '86 5-bak
rood f 16750,-; Mercedes
280 S bj. '80 autom f 16750,-

-; BMW 320 i bj. '84, 4-drs.
zilvermet. ’ 17750.-; Honda
prelude bj. '83 f 9750,-; VW
Passat bj. '80 wit ’3250.-
VW Jetta bj. '80 groen

’ 4000,- Garage GEVA,
Burg. Lemmensstr. 109.
Geleen, tel. 04490-54074.
BMW 320 6 cyl. autm. bj. '79
i.g.st. ’ 3450,-Toyota Carina
t. '79 lpg (motor tikt) ’ 900,-
-tel. 04490-22932.
Ford Scorpio 2.0 5-bak '86
’25.500,-; Honda Prelude
1.8 5-bak '86 div. ace.
’23.500,-; Ford Sierra 2.3
diesel 5-bak '86 f 18.000,-;
Ford Sierra 1.8 laser '86

’ 18.000,-; Ford Sierra 2.0
GL 5-bak lpg '83 ’ 12500-;
Ford Sierra 2.0 GL '82
f 10750,-; Ford Sierra 1.6
Laser lpg '85 ’ 15500,-;
Ford escort 1.6L 5-bak div.
ace '85 f 14500,-; Opel Ka-
dett 1.2 LS '86 ’ 15750,-;
Opel Corsa 1.3 LS hatch-
back '87 ’14750,-; Opel
Corsa 1.2 LS 2-drs. %7

’ 14750,-; Opel Ascona 1.6
LS hatchback automaat '85
f 16500.-; Mazda 626 1.6LX
coupé '85 f 15000,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL '86
f 17000,-; Renault 25 GTS
5-bak '86 ’23500,-; Renault
11 1.4 Broadway 5-drs. '86

’13500,-; Peugeot 505 Se-
lect 5-bak '85 ’15500,-; Nis-
san Bleubird 2.0 GLautom.
Lpg '85 f 13500,-; Nissan
Stanza 1.8 GL 5-bak '83
’9500,-; Toyota Camri 2.0
GLI autom. 5-drs. '85. In-
ruil, financieren en Bovag-
Parantiebewijs. Atobedrijf

.V. DIJK ÉN ZN. Hom-
pertsweg 33 Landgraaf
(Schaesberg-Kakert) tel.
045-311729. Alle keuringen
toegestaan.
Tek. VOLVO 360 GLT 2.0 i,
bj. 7-'B5. Tel. 045-210290.
KADETT 12 hatchback '83 |
sch/kant. dak als nw. Her-1
longstr. 43, Heerlerbaan. |

Te k. BMW 318 bwj. '79,
APK '90, div. extra's,
schuifd., eet. gl., sportvelg.,
zendergrill, zender Dunder,
kl. beige, i.z.g.st., ’ 4000,-;
Tel. 04490-40382.
Te k. OPEL Kadett 1.2 LS
Hatchback bwj. '85 kl. rood,
5-drs., pracht auto, km
56.000, nw. banden, keuring
toegest, spec. striping,
f 1L750-; Piet Heinstr. 26
Geleen.
Te k. CITROEN Visa 11 E 4
cyl. bwj. '85,APK juli '89 kl.
beige, mirageuitv., 5-drs.,
pracht auto, ’ 5750.-;
Schatsberg 14, Oirsbeek.
Te k. FORD Escort 14 CL
bwjr. 5-'B6, wit, 24.000 km,
sport, uiterlijk f 17.000,-.
045-252357.
Te k. van part. VW Polo
coupé Sprint Jub uitg. bj.
'86, kl. rood, spoilers,
sp.stuur, sp.velg. Alles ori-
gin. 28.000km. Pr. ’ 15.500,--. Tel. 045-316599.
Koopje FORD Fiësta type
'78 t.e.a.b. Haesenstr. 34
Schaesberg.
Te k. FIAT Ritmo 65 L bi.
'81, lpg, apk. Kasteellaan 2A
Meezenbroek-Hrl.
Te k. BMW 323-i bwj. '85
met veel extra's f33.000,-.
Tel. 045-726840 of 313823.
BMW 320 5 cyl. bwj: '78,
§rijs, moet gespoten wor-

en. Tel. 045-463494.
Te koop defecte GOLF GTI
wit '81 t.e.a.b. tel. 045-
-727778.
Ford FIËSTA 1.1 L Bravo
'82 zeldz. mooi, Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
Ford type ESCORT L Bra-
vo '82 zeldz. mooi, Kerkra-
derweg 166. Heerlen.
Zeer mooie RENAULT 5
autom. grijs met., zw. leren
dak bj. '78 APK sept. '89,
tel. 045-271633, pr. Bern-
hardstr. 70, Brunssum.
Te k. BMW 316 bj. '77 APK
gek, tel. 045-219921.
Te k. SCIROCCO 1.6GT bj.
'79, Klingbemden 33
Brunssum.
Te k. HONDA Civic auto-
matic, type '81 S 2100. Tel.
045-458559.

Top-
occasions
Auto A-Z bv

Door verkoop van diverse
merken nieuwe auto.s voor
u ingeruild 0.a.:
BMW 316 i. demo '88
Suzuki Alto GL demo ....'BB
VW Golf GT4 3-drs '88
Toyota Camry station.... '88
Fiat Uno fire moter '87
8MW316 sversn '87
Suzuki Sift 1.3 GLX '87
Ford Escort 1.6CL '87
HondaAccord 2.0EX....'87
Opel Omega 1.8 i '87
Daihatsu Charade TS ...'B7
Austin Mini 1000 E '87
VW Golf 1.8GL 3drs '86
Ford Orion 1.6GL '85
Opel Senator 2.5 i '85
BMW 525 i div. ace '85
Opel Kadett 1.3 LS '85
Ford Escort 1.3 L '82
Saab9ooGLl 3drs '82
Toyota Corolla 1.6 GL...'84
Exclusieve cars

Mercedes 190Ddiv. ace...
'. '88

JaguarDaimler 3.6 '87
Audi 90E nw. model '87
Saab 900GL 3drs '87
Porsche 924 S nw. staat'B7
Mercedes 200D div. ace....

'87
Mercedes 190 E autom.'B6
BMW 728 i autom '86
Mercedes 230E div. ace....

; '85
Mercedes 190 E autom'Bs
BMW 633 CSi airco '80
Mercedes 230coupe aut....

'80
Nu nog 'n occasion kopen
betekent dat u nu al de ver-
laagde 1989 prijzen betaalt
bij Auto A-Z b.v. Heerlen-
seweg 200, Landgraaf,
tel. 045-728484.

Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
odk 's avonds.
Ford ORION 1.6 GL injec-
tie, grijsmet. 11-'B3, div. ex-
tra's, 83.000 km. Vr.pr.

’ 13.250,-. Tel. 045-213208.
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.
ROVER 3500 type '80,
z.g.a.n. mr. kl. auto mog. tel.
04490-38119.
Te k. R 14 bj. '79 APK 6-'B9
pr. f 650,- Insstr. 16, Geleen
04490-51654.
Te k. MERCEDES 230 TE
bj. '82 km.st. 170000 tel.
04406-41022 of 13636, fac-
tuur mog.
Te k. Opel KADETT bj. '75
APK tot 12-'B9 100% in orde
’950,-04404-1384.
Nieuw! CITROEN BK 19
GTI (11-'B7) metal. rood,
slectr. getinte ramen, brede
banden, alu. velgen. 14.500
km. 6 mnd. garantie. Tel.
345-314964.
re k. OPEL Kadett Berlina
bwj. '84. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-270279.
KOOPJE Lelijke Eend
i.pr.st. '82, apk le mnd. '90
f2250.-. Tel. 045-415528.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-raor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Mitsubishi Galant 1600 '82

4200,-; Sapporo 1600 '79
2500,-; Datsun Cherry

:oupé '79 ’ 2900,-;Renault 5
3L VBl f2950,-; Honda Pre-
ude '80 f5500,-; Opel Ka-
iett '80 ’ 4500,-; Kadett Ca-
avan '78 ’ 1950,-; Rekord
900 N '79 f2400,-; Honda
:ivic '81 5 drs. f 3900.-; VW
3olf D '79 f 3900,-; Toyota
:elica liftback '78 f2100,-;

Taunus Ghia 6 cyl. '80
" 2900,-; Fiësta '78 f 1500,-;
Vlazda 323 '78 ’ 1300,- Oude
.landgraaf 101,Schaesberg-

tel. 045-311078.

DAIHATSU-DEALER Ton
Quadilieg. Let op!!! Oude-
jaarsaanbiedingenü! Por-
sche 911 SC XO coupé, le
eig., onderhoudsboekje,
get. glas, nieuwst. '82; Mer-
cedes 190Ezwartmet. 66000
km '86 f 36900,-; Ford Scor-
pio 2.8 IGL 37000 km '85
f 23.900,-; Ford Scorpio 2.0
Cl aut. 68000 km '85
’22500.-; Honda integra
wit, uitgeb. 9000 km ?88
’27.000,-; Peugeot 205XS
le eig. rood, 4e maand '88

’ 19.TC0,-; BMW 316 M-uitv..
4-drs., zeer sportief '86
’26.900,-; BMW 316 4-drs.,
roodmet. 45000 km '86
’21.900,-; Toyota Celica 1.6
ST groenmet. '86 ’ 26.900,-;
Citroen BK sport excl.
uitv., zilver '85 f 18.900,-;
VW Scirocco 1.8 GTI rood,
nw.st. '84 f 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
f12.750,-; Opel Kadett 12LS blauw 52000 km '85
’13.900,-; Opel Kadett 1.2
LS Limited bruin '85

’ 13.900,-; OpelKadett 1.6D
111000 km rood '84

’ 12.900,-; OpelKadett 12 S
Hatchback groen '84
f9800,-; Ford Sierra 1.8 L
5-drs. LPG grijs '86
’16.900,-; Ford Escort 1.3
CL 34000 km zwart '86

’ 16.900,-; Ford Escort 1.6L
5-drs. blauwmet. '83
’10.900,-; Saab 900 GLS
Sedan blauwmet., 11emnd.
'83 ’11.900,-; MitsubishiLancèr F blauwmet. '83
’8900,-; Skoda 120 LS cou-
pé 36000km, wit '84 ’ 4950,-
-; VW Golf 1.6 CL autom.beige '82 ’7900,-; Honda
Quintet autom. blauw '82
f4950,-; Mitsubishi Sappo-
ro 2.0 GLX rood '81 f 5750.-.
Stationcars: Ford Granada
2.8 I GL autom., als nw.
uitv. '82 ’ 9950,-; VW Passat
diesel rood nw.st. '86
’19.900,-; VW Polo Shop-
per rood 47000 km '86
f 10.900,-; Toyota Tercel 4
WD blauwmet. '85 f 15.900,--; Suzuki SJ 410Q' Softtop
wit '83 f 10.750,-. Inruilers:
Ford Granada 2.3 L LPG,
bruinmet. '82 f 4750,-; Ford
Taunus 1-6 Ghia 4-drs.
bruin '79 ’ 1950,-; Ford Es-
cort L geel, zeer mooi '79
f2750,-; Honda Accord 1.6
3-drs. goudmt. '80 ’ 2900,-;
Honda Civic L 3-drs. goud-
met. '80 f 1950.-; Opel Man-
ta 2.0 S Hatchback zilver '80
’3250,-; Opel Manta 1.9 N
Hatchback oranje '79
f2750,-; Opel Ascona 1.6
i.g.st. '77 f 1500,-; Opel Man-
ta 19N 'blauw i.g.st. '76
f 1750,-; Peugeot 304 i.g.st.
'78 f 1500,-; VW Golf diesel
blauw '77 i.g.st. f 1500,-. in-
ruil en iïnanc. mogel. Bo-
vag-garantie, APK-station.
Ons nieuwe bedrijf bestaat
uit 500 nr showroom en 250
m 2werkplaats. Autobedrijf
Ton Quadflieg, Reeweg 112,
ind.terr. Abdissenbosch-
Landgraaf, tel. 045-321810.

SEAT-DEALER A.C.H.
Jeugdrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt met
gar. te k. aan: Seat-Malaga
I.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.
BMW 316 '88 19.000 km
d.groen met., nieuwstaat
045-725974.
Te k. kl. AMERICAAN 4
cyl. Olds-mobile Omega, T
'82 vr.pr. ’3500,- 045-
-324763.
LEIJENAAR'S AUTO-
CENTRALE sinds 1960 er-
kend automobielbedrijf
biedt te koop aan: Merce-
des 230 E eind '85; Ford
Sierra 1.8 Laser zwart '85;
Ford Sierra 2.0 GL '85; Ka-
dett hatchback 13S club
'87; Kadett hatchback 13S
automatiek '85; Kadett
hatchback 12 LS '85; Ka-
dett hatchback 12 S '84; Ka-
dett '78; Kadett stationcar
12 LS sedan met lpg '86;
Kadett 12 LS stationcar lpg
model '85; Kadett 12 S sta-
tioncar '80; Kadett hatch-
back 1.6 diesel '82; Ascona
1.6 Sedan '85; Ascona 1.6
diesel '82; Opel Corsa 1.2 S
luxus '84; Escort 1.4 CL '87:
Escort 1.3CL '86; Escort 1.1
Laser Sedan '85; Escort 1.1
luxas Sedan '85; Escort 1.3
luxus Sedan met zomer-
pakket '83; Escort 1.6 luxusrB5; Fiësta 1.1 CL Festival
'86; Ford 1600 L '82; Mazda
323 1300 '85; Mitsubishi
Colt 1200 EL '83; Volvo 340
1.4 Winner automatiek '86:
V.W. Polo sprinter 1.3 cou-
pé '85, V.W. Golf 1100 '83;
V.W. Golf 16 diesel ’ 2950,-
-79; aanhangwagen nieuw
afm. 200x120x36. garanties
tot zes maanden volledig en
schriftelijk. Gemakkelijke
betalingsregeling en inruil
mogelijk. Erkend APK
keuringsstation Ridder
Hoenstraat 151, Hoens-
broek. Infolijn 045-212091.
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.
Te k. FORD Escort Van,
grijs kent., met LPG en
APK, zeer zuinig, bj. '78.
Tel. 045-242256.
VW KEVER 1302, bj. 1972,
1 jr. APK. Tel. 045-423750.
BMW 315, t. '83, bijzonder
mooi. luxe uitv., / 7950,-.
St.-Martinusstraat 31, Kerk-
rade-West.
DAF 44 te k., i.z.g.st., prijs
j 600,-. Van Ittersonstraat
80, Heerlen, tel. 713298.
BMW 320 6 cyl., '80, met
rev.motor, pap. ter inzage,
APK 12-'B9, div. extra's,

’ 5250,-. Tel. 045-455778.
Automaat RENAULT 5
GTL Luxe, 5-drs., kl. beige, ;
vinyl dak, km.st. 83.000, bj. Il-6-'Bl, APK l-'9O, bijzon-
der mooi en i.z.g.st., !f 3950,-. Tel. 045-259809.
Te k. VOLVO 340 GL 1700
bwj. '88. km.st. 16.000. kl.
wit ’ 20.000,-; 04498-51659.

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BETTIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
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.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privewerk,
tel. 045-228481.
Ochtendblad vraagt BE-
ZORGERS voor Hoens-
broek. Tel. 045-218880 tus-
sen 18 en 19 uur.
PERSONEEL gevr.: ïë
kapster voor 2 of 3 dagen
per week. Kapsalon TheoHanssen, Altaarstr. 81
Schinnen. Tel. 04493-1488.
Met spoed HANDLAN-
GERS gevr. Leeft, liefst 18-
-21 jaar.Bouwbedrijf Baade.
Tel. 04499-3885. Na 18.00
uur.
Gevr. flinke JONGEMAN
18-20 jr. als bijrijder op onze
meubelwagen, liefst met
opl. LTS meubelmaker.
Schrift, sollicit. aan Vegers
Meubelen postbus 335, 6400
AH, Heerlen.
Gevr. voor weduwn. met 2
schoolg. kind., hulp in de
HUISHOUDING voor 3 tot
5 midd./week, omg.
H'broek/Brunssum. Schr.
reacties ond. nr. HO 657 aan
Limb. Dagblad, Kouven-
derstr. 215, 6431 HE Hoens-
broek.
Slagerij J. Giesen. Akerstr.-
Nrd. 186, Hoensbroek, tel.
045-212380, vr. een SLA-
GER en een leerling-slager.
VERKOOPSTER gevr. m.
ervaring voor 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.
APPELBEIGNETS,
sneeuwballen, Berliner
strikken, div. soorten wa-
fels, alles zuivere roomb.
Natuurlijk van Pat-
Lunchr. Au-Coin, Honig-
manstr. 33 Hrl. 045-715460.
SCHOONMAAKSTER
gevr. voor de avonduren uit
Heerlen en omgev. Schoon-
maakbedrijf' S. Horvat b.v.
Tel. 045-313757.
KAPPER/KAPSTER gevr.
i.b.v. bediende- of vakbe-
kwaamheidsdiploma voor
nieuw te openen kapsalon,
omg. Kerkrade/Heerlen, tel.
043-432286.
SCHOONHEIDSSPECIA-
LISTE gevr. i.b.v. diplo-
ma's om zelfstandig te kun-
nen werken in nieuw te
openen kapsalon. Omg.
Kerkrade/Heerlen, tel. 043-
-432286.
Nette KINDEROPPAS in
Schinveld gevr. opv. v.
12.00 - 13.30 u. en v. 15.15
-17.15 u. Bij ziekte en/of
vak. v.d. kinderen v. 9.00 -
17.15 u. Kind. (4 en 5 jr.) zit-
ten op basissch. De Bel-
boom. Buitenschoolse opv.
bij voorkeur ten huize van
de kinderen. Voor (langd.)
werkloze (huis)vrouwen
mogelijkh. tot vaste part-
time baan. Tel. 045-255432.
Schrift, reakties n. Postbus
1033, 6450 CA Schinveld.
CLUB PARIS vr barda-
mes, v. middag/avondu-
ren. Provincialeweg 31*
Noord, Oirsbeek. Tel.
04492-1873.

11Model Agency Mystique
zoekt gedipl. MANNE-HqUINS. tel. 045-451543.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,

' badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen 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.
Man 30jr. zkt werk als ON-
DERH.MONTEUR (elec-
trom. of loodg.) Kan zelfst.
werken. Tel. 04405-1268.
OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
TV-ANTENNES f395.-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
Erv. DAKDEKKER kan
nog da-, lood-, zinkwerk
aanmnemen. 045-351626
bgg 461432.
Vrouw biedt zich aan v.
hulp i.d. HUISH. ,'poets-
werk, omg. Brunssum. Br.
o.nr. BR 322 L.D. Rumpe-
nerstr. 81, 6443 CC Bruns-
sum.

De hoogste prijs v. oud pa-
pier en metalen. IRIK, Pap-
persjans 36 Heerlerheide,
045-212913, na 18 u. 045--253209.
Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109. Geleen.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Gevr. KOELK. gasforn.,
diepvr., prof. hanengrill,
kasten, eeth., banlstel. Tel.
045-725595.
Te k. gevr. compl. Sinclair
ZX SPECTRUM 48. Tel.
045-254087. Na 12.00 uur.

Geheel gerenov. TUSSEN-WONING teLindenheuvel-
Geleen, tel. 04490-48670.
Te h. 1-pers. APP. best. uit
zit/slpk., badk. m. toil. +
hal, huur f 500,- per mnd.mcl. water-licht + cv. naast
Rest. Lotus, Kampstr. 17
Schaesberg. Te bevr. 04455-
-2236.
Te h. SITTARD nette gem.
woonruimte ± 25 m2, 1 of 2
pers. per 1 jan. 04902-41838
tussen 18 en 19 u.

Te. h. aang. 3-KAMER1in villa m. park m. "eigen parkeerpl. naM E
tion V'burg. Inl. dag.? !en 17 uur. Tel. Q4406J i,
KAMERS te huur vojj »tige mensen, hartje HJbroek. tel. melden nST 1
uur: 045-224509. i
Te h. HEERLEN "BJveld klein app. voor'
met vast werk. Dir<
aanv. Tel. 045-420821,
3 KAMERS te huur
k+d+wc delen. TW
sen, Heerlerbaan 2
Heerlen. Tel. 045-*
voor 15.00 uur .
Te huur op goede'JBENEDENWCShING-
vaarding direct. Tel- "1266. _^

Te h. ruime ETA<J
Schaesberg. Tel. 045-33
of 312836. J
Te h. KANTOORPj
Hrl. centr. met 7 ps_\
plaatsen. Inl. 045-7ljjj>
Te h. ruime gemeubfl
MERS aan rustige 1
ders, eigen ingang' ,
458329. J
KAMER te huurincS»
Heerlen / 295.-, all-u1-
-045-220491 J
KAMER te.h. met allej
zieningen bij centr. rA
de. Tel. 045-461870/43^
ZIT/SLAAPK. met gd|
keuken, douche,
w.k. water op kam^yens studio/app. 3
Heisterberg te HoenS"!
na 14 uur: 045-22965JJ
Groot luxieus APP^I
MENT te huur te KerW
Huur ’625,- excl. ]
aanw. borg f 1500.--{
04492-1822 J
Te k. weg. omst. PEljl
mg + lens + elektr. fuH
tassen 2x gebruikt in'-
-721937 na 12 uur. J
WINKELPAND te h-J
Streeperstr. Tel. 045jjl
Te h. BOVENWOjjj
met eigen voordeur.
broek-C. f550- exd
045-210224. 1
Te h. gmeub. j
/SLAAPK. (435.- 9

045-420576. __^

Te h. in Kiade-C^mont (5 min. v.a. $_\gestoff. en geU*j
3-km.app., w.k. V-f?slpk. bad, w.c, berg.
aansl. Huursub. moê-
-457406.
Gemeub. zit/slaapk.-^
douche, keuken. Wi.
heiderstr. 1 of 19Kiga
Valkenburg, te huur/y
alle comfort ml. "^13178 b.g.g. 15390.
KAMERS te huur
424061 (liefst damejM

________mmior }
Heerlen Aarveld. ~1
niusstr. 9 te k. gunsfjl
WONING met ïnpa^j
gar.. 4 slpks, tuin op zUjj
Vr.pr. ’138.000. W '416966. A
ÜBach o. Worms zeerïï
onderh. WOON 11. HM
en berging. Tot. opRJ
m2. Ind.: woonk.. yj
mcl. app badk.. m-1
serre. 3 slpk., *fl
’92.500.- k.k. BOPA ,
045-324133.

SCHAESBERG fiwoonhuis (o.a. 3 sip'J-jJ
me zolder) nabij cc? o
’83.000,- k.k. BOP^ j
045-324133. _^>{

Te huur

bloemen- en plantencentrurfi |i(
Uitermate geschikt voor groothandel, goede omze'-p,
huur. Omg. Heerlen. Br.ond.nr. HK 622 Limburgs
blad, postbus 3100, 6401 PP Heerlen. _^A

dm\__w_^^Ê______\

IJk\ Zond.9 A*1623 30 V. \
itJ9_\ I \ MaBnd"9 3A0172* 31 \» \
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"—" De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. .. ï C 95iDe prijs ’ üjfc'*'

LimburgsDagblad ,



Autoverkopen in 1988 kelderden naar dieptepunt

Importeurs dupe
overheidsbeleid

.^dealers en -importeurs sluiten hun boekjaar af. Uit de cijfers
p dat de verkopen van nieuwe auto's met vijftien procent zijn

Tot en met 30 november jl. werden er dit jaar
.939 eenheden verkocht, in dezelfde periode in 1987 waren
a* 511.713. Normaal is het voor dealers ook in december nog
bessant om verkopen af te sluiten. De aarzelende houding
de overheid echter is er debet aan dat er beduidend minder

verkocht dan in andere jaren. De overheid namelijk
6kt zich niet duidelijk uit over het beleid ten aanzien van

op schone auto's en een eventuele verlaging van BTW
ju*B. Zodoende is het onduidelijk hoe het prijskaartje per 1-1-
-t er uit zal gaan zien. De discussie over subsidie op katalysa-
|T*üto's overigens zo hoog opgelopen dat de RAI, waarin
k auto-importeurs zijn vertegenwoordigd, een kort geding wil

tegen de Nederlandse overheid, vergezeld van eenU^tteneis tot schadevergoeding wegens gederfde overko-

(| j.Per in de verliescijfers is Gene-
W,ot°rs die het best verkopende
\. 'de Opel Kadett in alle varian-
L,0' december jl. met 27,2% in ver-
H-^g dalen. Met andere woorden,
K eenheden. Landelijk heeft Opel
k an de verkoop moeten inleve-
rn A^n grote teruggang. De verkoop
W^el Veetra, momenteel levering

SePtember 1989, lijkt nogal wat
le maken.

Overstap
KgS Werd de Fiat TiP° door de
% 0

Se autovakpers uitgeroepen tot
HsT* het iaar>' Vol9ens een Maas"
7J irit Fiat-dealer was in het begin
V(ju resse voor de nieuweling ma-
Seur "de markt 9°ed aan-De im'Sk-^ met de Tipo toeslaan in het
Stt v ent van de Kadett- GoU en
t 6i»'h V° scoort duideliJk succes-
J*eiyJj.6^ m oktober een marktaan-
Pti "**} *.39% van de nieuwe verko-
NiteK Vol9ens de heer KüJllS6t 6k> slaat de 440-serie goed
Jst Penetreert dit model sterk in
2?' dep 9ment van de BMW 3"se-
-7> 6r * ord Sierra en de Audi 80. Ook
2* die H Volv°-riJders uit de 360-se-
Nt6n

a* overstap naar de 440 willen
lfi6*4o\» P reacties op de nieu-
?> drie er slechts één negatief. De
J?Hs _H„ 51 het marktsegment is, vol-
%v6 nheer Kleijn, haalbaar. Met de

" 'Ueu 6l Veetra echter dient zichwe concurrent aan.

Lease-auto

' Vou311 'erugzien op een goed
de heer Schijns (Van

Roosmalen, Maastricht) loopt de ver-
koop van de BK goed. Veel verkopen
vinden plaats aan 'fleetowners' en
vertegenwoordigers. Ook wordt vaak
de BK als lease-auto verkocht. De AX

had een trage start maar dringt thans
door naar de top tien van de landelijke
verkoop. In oktober jl. stond de AX op
de negende plaats met een marktaan-
deel van 2,67%. Volgens de heer Jas-
per gaan de zaken met Peugeot goed.
Op de Windraak liggen de verkoop-
cijfers met de Peugeot 205 twintig pro-
cent boven het landelijk gemiddelde.
Ten aanzien van de snelle uitvoerin-
gen is de interesse minder geworden
door snelheidbeperkende bepalin-
gen van de overheid maar nog niet
duidelijk in de verkoop merkbaar.

Terugloop
Resumerend kan worden gesteld dat
het jaar 1988 niet de historie zal ingaan
als een topjaar voor autoverkopen. In
de zomermaanden kwam de auto-
markt dermate onder drukte staan dat
een omzetverlies van vijfentwintig
procent over de gehele linie werd
verwacht. Dit is thans teruggebracht
tot vijftien porcent (1 november jl.). In

weerwil van verkoopacties in decem-
ber, grote prijsverlagingen van diver-
se types, onder meer bij Opel en spe-
ciale financieringsmogelijkheden
neemt de consument toch een afwach-
tende houding aan. Ook het feit dat de
tweedehandsmarkt een te lage omzet-
snelheid heeft, is debet aan de terug-
loop van verkoop van nieuwe auto's
waardoor inruilprijzen onder druk ko-
men te staan. Veel autodealers trek-
ken aan de bel en reorganiseren aan
de hand van verkoopcijfers. Ongetwij-
feld zal dit ook konsekwenties hebben
voor de werkgelegenheid in de bran-
che. Misschien wordt 1989 een beter
jaar als de overheid ook water bij de
wijn doet en door BTW- en BVB-verla-
ging, alsmede subsidie op katalysator-
auto's, de aankoop van auto's weer
aantrekkelijk zal maken....

Flor Schilte

" Fiat Tipo jaagt op top van
marktsegment.

Renault 19 speelt op zeker
Metg

y^Jmgevmg die zeker zal
het 'nf11 'de kopers die zich in

6 bl°k' thuisvoelen. is de
te ticxJL m*n of meer geslaagd
PrajJsL en' Het 's geen opvallende
Vi r, Vormgeving, die men uit dit
die ?,!*end is. Maar de fabrikant,
*Uto's ;rddels negentig jaren
19 op 2 u ' speelt met de Renault
de vo»!!, Dit houdt een gematig-
der» u^eving in, maar evenzeer**itdnl; teit die Noordeuropees
öe tg*51-

-*e^uiteQVallende resultaten van de
'etiie, L !." U moeten door de 19
pittige i?u n 9edaan. Dat is een

«TT waarv°°r dit midden-
n,° el *"* ziet gesteld. Op-

deKaH 6n gevestigde modeUen
' scort en Golf zal niet

indeel Km^^ het
w/%) van de autos in

Nederland wordt verkocht. In 1989
wil men er 11.400 van verkopen en
dat is bijna de helft van het totale
verkoopcijfer voor '89 van Renault
Nederland. Het rijden met de Rl9
is op zich een prettige bezigheid,
geen opvallende minpunten en -
toch bijzonder voor een geheel
nieuwe auto - ook geen opvallende
pluspunten. Echt een doorsnee-
auto die men niet gauw in de steek
zal laten en waar men zich snel in
thuis voelt. Er is keus uit een 3- en
5-deursmodel, vier benzinemoto-
ren en een dieselmotor van 1,9 liter
plus vier uitrustingniveaus.

De eenvoudigste van de tweeën-
twintig typen is de Renault 19 TR
van 21.900 gulden; de duurste is de
TXE van 30.900 gulden met een 92
pk sterke motor van 1,7 liter. Deze
laatste is het testexemplaar, jam-
mer genoeg was de nieuwste Ener-
gy-motor niet voorhanden, dat is
volgehangen met extraatjes als een
elektrische bediening van de voor-
ste portierramen, infrarood bedie-
ning van de sloten, een in hoogte te
stellen stuur en een meervoudig
verstelbare bestuurderstoel. Cu-
rieus is de afwezigheid van de
stuurbekrachtiging - die is op alle

modellen tegen meerprijs te ver-
krijgen. Het sturen op zich gaat re-
delijk, iets meer gevoel als men op
snelheid ligt, blijft de enige wens.
Voldoende houvast aan de dik be-
polsterde rand en het zicht door de
grote voorruit is goed. Door de
brede 'hoedeplank-stijlen' wordt
de blik schuin naar achteren wat
gehinderd. De stoelen zijn ons bar
slecht bevallen. Wat men er ook
aan verstelt, lendesteun, hellings-
hoek of hoogte al dan niet in com-
binatie met een andere stuurstand,
het blijft tobben. Achterin is voor
drie personen van gemiddelde

lengte plaats. Lange mensen kun-
nen gehinderd worden door de
neergaande daklijn.

De motor slaat niet al te vlot aan,
mogelijk veroorzaakt door de ma-
gere afstelling in combinatie met
de katalystor. In die koud-fase wil-
de hij voor een kruising of stoplicht
nog wel eens afslaan. Eenmaal op
temperatuur loopt de motor als een
zonnetje en is redelijk zuinig met
de brandstof. De 5-bak schakelt
licht en alle bakjes, vakjes, schuit-
jes, knopjes en handels zitten op
goed bereikbare plaatsen. In aan-

merking nemend dat we flinke
stukken hebben verreden, is een
gemiddelde van 1:13,7 niet ver-
keerd. Het geluid is aanvaardbaar,
banden, koetswerk en motor zor-
gen voor rust in een op zich al aan-
genaam 'rijklimaat' van het smaak-
volle interieur. Deze motor van het
TXE-model kan een top van ruim
170 km/uur halen; moet er stevig
worden afgeremd, hou op dat mo-
ment rekening met een forse duik
van de neus.
Renault heeft met de 19 op zeker
gespeeld om huidige en nieuwe
klanten niet al te zeer te vervreem-
den. Nu de 'staatscrisis' bij het
concern is bedwongen en het fi-
nancieel wat beter gaat, zal veel af-
hangen van het zo lang mogelijk
handhaven van het uiterst gunstige
prijskaartje aan de Renault 19.

auto

Gefacelifte Thema komt half januari

Import Lancia
van Fiat

naar Lanim
"üm BV in Vianen, tot dusver
"Wbuteur van door Fiat Ne-
tland ingevoerde Lancia-
'omobielen, zal vanaf maart
*9 zelf importeur worden van
"'cia. Lanim is een dochter-
"derneming van de ARM-
'°ep (Amsterdamsche Rijtuig-
"fctschappij), die begin dit
« werd overgenomen door
*9emeijer in Naarden. Vol-

algemeen directeur Ha-
J|on van ARM levert de 'para-
J' van Hagemeijer voor de
'M grote voordelen op.

*j3emeijer opent meer deuren
■* ons. Gedurende vijfentwintig
pt is de meerderheid van de
rjMaandelen in handen geweest
f* de Centrale Levensverzeke-
psbank. Binnen de ARM vond
P dat gaandeweg een wat
f^mde eend. We pasten steeds

minder in de strategie van de Cen-
trale Levensverzekeringsbank.
Binnen Hagemeijer kunnen we
onze eigen identiteit bewaren en
zelfstandig opereren". De ARM
heeft voor de jaren negentig ande-
re distributiepatronen gepland,
waarbij duidelijk Europees wordt
gedacht. Het tijdstip om zich los te
wekenvan Fiat is dan ook goed ge-
kozen met de open Europese gren-
zen van 1992 voor de deur. „We
gaan de Lancia-import sterk ont-
wikkelen, maar we gaan ons ook
richten op de import van onderde-
len voor de autobranche". Binnen
de ARMgroep is de ATN (Auto-
techniek Nederland) actief in ac-
cessoires en garage-equipment.
„Wat Lancia betreft, doen wij voort-
aan rechtstreeks zaken met Turijn
en dat betekent dat wij niet meer
bij Fiat hoeven aan te kloppen".
Vooralsnog komt half januari een
nog door Fiat geïmporteerde nieu-

we Lancia Thema bij de dealers te
staan. „Nieuw" is een groot woord
voor deze gefacelifte auto, waarvan
de gewijzigde grille en de nieuwe
koplampen het meest opvallen. De
diverse typen zijn alleen nog her-
kenbaar aan een plaatje op de gril-
le. De typeaanduiding achterop is
komen te vervallen. Wat de moto-
ren betreft is aan het aantal nu een
zestienklepper toegevoegd. Aan

het comfort is flink gewerkt. Het
geluidsniveau bij het in en uitlaat-
systeem is teruggebracht. Daartoe
is een betere isolatie aangebracht
en zijn er andere motorsteunen ge-
monteerd. De veerdemping werd
verbeterd en er is een verstelbare
veerdemper leverbaar (als extra).

Het interieur is verfraaid met lijsten
van Afrikaans palissanderhout en

in de deurpanelen is meer opberg-
ruimte gekomen. Het stuurwiel is
vervangen door een betere en ook
de instrumenten zijn beter aflees-
baar. Verder zijn er nieuwe auto-
matische versnellingsbakken met
drie en met vier versnellingen. De
goedkoopste Thema (de 2.0 i.e.)
kost 50.550 gulden. De duurste
(Thema 8.32 ABS met Ferrarimotor)
moet 147.650 opbrengen.

" Gefacelifte Thema half januariin Nederland

Combinatie keuring en grote onderhoudsbeurt komt veel voor

Doe-het-zelf APK
voorkomt afkeuring

Tegen de op het ogenblik sterk in dis-
cussie zijnde Algemene Periodieke
Keuring (APK) zien veel automobilis-
ten als tegen een berg op. Hoe kan
hun 'ouwe trouwe vierwieler" deze
keuring doorkomen?. Eigenlijk is er
geen reden voor vrees, want wie re-
gelmatig onderhoud pleegt aan de
auto, kan bij de APK nauwelijks pro-
blemen tegenkomen. Het is wel raad-
zaam om kort voor de keuring wat
doe-het-zelf-werk te verrichten.
Kijk allereerst of alle papieren er zijn.
Bij de keuring moet het kenteken deel
1 en 2 overgelegd worden, de code-
ringen dienen overeen te stemmen
met de gegevens van de auto. Zorg dat
het chassisnummer, dat onder de mo-
torkap zit, te lezen is. En als er in de
auto een LPG-tank is ingebouwd, let
dan op of de brandstofcode is veran-
derd. Loop verder eens om de auto en
kijk.kritisch naar hetplaatwerk; te gro-
te roestplekken of -gaten, rammelen-
de spatborden, gebarsten lampglazen
of roest in de reflectoren. Dat mag al-
lemaal niet. Kijk ook of alle lichten
werken en dezelfde kleur en licht-
sterkte hebben. De voorruit moet zon-
der barsten zijn en de wissers plus
sproeiers dienen goed te werken.
Zorg dat het watertankje gevuld is en
kijk tevens of de accu goed vast zit.

Vervolgens stappen we in de auto
(sluit de deur nog goed?), voelen of de
stoelen stevig vastzitten, de verplichte
autogordels (bouwjaar na 1-1-71) aan-

wezig zijn en of de claxon werkt. Trek
de handrem aan en probeer heel
zachtjes weg te rijden. Lukt dat, dan is
het nastellen van de handremkabel
noodzakelijk. Kijk of de spiegels hel-
der en zonder barsten zijn en contro-
leer het stuur op speling. Bij de korte
proefrit even flink afremmen om te
zien of de auto niet scheef trekt. Uiter-
aard is de uitlaat voorzien van geluid-
dempers, luister of die nog goed wer-
ken. Na deze rondgang en eventuele
doe-het-zelf-reparaties, gaat de auto
op voor de APK. De uiterste datum
waarop dat moet gebeuren, staat op
het nieuwe deel 3 dat de Rijksdienst
voor het Wegverkeer in Veendam
jaarlijks verstuurt. Maak tijdig een af-
spraak met de garage, ANWB of een
regionaal kantoor van de Rijksdienst
voor het Wegverkeer voor een keu-
ring, u bent niet de enige die een op-
roep krijgt. De keuring kost 50 gulden.
Er wordt gekekennaar chassis en car-
rosserie, verlichting, stuurinrichting,
remsysteem en mentest uitlaatgassen.
De controle van de uitlaatgassen spitst
zich toe op de uitstoot van koolmono-
xyde (cO). De grens is 4,5% en velen
zitten daar met de van fabriekswege al
'schone' motoren ver onder. De auto's
met katalysatoren halen met gemak
een waarde van minder dan een 1/2%.
Is een (schone) motor zo zuinig afge-
steld dat er niet of nauwelijks meet-
baar cO-uitstoot is, dan is dat voor het
milieu plezierig. Het kan evenwel zijn
dat de auto veel choke nodig heeft of

in de koud-fase iets vlotter afslaat.
Wordt dat lastig gevonden, dan is een
iets rijkere afstelling van het mengsel
mogelijk. Het controleren van de kata-
lytor-werking is momenteel nog niet
via apparatuur mogelijk. In het alge-
meen merkt men als automobilist wel
of de katalysator kapot is. Het vermo-
genvan de motor neemt danaf of men
hoort een rammel onder de auto. Een
flinke klap tegen de katalysator geeft
veelal uitsluitsel of de boel binnenin
nog heel is. Overigens kan het meten
van de uitlaatgassen béter onder be-
lasting, bijvoorbeeld op een rollen-
testbank plaatsvinden. Nu gebeurt het
stationair vanwege de binnen de per-
ken te houden kosten.

" Doe-het-zelfAPK voorkomt afkeuring

Grote beurt
Gaat alles bij de APK in één moeite
door met een onderhoudsbeurt,
spreek dan af wat er wel en niet gere-
pareerd of vervangen moet worden.
Bij een onderzoek onder BOVAG-be-
drijven bleek dat ongeveer de helft
van de automobilisten de APK combi-
neert met een grote onderhoudsbeurt.
Men betaalt dan niet extra voor de
APK. Meestal attendeert het autobe-
drijf de klant op wenselijke reparaties
die niet onder de APK-noemer vallen.
Uit BOVAG-cijfers blijkt dat een kwart
van de mensen voor de APK speciale
reparaties aan de auto laat verrichten
en dat 83% van de auto's meteen
wordt goedgekeurd. De auto kan wor-
den afgekeurd of in aanmerking ko-
men voor een steekproefkeuring van
de rijksdienst. In het eerste geval
moet hetgeen is aangegeven worden
gerepareerd en een herkeuring vol-
gen van opnieuw 50 gulden. Tegen-
woordig gaat de administratie bij de
meeste bedrijven via een computer en
Viditel, waarmee het lange wachten
op een telefoonverbinding tot het ver-
leden behoort.

Is alles goed voorbereid, dan loont
zich een middagje doe-het-zelven
rond de auto. Want bij een vlotverlo-
pende APK staat men binnen een half
uur weer buiten met de sticker op de
kentekenplaat. Daarmee is aange-
toond dat de auto is goedgekeurd, de
maand van het jaar waarin dat is ge-
beurd staat bovenaan. Bijna alle auto-
mobilisten (83%) zijn van mening dat
de APK de veiligheid op de weg ver-
hoogt.
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS

15.00 Te land, ter zee en in de lucht.
Vandaag: Vlieg er eens uit. Presenta-
tie: Jack van Gelder, (herh.)

15.52 Tita Tovenaar. Kinderserie.
Afl.: Slappelach.

16.17 Heathcliff & Co. Tekenfilm.
16.50 T. en T. Amerikaanse serie. Afl.:
De verstekeling, (slot)

17.15 Aktua junior. Actualiteitenma-
gazine voor en door kinderen.

17.40 Diamond Award Festival. Uit-
reiking voor de muzikale prestaties
van Glenn Madeiros, Bananarama,
Melissa Esthridge e.a. Presentatie:
Linda de Mol.

18.30 Sport. Presentatie: Walter
Tiemssen.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Cactus-
sen en oliebollen.

19.00 De eerste de beste. Program-
ma waarin mensen in het Guinness
Book of Records proberen te komen.
Presentatie: Joost Cohensius.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Alf. Amerikaanse comedyserie.

Afl.: De verstekeling. Alf bevindt zich
per ongeluk op de achterbank van de
auto van de familie Tanner als Lynn
ermee naar een drive-in rijdt met een
vriendje.

21.00 Drie is te veel. Klucht van Jan
Blaaser. Met: Joop Doderer, Diana
Dobbelman, Nelleke Burg e.a. Paniek
breekt uit in huize 's Gravesande
wanneer de butler een ongelukje
krijgt. Een toevallige aanwezige ver-
warmingsmonteur brengt echter uit-
komst.

23.05 Onze Ouwe. Duitse misdaadse-
rie. Afl.: Moord of zelfmoord? Konrad,
de broer van de overledene Max
Lambert gelooft niet aan zelfmoord
van zijn broer. Hij komt met een ver-
haal waardoor Leo Kress ook in
moord gaat geloven.

00.10-00.15 Journaal.

Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 ■ Ist das Leben nicht schön?

Amerikaanse speelfilm uit 1947 van
Frank Capra. Met: James Stewart,
Donna Reed, Lionel Barrymore e.a.
(herh.)

12.10 Wie würden Sic entscheiden?
(Herh.)

12.55 ARD-Sport extra: Internationa-
le vierschansen-toernooi skiën:
Scahns-springen te Oberstdorf. Com-
mentaar: Gerd Rubenbauer en Wal-
demar Hartmann.

15.30 Tagesschau.
15.35 Vorhang auf - Film ab. Kinder-

programma.
15.40 Gespensterparty. Amerikaan-

se speelfilm uit 1966 van Earl bella-
my. Met: Fred Gwynne, Yvonne de
Carlo, Al Lewis e.a. Herman Munster,
een nazaatvan Frankenstein, erft van
een oom in Engeland een titel en een
kasteel. Samen met zijn familie maakt
hij de overtocht. Zijn Engelse verwan-
ten zijn niet zo blijk met hun komst,
maar zij weten niet dat de Munsters
eigenlijk aardige mensen zijn.

17.15 Tagesschau.
17.25 Hart, aber herzlich. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Tanz im Faden-
kreuz.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 "" WWF-Club. Live-program-

ma.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Seitenstechen. Duitse speel-

film uit 1985 van Dieter Pröttel. Met:
Mike Krüger, Susanne Uhlen, Claudia
Neidig e.a. Norbert is een echte Cas-
anova. Maar zijn escapades hebben
een wonderlijke uitwerking op zijn
eetlust. Tijdens een uitstapje met
vrienden naar de zesdaagse van
München bestrooit hij zijn braad-
worstjes met suiker en valt hij flauw bij
de aanblik van een gebraden haantje.

Als hij niet een man was zou men
denken dat hij zwanger is. Zijn huis-
arts wijst het idee als belanchelijkvan
de hand, maar laboratoriumproeven
wijzen anders uit.

21.45 BRDDR - Ein anderer Bliek.
Serie van 3 documentaires van over-
gekomen Oost-Duitsers in de Bonds-
republiek. Deel 3: Een dag leven in
een kinderkliniek.

22.30 Tagesthemen met 'Bericht aus
Bonn.

23.00 Sportschau.
23.30 Immer die verflixten Frauen.

Amerikaanse speelfilm uit 1958 van
Charles Walters. Met: David Niven,
Shirley MacLaine, Gig Young e.a.
Meggie Wheeler verzeilt op zoek naar
een baan en een man in New Vork.
Daar leert ze de baas van een bureau
voor marktonderzoek kennen, die
haar wil omvormen tot de ideale
vrouw voor zijn playboy-vriendjes.
Zijn pogingen leiden tot een verras-

sende wending
01.05 Der Missionar. Engelse speel-

film uit 1983 van Richard Loncraine.
Met: Michael Palm, Maggie Smith,
Phoebe Nicholls e.a. Dominee Fro-
tescue keert na jarenlang zendings-
werk in Afrika terug naar Engeland
om zijn verloofde te trouwen. Maar
van zijn bisschop krijgt hij opdracht
om een tehuis voor gevallen meisjes
te leiden. Zijn succes is spectaculair,
alleen geven zijn methodes te den-
ken.

02.30 Tagesschau.
02.35-02.40 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Shirley Maclaine en David
Niven in 'Immer die verflix-ten Frauen'. (Duitsland 1 -23.30 uur)

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

■ = zwartwit programma
"" = stereo geluidsweergave
oo = 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: 3en 8
België Tëlë 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 Hoger-lager. (Herh.)
14.45 Korte film.
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
(herh.)

15.30 De kerstster die verdween.
Noorse speelfilm van Ola Solurn. Met:
Hanne Krogh, Knut Risan, Bente Bor-
sum e.a. Wanneer de kerstster ver-
dwijnt roept de koning zijn wijzen en
geleerden bijeen, maar ze kunnen de
kerstster niet terugbrengen. Ook de
dochter van de koning gaat op zoek,
maar ook zij kan de ster niet vinden.
Tenslotte blijkt dat de ster er de hele
tijd was, maar dat de mensen hem
niet konden zien wegens hun gebrek
aan liefde.

17.00 Anna van het Groene Huis.
9-delige Canadese serie naar het
boek van Lucy Maud Montgomery.
Met: Megan Follows, Colleen Dew-
hurst, Richard Farnsworth e.a. Afl.4.

17.55 Nieuws via teletekst.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Afl.: Plons en de zwa-

nendans, (herh.)
18.10 Prikballon. Kleutermagazine.

Presentatie: Francis Verdoodt,
(herh.)

18.25 Klim op. Tienermagazine. Pre-
sentatie: Ben CraDbé en Christel van
Dyck.

19.10 Kijk uit! Verhoogde pakkans tij-
dens eindejaarscampagne, (herh.)

19.15 Uitzending door derden, pro-
gramma van de Vlaams-Nationale
Omroepstichting.

19.40 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.45 Nieuws.
20.10 Weerbericht.
20.20 Kunst-Zaken.
20.25 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Scott en Danny keren te-
rug naar mrs. Forbes om haar te
troosten, nu haar echtgenoot gestor-
ven is.

20.50 Fanklub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: De winnaar van vorige week.

20.55 Wereldoorlog II: Het Verzet.
Afl.: Remmen los.

22.10 Pianosonate nr 27 opus 90 van
Beethoven door Daniel Barenboim.

23.00 Nieuws.
23.10 De Onvrede. West-Duitse tv-

film van Rainer Wolffhardt naar de
gelijknamige roman van Ludwig
Ganghofer. Met: Christine Neubauer,
Gerd Fritz, Fred Stillkrauth e.a. Na de
dood van haar moeder verlaat de 25-
-jarige onwettige Kuni het dorpje in de
bergen om een nieuw leven te begin-
nen, het blijkt echter onmogelijk met
het verleden te breken.

00.50-00.55 Coda. 'Pont du Carrou-
sel' van Rainer Maria Rilke.

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

brief voor Marokkaanse migranten.
19.02 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Colin
en Andy nemen wraak op Wayne.

19.25 ■ Comedy Capers: De hou-
thakker met Harry Langdon.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Weerbericht.
20.20 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.25 Brug over de rivier Kwai. En-

gelse speelfilm uit 1957 van David
Lean. Met: William Holden, Alec
Guinness, Jack Hawkins e.a. Engelse
soldaten worden in krijgsgevangen-
schap door de Jappen gedwongen
een brug te bouwen.

23.00-00.00 Film '88. Jaaroverzicht
van Première en Filmspot met frag-
menten en interviews.

" Ben Krabbé is een van de
presentatoren van 'Klim op.
(België/TV 1 - 18.25 uur)

programma’s vrijdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.15 Ring of Fire. Serie. Afl.3: Ten

Oosten van de Krakatau.
16.15 (TT) 100 Jaar dokteren. Serie

van 4 programma's over kanker.
Afl.4: Prostaatkanker. Interviews en
presentatie: Milou van Sprang en Wil
van Neerven, (herh.)

17.00 Tekenfilmfestival.
17.15 Pimmetje Panda. Serie. Afl.: de

ontknoping.
17.30 Journaal.
17.46 Circus van morgen. Wereldcir-

cus. Jonge circusartiesten uit de hele
wereld treden op in het slotgala van
het tiende internationale festival voor
jong talent.

18.36 Tekenfilmfestival.
19.00 Journaal.
19.20 Waku Waku. Spelshow waarin

het dier de hoofdrol speelt. Presenta-
tie: Rob Fruithof.

19.50 Volmaakte vreemden. Come-
dy-serie. Afl.: Balki Claus?

20.25 Sport op vrijdag. Kees Jansma
en Hansje Bunschoten besteden aan-
dacht aan actuele sportgebeurtenis-
sen en blikken terug op het sportieve
jaar 1988.

21.15 Licht in de Ankara-Express.
Kerstdrama van Dick Walda. Met: Jo-
sée Ruiter en Ibrahim Selman. Regie:
Joes Odufré.

22.30 Journaal.
22.40 Vrijdagavond met Van Willi-

genburg. Hans van Willigenburg
praat met nationale en internationale
sterren uit de wereld van film, theater,
showbusiness en televisie.

23.20-01.15 Johann Strauss. Tv-film
van Franz Antel over het leven van
Johann Strauss. Met: Oliver Tobies,
Mary Crosby, Audrey Landers e.a.

" José Ruiter in het kerst-
drama 'Licht in de Ankara-
Express'. (Nederland 1 - 21.15
uurj

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuwsvoor doven en slecht-

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

quan en Shazia. Jeugdfilm (2).
18.30 Latijn. Taal en cultuur van de

Romeinen. Les 5.
19.00 De rekstok. Japanse jeugdfilm
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.

20.00 Journaal.
20.29 Vroeger is dood. Nederlandse j

speelfilm uit 1987 van Ine Schenkkan I
over de ervaringen van de schrijfster j
Inez van Dullemen rond de dood van =haar vader. Met: Jasperina de Jong, =Elise Hoomans, Max Croiset c.a.

22.07 Drama, dans en muziek in ja-=nuari. Vooruitblik op de Pinter-pro- =ducties, Dans van Amerika en Dimitri |
Sjostakovitsj.

22.30 Journaal.
22.40 Papyrus. Documentaire serie |

over het werk van Nederlandse schrij- i
vers. Afl.3: Niet in de zachte bries van i
Emmy van Overeem en Meander van =Tessa de Loo. (herh.)

23.05-23.10 Nieuws voor doven en =filer^hthnronHen

" Joop Doderer en Hans Boskamp in de klucht 'Drie is te
veel. (Nederland 2 - 21.00 uur)

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Documentaireserie. Van-
daag: Vrouwen langs de Gambia-ri-
vier.

13.45 "" Buenos dias Mexico. Met
Olivia Molina en volksliederen gezon-
gen door de Coro del Colegio Ale-
man.

14.10 Programma-overzicht voor
rond de jaarwisseling.

14.20 Der schwarze Bumerang.,
4-delige tv-film. Deel 4 (slot). Met:
Klaus Barner, Danielle Volle, Paul
Spurrier e.a. (herh.) Ondanks tegen-
stand zijn de drie Lesters eindelijk
herenigd in Melbourne. Richard Duffy
kan nu tonen wat hij kan. Maar ook de
macht van dr. Kutuya wordt nu van
ver voelbaar.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Waldheimat - Die Kinderjahre

des Peter Rosegger. Serie met
Chlodwig Haslebner, Fritz Holzer,
Willy Harlander e.a. Afl.: Als ich Ro-
binson im Schneiderhaussel war.

16.25 Freizeit ...und was man daraus
machen kann. Vrijetijdsmagazine.

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

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.55 "" Nonni und Manni. Serie
naar de verhalen van Jon Svensson.
Deel 5. Met: Gardar Thor Cortes,
Einar Om Einarsson, Lisa Harrow
e.a.

18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Horst Kalbus.

20.15 Eurocops. Misdaadserie. Afl.:
Die Geduld des Jagers. Met: Bernd
Jeschek, Bigi Fischer, Hermann
Schmid e.a. (Twee kanalen.).

21.10 Lach mal wieder. Scènes en
sketches met kunstenaars. M.m.v.
Harald Juhnke, Grit Boettcher, Gün-
ter Pfitzmann e.a.

21.45 Heute-journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Rocky. Amerikaanse speelfilm

uit 1976 van John G. Avildsen. Met:
Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt
Young e.a. Rocky, een onbetekenen-
de bokser uit de sloppenwijken van
Philadelphia, staat op het punt de
sport er aan te geven. Door toeval
mag hij uitkomen in een titelgevecht
tegen de wereldkampioen. De kam-
pioen wint op punten, maar Rocky
heeft zijn doel bereikt: hij is overeind
geblevenen heeft zijn weg gevonden.

00.45-00.50 Heute.

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 102,1 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/RTBF 1
16.00 L'écran des vacances: Alice au
pays des merveilles; De Smurfen; Ma-
dame Pepperpote; Le roi et le cadavre,

toneelstuk; Mimi Craca; Croc notes.
18.00 Nouba nouba, met Jimbo Jet en
Cheval defeu. 18.30 Jamais deux sans
toi, gevarieerd informatief programma.
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir,
Waalse actualiteiten. 19.25Lotto en Jo-
ker. 19.30 Journaal. 20.00 Mourir pour
Barossa. 6-delige serie. Afl.6. 21.00
Festival de Rochefort. Vandaag: Didier
Gustin, Henri Tachan e.a. 21.45Retour
au chateau, 6-delige Engelse serie.
Afl.6. 23.25 Fantaisie video: La danse
de sabre van Chatsatoerjan. 23.30-
-00.00 Journaal.

Duitsland 3 West
15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Kater Mikesch. Spel van de

Augsburger Pupp*enkiste. Afl.4: Zir-
kus Klutzky.

16.30 Regula radelt rum. Animatie-
film.

17.00 Wieso, weshalb, warum. Van-
daag: Wieso kann Eis Eisen bre-
chen?

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 2.
(herh.)

18.30 Kein Tag wie jeder ander. Do-
cumentaire over het nationale
scherm-centrum in de Bondsrepu-
bliek.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkf
Düseldorf.

20.00 ■ Melissa. 3-delige misdaad-
film van Francis Durbridge. Met: Gün-
ther Stoll, Siegfried Wischnewski,
Ruth-Maria Kubitschek e.a. Regie:
Paul May. Deel 2 (herh.)

21.05 Jede Menge 'Blauer Dunst.
Documentaire voor rokers en niet-ro-
kers. (herh.)

21.35 West 3 aktuell.
21.50 Mini und Maxi in Concert. Bij-

drage van de Nederlandse televisie
aan het festival van Montreux, be-
kroond met de Zilveren Roos.

22.30 Rubbel extra. Spelprogramma.
22.35 Zwei Madehen aus Wales und

die Liebe zum Kontinent. Franse
speelfilm uit 1971 van Fran»*,cois
Truffaut. Met: Jean-Pierre Léaud,
Kika Markham, Stacey Tendeter e.a.
Een Franse jongeman wordt verliefd
op twee Engelse meisjes. Hij krijgt
hen allebei en verliest hen weer, niet
eens zozeer door de intriges van zijn
moeder, alswel zijn onwil om een vas-
te relatie aan te gaan.

00.40-00.45 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
14.50 Yentl. Amerikaanse speelfilm !

uit 1983 van Barbara Streisand. Met: I
Mandy Patinkin, AMy Irving, Barbara j
Streisand c.a.

17.00 Trefpunkt: Bauemtheater Leo- |
fels. (herh.)

17.30 Hinter der Sonne - neben dem;
Mond. Sprookjes van Terry Jones. I
Afl.: Der Korngeist; Der törichte Kö- j
nig. j

17.55 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: I
Fröhliche Eiszeit.

18.00 Jakub der Glasmacher. Tsje- j
chische serie. Afl.6: Der Umzug. Met: j
Ludek Minzar, Petr Kostka, Jana j
Preissova e.a.

19.00 Abendschau.
19.30 Fritz Walter - eine Fussball- j
Legende. Portret.

20.15 Japan. 4-delige serie. Afl.4 j
(slot): Eine gute Adresse.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn j
Neun. E

21.15 Ernst ist das Leben, heiter der j
Waidbrunn. Herinneringen aan de\
Weense komiek Ernst Waidbrunn.

22.00 Yes Minister. Britse comedyse- j
rie. Afl.: Das trojanisch Pferd. Met: :
Jürgen Thormann, Peter Aust, Fried- =helm Ptok e.a.

23.15 Augenblick der Wahrheit. Ita- =liaan-Spaanse speelfilm uit 1965 van =Francesco ,Rosi. Miquel Mateo Mi-=
guelin, José Gomez Sevillano, Pedro |
Basauri Pedrucho e.a.

01.00-01.05 Laatste nieuws. Ê

België/Télé 21
19.00 Terre et soleil, agrarisch nieuws.
19.30 Journaal. 20.00 Afghanistan, do-
cumentaire n.a.v. de terugtrekking van
de Russische troepen. 20.55 Miami
Vice, Amerikaanse serie. Afl.7: La ver-
dette du rock 'n roll (1). Aansl.: (onder
voorbehoud): Coup de film. 21.35-
-23.15 ■ Sur les ailes de la dance, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1936.

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 Le Veneur Noir. 19.30 Papier
Glacé. 20.00 Montagne. 20.30 Le
Triathlon Historique. 21.40 Le Divan.
22.00 Journal télévisé. 22.35 Magazi-
ne Culturel Océaniques. 23.30 Sports
Loisirs. 00.00-01.00 Chocs.

Radio 1 radio

E (Elk heel uur nieuws.) 7.03 Het Ge-
= bouw: met Afdeling Binnenland;= Dorrestijns Persagentschap; De ta-
E fel van NL; Radio 747; BORAT; Ne-
: derland buitenland-reportage; De

E bovenkamer en informatie voor de
E vissers. 12.56 Meded. voor land-| en tuinbouw. 13.08 Hier en nu.
E 13.35Kerk vandaag. 14.05NCRV-
E VIP-roem. 16.05 VARA Radio 1
Ë Vrijdageditie. (16.30, 17.30= Nieuwsoverzicht.) 18.30 Nieuws-
E overzicht. 19.02 Hobbyvitaminen.
E 20.02 Water en vuur. 21.02 Jazzti-
E me. 22.02 NCRV-vrijdag-sport.
E 23.05 Met het oog op morgen.
E 0.02-7.00 Veronica's Oh, wat en
E nacht, met om 0.02 Stemband;
| 2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00= Ook goeiemorgen.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Het le-
vende woord. 7.10 Echo. 7.15
KRO's Ontbijtshow met om 8.03-
-8.13 Echo. 8.50 Postbus 900. 9.03
Adres onbekend. 10.03 In ant-
woord 0p... speciaal: de best van
1988. 11.50 Postbus 900. 12.03
Van twaalf tot twee (13.03-13.15
Echo). 14.03Ratel. 15.03KRO-Ca-
meretten 1988. 15.30 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.03 Ne-
derlands hitwerk. 18.03 AVRO's ra-
diojourn. 18.15 Uit studio en thea-
ter. 19.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Ook
goeiemorgen. 9.03 Goud van oud
10.03 De Top 100 1988. 18.00
Grandmix 1988. 19.02Stenders en
van Inkel. 22.02-0.00 Countdown
café.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. (8.00 Nws.). 8.02 Vroeg och-
tendconcert. 9.00 Jolivet en Vare-se. 9.55 Franse suites. 10.40 Mos-
kous Philharmonisch Orkest.
11.25 De VARA Matinee: Groot
Omroepkoor. 12.30 Jazz-op-vier-
concert. 13.00 Nws. 13.02 Operet-
te: Pële-mèle. 14.00 Orgelbespe-
ling. 14.30 Klein bestek. 15.30 Uit
de schat der eeuwen. 16.00 Crrhe
du Baroque. 17.30 Cantates van
Bach. 18.00 Nws. 18.02 Aspekten
van de Kamermuziek. Muziek voor
cello en fortepiano! 20.00 Nws.
19.00-0.00 Bayreuther Festspiele
1988: Der Ring des Nibelungen -Sieglried. Uitgevoerd door das

Festspielorchester 0.1.v. Daniël Ba-
renboim met sol.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden 9.30 Het overzicht.
10.00 Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw: Stand-
plaats Pakistan en Euroburo. 14.00
En toen kwam er radio. 14.25 Be-
lastingen. 14.45 Het geheim van
het museum. 15.00 Het gebouw:
Radio 747. 15.03 Het spoor. 16.00
Radio 747. 16.03Muziek uit het ge-
bouw. 16 20 Afdeling binnenland.
16.45 Welingelichte kringen. 17.45Landbouwrubriek. 17.55 Meded.

en schippersberichten. 18.00 Nws.

18.10 Euroburo. 18.20 Uitzending
van het CDA. 18.30 Euroburo.
19.00 Programma voor buitenland-

se werknemers. 20.30 De bijbel
open. 21.00 Schoolagenda. 21.15
Zicht op Israël. 21.40-22.00 Theo-
logische verkenningen.

satelliet

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

(Herh.)
12.30 Hulk. Serie. Afl.: Heisse Fracht.

(herh.)
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Engel kehrt zurück. Serie.
Afl.: Die Reifeprufüng. (herh.)

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Prince, special, (herh.)
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Match. (Herh.)
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL-aktuell.
16.55 Dance Mambo. Muziek- en

dansshow.
17.20 RTLSpiel.
17.30 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Das

Geheimnis der Feuerbaume. (herh.)
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Hulk. Serie. Afl.: Eine heisse

Modenschau. (herh.)
18.45 RTLaktuell.
18.55 Karlchen.
19.00 Match. Deel 2.
19.50 Weerbericht.
20.00 Der Schutzengel von New

Vork. Serie. Afl.: Skrupellos.
20.55 Kinoparade. Kijkers kunnen

kiezen uit de speelfilms: 1. Das
Spukschloss von Baskermore. West-
duitse speelfilm uit 1973. 2. Die Teu-
felspassage. Amerikaanse speelfilm
uit 1954.

22.25 RTLaktuell.
22.45 1988 - Ein Pop-Jahr in der

Rückschau. Terugblik op 1988.
23.30 Der Schwanz des Skorpions.

Italiaans/Spaanse speelfilm uit 1971
van Sergio Martino. Met: George Hil-
ton, Anita Strindberg e.a.

01.05-01.10 Betthupferl.

SATI
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35

Arme mit denroten Haaren. Afl.: DJÏste Schultag. 10.00 SAT 1 Bliek. JJGeneral Hospital. Afl.: Die Schei*
10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00 S*
Bliek. 11.05 Soraya - Sklavin'
Orients. Italiaans/Frans/Spaanse&
turenfilm uit 1964 van Anthony Da*
met Michèle Girardon, Kirk Morris'
12.40 Thelethema: Kultur. 13.00J!Börse. 14.00 Programma-overt*
14.05 Superkater. Afl.: König für 6?
Tag. 14.30 Der Nachste bitte. Afl:'
hat denn hier Liebeskummer? V-
Der Goldenen Schuss. 15.05 G«J*Hospital. Afl.: Eine böse Überrasd"1
für Tracy. 15.50 Kochen mit S*'
16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.250&\dene Schuss. 16.35 Die Leute vd1!
Shiloh Rapch. Afl.: Flucht ins Vffi
ben. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 S*'
Programma-overzicht. 17.50 SA'
Sportblick. 18.15Glücksrad. 18.45*
1 Bliek. 19.00 Sat 1 Wetter. 19-1'!
Duke kommt selten allein. Amen1*se actiefilm uit 1979 van Rod Adl3l:
met Tom Wopat, John Schneide'
20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Love *j
Afl.: Die Jubilaumskreuzfahrt. JlSAT 1 Bliek. 21.10 Einst kom""
Stunde. Amerikaanse oorlogst^
1956 van Mervyn Leßoy met WJHolden, Lloyd Nolan c.a. 23.15 S£i
Bliek. 23.25 Telethema: Umwelt*JWeint urn die Verdammten.
kaanse actiefilm uit 1957 van >
Walsh met Clark Gable, SidneyF
e.a. 01.45-01.55 Programma-
zicht.

3 SAT
I

16.00 'Barbier' für jungeLeute. Ee^werking van de opera van GioacjL
Rossini. 17.20 Mini-Ziss. JeuQPfenaai. 17.30 Pinocchio. Afl.: Das 9^und das kleine Einmaleins. 17.55',
der Junge von nebenan. Afl.: NiW'j
18.30 Tips & Trends. 19.00 He,
19.22 3sat-Studio. 19.30 Ringstra^j
palais. Afl.: Die kaputte Familie *L
Wiederbegegnung mit dem ,j
schauspieler Gustav Fröhlich. *^Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit i*Jrichten. 22.00 Fanny und AlexS
Tv-film in vier delen. Afl. 4: Die V*
nen. 23.20 3sat-Schlagzeilen.

SSVC
{ 13.00 Children's SSVC.
: 13.20 Rainbow.
| 13.35 Hudson and Halls.
I 14.00 News and Weather.
[ 14.30 Neighbours.
j 14.50 Family Fortunes.
[ 15.15 Take the High Road.
[ 15.40 Children's SSVC. Bertha.
[ 16.10 Hartbeat.
\ 16.35 Count Duckula.
i 17.00 TheBlue Peter Revies of 1988.
j 17.30 Blockbusters.
j 17.55 Scarecrow and Mrs. King.
Ë 18.45 News and Weather.
I 19.00 The Two of Us.
: 19.50 Minder.
i 21.05 A Taste for Death.
I 22.00 News and weather.: 22.30 The Zero Option. Film.
| 00.15-00.55 Films of the Year 1988.

Super Channel
07.00 Super Channel News. K |y,
07.15 European Business We**
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Ringo Goes West.
10.30 Kid Creole.
11.25 Sharp Cookery Progra" 1"
11.50 Carry On Laughing.
12.45 You Are What You Eat.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Diving Over The Deserf-
-14.55 Goodyear Weather.
15.00 Tracking.
16.00 Supertime.
17.00 Off the walI. $
18.00 Super Channel Ne*s

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration-
-18.40 Kate and Allie.
19.10 Survival.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: Underwate^22.15 lts Garry Shandling's sl^
22.45 Super Channel News.
23.05 Goodyear Weather.
23.10-01.40 Feature Film: Tyle' j

Sky Channel
| 06.30 European Business Channel.
i 07.00 Good morning Scandinavia.; 08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
; 08.05 The DJ Kat Show.; 09.00 Dennis.
i 09.30 The Littles.
i 10.00 "" The Nescafé UK Top 40.
i 11.00 "" Soul in the City.
i 12.00 "" The Coca-Cola Eurochart

Top 50.
i 13.00 Another World.: 14.00 City Lights.
i 14.30 Thailand Panorama.
i 15.00 The Elephant Boy.
i 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 Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.

19.28 The Times Headline Ne**
19.30 Manimal. M
20.27 The Uniroyal Weather rVr
20.30 Canon Fashion TV.
20.58 The Times Headline Ne**'
21.00 Shadow of the Cat. Film
22.28 Ford Snow report.
22.33 The Times Headline NeW*.
22.35 NFL American F°°

1988/89.
23.35 Paris to Dakar Rally.
23.50 "" Countdown. v
00.57 The Uniroyal Weather r\W
01.00 Benny Goodman.
02.00 La Jazz.
03.00 Mike Mainieri. Jazz.
03.30 Wackapella. „
03.45-06.45 Landscape Ch«'

Programmes from Sky.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, Gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, uit in Lim-
burg, agenda en muziek. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Reg. weerber. 17.05Limburg
aktueel: agenda en muziek. 17.25
Licht Limburgs: muziek van en in-
form. over Limburgse musici 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
5.30 Dag en Dauw. 7.00 Nieuws.
8.00 Nieuws. 8.12 Brussel X. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1988.
13.00 Nieuws. 13.10Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05 Pa, zing eens A!
18.00 Moe, hoor eens hoe! 19.00
Nieuws. 19.10 Hitriders. 21.00 Wat
zijn dat voor toeren? 22.00 Nieuws.
22.05 Country-Side. 23.30-2.00
Twee tot twee (om 0.00 uur
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30Radiolrühstück 7.1*■#*".
kasten. 7.30 Regi°"*!V >__
7.45 Veranstaltungskaie^n*',
Presseschau. 8.30 »%..\
Worte. 9.00 Regionaln-ia^
Musikexpress. 10.00 G^K*!legt. 12.00 Veranstalt^pr^
der, Musik bei Tisch. IZ-^$*
schau. 13.00Frischauf- ' e^f.
zikzeit heute:Klassik le'C" \K
15.00 Nachmittagsstuo^ (F_
Spotlight: Eurotops. I'\, 1»-
-kiste. 18.00 BRF-Aktue"
20.00Konzertabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9-0fwie kein anderer. 11- ia n 'J?
scher Aperitif. 12.00 Is. Pa Vj
14.00Viva. 16.00 Enten)39 sptf

RTL-Musikduell. l7^i„siK*2i
schop. 18.00 RTL:^nju^
19.00Prima. 20.00-1.00 e
Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. o u-' n I*^
melodie. 9.05 MusikP8'1. tf xj,
Gut aufgelegt. 1405 A"
menade. 15.00 c i7.O°V
16.05 Heimatmelodie z^jr
sik-Express. 20.05 2l .oOTflS
Broadway undKudarnif-^ jfl*
sik zum Traurnen.
Nachtexpress. ,ij|!
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Mastenbroek
verzorgt
vandaag

bejaarden
HEERLEN — Deputé Emiel
Mastenbroek zal vandaag als
ziekenverzorger in het St. Jo-
sephrustoord aan de Gasthuis-
straat in Heerlen werken. Hij
komt hiermee een belofte na
die hij enige tijd geleden deed
tijdens een forumdiscussie te
Sittard. Hij zei toen tegen be-
jaardenverzorgster M. Crom-
bach uit Heerlen dat hij weleen
dag zou willen meedraaien in
een bejaardentehuis om aan
den lijve te ondervinden hoe
het is daar te werken. De pro-
vincie - en met name Masten-
broek - is verantwoordelijk
voor het beleid betreffende de
bejaardenoorden in Limburg.

Eigenlijk zou Mastenbroek
(CDA) dinsdag in het rustoord
werken, maar hij lag toen met
griep in bed. Inmiddels is de
deputé zover hersteld dat hij
vandaag - op de laatste dagvan
het jaar- van half acht tot vier
uur aan de slagkan als tijdelijk
bejaardenverzorger.

Van onze verslaggever

Op Schaesbergerweg door technische universiteit Eindhoven

Lucht wordt onderzocht
HEERLEN — Op initiatiefvan
de Belangengroepering Leef-
gemeenschap Schaesberger-
weg zal de Technische Univer-
siteit van Eindhoven een on-
derzoek uitvoeren naar de
mate van luchtverontreiniging
door hetverkeer op de Schaes-
bergerweg in Heerlen. De
Schaesbergerweg is de druk-
ste weg in de Oostelijke Mijn-
streek. Een groep bewoners,
die voornoemde stichting vor-
men, is al driejaar actiefom de
overheid ertoe te brengen
maatregelen te nemen.
Inmiddels heeft de gemeente een
bestemmingsplan klaar liggen voor
een alternatieve weg, namelijk van
de Groene Boord ter hoogte van de
Gasthuysstraat over het oude mijn-
spoor en de Kissel naar Landgraaf.
Deze nieuwe weg zou deSchaesber-
gerweg moeten ontlasten. Maar de
belangengroepering vreest dat hoe-
wel het bestemmingsplan er wel-
licht spoedig is, de realisering ervan
op zich laat wachten. De aanleg van
de weg over de Kissel gaat namelijk
miljoenen kosten en die moeten
door de gemeente Heerlen worden
opgehoest.

Actief
„Wij blijven actief om te .bewerkstel-
ligen dat het bestemmingsplan niet
in een la komt te liggen, maar dat er
ook uitvoering aan gegeven wordt.
Dat doen we door op wetenschap-
pelijke manier de problematiek van
de Schaesbergerweg duidelijk te
maken. Alleen door met zorgvuldi-
ge gegevens over de weg te komen,
kunnen we duidelijk maken hoe erg
de situatie is," zegt de heer W.G.
Welievan de belangengroepering. " Ria en Henk Martens temidden van de gehandicapte jongeren, die zij een vakantie willen aanbieden. Danny Putzu,

die naast Martens op het bed zit, moet de eerste gehandicapte landelijke politicus worden. Foto .Frans rade

Twist over schuldvraag

Gezin
verlost
van gas

Van onze verslaggever
KERKRADE - De familie Wee-
len aan de Spiesstraat in Kerk-'
rade is verlost van de angst
voor verbrandingsgassen uit
de cv-kachel die in de keuken
staat. Met vereende krachten
hebben woningvereniging
St. Pietersrade en een aantal
bedrijven voor een afdoende
oplossing gezorgd. Achter de
schermen is nu echter de strijd
ontbrand over de schuldvraag.

De familie Weelen had maan-
den lang last van rookgassen
dieterugsloegen uit de cv-ketel
in de keuken (zie hetLD van 16
december jl.). De problemen
begonnen na een onderhouds-
beurt aan de cv-apparatuur. De
familie nam de Huurdersbelan-
genvereniging (HBV) in de
arm, die een open brief aan de
woningvereniging stuurde.

Het betrokken verwarmings-
bedrijf vindt dat deHBV in die
brief de indruk wekt dat de
overlast te wijten is aan werk-
zaamheden aan de cv-ketel. Via
een advocaat werd rectificatie
geëist. Maar de HBV heeft per
kerende post geantwoord hier
niets voor te voelen. De vereni-
ging vindt dat het goed functio-
neren van de cv-installatie on-
voldoende beproefd is en ver-
der dat het bedrijf de HBV te-
genover derden in een kwaad
daglicht stelt.

De woningvereniging en de be-
trokken bedrijven schrijven in
een brief aan de HBV dat de
overlast te wijten was aan een
ongelukkige samenloop van
omstandigheden, waarbij het
verwarmingsbedrijf niet de
zwarte piet kan worden toege:
schoven.

CAD start niet
groep medicijnverslaafden

HEERLEN — Het Consultatiebu-
reau voor Alcohol en Drugs (CAD)
te Heerlen start met een gespreks-
groep voor mensen die problemen
hebben met het gebruik van slaap-
middelen en kalmerende medicij-
nen. Er is een hulpverleenster van
het CAD aangewezen voor deze
groep, maar het CAD is op zoek naar
iemand - liefst een vrouw - die zelf
ervaren heeft hoe het is om kalme-
rende medicijnen te (moeten) slik-
ken en hoe het is om te minderen.

Ervaringen
Bij het CAD noemt men zo iemand
een ervaringsdeskundige. De com-
binatie van de ervaringsdeskundige
en de hulpverleenster, zijn nodig
voor de werkmethode van de groep.
„Wij zoeken iemand die de uitda-
ging aandurft om aan anderen iets
van haar ervaringen over te dragen.
Hierbij kan ze rekenen op steun van
de hulpverleenster die de hoofdver-
antwoordelijke is voor het groeps-
werk," aldus een woordvoerster van
het CAD.

Wie zich eventueel als ervaringsdes-
kundige wil opgeven of interesse
heeft aan de groep deel te nemen,
kan contact opnemen met CAD S
045 - 719577 en vragen naar Emelie
Janssen of Maria Lemmens.

Tijdenswandeling

Vrouw (36)
aangerand

Van onze verslaggever
AMSTENRADE - Een 36-jari-
ge inwoonstervan Amstenrade
is gistermorgen op de Limiet-
weg in haar woonplaats door
een tot nu toe onbekende jon-
geman aangerand.

De vrouw wandelde daar om
11.00 uur met haar hond toen
zij door een onbekende naar de
weg werd gevraagd. Toen zij
hem antwoord wilde geven,
greep de dader de vrouw in het
onderlijf. Door om zich heen te
slaan wist de Amstenraadse er-
ger te voorkomen. Daarop
vluchtte de dader op een fiets.
Het enige wat bekend is van
hem, is dat hij ongeveer 16 jaar
oud is.

Van onze verslaggever
Voor gehandicapte jongeren

De Technische Universiteit van
Eindhoven heeft al onderzoek ge-
daan naar de verkeerstrillingen en
de geluidsoverlast op de Schaesber-
gerweg. Nu is dus een onderzoek
naar de luchtverontreiniging in
voorbereiding. „Als we alle gege-
vens binnen hebben, ook van dat
laatste onderzoek, stappen we naar
de universiteit in Maastricht waar
men gespecialiseerd is in medische
zaken, voor een leefbaarheidson-
derzoek naar de situatie op de
Schaesbergerweg."

Surinaamse gehandicapten die de boel ge-
flest had. Nou, toen bleef de deur voor ons
ook opvallend vaak dicht. Dat scheelde echt
duizenden guldens", verklaart Martens.

Voor het eerst gaan ook cara-patiënten mee,
want er is in Arcen een fonkelnieuw thermaal
bad. „Ook licht geestelijk gehandicapte jon-
geren gaan mee. Ze zijn erg liefvoor de licha-

meiijk gehandicapten, duwen hun rolstoel
enzovoorts, 's Avonds gaan we in de disco
met ze rolstoeldansen. De meiden maken
zich daar speciaal voor op. Ontzettend span-
nend dus en het levert ook contacten met
niet-gehandicapten op", schildert Martens.

Natuurlijk hoopt hij de ontbrekende guldens
binnen te halen op giro 191982 van het Va-
cantie Fonds Gehandicapte Jongeren Lim-
burg. De vakantie kost immers 800 gulden
per persoon en het is de bedoeling om 50 jon-
geren een plezier te doen.

Maar Martens denkt ook al verder. „De ge-
handicapten moeten zelf voor hun rechten
kunnen opkomen. Het beleid moet niet altijd
door anderen voor ze bepaald worden. Daar-
om wil ik hem (hij wijst naar de 18»jarige
Danny Putau - red.) in depolitiekkrijgen. Als
eerste gehandicapte".

HEERLEN - Zijn leven hing aan een zijden
draadje. Een luchtweginfectie werd zo ge-
vaarlijk dat hij zelfs bediend werd met het sa-
crament der stervenden. Nu gaat het geluk-
kig beter, maar nog steeds ligt hij in het Heer-
lense ziekenhuis. Henk Martens is anders ac-tief om de gehandicapte medemens te hel-
pen. Hij is zelf cara-patiënt en rolstoelgebrui-
ker en ligt nu dus in het ziekenhuis. Daar
kwamen eergisteren gehandicapte jongeren
van het St. Franciscusoord uit Houthem hem
opzoeken.

Henk Martens organiseert vakantiereizen
voor gehandicapte jongeren. „We hebben
laatst wat pech gehad. Ook komend jaar wil-
len we weer met gehandicapte kinderen een
week naar een bungalowpark in Arcen. Maar
onze collecte viel net in de week dat Frits
Bom op tv vertelde over een organisatie voor

Tamils vertwijfeld
Van onze verslaggever

HEERLEN - In Heerlen, Hoens-
broek, Brunssum en Landgraaf
woonden een jaar geleden ruim
tachtig Tamils. Jongeren die de
onlusten in hun land beu waren
en zelf gevaar liepen. Vaak kwa-
men ze via omwegen in Neder-
land terecht en daar betaalden ze
grifeen fortuin voor.
Precies een jaar later wonen er
nog ongeveer 25 Tamils in die-

zelfde plaatsen.
De meesten zijn gevlucht. Som-
migen zijn spoorloos, anderen
zitten in gevangenissen over
Europa. Enkelen werden terug-
gestuurd naar Sri Lanka.

Toen bekend werd dat Canada
een lankmoedig beleid ten aan-
zien van deTamils voerde, kwam
er een ware uittocht op gang.
Want de Nederlandse regering

Nog even 88
vindt nog steeds dat de politieke
situatie op Sri Lanka van dien
aard is, dat de gevluchtte Tamils
er geen gevaar lopen.
Ondanks alle berichten van de
afgelopen weken over de verkie-
zingen die aan honderden men-
sen op het eiland ten zuiden van
India het leven kostte. Ondanks
de vele militante groepen die el-
kaar op leven en dood bestrijden.
En waartussen de minderheid
van Tamils de speelbal is.

De Nederlandse Tamils hebben
er geen idee van wat er verder
gaat gebeuren. Aangezien Cana-
da de grenzen voor hen per 1 ja-
nuari heeft gesloten, zijn de
meesten onder hen veroordeeld
tot wachten. In vertwijfeling
wachten tot de Nederlandse re-
gering actie onderneemt.

" " lees verder op pagina 16
Een trouwring in
ruil voor Canada

Info-avond

Ballon
P Schinveld wordt elk
r op aswoensdag de Hoej-

*' opgelaten, en kinderen
V' hun eigen ballon het

kiezen. In de weken
het carnaval komen stee-kt ballonkaartjes terug uit

de DDR en
F*L Keurig terugbezorgd
r tante Pos. Nog vijfweek-
'*n de 1989-ballonnen ver-een al. Maar laat nou de

van 16j'e-
*°-ri%Van dit jaar nog een
Seds staaartje krijgen...

I

Ballon(2)
I'" de buurt van het Zweed-I,Plaatsje Strangds, tachtig
f^ieter te?i tuesten vanf^kholm, maakt Klas Eriks-P (kan het Zweedser?) afge-
P^i zomer een van zijn vele

En ja. Klas
'dt een ballonkaartje,.arop weliswaar het adres
~Vlet Hoej-comité nog dui-
lJfc leesbaar is, maar

v£r°P, door weer en wind
'^■sterd, niets meer te lezen
J over de oorspronkelijke
3ter'. Klas weet geen raad
j] 'iet kaartje, maar eind
:, puber besluit hij er einde-
j. toch een postzegel van
l kronen aan te wagen. Hij
E,stVurt het kaartje richting
P l*_eld.

Ballon(3)
ly^t er bij de PTT is ge-
Il"c. weten we niet. Mis-
Li e?i heeft de besteller die in
L liueld zijn ronde deed het
L^stufc verloren. In elk geval
m^o. deenvelop een dezer da-
Kop straat gevonden op
■In .^ meter afstand van de
l.'z' in Schinveld, de plaats
E?r 'iet kaartje tien maan-
t eerder zijn luchtreis was
m£nnen. Het kaartje wordt
Ik de vinder netjes bij de
Kr? afQeleverd, waarmee een
Y%i mt aan re*s van twee
\sr 1-150 kilometer. De oor-Lnkelijke 'oplater' is he-

niet meer teruggevonden.

Goudenpaar
ky oe9er werd nogal eens het
\^lVeltje van stal gehaald,
9ei,e

r nu moeten we gewoon toe-
ilojj M dat.er eenfoutje was ge-
\ 67t *n 'let verhaal van giste-
\t over het gouden echtpaar
lojj eTI Jetje Starmans in naar
\Q

nieenden 'Heerlen. Meer
Kt Q

es *s gegara?ideerd als menge «"uden echtpaar in Kerkra-
Vfl,°e'et- Tussen hal/ zeven en
Hh Uwr is er geie-
fy, eid Piet en Jetje te /elicite-
<te ö

en u>el in zaal 'Credo' vane r̂°e/ue St. Jozefen St. Nor-
%, flan de o?ize Lieveuwstraat. In Kerkrade dus.

Intensief
i °en<th e Lebouilestraat teW»be Oroefc, bij mevrouw Meu-

-9' 's een 'intensieve rode'
j^rsto ' en mannetJe wel te
''j/c n an-Daar schiet u natuur-

niets 7,lee op. In hemels-
ei 2

.y}at «iag dat dan wel
lJn' Mij?i/ieer Knops van

\iZenwinkel Qebeld. Een 'in-
\% 2 e,rode' is een kanarie die
Vr- .lchzelf al rood is, maar\e V}tensieve toediening van
\er ~.eurstof in zijn eten nog
JoÜCj

aan rood wordt, intensief
Gestolen dus.

%s cny«Hjfc door een aanial
Nr Jj dle biJ Meulenberg
S, -j?e uogeftjes fctoatneTi kij-

oolTl de aasten wea waren
* het voaeltie aeiAanen

Trein
iNiLn 9een 9ezicht a's je op
* ndh« rydt ergens tussenSl>1 .en Utrecht. Links
t.^ScJ) r^dt een peperdure
i°9 op! ?,let een snelheid Danf'CfjyOOkmperuur. Voor
2*vn,, een Mercedes. De eenJand

0
e
o
rn^ndm de spiegel,

> rdje, I "oudt de 'gele 100'-> !i> in w esfi9d °P dc vang-
r Je d; ,9ateri- Ud verveling
&'. DP , vorkante spiegeleie-
,'J 2 ono ordt kwijtgeraakt
(Jrech t ,en n°o u>at. Even voor
h,eir* lo« e een passerendeNar£?9 n<*. „Zat ik daar. was de eerste gedach-

lri is 2o gefc nog niet

Op 17 januari volgend jaar wordt er
een informatieavond gehouden
waarop de gemeente de bewoners
van de Schaesbergerweg zal infor-
meren over de plannen, zoals neer-
gelegd in het bestemmingsplan. De
Belangengroepering Leefgemeen-
schap Schaesbergerweg is ingeno-
men met het feit dat het bestem-
mingsplan nu in de maak is, maar
maakt zich zorgen over de snelheid
van uitvoering.

„Wij hopen door de universitaire on-
derzoeken heel goede argumenten
te vinden die bij de gemeente en bij
hogere instanties duidelijk maken
dat.er ook snel begonnen moet wor-
den met de bouw van de nieuwe
weg. Voor de aanleg van de nieuwe
weg is veel geld nodig, waar ook de
provincie en het rijk invoed op heb-
ben. Met het plan, het bestem-
mingsplan, is de weg er namelijk
nog niet," aldus Hans Timmermans
namens de belangengroep.

Limburgs Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
* Vrijdag 30 december 1988 < 9

|" Vooral bij mistig weer, zoals gisteren, blijven uitlaatgassen van auto's op de Schaesbergerweg in Heerlen hangen.
Foto: FRANS RA DR
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Actie vanaf
het ziekbed
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Geboren
29-12-1988

f Kelly 1
dochter van

Andrew en Kitty
Kamp-Salden
Industriestr. 53 §

| 6466 GB Kerkrade f
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Ter herinnering aan mijn
le vijftigste verjaardag

■■ -^—

\\v\
„Kom, O Abraham, kom in mijn hartje!!!"

Je Cercle-vrienden en vriendinnen

Enige en algemene kennisgeving

f
■ Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons en

" velen heeft betekend, gevenwij u kennis dat heden
' toch nog onverwacht, gesterkt door het h. sacra-
( ment der zieken van ons is heengegaan,, mijn lieve. vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,. oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Catharina Metzen
echtgenote van

Sijtze Smeding
* Zij overleed op de leeftijd van 50 jaar.

Hoensbroek: S. Smeding
Brunssum: B. Smeding

J. Smeding-Buchwald
Martijn, Saskia

Hulsberg: T. Habets-Smeding
M. Habets
Roy, Manja

Hoensbroek: K. Smeding
L. Smeding-Megens
Joyce, Danny

Hoensbroek: M. Coehoorn-Smeding
E. Coehoorn
Bonnie, Robby

Heerlen: C. Jongen-Smeding
J. Jongen
Meivin, Nancy

Hoensbroek. H. Smeding
J. Gielen
Familie Metzen
Familie Smeding

28 december 1988, Markgravenstraat 36, 6432 HV Hoensbroek
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op. zaterdag 31 december 1988om 10.30uur in de paro-
chiekerk Maria Gewanden te Hoensbroek, waarna
aansluitend crematie te Imstenrade-Heerlen.

' Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.10
uur achter in de kerk.
Avondmis heden vrijdag 30 december om 18.30 uur
in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Otermans, Nieuwstraat 118 te
Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen al-
daar dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving
t

Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de
ouderdom van 75 jaar, gesterkt door het h. sacra-
ment der zieken, mijn lieve en zorgzame vader,
broer en oom

Leo Stefan
Zawiolkowski
Heerlen: Brigitte Zawiolkowski

Ligia Martinez
Stevensweert: Lenie van Pie

en kinderen
Familie Zawiolkowski

Geleen, 28 december 1988
Corr.adres: Kanaalstraat 19, 6418 EG Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 31 december om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Pastoor van Ars, Lienaerts-
straat te Geleen, waarna de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
De avondwake wordt gehouden, hedenavond 30
december, om 19.00 uur in voornoemde kerk.

t
Je hebt nu rust gevonden,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden moeten zien en
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze smart.

Na een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek
St.-Jansgeleen is heden in de leeftijd van 83 jaar,
voorzien van de h.h. sacramenten van ons heenge-
gaan, onze lieveen zeer zorgzame vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader, schoonbroer, oom
en neef

Peter Joannes
Raemaekers

echtgenoot van wijlen

Maria Johanna Josephina
Verbong

's Gravendeel: A. Slangen-Raemaekers
B. Slangen

Heerlen: G. Raemaekers
H. Raemaekers-de Koning

Spaubeek: t W. Raemaekers
Schinnen: J. Raemaekers

F. Raemaekers-Severens
Spaubeek: B. Raemaekers

Beek: P. Raemaekers
A. Raemaekers-Schepers

Ulestraten: T. Sieben-Raemaekers
F. Sieben

Neerbeek: F. Erkens-Raemaekers
P. Erkens

Spaubeek: F. Raemaekers
Maasbracht: J. Raemaekers

M. Raemaekers-Slangen
Spaubeek: M. Kusters-Raemaekers

J.Kusters
Spaubeek: F. Burger-Raemaekers

W. Burger
Spaubeek: T. Biermans-Raemaekers

F. Biermans
Den Haag: P. Ros-Raemaekers

T. Ros
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Raemaekers
Familie Verbong

6176 EA Spaubeek, 29 december 1988
Looiwinkelstraat 9
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op maandag 2 januari 1989
om 11.00uur in deparochiekerkvan de St.-Lauren-
tius te Spaubeek.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Zaterdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek. Be-
zoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is na een moedig ge-
dragen ziekte, omringd door ons allen van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 79 jaar mijn lieve echtgenoot, onze goe-
de vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Jan Heijnen
echtgenoot van

Antoinette Starren
In dankbare herinnering:

Sittard: Mw. C.H.A. Heijnen-Starren
Roermond: Marjo en Constant

de Waal-Heijnen
Patricia, Arno

Munstergeleen: Hilde en Piet Keulers-Heijnen
Astrid

Berg a/d Maas: Piet en Marij Heijnen-Willemse
Familie Heijnen
Familie Starren

29 december 1988,
Beatrixlaan 9, 6133 BB Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 2 januari 1989 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Christus Koning te Leyenbroek-Sit-
tard, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
begraafplaats te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van zaterdag as. om 19.00
uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met groot medeleven hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Jan Heijnen
Door zijn grote inzet en toewijdingvoor onze paro-
chie Christus Koning als kerkmeester en kollek-
tant zal hij bij ons allen in dankbare herinnering
blijven.

Het kerkbestuur
Christus Koning
Sittard

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, ge-ven wij u kennis dat voorzien van de h. sacramenten, op 82-jarige leeftijd
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Gerrit Wieland
echtgenootvan

Fientje Donekers
Heerlen: Fientje Wieland-Donckers
Heerlen. Herman en Greetje Wieland-Rinkens

Esther en Klemens
Edith

Heerlen: Magda en Jo Hundscheid-Wieland
Ralph en Anneke

Heerlen: Gerrit Wieland
Kerkrade: Huub en Kitty Wieland-Spelthaen

Ron en Ingrid
Echt: Joke Wieland

Familie Wieland
Familie Donekers

Alles was goed
6418 EG Heerlen, 29 december 1988
Kanaalstraat 7
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 2 januari 1989om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Joseph te Heerlerbaan-Heer-
len, waarna om 11.30 uur de crematieplechtigheid is in het crematorium teHeerlen, Imstenraderweg.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
In de weekenddiensten in voornoemde kerk, zal de dierbare overledeneherdacht worden.
Gerrit is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 teHeerlen, alwaar heden vrijdag bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00
uur en zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

|
Enige en algemene kennisgeving

t—m ——— Heden overleed, voorzien van het sacrament der zieken,
tot onze grote droefheid, in de leeftijd van 73 jaar, mijn
man, onze vader, schoonvader, broer, schoonbroer en ,
oom J

Martin Marie Joris
echtgenoot van

Elisabeth Hubertina
Janssen

Maastricht: E.H. Jöris-Janssen
Maastricht: Huub en Monique

Bunde: Marcel en Nicole
6226 BS Maastricht, 29 december 1988
Weth. van Caldenborghlaan 63
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden maan-
dag 2 januari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Antonius van Padua te Scharn-Maastricht, gevolgd
door de begrafenis op de r.k. begraafplaats Oostermaas.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
De overledene zal worden herdacht in de h. mis van zon-
dag a.s. om 11.30 uur in voornoemde kerk.
Bezoek Uitvaartcentrum Sassen, St. Maartenslaan 44-48
te Wijck-Maastricht, dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

I.v.m. het overlijden van de heer

Martin Marie Joris
zal het voorgenomen huwelijk heden 30 december van

Marcel Joris en Nicole van Deursen
geen doorgang vinden

—**—w—_—_____m—___________w m___^r

T
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met haar mochten bele-
ven, geven wij kennis, datplotseling is overleden in
de leeftijd van 59 jaar, gesterkt door het h. oliesel
onze lieve moeder, schoonzuster, tante en nicht

Maria Anna Christina
Leunissen

weduwe van

Marinus Jacobus van Hal
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Rotterdam: Rian van Hal
Landgraaf: Albert van Hal

Familie Leunissen
Familie van Hal

6373 HS Landgraaf, 27 december 1988
Hoogstraat173'
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 2 januarias. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk; geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zaterdag 31 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Voor vervoer kerk/crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, vrij on-
verwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in de ouderdom van 88 jaar, onze lieve tante

Elisabeth Linssen
weduwe van

Martinus Thijssen
Wij vragen uw gebed voor haar zielerust.

Neven en nichten
6114 HG Susteren, 29 december 1988
Huize Vastrada
Kloosterstraat 31
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop dinsdag 3 januari 1989om 10.30uur in de de-
kenale kerk van de H. Amelberga te Susteren.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het r.-k.
kerkhof te Oirsbeek.
Samenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Tante is opgebaardin het mortuarium van begrafenis-
ondernemer Peusen, Kloosterstraat 31 te Susteren.
Bezoektijd dagelijks van 17.00 tot 17.45 uur.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van

Jan Heijnen
Hij was jarenlang een toegewijd bestuurslid van
onze fanfare.

Bestuur en leden
Fanfare St.-Jan
Sittard

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 79 jaar, onze goede en zorg-
zame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader,
broer, behuwdbroer, oom en neef

Frans Jozef
Augenbroe

echtgenoot van wijlen

Maria Elizabeth van Uden
Wij bevelen zijn ziel in uw gebedenaan.

De bedroefde familie:
Uden (N.Br.): Wil Augenbroe

Agnes Augenbroe-Simonis
Frans en Helma, Rob -Bart
Wim en Josta

Heerlen: Ben Augenbroe
Riet Augenbroe-Klaver
Paul
Ester
Familie Augenbroe
Familie Van Uden

6466 KR Kerkrade, 29 december 1988,
Heerlenersteenweg 21
Corr.adres: 6418 PH Heerlen, Ridderweg 43
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 2 januari 1989 om 12.00 uur, in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Zaterdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
vader bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chevremont; bezoekuren van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

1
Enkele dagen na zijn 78e verjaardag, is van ons
heengegaan, gesterkt door de h.h. sacramenten der
zieken, mijn dierbare man, onze goede vader,
schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Herman Heckers
echtgenoot van

Anna Steins
Kerkrade: Anna Heckers-Steins

Familie Heckers
Familie Steins

6466 AH Kerkrade, 28 december 1988
Heiveldstraat 89
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 31 december om 9.15 uur in de pa-
rochiekerk St.-Jozef in Kerkrade-Kaalheide, waar-
na om 10.30 uur de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium in Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Samenkomst in de kerk. ,
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, heden,
vrijdag, om 18.00 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

i iEnige en algemene kennisgevtfs!
t

Na een leven, getekend door liefde, eenvoudf
hulpvaardigheid, is na een geduldig gedragenzi*
te, toch nog onverwacht van ons heengegaan, mlr
zorgzame echtgenoot, onze lieve vader en op*
broer, zwager, oom en neef

Fons (Broes) Leinderi
echtgenoot van

Annie Wolfs
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, o^
leed hij in de leeftijd van 50 jaar.

Sittard: A.A.M. Leinders-Wolfs
Sittard: Matb en Tiny Leinders-Alberts

Mark, Karin
Sittard: Michel en Nicole Leinders-SpaargareP

Familie Leinders
Familie Wolfs

6136 AR Sittard, 29 december 1988
Verlengde Heinseweg 28
De plechtige eucharistieviering zal worden ëe^°uden op maandag 2 januari 1989 om 10.30 uur in
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Sittó^JOverhoven, waarna de begrafenis zal plaatsvin»*;
op de algemene begraafplaats aan de Wehrerwe!
Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
schriftelijk condoleren achter in de kerk val1*
10.00 uur.
De avondmis, mede tot intentie van Broer, zal
den gehouden op zondag 1 januari 1989 om I*'
uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheidtot afscheid nemen in derou\**£pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, das
lijks van 17.30 tot 19.00 uur., I

t
Ag

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor "'\
fijne jaren die wij samen met hem mochten &J
ven, geven wij u kennis dat plotseling is overled j,

in de leeftijd van 71 jaar, gesterkt door het h. olie?f.mijn lieve man, vader, schoonvader, opa, onze o 1:
bare broer, zwager, oom en neef

Harry Renkens
echtgenootvan

Mia Vromen
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Amstenrade: M.H. Renkens-Vromen
Amstenrade: Annie Bruls-Renkens

Pierre Bruis
Diana
Familie Renkens
Familie Vromen

6436 BN Amstenrade, 28 december 1988
Parallelstraat 17
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden word..
op zaterdag 31 december as. om 11.30 uur in deP
rochiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen teAjetstenrade, waarna aansluitend de crematie in
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. ,p
Avondwake tot intentie van onze dierbare overjji
dene, heden vrijdag 30 december om 19.00 u"r
voornoemde parochiekerk. \
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuafl^van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
gelrjks van 17.30 uur tot 18.30 uur. eZij die geen kennisgeving mochten ontvangen*
lieven deze annonce als zodanig te willen bescn
wen. J

Limburgs Dagblad

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.

Vuurwerk ,
Bert Rekers

Willemstraat 85, Heerlen, tel. 045-726840.

Te k. mooi volglas AQUA-
RIUM afm. 1,25 m lang,
hoogte 40 cm, diep 35 cm
met lichtkap, onderstel,
Eheim filterpomp, thermo-
staat, prvjs ’275,-; Tel. 045-
-310012 (wo. t/m vrij. na 18
u., za. gehele dag).
EETHOEK ’195,-; eiken
bankstel ’375,-; kl. tv

’ 200,-; slaapk. wit ’ 550,-;
mod. kast wit ’495,-. Kou-
venderstraat 208, Hoens-
broek.
Te k. eiken EETHOEK

’ 275,-; eiken bankstel

’ 225,-; eiken wandmeubel
’275,-, 045-415181.

jl UKUNTZICHNUHEELWAT
jI TOEKOMSTIGE ZORGEN BESPAREN.

Zo ligt dat bij uitvaartvoorzieningen. Dat kan b.v. via een
deposito-storting. Dat is
nü fiscaal aantrekkelijk rt

§en u laat straks geen _^__?l\ T" Azorgen achter. ' g£Z/ > Lindeman
ook inschrijving is Uitvaartcentramogelijk. Vraag naar Th^^ %~"-,r"*"

"**-*«*»

Onze adviezen. Bel: Stationsstraat 6.6372 GS Landgraaf.
Spoorsingel 4, 6464 AA Heerlen.

L Einderstraat 53.6461 EM Kerkrade.
Telefoon (045) 724808/3131 97/4631 41.

Carnavalsgroepen en on-dernemers opgelet: vele
guldens voordeel op alle
CARNAVALSARTIKE-
LEN, raam- en zaaldecora-
ties. Bel 045-753412 en
maak een afspraak.

Door het overlijden van een
tante te koop 1 PERSIA-
NER a/_, korte Persianer
bontmantel te k. mt. 44.
Vr.pr. ’lOOO,-; waarde ±
’4000.-; na 18 u. 045-
-315819.

vloertegels
35 m2 superkwaliteit in vele kleuren en grote maten. 5 of

10 jaargarantie 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.

Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. Occasioncemrum
Geel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.
BALKEN, planken, troit-
.tegels, afbr. materiaal, div.
radiatoren etc. Bouw-
bergstr. 100 Brunssum. Tel.
045-251964.

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

OPENHAARDHOUT 2 m 3
’70,-. 04459-1675.
Te k. ANTRACIETKOLEN
tel. 045-752819.
T.k. aanbseboden 3500 m 2
dikke TROTT.-TEGELS;
2000 m2betonklinkers; 2000
m 2kleiklinkers; 5000 blau-
we mulderpannen. Wolter
en Zn. B.V. Tel. 045-229999.

Te k. gerev. WASAUTO-
MATEN met 6 mnd. ruil-
recht. AEG. Zanussi, Bau-
knecht, Philips boyenlader
850T. KTV 55 cm 1 gevel-
kachel 4000kcal. Huishoud-
beurs Kerkstr. 111 Bruns-
sum^

Te k. wasmachine merk
BAUKNECHT ± 2/2 jr.
oud ’250,-. Met gar. Tel.
045-259344.
PENS kopvlees. Slachthuis
De Beitel Heerlen. Tel. 045-
-418856.

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

Aan al onze clientèle wensen wij
een zeer voorspoedig 1989 en een

goede gezondheid

Prijzen van bouwhout zullen in 1989
stijgen

U kunt nu nog gedurende 14 dagen
kopen aan onze extra lage winter-

prijzen.
Dat kan straks 25% schelen.

Swart's Houthandel b.v.
Schaesberg-Landgraaf

Wattstraat 5, tel. 045-313079
Geleen-Lindenheuvel
Kampstraat 6, tel. 04490-49270.

Te h. eiken BALKEN
20x20, 15x15, lm 3droog
noten timmerhout. Te k.
kiepaanhangwagen,
200x115x45. Hunsstraat 22,
Übachsberg..
Te k. SAUNABOX 2.50 -5.00 mtr. + oven. inventaris
h.kapsalon. Pynsweg 72
Heerlen.
Te k. 3-dlg. BABY-SLPK.
i.z.g.st. na 18.00 uur. Op gen
Steen 9, Schaesberg,
Te k. 1-pers. grenen BED
met matras, + bureau. Tel.
045-723110.

Te k. massief eiken B&tf
STEL 100% draion °v .
tel. 045-722450. _--rfjCJ
Te k. electro HEFTP $
(still) ’ 6000,-, hefVern% „c
kg compl. met accu o >culader, tel. 04492jg2^>
Wegens verh. te
1-pers. BED, ,rK<2
staartklok, gashaara. Epep
kenkach., pors. P°e*?a j)SlP
+ kleren. H. Her»131 ,
408 Geleen.
Te k. ORGEL ro*
i.z.g.st. ’400,-. Tel-
-317256. __^-_j

BRUIDS- en
COMMUNIESHOW

18 januari
in drBrikke Oave

Schitterende collectie

BRUIDSMODE
FRAN^AISE

Kerkstraat 292, Brunssum
Kaarten a ’7,50 aan de zaak Promenade.

Telefonisch 045-251575

Vrijdag 30 december 1988 " 10



De tijdbom onder het
probleem Voeren is on-
schadelijk gemaakt. José
Happart ziet definitief af
van het burgemeester-
schap in de taalpro-
bleemgemeente. Na een
ellenlange, koppige
strijd, in het verloop
waarvan het Waalse en-
fant terrible door zijn toe-
doen tweemaal de rege-
ring onderuithaalde, is
het Voervraagstuk in rus-
tiger vaarwater beland.

„Ik ben echt tevreden, want het ak-
koord dat Happart en ik woensdag
in Brussel ondertekend hebben, be-
vat - met uitzondering van de para-
graaf over de uitbreiding van de
Franstalige basisschool in St.-Mar-
tensvoeren - voor de Nederlandsta-
ligen in onze gemeente uitsluitend
positieve punten." Aldus de fractie-
leider van de Vlaamse oppositie in
de raad van Voeren, Huub Broers.

Ook de meeste Vlaamse kranten
hebben opgelucht gereageerd op de
ontknoping van het Voerfeuilleton
en de hoop uitgesproken dat thans
een periode van rust en verdraag-
zaamheid ingeluid kan worden.

door frits schils
BRUSSEL/VOEREN

Voerstreek herademt
Happart staakt de strijd; Nico Droeven burgemeester

asen

Meer katholieken
dan protestanten

in West-Duitsland

fico Droeven, de nieuwe
üdaat-burgemeester.

ok aandelen
DSM voor
Particulieren " José Happart (rechts) tijdens de gisteren in Luik gehouden persconferentie waarin hij het be

reikte akkoord toelichtte. Geheel links zijn broer Jean-Marie.

Overigens was hij gisteren zelf niet
voor commentaar bereikbaar. Hij is
opvakantie in Cannes.

De francofone Brusselse taaipartij
FDF heeft met verbijstering gerea-
geerd op Happarts aankondiging
van vertrek." Alle regeringspartijen
begroeten het akkoord.

bedongen dat de Franstalige sche-
penen in Voeren in het Frans kun-
nen beraadslagen, dat de Fransta-
lige lagere school in St-Martensvoe-
ren met enkeleklassen wordt uitge-
breid en dat de overheid geld be-
schikbaar stelt voor een Franstalig
cultureel centrum in Voeren.

fftLEN/AMSTERDAM - De*P van banken, die de introduc-a n DSM op deAmsterdamse ef-
regelt, streeft ernaar,

alleen de grote beleggers zo-
Pensioenfondsen en verzeke-pbedrijven de aandelen in han-
Jaankrijgen maar vooral ook de
''culieren. Er wordt gedacht aan
[constructie om dit mogelijk te

dan voor Voeren. Blijkens berich-
ten in de Belgische pers heeft de
Waalse socialistische partij - Parti
Socialiste - vanuit de gedachte dat
'rust in Brussel' geboden is, Hap-
part een hoge plaats op de PS-lijst
voor de Euroverkiezingen toege-
kend. Het staat nu wel vast dat deze
geste voor Happart van doorslagge-
vende betekenis is geweest om de
burgemeesterszetel te ontruimen.

gouden inschrijvingen tot een
(nog onbekend) bedrag vol-

* kunnen worden toegewezen,
lal zou de belangstelling Veel
r zijn dan het aantal aandelen
* koop is.

Geruchten dat Happart bovendien
bedongen heeft dat zijn tweeling-
broer Jean-Marie na de eerstkomen-
de verkiezingen senator blijft of
volksvertegenwoordiger wordt,
ontlokken aan Broers de conclusie
dat de Happarts de belangen van de
Franstalige gemeenschap in Voeren
ondergeschikt gemaakt hebben aan
hun eigen, persoonlijk profijt."

Dit laatste wordt door Huub Broers
met klem tegengesproken. De
Vlaamse oppositieleider ontkent
dat het akkoord (financiële) toezeg-
gingen voor eenFranstalig cultureel
centrum bevat. „Zon centrum komt
er ook niet, nooit," aldus Broers.
„Dat zou in strijd zijn met statuut
van de Voer."(Dit document bena-
drukt het eentalig, Nederlands, ka-
rakter van de enclave, red.).

Belangrijkste uitvloeisel van de
overeenkomst op regeringsniveau,
in de totstandkoming waarvan
vooral vice-premier Jean-Luc De-
haene een groot aandeel heeft ge-
had, is dat Happart zich niet langer
beschikbaar zal stellenvoor het bur-
gemeesterschap in de ruim 4000 in-
woners tellende enclave, zuidelijk
van Mergelland. Nieuwe burge-
meester van Voeren wordt met in-
gang van 1 januari aanstaande de
huidige fractieleider van deRetour-
a-Liège-beweging in de raad van de
gemeente, Nico Droeven (35), te-
vens voorzitter van de militante af-
scheidingsbeweging Action Fou-
ronnaise.

Benoeming

, staat in een artikel in Amro-
J?. het personeelsblad van de

die de leiding heeft over
Foep van banken die DSM naar

brengt. Er wordt naar ge-
j'd de helft van de nu uit te ge-. indelen in ons land te plaat-

KEULEN - De rooms-katholieke
kerk in de Bondsrepubliek heef^
voor het eerst meer leden dan het
grootste protestantse kerkgenoot-
schap, de evangelische kerk in
Duitsland. Vorig jaar waren er 26,2
miljoen rooms-katholieken tegen
25.4 miljoen EKD-leden. Dit blijkt
uit cijfers van de volkstelling van
1987.

Bij de volkstelling in 1970 had derü
Kerk 27,1 miljoen leden en de EKD
28.5 miljoen. In deze zeventien jaar
heeft de EKD de grootste verliezer)
gelden in de grote steden in het
noorden.

ronde. Dap'hne Becka zong gister-
avond zeer overtuigend, Margo van
de Laak heel muzikaal en Barbara
Malkus vol overgave en intensiteit,
De Parijse Marie Kobayashi, die tij-
dens de voorronde weinig indruk
maakte en heel vlak zong, wist gis-
teravond wel te overuigen en ver-
diende haar finalplaats volledig. Jo-
sé Althof uit Simpelveld wist niet
tot de finale door te dringen, maar
kreeg van de jury een eervolle ver-
melding.

De finale van het Internationale Voi-
calisten Concours begint vanavond
om 20.00 uur met een optreden van
de befaamde Roemeense zangeres
Ileana Cotrubas, die begeleid door
Raymond Janssen liederen zal zing-
gen van Fauré, Duparc, Liszt en
Wolf. Daarna strijden de vijfkandi-
daten om de geldprijzen van 5.000-,
3.000 en 2.000 gulden (resp. de eer-
ste, tweede en derde prijs), en dp
eervolle vermeldingen voor de vier-
de tot en met zesde plaats.

Jos Frusch

„José en Jean-Marie hebben ver-
raad aan de Voerense zaak ge-
pleegd," zegt Broers.Droeven die in tegenstelling tot zijn

voorganger wel Nederlands kent en
spreekt en derhalve voor de Vla-
mingen aanvaardbaar is als eerste
burger, zal morgen of zondag ten
overstaan van de gouverneur van
Belgisch Limburg, dr Vandermeu-
len, de eed afleggen. Maandag
wordt Droeven in Voeren geïnstal-
leerd. Dit gebeurt tijdens een verga-
dering van de gemeenteraad in 's-
Gravenvoeren, die om 19 uur be-
gint.

Dat Happart zijn sjerp voorgoed in
de kast hangt, betekent nog niet dat
hij de gemeentepolitiek in Voeren
vaarwel zegt. In het nieuwe college
van B en W, zoals dit na Nieuwjaar
in functie treedt, blijft de Waal eer-
ste schepen. Volgens Happart is
deze 'belofte' van de regering-Mar-
tens in de overeenkomst vastge-
legd.

Zijn grootste tegenstrever in de ja-
renlange lokale strijd, Huub Broers,
is thans tweede schepen met verrei-
kende bevoegdheden. Broers krijgt
zaken onderzich als leefmilieu, Ne-
derlandstalig onderwijs en culturele
aangelegenheden. Bovendien
wordt hij belast met de controle en
het toezicht op het (financiële) be-
heer van de kerkgebouwen in de ge-
meente en krijgt hij beperkte be-
voegdheden als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand.
Behoudens zijn wethouderschap'
heeft Happart - naar zijn zeggen -

’Eervol’

rondissementscommissaris voor de
Voer. Armel, broer van Roger Wy-
nants, die in 1986 weigerde Happart
als burgemeester opte volgen, komt
in de plaats van de huidige functio-
naris, de Vlaming Jo Wiertz. De
nieuwe adjunct, een Nederlandsta-
lige Waal, is professor aan de uni-
versiteit van Luik, Zijn komst
wordt gezien als een concessie aan
het adres van Happart. De taak van
een arrondissementscommissaris is
toe te zien op de naleving van de
taalwetgeving.

Niet goed te spreken zijn de Vlaam-
se Voerenaren over de benoeming
van Armel Wynants tot adjunct-ar-

" José Kolthof uit Simpelveld tijdens haar concoursdeelname
samen met haar begeleider Jeroen Riemsdijk; zij kreeg van de
juryeen eervolle vermelding. Foto: WIDDERSHOVEN

Vijf finalisten op
vocalistenconcours

’Verraad’

Happart zelf houdt er een heel ande-
re mening op na. Hij noemt de over-
eenkomst 'eervol' en voorspelt dat
het akkoord winst zal opleveren
voor de Franstaligen in Voeren en
de rust in de gemeente zal doen
weerkeren.

Of dat zo is, moet afgewacht wor-
den. Droeven spreekt weliswaar Ne-
derlands, maar van hem is ook be-
kend dat hij onverkort achter de
wens van de Franstaligen staat tot
heroverheveling van de nu Lim-
burgse Voerstreek naar de provin-
cie Luik, waaruit zij in 1962 losge-
weekt werd.

De verwachting is dat Happart na
de verkiezingen voor het Europees
Parlement in juni aanstaande meer
oog zal hebben voor Straatsburg

l taat gaat de aandelen in de che-
L,eUs in fdsen verkopen. De over-
ig heeft nu nog alle 35 miljoeniselen in handen. Daarvan ko-er binnenkort elf miljoen op de
(3 en deze stukken zullen vanaf
i)t^rUari op de beurs verhandeld

i ?ehs deAmrobank zal een twee-
j! van opnieuw ongeveer
g van de aandelen zekerL finnen zes maanden op de
iJy komen. Over de laatste en: 6 tranche is nog niets te zeggen.

i^Saat al met al om de grootste in-
*lif tic aan de Amsterdamse
Icjlj uit de geschiedenis. Om die
igeuSv°l te laten verlopen worden
l^^ten roadshows (presentaties
(hp^.r°te beleggers) gehouden inriode van 11 januari itot 20 ja-
\^n de plaatsen Amsterdam,
*riR Urt> Brussel, Parijs, Zürich,eve en Londen.

!) j^'etijd wordt al een (voorlopi-
Vi °sPectus uitgegeven met alle
tjj §riJke informatie over het con-

aarin staat nog niet het exac-
ijs i?' uit te geven aandelenen de
JarTGze ëegevens worden pas op
d
nUari bekend gemaakt. Ver-

n h
ljk Saat een aandeel DSM te-Qe f3OO kosten.

VALKENBURG - Vijf kandidaten
zijn toegelaten tot de finale van het
eerste Internationale Vocalisten
Concours van Valkenburg, die van-
avond in Centrum Cocarde wordt
gehouden. Tijdens de redelijk be-
zochte halve finale maakten zij op
de jury onder aanvoering van Ruud
van der Meer de meeste indruk:
Anette Kleine uit Neuss, Daphne
Beèka uit Maastricht, Margo van
der Laak uit Tilburg, Barbara Mal-
kus uit het Oostenrijkse Lenzig en
Marie Kobayashi uit Parijs. Zij zul-

len vanavond gaan uitmaken wie
winnaar wordt van de eerste editie
van dit op initiatief van Marjon
Lambriks ingerichte concours.

Over het algemeen werd door de
overgebleven twaalf kandidaten
gisteravond redelijk gepresteerd, in
ieder geval beter dan tijdens de
voorronden. Vreemd genoeg kwam
de Duitse Anette Klein gisteren niet
tot haar beste prestatie, maar zij zal
voldoende respijt bij de juryleden
hebben opgebouwd tijdens de voor-

Winkeliersvrezen echter rampjaar vanwege prijsdaling in 1989

Topverkoop compact-dise’s
omzet betreft." Ook de woordvoer-
der van Fooks Records is deze me-
ning aangedaan. „Een aantal platen-
maatschappijen zoals CBS en Poly-
dor brengen cd's op de markt van
vijfentwintig gulden. Ik denk dat de
verkoop er alleen maar door zal Stij-
gen".

krijgen we automatisch veel meer
cd's dan lp's van de groothandel
toegestuurd". Landelijk gezien gin-
gen er in november naar schatting
2,4 miljoen cd's naar de verschillen-
de zaken in Nederland. In dezelfde
maand in 1987 lag dat aantal nog op
1,1 miljoen. Wat de precieze cijfers
voor Limburg zijn is niet bekend.

verhouding zelfs nog hoger. Vol-
gens een woordvoerder van de pla-
tenzaak verkocht men zon 80 tot 85
procent cd's tegen 20 a 15 procent
langspeelplaten. Het ging voorna-
melijk om nieuwe cd's van U2, level
42, Fleetwood Mac en de nieuwe cd
van de Dire Straits.

Anders

' 3n onze verslaggever

i NcW?^ ~ De afgelopen maandm de Limburgse platenza-
h'Sc's er\ recordaantal compact-
heid cht; Daarmee wordt het
V&n h beeld gevolgd. In totaal
ij %! "e laatste maand twee maal
JfcNfri s over de toonbank als in
|o>oDf Periode vorig jaar. De cd
JUitg}e zich als een kerstgeschenk

rH^de e*- Ondanks deze positieve
fc^ da? vrezen sommige winke-r^Wjl 1989 een rampjaar wordt
v'jfjes een Prysdaling van de
.^rjv, ' daardoor de winstmarges
k 2Ullen dalen.

S^Pact-disc, de laatste vorm
V d,vtekregistratie waarbij mv-
V klei al wordt vastgelegd op
yUr> H

n Schijfje in plaats van op"Hen gt de JP van de markt te

«Sg ■i?elDJ pHr lag de verkoopverhou-
Cl; is dg? !? 0g op 55-45 procent. Dit
J^hts ?q ° procent voor de cd en
I°^ R* procent voor de lp. Bij

«cords in Heerlen lag deze

Evenveel
Een woordvoerder van de Neder-landse Vereniging van Grammo-
foonplaten Detailhandelaren
(NVGD) denkt hier anders over:
„Een nieuw fenomeen, zoals de cd
kent in het begin altijd een groei.
Dat is normaal. Maar vergeet niet
dat de winkeliers enorm veel heb-
ben moeten investeren voor die
cd's. Daarnaast zie je nu al een ver-
schuiving van het bestedingspa-
troon van de consument van ge-
luidsdragers naar bij voorbeeld va-
kanties. Bovendien heeft de jeugd
steeds minder geld te besteden. Ah
die prijs dan ook nog gaat dalen
wordt het voor de winkeliers inder-
daad een rampjaar"

Platen- en cd-winkel 'Down Town'
in Brunssum verkocht ongeveer
evenveel platen als cd's. Een woord-
voerder van Down Town voorspelt
overigens dat de lp binnen drie jaar
van de markt verdwenen zal zijn.
Ook hij verkocht voornamelijk po-
pulaire muziek.
De winkeliers hadden al rekening
gehouden met de drukte en de
maand ervoor grote hoeveelheden
cd's ingekocht bij de leveranciers.
De woordvoerder van Fooks Re-
cords hierover: „Aan alles merk je
dat de cd steeds populairder wordt.
Als we van bijvoorbeeld de Dire
Straits de nieuwe plaat bestellen

Niet iedereen is in juichstemming
over deze explosieve verkoop. De
verkoop mag dan nu erg groot zijn,
in de detailhandel wordt verder ge-
keken en verwacht men zelfs een
rampjaar voor sommige winkeliers.
Belangrijkste reden daarvoor is een
prijsdaling van de cd dieal in janua-
ri doorgang zou vinden. Die is nodig
om niet bij het buitenland achter te
blijven, waar cd's nu al veel goedko-
per zijn.

'Down Town' denkt dat het zon
vaart niet zal lopen: „Het gaat om
een prijsdaling van enkele kwartjes
tot vijf gulden. Nu kost een cd zon
45 gulden. Dat wordt wellicht veer-
tig. Ik zie geen problemen wat de

Voldoening
De winst van het zojuist ge-
sloten Voer-akkoord is twee-
ledig: zij kan in de enclave
een periode van noodzakelij-
ke rust en nieuwe ontwikke-
lingen inluiden en premier
Martens in Brussel hoeft niet
meer te vrezen dat zijn kabi-
net nog een derde keer over
deze beschamende tragiko-
medie struikelt. Beide aspec-

ten zijn even belangrijk.

Veel te lang heeft de Voerstreék geleden onder de taalstrijd. Dat nu
eindelijk, na zo lange tijd, de prominentste stoorzender ontmanteld
is, stemt tot grote tevredenheid.

Maar voorzichtigheid blijft geboden. De nieuwe sjerpdrager verstaat
en spreekt Nederlands. Dat is fraai, omdat daarmee een van de be-
langrijkste obstakels op het lange pad naar een duurzaam vergelijk
uit de weg is geruimd. Maar er is meer. Droeven is niet slechts de
nieuwe eerste burger; hij is ook - en nog steeds - de ideoloog van
de Retour-a-Liège-beweging en een van de leiders van de Action
Fouronnaise, de militante afscheidingsbeweging die nauwelijks ver-
holen ijvert voor heroverheveling van de Voerstreek van Limburg
naar Luik. Anders gezegd: Droeven heeft zich tot dusver steeds
doen kennen als de rechterhand van Happart.

De vraag die thans aan de orde is, luidt of met de komst van Droe-
ven als burgemeester ook diensopvattingen en intenties zullen evo-
lueren in de richting van oprechte coëxistentie, normaal bestuur, en
efficiëntere samenwerking.Kortom datzijn komst tot een grotere on-
derlinge verdraagzaamheid zal leiden ten voordele van de gemeen-
te, haar bevolking en de voortgang van de lokale ontwikkeling.

In dit verband is het van essentiële betekenis dat na een onderbre-
king van ruim een kwart eeuw een Vlaming weer deel gaat uitmaken
van het schepencollegeen er dus niet langer sprake isvan een puur
Franstalig college van B en W. Immers aanzienlijk beter nog dan
vanuit zijn positie als leider van de raadsoppositie bieden zich na
Nieuwjaar voor debetrokken Vlaamse wethouder - tweede schepen
Huub Broers - mogelijkheden beleid mee te maken, bij te sturen, te
controleren en zonodig te corrigeren. Dit alles conform de taalwet-
geving.

Samenvattend: het Voerakkoord is een belangrijke stap op weg naar
politieke vrede in de geplaagde streek en daarbuiten en opent nieu-
we perspectieven voor een sociale en economische vooruitgang,
mits alle verantwoordelijken zich naar de letter en de geest van de
overeenkomst gedragen.

F.S.

(ADVERTENTIE)
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" Topdrukte bij de verkoop van cd's.
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Met ingang van 31-12-1988 beëindigt

P.A. Schols
tandarts

zijn praktijk.
Bij deze zeg ik u hartelijk dank voor
het in mij gestelde vertrouwen en de

prettige samenwerking.

Na een jaar samen met mijn zoon
R.P.J. Schols praktijk te hebben

uitgeoefend wordt deze door hem
voortgezet.

Gevestigd per 2-1-1989

R.P.J. Schols
tandarts

Rijksweg Centrum 95
6161 ED Geleen
Tel. 04490-43753

Behandeling volgens afspraak

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

iate ,47'" ■Itaoool - *^ 1

OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptiiden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

lOH
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ TM. 045-225000»

WIJ WENSEN U

A PRETTIGE
M If^^ ~ tté. JAARWISSELING

emmastraat 11, heerlen, telefoon 045-713495
WIJ VERKOPEN WETTELIJK GOEDGEKEURD

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 gaarnemet een drankje en hapje.

MOTOSHOP GULPEN
Rijksweg 59, 04450-2451 112309

WINTERLEEGVERKOOP
HEERLEN

Pantalons Bekende merken -yr\
Totalevoorraad Nu f\jl p/st

Truien Bleyle, van Gils, Bosch £%**
Hele voorraad Nu Oy." p/st

Jacks Totale voorraad Nu l^iy«" p/st

mmson 10U15
Heerlen, Boyengalerij Winkelcentrum 't Loon.

jg&CORSTENS-JgjT VERSCHUREN
_/2&» Helmond koopt

zat. 31 dcc. mankanaries
lichte kleuren ’ 9 popjes
allekleuren 5 rode & rood-
zalm man 14 popjes 12
kneu- & sijsbast. 10 putter-
bast. 25 p.st. kopen ook
glosters, witte & kuifkana-
ries, d.duiven 10 parkieten
6 pp. Brengen: SITTARD
9.30-10.30 u. Putstr. 10.
TERBLIJT 12-1 u. Rijks-
weg 46 2de afname HEER-
LEN 9.30-10.30 u. Em-
mastr. 7a BEEK 11.30-
-12.30 u. Maastrichterln. 7.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met

tarantie. R/J Handelson-
erneming. Stationstraat

294, Nuth. Tel. 045-242602.
KACHELS opruiming 10-
-70% korting nieuw en ge-
bruikt De Kachelsmid Wa-
lem 21, Klimmen tel. 04459-
-1638.
Te k. compl. SLAAPKA-'
MER tel. 045-413058.
Te k. boyenlader WAS-
AUTOM. Zanker 2 jr, oud
’250,-, boyenlader Zoppas
wasautomaat ’225,- m. 6
mnd. garantie, tel. 045-
-271036.

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,05. Gratis
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len).

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.

Vuurwerk
Groot assortiment, zeer veel keus!

Rens Janssen
Ganzeweide 54 Heerlerheide. Tel. 045-211486

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets

te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*
Heerlen

Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22
Sittard

Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23
Vaals

VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

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.

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst.
NieuwLeather-look 3-2 zits
BANKSTEL nu ’875,-;
eiken salontafel met tegel-
blad nu’ 189,-v. Veen Meu-
bel 045-415181.

KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.

V.a. 27 dcc. t/m 7 jan.van de
oerdegelijke en stijlvolle
Nederlandse Walker vouw-
wagens 4-6-8-10 pers. Zwa-
re kwaliteit van tentdoek en
uniek eenvoudig opbouw-
systeem. Kleuren, sunny-
groen, doublette-rood en
grijs, Olympigue-beige.
Voor kwaliteit en service
naar: De OLDE CARA-
VAN BV Sittard, Langs de
Hey 7 md. park nrcf tel.
13634.
Te k. gegalvaniseerde
POORT, br. 2 mtr. hg. 1.50
mtr. Tel. 045-315825 + ski's

’ 100,-.
Te k. COMM. MPS 803
printer, als nieuw ’325,-.
Tel. 045-222269.
Te k. zeer mooie GAS-
HAARD Faber, huisjesmo-
del met kooltjes, 04490-
-53152.
Te k. Manou BANKSTEL'
2-1-1 zits + salontafel + 3
bijzettafeltjes z.g.a.n. ’ 750,--. 045-210290.
Voord, tek. gr. bid.KL.TV.
en afst. bed. z.g.a.n. Tél.
04492-2164.

KOELKAST 65,-; gasforn.
75,-; wasaut. 175,-; diepvr.
195,-; electr. fornuis 150,-;
Tel. 045-725595.
Te k. MOTORMAAIER
merk Suf-Folk supercolt
i.g.st. ’175,- Elsterweg 3,
Ophoven-Sittard, tel. 04490-
-16159 na 18 uur.
Tek. klassiek BANKSTEL.
Huijn van Rodenbroeck-
straat 55, Heerlen.
KANTELDEUREN, 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, Eykskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044!
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
Geheel gerenov. TUSSEN-
WONING te Lindenheuvel-
Geleen, tel. 04490-48670. .
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-;nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- per
gar. Bartels Caravaning,

ommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.

Caravelair, Sprite en Eccles
model 1989 is er! Nu ook in
grijs interieur. BARTELS
Caravaning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade.
04492-1870.

V.a. 27 dcc. t/m 7 jan.
KERSTSHOW: Van de
nieuwe 1989 modellen Wilk
luxe en Safari tourcara-
vans. Voorhen die oog heb-
ben voor kwaliteit, luxe en
betrouwbaarheid. Een oer-
degelijke Duitse caravan,
voorzien van alle komfort
die een winter- en zomer
kampeerder zal waarderen,
tevens een uitgebreide on-
derdelen en accesoires-
shop. Voor kwaliteteit en
service naar de Olde Cara-
van BV Sittard. Langs de
Hey 7 md. Park NrdT Tel.
13634.

V.a. 27 dcc. t/m
KERSTSHOW vd
uniek ABI Beyerland
vans o.a. de stijlvol»
Award en de modern
grijs exterieur en kei
grijs of hout int
Beyerland, Quartz- V
en sprinter. Tevens ci
gebreide onderdelen]cesoires-shop. Voor 1teit en service naar d<
Caravan BY Sittard. 1
de Hey 7 md. Park Nl
13634.
CARAVANS 1989. 1
wagen: Alpenkreutzf
met extra winterkorti

’ 830,-. Caravans: Bul
Hobby, Knaus. Nog «
overjarige modellen
extra korting. Voort
Brand Gerjak, Isf
Trio, Walker. Caravs
port Feijts. HoofdstraAmstenrade, 04492-18

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limbi
Stichting Landelijk Centrum (l_C

werken samen om met minder kosten meer moge^
den te bieden aan mensen, die een partner zoeW
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Fteulen
412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-2
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-43
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door
van Toezicht. I

Oud mijnwerkers opgelet!
Gelukkig wordt ons 72 jaar oude ondergrondsern!
seum in Valkenburg steeds vaker gebeld door mij
kers of familieleden met de vraag of wij geinteres
zijn in mijnmateriaal zoals bijv. pijlerverlichting, aft
hamer, stutten maar ook carboon fossielen. Wij zij'
in altijd geïnteresseerd, het zou zonde zijn als deZ<
buten op den duur bij het grofvuil zouden belande
maken graag een afspraak met u om het op te haie
heten u en uw familie dan van harte welkom in I*
dergrondse steenkolenmijnmuseum te Valkenburg
een gratis rondleiding. Geopend iedere zaterda
14.00 uur en van 26 t/m 31 december van 14.'
16.00 uur. Van Pasen tot 1/11 dagelijks open van
17.00 uur. Steenkolenmijn Valkenburg het c*
grootste en modernste mijnmuseum van Europa-
lijks 120.000 bezoekers. Steenkolenmijn Valkef
Daalhemerweg 31, Postbus 1, 6300 AA Valkenbüi
lefoon 04406-12491. ,
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
Tel. 045-441566 of 461658.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.

Uw DIEPVRIES, k<#
wasautomaat, ook bfij
stall., video- stereo- *app., ktv of compui»
fektü! Garantie op de
ratie. GeenvoorrijkoSJ
korting op onderd. 1*
rekt. 045-726206. _,
De massage van VEp
QUE is uniek!!! Tel-
-228481 (geen sex). _^

Verzoek van Duitse UVP-Förderverein aan Limburg
Bertens tweede

op lijst D66

Voor Europees parlement

Ook milieurapportage voor
Duitse bruinkoolwinning

stemming over de
kandidatenlijst heeft
niet de beoogde lijst-
trekker J.W. Bertens
de meeste stemmen
op zich verenigd,
maar oud-secretaris
van D66 Van den
Bos. Dit heeft een
woordvoerder van
de D66-fractie gister-
avond meegedeeld.

DEN HAAG - De
(interne) strijd bij
D66 over het lijst-
trekkerschap by de
volgend jaar te hou-
den verkiezingen
voor het Europees
Parlement heeft een
nieuwe wending ge-
kregen. By een on-
der de leden gehou-
den schriftelijke

Aan de op de nu °3
ciële kandidaten^
geplaatste persoi*
is gevraagd of
zich beschik^willen stellen vJhet lijsttrekkers^
van D66 bij de Ë^pese verkiezing
Zij moeten hun JJwilliging daal?]
voor 2 januari 'kend maken. Op *
congres van D$ >
maart in Maastr'^wordt uit die kajj:
daten dan de dej\
tieve lijsttrekker M
kozen. J

Aan de stemming
over de kandidaten-
lijst namen 1.659 le-
den deel. De kandi-

daat Van den Bos -
voor D66 enige jaren
lid van de Eerste Ka-
mer - verenigde
10.718 punten op
zich. De vroegere
Nederlandse ambas-
sadeur in Costa Rica
Bertens werd als
tweede op de kandi-
datenlijst geplaatst
met in totaal 9.081
punten. Ruim 9.000
punten gingen naar
de als derde geplaat-
ste J. Boogerd. Zij is
lid van de Provincia-
le Staten van Zee-
land.

Positie voorzitter
AVRO zeer wankel

Van onze rtv-redactie

" Enorme machines worden gebruikt voor de bruinkoolwinning in Duitsland.
Archieffoto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het verdient aanbeveling om in Limburg een mi-
lieu-effectrapportage (MER) te beginnen naar de gevolgen van
nieuwe bruinkoolwinningen in Duitsland. Dat stelt de Duitse
'UVP-Förderverein', die zich ten doel heeft gesteld ervoor te
zorgen dat bij allerlei plannen en maatregelen vroegtijdig en
systematisch rekening wordt gehouden met de milieubelan-
gen.

Gisteren presenteerde de vereni-
ging in het kader van het over een
paar dagen beginnende Europese
milieujaar een brochure over de ef-
fecten van de voorgenomen bruin-
koolafgraving in het gebied Gar-
zweiler 11. Dat 66km2grote gebied
ligt ten zuiden van Mönchenglad-
bach tegen de Nederlandse grens
ter hoogte van Roermond.
Het ontginnen dat rond het jaar2000
zou kunnen beginnen, zal tot het
jaar 2045 duren. Per jaarkan er vijf-
tig miljoen ton bruinkool gedolven
worden. Er worden dan gigantische
gaten tot zon 500 meter diep gegra-
ven en gebaggerd. Het is voor de
winning noodzakelijk dat het
grondwater in die kraters wordt
weggepompt. Dat leidt er weer toe
dat grondwater uit de verre omtrek
naar deze groeves stroomt.

Uit onderzoeken is gebleken dat
daardoor een daling van het grond-
water van tien meter tot aan de
Maas in Limburg kan worden te-
weeggebracht. Hele stukken van
Midden- en Zuid- Limburg zouden
langzaam maar zeker verdrogen.

Sinds het presenteren van deze
plannen, een jaar of vijf geleden, is
er een storm van protesten opgesto-
ken. Zowel in Duitsland zelf als in

Voetganger
verongelukt

AKEN - Een 48-jarige voetganger
uitAken is gisterenom het leven ge-
komen nadat hy by het oversteken
van de straat werd geschept door
een auto.

Volgens de politie verkeerde de be-
stuurder onder invloed van alcohol
en verloor in een bocht de macht
over het stuur. Daarbij reed hij zo
hard dat hij de voetganger na de
aanrijding nóg vele meters mee-
sleepte waarna het slachtoffer door
de lucht werd geslingerd. De voet-
ganger overleed opweg naar het zie-
kenhuis aan zijn verwondingnen.
Tegen de bestuurder is procesver-
baal opgemaakt.

Limburg. Allerlei instanties en in-
stellingen, zoals waterleidingmaat-
schappijen en streekgewestbestu-
ren nebben hun grote bezorgdheid
over de plannen naar voren ge-
bracht. Echte actiegroepen zijn in
Limburg nog niet gevormd. Dat
komt waarschijnlijk omdat de pro-
blemen zich in Limburg pas over
tientallen jarenzullen voordoen.

Terugpompen
Het terugpompen van het grondwa-
ter naar de bedreigde gebieden dat
door Rheinbraun, de bruinkoolex-
ploitatiemaatschappij, als oplossing
van de problemen wordt voorge-
steld, wordt door de meeste instan-
ties als totaal onvoldoende gezien.

De UVP-Förderverein heeft nu on-
derzochtwelke wettelijke mogelijk-
heden er zijn om tegen de plannen
bezwaren in te dienen en hoe de
Duitse autoriteiten daarop reage-
ren. Onze oosterburen hebben net
als wij de plicht om by dit soort mi-
lieubelastende plannen een MER,
op zijn duits Umweltvertraglich-
keitsprüfing geheten, op te stellen.
Het opstellen van een dergelyk rap-
port is een zaak, die jarenen jarenin
beslag kan nemen.

Net als by ons moeten allerlei mi-
lieuconsequenties van de plannen
worden onderzocht. Dat gebeurt
ook wel in Duitsland schrijft dever-
eniging in de brochure, maar aan
het openbaar maken van de rappor-
ten schynt het her en der te schor-
ten. De informatie is wel beschik-
baar, maar er moet veel moeite ge-
daan worden om die boven tafel te
krijgen. In Nederland is dat volgens
de Duitsers beter geregeld.

Voorkomen
Dat is een van de redenen voor de
vereniging om te pleiten ook in
Limburg een MER te houden naar
de grensoverschrijdende invloeden
van Garzweiler 11. Belangrijker is
volgens de vereniging echter het
feit dat het voorkomen van milieu-
rampen zoals die bij verdere bruin-
koolwinning in Garzweiler dreigen
te ontstaan geen nationale zaak
meer is. De gevolgenzullen zich niet
tot Duitsland beperken.

ling gedwongen worden ov\J
stap terug te doen. Ook de ofl°A
mingsraad (OR) heeft te ken"f j
geven dat Wallis de Vries z^V
den van het omroepbedrijf J
programmering moet terugtreJ
Wallis de Vries liet gister^
weten dat er wat hem betre»1

vuiltje aan de lucht is.

HILVERSUM - De positie van om-
roepvoorzitter mr G. Wallis deVries
wankelt, nu een interim-manager
orde op zaken gaat stellen bij de
AVRO. Een meerderheid van het
leidinggevend kader wil dat de
voorzitter terugtreedt naareen posi-
tie op de achtergrond. Als hij daar-
toe niet bereid is moet hij opstap-
pen, vindt de AVRO-top. Eerder
deze maand al gaf directeur Wibo
van deLinde zijn functie op.

AFBinnen de AVRO-top wordty
danks aangenomen, dat i*l :(l
manager De Vicq, afkomstig vi
bedrijfsleven, als voorwaard^zijn komst zal stellen, dat dex-^
de voorzitter wordt geml"^
seerd. De Vicq was gistermo^
gesprek met de ondernemir1»)^
mede over datpunt. In de a"5 p'
vijfjaarheeft Wallis deVries «*,
gewoon grote invloed gekree
de AVRO-organisatie. ,

Voormalig staatssecretaris Wallis de
Vries (WD) heeft in de afgelopen
jaren een grote invloed op de be-
drijfsvoering van de AVRO gekre-
gen. Aanvankelijk als onbezoldigd
deeltijd-voorzitter, later full-time en
betaald. Volgens ingewijden zal hy
door de directie nieuwe samenstel-

Agrariërs melden
vacatures vaak niet

Van onze verslaggeefster
ROERMOND - Limburgse boe-
ren, tuinders en telers die klagen
dat ze vacatures zo moeilijk kun-
nen opvullen moeten in de toe-
komst maar eens vaker te rade
gaan bij het arbeidsbureau. Uit
een onderzoek van mevrouw W.
Weys, tijdelyk medewerker van
het de Gewestelijke raad voor
Limburg van het Landbouw-
schap blijkt dat de helft van de
vacatures in de land- en tuin-
bouw niet wordt aangemeld bij
de arbeidsbureaus.

bureau nog al eens overslaan als
ze op zoek zijn naar nieuw perso-
neel.

reiken ze ook die grotegroep (298
werkzoekenden in Noord- en
Midden-Limburg) niet. Ook als
er van het arbeidsbureau wordt
verwacht dat er hei-, om- of bij-
scholingscursussen worden op-
gezet, is het belangrijk dat de va-
catures bekend zijn bij de ar-
beidsbureaus.

De meeste vacatures blijken te
worden gemeld bij de biologi-
sche scholen, terwijl de school-
verlaters van deze scholen zich
niet beschikbaar stellenvoor de
arbeidsmarkt.

een centrale plaats worden ge-
meld.
In heel Noord- en Midden-Lim-
burg waren maar 84 vacatures
gemeld, waarvan slechts de helft
bij arbeidsbureaus. Daar staan
558 ingeschreven werklozen te-
genover die in de agrarische sec-
tor willen werken.
Verder blijkt er een grote groep
werkenden te zijn die ook als
werkzoekend staan ingeschre-
ven bij de arbeidsbureaus. Als
boeren, tuinders en telers hun
vacatures daar niet meldea, be-

uit voorgaand onderzoek wafll j|i'
bleken dat het verloop in de j
bouw circa 15 procent bedr^f
tegenover een gemiddeld
loop van 8 procent.

f*
De uitstroom van werknel^^uit de tuinbouw naar andere o,
toren is zorgwekkend te noejw
aldus het Landbouwschap- ~y>
een betere aansluiting tot >
te brengen tussen vraag er»
bod kan de situatie op korte
mijn verbeteren.

1 ef
„Maar om fundamenteel 0f
structureel deze problematie
te lossen is het noodzaak h?' .et.
loop drastisch terug te dn"y'
Hier zal door de werkgever* fl *
aan gewerkt moeten worde
der meer door personeels^
niet langer te zien als vijfde^J
aan de wagen maar als een <

deel van de bedrijfsvoery
stelt de gewestelijke raafhoi/Limburg van het Land"
schap.

Mevrouw Weys heeft samen met
de arbeidsbureaus van Roer-
mond, Venlo en Venray en de
agrarische scholen geprobeerd
een beeld te krijgen van de ar-
beidsmarkt in de land- en tuin-
bouw in Noord- en Midden-Lim-
burg. Zij concludeert dat open-
staande vacatures niet, of niet op

Onderzoek

Verloop
Weys is - in opdracht van de ge-
westelijke raad voor Limburg -
met het onderzoek gestart omdat

De gang naar het arbeidsbureau
lykt een logische stap. Uit het
huidige televisiespotje van Post-
bus 51 kan echter al worden afge-
leid dat werkgevers het arbeids-
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TIONALE Life Lijn,
3-321395 7 dagen
g^geopend.

RUSTICA v.d.
str. 9, Kerkrade-
tel. 045-412762.
'ARIS. Ma. t/m vr.
00 uur. Provinciale-

* Noord, Oirsbeek.
$92-1873.

ove Line
*as weer een best
Bdaar bij The Love

!1989 wordt wéér
beter!

g2Q.320.61
aaahh!
'320.321.66
Üjjex 50 et. p.m., Spetters
'320.330.71
lijiers p. d. 50 cp. m.
j-330.07. Non-stop
'SCHE verhalen.
[Per minuut.

SEXVERHALEN
"Oon 06-32032103,
Egr min.

CLUB open
'4.00 uur Provincia-- 144 Zuid, Oirsbeek,
i^ags vanaf 20 uur.

lieners
1 6uw 06 Nieuw

■t0.323.10
I, 10 meisjes■ °0 verhalen p.d.
M^jO_ct. p. min.
I " Live - Live - LiveI Sex-Box
H 5° et. p. min. 06--|■ vjjve - Live - Live

Pieners
I 5° et. p. min. 06--|■ , el voor gratis■ ,ö°sterkalender 1989,
B en stickers
I t.°y Yvonne, de hele■ een
■) ürPrise ’75- all-in.
■Ta°n2e gasten, onze
I C ontv- u nu 'n ''n 9e~
I üWe meisjes aanw..■ + zond. Tel.

■ kiezenI j. ° Venus voor privé-
I kf 1' owe' re 9° a,s
■ J*- Inschr. v. gast-
■ tsf 1 welkom. Inl.:■ j^lJ34s-257191.
■ s ELLEü! Nieuwe
■ iTt Mercedes, Te-il i,'v atJa, Claudia, Mari-HIL an Ja verwachten u■ armen. Tel. 043-

Wtn l ffl'n vriendje wor-
■lhrvay! Date! Live: 06-
-11^11(50 et/m).
Il: {rjye-Afspreek-lijn !!!
*[, U6"320.320.55 (50■fc, d 'n lekkere

IFlihdirekt' ok? (SOcpm),
Irïo% 33 uniek! 06"

I öel nulzesII *srv pour toiIII 'esbi 28IH -ir, heat üneIII andie6BI d20.320.68I -irsreal live sexII Wiiheeti'i

a
C
HHTHUT", Haan-

aVRoade. Grensstr. 23.Nen9Ana'Karin. Heike,H üü^atina. Ma.-zo. v.

SÏ"'1- Suan, Tracy,
?r9o D,'a' Vanesssa enV «IJKSWEG-ZUID
!548 T^eleen, 04490--'Su^^ensjss. gevr.

Sb>s 12 tot 22 u.

/{opsex is 2

HarH 50 et pm-

-06-320
Laat alle rr°slijn: 06

HVj|~"— ________ 50 cfadson l\
Niet^fk Voor de t

L "^!guwstr l̂o Ker|<|

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 arieen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
En als zon lekker ding te intiem

wordt, neem je toch een lijntje met
zn 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

G
A
V

escort
heb jezin... bel dan:

06-320.323.04
en bepaal zelf wie je bij je

thuis laat komen.
Dag en nacht 0,50 p.m.

BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
Selfkant MANNEKE.
02456-1053.
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.

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.

Meester
Martin

Luister mee... naar wat
onderdanige slaven graag
met zich laten doen door
Nederlands bekendste

homomeester

06-320.323.05
50 ct.p.m. Dag & nacht

I ü!z"iiZureLJJ «^
I

7uURMAN4MWOUW i

PIOfUNPIODUCTIONSM 41300 1009 tG A DAM

Diana Escort
045-215113/

320905/321038
ledere dag van 9.00 tot

02.00 uur.
Ook in het weekend.

Sex Hotline-
-06-320-320-22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

DAVED + Boy. Boy's voor
Boys. Dagel. geop. v.a.
14.00 u. 045-326370.

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur.

Tevens meisjes gevraagd.

Club 2000
Heren opgelet! Nu 7 dagen
in de week open, ma. t/m
vr. 11-24 u., zat. en zon.
14-24 u. Rijksweg-Nrd.
22A, Geleen, 04490-
-42315. 31 dcc. geop. 11-
-18 u. Wij wensen iedereen
prettige feestdagen.

! handen vol!
■325-25
24 uur p. dag
ird de lekkerste!
■325-35
emmen los!
-320.321.22
:.p.m.

/len's Club
eest verwende gast!!!
ade. Tel. 045-454372.

—i

Grijp je kans en laat jeeens opwar-
men door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.

50 et/min.
06-320.323.01

Club Nirwana
Exclusiv für den Hernn mit Niveau

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-457927
Leuk meisje welkom!

Privéhuis MICHELLE en
de meisjes wensen u een
Happy New Year. Heeft u
ook nog een wens voor
1989??? Wie weet, kunnen
wij die vervullen. 045-
-228481.
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

Privé ISA v. ’ 75,-; ook
zondag (zaterdag geslo-
ten). Tel. 043-214000.
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.
Lieve gezellige dame komt

bij u op visite
045-311895
(assistentie gevr.)

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
PRIVÉ bij Tanya, dag. v.
12-24 u., ook zat. en zond.
Tel. 045-456375.
HEREN van harte welkom
bij Wendy en Saskia af 10
u. Tel. 045-721759.
KATJA privé en escort
vanaf ’ 50,-; tev. dringend
assistente gevr. Tel. 045-
-423608.
PRIVÉ bij Anita, ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

g
a

contact-club
mannen, die op zoek zijn naar
een relatie kunt u beluisteren
via

06-320.322.07
discretie verzekerd 50 et.

ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.
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
uuc. 045-459597.

BEDRIJFSPAND te huur
gevraagd, ca. 300 m2voor
elektronika ingenieursbu-
reau. Mag ook zijn: ruimte
in ander bedrijf, ruime vrü-
liggende woning aan de
grote weg, etc. Tel. 04490-
-10313.

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.
Te k. vezelcement GOLF-PALTEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc. glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm. Vloerteels. L.A.G.
b.v. Industrieweg 5, ind.-
terr. Borrekuil Geleen. Tel.
04490-43985.

FOXTERRIERS, tec-
keltjes, boemerhondjes.
Tel. 04459-1237.
Cursussen met hond. Geh-
oorzaamheid/show/behen-
digheid. Ma-woe-do-avond.
Inf. inschrijving 4 jan. 20.00
uur, Limbricht, manege De
Klipper. Inf. kynologen-club Geleen, 04750-16637en
04406-41886.
BOBTAILPUPS m. stamb.
ingeënt en ontwormd en
garantie, tel. 04923-62960.
Te k. jonge bruine en zwar-
te KIPPEN met hele sna-
vel. Bij 10stuks 1kip gratis.
Henk Ploemen Broekhui-
zenstr. 538, Rimburg 045-
-320229.
Bespaar uw huisdier datGEKNAL rond de jaarwis-
seling breng hem/haar naar
rustig gelegen dierenhotel,
Abdissenbosch Vogelzank-
weg 230, Landgraaf centr.
vew. 045-317217.
LAMMEREN te k. 10 st. in
een koop. Mariabergstr. 10Schinveld.
T.k. MANDARIJN woerd-
jes in pracht / 30- p. st. Tel.
04499-1499.
Te k. Mechelse HERDER
met certificaat, mechelse
herder 8 wkn. oud en Do-
bermann, tel. 04490-38119.
Te k. YORKSHIRE terrier-
riertjes, zeer klein, tel.
04490-71833.
Kuvasz-kennel Grote von
Riessenberg heeft nog 3
PUPS kampioensafstam-
ming tel. 09-3287686792.
Te k. wegens beëindiging
hobbij BRONS KAN. Al ja-
ren topvogels, geen verk.
losse poppen. Pr. p. kopp.
’50.-. tel. 04492-2197.
Gratis af te halen M.HER-
DER. zeer geschikt voor be-
waking. 045-750777.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS ingeënt en ont-
wormd m. stamb. Tel.
04750-16590.
Te k. ROTHWEILER (teef)
3 jr. oud met stamb. z.m.,
lief voor kind., weg. omst.
Tel. 04490-10994.
Te k. DWERGPOEDEL
pups, zwart, 8 wk., geënt en
ontw. 04754-2944.
Koopje Jonge CHOU
CHÓtJ en blaukees. Kerk-
str. 33 Übach o. Worms.
Te k. BOUVIER pup 4
mnd. tevens bouvier teef, 4
ir. en reu 12 mnd. 045-
-244867 b.g.g. 258825.

Grote Wielersport KERST-
SHOW met zeer speciale
prijzen. Tweewielerspecia-
list Math Salden, Lim-
bricht
Te k. PUCH Maxi i.z.g.st.
Pr. f 700,-. Na 14.00 uur. Tel.
045-324151.
Te k. VESPA met verzek.
i.z.g.st. ’300,-. Kerkstr. 33
Übach o. Worms.

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übacn over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma 07-01-89.
Start cursus gavaarlijke
stoffen 08-01-89.
Goed gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-DING in Heerlen, Hoens-
broek, Sittard en Maas-
tricht. Inl.: E.C. De Horizon.
Tel. 045-210541.
Cursus ENGELS v. volw.
in kl. groepjes thuis, door
bev. docente. Tel. 045-
-272671.
Cursds KLEDINGMAKEN
start begin jan. Inl. 04490-
-15169.

EENZAAM, doeer wat aan.
Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.
Partners-Trust, HUWE-
LIJKSRELATIEBURO
info 045-461235.
Serieuze JONGEMAN 31
jr., ongehuwd, zkt. meisje
of jonge vrouw zonder kin-deren, lft. tussen 20 - 35 ir.
voor serieuze relatie of la-
trelatie. Br. o. no. BR 321LD Rumpenerstr. 81, 6443
CC Brunssum.
.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.
Zoekt u een serieuze RE-LATIE, bel dan Huw. Rel.Bemidd. Buro „Levensge-
luk". Tel. 045-211948.
Welke lieve WEDN. ± 57-63
jr.wil met mij (repr. wed.) 't
nieuwe jaar gelukkig begin-
nen? Br. m. tel. o.nr. HE 057
Limb. Dagblad, Geerstr. 5,
6411 NM Heerlen.
Vrouw, 36 jaarmet 2 kinde-
ren zoekt een spontane
VRIENDIN om gezellige
dingen te doen: sporten,m
winkelen en uitgaan enz.
Geen bijbedoelingen, graag
uit net milieu. Br. ond. nr.
HO 658 aan Limb. Dagblad.
Kouvenderstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.

PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1tot 36 mnd., voor

’ 600,-. Inl. 04490-45033.
Te k. LES-ORGEL Mark
1600 ± 10 jr. I 250,-; i.g.st.
Tel. 045-461222.

Texas-Viking TUINFRE-
ZEN vanaf f995- excl. fi' <
BTW. Met compleet pro-
gramma toebehoren. Collé,
Nusterweg 90, Sittard, tel.
04490-19980.
AARDAPPELEN. klei-
bintjes v.a. 30 et. p. kg, uien
5 kg v. ’ 2,50, wortels 5 kg v.
f 2,50. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
Rode VOERWORTELS 25
kg v. ’6,-. Veendrick. in-
gang kasteel Amstenrade.
Te k. gevr. VELDGEWAS
aardappelen. Tel. 045-
-751830.
SILO-verharding, erfverh.
etc. vies. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Te k. aangeb., 2-paards
VEEWAGEN, Citroen
H.V.. Pr. ’ 2500,.
-. Tel. 045-419830
Te k. MELKONTROOMER
en botervat 04459-1737.

Verloren: gouden DAMES-
HORLOGE met leren band
(Swiss) op 27-12 jl. omgev.Dek. Quodbachln./Verha-
genstr. te Kerkrade. Tegen
beloning terug te bezorgen.045-455566.
Weggelopen 5 mnd. oudeYORKSHIRE-TERRIER
roepn. Bonny op 27-12-'BBca. 17 uur v. park.pl.Beekstr. Brunssum, terugbez. tegen beloning, Dui-
venbergstr. 24. Brunssum.

Grote KERSTSHOW bi]
Wijshoff Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum op 29, 30 en
31 december. Tel. 045-
-211976.
Antieke KEUKENKAS-
TEN vanaf (475-, 3-drs.eiken kasten vanaf ’ 475-,
toogkasten vanaf ’975-,
cvlinder bureaus / 1375-,slaapkamers vanaf ’ 1275,-.
Souren (witte boerderij bij
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860.

Te h. antieke WELFOR-
GEL. Hunsstr. 22, Übachs-
berg.
1600nr antiek, voor elk wat
wils, Pierre COUMANS
Stem, Heerstraat nrd. 144
en Industrieweg 15, rich-
ting haven.
Met spoed gevr. tegen ver-
goeding persoon in het be-
zit van aannemersdiploma.
Br. o. nr. 627 Limburgs
Dagblad. Baandert 16. 6136
ER Sittard.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).
Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.
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" Het Karmelklooster in Echt is toe aan een renovatie.
Foto: JAN-PAULKUIT

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)^
Klachten over de
bezorging op
zaterdag? >

Bel dan
alleen het hoofdkam"

045-7399^
tussen 8 enl2^y

roerd. Interessant is het t\ o \v
als uitgangspunt voor verde
zoek, vooral voor mensen dl^
logie, naamkunde, streekhis
dialekt tot onderwerp va, iter^hebben. De namen staan 0
alfabetisch gerangschikt, u t
naam is te vinden hoe v efiie'voorkomt en in welke gem

Klacht bij Gerechtshof
over justitieMaastricht

Haast maken met vervolging directeur en bestuur VJV

Even na half tien werd gisterochtend bij de bloemenveilingen
van de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging in Grubbenvorst
de magische omzetgrens van 75 miljoen gulden overschreden. Het
ging om een partij kalanchoë, die door tuinder Van Bree ter vei-
ling werd aangeboden. De vetplantjeswerden gekocht doorhet be-
drijfHendriks uit Sevenum.
De bloemenomzet in Grubbenvorst stijgt al een aantal jaren spec-
taculair. In 1985 werd de grens van vijftig miljoen gulden over-
schreden. In '86 bedroeg deomzet 57 miljoen.Eenjaar later 64 mil-
joenen nu dan 75 miljoen gulden. Een groei van vijftig procent in
drie jaartijd.

Verwacht wordt dat dekomende jaren de omzet verder zal stijgen,,
omdat steedsmeer tuinders in dat deel van Limburg overstappen^
van de traditionele groenteteelt naar dievan snijbloemen, plan-
ten, siergewassen en andere tuinprodukten.
Op defoto v.l.n.r. hoofd bloementeeltKamps, teler VanBree, koper
Hendriks en directeurVanBeek. FOTO: JAN-PAULKUIT

Economie niet per
se beter dan elders

Daling faillissementen in provincie

Van onze verslaggever
GELEEN/MAASTRICHT - De,
jai ige K. uit Geleen, die enige.
geleden door de Geleense K
werd aangehouden op verdel^van het plegenvan ontucht m6^deren, wordt voorlopig niet op
voeten gesteld. l
Gistermorgen werd hij voorL
aan de raadkamer van de *,
trichtse rechtbank en die verie
K.'s gevangenhouding met cc
riode van 30 dagen. „iDe Geleendenaar was in zijn *y
plaats leider van een jeug^i
waar 35 kinderen in leeftijdvall i
14 jaar lid van waren. Volgojpolitiewoordvoerder heeft dej
ontucht gepleegd met 10 a 20
ren. Eerder dit jaarwerd K- a
houden voor dezelfde feiten.

Geleendenaa
blijft achter

slot en grend

Pensioenen
mijnwerker
2 pet omhool

HEERLEN/DEN HAAG - De da-
ling van het aantal faillissementen
in Limburg kan niet worden gezien
als een objectieve graadmeter van
de economie in de provincie. Het
wil niet zeggen dat het in Limburg
beter gaat dan elders. Daarvoor spe-
len bij de faillissementscijfers te-
veel andere factoren een rol zoals
het aantal starters, de juridische
constructiesvan de bedrijven en het
beleid van de rechtbanken inzake
faillissement.

Van onze verslaggevers

HEERLEN - Het zogenaamd*,
eedent-pensioen' voor ex-mU\
kers gaat per 1 januari 1989 lfl i
omhoog. Ook de maandelijks.|
slag in guldens wordt verhoog-j
heeft het pensioenfonds A^1*
kend gemaakt.

Van onze verslaggeverDat er inLimburg minder bedrijven
failliet zijn gegaan kan ook te .ma-
ken hebben met het relatief geringe
aantal starters, meent Wöltgens. Het
is een bekend gegeven dat begin-
nende bedrijfjes het in veel gevallen
niet rooien. In Limburg speelt dat
probleem niet zo vanwege het gerin-
gere aantal starters.

aantal faillissementen kan volgens
hem toch niet worden gezien als
graadmetervoor de economische si-
tuatie. „Faillissementen zijn vaak
het gevolg van de juridische con-
structie van een bedrijf en niet te
vergeten fraude."

Dat kan worden geconcludeerd uit
de eerste reacties op het bericht
over de faillissementscijfers in het
Limburgs Dagblad van gisteren.

Klooster waar Edith Stein ruim driejaar woonde
Daarin meldden wij, dat het aantal
faillissementen in Limburg het af-
gelopen jaar is gedaald van 275 in
1987 naar 230. Dat is een daling met
zestien procent, terwijl zich in de
rest van ons land een lichte stijging
aftekende.

Dat meent ook W. Friedrichs van de
FNV. „In de Randstad is het aantal
startende ondernemers bijvoor-
beeld veel groter dan hier. Het is na*
tuurlijkwel een positieve ontwikke-
ling, maar het cijfermateriaal zegt
niet zoveel. Het zijn louter techni-
sche gegevens dieaangeven datvan
de bedrijven die er zijn gestart een
minder groot aantal in een faillisse-
ment is geëindigd."Actie van start voor

renovatie Kannel Echt
Ook van de zijde van deKamer van
Koophandel in Heerlen wordt voor-
zichtig gereageerd op de faillisse-
mentscijfers. „Het wil in ieder geval
niet zeggen dat het hier beter gaat
met de economie," aldus de heer
Palmen van deKvK Heerlen.

Tweede Kamerlid Thijs Wöltgens,
financieel specialist van de PvdA,
denkt wel dat de daling voor een
deel te verklaren is door de betere
economie in Limburg, maar het

Constructie

Receptie van
mgr Gijzen

ROERMOND - Bisschop 0M
J.M. Gijsen en hulpbisschop \°pi
Castermans houden zondag *Kf
ri een nieuwjaarsreceptie in "schopshuis in Roermond. jp
De receptie begint om 1*"
duurt tot 14 uur. g 'Eerder die morgen draagt vfyp
sen om 10.30 uur in conce 1* j
met mgr Castermans de heiWty)
op in dekathedraal van Sim
toffe! in Roermond. y

Inclusief eerdere verhoging*.,,
draagt het pensioen vanaf 1J a
187% van het oorspronkelijk i
dent-pensioen. Momenteel l $
nog 183,4%. De maandelijks* <
slag gaat met 2,95 gulden per "j
gronds en met 3,35 per onderg^
dienstjaar omhoog. De beö oji
liggen nu op 34,40 per boveng^ji
en 39,30 per ondergronds die^Het excedent-pensioen is cc u
vullend pensioen voor dat de^ihet loon dat niet verzekerd
geacht door de AOW.

die als lekenzuster in Echt ver-
bleef in augustus 1942 opgepakt.
Dat gebeurde als represaille voor
een herderlijk schrijven dat eind
juli vanaf de preekstoelen was
voorgelezen en waarin de bi-
schoppen fel protesteerden te-
gen de jodenvervolging. Op 9
augustus werden zij en Rosa in
Auschwitz vergast. Op 1 mei van
het verleden jaarwerd zij als eer-
ste jodindoor de paus in Keulen
zalig verklaard.

ECHT - De Echter Kannel, het
Karmelitessenklooster in Echt,
moet dringend worden opge-
knapt. Het klooster dreigt door
gebrek aan onderhoud onbe-
woonbaar te raken. De stichting
Dr Edith Stem, genoemd naar de
beroemdste kloosterlinge van de
Kannel, is daarom met een actie
gestart om het benodigde geld
voor derenovatie bijeen te bren-
gen. In totaal is 400.000 gulden
nodig.

Het is deze week overigens pre-
cies vijftig jaar geleden dat dè
joodse karmelites Edith Stem en
haar zuster Rosa naar het Echter
klooster kwamen. Zij was in 1891
in Breslau geboren en bekeerde
zich op 30-jarige leeftijd tot het
katholieke geloof. In 1934 trad zij
toe tot de orde der Karmelites-
sen.

Vandaar dat de stichting Dr E-
dith Stem, die als een van de
doelstellingen heeft het onder-
houdenvan een goede band met
de Echter Kannel zich ten doel
heeft gesteld het benodigde geld
bijeen te brengen.

Het comité dr Edith Stem tracht
de herinnering aan haar levend
te houden. Vandaar dat zij zich
sterk maakt voor de renovatie
van het klooster waar Edith
Stem drieënhalf jaar heeft ge-
woond en gewerkt.

Gevlucht voor de vervolgingen,
die zij als jodin in Duitsland on-
derging - dat zij een non was
maakte niets uit - vond zij veilig-
heid en rust in Echt. Veiligheid,
die maar kort duurde, want nog
geen anderhalf jaar later vielen
de Duitsers Nederlandbinnen en
werden de joden hier net zo op-
gejaagd als eerder in Duitsland.

" Het aantalfaillissementen in Nederland vanaf 1970 in beeld
gebracht. De lichte stijging in 1988 geldt niet voor Limburg.
Daar liep het aantalfaillissementen terug.

Bijdragen zijn gevraagd aan de
provincie Limburg, de gemeente
Echt, de stichting katholieke no-
den en het bisdom Roermond.
Ook is een bankrekening ge-
opend waarop bijdragen voor de
renovatie gestort kunnen wor-
den: ABN-Echt, rekeningnum-
mer 57.91.23.413. ten name van
NodenKannel.

Edith Stem, wier kloosternaam
Teresia Benedicta a Cruce luid-
de, werd samen met haar zuster

Gehoopt wordt dat in de komen-
dezomer de werkzaamheden aan
het dak, kozijnen en buitenge-
vels zullen zijn uitgevoerd. Hoe-
wel de orde der Karmelitessen
doorgaat voor een rijke klooste-
rorde, zijn deelf in Echt wonen-
de zusters niet in staat zelf het
nodige geld op te brengen, zo laat
de stichting weten. De zusters
moeten rondkomen van enkele
AOW-uitkeringen, de inkomsten
van de hostiebakkerij en giften.
Bij elkaar levert dat te weinig op
om geld te reserveren voor on-
derhoud.

Vooral heiligen bepalen
Limburgse familienamen

Boekje gebaseerd op naamkundig materiaal volkstelling 1947

door jan a.c. de klerk
MAASTRICHT/UTRECHT -
Voormalig coördinator H.
Keybets van het Vormings-
werk Jong Volwassenen
(VJV) Meerssen wil dat justitie
haast maakt met devervolging
van bestuur en ex-directeur
Gerard van R. van de Stchting
Vormingswerk Jong Volwas-
senen Bogaardenstraat in
Maastricht.

Zijn advocaat mr P. Bovens in
Utrecht heeft daarom uit vrees dat
de zaak in de doofpot zal geraken
het gerechtshof in Den Bosch ge-
vraagd het Openbaar Ministerie in
Maastricht te gelasten vervolging
van directeur en bestuur wegens
vermeende valsheid in geschrifte
snel in te zetten.

Mr Bovens ziet aankomen dat de
zaak zolang slepende wordt gehou-
den dat vervolging binnen de door
de Hoge Raad der Nederlanden
voorgeschreven redelijke termijn
voor een fair proces in dezin van het
Verdrag van Rome anders niet meer
mogelijk zal zijn.

Uitsluitsel
Enkele weken geleden heeft mr Bo-
vens van het Openbaar Ministerie in
Maastricht al geèist dat hij voor het
eind van de maand november uit-
sluitsel zou krijgen over de stand
van zaken. Daarop is niet geant-
woord. Wel heeft officier van justitie
mr. Nabben in Maastricht toen in
een persbericht meegedeeld dat
voor het onderzoek nog speurwerk
in het buitenland moest worden
verricht. „Mij is daarover niets mee-
gedeeld", zegt mr Bovens in
Utrecht.

De zaak stamt al uit 1985/86. Bij een
accountantscontrole in 1987 kwam
aan het licht dat er met curusuren
zou zijn geknoeid waardoor veel te
veel subsidievan het ministerievan
Onderwijs en Wetenschappen zou
zijn opgestreken. Berekend werd
dat voor 75.000 deelnemers/cususu-
ren ten onrtechte subsidie was op-
gestreken. Met nog wat andere pos-
ten kwamen de accountants in 1987
uit op een fraude van bijna zeven
ton.

Directeur Gerard van R. leidde in
die periode in Roermond ook nog
de stichting reisclubs St.-Cornelis
en St.-Servaas. De opbrengsten van
de reizen naar vooral Hotel Rosen-
hof in Wörth in het Beierse woud
waren bedoeld voor ondersteuning
van een paar muziekkorpsen. Bij de
controles is gebleken dat het fina-
ciële reilen en zeilen van die clubs
verstrengeld was met het werk van
de VJV in Maastricht.

Failliet
Al de feiten dateren nog van voor
het samengaan van de Maastrichtse
Stichting Bogaardenstraat met de
eveneens in Maastricht bestaande
stichting VJV 't Vloot en de Stich-
ting VJV Meerssen. Begin 1988 ging
die nieuwe stichting failliet en ston-
den alle 43 medewerk(st)ers van de
drie oorspronkelijke instituten op
straat. Er bleek een tekort van an-
derhalfmiljoen gulden te bestaan.

De curator in het faillissement heeft
weten te voorkomen dat uit de kas
van het VJV op last van de kanton-
rechter in Roermond 25.000 gulden
als smartegeld bij het verbreken
van de arbeidsovereenkomst aan
Gerard van R. is betaald. Tot nu toe
is ook van een uitkering van wacht-
geld aan de ex-directeur nog niets in
huis gekomen. Om in zijn levenson-
derhoud te voorzien heeft hij de
draad van de Beieren-reizen weer
opgenomen.

In zijn klacht van niet-vervolging
aan het Bossche hof heeft mr Bo-
vens niet gereptover het feit dateen
van de leden van het bestuur dat hij
ook vervolgd wil zien rechter mr
Verheezen is van de arrondisse-
mentsrechtbank in Maastricht.
„Maar dat is natuurlijk wel van be-
lang. Hij was juist in de periode
waarin de strafbare feiten zich zou-
den hebben voorgedaan lid van het
bestuur dat eenmaal in de twee we-
ken met de directeur overleg pleeg-
de. Ik zet daar dus wel vraagtekens
bij", aldus mr van Boven

Duur
Het repertorium is verkrU|r jj v
de boekhandel of bij uitgev t
burg Pers in Zutphen en y^
gulden. Misschien wat du^aar v,
afzonderlijke hobby-ist, m■ $
genealogische en andere m $v
verenigingen of studiecluD'^theken, gemeentelijke en a' $'
chieven een werk datbesü
schaft moet worden. Bij hejr ji^
men van dit repertorium pefjj
wens naar soortgelijke ,
uit vroegere jaren en uit te
zich op om vergelijking0

nen maken. Maar dat zaJ
vrome wens blijven. ,J\jan*^

VALKENBURG - Een groot aantal
van de 34.232 familienamen in Lim-
burg is afgeleid van voornamen, die
op hun beurt weer ontleendzijn aan
heiligennamen. Johannes, Petrus,
Jacobus en Hermanus hebben de
namen bepaald die het meest in
Limburg voorkomen. In deze pro-
vincie wordt de top van meest voor-
komende namen gevormd door
Janssen, Smeets, Pe(e)ters, Jacobs
en Hermans. Daarvan gaat alleen
Smeets niet terug op een voornaam,
maar op een beroep (dat van smid).

Daarmee hebben deLimburgse na-
men een eigen karakter, dat ze on-
derscheidt van namen in andere de-
lenvan Nederland. Nationaal gezien
zijn De Jong,De Vries, Jansen, Van
ie Berg, Bakker en Van Dijk koplo-
pers. Met uitzondering van Jansen
djn al die namen niet aan een voor-
laam ontleend en eveneens met uit-
zondering van Jansen nemen deze
lamen op de Limburgse lijst maar
;en bescheiden plaats in. Opvallend
s trouwens dat in Limburg vooral
le naam Janssen met dubbele'S' en
n de rest van Nederland Jansen
Tiet enkele 'S' voorkomt.

Een ander opmerkelijk gegeven is
dataan een en dezelfde heilige soms
tientallen verschillende familiena-
men zijn ontleend. „De naam Batho-
lomeus heeft alleen al 73 verschil-
lende familienamen opgeleverd lo-
pend van onder andere Batholomé
via Baerten, Bartels, Tholen, Thoo-
len tot Meijs, Meessen en Meuwis-
sen," zo constateert dr Rob Rente-
naar van het P.J. Meertens-Instituut
te Amsterdam.
Hij doet dat bij het verschijnen van

het veertiende en laatste deel van
het Nederlands Repertorium van
Familienamen, dat gewijd is aan
Limburg. De hele uitgaveover fami-
lienamen en dus ook het deel over
Limburg is gebaseerd op de gege-
vens van de volkstelling die in 1947
werd gehouden. In het verleden
werden na volkstellingen de vra-
genlijsten weggegooid maar in het
geval van 1947 werden ze overge-
dragen aan de voorloper van het
Meertens-Instituut.

Limburg telde toen 684.105 inwo-
ners. De 34.232 verschillende na-
men verdeeld over dat aantal Lim-
burgers vormen derhalve een mo-
ment-opname. In vergelijking met
andere provincies, vooral met
Noord-Brabant, had Limburg toen
erg veel verschillende namen. Het is
mogelijk dat dit ligt aan een nogal
omvangrijke immigratie van men-
sen uit andere streken of landen,
bijvoorbeeld van Poolse mijnwer-
kers. Alleen al onder de namen die

met de letter B beginnen, ongeveer
een tiende deel van het totale na-
menbestand, treft men in Limburg
reeds een honderdtal Slavische fa-
milienamen aan.
De familienamen vullen 516 van de
552 bladzijden in het Limburgse re-
pertorium. De inleiding blijft be-
perkt tot dertig bladzijden. Wat de
lezer derhalve niet in het boek moet
zoeken is een beschouwing over het
ontstaan van familienamen. Dit the-
ma wordt maar zeer beperkt aange-

Van onze correspondent
ROTTERDAM/SITTARD - De wa-
terschapslastenvan de Nederlandse
waterschappen zullen door de
komst van de stormvloedkering in
de Nieuwe Waterweg met ten min-
ste vijf gulden stijgen. Het Lim-
burgse waterschap Roer en Over-
maas is fel tegen een dergelijkever-
hoging, die met zich meebrengt dat
het gemiddelde Limburgse gezin
vijf gulden per jaar extra betaalt
voor de stormvloedkering.

Het kabinet wil dat alle Nederland-

se waterschappen, dus ook die in
Limburg, tweehonderd miljoen gul-
den bijdragen aan de bouw van die
stormvloedkering. Zij moeten, zo

maakte minister Smit-Kroes (Ver-
keer en Waterstaat) begin dezeweek
bekend, dit bedrag in een periode
van vijftien jaar opbrengen.

Limburgers betalen mee aan stormvloedkering

Waterschapslasten
vijf gulden omhoog

Of de Nederlandse waterschappen
de verlangde tweehonderd miljoen
gulden daadwerkelijk aan de storm-
vloedkering moeten bijdragen is
nog lang niet De drie grote

politieke partyen in de Tweede Ka-
mer hebben in eerste instantie af-
wijzend gereageerd op het jongste
financieringsvoorstel van de minis-
ter. Samen met de Unie van Water-
schappen zijnzij van mening dat de
bouw van de stormvloedkering uit
de algemene middelen moet wor-
den gefinancierd.

Limburgs dagblad provincie
Vrijdag 30 december 1988 14



I - Einzelne . ~ WfX-JSs^LVY /-T(0)){JAngebote bis |(w^w^\j^gy /
ff Aus der größten Küchenschau ff Aus der größten Stoff-und Leder- l| m ___m+__i \\ _________W\ ■ _W
Ë im Raum Aachen Ë Polsterschau im Raum Aachen Ë \ ____m « ■ «^J 1 * ■f Küchenblock, Front Kunststoff, beige, ca. OKftft- ff Sto«-Elementgruppo mit ausgebauter I \ gd^f l|JA^* _^^^^^ff 280 cm breit, mit E-Geraten jetzt DM 6ÖUU. Ë Ecke rechts und links angebaute 2-bis 3-Sitzer Qf)f)f). Ë \IT W_^^^^^^ ______________% ■■ ■ mit Kissen und Sessel jetzt DM ~f\J\J\f» m l ■■ Eckküche, Front Kirschbaum-Nachbildung, ■ ■ \ V \W_W^^mm^^ M

M ca. 275 x 260 cm, mit E-Geraten t/J /)/)/)_ M Leder-Polstergarnitur, softige Form, 3-Sit- M \ ■V jetzt DM ■xv WI/» M zer, 2-Sitzer und Sessel mit echtem Rücken, O/}/}/)» V ■■ -■■""■. oon n/iA /-k^^ A ■ Federkern jetzt DM &UUU7 M *^^^ m■ Landhaus-Eckkuche, ca. 230 x 240 cm, V^Y)/).. ■ ■ mm^^ ■0 mit E-Geraten jetzt DM OtIUU. M Leder-Schlafsofa, mit Lattenrost, auszieh- T/T/l/1. ff ffff Eckküche, ca. 220 x 240 cm, Front Kunst- ■ bar, Liegeflache ca. 120x1 90 cm jetzt DM J-OUU7 M Eckgarnitur, massives Ast-Kiefemholz, 3-Sit- _±f)f\fï- ffË stoff, beige/Absetzung Esche natur, mit E-Ge- £QQQ Ë ,„dividüe„e Leder-Anbau-Polstergar- ff ' 2'^" SeSSe' DM ffM ra en ' m nitur mit abgerundeter AbschluOecke undaus- /§ Qfifk M dazu passender Couchtisch, Kiefer natur, ca. %0f)- ËM M gebautem Ecksitz, 7teilig jetzt DM M 143 xB4 cm jetzt DM tJUI/, M
Ë Aus der größten Speisezimmerschau Ë Ë Anbauwand, K arP us Esche sehwarz. Font f/l/l/l_ ffM im Raum Aachen M M Kirschbaum, beleuchtefes Barfach jetzt DM -LUUU. M

ff Eekvitrine, Front Eiche massiv, Oberteil mit 1/)/)/). ff ff Anbauwand, Esche natur, beleuchteter ff■ Kathedralveralasuna ietzt DM J-UUU» M im Raum Aachen ■ bammlerschrank, spez. Schiebetüreneinbau für ■■ y y I H m___________________mm-m-m^m-mm^m-m-m-m-m-m-mmmmm____________________mm
_

Tv und phono/V|c|eo; CQ 2 80 Cm breit WZil- Ë■ Vitrine Eiche rustikal, Breite 100 cm, ■ ut_m___._______mmr c .c- u ■ Q>m M jetzt DM &&OV. Mf Höhe 197 cm, Unterteil mit 2 Schub- /?/)/!_ M Wohnschrank, Front Eiche massiv ca 340 ■ n 0" -~^ ff■ |rir|.n nM ÖUUr m cm breit, mit emgeb. Barfach, inkl. Beleuchtung^ /f/l/l/l. M Anbauwand, lackweifi, ca. 300 cm breit 1CZHiI- Mf aae M jetzt DM M |etzt DM ±iJUU. M
I Tischgruppe Eiche tabak, Tisch ca. 1 10 M M M

' cm, auszienbar auf 160 cm, mit bequemen ge- /^tY}/)» M Kamin-Gestell-Garnitur, Eiche massiv, M M ~_\\polsterten Stuhlsesseln DM -L<JU\J7 U 2-Sitzer, Schaukelsessel, Sessel und Hoeker __\E%__(\ _W M °Sideboard, ca 155 x9O cm Font 3tür g/ mr» ff DM M Aus der großen Schlafximmerschau f j
3 Schubladen mit Intarsienarbeit DM iDU. M passend dazu Sfiulentisch, massiv Eiche, mit //)/)/)- ff n<l Bettwarenabtellun9■■■■ M _§
Vitrine Mahaaoni, Unterteil ca. 200 cm ö0_ | Schublade. ca. 118x70 cm jetzt DM * Vand^V ff \breit. 3tung, 4 ScTiubladen ,etzt DM ■ Wohnschrank in engl. Stil aus feinstem Eiben- ff Turen, 3türig. ca. 300 cm breit/220 cm hoch o/j/j ffTischgruppe, enql. Stil in Eibe, Tisch mit Qfkfkfl M holz, ca. 290 cm breit/210 cm hoch _W jetzt DM ÖUUr M _2
sStühfen jetzt DM ÓUUUT M jetzt DM "JVVU, M M -■ M Drehturenschrank, Korpus weifi. Front ■ >■ m^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__m m stoffbezogen, 2 Spiegel- und 4 Stofftüren, In- m _m ■ nenverarbeitung mit engl. Zügen, ca. 275 cm Qfkfkfk m ~_

—^ ■ *! Modemes Wohnen f bre,t/222 cm hoch jetzt dm ÓUUUT M |
■ M Schlafzimmer, Eiche weiß, Drehtüren- ■ k

Wk^__________l__Mf LaSSen Sic Sich ’ Individuelle Hi-Fi-Kombination, Eiche ff schrank (7-türig), 3 vorgebaute Spegeltü ■I s v 111l iAI ..^-...AU MAMI tabak, mit vielen Einbaumöglichkeiten 1Kf___ M ren mit Facettschliff, Doppelbett mit Über- STfififk ÊlfS^\l\ ml VerWOhnen! ’ y
jetztDM IÖUUr M bau, 2 Konsolen und Kommode jetzt DM DUUU." Ë

II CJ )| II ’ Kompakt-Schrank, massive Holzfront Fich- ff Schlafzimmer, sehwarz, bestehend aus ■■V JII I I ’ te anfik' vorgebaute Erkervitrine mit Beleuch- tKfkfi M óturi 9em Kleiderschrank, ca. 310 cm breit/220 ■.^^^^ Mittagessen: ’ tung, ca. 330 cm breit jetzt DM J-OUU7 M cm hoch- 2 Mitteltüren mit Spiegein und Facett- OZfkfl MRumpsteak in Pfefferrahmsauce, I M schliff, Bett ca. 200 x 200 cm jetzt DM ÓUUU? M
Pommes frites und'Salatteller ’ Sommlerschrank Anbauwand, Kirschbaum, M Schlafzimmer, Astkiefer natur massive M£*90 I t

mit em9ebautem Spot, Barfach und Beleuch- tZ(i(\(\- ff Vorderfronten Ë
--*- -r O. ’ j-g. ca. 325 cm breit jetzt DM OUUU. M K ,e,derSchrank mit Aufbau, je 4-türig 0/1„ ffI Stapelwand, platingrau, beleuchtete Samm- f £_/_/_ Ë iot^t niui öUUU.- Ë

’ ca. 300 cm Breit jetzt DM IOUUT Ë Je,zt DM jW^ ff .mmmm*rm-^^~^^^\ ftjistlt) Vitrinenanbauschrank, Eiche rehbraun ff Doppelbett, massiv jetztDM IUUU,- ff AlleS
il 1 . ’ gebeizt, 2 Sammlerschranke inkl. Beleuchtuna 1______ Ë 1 Ofk Ë Abhol--1 ’ Mittelteil jetztDM IUUUr Ë 2Konsolen je jetzt DM ÏZU.- Ë pjeise1 AiVIWW / 'tTTplTo^^^ f Konso,em,tSp,e ge,aufbau jetztDM IÖÖÖ." ff Lj^l
U /S^^^2 ■ B A tung'n derVitrine und beimßücherboard, 370 cm 4/1/1/1. Ë Schlafzimmer, Birke cognacfarben, ótüriger ■ ****r\ "'"sm\^ Tl ’ S jetztDM *WI/« ■ Schrank, ca. 300 x 230 cm, Doppelbett mit be- Ë ' '1 m-^ für „den ’ V leuchteter Buchablage und Kommodenüberbau, QOilf)- Ë\A_r llj /\ schnellen Hünger" / ff - 20° x 20 cm DM flYf M _W ,\__\r M _é\_ I Ë Jet-Bett, Kunstieder, sehwarz, Einsteckde' kv —~^_Jnn^f©rV^r Ë £ ZWlSChendurch: I ■ mitZierkissen, ca. 180 cm/200 cm, indirekte Be- B
F jTj^nJeOF /il Unaarische / Aus dem großen Mitnahmemarlcf Ë leuchtung, Radiowecker, verspiegeltes Kopfteil, VZflfl- È """"-—■—-_

\ yWfjT JTË Ê ©Ulaschsuppe / för junges Wohnen Ë Komfortmatratzen jetzt DM &OVV. m
Vw Ë Ë Ë..Ë Ë mit Stanaenbrot ■ Hochwertiges Schlafzimmer , Kirsch- ■/V _f__Ë__Ë&_T^Ë aTË CÈZa I EBzimmertisch, massiv Rattan natur, 120 M baum, ótürigerKleiderschrank mit Spiegel, Dop- M m^_ m**W
\W^9ËVË mËt-W Ë a I cm, mitKnstallglasplatte, 4SesselmitlosenSitz- T/f/)/)- Ë pelbett mit Bettüberbau und Konsofen, inkl. O/T/l/l Ê §****_*_ "mfitmin^^J_l\__i%tËË .. * ’ kissen ietzt DM J-OUU. M Kommoden jetzt DM ÓOUUZ M * €ff^T _w -V£.~-WW-W^ aW^AT \ «natiessaiat f m ml "w^s
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De avond-, weekend- en zond
diensten beginnen op vrijdaga\
en eindigen de volgende week
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711'
HEERLEN. Hardy, Kerkradel
50-52, S 416374 en Heerlerhi
Corneliusplein 2, S 211377. 7i
dag van 8.30 tot 17.00 uur zijn
apotheken open. B.g.g. T
S 711400.
LANDGRAAF. Nieuwenha
Bemhardstraat 52, S 312294. \
spoedgevallen dag en nacht bel
baar.
KERKRADE - EIJGELSHOV
Smithuis, van Gronsveldstrai
Chévremont, S 454000.
KERKRADE-WEST. Kerk!
West, Akerstraat 79, S 415440.
spoedgevallen dag en nacht
opend. Snjjders Kerkrade V
Kampstraat 114, S 420777. Dal
nacht geopend.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460
Zaterdag van 10.30 tot 16:00 uu
zondag van 12.00 tot 13.00 vul
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spi
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. V<
ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel^
S 441100. Zaterdag van 11.00
15.00 uur en zondag van 14.30
15.00 uur. Voor spoedgevallen
men terecht van 22.00 tot 22.301
HOENSBROEK. Boswijk, N
straat Noord 43, S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen ei
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH-HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en W*
einddiensten van artsen, tand
sen, apothekers en het Gv<\
Kruis.)

APOTHEKEN

WEEKEND
AGENDA

oostelijke mijnstreek
Vrijdag 30 december 1988 " 16

In Colombo, de hoofdstad van
Sri Lanka, dook de Tamil met-
een onder. Buiten de poorten
van het vliegveld lopen immers
lieden rond die er van uit gaan
dat teruggekeerde vluchtelingen
niet helemaal koosjer zijn en bo-

Militant

pieren niet in orde. Hij werd naar
Schiphol gestuurd en van schip-
hol weer naar Frankfurt. Daar
ging de douane met hem mee
naar Schiphol, maar wederom
mocht hij Nederland niet bin-
nen. Terug in Frankfurt mocht
hij kiezen, of naar Milaan, waar
de gevangenisdeur open stond,
of terug naar SriLanka. Hij koos
voor het laatste. Naar het land
waar hij volgens de Nederlandse
regering geen gevaar liep.

Een zwager wist bij de familie
15.000 roepies te collecteren ten
eindezijn neefvrij tekrijgen. Het
Indiase leger kwam voortijdig en
joeg de tigers op de vlucht, maar
verzuimden de Hoensbroekse
Tamil te bevrijden. Hij kon
vluchten en schreef vanuit een
nieuw onderduikadres een nood-
kreet aan het Missionair Cen-
trum: 'Een kennis van me is na
betaling doodgeschoten. Ik moet
hierweg. Wat moet ik doen? Wat
kunnen julliedoen?'

vendien geld moeten hebben.Hij
zat er nog steeds toen een vluch-
telingwerker telefonisch contact
met hem kreeg op het onderdui-
kadres. Hij kreeg een verhaal en
een devies: niet meer schrijven,
niet meer bellen. Men zat hem op
de hielen. Uiteindelijk werd hij
door de militante Tamil-tigers
opgespoord in Jaffna, in het
noorden, waar men hem vastzet-
te tot hij met 25.000roepies op ta-
fel zou komen.

Het levensverhaal van deze Ta-
mil is één van de 43 verhalen van
de vluchtelingen die op 1 januari
'88 in Heerlen en Hoensbroek

„Een representatief verhaal",
zegt Martin Janssen van het Mis-
sionair Centrum als hij uitge-
sproken is en vouwt de brief
weer op.

naar Canada. Het beloofde land,
alleen maar omdat devluchtelin-
gen daar niet meteen worden te-
ruggestuurd. Maar langzamer-
hand sluit de hele Westerse we-
reld haar grenzen voor de Ta-
mils: per 1 januari zijn de Sri
Lankese Hindoes ook niet meer
welkom in Canada. Alle ellende

en vluchtpogingen die voortijdig
strandden ten spijt.

verbleven. Er zyn er nu nog acht.
Twintig van hen hebben op
eigen gelegenheid Nederland
verlaten. Twaalf van hen moes-
ten: ze waren uitgeprocedeerd.

Tot dusver hebben twee Tamils
in deze regio zelfmoord ge-
pleegd. Uit vertwijfeling, uit
spanning en... vanwege de enor-
me onzekerheid. Ook dit zien de
hulpverleners met lede ogen aan.
Ze wijzen naar Den Haag, waar
volgens hen een onmenselyk,
danwei helemaal geen beleid ten
aanzien van de Tamils wordt ge-
voerd

leners. „Je schaamt je, dat we
moeten zeggen: wefcünnen niets
doen. De meesten van hen verve-
len zich rot. Ze willen graag te-
rug, maar wachten op de dag dat
ze datzonder al teveel risico kun-
nen doen."

GROENE KRUIS

Desondanks houdt de regering
vol: Tamils lopen geen gevaar op
Sri Lanka. Martin Janssen: „Op
de dag datNederlandse toeristen
afgeraden werd om naar Sri Lan-
ka en de Maladiven te reizen, op
de eilandengroep hadneteen po-
ging tot een staatsgreep plaatsge-
vonden, werd een van de Tamils
die hier woonde op het vliegtuig
richting Colombo gezet". Een
voor zich sprekend voorbeeld.

Op naar het beloofde land, Cana-
da, moet de Tamil gedacht heb-
ben. Hij vluchtte naar Milaan,
maar tijdens de tussenlanding in
Frankfurt werd hij opgepakt: pa-

" Juni '88 op Promenade in Heerlen: Hulpverleners en
sympathisanten blijven aandacht vragen voor de politieke
situatieop Sri lanka. Die is zo slecht dat Tamils niet terug-
gestuurdmogen worden, zovinden ze. Foto: dries linssen

Op alle mogelijke manieren pro-
beerden deTamils weg tekomen

In Landgraaf woonden negen-
tien Tamils. Eén van hen heeft
een verblijfsvergunning gekre-
gen, vier van hen kwamen te-
recht in de gevangenis van Bor-
deauxmaar zijnweer vrijgelaten,
éénvan hen belandde samen met
900 andere Tamils in een Parij se
cel, drie zijn naar Canada ge-
vlucht, en er wonen nog negen
vluchtelingen in Landgraaf. In
Brunssum woonden er zeven-
tien. Drie van hen zijn spoorloos,
twee zitten er in Canada, twee
van hen kregen de vluchtelin-
genstatus en één Tamil werd op-
gepakt en naar Sri Lanka terug-
gestuurd.

Je ziet trouwens dat enkelen on-
der hen na een paar jaar Neder-
land beginnen door te draaien
door die onzekerheid. Een rap-
.port van de psycholoog wil nog
wel eens een vluchtelingenstatus
opleveren. Een hard gelag. On-
menselijk gewoon".

„Ze zeggen tegen de Tamils: 'Jij
mag niet blyven'. Maar wat _e
dan wel mogen doen, dat wordt
er niet bij verteld", legt Martin
Janssen uit. „Ik raad de Tamils
aan om in Nederland te blijven.
Want op de keper beschouwd
worden niet vele Tamils terugge-
stuurd. Ze worden uitgerookt,
tot ze zélf de beslissing nemen
om te vertrekken.

Intimidatie
Dat het alles behalve rustig is op
het eiland ten zuiden van India
bleekwel uit deverslagen van de
verkiezingen. Honderden doden
en intimidatie aan de orde van de
dag.
Wat kan een hulpverlener doen?
„Niets", zegt één van de hulpver- emile hollman

JOURNAAI
Bingelrade

NUTH-VOERENDAAL-SIMPEI
VELD. Wachtdienst voor spoe
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM-SCHINVELD-JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoe
vallen _t 259090.
HOENSBROEK-MERKELBEEI
BINGELRADE. Wachtdienst JspoedgevallenS 225588.
KERKRADE. Voor spoedgeva»
is de dienstdoende verpleegktf1'ge bereikbaar onder S 462222-
EYGELSHOVEN-LANDGRAAfj
Wachtdienst voor spoedgev*
S 323030.

HEERLEN. Wachtdienst
spoedgevallen tijdens avom
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. 1
enden 24 uur doorlopend S 71
Werkdagen, tydens werk'
S 713712.

ARTSEN

bioscopen

exposities

Wijngrachttheater: L'lnnocente, di 20
uur.

KERKRADE

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 19.15en 21.30uur.
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 to America, dag. 14 16 18.45
en 21 uur. Die Hard, dag. 18.15en 21 uur.
Buster. dag. 19.15 en 21.15 uur. Made in
Heaven, dag. 21 uur. De Spiegel: A
month in the country, vrij en zo t/m ma
21 uur. Kinderfilmhuis De Spoel: Ras-
mus en de vagebond, wo 15 uur.

SCHAESBERG

AMSTERADE
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.

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).

Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Wim Meys. Van 8/1 t/m 29/1, open
ma t/m vr 9.30-12.30 uur, 13.30-17 uur en
10-21 uur. zo 14-17 uur.

VOERENDAAL

" Kasteel Hoensbroek. Foto's van Hans
Schrijen. T/m 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 10-18uur, di en vr 10-20uur.

BRUNSSUM

HOENSBROEK

Galerie Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
stein. Thema 'Natuur. T/m 4/1, open za
en zo 14-17 uur.

gel, Akerstraat 40. Werk van Ingeborg
Meulendijks. T/m 12/1. Thermenmu-
seum, Coriovallumstraat 9. Jan Stuyt.
T/m 8/1, open di t/m vr 10-17 uur, zaen zo
14-17 uur. Signe, Akerstraat 82 a. Werk
van marianne Aartsen. Van 4/1 t/m 28/1,
open wo t/m zo 14-17 uur.

KERKRADE

Heerlen

" De voetbalvereniging BVC '28
houdt op 6 januari vanaf 20.30 uur
zijn nieuwjaarsreceptie. Dit gebeurt
in de kantine van de club.

mertse watertoren. In de jaren twin-
tig gold hij volgens Habets als een
van de belangrijkste kerkbouwers.

HEERLEN. Voor spoedgev^
TIGH (brandweercentrale) b^
S 711400.
BRUNSSUM-HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen hui^
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor sp"
gevallen eigen huisarts bellen- ,i
SCHIMMERT. Voor spoedgeV» 1
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zatefj
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoo.
van eigen huisarts. Van zate 1!
12.00 uur tot zondagmorgen 1.
uur van de Poel, Peschbeenl^
straat 9, S 452913. Van zondag^
gen 10.00 tot maandagmorgen |
uur van Dam, Zonstraat
S 452879. ..
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. E
Karolingenstraat 27 Simpel
S 443938.
SCHAESBERG. Zaterdag Ypf
Schumanstraat 14, S 320660 ,
zondag Meyer, Frans Erensla^
S 313186. tlli
ÜBACH over WORMS-NIEU^
HAGEN. Eigen huisarts belle";.
VOERENDAAL. Praktijk "
huisplein 4 S 751322.

MPatiënten gezondheidsceïl^
Hoensbroek-Noord kunnen d^
nacht bellen, S 214821.

vasteloavend

SITTARD
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.

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 11-17uur, za en zo 14-17 uur. De Spie-

HEERLEN

Kunstkenner Michel Habets:

’Sloop van villa
Wielders triest’

# Het pand van de Sittardse architekt Wielders aan de Brunssumse Kerkstraat dat momenteel
wordt gesloopt. Foto: JOEPDEUMES.

TANDARTSEN

Geheim
'Het geheim van de maat' gaat het
boek van Michel Habets heten. En
daarmee geeft hij al aan waar vol-
gens hem de 'kracht' van Wielders
zit. De vooruitstrevende architekt
die voornamelijk bouwde voor de
upper-class, had volgens Habets
een geweldig gevoel voor maat. Bo-
vendien meent Habets dat de pro-
fielen van kozijnen en entrees, als-
mede de uitsnede van menig gevel
Wielders ten voeten uit is.Activiteiten in het komende

weekeinde:

prins bij de LD-redactie in Heer-
len te zijn, anders wordt het be-
richt niet opgenomen. In het ver-
slag zal meteen de receptie van
de prins bekendgemaakt moeten
worden, want daar wordt geen
apart bericht van gemaakt.

HEERLEN — De lucht van den-
negroen en gedoofde kaarsen
hangt nog in ieders neusvleugels
als de carnavalsgekken weer op
zoek gaan naar de narrekap en de
rode neus. Volgend weekeinde
barst het carnaval goed los, geen
plaats waar dan niet de prins
wordt uitgeroepen. Maar op 'som-
mige plaatsen neemt men dit
nieuwjaarsweekeinde reeds een
voorschot.

" Voor de twintigste keer zal op 6
januari in Heerlen-Noord een
nieuwjaarsconcert plaatsvinden. De
organisatie ervan is in handen van
de harmonie St. Gerardus uit Hek-
senberg. Het concert zal worden ge-
geven in het gemeenschapshuis aan
de Hei-Grindelweg te Heksenberg.
Behalve door de harmonie St. Ge-
rardus zullen er ook werken ge-
speeld worden door de Koninklijke
Fanfare St. Joseph uit Heerlerheide
en de fanfare St. Caecilia uit Nieuw
Einde. Het begint allemaal om 20,00
uur en de zaal gaat open om 19.30
uur.De entree is gratis.

" Wie zich op 3 januari de moeite
getroost om de Volkssterrenwacht
te bezoeken, heeft kans een vallen-
de ster waar te nemen. Die avond
vindt namelijk de top van de meteo-
renzwerm der Boötiden plaats. De
openingstijden zijn zondag van
13.00 tot 17.00 uur en dinsdag en
vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur.

" Indien ex-mijnwerkers vragen
hebben over het pensioen, het inko-
men bij 65 jaaren ouder, bij arbeids-
ongeschiktheid, als weduwe, bij
werkloosheid, dan kunnen zij te-
recht op het spreekuur van het Bu-
reau Sociale Begeleiding op maan-
dag 2 januarivan 14.00 tot 16.00 uur.
Dit is in het gebouw van het Cen-
trum voor Maatschappelijk Werk
aan de Kloosterradestraat 20. U
kunt ook bellen van maandag tot
donderdagvan 9.30 tot 11.30 uur. De
telefoonnummers zijn: 045-
-713511/0.45-713569.

Onderbanken

Wielders gold als een perfectionist,
die slechts weinig tekenaars om
zich heen duldde. Een van hen, Ja-
ques Palmen, leeft nog steeds en is
94 jaar. Habets heeft hem geïnter-
viewd voor zijn boek.

" In het Corneliushuis te Heer-
lerheide is zaterdag de 'Silvester-
avond' van de 'Bokkeriejesj'.
Rond de jaarwisseling wordt de
nieuwe heerser en optochtprins
van 'Groeët Ghen Hey' uitgeroe-
pen. Tegen 22.11 uur is de uitrei-
king van de orde 'Dr Bok mit de
gouweHeure' aan de Heerlenaar,
die zich verdienstelijk heeft ge-
maakt voor de gemeenschap.
Aanvang 20.30 uur.

HEERLEN-HULSBERG-VOË'. j
RENDAAL. Carati, BokstraaS
S 211000. B.g.g. TIGH S 711*3
KERKRADE-ÜBACH Vi
WORMS-SCHAESBERG-NIË^WENHAGEN-EIJGELSHOVE1"i
Smeets, St. Pieterstraat -1
S 455079. Spreekuur van H-^12.00 uur en van 19.00 tot 19-3,*SIMPELVELD-BOCHOLTZ-£a,
PEN-VAALS-WIJLRE-WITTE^,
Kusen, Burg. Teheuxweg 1- 4
pen, S 04450-1436. Spreekuur,)
11.30 tot 12.00 uur en van l"*
18.00 uur. „f)BRUNSSUM-SCHINVELD-N^
HOENSBROEK-SCHINNEN-
Geraeds, Merkelbeekerstraa
Brunssum, S 271111. J
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 u"
van 17.30 tot 18.00 uur. y

" De Stichting Ouderen Welzijn
houdt op 5 januari vanaf twee uur
's middags een kwajongenscon-
cours in 'tKloeester' te Schinveld.

Simpelveld

Het oude huis van Dr. van de Brekel
in Brunssum (zie foto) werd ge-
bouwd in 1922. Wielders bouwde
het in zijn Amsterdamse schoolpe-
riode. „Typisch Wielders uit die
tijd", zegt Habets. En de esthetische
waarde is volgens de kunstkenner
zeer hoog. Dat neemt niet weg dat
de sloop gewoon doorgaat. T 7 i|

Dag en nacht bereikbaar, 'S '
SOS-HULPDIENST

Het Limburgs Dagblad, editie
Oostelijke Mijnstreek, grijpt dit
moment aan om met een nieuwe
carnavalsrubriek te starten, on-
der de naam 'Vasteloavend'. In
de nieuwe rubriek probeert de
redactie richting te geven aan de'
stroom van carnavalskopij die
ons elk jaar bereikt. Niet alles
wat naar de krant gestuurd
wordt, zal deze rubriek zonder
meer halen. Aan cafécarnaval
'bijvoorbeeld wil het LD geen
aandacht meer schenken, alleen
aan de bijzondere evenementen
van verenigingen die voor een
hele stad of plaats activiteiten or-
ganiseren. Geslachtsziektenbestrijding:

24-uurs infolijn S 740136.

Mooiste

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - „Je wordt er zo triest
van", verzucht Michel Habets,
kunstkenner en coördinator van
Humaniplan in Brunssum. Daar-
mee doelt hij op de sloop van de
door de Sittardse architekt Jos
Wielders gebouwde villa aan de
Kerkstraat. Habets is al sinds '84
doende een boek te schryven over
leven en werk van de architekt,
maar ziet tot zijn verbijstering dat
steeds meer bouwwerken van Wiel-
ders tegen de grond gaan.

Hij vergelijkt het afbreken van een
Wielders zelfs met het opstoken van
een Mondriaan. „Volgens mij kent
de eigenaar de waarde van de villa
niet", verzucht Habets, „maar archi-
tekten worden altijd al minder aan-
geslagen dan andere kunstenaars".
Habets kwam in contact met het
werk van Wielders toen hij in Lim-
burg zijn ogen opende voor mooie
gebouwen. Tachtig procent van de
bouwerken die hij prachtig vond
bleken afkomstig van Wielders.

Het eerste huis dat Wielders bouw-
de stond in Valkenburg, maar is in-
middels al tegen de vlakte gegaan.
De Rotterdamse bank in Heerlen,
volgens Habets een van de mooiste
Wielders-gebouwen bestaat ook al
niet meer. En ook demelkfabriek in
Brunssum en de school aan de Wil-
helminastraat zijn nog slechts te be-
wonderen op foto's.
Dat neemt niet weg dat er ook nog
genoeg gebouwen overeind staan:
het patronaat aan de Sittarderweg
in Heerlen, het Bernardinuscollege,
het AZL in Heerlen en de Schim-

" De ex-prinsen uit de Groen-
straat van Landgraaf houden
zondag 1 januari de 'Nieuwjaars
Matinee' in het gemeenschaps-
huis 't Stroatje. Hoogtepunt van
dit treffen, dat om 14.00 uur be-
gint, is de uitreiking van de 'orde
van verdienste' aan de heer
V. Mehlkop.

" Dinsdag 24 januari start in het
Groene Kruisgebquw van 19.30-
-20.45 uur een cursus „Samen stap
voor stap afslanken". De cursus om-
vat 15 bijeenkomsten. Voor infor-
matie kan men terecht bij het Groe-
ne Kruis, van 13.30-14.00 uur (tel.
045-441587).

Bocholtz
PUTH - Bij afwezigheid van de bewoners hebben onbekendenwoensdag-
avond hun slag geslagen in een woonhuis in Puth. Uit het huis werden een
radiocassetterecorder, een televisie, een cassettedeck en twee jassen ge-
stolen. De daders kwamen binnen via een nog niet hersteld gatin de voor-
deur.

Ook woensdagavond trachtten inbrekers binnen te komen in een woning
aan de Devriestraat in Amstenrade maar hier bleef het bij een poging.
Uit een- in Oirsbeek geparkeerde wagen, eigendom van een firma in
Raamsdonkveer, werd de autoradio gestolen. De daders kwamen binnen
via een valse sleutel. Tijdens de kerstdagen werden ook al twee autokra-
ken gepleegd in Amstenrade.

Inbraak in huis PuthCarnavalsverenigingen dienen
zelf zorg te dragen voor het op
tijd (minstens een week van te-
voren) toezenden van aankondi-
gingen van gebeurtenissen. Ge-
wone carnavalsavonden (carna-
valsfrühschoppen of een gezelli-
ge avond met orkest) worden
niet meer aangekondigd. Het
verslag van de prinseproclamatie
met een foto van de nieuwe prins
dient minimaal de woensdag na
het uitroepen van de nieuwe

" Deelnemers aan de carnavals-
optocht van de 'Winkbülle' op
zondag 5 februari in Heerlen
kunnen zich inschrijvenop dins-
dag 3 en woensdag 4 januari tus-
sen 20.00 en 22.00 uur in de
Schelmentoren, Kerkplein te
Heerlen. Zaterdag 28 januari
moeten tussen 12.00 en 16.00 uur
op bovenstaand adres de num-
merborden worden afgehaald.

Ongeval kruising
SUSTEREN - Na een vrij
ongeval op de kruising Op «e i,
Aan de Linde in Nieuwstao^ ieen Westduitse automobil'S r (
Krefeld en haar medepassag* e\<
teren gewond geraakt. Het °gebeurde toen een grote vl"3*:^plots de voorrangsweg oveï*f f'
de Westduitse deze niet m^
ontwijken.

" Op 28 en 29 januari houdt de
gymnastiekvereniging Wilhelmina
een rommelmarkt in deWilhelmina-
zaal. Mensen die spulletjes willen
aanbieden kunnen bellen: 045-
-444743.

Nestor
Wielders die in 1949 overleed, begon
zijn carrière in Valkenburg en trad
in 1909 in dienst van de gemeente
Sittard. Hij bouwde meer dan vier-
honderd objecten, voornamelijk in
de tijd tussen deeerste en detweede
wereldoorlog. Hij was de nestor van
de architekten die bsgin deze eeuw

Een trouwring in
ruil voor Canada

Aantal Tamilsin Oostelijke Mijnstreek slinkt

Profiteren
„Jij helpt dieTamils hè. Waarom
help jemij niet. Ik heb ook geen
huis", zei eens iemand op een
feestje tegen Gaby van de Wal,
die de Brunssumse Tamils bege-
leid. Waarom Sri Lankezen hel-
pen? Ze profiteren toch alleen
maar.

Neem nou de 29-jarige Tamil die
eind '85 in Hoensbroek te horen
kreeg dat zijn verhaal 'te zwak'
was om een vluchtelingenstatus
te krijgen. Hij tekende hoger be-
roep aan en verhuisde intussen
van Hoensbroek naar Klimmen
en van Klimmen naar Landgraaf
toen hij uitgeprocedeerd raakte.
Restte nog een beroep bij de
Raad van State, maar die uit-
spraak mocht hij niet in Neder-
land afwachten.

HEERLEN - Enkele vluchtelingenwerkers zagen met eigen, lede
i?en hoe een Tamil, woonachtig in deze regio, zijn trouwring van de
mger schoof en die op een schaaltje legde om het goud te wegen.

t- Hy deed dit om weg te kunnen,
*" naar Canada, het beloofde land.
' Weg uit Nederland, niet zo veel-

belovend als het zich aanvanke-
'' lijk liet aanzien.

■ Wie legt zijn trouwring op de. eegschaal om te vluchten naar
' een onbekend land, terwyl er

vis, op Sri Lanka niets aan de. hand is? Daar waar je je vrouw
en kinderen jaren geleden ach-
terliet.

In tegensteling tot de Nederland-
se regering weten de enkele Ta-
mils die in Oostelijke Zuid-Lim-
burg woonachtig zijn het zeker:

ij terugkeer op Sri Lanka
wacht ons de dood.

" Maart '88. Vele Tamils brengen in Hoensbroek een laatste groet aan een door zelfmoord
om het leven gekomen landgenoot. Foto: wimküSTERS
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van zich deden spreken: Peutz in
Heerlen, Cuijpers in Roermond,
Boosten in Maastricht.
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APELDOORN - Met speels gemak
verzekerde het Nederlands heren-
volleybalteam zichvan een plaats in
de finale van het Centraal Beheer-
/Dynamotoernooi. De hoogvliegers
van coach Arie Selinger degradeer-
den in de laatste kruisfinale West-
Duitsland tot een hulpeloze figu-
rant: 3-0 (15-7,15-1,15-9). Omdat eer-
der op de avond Canada aan de teu-
gel werd genomen door Cuba met
eveneens 3-0 (15-11, 15-5, 15-13),
wordt de eindstrijd in Apeldoorn
een reprise van de Haarlemse Vol-
leybalweek.

15-11, 9-15, 15-11, 16-14). In de Dyna-
moformatie stonden drie internatio-
nals (Vera Koenen, Lisette van die
Ven en Kirsten Gleis) opgesteld die
eigenlijk in Pang's keurkorps thuis-
hoorden, maar voor dit evenerherjt
het clubshirt lieten prevaleren. Aam
valskanon Henriette Weersing ver-
hinderde in de barrage bij 13-13 met
twee krachtige uithalen dat die
Oranjeploeg werd verwezen naar de
laagste trede in de troostronde. VanT

daag krijgt Nederland in de strijd
om plaats vijf en zes de kans om
zich te revancheren voor de ontluis-
terende poule-nederlaag tegen de
Italiaanse kampioen Olimpia Ra-
venna. Voor de finale bij de vrou-
wen hebben zich de DDR (na een
spannende 3-2 kruisfinale tegen
China) en Cuba, dat simpel Tjechos-
lowakije met 3-0 opzij schoof, ge-
plaatst.

Gisteravond rolde voor het eerst de
wave over de met ruim 4.000 toe-
schouwers uitverkochte tribunes in
de Americahal. Die spontane pu-
blieksreactie waren het gevolg van
de perfecte spelpatronen die Oranje
etaleerde. De ploeg was gretig,
straalde wilskracht uit en gebruikte
de ontmoeting tegen de altijd onbe-
rekenbare Westduitsers - in het
voorjaar een van de tegenstanders
tijdens het kwalificatietoernooi
voor de EK 89 - om zich mentaal op
te peppen voor de apotheose van
vanavond. Een partij die ongetwij-
feld een op revanche belust Neder-
lands volleybalsextet aan de start-
lijn krijgt. In Haarlem moest de
hoofdprijs immers aan de Caïribi-
sche springveren gelaten worden.

" Finale Limburgse Handbaldagen. De defensie van MAI Moskou wordt bij deze actie van Her-schiVlug enLenig op de proef gesteld. Foto: PETER ROOZEN.

VGZ/Sittardia verraste in de kleine
finale vriend en vijand door in de re-
gulaire speeltijd het grote Lokomo-
tiva Trnava op 18-18 te houden.
VGZ/Sittardia keek bij rust tegen
een 8-9 achterstand aan. Tien minu-
ten in de tweede helft stond het al
9-13 maar een sterke eindsprint van
de Sittardse ploeg bracht het meer
dan verdiende gelijke spel. Een ver-
lenging was noodzakelyk. Hierin
bleek dat VGZ/Sittardia toch te veel
van de krachten had gevergd. De
Slowaken konden gemakkelijk de
eindstand bepalen op 21-24.

De Russische coach Juri Klimov
kon het zich toen niet meer veroor-
loven om zijn basisteam naar de
kant te halen. Sterker nog, MAI
Moskou moest alle zeilen bijzetten
om een ontketend V en L opafstand
te houden: 13-16.

We tussen MAI Moskou en
*o° ■enk *eek 'n eerste instan-
Sb^ftieuw een demonstratie van

Ussen te worden. Herschi/V en
s^der Bart Wanders en Cor Vin-
*H werd ln de beginfase al snel op
ijw"s achterstand gezet. De ploeg

iramer Gabri Rietbroek had dit
pi grotendeels aan zichzelf te wij-
Klj 6rn dat er onder meer door Jan-
"Og .^ Hamers en Edwin Roumen
S h slofdig gespeeld werd. Toch
)e jna^ formatie uit Geleen de scha-
klj de eerste helft te beperken tot

Na rust een heel ander V en L. De
Geleense koploper in de zaalhand-
baleredivisie speelde nu veel ag-
gressiever en demonstreerde een
prima vorm. Met Wil Jacobs in de
rol van spelverdeler was men zelfs
op momenten de gelijke van de
Russische opponent. Na de 6-13 tus-
senstand bepaalde V en L de wed-
strijd. Het werd zelfs 11-13.

Blij met ongelijk
Michel Janssen: ’Handbaldagen onverwacht groot succes’

Vooral de netverdediging, een van
Oranjes meest geduchte wapens,
staat weer op scherp. Evenals
woensdagavond tegen Canada,
trokken Jan Posthuma en zijn
ploegmaats regelmatig dakgoten
van bloks op, waar ook voor de
Duitse recordinternational en
hoofdschutter Burkhard Sude geen
doorkomen aan was.

Gastspeler bij
laatste vier

TOKIO - Gastspeler Shimada uitJapan is tijdens het laatste toernooi
om de wereldbeker driebanden in
Tokio ten koste van Connesson (0-3)
doorgedrongen tot de halve finales.
Shimada treft vandaag de negen-
tienvoudige wereldkampioen Ray-
mond Ceulemans, die Lieberkind
met 3-2 versloeg. De andere halve
eindstrijd gaat tussen de Zweed
Torbjörn Blomdahl en de Japanner
Nobuaki Kobayashi.

BOGOTA - De Colombiaanse prof-
wielrenner Fabio Parra, derde in de
Tour van dit jaar, is deze week ge-
wond geraakt bij een auto-ongeluk
in Sogamoso, 190km ten noordoos-
ten van Bogota. Zijn auto kwam op
een bochtige weg in botsing met een
vrachtauto. Volgens de politie wer-
den zijn vrouw en dochterje licht
gewond. Parra zelf liep een groot
aantal kneuzingen en schaafwon-
den op. Hij hooptbinnen een maand
de training te kunnen hervatten.

Parra gewond

Tenauwernood voorkwam de Ne-
derlandse vrouwenselectie in Apel-
doorn een totale afgang. Het gekort-
wiekte team van bondscoach Wu-
qiang Pang won met banddikte
voorsprong de kruiswedstrijd tegen
organisator PZ/Dynamo: 3-2 (7-15,

Beste speler van het toernooi werd
Sergei Kuzmitchov van MAI Mos-
kou. Peter Mesiarik van Lokomoto-
va Trnava werd gekozen tot beste
doelverdediger en Herschi/V en
L-speler Wil Jacobs kwam met een-
endertig treffers als topscorer uit de
bus.

SITTARD - Michel Janssen, hoofd van de toernooicommissie
van de Limburgse Handbaldagen, kon tevreden in zijn zetel
achterover leunen. Al ruim voor het laatste fluitsignaal van de
finalepartij tussen MAI Moskou en Herschi/V en L constateer-
de hij tevreden dat het evenement een eclatant succes waren
geworden.

door ivo op den camp

!> de
L7N ~ TiJdens de derde avond'

i^i Th esdaaSse van Keulen heeftk\ y .̂"urau zon zware val gemaakt,
e J ln het ziekenhuisvan Keulen

*°*ls r Worden opgenomen. Als hij,
V^mriond het middernachtelijkuur
Xhh 01 Werd- een üchte hersen-

ng heeft opgelopen zal hij
Sv eer in de Sporthalle terugke-
\tra'ïorloPigis hiJ door dejury ge-

Rm
«rs ag*uUk gebeurde in de koppel-
;'j een° n r derny's. Thurau kwam

an a"ossing in aanraking metft San aker van Diehl. Een ande-
a UrauVlaker' N°PPie Koch, kon
7«r h» meer ontwijkenen reed
oi?nden heen' Koch liep schaaf"
h servat

°p' "laar werd eveneens ter
3°>nen n ln het ziekenhuis opge-

fBavond
e 2esdaaêse eindigt zon-

Zesdaagse Keulen
Thurau naar
Ziekenhuis

"Bondscoach Ton van Linder heeft
Herschi/V en L-speler Bart Wanders
alsnog toegevoegd aan de nationale
handbalselectie die van 15 tot en
met 25 februari zich in het WK in
Frankrijk moet proberen te hanha-
ven in de B-poule. Ook Lambert
Schuurs en Remco Vijgeboom (bei-
den VGZ/Sittardia) maken deel uit
van de Oranje-selectie.

handbalcijfers

üh^ann^o Clark-Diehl 98 p; 2. Kappes-
t^^nden i?; 3' T°wné-De Wilde 82 p; 4.
53 folter, r?°yle-Thurau 25 Pi 5- °P 7 ron-
Sill- en i ken 78 P: 6- Marki-Günther
v^WiJnandsat3Ste °P 22 ronden Cornelis-

In totaal trok de Stichting Tophand-
bal Limburg 30.000 gulden uit voor
verblijf, verteer, reiskosten en zak-
geld van de teams. Bovendien is er
prijzengeld betaald. Hoeveel wil Mi-
chel Janssen niet verklappen. 'Dat
is niet goed voor MAI Moskou. An-
ders eisen deautoriteiten dieer voor
gezorgd hebben dat MAI Moskou
hier heeft kunnen spelen een groot
deel van dat geld op. Die mensen
weten overigens wel dat er prijzen-
geld wordt uitgekeerd, maar ik laat
hetliever aan MAI Moskou zelf over
te vertellen hoeveel dat is.

Of de vele inspanningen ook door
het publiek zouden worden gehono-
reerd, was vraag twee. Michel Jans-
sen: „De begroting was al rond door
sponsoring. We wisten niet of het
toernooi zou aanslaan bij het pu-
bliek. Ik had zelf mijn bedenkingen
daarover, maar gelukkig heb ik on-
gelijk gekregen."

verluidt bijnaeen ton zou bedragen,
red.) sluitend was en wij waren er in
geslaagd een sterk deelnemersveld
te contracteren."

Parijs-Dakar:
Ickx-Tarin op
eerste plaats
GHADAMES - Jacky Ickx en
diens Belgische landgenoot
Christian Tarin hebben met hun
Peugeot 405 turbo 16 de eerste
etappe in de elfde woestijnrally
Parijs-Dakar op hun naam ge-
bracht. Het 308 km lange traject
in Tunesië van Djimma naar
Bordj Bourguiba werd geken-
merkt door talrijke ongelukken.
Drie Franse motorrijders werden
daar het slachtoffer van.
Twee daarvan laten zich ernstig
aanzien. Het betrof in alle geval-
len Franse deelnemers. Ëric Pe-
scheur liep bij een val een ernsti-
ge hoofdwond op. Hy is onmid-
dellijk voor observatie terugge-
bracht naar een ziekenhuis in Pa-
rijs. Frédéric Zénou raakte bij
een val buiten bewustzijn. Hij

brak bovendien zijn linkerpols.
Het derde slachtoffer, José Gale-
ron, brak zijn enkel. Zijn ver-
wonding was niet zorgwekkend.
Het geaccidenteerde terrein
vergde nogal wat van de kaartle-
zers. De Peugeot-equipe be-
schikte over de beste specialis-
ten met als gevolg dat Peugeot
na de eerste speciale etappe de
eerste drie plaatsen bezet. Bij de
motorrijders, die nogal wat last
hadden van de ijskoude wind,
was de Italiaan Claudio Terruzzi
(Cagiva) de beste.

Uitslag eerste speciale etappe, auto's:
1. Ickx/Tarin (Belg/Peugeot 405 turbo
17) 3.23.10; 2. Frequelin/Fenouil
(Fr/Peugeot 205 turbo 16) op 2.10; 3. Va-
tanen/Berglund (Fin/Peugeot 405 turbo
16) op 6.39; 4. Pescarolo/Fourticq
(Fr/Range Rover 200) op 6.48; 5. Larti-
gue/Maingret (Fr/Mitsubishi Pajero) op
11.29; 6. Zaniroli/Andrie (Fr/Range
Rover 200) op 11.36.
Motoren: 1. Terruzzi (It/Cagiva) 3.13.25;
2. Neveu (Fr/Yamaha) op 2.19; 3. Peter-
hansel (Fr/Sonauto) op 4.13; 4. Lalay
(Fr/Honda) op 5.41; 5. Rahier (Belg/Su-
zuki) op 8.48; 6. Orioli (It/Cagiva) op 9.05.

De grote publieke belangstelling
met de daaraan gekoppelde extra
inkomsten geeft de Stichting vol-
doende armslag om volgend jaar,
wanneer in Geleen de hoofdmoot
van het toernooi wordt gespeeld,
minstens hetzelfde bedrag ter be-
schikking te steflen voor het con-
tracteren van de buitenlandse deel-
nemers. Michel Janssen: „Het ligt
ook volgend jaarin de bedoeling om
vijf buitenlandse topteams aan te
trekken met daarbij minstens een
team van absolute wereldklasse.

Zowel de Stichting Tophandbal
Limburg als de toernooicommissie
konden vervolgens aan het werk.
Bijna twee maanden geleden con-
stateerden beide partijen al tevre-
den dat de eerste editie van deLim-
burgse Handbaldagen niet meer ka-
pot kon. „De Stichting wist op dat
moment da* de begroting (die naar

De activiteiten van Michel Janssen
en zijn team staan volledig los van
de Stichting. Michel Janssen: „Dat
is maar goed ook. De Stichting zou
zorgen voor het benodigde geld en
wij zouden proberen dat zo goed
mogelijk te besteden."

„Natuurlijk hadden we zoiets in
onze stoutste dromen niet ver-
wacht", geeft Michel Janssen toe.
„Aanvankelijk ging trouwens lang
niet alles van een leien dakje, maar
toen er eenmaal een Stichting Top-
handbal Limburg was geformeerd
waaraan ook Blauw Wit, Sittardia
en V en L hun steun wilden verle-
nen werd het een stuk gemakkelij-
ker."

De interesse overtrof alle verwach-
tingen. Ruim 4500 bezoekers heb-
ben de Limburgse Handbaldagen
bezocht. De toekomst van het eve-
nement ziet er dan ook rooskleurig
uit. Niet alleen financieel kon de or-
ganisatie de eindjes aan elkaar kno-
pen; ook sporttechnisch was het
een voor honderd procent geslaagd
toernooi. De vijfbuitenlandse clubs
bleken stuk voor stuk een attractie.
Met als abolute uitschieter MAI
Moskou.

Mijn persoonlijke voorkeur is om
niet dezelfde ploegen te laten opdra-
ven. Ook voor het publiek lijkt het
me aantrekkelijker als er andere
teams verschijnen."

Van onze medewerker JOHN BANNIER
JTARD- MAI Moskou werd zoals verwacht winnaar van de
IjSte Limburgse Handbaldagen. In de door tweeduizend be-iers bijgewoonde finale versloegen de Russen Herschi/VL^rnet 13-16. In de strijd om de derde en vierde plaats verloor|^*2/Sittardia, na verlenging, met 21-24 van Lokomotiva Trna-
V.^et enige minpuntje tijdens deze succesvolle Limburgse
jrdbaldagen was het minder goed presteren van Kwantum*uw Wit.

" De Fransman Jean Reverchon, een van de toekomstige biljartprofs, aan stoot in Ulestraten.
Foto: WIDDERSHOVEI*

aantal eerste klassers - verloopt het
experiment beter dan verwacht.
JeanBessems: „De reacties van het
publiek zijn positief. Het is allemaal
nog een beetje zoeken, maar setsys-
teem is meteen goed aan geslagen.
Het spelen van partijen, man tegen
man, blijkt heel goed mogelijk. Het
is een stuk spannender en aantrek-
kelijker danhet achter elkaar afwer-
ken van het volledige figurenpro-
gramma."

De grote winst van de nieuwe for-
mule is het doorbreken van de lang-
dradigheid. Een partij kunststoten-
nieuwe-stijl neemt nauwelijks twee
uur in beslag en vergt daarmee zelfs
minder tijd dan het moderne drie-
banden. Bessems: „Een belangrijke
conditie als je dingt naar de gunst
van publiek en televisie. Het moet
spectaculair en snel gebeuren." De
setjes van tien figuren bieden ook
de zwakkere spelers de kans om
verrassend toe te slaan. Zon sensa-
tie diende zich aan in de partij van
Jean Bessems himself tegen Ger
Holka, een 29-jarige Heerlenaar die
zich met veel kunst- en oefenwerk
in de nationale subtop heeft ge-
nesteld.

Na minieme winst in de eerste set

Kandidaat-steden in de serie zijn,
zoals bericht, Barcelona, Wenen (of
Graz), Parys, Antwerpen, Essen en
Rotterdam. De komst van depoten-
tiële sponsor, die een garantiebe-
dragvan minimaal twee ton op tafel
wil deponeren, betekent voor de
toekomstige professionele kunst-
stoters op dit moment de belang-
rijkste carambole.
De contacten zijn gelegd via Ray-
mond Steylaerts, die begin deze
maand in Oostenrijk als wereld-
kampioen door JeanBessems werd
onttroond. De Antwerpenaar, verte-
genwoordiger in biljartartikelen en
speelautomaten, hield gisteren tij-
dens het experimentele toernooi in
Ulestraten nog een slag om de arm
omtrent de naam van de sponsor.
Het bevestigde echter met nadruk,
dat zijn pogingen een stoot in de
goede richting hebben opgeleverd.
Dat betekent, dat het gevestigde be-
roepscircus van de driebanders met
Blomdahl, Kobayashi, Komori en
Ceulemans binnenkort concurren-
tie krijgt van de professionele
kunststoters in de strijd om de
gunst van de TV-stations.

Volgens de in café Walk-In te Ule-
straten verzamelde artistieke top-
pers - hetveld is aangevuld met eenVrijdag 30 december 1988 " 17

Versterking voor
Smoke Eaters

Van onze
sportredactie

GELEEN - De 27-ja-
rige Canadees Kim
Bosch en de driejaar
jongere Amerikaan
Tim Driscoll maken
voor de rest van het
yshockeyseizoen

deel uit van Smoke
Eaters. De twee, die
tot dusver in de
Duitse competitie
actief waren, fun-
geerden gisteravond
als productieve gast-
spelers van de Ge-
leense formatie in de
oefenwedstrijd te-

gen Olympia uit
Heist-op-den-Berg.
Het team uit België
werd met 11-1 (3-0,
5-0, 3-1) van het ijs
geveegd, ondanks
het gemis bij Smoke
Eaters van Nelson
(met Amerikaans
team in Davos) als
mede Baggen, Har-
togs, Versteeg, Hou-
ben, Thillard, die
met het Nederlands
B-team in Engeland
zijn.

Oranje klaar
voor revanche

Finale in Dynamotoernooi reprise van Haarlem.

De meeting in Ulestraten, waarvan
het belang wordt onderstreept door
de aanwezigheid van Wolfgang Ritt-
mann, de Westduitse president van
de Europese biljartfederatie, is geen
officieel toernooi met een echte
eindwinnaar. Jean Bessems, die gis-
teren met 3-1 van Léon Corin ver-
loor, presenteert vandaag, op de
laatste dag, met zijn collega's een
aantal nieuwe figuren. Daarbij ligt
het accent op een gevarieerde sa-
menstelling van de sets. Er worden
stoten uitgevoerd, die nog in geen
enkele biljartzaal te zien zijn ge-

verloor Bessems de tweede seance.
Ger Holka maakte acht van de tien
figuren; Bessems bleef steken op
zeven goed uitgevoerde stoten. Ger
Holka: „Dan ruik je plotseling de
kans dat je de wereldkampioen
kunt pakken." In de derde setscoor-
den beiden acht keer goed, maar
een met één punt hoger gewaar-
deerd stootbeeld besliste ten faveu-
re van Bessems, die vervolgens
overtuigend ook de derde set naar
zich toetrok: 3-1. In detweederonde
zorgde Holka voor een echte coup.
Met 3-1 haalde hij ereklasser Bep
van de Wall onderuit.

Herschi/V en L op
Russische toer

Limburgs Dagblad sport

door harry muré
ULESTRATEN-De plannen van dewereldtoppers in het artistie-
ke biljarten (Bessems, Steylaerts, Corin) om met ingang van 1990
van acquit te gaan met een profcircuit kunststoten sorteren snel-
ler effect danverwacht. Terwijl de spelers zelf nog experimente-
ren met een voor het profbiljarten geschikt wedstrijdsysteem,
heeft zich de eerste sponsor al gemeld. Een Belgische multinatio-
nal is bereid de financiële basis te leggen voor de eerste reeks van
zes Grand Prix-toernooien.

Profcircuit kunststoten rond

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

se H^?.D ~De uitslagen van de slotdag in hettoernooiLimburg-
H handbaldagen:
MÏ^finales:VGZ/^°t!kou-Lokomotiva Trnava 25-16 (13- 8)
om2^lttardia-Herschi/VenL 16-18 ( 8-10)
ÏSV ltVe"de Plaats:°>*»viif?tmar-BronderslevlF 17-20 ( 8-12)

N derHnkas'Kwantum Blauw Wit 22-16 (11- 6)
VGZ/^e p,aats:
Jjnalei tardia-Lokomotiva Trnava 21-24 n.v. ( 8- 9)

16-13 (12- 5)

Geleense ploeg dwingt MAI Moskou tot uiterste

Belgische multinational beschikbaar als hoofdsponsor
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Zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur
veel gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2

Nieuwenhagen/Landgraaf

Oudejaarsavond
Silvesterparty
Nieuwjaarsdag

geopend
Directie en personeel

wensen clientèle,
vrienden en bekenden

een gezond en
voorspoedig 1989

■ m WW^^wT ê Ë

Vrijdag geopend
Zaterdag ruilen wij een
gezellig oudjaar in
voor een nóg gezelliger
nieuwjaar.
Zondag 1 jan. 1989
natuurlijk óók geopend
D.J. Wilco
Wilma en Wilco
Willems wensen
alle klanten,
vrienden en
bekenden een
gezond en
voorspoedig i

_

JÉk« _^Ë==--=-=±\___Wm &^/___\ W Mee,P°'nt. dk , Beekstraat 7
mW/-mW Wv Schinveld

tel. 045-252975

Dancing Laumen
Zondag 1 jan. The Walkers

Zaterdag 7 jan. Rock the House
Zaterdag 14 jan. The Game

Putstraat 86 Sittard
Zaai open v.a. 20.30 uur.
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Zondags ■ I ■ k
HAPPY
hour m\ WL_

— ________
Oudejaarsavond Grote Silvesterparty

Nieuwjaarsdag Frühschoppen met
Trio Kwatsch

v.a. 20.00 uur Peanuts
Wij wensen onze klanten, vrienden en bekenden een

gezond en voorspoedig 1989

Gezellig «faf/IC//Iof

HOOFDSTRAAT 30 KERKRADE
Dagelijks geopend v.a. 11.00uur
Dinsdag rustdag
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WWSHmm. *'Wlüm^m^m--mmË■rif w?w HPMP VPmPPVW^P'IPH

[Tl DE SMID| dancing | Reijmerstok
Oudejaarsavond

SQWY (bovenzaal)
Nieuwjaarsdag
VW COLUMBUS (bovenzaal)
DISCO (benedenzaal)
De Smid, 2 onder 1 dak
ledere zaterdag disco met live muziek
Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID

Wij wensen onze klanten, vrienden
en bekenden een gezond en voorspoedig 1989

Telefoon 04457-1321

■ nieuwenhagen f
m Vrijdagavond vanaf 20.00uur
■ OUDEJAARSAVOND
Grote Silvester-party

tot in de kleine uurtjes
Zondag Nieuwjaarsdag vanat 20.00 uur
Wij wensen onze klanten, vrienden en

bekenden een gezonden voorspoedig 1989

SILVESTER
van 22.00 - 4.00 uur /

IRIVERSIDEI
EXCLUSIEVE BAR-DISC0-VIDE0

voor een HAPJE, een DRANKJE en een DANSJE
Oranjelaan 11 (naast hetCasino-park)

VALKENBURG ad Geul. 04406-12574

Gemeen-
schapshuis
Schimmert
Nieuwjaarsdag

disco
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

I t i t i e* Liet

NEWYORK
Vrijdag 30 december

MISS
MUD

CATCH
Oud en Nieuw

geopend
Wij wensen al onze

klanten, vrienden en
bekenden een gezond
en voorspoedig 1989

Annemie Habets
NicoPttz

Bokstraat 41A
Heerlerheide
i

Bfi|F^f\ /V^ptj 04493-4193
mjML, wf_j A l ?\é /)

\_y l—l—l I Spaubeek
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UITGAANSCENTRUM
Zaterdag 31 december - zondag 1 januari //

1 SILVESTERPARTY | Jf^fS
Wij presenteren: * video door de hele zaak W _wIÈ

* een spectaculair vuurwerk in de zaak M W$O$ÊÊÊfKaarten verknjgbaar aan *en uit Amerika: I>*____Wonze kassa. Keserveren iiiin ii'jIIWW i_ _
ljm

mogelijk. Tel.: 04490- iwnjfHylX/ D/"\ urkDMC <Cs£WiSSfe.
79297 Beperkt aantal JIMMY BO HORNE
kaarten. '

Globe, Burg. Janssenstr. 26 (Beek (t.o. kerk). Nieuwjaarsdag geopend v.a. 20.00 uur

Dancing
Gorissen

Brunssum
Oudejaarsavond

geen dansen
Dinsdag gezellige

avond voor
alleenstaanden met

orkest
Bonjour

Wij wensen al onze
klanten, vrienden en

bekenden een
gezond en

voorspoedig 1989

■HHH

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.

\___v__i. ■''
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La Cave !
'e
in

het adres voor gezelligheid I
WHhelminaplein 20 "Ie

De klapper van 't instr ;
Oud op Nieuw ...

... tot in de kleine uurtjes ',-
>[i

BrSbrjaS B ■«"/■. t^'^^^B M.^TTTTitTt Ti Ti Ti
__»Rr^tm~»fc- , ____ B^J

Dancing HOUSMANS Montfort I
Zaterdag 31 december gesloten

NIEUWJAARSDAG FLAMINGO
Wij wensenfamilie, vrienden, kennissen en clientèle een voorspoedig $

A DISCOTHEEK A '\_\\_\*4ÊÊ\
Al ' .^A __\ê ónop mn^fe"4|

KERKRADE-HOOFDSTRAAT 26 'JIH |^
'S? 045-452471

Oudejaarsavond: Silvesterparty
Nieuwsjaarsdag: Nieuwjaarsfrühschoppen met

Original Bergdorf Musikanten
uit Übachsberg

Directie en personeel wensen u een gezond en
voorspoedig 1989

mwËm llmlmV*tn\mwm

HWijwensen onze clientèle en
bekenden een prettige jaarwisseling
Daar onze zaak sfeervol is
aangekleed, verzorgen wij voor u een
gezellig

Silvesterbal en nieuwjaarsbal
De muziek wordt verzorgd door WINANDO

Akerstr. 36, Spekholzerheide
Grote parkeerplaats achter de zaak

f3OO- beloning. Gezocht
WOONHUIS te Heerlen of
Hoensbroek. Slechte staat-
/achterstallig onderhoud
feen bezwaar. Tel. 04490-

-4256, na 18.00 uur.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-in-
stall., video- stereo- audio-
app., ktv of computer de-
fektü! Garantie op de repa-
ratie. Geen voorrijkosten en
korting op onderd. Bel di-
rekt. 045-726206.

I DANCING-DISCO ,

Zaterdag 31 december j
SILVESTERPARTY

met grandioze show striptease en
man-strip
Wij wensen eenieder een voorspoedig
1989
Vrijdag en zaterdag geopend vanaf 20.00 uur
's Zondags geopend vanaf 15.00 uur

Top dj's: Johnny en Loeky
Maastrichterlaan 116, Vaals _^/

A

Paragnost medium helder-
ziende voor deskundige
hulp in elke PROBLEEM-
SITUATIE. Tel. 045-726301.

STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820. ■■__

Voor alle koelkast-?jj(j|
vriesreparaties XjiSl
Tel. 045-441566 ofj^fl
RMIMIf^I
Te k. 6 pk. B.Bff 1
Dukati ’ 200,- tel' yf
271036. __^|
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en wegens 't mat op h5gaf zwart op

" De vrede is getekend. Gert-Jan Theunisse (midden) blijft nog
één jaarbij PDM. Links PR-officer Harry Jansen, rgchts mana-
ger Manfred Krikke.

PSVboos
Tot sloteen opgave uit de le ronde var
deK.0.-beker.

Tourrevelatie kiest vriendschap boven geld

Gert-Jan Theunisse
blijft bij PDM Bovenstaand diagram geeft de stelling

weer na de 19e zet van zwart uit een
partij tussen E. Evers (Fortuna) en P.
Mengelsberg (DJZ). Wit heeft 't initia-
tief en op zoek naar geforceerde wen-
dingen speelde hij uiteindelijk 20.
L:f6,L:f6 21. Pd7. Levert dit wat op na
21. ..,Le7of2l. ...Lgs?

Wit: P. van Dinteren (Fortuna).
Zwart: B. Volman (Probleem Adam)
OHRA-1987.
1. d4,Pf6 2. Pf3,e6 3. e3,d5 4. Ld3,cs 5.
b3. Het Colle-systeem. Hoewel de wit-
te opzet er zeer bescheiden uitziet be-
vat deze een behoorlijke dosis gif. 5.
...Pc6 6. a3,c:d4 7. e:d4,Le7 8. Lb2,o-0
9. Pbd2,a6 10. 0-0,b5 11. Tel,TeB 12.
Pes,Dc7 13. Pdf3,Lb7 14. Te3,Pd7 15.
P:c6,L:c6 16. Pes,Pf6 17. Th3,h6. Een
geschikt moment om de openingsba-
lans op te maken. Wit heeft een duide-
lijk overwicht op de koningsvleugel.
Zwart heeft met h6zn koningsstelling
moeten verzwakken en is eigenlijk
zonder enig noemenswaardig tegen-
spel. 18. Df3,TfB 19. Dg3! Simpel en ef-
fectief. Er dreigt vervelend T:h6. 19.
..,h5. Dat is natuurlijk een ernstige ver-
zwakking. Andere zetten echter kos-
ten reeds materiaal. Bijv.: 19. ..,Pe4 20.
L:e4,d:e4 21. P:c6,D:c6 22. d5en wit
wint of 19. ..,Ld6 20. T:h6,L:es 21.
d:es,Pe4 22. Dg4gevolgd door f3. 20.
Tel,g6? Zwart staat reeds verloren
echter nu gaat 't erg snel.
21. P:g6! Zoals R. Kalangie in het club-
blad van Fortuna aangeeft is ook 21.
L:g6 goed, 21. ..,f:g6 22. D:g6+,KhB 23.
T:hs+,P:hs 24. D:hs+,KgB 25.
Dg6+ ,KhB 26. Te3en Th3. 21. ...D:g3
22. P:e7+,KhB 't enige 23. h:g3,Ld7 24.
g4,TfeB 25. g5,Pe4 (25. „,e5 26.
g:f6,L(h3 27. T:es) 26.L:e4,d:e4 27. ds+

Het consequent spelen van dezelfde
openingssystemen heeft duidelijke
voordelen. Je leert de standaardma-
noeuvres, de thema's goed kennen,
wat weer met zich meebrengt datje de
opening snel en zeker kunt spelen en
dus in verhouding tot je tegenstander
meer tijd over hebt voor derest van de
partij. Onderstaande partij is een goed
voorbeeld van een witspeler die de
door hem gekozen opening goed be-
heerst en van een zwartspeler die
waarschijnlijk ondanks het feit dat hij
veel tijd gebruikt zn stelling alsmaar
slechter ziet worden.

wio zei dat Guus Hiddink,
*r van PSV, hem telefonisch
* orde had geroepen. De in-
'tional meldde hiervan zeer
ir de indruk te zijn. Evenalsvader moest Romario na de
'"'aak van Hiddink door
Wen en bekenden worden
jjtieerd. De Zuidamerikaan-

meldt zich op 4 januari
tin Eindhoven. Hij neemt

Ronaldo Romario mee.!zal enige tijd bij PSV mee-
*l. Romario hoopt dat zijn
f goed genoeg wordt bevon-
Pm voor een langer verblijf
herland in aanmerking teen.

"Hario heeft in Rio de Janei-
Srklaard bang te zijn voorNs van PSV. De Braziliaan-
Wts van de Eindhovense
1 momenteel op vakantie in
vaderland, haalde zich vori-
!*ek de woede van zijn ver-*>g op de hals door ondanks
Voetblessure mee te doen in

voetbal-
ttrijd. PSV had hiervoor
'toestemming gegeven.

Tevreden constateerde manegehou-
der Adrie Gordijn dat er dit jaar
naar schatting 15.000 toeschouwers
gedurende drie dagen de spring-
wedstrijden hadden bezocht. Alle
dagen konden zij van topsport ge-
nieten.
De finaledag deed de liefhebbers
zelfs watertanden. Dat begon al
meteen bij de finale 1.30 meter. Hoe-
wel Wout-Jan van de Schans de eer-
ste plaats wist te pakken, werd de
tweede plaats van Emiel Hendrix
nog meer bejubeld. Met zijn nieuwe
toppaard Optiebeurs Aldato liet
Hendrix immers zien, dat hij wel de-
gelijk zijn prijzen bij elkaar weet te
rijden.

De Limburgse ruiters hebben zich
dus dekaas niet van het brood laten
eten. Zij wisten de vetste prijzen in
eigen huis te houden, met aan het
hoofd natuurlijk Rob Ehrens die in
de strijd om de Grote Prijs Wout-
Jan van de Schans naar de tweede
plaats verwees. In de tweede barra-
ge moest Ehrens alleen nog afreke-
nen met de man uit Lunteren. Hoe-
wel Van de Schans de barragetijd
van de thuisrijder duidelijk verbe-
terde viel tot grote opluchting van
Ehrens' supporters op de laatste
hindernis voor Van der Schans een
balk, waardoor de overwinning
voor Rob een feit was.

Uitslagen:
Finale 1.30 meter: 1. Wout-Jan van de
Schans met Serenade; 2. Emiel Hendrix
met Optiebeurs Aldato; 3. Bert Romp met
Opstalan Cevo. Finale 1.35 meter: 1. Willy
van de Ham met Rinnetou Z; 2. Pieter
Kersten met Zwaantje; 3. Jos van Eggelen
met Urshin. Finale 1.40 meter: 1. Willy van
de Ham; 2. Rob Ehrens met Buddy Brown;
3. Jos van Eggelen met Machoman. Finale
1.50 meter, Grote Prijs van Weert: 1. Rob
Ehrens met Olympic Expo Matchline; 2.
Wout-Jan van de Schans met Valeur D; 3.
Henk van de Pol met Daigon.

Tijdens de finale van derubriek 1.35
meter bleef Van de Ham Pieter
Kersten voor, terwijl hy tijdens 1.40
meter, waarin de tijdname in sta-
king ging, Rob Ehrens nipt naar de
tweede plaats kon verwijzen.

Willy van de Ham. Hij had geen
paarden bij zichvoor derubriek 1.50
meter, zodat hij niet kon starten in
de Grote Prijs. Eerder op de finale-
dag wist hij echter zowel 1.35 meter
als 1.40 meter te winnen. Na een
minder geslaagde start in Weert
toch nog een mooie afsluiting.

Voor de derde achtereenvolgende
keer de Grote Prijs winnen in de tot
de nok toe gevulde wedstrijdhal is
voor een sportman natuurlijk schit-
terend. Dat hij dit ook nog deed met
drie verschillende paarden toont
nog eens overduidelijk zijn klasse
aan. In 1986 won hij met Oscar
Drum, in 1987 met Olympic Sunrise
en dit jaar met de pas drie weken in
zijn bezit zijnde Olympic Expo
Matchline. Lachende gezichten dus
in Weert waar de laatste springwed-
strijd van dit jaarwerd afgewerkt.

Theunisse nam tussentijds zelf het
initiatief voor een verzoening. Hij
vroeg en kreeg een gesprek met ma-
nager Manfred Krikke. Na twintig
uur praten waren beiden eruit.
Commentaar van Theunisse: „In
sportief opzicht was het beter te
blijven. In deze ploeg heb ik me
kunnen ontwikkelenen hoop ik vol-
gend seizoen mijn doorbraak te be-
vestigen. Ik rijd niet alleen voor het
geld, ik ben ook sfeergevoelig.
Rooks is niet alleen myn collega,
maar ook mijn vriend."

De meesterknecht van bergkoning
Steven Rooks kreeg onlangs astro-
nomische salarissen van buiten-
landse ploegen aangeboden. Door
in Nederland bij zijn oude ploeg te
blijven, laat Theunisse honderddui-
zenden liggen. Dit had hy over voor
de vriendschap met met de sport-
man van het jaar.

EINDHOVEN - Gert-Jan Theunis-
se heeft besloten een nieuw con-
tract bij zijn huidige ploeg PDM te
tekenen. De sponsor kwam in ver-
schillende gesprekken na de kerst
tegemoet aan zijn wensen en een
deel van zijn financiële eisen. Het
nieuwe contract geldt alleen voor
het jaar 1989.

Ook tijdens de laatste wedstrijd van
het jaar was hij erg succesvol. Tot
aan de Grote Prijs stond hij nog ge-
lijk met Rob Ehrens in het klasse-
ment van de beste ruiters. Doordat
Optiebeurs Voltaire een fout maak-
te tijdens de eerste manche van de
Grote Prijs kon Emiel Hendrix ech-
ter eerder dan was gepland, maar
toch tevreden, naar huis terugke-
ren.

„Optiebeurs Aldato is volgens mij
het meest getalenteerde paard dat
ik ooit heb gehad. Zowel met de
hengst Aldato als met Decision,
waarop ik enorm zuinig ben, hoop
ik in 1990 bij de wereldtop te horen.
Als 1989 loopt zoals 1988 is geweest
ben ik dik tevreden", aldus de
springruiter uit Baarlo.

KLM Swim Meet
Z&PCheerst

opestafette

geilde de gehele eerste helft
?e strijd vrijwel gelijk op. Bij
S?d Marathon een voorsprong
ï Punten opgebouwd (37^7).
f! in de eerste wedstrijd ont-
i Chris van Dinten zich weder-
mibeste spelervan het veld. Hij
j!yens topscorer (23 punten).
J^Kaoenas uit de Sovjetunie
* Brisbane Bullets onder de

.^algiris kwam ruimschoots
'_ honderd punten: 114-84.

Was de stand 54-43.

LEM - Miniware BSW uit
heeft tijdens het tweede op-
in de Haarlemse Basketbal-
lt 76-99 verloren van Mara-
"Ü, een Amerikaans gelegen-
*am.

Miniware
onderuit

Nog een andere Limburger ging
voldaan vanuit Weert huiswaarts:

" MEERS - Emiel Eleveld van Ha-
vantia heeft zijn contract met een
jaarverlengd.

" HOENSBROEK - A. Pouwels
vertrekt aan het einde van dit sei-
zoen bij de W Egge, uitkomend in
deeerste klasse afdeling Limburg.

, „ , xicaan Alcala. „Er is nu afgesproken
Na zyn ophefmakende prestaties in dat Rooks en ik als beschermderen-de Ronde van Frankrijk, inclusief ners naar de Tour gaan. Alcala eneen schokkende dopingaffaire, ont- ook Kelly krijgen een ondersteu-stond er een verwijdering tussen de nende rol.", aldus Theunisseploeg en Theunisse. Nadat hij als Nu hy heeft bygetekend, is de ploegeen held was onthaald op de kermis van achttien renners plus veldrijderder zomercriteriums begon hij zich Hennie Stamsnyder goed voor vijfhoe langer hoe meer aan allerlei za- miljoen gulden, een half miljoenken te ergeren. Mentaal gesterkt meer dan dit jaar. De achttien zijn:door verschillende vorstelijke aan- Rooks, Theunisse, Van Orsouw,biedingen, waarbij vooral de Spaan- Draayer, Kersten, Daams, Van den
se vele nullen hadden, probeerde Akker, Vos, Hoondert, Knetemann
Theunisse met zijn advocaat via de (allen Nederland), Kelly, Early (bei-
arbitragecommissie onder zijn con- den ler), Alcala (Mexico), Muller
tract uit te komen. De eerste zitting (Zwitser), Dhaenens (Belg), Bishop
was voor de kerst, de tweede was (VS( en het Noorse broederpaar
voorzien voor 10 januari. , Dag-Erik en Atle Pedersen.

bedreigd door de komst van de Me-

Theunisse wildeook zekerheid over
zijn positie in de ploeg. Die zag hij er muziek in de stelling:

28. 34-29 20x9 29. 29-23 13-19 30. 23x14
9x20 31. 38-32 8-13 32. 33-29 16-21 33.41-37. Dit maakt een fraaie combinatie
mogelijk maar wit stond inmiddels alerg lastig, 33. .. 12-18 zat er aan te ko-
men en witkon dit niet tegengaan met
33. 29-23 wegens (12-18)! en (13-18) zw. "+ 1.
33. ..13-18! 34. 22x13 2-8! 35. 13x2 25-"
30! 36. 2x27 30-34 37. 29x40 35x42 38. C
43-38 42x33. Sadovskaja staat nu een'■»
schijf voor, dat dit ruim voldoende"*
was voor partijwinst laat de rest vanl
de notatie zien. 39. 49-44 20-24 40. 36-31?
24-2941.44-39 33x44 42.50x39 15-20 43.^
31-27 6-11 44. 45-40 11-16 45. 40-35 3-8>46. 39-34 29x40 47. 35x44 20-2448. 26-21 %

17x26 49. 32-28 24-29 50. 44-40 8-13 51."
40-35 29-34 52. 27-22 12-17. Wit geeft
het op.

Om het jaar passend af te sluiten het
volgende vuurwerk-achtige probleem
(elf witte tegen twaalf zwarte schij-
ven).Schaesberg: tien starts

en honderd paarden
SCHAESBERG - Draf- en renbaan
Schaesberg besluit vanavond
koersjaar '88 met 'vuurwerk': een
programma met tien starts en een
bezetting van ruim honderd paar-
den. Voor deze tweede dag van het
allround-kampioenschap komt
weer een fors aantal trainers naar
Limburg om punten te verzamelen
voor de finale, onder andere Hans
Ruygrok, de clan Wagenaar en Diab
van het entrainement Knijnenburg.

Naast de twee series voor het all-
round-kampioenschap bevatten
ook de andere achtkoersen een aan-
tal 'vuurpijlen. Hennie Grift aast
met Veric Brach op een uitsmijter.
Ydelheid Fortuna en Wanda Volo
staan hoog genoteerd en Jack Jon-
gen hoopt dat zijn Velino Majo op
de voorlaatste dag van een pechvol
jaar nog iets goed maakt. De eerste
start is om 19.00 uur.

De LD-tips zijn:
Oliebollenprijs (2100 m, 10 paarden): 1.
Commercie; 2. Cor Berg; 3. Cashflow S.
Champagneprijs (2100 m, 7 paarden): 1.
Clio du Nord; 2. Brutus ter Lune; 3. Cindy
Star.
Vuurwerkprijs (1609 m, 8 paarden): 1. Cas
Buitenzorg; 2. Caresse Heidia; 3. Coppo d'l-
le.
Sylvesterprijs (1609 m, 6 paarden): 1. Veric
Brach; 2. Ydelheid Fortuna; 3. Wanda Volo,
Verrasschenprijs (2100 m, 13 paarden): 1.
Corine Rynstroom; 2. ChrisNorton; 3. Char-
meur A.
AUround-kampioenschap IV (1609 m, 15
paarden): 1. Brigitte G; 2. Do Lor Als Sassy;
3. Arm Marshall.
Bonne Année-prijs (1609 m, 14 paarden): 1.
Celerite d'lvens; 2. Cherie fioszorg; 3. Bir-
gitte C.
Gelukkig Nieuwjaar-prijs (2100 m, 8 paar-
den): 1. Always Again; 2. Yviena Odiha; 3.
Amber Enzelens.
AUround-kampioenschap 111 (2600 m, 11
paarden): 1. Bavonora; 2. Boy De Bloomerd;
3. Abbado R.
Wafelprijs (2100 m, 9 paarden): 1. Carla
Brown; 2. Bwijanka; 3. Charlotte Hanover.

Wit heeft hier minder materiaal dan
zwart maar dank zij veel fantasie kan
hij toch winnen. Oplossing volgende
week.Door deze creatieve manoeuvre blijft

15... 12-18 16.43-39 10-14 17.48-43 7-12
18. 32-28 5-10 19. 39-33 14-20 20. 42-38
10-14 21.44-39 21-27 22.31x22 18x27 23.
37-31 14-19 24. 31x22 19x30 25. 29-23
30-35 26. 40-34 13-19! 27. 23x14 9-13.

Deze opening en dit spelbeeld roepen
herinneringen op aan twee vroegere
heren WK-matches: Gantwarg-Clerc
(14e partij) en Van der Wal-Wiersma
(10e partij). Er ontstaat een gecompli-
ceerd speltype vol gevaren voor bei-
den.

Levina-Sadovskaja 5e matchpartij
1. 32-28 16-21 2. 31-26 11-16 3. 37-31 7-11
4. 42-37 1-7 5. 47-42 18-22 6. 37-32 13-18
7. 41-37 9-13 8. 46-41 4-9 9. 34-30 20-25
10.30-24 19x30 11. 35x24 14-20 12.39-34
20x29 13. 34x23 18x29 14. 33x24 22x33
15. 38x29.

De Russin Zoja Sadovskaja kwam af-
gelopen zomer in actie in het Bruns-
sumtoernooi. Dat was onder meer ter
voorbereiding van haar uitdagings-
match tegen wereldkampioene Olga
Levina, welke kort daarna zou plaats-
vinden. „Brunssum" was kennelijk
een goede warming-up geweest want
Sadovskaja versloeg in de tweekamp
haar landgenote op een verpletteren-
de wijze. Zij heroverde zo haar wereld-
titel die ze ook in 1986 al droeg. In de
in Jalta gespeelde match lieten de
twee damesgrootmeesters nog eens
zien dat dammen op hoog niveau aller-
minst een rémise-spelletje is: van de
twaalf partijen eindigden er acht in
een beslissing. Liefst zes daarvan wa-
ren voor de uit Minsk afkomstige Sa-
dovskaja, wat de eindstand van Levi-
na-Sadovskaja dus bepaalde op 8-16.
Hoewel de match al in augustus/sep-
tember gespeeld werd zijn de partijno-
taties pas sinds kort in Nederland.
Zonder meer de spectaculairste zege
van de nieuwe wereldkampioene was
de volgende:

Voor de lagewinsomgroep staat een
stayersafstand van 2600 meter op de
rol. Favorieten zijn Bavo Nora van
Hans Ruygrok, Zorro V met de jari-
ge Hennie Grift op de kar en lange
afstand-specialistBoy de Bloomerd
metHans van der Pijl. Ook hier is de
opdracht: zoveel mogelyk punten
verdienen voor de eindstrijd van
volgende week.
Vyftien paarden starten in de hoge
winsomgroep, een veld van specia-
listen in het snelle werk. Hennie
Grift, die vorige week op Schaes-
berg de mijlpaal van duizend over-
winningen passeerde, brengt Do
Lor Als Sassy aan de start, onlangs
mog tweede achter Brigitte G van
Wim Velis.Als liefhebber van het
korte parcours kan ook Zwaluw R
van Lei Reuten voor een verrassing
zorgen.

Verleden week is hier reeds gewezen
op de Nacht van Bunde, waarover we
helaas niet kunnen berichten, want dit
artikel moest worden ingeleverd voor-
dat deze nacht, 29 december, inging.
Interessant is in elk geval te constate-
ren dat nachtdrives de laatste jaren
aan interesse winnen. Om toch iets
over een dergelijke drive te berichten
volgt hieronder een spel uit de Nacht
van Katwijk. Noord gever; NZ kwets-
baar.

Voyacek schakelt
Van Hattum uit

Tennis in Hoensbroek en Warmond

kunstijsbaan van Colllabo in Ita-
lië.
Portijk, die aan zijn eerste volle-
dige seizoen in de kernploeg be-
zig is, was beste Nederlander op
beide afstanden. Gerard Kern-
kers, kopman nu Leo Visser voor
zich zelf begonnen is, moest op
de 1500 meter 84-honderste en op
de 500 meter vijftien-honderdste
seconde toegeven.

# Marieke Stam op weg naar de overwinning

Hadschieff
geeft Oranje

nakijken

Pu?1* onze medewerkster. NICOLE FRAMBACH
iTRICHT - De tweede dag
(j KLM Swim Meet leverde
Ujji Limburgse deelnemers aan-
Js- 'fteer succes op dan de ope-iL or>d. Opmerkeüjk was dat
H^^richtse MZ&PC, uitgezon-s de4x 50 meter vrije slag da-
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'trainerRonald Gaastra op.

K* R ■ van der Meer
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ï^te v

S£PC) voor het onver"
KM orf^es tijdens de openings-
■ *eer de 50 meter rugslag. Op
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INZELL - Op de eerste dag van
internationale schaatswedstrij-
den in Inzell heeft deNederland-
se kernploeg voorrang moeten
verlenen aan de Oostenrijker Mi-
chael Hadschieff. De winnaar
van Olympisch zilver (10.000 me-
ter) en brons (1500 meter) was de
rijders van bondscoach Ab
Krook op de korte afstanden te
snel af. Hadschieff klokte op de
500 meter 38,87 seconden; op de
1500 meter 1.56,23. Op het laatste
onderdeel kwam Armejan Por-
tijk tot op iets meer dan een se-
conde. Bij de dames boekte Ma-
rieke Stam twee overwinningen.

Noord Oost Zuid West
pas pas IR 4KI (?)
pas pas 4R pas
pas ???

Bij de dames is de ontmoeting
niet veel meer dan een Neder-
lands onderonsje. Op de 1500
meter had Marieke Stam nog wel
wat te duchten van de vroegere
jeugdwereldkampioene Moni-
que Garbracht. Stams winnende
tijd was 2.09,29, twaalf-honderd-
ste seconde sneller dan de Oost-
duitse. De 500 meter in 42,50 be-
tekende de eerste triomf voor de
kernploegrijdster uit Egmond.

De ontmoeting is Inzell is de eer-
ste in de serie van het zogeheten
driebanentoernooi. Na vandaag
wordt de reeks voortgezet in
Innsbruck, de thuisbaan van
Hadschieff. De wedstrijden wor-
den besloten op de nieuwe

Christine Aaftink kan naar alle
waarschijnlijkheid enige dagen
niet in actiekomen. Vijftigmeter
voor de finish van de 500 meter
ging de sprintster uit Baambrug-
ge, nadat zij zich zelf had ge-
haakt, tegen het ijs. Met drie
hechtingen in haar been moest
zij de strijd staken.

Ramon Lacroix uit Beek bereikte in
het jeugdtoernooi (tot en met 14
jaar) van Arlon de halve finale. Hij
versloeg zijn Spaanse opponent met
7-6, 6-3.

Armand Custers bereikte in het
toernooi in Warmond de kwartfina-
les. Hij schakelde Roger Warmen-
hoven uit: 0-6, 6-2, 6-4. Bij de dames
had Mara Eijkenboom uit Maas-
bracht geen problemen in de eerste
ronde met Jana Koran die zij met
tweemaal 6-0 versloeg. Voor Evely-
ne Dullens waren er in de eerste
ronde tegen Marouska van Dijk
evenmin problemen: 6-3, 6-1.

Van onze tennismedewerker
HOENSBROEK - In het Herschi-
tennistoernooi heeft Olaf van Hat-
tum de halve finales in de categorie
tot en met 21 jaar niet weten te be-
reiken. Na in de tweede ronde nog
gewonnen te hebben van Ronaldvan Tilburg met 6-3, moest hij voor
Heerlenaar Yoeri Voyacek met 4-8
het hoofd buigen. Voyacek plaatste
zich bij de laatste vier. Voor de an-
dere halve finale hebben zich ge-
plaatst Arjen Timmers en Pascal
Hos.
Bij de meisjes tot en met 18 jaar
kwam de favoriete Arlette Locht-
man probleemloos in de kwartfinale
waarin zij tegen Rachelle Vinger-
hoeds moet aantreden..Vingerhoeds

had met 8-4 verrassend Nicole San-
gers verslagen.

Oost redeneerde dat Zuid 4R wel zou
maken, zeker nu hij de punten wist te
zitten. Dat is een goede inschatting,
want na dit bieden zal Zuid het verlies
inderdaad gaan beperken tot 3 verlie-
zers in de zwarte kleuren. Oost rede-
neerde verder dat, t.o. een partner met
ca. 8 speelslagen, SKI hooguit 1 down
zou gaan. Deze inschatting kwam niet
uit, want partner kwam zo hier en daar
wel een speelslag tekort. Oost's SKI-

bod werd dan ook gretig gedoubleerd
en NZ begonnenmet 3 ruitenslagen te
incasseren. Op de 3e ruiten ging bij de
leider een harten weg en Zuid speelde
nu niet „gewoon" hartenaas na, maar
een kleine harten onder zijn aas van-
daan om zijn partner straks niet in
moeilijkheden te brengen. West troef-
de, haalde troef, maar gaf later onver-
biddelijk nog 2 schoppenslagen af
voor 3 down. Zou Zuid in slag4 harte-
naas hebben gespeeld danzou West er
met "2 down hebben kunnen afkomen
door na troeftrekken een schoppen af
te duiken. Noord, aan slag, zal danvan
schoppenheer of hartenheer moeten
afspelen, waarbij schoppen nu een
slag kost. Nu echter kon Noord ge-
woon harten naspelen t>mdat Zuid
nog over het aas beschikte. Achteraf
blijkt dat allemaal weinig invloed op
de score uit te oefenen, want ook 2
down zou een hele slechte score voor
OW hebben opgeleverd, omdat de
meeste NZ-paren 1 of 2 waren down
gegaan in 4H. Dat contract is natuur-
lijkte maken, maar danmoet deleider
zowel de harten- als schoppenbeslis-
sing goed doen en zonder verdere aan-
wijzing lukt je dat maar eens in de 4
dagen. Door zijn drieste actie heeft
West NZ gewoon verhinderd om nega-
tiefte scoren en dat zal toch de bedoe-
ling niet zijn geweest. Wat is nu de mo-
raal van dit verhaal, tevens de laatste
van het jaar? Onverantwoord bieden
heeft met misdaad gemeen dat het
niet loont. Voor minstens een van de
genoemde zaken kan ik dat uit eigen
ervaring bevestigen. West zat er, zoals
gewoonlijk, na afloop wel mee, maar
Oost bleek een goede partner en merk-
te slechts op: „Als jij het leuk vindt
eens iets te proberen, hoefje mij daar
geen verantwoording voor af te leg-
gen, maar het wordt natuurlijk nog
leuker als het een keertje werkt".

DAMMEN
met John van den Borst

BRIDGE
met Wiel Gielkens

SCHAKEN
met Arno Henzen

Trainerscarrousel

Van onze medewerkerTOINE RAMAEKERS
WEERT - Welke organisator van een concours-hippique kan
zich een mooiere afsluiting bedenken dan Adrie en Antoinette
Gordijn in Weert. Hun werknemer en topspringruiter Rob
Ehrens wint de Grote Prijs van Weert en wordt uitgeroepen tot
de beste ruiter van dit driedaagse evenement. Een beter slot
van het succesvolste jaar uit zijn carrière was voor Ehrens nietdenkbaar.

Limburgs dagblad sport

Rentree
Gullit

AN - Ruud Gullit is fit
ien rentree in de Italiaanse
etitie. Hij speelt zaterdag
P Milan de competitiewed-
iegen Sampdoria. De laat-
st werd een succes. AC Mi-
jtende tegen Pavia.- De
ioen won met 6-1 dank zy
'meer twee doelpunten van
I De Italiaanse kranten,
fen gistermorgen: „Gullit is
in vette koppen,

oon hij al enkele dagen last
Van een rugblessure wordt
lona bij Napoli opgesteld

de uitwedstrijd tegen
»■

Rob Ehrens geeft Grote Prijs Weert extra dimensie

Afscheid in stijl



Limburgs Dagblad Sportrevue ’88!
KERKRADE —Limburg heeft een
heel feestelijke, dikke
punt gezet achter een
heel bijzonder
sportjaar. De
jaarlijkse
LD-Sportrevue in het

in
Kerkrade werd
woensdagavond een
kleurrijke mengeling
van sport en show,
waarop de bijzondere
prestaties van de
Limburgse
(top)sporters centraal
stonden.

Vele honderden lezers van
deze krant hadden in de
voorbije weken hun
voorkeur voor hun
persoonlijke
sportkandidaten bekend
gemaakt. Enkele
honderden lezers
woonden, samen met vele
genodigden uit de
sportwereld, dit sportgala
bij.
Pure kracht van
gewichtheffer en
wereldkampioen Jan
Janssen werd er
afgewisseld door
lichtvoetige charme van de
mooie meisjes van ballet
Scope. Limburgse humor
van de Roermondse
Mesjeus nam het met
succes op tegen het vocale
geweld van de
Amsterdamse zanger René
Froger. De ontwapenende
charme van twaalf
piepkleine sportmeisjes en
-jongens vertederde de
zaal. Een cynisch getinte
terugblik op het sportjaar
1988, door
LD-adjuncthoofdredac-
teur Jos van Wersch, werd
er ad rem gepareerd door
de vice-voorzitter van
Roda JC, Henk van
Wersch (géén familie!).
Maar centraal op deze
avond stonden uiteraard_ de sportvrouwen,
sportmannen en
sportploegen die door de
LD-lezers gekozen werden
als de nummers een, twee
en drie van het bijna
voorbije jaar.Bij de dames
respectievelijk Carla
Beurskens, Rita Delnoye
en Evelyne Dullens, bij de
heren Frans Maassen, Rob
Ehrens en Arnold
Vanderlijde en bij de
ploegen Roda JC, het duo
Derckx-Cox en de
voetbalclub Waubach.
Zij namen, namens heel
sportiefLimburg, hun
medailles, bloemen en
vooral heel veel applaus in
ontvangst.

Foto's: DRIES
LINSSEN

" Jos van Wersch in diepgaand gesprek met Tim Schmetz,
mogelijk ooit de opvolger van Marco van Basten...

De Limburgse sporters van het jaar! Sportvrouw Carla Beurskens, geflankeerd door
sportman Frans Maassen (links) en Jan Mans (rechts), burgemeester van Kerkrade. Sport-
ploeg van 1988 werd Roda 'Europacup' JC, met uiterst rechts Wilbert 'Oranje' Suvrijn

Jong geleerd is oud gedaan! Jan Rietman temidden van Limburgs sporthoop voor het jaar2000...

JanRietman interviewt aankomend talent, kunstrijdster
DaniélleRoymans. Naast haar 'bronzen' Vanderlijde. _

Arnold Vanderlijde, altijd in voor een geintje, heeft aan
'vlieggewicht' Germo Gentle een moeilijke sparring-partner...

’Scope’ zorgde ervoor dat het Wijngrachttheater de pan uitswingde. Alom véél lof voor
deze balletgroep uit Voerendaal

Jan Janssen, de kersverse wereldkampioen gewichthef-
fen uit Simpelveld, toont kracht en techniek tijdens een de-
monstratie

En zó bezongen ’De Mesjeus’ uit Roermond de 'Konsumentenbus' van VARA's Frits Boi'1 j

# René Froger, op dit moment Neerlands meest gevrao.9 v
zanger in het lichte genre, bracht uiteraard óók zijn " j
'Winter in America'" De heer Joop Drost, directeur van het Limburgs Dagblad,

overhandigt de prijs voor de tweede plaats aan atlete Rita
Delnoy.
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