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Man drinkt
soda voor
zwerende

vinger
jJjAGENINGEN - Een 28-jarige

P9l» uit Wageningen is gisteren
ijhet ziekenhuis opgenomen na-
|J?t hij een medisch advies van
Ijw arts verkeerd bleek te heb-ren begrepen. Hij had zich met
|*n zwerende vinger bij zijn dok-
l*r vervoegd en die had hem aan-
baden 'soda te gebruiken. De

Wageninger sloeg daarop een
voorraadje van het goedje in,
deed dat in een glas water en
werkte de 'medicijn' in enkele
teugen naar binnen.

Nadat de man zich onwel voelde
worden, rende hij de straat op en
klampte twee surveillerende
agenten aan. „Hij zweette als een
otter", zouden die later in het
dienstrapport melden. Nadat de
man had uitgelegd hoe hij aan
zijn maagklachten kwam, werd
hij in vliegende vaart naar het
Wageningse ziekenhuis ver-
voerd. Hij is inmiddels buiten ge-
vaar en gaat alsnog proberen zijn
zwerende vinger met soda te ge-
nezen

Centraal Planbureau:

Veel banen
loor bouw van
kerncentrales
J; HAAG - De bouw van vier
."centrales in ons land met een
Jp vermogen van 4.000 mega-
J 'evert over een periode van
ff jaar 36.000 arbeidsplaatsen
ij~jj andere vormen van stroom-ekking is dat aantal geringer.. °Pzichte van de bouw van ko-

(j °f gasgestookte centrales levert
Neerzetten van kerncentrales

i.j\een grotere bestedingsimpuls
J*estroomkosten dalen door het
LÏ'H van kernenergie wel. Dat
jj:1 's echter, binnen de totale be-
lkosten, zeer gering: minder
i^eén procent. Alleen in de che-
w en metaalindustrie, waar erg
k| stroom wordt gebruikt, is erL.yan een merkbaar positief effect

L| 'ijkt uit een studie van het Cen-
i7 planbureau (CPB). De studie is

erzoek van minister De Korte
H komische Zaken) gemaakt,
i,. CPB heeft berekend dat de

van kerncentrales met een
van 4.000 megawattmo^ een investering van 14,2 mil-

l gulden vergt. Wordt eenzelfde
iC?gen met kolen opgewekt, dan
l 'ivestering 7,2 miljard gulden.

alternatief, 4.000 megawatt
tjorr> maken met gas, kost 5,2 mil-
e gulden aan investeringen. In-
-5 gekozen wordt voor kernener-lijj'kolenstook kan 5.360 miljoen
j^ke meter aardgas extra geëx-
tJ^rd worden. Dat levert .ruim
4>{j biljard gulden op, aldus het

ih|ens het CPB zijn de economi-Lj effecten van alle vier mogelijk-
L** niet erg groot. Aantallen ar-
k^Waatsen, investeringsimpuls
\ ten uit gasexport zijn de meest
WH* oog springende. Gezien het
kjat de verschillen tussen de oh-
*d|, chte varianten beperkt zijn
NrTu een keuze voor een be-
% beleidsalternatief wellicht an-«L dan de hier gepresenteerde
Lotr>ische gevolgen een door-
gevende rol spelen", aldus het

lti het studie-rapport.

Het weer
Vj|?aS hebben we te maken
V w ele lucht uit net noor-
tawerfr het gisteren nog 10

1' vandaag komt de tem-
\ VfUr niet boven de 5 gra-
V(' is wisselend bewolkt
HL buien, waarbij natte

"* th^ net is u'tgesloten. In
fo 'ddag zijn er opklarin-
ft iTe wind is noordweste-
\ *>*acht 3 a 4, in buien uit-
S*te «-s tot kracht 7. De mi-

voor de
!Vnde nacht ligt rond het
S^nt.
"* actuele informatie be-
\t de net weer in Limburg
IAkLU «ellen 06-91122346.
VÖ

ÖAAG:
Vj*: 08.45 onder: 16.30

P: 13,52 onder: 05.57

Spanning
Kaukasus
opgelopen

MOSKOU - De afgelopen weken
zijn de nationalistische spanningen
tussen christelijke Armeniërs en is-
lamitische Azerbajdzjani weer op-
gelopen. Ondanks de gevolgen van
de aardbeving in Armenië vluchten
nog steeds merisen naar de getrof-
fen republiek. Andersom is ook
sprake van Azerbajdzjani die op de
vlucht zijn gegaan voor de spanning
gen in Armenië. Volgens de rege-
ringskrant Izvestija is het conflict
tussen beide bevolkingsgroepen de
afgelopen tijd verscherpt.

Inmiddels is de evacuering van kin-
deren en vrouwen uit het Armeense
rampgebied goed op gang geko-
men. Naar het officiële persagent-
schap TASS berichtte is het de be-
doeling vanaf woensdag in de ge-
troffen steden nog slechts mannen
te laten verblijven. Dezen zullen
met de wederopbouw worden be-
last.

De Sovjetautoriteiten hebben be-
loofd dat de nieuw te bouwen pan-
den schokvrij zullen zijn. Ook zul-
len geen gebouwen met meer dan
drie verdiepingen verrijzen. De kos-
ten zullen minstens 18 miljard gul-
den bedragen.

Britse steun
voor getroffen

eierproducenten
LONDEN - De Britse regering stelt
ruim zestig miljoen gulden beschik-
baar als noodhulp voor de produ-
centen van eieren. Zrj zitten met
grote hoeveelheden eieren opge-
scheept, die zij niet kunnen verko-
pen omdat de vraag is ingezakt na-
dat het gerucht in omloop gebracht

was dat in veel Britse eieren salmo
nellabacteriën zitten.

Voor het opruimen van de ontstane
voorraden betaalt de regering een
gulden per dozijn eieren. Ook krij-
gen de pluimveehouders een scha-
devergoeding voor het slachten van
ten hoogste vier miljoen leghennen.

Minister van Landbouw John Mac-
Gregor nam afstand van bewerin-
gen dat er wekelijks één dode valt
wegens het eten van salmonella-eie-
ren. Een micro-bioloog aan de uni-
versiteit van Leeds had die uit-
spraak gedaan.

’Weduwe Olof

Palme herkent
verdachte’

STOCKHOLM - De Zweedse televi-
sie heeft gisteren gemeld dat Lisbet
Palme, de weduwe van de in 1986
vermoorde premier Olof Palme, de
moordenaar van haar man zou heb-
ben herkend in de 41-jarige Zweed
die de politie sinds afgelopen
woensdagvasthoudt.
De verdachte, Chrigter Petterson,
werd zowel door Lisbet Palme als
door haar zoon Marten herkend uit
een aantal personen die door de po-
litie aan hen werden voorgeleid.

Acht nieuwe nederzettingen in bezet gebied

Arbeiderspartij toch
in regering Israël

TEL AVIV - In Israël zijn deLikoed en de Arbeiderspartij het
gisteravond eens geworden over de vorming van een regering
van nationale eenheid met Jitschak Shamir als premier. Een
van de onderdelen van de regeringsovereenkomst is de vesti-
ging van acht nieuwe nederzettingen in bezet gebied.

Het akkoord tussen de twee grote
partijen heeft geleid tot teleurstel-
ling en irritatiebij dereligieuze frac-
ties. Zo heeft deLikoed zich de woe-
de op de hals gehaald van dé ultra-
orthodoxe Agoedat Jisraël door het
voorzitterschap van de belangrijke
parlementscommissie voor finan-
ciën in handen te geven van de Ar-
beiderspartij. In een eerdere fase
van de formatie hadShamir diepost
toegezegd aan Agoedat.

De toewijzing van het voorzitter-
schap van de commissie aan de so-
cialisten was een belangrijke eisvan
Shimon Peres, die in het nieuweka-
binet ministervan Financiën wordt.
Hij wil in de uitvoeringvan die posi-
tie niet worden belemmerd door
een parlementscommissie onder de
Likoed of een religieuze partij. Een
stevige greep op financiën in rege-
ring en Knesset biedt de Arbeiders-
partij ook de mogelijkheid financië-
le overeenkomsten tussen de Li-
koed en de religieuze partijen te sa
boteren.

Een ander belangrijk geschilpunt
tussen deLikoed en Arbeiderspartij
vormde het nederzettingenbeleid.
De Likoed was met de ultra-natio-
nalistische partij Techiya overeen-
gekomen dat in de komende kabi-
netsperiode veertig nieuwe neder-
zettingen zouden worden gebouwd
en dat bestaande nederzettingen
aanzienlijk zouden worden uitge-
breid.

In de onderhandelingen met de Ar-
beiderspartij bleek Shamir uitein-
delijk bereid het aantal te verlagen
tot acht nieuwe nederzettingen in
het eerste jaar van de regering.
Daarna zal voor iedere volgende ne-
derzetting de toestemming nodig
zijn van het ministerie van Finan-
ciën.

"Een luguber tafereel uit de
Noordarmeense stad Spitak. Een
bedroefde Armeniër sjouwt met
een doodskist door de stad, gade-
geslagen door busreizigers.

vandaag

" Andriessen blijft
ondanks nieuwe
functie oogje op
Europese landbouw
houden.
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" Waardering voor
Corry Brokken als
rechter.
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" Memorex groeit als
kool.
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# Arbiter Frans Houben:
bliksemcarrière
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# Schaakveteraan Tal
houdt voet bij stuk
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# Greg Le Mond
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’KlimaatveranderddooruitsprakenArafat’

Inspanning EG voor
gesprek Israël-PLO

Van onze correspondent

BRUSSEL - De Europese Gemeen-
schap wil zich gaan inzetten voor
het tot stand brengen van contacten
tussen Israël en de Palestijnse Be-
vrijdingsorganisatie PLO. Een dele-
gatie van de EG zal daartoe met bei-
de partijen contact opnemen, maar
eerst en vooral met Israël. Dat heb-
ben de ministers van Buitenlandse
Zaken van de twaalf gisteren in
Brussel beslist.

De delegatie zal vooralsnog bestaan
uit hoge diplomaten van Spanje, dat
het komend half jaarvoorzitter van
de EG is, van Griekenland, dat nu
nog voorzitter is, en van Frankrijk,
dat in de tweede helft van 1989
Spanje opvolgt.
De EG zal dus eerst formeel contact
opnemen met de PLO, maar de mi-
nisters stelden gisteren nadrukke-
lijk dat hun houding niet betekent
dat de Gemeenschap daarmee de
kant van dePLO kiest.

Volgens minister Van den Broek
blijft de EG ten opzichte van Israël
geloofwaardig. „De EG heeft altijd
het veilig voortbestaan van Israël
als uitgangspunt gehad, maar tege-
lijk de zelfbeschikking van het Pa-
lestijnsevolk erkend en allevormen

van terreur veroordeeld", zei Van
den Broek.

Aan de andere kant heeft Israël vol-
gens Van den Broek steeds gedacht
dat een vredesoplossing zonder de
PLO mogelijk was. Door derecente
verklaringen van PLO-leider Arafat
en de Palestijnse Nationale Raad is
het klimaat echter veranderd. De
EG wil daarvan gebruik maken om
de EG-positie in Israël toe te lichten
„en een bijdrage te leveren aan het
ontstaan van eenklimaat waarin ge-
sprekken tussen Israël en de PLO
mogelijk zijn".

(ADVERTENTIE)

PREI EN
SPEKLAPJES

Elke dinsdag en woensdag \a tiAr
hebben we groente en vlees l____r
in de aanbieding
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met Kerstmis
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"Schiesser"
herenondergoeden pyama's

Singlet of sportslips. Tricot herenpyama's.
100% katoen. 100% katoen.

Maten: 4 t/m 8. Maten: 50 t/m 58.
Van 14.95 voor Van 59.95 voor

9.95 49.95
P___3K3HflPK3

daar winkel j' e voor je plezier !
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kunst

Grote Limburgse
deelname lands-

kampioenschappen

HEERLEN - De Limburg-
se Bond van Muziekge-
zelschappen heeft acht-
tien verenigingen uitge-
nodigd om deel te nemen
aan de landelijke kam-
pioenswedstrijd van de
FKM. In totaal hebben
twaalf verenigingen ge-
volg gegeven aan deze
uitnodiging. Aan de kam-
pioenswedstrijd voor de
lagere afdelingen, die in
Vught gehouden zal wor-
den nemen drie Limburg-'
se korpsen deel, tijdens

de wedstrijd voor de ho-
gere afdeling in de Roda-
hal van Kerkrade maken
negen Limburgse korp-
sen hun opwachting.
De deelnemerslijst ziet er
als volgt uit: Vught (15 ja-

nuari): eerste afdeling:
Amicitia Swalmen-Bou-
koul, St. Martinus Itteren.
Tweede afdeling; fanfare
Wilhelmina Vlodrop.

Kerkrade (21 en 22 ja-

nuari): afdeling supe-
rieur: harmonie L'Union
Heythuysen, Kon. Oude
Harmonie van Eijsden en
harmonie St., Caecilia
Blerick. Fanfare Kunst &
Vriendschap Wittem. Af-
deling ere: Kon. Harmo-
nie van Heer, fanfare
Vriendenkring Swolgen
en fanfare Concordia Le-
veroy. Afdeling Uitmun-
tendheid: harmonie Con-
cordia Melick en fanfare
St. Joseph Valkenburg-
Broekhem.

Vitale Annie M.G. Schmidt weer aan het werk
’Ennunaarbed’

terug in theater
HEERLEN - 'En nu naar Bed', de beste musical van Annie M.G.
Schmidt, wordt in het seizoen 1990-1991 opnieuw opgevoerd. Produ-
cent Gislebert Thierens uit Amsterdam realiseert zich dat er risico's ver-
bonden zijn een succesvolle musical na bijna 20 jaar opnieuw uit te
Drengen. Annie Schmidt is enthousiast over het plan en componist Har-
-y Bannink voelt er eveneens alles voor.

Thierens: 'Annie blaakt van energie en
enthousiasme. Een paar jaar geleden
was ze verschrikkelijk gedupeerd,
doordat haar gezichtsvermogen zo
achteruit ging, maar ze heeft de situa-
tie nu volledig onder controle. De musi-

cal die ze destijds schreef isvan alle tij-
den. De constructie van een modern
sprookje is volstrekt niet gedateerd.'
Annie M.G. Schmidt gaat zelf over de
rechten, zoals Harry Bannink de rech-
ten van de composities beheert. Zij is

bereid aan het werk te gaan om de oor-
spronkelijkeversie te herzien en aan te
scherpen. De voorbeelden van toen
zijn niet meer symptomatisch voor wat
nu actueel of problematisch is. Hoe-
wel, voor de liedjes geldt dat minder.
Een song als 'Vluchten kan niet meer'
is een hit geworden en gebleven.

Godinnen
1 Negentien jaargeleden speelden Mary
1 Dresselhuys en Conny Stuart de go-

' dinnen van goed en kwaad die het le-
ven van een jong liefdespaar (Jenny
Arean en Frans Halsema) bepalen.
Wie heb jenu voor die godinnen op het
oog, Adelheid Roosen en Karin Bloe-
men...? Gislebert Thierens: 'Geen van
beiden. Ik denk dat ik inderdaad een
jonger duo probeer te vinden. Ik zoek
echter geen cabaretières, maar goede
actrices en dat zijn Adelheid en Karin
niet.'
Om de concurrenten niet op een idee
te brengen, wil Thierens geen namen
van kandidaten prijs geven. In totaal
gaat het om ongeveer dertig mensen
onder wie veel jongeren in kleine rol-
letjes.

Komedie
In principe is 'En nu naar Bed' geen
groot gemonteerde musical met ballet-
ten. Eigenlijk is het meer een muzikale
komedie. In die vorm komt de produk-
tie terug. Thierens heeft onlangs de te-
levisiebewerking op de band gezien.
De VARA zond deze in 1973 uit en
destijds vond men dat de kwaliteiten
van de musical er totaal niet uitkwa-
men. Hij was echter verrast. 'Het is
enig. Het is niet nodig dat er veel ver-
andert. Een aantal elementen moeten
we er zeker in houden, zoals de ideeën
van de inmiddels overleden choreo-
graaf Paddy Stone. We zoeken een
opvolger die het daarmee eens is.'
De musical wordt in ons land voortdu-
rend populairder. Voor het seizoen
1989-1990staan er minstens zeven op
de planning, waaronder 'Sweet Chari-
ty' en 'Cabaret. Dat is een aanbod dat
de Nederlandse theaters helemaal niet
aan kunnen, aangezien ze met steeds
verder ingekrompenbudgetten tekam-
pen hebben.

Annie M.G. Schmidt, weer volop aan het werk.

Jenny Arean in
komedie van

Alan Ayckbourn
HEERLEN - Cabaretière-actrice Jen-
nyArean is in het nieuwe seizoen ook
in Limburg te zien in 'Hence Forward'
van Alan Ayckbourn. Onlangs ging het
Stuk in Londen in première. Een van de
andere hoofdrollen wordt vervuld door
Gees Linnebank. De rest van de be-
zetting staat nog niet vast.

De beslissing dit stuk onmiddellijk naar
Nederland te brengen is zo snel geno-
men dat er nog niet eens een vertaler
is aangezocht. 'Hence Forward' bete-
kent zoiets als 'Voortaan.' JennyArean
(46) begon haar carrière in 1960 bij
Wim Kan en werd spoedig ontdekt
voor rollen in televisieprodukties.
Daaruit vloeiden automatisch haar rol-
len voort in musicals zoal? 'Anatevka',
'En nu naar bed', 'Irma la Douce', 'De

Club' en 'De Zoon van Louis Davids'.
In 1965 begon haar toneelloopbaan bij
de groep Ensemble waar ze klassieke
en moderne werken speelde. In 1974
maakte ze haar entree in het cabaret
bij Robert Long. In de volgende jaren
speelde ze onder meer bij Globe en de
Theaterunie en deed enkele program-
ma's met haar toenmalige levensgezel
(scha Meijer. Intussen speelde Jenny
Arean een filmrol in 'Keetje Tippel'
(1975). De laatste tijd legde ze zich
weer volledig toe op cabaret. Ze maak-
te twee hoog gewaardeerde solopro-
gramma's en speelde twee seizoenen
samen met George Groot en begelei-
der Martin van Dijk de cabareteske
show 'Neem jeeen apie voor me mee.'
Deze wordt het komend voorjaar uitge-
zonden door de VARA-televisie.

" Jenny Arean, hoofdrolspeelster in 'Hence Forward

Paleografie
HEERLEN - De historische kring 'Het
Land van herle' organiseert twee cur-
sussen Paleografie, voor beginners en
voor gevorderden. Ze bevatten elk in to-
taal vijftien lessen in de periode van 10
januari tot en met 2 mei. De cursus is zo
opgezet dat de deelnemers met name
door praktijk-oefeningen kennis van het
oud-schrift bijgebracht krijgen. De les-
sen worden gegeven op dinsdagavond
van 18.00 tot 19.45 uur en van 20.00
uur tot 22.00 uur. Voor verdere inlichtin-
gen: 5045-764589 of S 045-764582.

Merkwaardige
produkten van

John Cage
MAASTRICHT - Het valt niet te ontken-
nen dat diverse hedendaagse compo-
nisten van serieuze muziek hun uit-
gangspunten eerder ontlenen aan de
merkwaardige produkten van de 20ste-
eeuwse Amerikaanse kunstmuziek dan
ze te stoelen op de eigen verworvenhe-
den van de Westeuropese muziekcul-
tuur. Begrippen als aleatoriek ('bepaal
zelf maar wanneer en welk gedeelte je
wilt spelen'), non-esthetische muziek
('het mag in elk geval niet mooi klinken')
of 'minimal music' (de z.g. 'staccato-cul-
tuur') zijn afkomstig van overzee of er
tot kunst verheven en gelden blijkbaar
voor een hele reeks van componisten in
diverse 'ontwikkelde' landen als de eni-
ge echte waarheid.

Het INTRO-concert van afgelopen zon-
dagmiddag bracht muziek van John
Cage, een van de oudere vervaardigers
van die typische Amerikaanse merk-
waardige produkten en die als nestor
van de avant-gardemuziek wordt be-
schouwd. Het 'Ives Ensemble' uit Den
Haag voerde in de aula van de Maas-
trichtse Stedelijke Muziekschool vijf
werken van Cage uit. In 'Atlas Ecliptica-
lis' en 'Winter Music' produceerden zes
musici met stalen gezichten splitter-
nootjes, punten in het muzikale univer-
sum. Ze werden schijnbaar zonder enig
onderling contact door elke musicus
voor zich emotieloos uitgevoerd; het dy-
namische element speelde hier dan ook
nauwelijks een rol van betekenis. Daar-
bgj fungeerde een dirigent, die zijn ar-
men als de grote wijzer van een klok
langzaam ronddraaide, slechts als tij-
daangever en kon elke musicus zijn in-

zetten aan de 'wijzerstand' aflezen. Je
moet er maar op komen...

In ASLSP ('As slow as possible') speel-
de pianist John Snijders zichtbaar af-
standelijk de vereiste Cage-noten, die
zonder maatindeling of metrische figu-
ren op acht vellen papier genoteerd wa-
ren. Alleen toonhoogte en globale tijds-
eenheid waren aangegeven; uitvoering
en volgorde van de acht blaadjes was
ter keuze van de pianist - een aleato-
risch stuk dus. In 'Ryoanji' werden mo-
notone unisono-tikken op twee zacht
resonerende slaginstrumenten door
contrabassist Niko Ravenstein glissan-
do beantwoord. Het begrip non-estheti-
ca trad hier wel heel duidelijk aan het
daglicht. Na de pauze werd deze kleine
Cage-cyclus besloten met 'Music for...'.
Tot maximaal zeventien musici (het
lives Ensemble' deed het met zn zes-
sen) worden gespreid in de zaal opge-
steld, ledere speler heeft een eigen,
autonome partituur; men is vrij te begin-
nen en te stoppen, zodat bij elke uitvoe-
ring de partijen elkaar anders overlap-
pen en er steeds een totaal verschillend
eindresultaat ontstaat. Nu speelde de
dynamiek wel een rol, waardoor dit
werk interessanter klonk en beweeglij-
ker aandeed dan een van de andere
stukken.
Maar is het dan toch niet zo dat de
merkwaardige produkten van Ameri-
kaanse componisten als John Cage
een gevolg zijn van het feit dat zij in hun
land een eigen eeuwenlange muzikale
ontwikkeling missen zoals wij in Europa
hebben en waarop onze hedendaagse
componisten kunnen en moeten voort-
bouwen? Peter P. Graven

recept h. Meijer

Truffels

Als afsluiting van het sobere menu
van 2e kerstdag is detruffel een zoe-
te 'versiering' van het kopje koffie
of mokka.

Benodigdheden voor ongeveer 15
stuks truffels: 200 g pure chocola-
de, 30 g boter, 1 eierdooier, xh el

slagroom, 1 el Grand Marnier-li-
keur ofrum, cacao ofchocoladeha-
gelslag.

Breek de chocolade in stukjes én
doe ze in een kom.
Zet dekom in een pan met heet wa-
ter en laat de chocolade op die ma-
nier smelten (au bain-marie).
Verdeel de boter in kleine stukken.
Klop met de mixer de boter, de eier-
dooier, de slagroom en de likeur

door de chocolade.
Laat dit mengsel opstijven.
Vorm er balletjes van en rol ze door
cacao of hagelsalg.
Bewaar de truffels op een koele
plaats.
Presenteerde truffels in kleine pa-
pieren caises, d.w.z gewafelde
vormpjes die in de winkels voor
keukenbenodigdheden of waren-
huizen met een afdeling voor huis-
houdelike artikelen te koop zijn.

Bruckners Vierde
superlang bij LSO

MAASTRICHT - Het laatste concert
van dit jaar door het Limburgs Sym-
phonie Orkest, het vijfde uit de serie
'klassiek-romantisch', werd zaterdag in
de Maastrichtse Staarzaal en zondag-
avond in de Stadsschouwburg van
Heerlen gegeven. Vandaag is dit con-
cert nog te beluisteren in de Oranjerie
te Roermond en woensdag in de
Stadsschouwburg van Sittard. In afwij-
king van het normale LSO-program-
ma, dat o.m. als trekpleister een be-
kende solist in een beroemd concert
heeft, werd en wordt 0.1.v. Salvador
Mas Conde 'slechts' een tweetal sym-
fonieën uitgevoerd: de symfonie
nr.loo (de 'Militaire') van Franz Joseph
Haydn en de vierde symfonie (de 'Ro-
mantische') van Anton Bruckner. In
Maastricht viel de belangstelling tegen.
Het alleen op grote solistennamen af-
komende 'losse' publiek was blijkbaar
vanwege dit programma thuis bij de
buis gebleven.

De helft van Haydns twaalf 'Londense
symfonieën' draagt een bijnaam. De
achtste van deze reeks wordt aange-
duid als de 'Militaire', hetgeen terug te
voeren is op de slagwerksectie van het
tweede deel: naast pauken en grote
trom triangel en bekkens. Ondanks de
soepel lopende vertolking leek het
door Salvador Mas Conde gekozen
tempo in deze symfonie mij iets aan de
hoge kant, waardoor sterke passages
meer effect kregen dan deze typische
rococo-symfonie eigenlijk vraagt. In
een wat rustiger, klassieke interpreta-
tie zou de sterkteverhouding even-
wichtiger geweest zijn en het werk
luchtiger geklonken hebben.
Van de meeste Bruckner-symfonieën
zijn meerdere versies bekend, deels
door de componist zelf vervaardigd,
deels 'vom fremder Hand. Zo bestaan
er van de vierde symfonie vier versies,
waarvan de uitvoeringsduur volgens
de standaardliteratuur tussen de 60 en
72 minuten varieert. Of de langstdu-
rende vertolking van Bruckners symfo-
nieën ook in het Guinness Record
Boek opgenomen zijn, is mij niet be-
kend; maar het vanwege de vereiste
grote bezetting met een tiental extra-
krachten versterkte LSO had voor de
'Originalfassung' van de 'Romanti-
sche' symfonie maar liefst 77 1/2 minuut
nodig! Het is dan haast onvermijdelijk
dat er in de muzikale spanning van
zon superlange uitvoering, en dus ook
in de luisterconcentratie, hier en daar
wat gaten gaan vallen, waar vooral het
tweede deel last van had. Desondanks
wekte de vertolking van Bruckners
'Vierde' geen zondagspreek-remini-
centies op zoals Rachmaninovs
Tweede' een week eerder deed, het-

geen onder meer terug te voeren iS
het feit dat Salvador Mas Conde JJrepetitietijd in Bruckner heeft kujJV
steken dan Heinz Friesen in Rad 11"
ninov. .
De toegevoegde instrumentalis
konden zich net als devaste orkesjj"
sici best in de door de dirigent duid*
uitgezette muzikale lijnen vinde^
waren in elk geval in de ork#Jtaalklank, ondanks de lange duur*
het werk, geen afwijkingen of menfl
re inzinkingen te bespeuren. Alle^eerste hoomist, die in deze sym'l
van een belangrijke solorol voo»\
was, had blijkbaar zijn dag niet, z*
de beruchte hoornkiks meer dan «*
storend weerklonk.
Eveneens was opnieuw duidelijk
constateren dat ons provinciaal ,
roepsorkest zeer wel vaart bij een *
te hand op het podium. De wedej'
uit het hoofd dirigerende SalvadorJJConde laat er geen enkele twijfe' ~1
bestaan dat hij de muzikale teuJJstrak gespannenwil houden - zo
het ook!

Peter P. &n

Architektuurprijs
MAASTRICHT - De door deAil^j
stichting Maastricht ingestelde
tektuurprijs Limburg 1989 is toeg^
aan Dom. H. van derLaan te Vaa^kreeg deze prijs voor de uitbreid
van de Abdij St. Benedictusberg 'e ■*.
melis. De Ailbertusstichting is 3
steld door de heer Stassen bij if.
scheid als direkteur van de AkadflJvan Bouwkunst Maastricht. De S"
ting is genoemd naar de monmK
bouwmeester Ailbertus die in 11°8
dij Rolduc stichtte. De AilbertusP
1989, die voor het eerst wordt to»
kend, wordt door gouverneur KreiJop een nader te bepalen datum
reikt.
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Lezers van het Limburgs Dagblad zulle!-
óók in het seizoen 88/89 maandelijks J

voordeel genieten in de schouwburgen
in Heerlen-Kerkrade-Sittard. I

Elke maand worden bepaalde voorstelling^
met reduktie aangeboden.

PROGRAMMA
«ti

/^ rr^ ft^ cr^ /^p n^
I teVrijdag 30 december .'

M \ JË& fi^ Stadsschouwburg Sittard I im V i* *^PBk Aanvang: 20.00 uur

f"s#l 1 w pim Jacobs en

.V.^. _§■____ 4|__E____ Een avond met deze twee_ m Bar Mi M_^_r I__«fl WLJXAm B virtuozen waarbij de wereld vanHi
■H^l BPH ■ de jazz alsook de wereld van deß

H^ I klassieke muziek uitgebreid aanl
I m_■ I bod komen. # A A_■ |B I Entreeprijs ’ 23,50 X *J|lH Bfl I BiJ inlevering van i All ■"H jflwß I onderstaande bon J ■■VI I
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Dinsdag 10 januari
Wijngrachttheater Kerkrade
Aanvang 20.00 uur

\^^m JohnLantings Theater v.d. lach I
t, V H Geoliede klucht, waarin

I C i doldwaze verwikkelingen
/■"S I elkaar in snel tempo opvolgen. I

j Entreeprijs ’ 19,-
I Bij inlevering van
I onderstaande bon

De kortingen gelden steeds ALLEEN INDE VOORVERKOÖJen zolang de voorraad strekt. De bon dient aangeboden
worden aan de kassa van de betreffende schouwburg el\
maximaal voor 4 personen geldig. Mocht u méér bonneP

wensen dan kunt u bij alle kantoren van het Limburg
Dagblad terecht om een extra exemplaar te verkrijgoll'

i—BON ■ BON ■ BON ■ BON ■ BON " BON " BON ■ BON'
Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats: !
maakt als lezer van het Limburgs Dagblad gebruik van de extra
korting voor de voorstelling:

in de schouwburg te

op (datum) Aantal personen

Entreeprijs ’ LD-prijs ’—BON ■BON ■BON ■BON"BON"BON ■BON"BON^
Met het

Limburgs Dagblad JÊM
bent u voordeliger



Levenslang
Voor ex-nazi

-Een rechtbank in
in de Bondsrepubliek

'.^ gisteren de 82-jarige voormali-;t '^J poütie-officier WilhelmWag-veroordeeld tot levenslange ge-
voor demoord op drie

tJ* in 1942 in het door de nazi's
'dat Po,en- De rechtbank beslis-
L||t Wagner niet direct naar de ge-
Oenis hoeft omdat er nog een on-
t7??k loopt naar zijn gezondheid,
L llJdens het zeven maanden du-
I e proces verslechterd is.
li(j eehtbank achtte Wagner schul-
\\ *an de moord op drie bejaarde
L n (een vrouw en twee mannen)
lt£-Ustus 1942 in het dorpje Wie-L,a in de buurt van de Poolse

Stad Warschau-
\ L^vocaat van Wagner zei dat hij
tf^oep zal gaan tegen de uit-

Ouders willen
kind weg bij

’De Bolderkar ’

SPIJKENISSE - De ouders van
een vijfjarig meisje uit Sprjkenis-
se willen via een een kort geding
bereiken dat het kind niet meer
naar het medisch kleuterdagver-
blijf De Bolderkar gaat. Het
meisje is uit huis geplaatst nadat
De Bolderkar in Vlaardingen
constateerde dat het kind seksu-
eel misbruikt werd. Het meisje
zit in een kindertehuis in Hoek
van Holland en gaat nog steeds
naar De Bolderkar. Het geding
dient op 13 januari in Rotterdam,
zo bevestigde de advocaatvan de
ouders, mr J. van den Hoek, gis-
teren.

De ouders hebben volgens
mr Van den Hoek zelf het idee
dat er nog steeds 'vreemde din-
gen' met het kind gebeuren.
Daarnaast is er inmiddelszoveel
twrjfel over demethoden van on-

derzoek van het MKD en over DeBolderkar zelf ontstaan dat de
ouders het kind liever ergens an-
ders naar toe willen laten gaan,
zo zei Van den Hoek.

De vader van het meisje had in
eerste instantie toegegeven in-
cest te hebben gepleegd met zijn
dochter, die in maart uit huis
werd geplaatst. Hij heeft dat ech-
ter weer ingetrokken. Volgens de
vader was hrj door de politie on-
der druk gezet. Als hy niet zou
toegeven, zouden twee andere
kinderen ook bij de ouders weg-
gehaaldworden.

Aantal ernstig
geestelijk

gehandicapten
groeit fors

TILBURG - Het aantal geestelijk
ernstig onvolwaardige mensen is de
afgelopen jaren flink toegenomen.
Het aantal gevallen van lichtere
aard is daarentegen fors gedaald.
Dit bhjkt uit een gisteren gepubli-
ceerd onderzoek dat het Instituut
voor Sociaal-Wetenschappelijk On-
derzoek (IVA) aan de Katholieke
Universiteit Brabant in Tilburg in
opdracht van de Federatie van
Ouderverenigingen heeft verricht.

Het instituut noemt het opvallend
dat het aantal geestelijk ernstig on-
volwaardigen in de leeftijd rond de
vier jaar fors is toegenomen. Dit is
volgens het IVA waarschijnlijk toe
te schrijven aan de vroegtijdige op-
sporing die de laatste jaren mogelrjk
werd.
Het aantal geestelijk ernstig onvol-
waardige mannen en vrouwen in de
leeftijd van 4 tot en met 50 jaarsteeg
van 31.400 in 1969 tot 43.300 in 1986.
Bij deze sterke stijging tekent het
IVA echter aan dat het percentage
geestelijk ernstig onvolwaardige
mensen op de totale bevolking wel-
iswaar is toegenomen, maar lang
niet zo sterk als de absolute crjfers
suggeren.

Chloor
in Rijn

gestroomd
DÜSSELDORF - Bij een bedrrjfs-
öngeluk bij het Westduitse chemie-
bedrijf Bayer in Krefeld-Uerdingen
zijn gisteren400 a 500 kilo van twee
soorten chlooroplosmiddel in de
Rijn gestroomd. De autoriteiten in
Düsseldorf kondigden direct na het
bekendworden van het ongeluk een

internationaal Rijnalarm af
Volgens het ministerie van Milieu
van Noordrrjn-Westfalen bestaat
geen gevaar ■ voor de drinkwater-
voorziening in de deelstaat, omdat
de waterleidingbedrijven daar be-
schikken over aktieve-koolfilters.
Ook voor flora en fauna is geen ge
vaar, zo werd in Düsserldorf verze
kerd.

Volgens een woordvoerder van het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland (PWL), die namens
zes waterleidingbedrijven sprak, zal
de verontreiniging nauwlettend
worden gevolgd.

Grote partijen verdeeld over rol nieuwe instelling

Vraagtekens Kamer over
opzet arbeidsvoorziening

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de
nieuwe opzet van de arbeidsvoorziening: het beleid waardoor
werklozen weer aan een baan geholpen moeten worden. Dit
blijkt uit de schriftelijke reacties op een wetsvoorstel van mi-
nister De Koning (Sociale Zaken).

De minister wil de verantwoorde-
lijkheid die de overheid nu nog
heeft voor het beleid delen met
werkgevers en vakbonden. Daartoe
moet een Centraal Bestuur Arbeids-
voorziening (CBA) worden opge-
richt. Elke regio krijgt eenregionaal
bestuur (RBA) waarin de gemeen-
ten deelnemen.
Het CDA steunt de minister van
harte. De PvdA vindt daarentegen
dat De Koning veel te veel verant-
woordelijkheden uit handen geeft.
De WD stelt dat het voorstel lang
niet ver genoeg gaat. De liberalen
willen het beleid veel verder decen-
traliseren. Deze partij ziet in de op-
richting van het CBA een tendens
om het beleid centraal te regelen.

Uit de reactie van het CDA blijkt
wel dat deze fractie vraagtekens zet
bij de rol die het parlement in de
toekomst nog speelt in het beleid. In
feite blijft alleen het budgetrecht
over: men mag de hoeveelheid geld
die het kabinet aan het CBA geeft
voor het maken van beleid, goed-
keuren. Tegelrjk vraagt het CDA
zich af wat in de toekomst nog de
verantwoordelijkheid is van de mi-
nister van Sociale zaken voor het te
voeren beleid.
De WD vindt dat met de nieuwe
opzet eerst enkele jaren op proefge-
draaid moet worden. De WD is
bang dat werkgevers en werkne-
mers deeigen belangen gaat dienen
en besluitvorming erg lang gaat du-
ren. In ieder geval zou de minister
van Sociale Zaken de mogelijkheid
moeten hebbenom het CBA aanwij-
zingen te geven.

begroting van het CBA pas rechts-
kracht moetenkrijgen, nadat de Ka-
mer ermee akkoord is gegaan. Ten
tweede moet de ministervan Socia-
le Zaken de mogelijkheid krijgen
om het CBA een aanwrjzing te ge-
ven. En ten derde moet het CBA
aanwijzingen krrjgen van de rege-
ring, als hoogste instantie op het ge.bied van de arbeidsvoorziening^

De PvdA eist meer duidelijkheid
over de doorwerking van kabinets-
doelstellingen wat betreft het werk-
gelegenheidsbeleid binnen het
CBA-beleid. De sociaal-democraten
doen drie voorstellen om die door-
werking te garanderen.
Ten eerste zou het beleidsplanen de

CDA betreurt instemmen met versnelde procedure
’Asielwetje’valt

slecht bij senaat
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Een meerderheid
van de Eerste Kamer heeft grote
twijfels over het 'noodwetje' van
de regering dat opvang van asiel-
zoekers op Schiphol-Oost een wet-telijke basis moet geven. PvdA en
D 66 zijn tegen en ook het CDA
heeft kritiek op het wetsvoorstel,
dat vandaag in de Senaat aan de
orde komt. De VVD zal de regering
waarschijnlijk steunen.

Woordvoerder Glasz van de Eerste-
Kamerfractie van het CDA had lie-
ver gezien dat ministerKorthals Al-
tes (Justitie) zich tot 'reparatie-wet-
geving' had beperkt. „Waren wrj
van tevoren op de hoogte geweest
van de inhoud van het wetsvoorstel,
dan had de Senaat waarschijnlijk
niet ingestemd met de versnelde
prodedure", aldus Glasz.
De versnelde procedure was vol-
gens de minister en staatssecretaris

Korte-van Hemel noodzakelijk na-
dat de Hoge Raad, het hoogste
rechtscollege in ons land, oordeelde
dat het opvangcentrum Schiphol-
Oost te veel op een gevangenis leek.
Vóór de aanvang van hetkerstreces
diende het wetsvoorstel door het
parlement te worden goedgekeurd,
omdat vreemdelingen anders in de
aankomst- en vertrekhal van de
luchthaven zouden moeten bivak-
keren in afwachting van een besluit
over hun asielverzoek.
Op aandringen van de Tweede Ka-
mer beperkten Korthals Altes en
Korte-van Hemel het wetsvoorstel
afgelopen week tot wat zij 'repara-
tiewetgeving' noemden.

Ook werd bepaald dat de nieuwe
wet maar tot 1 maart 1989 zou gel-
den. Maar in het aangepaste wets-
voorstel, dat vandaag door de Eer-
ste Kamer wordt behandeld, stelt
Justitie dat dewet ook na die datum
nog enige tijd van kracht zal zijn.

Minister: geen afstel
berechting steunfraude

DEN HAAG - Er is geen sprake
van afstel van berechting van
fraude met sociale uitkeringen.
Deze vorm van fraude wordt op
gelijkevoet behandeldmet ande-
re delicten als het op een straf-
zaak aankomt. „Wel kan worden
geconstateerd dat een hoge be-
lasting van met name rechtban-
ken meebrengt dat de termijn
waarop zaken op de zitting van
de (politie)rechter kunnen wor-
den gebracht, langer wordt."

Minister Korthals Altes van Jus-
titie schrijft dit aan de Tweede

Kamer. Die had aan de bel ge-
trokken wegens berichten over
invoering van herziene richtlij-
nen voor sociale-zekerheidsfrau-
de. Die zouden soepeler worden
wegens bestaande capaciteits-
problemen by het Openbaar Mi-
nisterie.

Het openbaar ministerie en de
uitvoeringsorganen zullen geza-
menlijk zorgen voor een zorgvul-
dige introductie van de herziene
richtlijnen, zo schrijft de minis-
ter. Als er niet strafrechtelijk
wordt vervolgd „wil dat uiter-
aard niet zeggen dat niet alsdan

geen andere repressieve reactie
kan volgen", aldus de bewinds-
man.

In de jaren 186/1987 zijn bij het
openbaar ministerie 4.291 pro-
cessen-verbaal binnengekomen
van opsporingsambtenaren van
uitvoeringsorganen. In 258 ge-
vallen werd besloten tot sepone-
ring op bewijstechnische gron-
denen in 262 gevallen werd gese-
poneerd wegens de geringe ernst
van het feit. In de overige geval-
len werd strafrechtelijk gerea-
geerd.

Dinnen/Duiteniang

Hongarije geeft
privileges van
Ommunistische
partij prijs
Van onze correspondent

JEDAPEST - De commu-|üsche partij van Hongarije
\ wil zij de leidende politie-
el behouden in de toe-

tst, moeten wedijveren
* andere politieke partijen
'de gunst van de kiezers.||zegt althans de Hongaarse

van Justitie
JaKilenyi.
J'gens een nieuwe wet die in'komende dagen door het'"gaarse parlement wordt
''andeld nieuwe wet is het
Principe ook mogelijk nieu-

' politieke partijen op tect>ten.
H^al echter pas kunnen gebeuren
?*' èn het parlement èn de bevol-Jj> (per referendum) zich hebben

over een nieuwe
'töwet, een gewijzigde kieswet

aparte wet op de politieke
/jlen. Kilenyi verzekerde giste-
<jat deze wetgeving van kracht

!*ijn voor de parlementsverkie-
Fen in 1990.
'Ministerie van Justitie heeft de
'dlijnen van de nieuwe grond-
ig °P papier. Anders dan in de
J%e, diestamt uit 1949, is daarin
J'de bepaling opgenomen dat de
pfiunistische partij een leidende
*«eke rol heeft.
Jens de onderminister is het

dat de communisten
.<je verkiezingen van 1990 een"^erheidspositie in het parle-

' krijgen. Na de partijconferen-Lv4n junihebben zich al minstens
fïlternatieve politieke groeperin-

aangediend
i^e in de toekomst tot de politie-
j^ena zullen worden toegelaten,
iJjt af van toetsing van hun pro-
iVjma's aan denieuwe grondwet,
.*i Kilenyi. Een van de criteriaJ toelating zal zijn de in de

vastgelegde stelling dat
JJëarije deel uitmaakt van de so-

wereldgemeenschap,
l formulering die in de eersteïïjs slaat op het lidmaatschap vanWarschau Pact.

Europese ministers handhaven hortnonenbesluit

Kans op handelsoorlog
EG en VS toegenomen

Van onze correspondent

BRUSSEL - De EG is niet bereid
om het verbod op de handel in met
groeihormonen bewerkt vlees uit te
stellen. De ministers van Buiten-
landse Zaken van de twaalf beslo-
ten gisteren het verbod, ondanks de
Amerikaanse protesten, gewoon op
1 januari te laten ingaan.

Wel willen zij een uitzondering ma-
ken voor (Amerikaans) vlees dat
wordt gebruikt voor honde- en kat-
tevoer. Maar het is zeer de vraag of
die tegemoetkoming in Washington
voldoende wordt gevonden.
De kans dat het na 1 januari tot een
handelsoorlog komt is daarmee
sterk toegenomen. De afgelopen
weken hebben vooral Engeland en
Denemarken, en in mindere mate
ook West-Duitsland en Nederland
voor uitstel van het verbod gepleit.
Maar zij vonden daarvoor gisteren
geen gehoor.
Volgens EG-commissaris Willy De
Clerq (Handel) is er „geen enkele

technische of politieke reden voo
uitstel".
Door de gemaakte uitzondering zal
naar verwachting de omvangvan de
handelsoorlog afnemen. De Ameri-
kanen dreigen met invoerbeperkin-
gen en heffingen voor Europese
produkten als tomaten, poederkof-
fie, dierenvoer, zwakalcohoüsche
dranken en vruchtensappen tot een
totale waarde van 150 miljoen dol-
lar.
Als de Amerikanen inderdaad tot
vergeldingsmaatregelen overgaan,
zal de EG soortgelijke beperkingen
opleggen aan Amerikaanse produk-
ten. Maar die tegenmaatregelen zul-
len niet automatisch ingaan als de
Amerikanen op 1 januari de oorlog
beginnen.

Ortega belooft
democratie bij

akkoord met VS
MEXICO - President Daniel
Ortega van Nicaragua zegt be-
reid te zijn tot het opbouwen
van een volledige democratie
in zijn land. In ruil daarvoor
eist hij eerst een akkoord met
de Verenigde Staten om dere-
laties tussen beide landen te
normalisren.
Ortega zei tijdens een vraaggesprek
met de New Vork Times dat zijn re-
gering bezig is met het uitwerken
van een vredesplan. Dat zou begin
volgend jaar moeten worden over-
handigd aan George Bush, de ko-
mende president van de Verenigde
Staten.
Ortega zei 'goede hoop' te hebben
dat Bush bereid is de sandinstische
revolutie te accepteren. Ronald
Reagan heeft dat nooitwillen doen.
Ortega beweerde dat het ten val
brengen van zijn bewind een soort
van 'persoonlijkeobsessie' was voor
de vertrekkende president.

Bedreiging
" Een overval onder bedrei-
ging van een bebloede injectie-
spuit met de woorden 'Pas op.
ik hebAIDS' is net zo ernstig als
een overval onder bedreiging
van een vuurwapen. Daarom
eiste officier van justitie Van
der Kerk gisteren voor de Am-
sterdamse rechtbank een jaar
onvoorwaardelijk gevangenis-
straftegen de 29-jarige M.T. die_
samen met een vriend een Duit-
se toerist in de binnenstad van
Amsterdam onder dreigingvan
de bebloede injectiespuit 44
mark afhandig zou hebben ge-
maakt.

Giftig

" Technici van Rijkswater-
staat hebben de afgelopen da-,
gen met de schepen Volans en
Mitra in een zeegebied op on-
geveer 60 kilometer ten noor-
den van Texel een deel van dé
lading tank- en containers en.
een vrachtwagentrailer ge-
vonden die de Franse vracht-
vaarder. Aquila daar in de
nacht van zondag 4 op maan-
dag5 december in stormachtig
weer verspeelde. De vondsten
werden gedaan met geavan-
ceerde sonar-apparatuur.

Minima
0 Gemeenten moeten niet te-
veel een eigen minimabeleid
voeren. Anders ontbreekt de
drang om buiten de stad naar
werk te gaan zoeken. Deze
boodschap gaf minister de Ko-
ning van sociale zaken gisteren
aan de gemeenten. Hij deed dat
bij de uitreiking op de Vrije
Universiteit in Amsterdam van
een diploma in de informatica
aan 15 allochtonen. Een aantal
gemeenten doet op beperkte
schaal wat extra's voor mensen
met een minimum-uitkering in
hun gebied. Het ministerie is
ertegen dat dat uitgebreider ge««
beurt. Eerder al liet staatssecre-
taris de Graaf dat weten naar
aanleiding van maatregelen in
ondermeer Den Haag en Rot-
terdam.

Aanslag
" Bij een aanslag op een pen-
sion voor buitenlandse werk-
nemers is in de Zuidfranse
plaats Cagnes-sur-Mer een
dode gevallen, een vijftigjari-
ge Roemeen. Er vielen tiental*
len gewonden, en aan het ge-
bouw werd aanzienlijke scha-
de aangericht. De politie zei
dat er kort na elkaar twee
bommen waren ontploft;
Brandweerlieden die het pufig
doorzochten zeiden dat ze zijn
gestuit op pamfletten van de
extreem-rechtse joodse orga-
nisatie 'Masada', met daarop
de woorden „De Islam moet
worden verslagen."

Drugbende
" Een Nederlandse bend»
heeft sinds 1985 voor veertig
miljoen gulden aan hasj va»
België naar Nederland gesmok-J
keld. De bende opereerde van-'
uit Zwolle. Een deelvan de has>is aan Groot-Brittannië door-
verkocht. Er zijn zes arrestaties
verricht.

Filippijnen
" In het noorden van de fïli-
pijnen zijn het afgelopen week\
'einde bij gevechten tussen ver-,
zetsstrijders en regeringssolda->
ten dertig mensen om het leven
gekomen en tien gewond ge-
raakt. Tien leden van het Nieu-
we Volksleger (NPA), de gewa-
pende tak van de verboden
communistische partij, sneuvel-
den in een drie uur durend ge-
vecht met de paramilitaire po-
litie in de noordelijke provincie
Kalinga-Apayao. In de nabij*
gelegen streek Abdra kwameü
zeven NPA-strijders om het le'
ven enraakten er zeven gewond
tijdens gevechten die twee da-
gen voortduurden.

PUNT UIT
Staatsprijs

" De Franse minister van cul-
tuur, Jack Lang, heeft gisteren
staatsprijzen toegekend aan de
90-jarige Nederlandse docit
mentaire-fümer Joris Ivens en
de Franse regisseur Jean-Jac*'
ques Annaud. Tot de verder»
prijswinnaars behoren ondéfmeer de cartoonist Hugo Pratt',
de in Parijs levende Griekse
beeldhouwer Takis, de indu-
striële vormgever Philippe
Starck en de chansonier Re-

'naud.

Overstroming
" Op Java zijn door overstro-
mingen 31 doden gevallen, zo
heeft een woordvoerder van de
regering in Semarang gisteren
meegedeeld. Ongeveer 10.000
mensen raakten dakloos. Hèt
regent al drie dagen achtereen'
Daardoor is het water in de
twee rivieren in het district Pei
malang , circa 300 kilometer
van Jakarta, gestegen. Enkele
gebieden kwam onder ruin\
twee meter water te staan. Hui-^
zen, bruggen en duizenden hec^
taren rijstvelden liepen schade,
op. Ook het spoorwegverkeer
werd op enkele plaatsen verbro-
ken.

" Tenminste veertien mensen
zijn gisteren in Sri Lanka om
het leven gekomen bij bloedige
aanslagen op stemlokalen tij-
dens de verkiezingen voor een
nieuwe president. De terroristi-
sche acties worden toegeschre-
ven aan het extremistische Sin-
galese Volksbevrijdingsfront
(JVP), dat tevoren gewaar-
schuwd had dat het zonder par-
don mensen zou doodschieten
die aan de verkiezingen zouden
deelnemen. Als gevolg van dit
dreigement waren een groot
aantal stembureaus in het zui-
den, waar het JVP heer en mees-
ter is, gesloten. Het met de hand
tellen van de stemmen zal zeker
vandaag nog de hele dag duren.
Volgens de autoriteiten heeft
tussen de 50 en 60 procent van
de negen miljoen stemgerechtig-
den gestemd, een hoge opkomst.
Op de foto controleren politie-
agenten een vrachtauto. In Sri
Lanka was gisteren een enorme
veiligheidsmacht op de been.

(ADVERTENTIE)

TOTALE
UITVERKOOP
10 tot 60%
KORTING

op alle schoenen
MBPHIBTO dames 10 tot 20%

heren , «"
kinder KOftllig

Restanten vanaf 139,-
SCHOENMODE
CRIJNS

Kouvenderstraat 46
HOENSBROEK

Dinsdag 20 december 1988"5

(ADVERTENTIE)

Voor de helft van uw bestede
bedrag' van 50,- tot 50.000,-

-uw keuze maken
uit onze totale kollektie

Jö. Geldig van ma. 12t/m
©£)©© za. 24 decembefl9BB

diamantair juwelier horloger
GRATIE _*__S__\ OPENINGSTIJDEN: Ma. 13 -18uur

Padi/cscm /_______ltA Di. t/m Vrij. 9-18 uur, Za. 9-17 uur"'ARKEREN |Ja^Mß_l KOOPAVONDEN van 9 tot 21 uur

öfiUNSSUM " PROMENADE 65 " (045) 25 29 03 I
£ESIREE*COLOMBINE trouwringenen sieraderrDlAMONDE-SCHOEFFEL fl vOMODA'CERTINA«PRISMA'CASIO'MONET-DESIREE ETOILE'PONTIAC 5V 'Uitgezonderd bijzondere werkopdrachten, reparaties en tegoedbonnen j

I limburgs dagblad |
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Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 15-12-
-1988 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN
"T. J.H. Demarteau, St. Lambertusstraat 6, 6136. XE

Sittard. Rechter-commissaris: Mr. G.M.C.J. Gem-
meke-van Delft. Curator: Mr. F.J.M. Spauwen, Wal-
ramstraat 20, 6131 BM Sittard, tel. 04490-17751
(flnr. 13619).

2. J.S.L.J. Kremer, Schelsberg 82, 6413 AG Heerlen,
h.o.d.n. Kremer Systeembouw. Rechter-commissa-
ris: Mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft. Curator: Mr.
S.L.G.M. Roebroek, Akerstraat 63, 6411 GX Heer-
len, tel. 045-718962 (flnr. 13620).

B. OPGEHEVEN
3. Sporthuis Wim Blind BV, Plankstraat 10, Maas-

tricht, kantoorhoudende Promenade 50, Heerlen
i (flnr. 12719).

4. L.N.M. Damoiseaux, h.o.d.n. Aannemersbedrijf L.
Damoiseaux, Jodenstraat 17, Geleen (flnr. 12912).

5. H.W.M. Leenhouts, Past. Habetsstraat 328,
Maastricht, h.o.d.n. Café-Restaurant Le Chevalier

i dOrleans, Orleansplein 14 B-C, Maastricht (flnr.
13223).

SURSÉANCES
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 15-
-12-1988 is bevolen dat de crediteurenvergadering, in
de op 13 oktober 1988 voorlopig verleende surséance
van betaling van de vennootschap onder firma Fa. Ge-
broeders Weusten, Dorpsstraat 86, 6252 NE Eckelra-
de, alsmede haar vennoten A.A.J. Weusten, Dorps-
straat 86, 6252 NE Eckelrade en Th.P.M. Weusten,
Kerkstraat 86A, 6267 EG Cadier en Keer, zal worden
voortgezet op donderdag 9 maart 1989 te 10.45 uur
(Rep.nr. 3281/88).
Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d. 15-

I . 12-1988 is bevolen dat in de surséance van betaling
van F.V. Adriaansen, Voorterstraat 343, 6462 SM
Kerkrade, de bekende schuldeisers door de griffier zul-
len worden opgeroepen te verschijnen in raadkamer
van deze rechtbank van donderdag 5 januari 1989 te
11.15 uur, teneinde te worden gehoord op een verzoek
tot verlengingvan de op 23 juni 1988 definitief verleen-
de surséance van betaling tot 23 december 1988
(Rep.nrs. 1134/88 en 4021/88).

■

Wordt RIJINTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder

Haal het enige door
Ministerie erkende Kader-
Schooldiploma. In januari:starten in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Meer dan 250 vacatu-
ren Dus vast en zekerwerk.
Wilt u echt een fijne baan
en een prima toekomst?
Bel dan nu (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
de Kaderschool: 04998-
-99425.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BETTIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Gevr. part-time en full-time
TAXICHAUFFEURS, v.d.
hele week, dag- en nacht-
dienst. H. Gielkens, Julia-
nastr. 6 Brunssum (WAO-
'ers geen probleem).
Goedlopende club te Kerk-
rade vr. dringend MEIS-
JES. Tel. 045-423634.
Club Exclusief te Kerkrade
Yr. GASTVROUW. Tel. 045-
-423634.

Gevraagd:
interieur-

verzorgsters
in de ochtenduren van
07.00 - 09.00 uur,

's avonds van
17.30- 19.30 uur.
Inl. (uitsl. tussen
14.00- 16.00 u.).

Schoonmaakbedrijf
De Gast b.v.,

tel. 045-418258.
Gevr. vr. part-time HULP
(18-24 jr.) voor in cafetaria-
swackbar. Tel. 045-213451.
Nette TAXICHAUFFEUR
m. erv. gevr. Pers. aanm.
Maastrichterstr. 157,Bruns-
sum.

TV/VIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

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.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedriif
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vnjblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrrjf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Aannemer kan nog WERK
aannemen: nieuwbouw,
verbouwing en renoveren.
Corisbergweg 36 Heerler-
baan. Tel. M5-414594, na
18.00 uur 316383.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TUIN snoeien, verzorgen
enz. Bel 045-272093 op
werkdagen.

Bontmantels
Dames, ruil nu uw oude
bontmantels of lammy's in
voor een nieuwe. Ze zijn bij
ons nog honderden gul-
dens waard. Onze nieuwe
collectie 1988 is enorm:
edelbont, lammy's, gevoel-
de regenmantels.

Inez Bont
Grote Gracht 87 Maas-

tricht, tel. 043-252259.

Directie en alle
medewerkers

Bergstein Mode
wensen u prettige

feestdagen
Deze week hebben wij voor

elke klant 'n glas glühwein en
'n kerstpresentje.
Geniet van onze

aantrekkelijke prijzen

tot 50% korting
op de winterkollektie.
dinsdag t/m vrijdag koopavond

j^V77££^j2__________________________l

Grote

apparatuurshow
van topmerken inbouwap-
paratuur. Koken op gas, op
licht en in de magnetron- |
oven mogelijk. Kom er
eens kijken bij: Vossen I
Keukens, Eikenderweg 77, |
Heerlen. Tel. 045-717555.

Keuken-aktie i
In wit/beige 2.70 tot 3 m |
kompl. m. app. (3 dlg. van-
af ’3100,-. In eiken land- I
huis, 3 kleuren v.a.
’3990,-. Vossen Keu-
kens, Eikenderweg 77 en
Glaspaleis, Kerkplein
Heerlen. «

Een wereld vol
keukendromen

vindt u in het Glaspaleis,
Kerkplein te Heerlen, in de
nieuwe Design-keuken-
studio van Vossen Keu-
kens Heerlen.
Voor vriietijd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,

voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, eiken
balken en bielzen enz.
Houthandel Landgraaf,
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenboscn-Landgraaf.
045-318518.
STOOKHOUT 4 m 3droog
populier ’240,-; 3 mJ ge-
mengd ’ 210,-. Tel. 045-
-318518.
SMITH CORONA electron.
schrijfmachine XL 1000
met correctie, woordcorrec-
tie en autom. centreren,

" ’465- mcl. BTW. Leuf-
kens-Dubois.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag- in prijs, met
garantie. Fl/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
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, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik
1,15 p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60, Übach over Worms,
tel. 045-319846.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeldv.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.
Rechte biels v.a. ’20,-.
Voor al uw geïmpregneerd
(TUIN)HOUT. Impreg BV,
In de Cramer 104,Hrln. Tel.
751687 (bezorg, mog.).
Te k. gebruikte CV-KE-
TELS i.z.g.st. Debetslaan 35
Nieuwenhagen.
Pracht massief eiken
WANDMEUBEL, als nw.,
vr.pr. ’2250,-; eiken keu-
kenbuffetkast vr.pr. ’ 775,-.
045-323830.

JKERSTBEELDJES in 18
cm, los verkrijgbaar. Lucie
Kleikamp, Voorstad 1, Sit-

I tard, 04490-10457.
Grote keuze in atiarte
KERSTSTALLEN. Lucie
Kleikamp, Voorstad 1 Sit-
tard, 04490-10457.

■ HI-FI BOXEN 90 w, 3 weg
1 ’125,-; verst. 2xBo w lux-
i man ’325,-; tu-verst.!' 2xlOOw ’250,-: midiset

’ 375,-; comp.disc Phil.
! ’250,-; draaitafel ’150,-;: eindtrap 2x125 w ’250,-.. Inr. mog. F. Meyer, Ver-

zetstr. 15 Hrl. Tel. 045-
-417651.
Te k. INVALIDE-
STOELTJESLIFT voor
rechte steektrap, te bezich-
tigen 04405-1771.
Te k. antieke SLAAPKA-

-1 MER massief mahonie vr.
pr. ’ 4000,-. Tel 04498-57052
(na 18.00 uur).
Cadeau-idee??? G.G.
AUTOSHOP heeft 1001 ca-
deau-ideeën op autogebied.
Kom vrijblijvend kijken in
onze shop. Op koopavon-
den en zondag geopend. Nu
speciale aanbiedingen
stoelhoezen, pechlampen
enz. enz. Tot ziens in onze
shop. G.G. Autoshop. Hee-
renweg 284, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum),
2 WASAUTOMATEN 125,-'+ 150,-. Tel. 045-258942.
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Prijzen van zachthout zullen in 1989
aanmerkelijk stijgen.

U kunt nu kopen tegen extra
verlaagde winterprijzen.

Dat kan u nu minstens
25% voordeel brengen.

Voor alle bouwhout
en plaatmateriaal.

Vraag nu prijs!
Swart's Houthandel b.v.

- Schaesberg-Landgraaf
Wattstraat 5, tel. 045-313079

Geleen-Lindenheuvel
Kampstraat 6, tel. 04490-49270.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,

banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,
stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.

Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Ook verkoop aan particulieren.

Atari 1040 STF
Kerstaanbieding

Computer van het jaar, ontdek hem ook.
Atari 10406/32 bit met IMB-ram, ingebouwde 3W,

dubbelzijdige disk-drive. Operating system Tos/Gem op
Rom. mcl. krachtige basis Omikron zw/wit, hoge resol.

Monitor SM 124-Muis, ned. handleiding,
tekstverwerkingspakket gratis. Adviesprijs Atari 2190,-;

mcl. BTW.
Nu allerlaagste prijs

Leufkens-Dubois Heerlen
Sittarderweg 58a, tel. 045-722315.

Fitness-shop
Halters en gewichten va. ’ 1,50 p. kg.

Fitness-toestellen
Fiets- en roeitrainers

Boks- en gevechtsportartikelen
Fitness-kleding en accessoires

Heerenweg 246, Heerlen. Tel. 045-224735.
Maandags gesloten

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko-
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

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

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

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

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

Alleen vandaag: ga^
mager RUNDER DIIIJ
SOEPVLEES OÏJO
Zie morgen onze kerstaanbiedingen

Openingstijden kerstweek:
Dinsdag 20/12: vanaf 12.00 uur

Woensdag 21/12: vanaf 8.30 uur + koopavond
Donderdag 22/12: vanaf 8.30 uur + koopavond

Vrijdag 23/12: vanaf 8.30 uur + koopavond
i0e245 Zaterdag 24/12: vanaf 8.30 uur tot 15.00 uur

_^^^^_» a^B^b^-M^ AUBV MAASTRICHT■-ja—„,. /___!UTrTH\ "~~"■ IBUNSSOM juuwii-U24 l ——'^
ial IK^ 1■ (ITTARO (SwttMout) Vaalrul43 ■tm^d^Mna^*^ »

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

Vuurwerk, vuurwerk
Sier-, knal-en pakketten. Grote sortering,

ook kindervuurwerk.
Bert Rekers■ Wiullemstraat 85, Heerlen, tel. 045-726g40>^

Vuren BALKEN bijv. 7x7
cm j'3,-/m.; 5x15 cm
j'3,75/m.; 6x16 cm.
’4,80/m. alles kam geïmpr.en/of thuis bez. worden.
Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum, 045-
-270585.
OPENHAARDHOUT
eiken op maat en thuis bez.

’ 85,-/m3. Tel. 045-270585.
Div. TREINMATERIA-
LEN, 3 locs, 6 wagons, 6
wissels en nog andere rails
van Fleischmann N. Alles
v.d. halve prijs, tel. 045-
-218008.
KACHELS nieuw en ge-
bruikt koop je bij de vak-
man. Gratis gebrachten ge-
plaatst. Nergens goedko-
Eer, diverse aanbiedingen,

ie Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.
IJSKAST ’95-; gasforn.

’95,-; wasaut. ’ 175,-; diep-
vr. ’ 175.-; gasplaat ’75,-.
Tel. 045-725595.
2e hands MEUBELS:
bankstellen, kasten, eet-
hoeken, slaapkrs., lampen,
kl.tv. enz. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek.
Inbouw open HAARD-
VUUR. Vr.pr. ’225-; Tel.
045-421539.
Grote keuze in KERST-
GROEPEN Lucie Klei-
kamp Voorstad 1 Sittard
04490-10457.

KLEUREN-TV te * 5$
voltransistor, mooi w qP
weg. omst.heaen- .2701)83. ____^--<,»-
ANTIEK: vrij slinger-
klok, lantaarnklok, o"

kast. 045-750917:_^^fOt
T.k. HERAS hekvverK dirf
mtr, electr. en afst- t>de poort, 5 mtr, %draaipoort handbea--
Verk. i.z.g.st. comP|
ra bewkaingsset, J pi.i.,
ra's, 2 monitoren, c?Yigiflfc
braak, brandbeveiliger
stilalarmset, 1 cc"S'erS *kiezer, diverse raeW^
braak-, brand- en « t j
posten, 1 weüand f> r*3
a. Te bevr. Maasei*^24, Susteren. 1%, 15 v
1119, b.g.g. M±o2gi&
Te k. GASHAARPfffImodel en ge» »
Kerkstr. 33, Übaes
Worms. rtïö0'
KERSTKADO: f69%staande klok, vr-pr. J

Friese staartklok lKR
’495,-; Vlaamse S>°J«
vr.pr. ’495,-; mooie jgö.
hans pendule, vr.pr- 1 .
Tel. 0%5-217592^^^
Te k. met de hand g^ 1«
te POPPEN en heKs ,

045-22448O___^rr4Al
te koop geschikt vc* t»P
kers en posters zonae >
Info 045-444704:_-_^^
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Als vice-president Europese Commissie nu hoogst geplaatste Nederlander

Andriessen blijft oog
tiouden op landbouw

Van onze correspondent

$USSEL - „De Nederlandse regering had liever gezien dat
'landbouw' had gehouden. Maar ik geloof dat men in Neder-

nu wel inziet dat de buitenlandse betrekkingen van de EG
j?dit moment beter in handen kunnen zijn van iemand die het

van binnenuitkent".

t r̂ans Andriessen (59) is over een
t°r weken geen Europees land-
Jl meer. De man
C kan worden beschouwd als de
C nitect van dehervormingvan het
jr°Pese landbouwbeleid, neemt
C0de leiding over de buitenlandseL handelspolitiek van de Gemeen-s> op zich.
Ei staat vrijwel vast dat hij onder
C^Ues Delors de eerste vice-presi-
C^t Wordt van de Europese Com-
& Sle> het dagelijks bestuur van de
I' et\dus de hoogste Nederlander

Ijtr^ll internationale baan. Hij gaat
EL derde vierjarige termijn in, ietsL Seen EG-commissaris hem ooitfcjeed.'ar>g heeft hij het in de Neder-
yvtSe politiek niet volgehouden.
£*'■ is geen kwestie van zitvlees. Ik
L5. het na acht jaar nog steeds de
T cUeeUe waard om een nieuwe perio-
C ln te gaan en 'Europa' van deE ,nd te brengen. Dat is niet alleenC^et belang van Europa, maar ook
pNederland".

# EG-commissaris
Andriessen: „Er
was inderdaad
nogal wat
concurrentie
voor
deze post."

Hoeite
flessen geeft echter toe dat hetC" Moeite heeft gekost om de re-tng ervan te overtuigen dat hij
fc^të wat anders wilde. Vooral
C.pouwfriinister Braks, die de sa-
iL t!§ van de Europese landbouw
L harte steunt, had graag gezien
SJ^'Jn partijgenoot zijn werk zouJj^ken.
tos

r de taakverdeling in de Com-
fOfti 's een zaak van e zeventien
L 'ftissarissen (er bleven er acht
K r kwamen negen nieuwe) zelf.«, e ëeringen van de twaalf dragen

°mmissarissen voor en kunnen
(j.na niet meer doen dan driftig

l^Ven voor een mooie post voor
)^ toan of vrouw.
£ fessen had zijn zinnen gezet op
L^uitenlandse betrekkingen en
jbt .£!■ „Maar ik heb nooit gezegd
fjj .'* landbouw niet meer wilde,

fl^ * deze post niet had gekregen,
V^ 1*-zeker weer om landbouw ge-
1L gd", zegt hij in zijnkamer op de
|o Verdieping van het Brusselse
Pat gebouw.
Kf. laatste zou echter niet gelukt
L n; omdat Delors wilde dat alle
Pst IJVende commissarissen van
Biet ?°uden veranderen, en ook dat
jtjjj anger een post opnieuw door

k^ U^ hetzelfde land zou wor-
jsJ hekleed. Daarmee voorkwam

hij wat vroeger 'de nacht van de lan-
ge messen' heette.

Verdeling
Een marathon-zitting van de nieu-
we Commissie waarin om de posten
werd gestreden, volgde. De sterke
uitbreiding van het aantal belangrij-
ke politieke thema's en het feit dat
de Commissie na de toetreding van
Spanje en Portugal met drie leden
werd uitgebreid, maakte de verde-
ling van de taken er niet makkelij-
ker op.
Andriessen is uit die strijd het beste
te voorschijn gekomen. Zijn nieuwe
post, de afgelopen vier jaarbekleed
door de hoogaangeslagen Belg Wil-
ly De Clercq, wordt algemeen be-
schouwd als het belangrijkste EG-
commissariaat, zeker met '1992'
voor de deur.
Een begeerde post dus. „Er was in-
derdaad nogal wat concurrentie.
Logisch, want het is een zware
post". Vooral de Duitse nieuwko-
mer Martin Bangemann wilde graag
deze post. Bangemann wil te zijner
tijd Delors opvolgen en zag de 'ex-
terne' post als een ideale manier om
internationaal alvast gezicht te krij-
gen.
Dat internationale 'EG-gezicht
wordt nu dus Andriessen. Dat de
Nederlandse regering hem al zo
vroeg (in juni) herbenoemdeals EG-
commissaris, heeft volgens eigen
zeggen daarbij zeker geholpen. Hij
was er zo als eerste bij toen Delors
de verlanglijstjes kwam ophalen.

Logisch
De overstap van landbouw naar
handel is voor Andriessen een logi-
sche. „De landbouwpolitiek van de
EG wordt immers de komende tijd
in toenemende mate beïnvloed, om
niet te zeggen bepaald, door het in-
ternationale kader".
Hoe verweven landbouw en wereld-
handel zijn, bleek twee weken gele-
den nog, toen de wereldhandelscon-
ferentie (GATT) in Montreal vast-
liep op het conflict tussen de VS en
de EG over de landbouwsubsidies.
„De hele voortgang van de GATT is
gekoppeld aan landbouwkwesties".
Andriessen zal zijn ervaring op dat
punt dus goed kunnen gebruiken.
Samen metzijn opvolger, de ler Ray
MacSharry, zal Andriessen de EG-

positie internationaal moeten gaan
verdedigen. Maar naar iedereen hier
verwacht, zal het vooral Andriessen
zijn die de lijnen daarvoor uitzet.

„Als de GATT zon jnvloed op de
landbouw heeft, is het ook logisch
dat ik daar mijn zeg in heb", zegt hij
ogenschijnlijk bescheiden. In EG-
kringen maakt men zich overigens
wat zorgen over de benoeming van
MacSharry, die immers uit een land
komt dat allerminst staat te juichen
bij de sanering van de Europese
landbouw.

EG-belang
„Elke commissaris zingt zoals hrj
gebekt is. Een EG-commissaris
dient in de eerste plaats het EG-be-
lang, maar je kan natuurlijk niet
vergeten dathij uit een bepaald land
komt", klinkt het diplomatiek. „En
ook in Nederland zijn ons lang niet
alle maatregelen in dank afgeno-
men".
Vanuit zijn nieuwe post zal Andries-
sen 'toezicht' blijven houden op het
landbouwbeleid.De geloofwaardig-
heid van de Europese opstelling in
de internationale handel staat en
valt ook volgens Andriessen im-
mers met de bereidheid om intern
in de Gemeenschap orde op zaken
te stellen.
Dat karwei is de laatste jaren onder
zijn leiding al voor een groot deel
geklaard. „De sanering van de land-
bouw is bijna rond. In een aantal
sectoren (melk, graan) zijn de over-
schotten verdwenen of verminderd.
We moeten nu nog de rundvleespro-
duktie beperken, maar ook daar lo-
pen de voorraden gelukkig al te-
rug".
Verdere aanpassingen zullen echter
nodig zijn. „Ik vind dat het inkomen
van de boeren niet verder ónder
druk mag komen. Maar we kunnen
ook niet langer onbeperkt doorgaan
met onze beschermende maatrege-
len. We hebben ons internationaal
gebonden om op dat punt verande-
ringen aan te brengen en datzal ook
de komende vier jaar nodig blij-
ven".

Grondsteen
Maar het volledig afschaffen van
alle landbouwsubsidies, zoals de
Amerikanen willen, is voor de EG
niet aanvaardbaar. Het zou immers
de grondsteen onder het hele EG-
landbouwbeleidweghalen. „Wij zijn
bereid nog verdergaande maatrege-
len te nemen dan tot nog toe, maar
wij zijn niet bereid om af te wijken

van de doelstellingen diewij onszelf
gesteld hebben, omdat de Amerika-
nen datwillen. Wij doen geen verder
concesies".
Onze grote handelspartners, de VS
en Japan, maar ook de rest van de
wereld, kijken met argusogen naar
de totstandkoming van de vrije
Europese binnenmarkt in 1992. Hun
grote vrees is dat de EG dan een
protectionistisch bolwerk wordt,
een 'Fort Europa. Andriessens
hoofdtaak wordt hen van het tegen-
deel te overtuigen.
„De externe gevolgen van die inter-
ne markt worden inderdaad steeds
belangrijker. Wij moeten die Euro-
pese markt zo open mogelijk maken
en een eigen rol te geven in de we-
reldhandel. De vrije EG-markt moet
niet alleen open zijn tegenover de
VS en Japan, maar ook tegenover
deEuropese landen die geen EG-lid
zijn".
„Dat geldt ook voor de landen van
het Oostblok. Het is hoog tijd dat de
Gemeenschap een duidelijke posi-
tie bepaalt ten opzichte van de lan-
denvan Oost-Europa. Die ontbreekt
nu. Wij zullen op dat punt met nieu-
we initiatieven moeten komen".

Conflicten
De laatste jarenheeft de EG het ene
handelsconflict na het andere moe-
ten uitvechten met vooral de Ameri-
kanen en ook wel de Japanners. Is
het niet over de hormonen dan is
het wel over de handel in spaghetti,
fruit, schoenen of auto's. Maar An-
driessen wil die conflicten niet dra-
matiseren.
„Wij hebben ook al heel wat conflic-
ten met de Amerikanen opgelost.
We zijn er steeds in geslaagd met de
VS te onderhandelen. De nieuwe
president Bush heeft tot nog toe
verklaard op handelsgebied dezelf-
de lijn te willen voeren als de rege-
ring-Reagan".

„Wel moeten we beseffen dat in het
Congres de Democraten sterker zijn
geworden en die zijn het meest pro-
tectionistisch ingesteld. We zullen
moeten afwachten hoe Bush met
dat nieuwe Congres omgaat. Ik
hoop dat het de lijn-Reagan zal zijn,
dus een lijn die is gebaseerd opvrije
handel en die van daaruit probeert
de problemen op te lossen".

binnen/buitenland

Rapport: Aidspatiënt
duurder dan gedacht

- De kosten vanfle behandeling van patiënten
JJtetAids liggen hoger dan ander-
half jaar geleden nog werd aan-genomen. De gemiddelde kosten
'"e een ziekenhuis maakt voor
*& Aids-patiënt bedragen min-
s'ens 90.000 gulden en daarbij is
*elfs nog sprake van en onder-
schatting van de werkelijke kos-
*i. In mei 1987 werd nog uitge-
Saan van 75.000 gulden.

"e nieuwe cijfers blijken uit een
Onderzoek dat financiële experts
X3ll het Academisch Medisch
j-entrum (AMC) in Amsterdamhebben uitgevoerd in samenwer-
king met het Nederlands Insti-
[Uut voor Preventieve Gezond-
heidszorg (NIPG) en TNO. Drs

R. Bijlsma van het Bedrijfseco-
nomisch Bureau van het AMC
heeft dit gisteren bekend ge-
maakt.
Bij het onderzoek zijn de gege-
vens betrokken van 230 Aidspa-
tiënten die tussen 1982 en 1988 in
het AMC zijn behandeld/Hoewel
uit het onderzoek blijkt dat er

grote verschillen bestaan tussen
de individuele patiënten,konden
toch betrouwbare gemiddelden
worden opgesteld, omdat het
AMC over de gegevens van een
groot patiëntenbestand be-
schikt.
De onderzoekers hebben de ge-
gevens over Aids en debehande-

ling gekoppeld aan de vaste zie-
kenfondstarieven, waardoor een
indicatie kan worden gegeven
van de gemiddelde kosten per
patiënt.

Bij de berekeningen zijn echter
niet meegenomen de kosten van
capaciteitsverlies die gepaard

gaan met de grotere zorgbehoef-
te van Aidspatiënten en de ver-
hoogde hygiënische en veilig-
heidsmaatregelen bij onderzoek
en behandeling. Zouden die kos-
ten ook worden meegerekend,
dan zouden de gemiddelde kos-
ten voor de behandeling van Aid-
spatiëntennog hoger zijn. De on-
derzoekers van het AMC menen
zelfs dat de taxatie van staatsse-
cretaris Dees van gemiddeld een
ton per patiënt nog aan de lage
kant is.

Zij willen in een vervolgonder-
zoek nader bekijken welke facto-
ren, zoals onder meer de leeftijd,
de diagnoseen het jaarwaarin de
behandeling werd begonnen, de
hoogte van de kosten bepalen.

’Toenamevantenminste13procentnodig’

FAO bepleit groei
voedselproduktie
ROME - De wereldproduktie
van granen moet volgend jaar
met tenminste dertien procent
groeien om tegemoet te ko-
men aan de voedselbehoefte
en omvoorraden aan te vullen.
De voedselvoorraden zijn
klein door oogstverliezen als
gevolg van natuurrampen. Dit
heeft de voedsel- en land-
bouworganisatie van de Ver-
enigde Naties, de FAO, giste-
ren bekendgemaakt.

„Eens overvloedige voedselreser-
ves zijn nu op hun laagste niveau
aangeland sinds de wereldvoedsel-
crisis aan het begin van de jaren ze-
ventig en ze liggen onder het mini-
mum voor voedselzekerheid", zei
Edouard Saouma, directeur-gene-
raal van de FAO. Hij verklaarde ver-
der dat de wereldgraanproduktie
voor het eerst sinds de Tweede We-
reldoorlog in twee opeenvolgende
jaren kleiner is geworden.

De produktie zal in 1989 moeten
groeien met dertien procent ofwel
225 miljoen ton. „De uitkomst van
de oogst van volgend jaar is cru-
ciaal", zei Saouma. Hij zei dat in de-
len van Afrika, Azië en West-Europa
de oogst dit jaarbeter is danin 1987,
maar dat de- verliezen in de Ver-
enigde Staten, Zuid-Amerika, Oost-

Europa en de Sovjetunie deze ve
betering teniet hebben gedaan.
De graanoogst is kleiner uitgevalli
door overstromingen in Banglade
en Soedan, orkanen in Midde
Amerika en het Caribisch Gebii
en droogte in de Verenigde Statei

Sprinkhanen
Verder zei Saouma dat de sprinkhaj

"henplagen die Afrika, het Midden!
Oosten en het Caribische Gebie(|
hebben geteisterd hun vernieti
de werking nog twee ofdrie jaar
len voortzetten. „Tot nu toe heeft
gezamenlijke actie de oogstvi
zen beperkt kunnen houden. I.
de sprinkhanenkunnen een ent
schade aanrichten", aldus Saoii
Saouma noemde het positief dat di
graanproduktie in ontwikkeling»
landen met drie procent is gegroeii
in 1988. In veel landen is dat echtef
niet voldoende om gelijke tre
houden met de bevolkingsgroei
Volgens Saouma wordt een vergrcj
ting van de landbouwproduktie ijl
ontwikkelingslanden verhinder»
door handelsbelemmeringen
aanzien van hun agrarische ex
en door de schuldencrisis.
Voorts zei hij dat de noodvoorn
voor voedselhulp van de FAO züj»
uitgeput en riep hij de leden o:
hun achterstallige contributK
voldoen. Tachtig landen het
een achterstand van in totaa.
miljoen dollar. Het grootste dccl
daarvan, 78 miljoen dollar, kon
het conto van de VS. De FAO 1
in haar 43-jarige geschiedenis
nooit zo'n slecht financieel jaar ge,
had als in 1988, zei Saouma. De oi»
ganisatie heeft 158 leden.

Chinees maandblad:

Weduwe Mao
vrijgelaten

PEKING - Jiang Qing, de 74-
-jarige weduwe van Mao Ze-
dong, is uit de gevangenis vrij-
gelaten en wordt in een zie-
kenhuis in Peking behandeld
voor keelkanker, zo heeft 'Chi-
nese Youth', het maandblad
van de communistische jonge-
renbond, gisteren bekend ge-
maakt. Het blad gaf geen ver-
dere bijzonderheden.

Jiang, een voormalig actrice uit
Shanghai, werd kort na de dood van
Mao in september 1976 met drie ra-
dicale bondgenoten gearresteerd,
zij werden de „Bende van Vier" ge-
noemd. Zij werd ter dood veroor-
deeld op beschuldiging van contra-
revolutie en haar werden enkelevan
de ergste uitwassenvan de culturele
revolutie van 1966 tot 1976 verwe-
ten. Haar straf werd later omgezet in
levenslang.
Chinese functionarissen ontkenden
in het verleden de aanhoudende be-
richten dat Jiang wegens haar
zwakke gezondheid zou zijn vrijge-
laten. Het ministerie van justitie gaf
geen commentaar op het bericht in
de 'Chinese Youth'.

TNO onderzoek
diepste gat
ter wereld

DELFT - De Technisch Physi?
Dienst TNO in Delft heeft var.
Bondsrepubliek Duitsland
dracht gekregen een speciale sonVïé
te leveren voor het onderzoek aan
de wand van het 15 kilometer diepe
gat dat begin volgend jaar in B
ren gegraven gaat worden. De .
de moet minstens een temperatuur
van 300 graden Celsius en een druk
van 1.000 bar kunnen weerstaan

Het Westduitse ministerie voor
tenschap en technologie heeft \
het project 450 miljoen mark ui
trokken. De werkzaamheden die bij
het plaatsje Erbendorf, vlak bij de
Tsjechische grens, worden uitge-
voerd, zullen zich uitstrekken over
een periode van tien jaar.
Doel van de boring is overblijfselen
van een lang geleden verdwr
bergketen, die zich 350 miljoen jaar
geleden uitstrekte van Frankrijk tot
Tsjechoslowakije, te vinden. Onder-
zoekers hopen tevens informatie te
verkrijgen over het ontstaan van de
huidige Alpen.

Minister van defensie verwacht van Sovjetunie nu wel daden

Bolkestein: ’Voorstellen
Gorbatsjov hoopgevend’DEN HAAG - Minister Bolke-
stein (Defensie) vindt de aan-
kondiging van president Gor-
batsjov dat een half miljoen
man zullen worden gedemobi-
liseerd en 50.000 man troepen
en 5.000 tanks zullen worden
teruggetrokken uit Oost-Euro-
pa „een hoopgevende stap in
de goede richting".

Maar, zo verklaarde hij gisteren bij
de opening van een tentoonstelling
van de Atlantische Commissie in
Hilversum, „de Sovjetunie moet nu
haar woorden omzetten in daden".

Van bijzonder belang is ook of, en
zo ja hoe, de aangekondigdemaatre-
gelen leiden tot een meer defensie-
ve militaire opstelling van het War-
schau Pact. Als de aangekondigde
maatregelen zijn uitgevoerd, zullen
de verschillen die in de onderhan-
delingen over conventionele stabili-
teit moeten worden overbrugd, klei-
ner zijn geworden. Deze onderhan-
delingen, die begin volgend jaar in
Wenen van start gaan, zullen zeer
gecompliceerd zijn. Het is niet te
verwachten dat in een handomdraai
zaken worden gedaan, „maar de
aanloop is veelbelovend".
Volgens minister Bolkestein zijn de
ontwikkelingen in de Sovjetunie de
belangrijkste factor die de Oost-
West-betrekkingen bepaalt: „De
vrede tussen Oost en West hangt af
van de mate van democratie in de
Sovjetunie". Tot dusverre is het
echter niet nodig met de Sovjetunie
te spreken over de inrichting van
„Het Europese Huis" waarover Gor-
batsjov spreekt. Het dak boven dit
huis zou moeten bestaan uit ge-
meenschappelijke waarden, be-
leidslijnen en belangen, en daarin is
West-Europa nu juist verenigd met
de Verenigde Staten en gescheiden
van de Sovjetunie. „Voorlopig houd
ik het er op dat ons Europese Huis

wordt opgetrokken in Brussel."
De oorlogsvoorkomende rol van
kernwapens kan voor de afzienbare
toekomst niet worden gemist en
daarom zal de „herstructurering"
van kernwapens voor de korte af-
stand in Europa' voorlopig op de
(NAVO-)agenda blijven staan. Wie
kernwapens aanvaardt, kan volgens
minister Bolkestein geen bezwaar
hebben tegen het „up-to-date" hou-
den ervan. Hij hoopte dat in de dis-
cussie over de „modernisering" de
polarisatie die ontstond na het NA-
VO-dubbelbesluit van december '79
- over het plaatsen van 572 nieuwe
Amerikaanse kernraketten in West-
Europa - kan worden voorkomen.
Herstructurering en modernisering
moeten mede worden gezien in het
licht van de situatie die is ontstaan
na het Amerikaans-Russische ak-
koord over het uitbannen van de te
land gestationeerde kernwapens
voor middellangeafstand (INF). Be-
slissingen over concrete maatrege-
len en systemen zijn volgens de mi-
nister nog niet aan de orde. Die zul-

len worden genomenin een bredere
politieke context waarin ook de po»
litieke verhoudingen tussen Oost en
West van belang zijn.
De NAVO werkt, vooral op
drang van de Duitse Bondsr
bliek, aan een studie over ener:
wat nodig is voor de gemeensc
pelijke defensie en anderzijds wat
mogelijk is op het gebied van
penbeheersing. Deze studie, het
„overall concept", moet de basis
vormen voor besluiten over me
nisering.

" MINISTER BOLKESTEIN:
...veelbelovend...

Internationaal
verdrag tegen

handel in drugs
WENEN- Tientallen landen gaan ut
Wenen een internationaal verdrag
tekenen tegen d^ handel in ve
vende middelen. Na bijna vier
ken praten werden 'producerr
en consumerende' landen het <■
lopen weekeinde eens over een
ket maatregelen. Een van de meest
opvallende is dat westerse landen
bereid zijn in bepaalde gevallen het
bankgeheim op te heffen.
Het verdrag bepaalt dat de winsten
uit de internationale narcotica,-
smokkel geconfisceerd kunnen
worden.
Voor het eerst wordt in het verdrag
de consumptie van drugs een strafr
baar feit genoemd, hetgeen veel
wikkelingslanden zien als een grote
doorbraak. Tot het laatste momeni
waren er grote meningsverschillen
over een bepaling dat de onderteke-
naars van het verdrag zich verpi^fcj-
ten de verbouw van verdovj^^B
middelen uit te roeien en hej^H
bruik ervan zwaar te straffen.
Van de 106 deelnemende deleg^M
tekenen er 35 het verdrag onm^Hlijk. De meeste ondertekenaar^^Htegenwoordigen landen uit de^^|
de Wereld.

Dinsdag 20 december 1988 ♦7

«^_^ (ADVERTENTIE)
Lottotrekking: zaterdagavond Ned. 3,19.45 uur.

Waar
betaalde

fam.R al die
dineetjes

van?
zie je niet, maar ze zijn er wel. U staat

J^baasd, hoeveel mensen er ineens de wens van
dromen kunnen vervullen. Lekker vaak uit eten,

Voorbeeld... lets voor u? J!i/S^TTO
ijk^j JJeGouden Gids voor de inleveradressen.

(ADVERTENTIE)

Limburgs dagblad
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kerstarrangementen

RENÉ TEUNISSEN j^^^\
Deken Nicolayestraat 20 v-^^—4?*7hoek Kruisstraat \b^ Jy
Heerlen. 045-715425

'n exclusief kerstboeket

RENÉ TEUNISSEN (^^\
Deken Nicolayestraat 20 vl^4_^?/
hoek Kruisstraat V> $/
Heerlen. 045-715425 XSon^t^^
aparte collectie planten
en kado's

RENÉ TEUNISSEN (^^\
Deken Nicolayestraat 20 vl^^_^?/
hoek Kruisstraat V> $/Heerlen 045-715425 XlSnim»*^

WFa. S. Wiersma 6» Zn.
Erkend cv.- en elektro-installateur

Willemstraat 117, Heerlen
Tel. 045-725933

Ook uw adres voor
huishoudelijke en luxe artikelen

(*)
_*__ " ~- ' «

W '*
dr. L. Hamming uitArnhem:
"Eindelijk is ernu een anti-

rook-kuur die écht werkt en
waar ik voor 100% achter sta..."

"Als arts kan ik u van
alles vertellen over de schadelijke

gevolgen van het roken,
maar die kent u ongetwijfeld zelf

ook al.
Daarom wijs ik u liever op de kuur

waarmee u zonder veel moeite
binnen 8 dagen met roken kunt

stoppen." i. 11,1,'i'i.in _

NICOSAN *** -"C^L-He anti-rook-kuur die écht werkt

KRUIDEN- EN REFORMHUIS
MARJOLEIN

Geteenatraat 59 - Heerten - Telefoon 045-713024

S£IfCL.J7// , —-,■_-B-_-_-__-B_-_-_-_-_-_-_-_-_-^#^ OS T Dynamic
Schsasbargarwsg 126 6415 AK Heerlen MBMBfeo SVSt&tTtS
Telefoon 045 - 724379 >//’IpV^ *

_» "mm International

#^ItRIUMPH-ADLER Specialisten in:

* Hard- en Software voor Multi-User
Model Contessa Systemen
kOfferSChrijfmaChine I 79.00 * Branche Gerichte Automatisering
mcl BTW * Automatiseringsadvies op alle
een jaar garantie Nivea u s

" schrijfmachines I " 1

* En^nSdheaen BEL 0F SCHRIJF VOOR MEER INFORMATIE
* Electronische kasregisters 045*741234
* Micro computers '* Komplete Kantoorinstallaties b..»^ m*. u_ _n ■ " -«* Rep. en Onderhoud kantoormachines Burg de Hessolleplein 24
* Kopieermachines 641 'CH Heerlen

w
De en'9e speciaalzaak in

Bandepomp'eI'ektr.'JJJJJJJJJJJJJJJJJJ.'JJJ.'.'JJ.'JJJJJJJ.'J.'JJJJ/ 36,'m dameshoedeil
Kralenkussen f 36,00

bSSS^:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::} 'Xïï ook japonnen en bonnetten*
Sleepkabel vanaf f 6,00

p::::::;:::::;:jj:;::j:::::::::j::::::::::::::::jJ ÜS F.H. Moonen-Dreuw
Startkabelsvanaf ’ 10,75
Blaupunkt radio/cassette + booster mcl. BTW nu _, ~ . _

/ 469,00 Stationsstraat 3, Heerlen

\. IHI \fói * Diverse soorten gebak ★ taarten ★ brood * JR
—■=—-—r^wtfcrOtfü^-NPsg^^yx ______i Krl tot] Vvri

CANTON-Rtlss &mÊ € %.UooKuautm mit smm koopt' %JBM \ Nobelstraat 46 Heereln, tel. 045-713951 F
Heerlen, Valkenburgerweg 34, Tel, 045-718040 f| { j

_/\J<i?<itêan? un RÓ êan?en in ?e hndv toattiê?...

Bloemenmagazijn CZorn.Koster
Akerstraat 40-42, Heerlen Tel: 045-714153

lÉ^fep ZOrouwer &
Akerstraat 33 UCCDI CM Rotterdamstraat 100f\ f\ Tel. 045-714897 N 11Rl_tIN Tel. 045-725321

YWto at ï Voor uw kerstdiner slaagt u gegarandeerd met
vleeswaren uit onze eigen produktie. Een kleine greep

Vleeswaren uit ons specialiteiten-assortiment.

Speenvarken in gelei I.Bop.ioogram
Têteveau 1.50p. 100 gram
Goulashsoep 2.sop.iiter
Gevuld speenvarken 1.80 p.lOO gram
Gebraden coburgerham 2.75 p loogram
Gebraden kogelham 2.30 p. loogram
Boerenbeenham 2.95 p. 100 gram.

iTfIIII DESPEELBOOM I Uw kerstboekenwens
\i V**1 I VAN AUES HET MEESTE VAN AUES HET MOOISTE ,-. c*ll_«l. ,„, .„ . , _,_ _"_, m mm. mmksdeiP «wfcoom/' ,

-^^»
O. Fallaci. Interview met de geschiedenis ’49,50

/ /. Godfried Bomans: De laatste knal ’17,50

Jl./. t/ > ' *jjM.m F Erens: Naakt uit de biechtstoel f 27,50
1 \ i.W mÉÊÈV-M M Hart; De sleile hellin9 f 26'50. iw* i-im ~*\ M. Fontein: Memoires van een 06 meisje ’19.50

/ l^s-v-ij-ir^ VvmWÊtFfj* "'M De dagboeken van Wim Kan 1957-1968 f 27,50
/37/^Mif § (f) Schilderkunst van A tot Z van f225- voor f 99,-

-*- *■
-y Kunstschatten van Europa van f 99- voor f 49,—

nu in voorraad L^-^j BOEKHANDEL RUTTEN
Hoensbroek " Heerlen akerstraat 66. tel. 713136 heerlen

Postzegelhandel PPIV'IPIQPPYYffI
C. de Wit kiiWH^l

Nobelstraat 41, Heerlen tel. 045-710571 NüD een tlD7

* postzegels e„ andere Koo|D eenS Wat Voor e auto
* nieuwtjes * Accessoires v.a. ’ 15,-
-* albums filatelistische ' On(lerhou(,smidi)elenwa-/ 5-_
* catalogi 0f... een kadobon

* stockboeken benodigdheden Grasbroekerweg 9 Heerlen 045-724545

[IMfc~ herenmode
J. KERSTEN ~3*H !
De speciaalzaak
Prima kado's 9 "
* Hemden tol maat 49 en mouwlengte 4. 5. 6 en 7 op

voorraad
* Hemden worden voor u op de juiste mouwlengte gratis

korter gemaakt J^—y
* Ook hemden met buikmaten «;
* Pullovers t/m maat 60 \^A
* Enkele pullovers in lengtematen V

J.KERSTEN
Heerlen, Saroleastraat 2 herenmode

»^*o>omommmmmtmmmmomomomtmmtmomommmmmomoAmomttmmotntvm

/JB fik LONGINES# \ fl / ï\ STYLE

\/^ I Longmes kollektie Agassiz.
| r ' Ultraplat

IV^" " \ir quartzuurwerk.
v / \ J 18karaat goud.

Waterdicht/30 mtr.
*m mr Saffierglas.___■ n iflürrpirc

te 1.045-713662 U.|||Q| UUIIUPromenade35 sinds 1908HH-V 6411J8 Heerlen Ihorloger-juwelier-diamantair

I^jt^^^m B^^^É import en groothandel in
mf H I I W automaterialen,

B"^T \^fT gereedschappen en

' Bi _^^^J^ industriële artikelen,

Fax 740397 I
Telefoon 045-716951 I

In de Cramer 31 I

Blaupunkt Denver SQM 108 j
-rï*ÉvJW Met afneembaar jy^^^ bedieningsterminal ]

Ifflffl tegen diefstal {
ip" /Z^^^J^ll , j

JPMHi /MlM H£S| A Mi mfÈm\, lm*S__^S____ SE JSmlSn ___r *^^^«K__

" Bedieningsterminal " GroteLC-display
opzwanehals " 4 x 25 watt muziek |

" FM/MG/LG " Uit te breiden tot

" Automatische zender- Sound-systeem met
zoeker met scan Blaupunkt CD-speler en/of

" 25voorkeuzezenders cassettespeler.
(15 FM, 5 MG,5 LG)

.^ ,_l

Mm 1 \ *J _^ *y^ /iil ">’ v *J#77/__!

léSéShl
M(M *r^jÊ mmmi mlFï Mmll$i '
niinfniffinnil 'lUliik4_d_y_l_tt^

WVDSD

I ÖDPioiMeetf
I " radio-cassettespeler
j "2x 8.5 wattI " loudness
I " geheel ontstoord

KEH-4090 _* I
jj(!£ PIONGÊK
| «2x 25 watt Of 4x 15*rB't■ " autoreverse
I " 24 presets
I " gescheiden bas/trebie

" "4 speakeraansluiting
| " BSM
I " en veel meerJ nu met gratis
I antidiefstalslede| SAS-prijs 399^
I LichtwekkerJ geeft een
| waarschuwingssignaal as■ vergeet uw verlichting t*'
I doen ,
| SAS-prijs 4OM
I Digitale klok■ " met alarmfunctie
| " mcl batterij ."| SAS-prijs 9,50
| Set automatten
■ voor en achter a

SAS-prijs 17,50

I fiDPIONEÖ 1*
| " 10cmconus HI " inbouwspeakers 40 *<3

■ SAS-prijs cfi »
per stel

fID PIONEÊK
TS-1700 150Wntf<

[ 160mm 2-weg
| luidsprekersysteem

| SAS-prijs ocfl *per stel £o*^

JStoelhofl*11 *echte rfschapevacn""
* enorme
sortering

" lage prijzen
SAS-prijs «g g(J

va. J«M^

PAK-hoezen
" bedekt de ruiten ronfl^,
en houdt deze sneeu*'
ijsvrij
" soepele kwaliteit ..
SAS-prijs v og 5O
flfej Alarm

Gemini
« compleet alarm
" alarm via sirene en
knipperlichten ~" Ned. beschrijving, 1 JB^

garantie _
SAS-prijs 140,'
" vele uitvoeringen
" deskundige voorlich^^-
Voor een leuk cad*8"

ga je gewoon naa^^lj

/

emmastraat 11 hf?9 s
telefoon 045-/1 -^

Diverse
WANDEL-
METERS
va 49,95
WEDSTRIJD-
DARTBORD
1U 59,95
3ij aankoopKtU»

KOFFER
tan 24,95
oor iq tó



Nefkens
directeur
bij Nimox

- J
fe^is is met ingangvan 1 januari
ij Penoemd tot directeur van Ni-
btltl Zeist. Nimox is de houdster-

van 21 bedrijven in
," de vervoersbranche, waaron-
(,*?" groot aantal garages. Nef-
(ls directeur van de Nedam-ga-
i'l Roermond, ook een dochter-
J^eming van Nimox.
$* zich in het begin gaan bezig-

er> met het uitbouwen van het
l^Ve samenwerkingsverband
k*1 de Amro Bank en Nimox op
J^bied van leasing. Die samen-
talriB werd eveneens gisteren be-
P gemaakt.

BEURS-OVERZICHT
Hoger
STERDAM - De Amster-
k/ se effectenbeurs toonde
l*udag een vaste stemming. Al

ochtend lag de markt er
gelijk, maar nog wat aarze-
lt "Ü. Later op de dag, toen de
J|?r begon te stijgen, trokkenpersen van de belangrijkste
|fc~elen verder aan en konden
yei daar aanzienlijkewinsten
O^an bij een aanzwellende

h<L.algemene stemmingsindex
.CjU punt hoger op 104,2. De
V^ in aandelen kwam-op het
Vh

e bedrag van bijna f 700 mil-
y■ Op de obligatiemarkt, waar
tilj^ttizet werd gehaaldvan f518
tfe JOen, veranderde weinig. De
Vs , n van de meest verhandel-
t^atsleningen lagen onveran-
&y tot een fractie hoger.
Vri belangrijkste aandelen tra-
fe de meest in het oog lopende

ngen op bij de internationa-
le arden, in de financiële hoek
5Ceer by de fondsen rond de
V?n van Rotterdam. Zo werd
Jit,n°ed opnieuw fors duurder;
V^deel sloot f 4,20 hoger opf
C Nedlloyd ging f 3 vooruit
Rh: f 255 en Internatio Muller
.W* de markt f 1 hoger op f72.
Ht noteerde f 0,80 hoger op f

Cv^lyke Olie, de traditionele
V °erder van de internationale
%r werd f 4,40 duurder op
Ï'V 0p de optiebeurs was er
Pd . s winstnemingenveel aan-
\ l?v koopopties Koninklijke
'%* e Premie van de meest
S^ndelde serie in dit fonds, de
l^Uari/230, steeg van f 3,80
\ ' 6.
fo. ° verliet de markt f 3,30 ho-
LV°P f 153,30 en Hoogovens
V f 1 aan tot f 74,60.

CoxGeleen
verwacht

omzetgroei
EIJSDEN - CoxGeelen in Eysden,
fabrikant van rookgasafvoerkana-
len, verwacht de komende jarentel-
kens een omzetstijging van 10 tot 15
procent te behalen. Ook de winst
neemt toe. Dit jaar komt de omzet
uit op ongeveer ’35 miljoen. Bij
CoxGeelen werken 240 mensen.

Het bedrijf heeft zich de laatste ja-
ren geconcentreerd op basispro-
dukten in de lucht- en warmtetech-
niek. CoxGeelen heeft een ingrij-
pende reorganisatie achter de rug,
nadat het bedrijf in 1986 weer in Ne-
derlandse handen overging. De hui-
dige directeur ir W. Eggers nam
toen alle aandelen terug van Ameri-
kanen diehet bedryf in 1982 hadden
gekocht.

Er zijn sindsdienmiljoenen guldens
geïnvesteerd in automatisering. Het
produktieproces werd gestroom-
lijnd. Volgend jaar staat een nieuwe
directiewisseling op stapel. W. By-
post, directeur van het zusterbedrijf
Meercox en commercieel directeur
van CoxGeelen, wordt de nieuwe al-
gemene directeur. J. Miltenburg en
N. Span worden benoemd tot tech-
nisch c.g. financieel directeur. De
benoemingen gaan op 1 maart 1989
in. Ir Eggers wordt dan gedelegeerd
commissaris, onder meer belast met
langetermijnplanning.

Docenten techniek
vluchten naar
bedrijfsleven

EINDHOVEN - Docen-
ten diezijn opgeleid aan
de Nieuwe Lerarenop-
leiding Eindhoven
functioneren goed in
het lageren middelbaar
technisch onderwijs.

De bedrijfstages heb-
ben hierop een gunstige
invloed gehad. Opval-
lend is dat de helft van
de afgestudeerde lera-
ren voor een loopbaan
in het bedrijfsleven
kiest

Dit komt naar voren uit
een onderzoek van de
onderwijsinspectie bij
de dagopleiding leraren
technische vakken. Het
verslag van het onder-
zoek is toegezonden aan
de Tweede Kamer en

gisteren tijdens een bij-
eenkomst op de Peda-
gogisch Technische Ho-
geschool Nederland
(PTH) in Eindhoven
aangebodenaan het col-
lege van bestuur. De
NLO, die in 1979 van
start ging, maakt sinds
augustus 1987 deel uit
van deze hogeschool.

Minister Deetman van
onderwijs besloot des-
tijds dat de opleiding na

enige jaren aan een on-
derzoek zou worden on-
derworpen. Hierbij zou
worden nagegaan of de
afgestudeerden vol-
doende technische
vaardigheden bezitten
en in de praktijk goed
functioneren.

De grote meerderheid
(87 procent) van in
Eindhoven opgeleide
en nu in het lager en
middelbaar technisch

onderwijs werkzame le-
raren is redelijk of ge-
heel tevreden over werk
en opleiding. Zij achten
zich in praktisch en
technisch opzicht vol-
doende of goed toege-
rust voor het leraar-
schap

De hogeschool moet
volgens voorzitter dr
ir J. Houben samen met
het ministerie van on-
derwijs nagaan waarom
de helft van de opgelei-
de docenten zijn heil in
het bedrijfsleven zoekt.
Er zouden maatregelen
moeten worden geno-
men die het voor afge-
studeerden aantrekke-
lijk maakt een baan in
het onderwijs te aan-
vaarden.

Prijspeil in OESO-landen met 0,5 procent gestegen

Prijzen in Nederland stabiel
- De consumentenprijzen in de 24 landen van de Or-

Sjsatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling
,^0) zijn in oktober gemiddeld met een half procent geste-
■JJ: september bedroeg de prijsstijging 0,6 procent. Op jaar-
*ls zijn de consumentenprijzen met 4,2 procent gestegen te-
HO procent in september. In Nederland zijn de consumen-
frijzen niet veranderd ten opzichte van de maand ervoor.

sis bedroeg de prijsstijging in okto-
ber voor de OESO als geheel echter
4,6 procent tegen 4,3 procent in sep-
tember.

Ook wanneer devoedings- en ener-
gieprijzen buiten beschouwing wor-
den gelaten komt de prijsstijging in
oktober evenals september uit op
een halfprocent. In de periode okto-
ber 1987 - oktober 1988 zyn deze
prijzen gestegen met 3,9 procent. In
Europa bedroeg de prijsstijging 4,2
procent, in de VS 4,5 procent en in
Japan slechts 1,1 procent.

gMember namen de prijzen in
pr'and nog met 0,3 procent toe.
[jaarbasis noteert de OESO voor
j.erland een stijging van de con-

met 0,7 procent. In
bondsrepubliek kwam de prrjs-
iïj^g in oktober uit op 0,1 procent

* jaarbasisop 1,3 procent. Voor
j*;Brittannië zyn deze cijfers

1,0 en 6,4 procent.

van de energiepry-
Jjfeft de prijsstijging enigszins
?nid. De energieprijzen zyn in
j^rmet 0,7 procent gedaald. De
faling deed zich vooral voor in
jreiügde Staten, Frankrijk, de

Duitsland en Zwit.
i?1).'!. Op jaarbasis zyn de ener-
ïryzen gedaald met 0,3 procent.

k* Voedingssector zijn de consu-
j^nprijzen in oktober met 0,4

Ht6nt toegenomen tegen 0,7 pro-
I 1!) september. De matiging van

houdt verband met
?abiliS ering van het prijsniveau

Staten. Op jaarba-

beurs van amsterdam MTsiotkoersen/optiebeure
Hoofdfondsen v.k. __
AEGON 92,70 92.90
Ahold 83,80 84,50
Akzo 150,00 153,30
A.B.N. 41,30 42.20
Alrenta 157,20 157,20
Amev 52,30 53,40
Amro-Bank 77,20 78,90
Ass.R'dam 152,00 151,50
Bols 144,00 144,50
Borsunnj W. 107,00 111,00
Bührm.Tet. 55,40 56,30
C.S.M.eert. 62.20 61,80
Dordtsche P. 210,00 213,50
Elsevier 59,30 60,20
Fokker eert. 25,50 26,80
Gist-Broc. c. 40,70 41,40
Heineken 138,00 139,50
Hoogovens 73,60 74.60
Hunter Dougl. 79,00 80,30
IntMüUer 71,00 72,00
KLM - 42,00 42,50
Kon.Ned.Pap. 45,50 46,10
Kon. Olie 229,20 233,60
Nat. Nederl. 63.20 64,40
N.M.B. 180,50 180,00
Nedlloyd Gr. 252,00 255,00
Nyv. Cate 78,90 78.50
Océ-v.d.Gr. 257,00 262.00
Pakhoed Hold. 101,80 106.00
Philips 31,70 32,70
Philips divB9 31.20 31,80
Robeco 95,00 95.30
Rodamco 155.20 155,40
Rolinco 89,90 90,40
Rorento 60,20 60,30
StorkVMF 25,30 25,50
Unilever 113,90 116,20
Ver.Bezit VNU 88,30 89,00
VOC 33,70 34,50
Wessanen 80,00 81,00
Wolt Kluwer 146,70 146,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 29.20 29.10
ACF-Holding 55,80 56,20
Ahrend Gr. e 150,00 150,00
Alg.Bank.Ned 42,00 42,70
Asd Opt. Tr. 23,30 23,40
Asd Rubber 7,80 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold e 60,70 60,70
Aut.lnd.Rdam 55,00
BAM-Holding 215,00 215,00
Batenburg 69,00 69,00
Beers 118,50 118,00
Begemann 63,00 65,00
Belindo 423.00 423.00
Berkels P. 3,60 3,75
Blyd-WtH. 21.90 21,70
Boer De, Kon. 285,00 290,00
de Boer Winkelbedr. 58,00 58,70

Boskalis W. 9,65 9,70
Boskalis pr 8,00 8,35
Braat Bouw 900,00 900,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delft c 748,00 755,00
Calvéprefc 4150,00 4250,00
Center Parcs 53,50 53,20
Centr.Suiker 61,70 61,50
Chamotte Unie 12,80 12,70
Cindu-Key 97,80 97,50
Claimindo 408,00 408,00
Cred.LßN 67,20
Crown v.G.c 67,00 67,00
Desseaux 173,00 174,10
Dordtsche pr. 206,80 211,00
Dorp-Groep 43,00 43,50
Dorp v.div.B9 42,50 42,00
Econosto 170,00 173,50
EMBA 114,00 114,00
Enraf-N.c. 44,00 44,00
Enks hold. 278,00 278,00
Frans Maas c. 58,50 59,00
Furness 69,30 69,70
Gamma Holding 59,00 60,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 24,80 24,60
Geveke 35,50 36,00
Giessen-de N. 79,00 79,00
Goudsmit Ed. 143,50 143,00
Grasso'sKon. 83.80 84,00
Grolsch 107.00 108,00
GTI-Holding 141,50 140,50
Hagemeyer 75,00 74,50
H.B.G 175,00 175,00
HCS Techn 12,20 12,10
Hein Hold 121,00 123,50
Hoek's Mach. 146,80 150,00
Holdoh Hout 443.00 445,00
Holec 14,90 15,30
HA.L.Tr. b 1338,00 1344,00
Holl.Am.Line 1345,00 1347,00
Heineken Hld 121,00 123,50
Holl.SeaS. 1.31 1,32
HoU. Kloos 300,00 300,00
Hoop en Co 11,70 11,90
Hunter D.pr. 2.00 2,00
ICA Holding 15.70 15,70
IGB Holding 32,20 33,00
IHC Caland 17,20 18,00
Industr. My 148,10 148,00
Ingßur.Kondor 582,00 578,00
Kas-Ass. 30,70 32,00
Kempen Holding 15,20
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB . 66,00 66,00
KBB (eert.) 65.50 65,00
Kon.Sphinx 64,10 64,00
Koppelpoort H. 251,00 253,50
Krasnapolsky 147,30 147,30
Landré & Gl. 40,50 40,40
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 565.00 565,00
Medieopharma 73,50 74,70
Meha Inl. 5,80 f 5,80a|

MHVAmsterdam 15,00 16,50
Moeara Enim 985,00 1005,00
M.Enim 08-cert 12900,00 13000,00
Moolen en Co 31,60 32,50
Mulder Bosk. 37,00 a 37,00 a
Multihouse 9,80 10,00
Mynbouwk. W. 395,00 395,00
Naeff 225,00
NAGRON 46,00 47,30
NIB 465.00 468,00
NBM-Amstelland 12,80 13,20
NEDAP 269,50 269,50
NKF Hold.eert. 217,80 217,80
Ned.Part.Mij 31,10 31,00
Ned.Springst. 7000,00 7000,00
Norit 600,00 608.00
Nutricia 244,00 242,00
Omnium Europe 19,00 19,00
Orco Bank e. 81,00 81,10
OTRA 425,00 426,50
Palthe 143,00 144,00
Polynorm 82.00 83,50
Porcel. Fles 116,00 116,00
Ravast 52,00 52,00
Reesink 54,50 57,20
Riva 44,00 45,00
Riva (eert.) 44,00 ■ 44,50
Samas Groep 52,00 52,40
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 33,00 33,40
Schuitema 1050,00 1050,00
Schuttersv. 97,00 91,00 d
Smit Intern. 23,30 24,50
St.Bankiers e. 29,70 29,60
TelegraafDe 364,00 366,00
Text.Twenthe 209,00 207,00
Tulip Comp. 65,00 64,60
Tw.KabelHold 109.50 110,00
Übbink 76,50 77,00
Union Fiets. 16,00 16,50
Ver.Glasfabr. 206,00 206,00
Verto 60,20 60,90
Volker Stev. 43,00 43.50
Volmac Softw. 78,10 78,40
Vredestein 17,70 18,80
VRG Gem.Bez. 166.50 169,50
WegenerTyl 153,50 155,00
West Invest 18.50 18,70
Wolters Kluwer 146,00 146,70
Wyers 55,60 56,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33,00 33,00
ABN Aand.f. 65,30 65,90
ABN Beleg.f. 49,00 49,10
ALBEFO 50,00 50,00
Aldollar BF $ 20,40 20,80
Alg.Fondsenb. 211,00 212.00
Alliance Fd 12.00 12,00
Amba 42,00 42,00
AmencaFund 251,00 253,00
AmroAinF. 89,40 89,60

|AmróNeth.F. 64.60 - |

Amro Eur.F. 60,60 60,80
Amvabel 93.50 94,00
AsianTigersFd 50,30 50,30
Bemco Austr. 59,50 59,30
Berendaal 93,00 93,00
Bever Belegg. 26,00 25,80
BOGAMIJ 112,00a 112,50
Delta Lloyd 37,30 37,30
DPAm. Gr.F. 20,80 20,90
Dp Energy.Res. . 30,00 30,00
Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMFrentefonds 69,40 69,70
Eurinvestü) 105,00 105,00
EurAss. Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 47,80 47,90
Hend.Eur.Gr.F. 147,00 148,00
Henderson Spirit 65,30 65,20
Holland Fund 56,80 57,50
Holl.Obl.Fonds 121,20 121,20
HoU.Pac.F. 98,90 99,20
Interbonds 597,00 597,00
lntereff.soo 29,50 30.50
Intereff.Warr. 219,00 220.00
JapanFund 37,30 37,40
MX Int.Vent. 60,00 60,00
Nat.Res.Fund 1230,00 1230,00
NMBDutch Fund 31,70 32,50
NMBOblig.F. 36,40 36,50
NMBRente F. 101,40 101,50
NMB Vast Goed 36,90 36,90
Obam, Belegg. 184,50 185,00
OAMF 14,85 14,90
Orcur.Ned.p. 46,90 46,90
Prosp.lnt.H.l. 10,10 10,10
Rentalent Bel. 1353,10 1354,60
Rentotaal NV 30.90 31,00
Rolinco cum.p 99.60 b 100,60b
Sci/Tech 17,60 17,80
Technology F. 16,60 16,70
Tokyo Pac. H. 235,00 235,50
Trans Eur.F. 61,90 62,10
Transpae.F. 500,00 495,00
Uni-Invest 118,00 117,00
Umeo Inv.F. 80,30 80,30
Unifonds 25.10 25,30
Vast Ned 120,90 120,90
VentureF.N. 38,50 38,50
VIB NV 84,30 84,30
WBO Int. 74,00 73,80
Wereldhave NV 203,50 203,70
Wereldh.divB9 200,30 200,40

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33,00
Amer. Brands 54.20 55,20
Amer. Expres 26,50 27,00
Am.Tel.A Tel. 29,00 29.50
Amentech 94,50 95,60
Amprovest Cap. 131.00 131,00
Amprovest Ine. 230.00 230,00

lASARCO Ine. 26.20 26,20
Atl. Richf. 79.50 79,70
BAT Industr. 4,40 4,40

BeUAtlantic 72,60 73,30 1
BeUCanEnterpr 37,30 37,30 I
BeUßesAdlr 1,60 1,60 \
BellSouth 44,00 40,30 \
BETPubüc 2,20 2,20 1
Bethl. Steel 21.50 22,00 !
Boeing Comp. 61,50 61,70
Chevron Corp. 45,50 - iChrysler 26,25 27,20 'Citicorp. 25,80 25,80 i
Colgate-Palm. 45,50 45,70 1
Comm. Edison 32,25 32,00 i
Comp.Gen.El. 400,00 - 'Control Data 19,10 19,25
Dai-IchiYen 3130,00 3120,00 1
Dow Chemical 84,70 85,00 i
Du Pont 85,75 85,80 l
EastmanKodak 44,80 44,80 'Elders IXL 3,62 - iEuroact.Zw.fr. 222,00 222,00 l
Exxon Corp. 45,25 45,65
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 22,40 22,00
Ford Motor 51,50 50,70
Gen. Electric 44,70 45,00
Gen. Motors 86,00 86,00
Gillette 33,10 33.40
Goodyear 48,00 48,70
Grace & Co. 25,40 25,00
HoneyweU 58,75 59,50
Int.Bus.Mach. 120,90 121,50
Intern.Flavor 48,10 48,40 d
Intern. Paper 44,10 44,50
ITT Corp. 51.25 51.70
Litton Ind. 70.50 70,50
Lockheed 40.60 40,60
Minnesota Mining 61.50 62.00
Mobil OU 45,50 45.80
News Corp Auss 9.50 9,40
Nynex 67,30 68,00
Occ.Petr.Corp 25,30 25,70
Pac.Telesis 31,20 31,70
P.& 0. ® 6,00 5,10
Pepsico 38.80 39,25
Philip Morris C. 97,50 97,70
Phill. Petr. 19,70 20,00
Polaroid 35,00 35,60
Pnvatb Dkr 297,00
Quaker Oats 52,30 52,50 d
RJR Nabisco 89,00 87,50
St.Gobin Ffr 548,00 545,00
Saralee 44,75 45,00
Schlumberger 31,70 32,50
SearsRoebuck 40.10 40,20
Southw. Bell 41,30 41,50
Suzuki (yen) 716,00 713,00
Tandy Corp. 41,00 41,00
Texaco 50.30 51,50
Texas Instr. 39,30 39,70
TIP Eur. 1,60 1.65
Toshiba Corp. 1010,00 1030,00
Union Carbide 25,00 25,10
UnionPacifie 62,50 63,50
Unisys 27,90 28,30

USX Corp 28,50 28,80
US West 58,20 58,50
Warner Lamb. 75,30 76,75
Westinghouse 52,00 52,70
«Voolworth 50,00 50,00
Xerox Corp. 57,10 57,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 43,00 d 43,00
Am. Home Prod. 155,20
ATT Nedam 55,50 56,00
ASARCO Ine. 38,00 39,00
AU. Richf. 155,00 156,00
Boeing Corp. 121,00 121,00
Can. Pacifie 30,00 31,00
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 51,00 51,00
Citicorp. 49,00 d 50.00
Colgate-Palm. 88,00 89,00
Control Data 31,80 33,50
Dow Chemical 166,50 167,00
Eastman Kodak 88,00 87,50
Exxon Corp. 86,60 88,20
Fluor Corp. 41,00 41.00
Gen. Electnc 86,50 87,50
Gen. Motors 167,50 169,00
Gillette 66,00 66,00
Goodyear 96,00 97,00
Ineo 60.00 63,10
IBM. 234,50 236,00
Int. Flavors 92,00
ITTCorp. 102.50 102.50
Kraft Ine 193,00
Kroger 17,00 d 17,00
Lockheed 80,00 81,40
Merck&Co. 109,00 111.00
Minn. Min. 120,00 122,00
Pepsi Co. 80,00 76,00
PhiUp Morris C. 190,00 191,50
Phill. Petr. 36,00 d 36.50
Polaroid 65.00 65,00
Procter &G. 162,00 163,00
QuakerOats 100,00 100,00
Schlumberger 62,00 63,00
SearsRoebuck 79,00 78,00
SheU Canada 61.10 62,70
Tandy Corp. 79.50 79.50
Texas Instr. 76,00 75,80
Union Pacifie 122,00 125,00
Unisys Corp 53,00 54,00
USX Corp 54,20 55,00
Varity Corp 4,00
Westinghouse 101,00 103,00
Woolworth 98,00 98.00
Xerox Corp. 110,00 109,00

Warrants
Akzo 36.50 37,90
AMRO warr. 4,20 4,30
Asia Pac Gr F. 5,65 5,75e
Bogamij 9,90 9,90
Falcons Sec. 12,35 12,70

Honda motor co. 2290,00 2480,00
K.L.M. 85-92 129.90 127.00
Philips 85-89 34,00 34.00
Stßankiers a 3,50 a 2,30
Stßankiers b 2,00 a 2,80

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,70 102,00
Aegon warr 14,10 14,10
W/2 ABN 87 97,80 97.80
13Amev 85 98,50 98,50
13Amev 85 97,75 97.75
10 AmevBs 102,50 102,50
11 Amev 86 98,30 98,30
14'/4AmroB7 99,20 99,20
13 Amro-BankB2 102,70 102.70
10'AAmro 86 97,50 97,50
10Amro 87 97,00 96,75
»4 Amro 86 100,00 100.00 'Amro Bank wr 23,30 24,50
Amro zw 86 68,60 68,60
9 BMH ecu 85-92 102,25 102,25
7BMH 87 98,25 98,25
11 CC RaboB3 102,50 102,50
9CCRabo 85 105.40 105,40
7CCRaboB4 108,30 108.30
lO'/nEEG-ecu 84 102,00 102,00
93/4EIB-ecu 85 106,35 105.80
12'A HIAirl.F 94,25 94,25
12 NIB(B) 85-90 103,00 103,00
ll'/4 NGU 83 101,60 102,00
10NGU 83 102,00
2V« NMB 86 87,00 87.00
NMB warrants 29,30 29,20
8% Phil. 86 95,00 95,00
63/4 Phil.B3 95,00 95,40
14'AUn.Becumy86 99,40 99,90
12/4Umi. 97,75 97.00
43A Akzo 69 215,00 215,00
V/2Amro 69 392,00 403.00
5^4 Gist 69 455,00 455,00

Parallelmarkt
Alanheri 14,90 14,90
Berghuizer 45.80 45,80
Besouw Van c. 36,50 36.50
CB ObligiU 101.40 101.50
CBOblig.F.2 101,60 101,70
CBOblig.F.3 103,00 103.10
De Drie Electr. 27,90 27,30
Dentex Groep 27,80 27,50
Dico Intern. 77,80 78,00
DOCdata 29,00 28.50
Geld.Pap.c. 72,10 71,00f
Gouda Vuurv c 57,10 58.00b
Groenendijk 25,70 25.70
Hes Beheer 247.00 248,00
Homburg eert 3,60 3.50 f
Infotheek Gr 18.70 19.00
Interview Eur 7,00 7.00
Inv.MijNed. 37,40 37.40

KLM Kleding 24,60 24,10
Kuehne+Heitz 24,00 24,00
LCI Comp Gr. 32,80 32,10
Melle 302,00 302.00
Nedschroef 64,80 64,80
Neways Elec. 8,30 8.40
Pie Med. 10.30 10.40
Simac Tech. 14.60 14,50
Text Late 4,30 3.90
Verkade Kon. 295,00 a 290,00
Weweler 78,00 75.50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s k

abn c apr 45,00 539 1.00 1.30
abn p apr 40,00 500 1,00 1,10
akzo c jan 140,00 530 11,30 15.00 ,
akzo c jan 150.00 1010 4,50 6,20
akzo c jan 160,00 338 1,20 1,70 |
akzo c apr 160.00 325 5,30 6,50 ,
akzo p jan 150.00 286 3,60 2,50 j
amro c jan 80.00 386 0,90 1,10 |
amro c apr 75,00 290 5.20 6.30 ,
amro c apr 80,00 526 2.20 2,90 'eoE c jan 230,00 308 19,80 22,80
eoE c jan 240,00 522 11,50 14,00 1
eoE c jan 245.00 345 7,50 9,50 I
eoE c jan 250.00 740 4,30 6,20
eoE c jan 255,00 598 2,40 3,1
eoE c jan 260,00 823 1.20 2,00 'eoE c feb 250.00 757 6,70 '8j& :
eoE c apr 250,00 543 9,20 11,00 1
eoE c okt 250,00 255 15,00 16,50 'eoE p jan 250.00 478 4.80 3,30 '.
eoE p feb 240,00 403 3.60 2,70 "hoog c jan 65.00 303 9,30 10.20 ■

hoog c jan 70.00 443 5,70 6
hoog c jan 75.00 619 3,00 3.3* .
hoog c jan 80.00 433 1,70
kim c jan 40,00 822 2,70 3,00 ;
kim c jan 45,00 293 0,50 4.60 .
kim c apr 40.00 637 4,20 4.70 "kim c 091 40,00 301 B.ÏO 9.00 \
knP c jan 45,00 503 I,Bob 2,10 .
natn c jan 65,00 360 1,10 1.60 "obl p aug 100,00 500 1,60 a 1,20 \
phil c jan 30,00 977 2,40 3.00 .
phil c jan 35.00 903 0.30 0.50 «
phü c apr 35,00 891 1,00 1,40 \
phil c 093 30,00 395 7,90 8,40 .
phü p apr 35.00 251 4,50 3.60 'olie c jan 210,00 358 19.50b 23.50b\
olie c jan 220,00 996 10,60 14,00b.
olie c jan 240,00 1461 1,10 1,60b»
olie c apr 230,00 451 9,80 12.00, \
olie c apr 240.00 550 5,30 6.» ,
olie c apr 250,00 388 2,50 3,20. «
olie p jan 220,00 362 0.90 0.30 \
oUe p jan 230.00 617 3,70 a
züv p mrt 600,00 300 19,00 a 19
umi c jan 110.00 295 5,50
umi c jan 120.00 367 1.00
voc c jan 35.00 267 0.60

economie

Heineken blijft
gewild in de VS

J^EVELAND (UPI/ANP) - Hei-
den heeft 23,2 procent van de
J^erikaanse markt voor import-
J'er in handen en is daarmee on-

scherpe concurrentie van
v°ural het Mexicaanse merk Co-
?*ia nog steeds het meest ver-
kochte buitenlandse bier. Het
fideel van de totale markt, die
Jjfjaar stagneerde, bedraagt 1,2
F°cent.

f*n woordvoerder van Heineken
deze cijfers in grote

JJien, maar wees er wel op dat
et nog maar om schattingen

!°or 1988 gaat. He.t marktaan-
aeel van het Nederlandse con-
f?[n is volgens hem ruwweg ge-
J* gebleven. Bij de genoemde
"3,2 procent gaat het overigens

om het merk Heineken.

Inclusief Amstel Light en enkele
kleine merken komt het concern
op ongeveer 27 procent van de
markt voor importbier.

De verkoop van importbier nam
dit jaarmet 3,2 procent toe tot 5,2
procent van de markt. De groei is
geringer dan in voorgaande ja-
ren. Dit is deels toe te schrijven

aan het lage niveau van de dollar-
koers. Buitenlandse brouwers
werden daardoor gedwongen
hun prijzen te verhogen. Voorts
speelt mee dat de Amerikanen
wegens de strenge straffen op
het rijden onder invloed minder
drinken in bars en restaurants,
waar gewoonlijk eerder buiten-
lands bier wordt genuttigd dan
thuis

De grote brouwerijconcerns in
de VS vergroten hun marktaan-
deel geleidelijk ten koste van
kleinere bedrijven. Het aandeel
van de gigant Anheuser-Busch,
met het topmerk Budweiser,
groeide van 28,2 procent in 1980
tot 40,5 procent in 1987 en 41,9
procent dit jaar. Budweiser ging
in 1988 van 26,4 naar 27 procent.

De tweede grote Amerikaanse
producent, Miller Brewing Com-
pany, vergrootte zrjn marktaan-
deel dit jaarvan 21 tot 21,6 pro-
cent, terwijl Adolph Coors Com-
pany omhoog ging van 8,4 tot 8,7
procent. Stroh Brewing Compa-
ny zag het marktaandeel verder
dalen van 11,5 tot 11 procent.

Bedrijfsfonds wil concentraties beperken

Regeling bij fusies
van krantenuitgevers
DEN HAAG - De ontwikkelingen
op het gebied van dagbladconcen-
tratie van de afgelopen twee jaar
kunnen voor de nabije toekomst ge-
varen met zich meebrengen voor de
persverscheidenheid. „Er is daarom
onvoldoende zekerheid dat in de
toekomst geen controleregeling in-
zake persconcentratie nodig zou
zijn." Op basis van deze constate-
ring heeft het Bedrijfsfonds voor de
Pers een persfusieregeling ontwor-

pen. Het voorstel van het Bedrijfs-
fonds voor de Pers is gistermorgen
openbaar gemaakt.

De regeling van het Bedrijfsfonds
verbiedt concentraties in de dag- en
nieuwsbladpers, waarbij een onder-
neming meer dan een derde van de
oplagemarkt in handen krijgt.

Voorts dienen concentraties dieeen
marktaandeel tussen de 20 en 33,3
procent opleveren getoetst te wor-
den door een onafhankelijke com-
missie op de mogelijkheid of mis-
bruik gemaakt kan worden van de
aldus verkregen machtspositie en
op de continuïteitvan de zelfstan-
digheid van de betrokken redacties.

Voorts dienen kranten jaarlijks op-
gaaf te doen van de eigendoms- en
zeggenschapsverhoudingen. Over-
tredingen kunnen gestraft worden
met het uitsluiten van de onderne-
mingen) van bijdragen van het be-
drijfsfonds voor de pers en van bij-
dragen uit de meeropbrengsten van
etherreclame. Bovendien kunnen
concentraties waarvoor geen toe-
stemming is gevraagd, nietig wor-
den verklaard. Waar in dit geval
sprake is van ontduiking van deze
nietigheid door toepassing van bui-
tenlands recht, kan de onafhankelij-
ke commissie besluiten de uitgave
door een ander te laten voortzetten.

De regeling van het Bedrijfsfonds
voor de Pers gaat verder dan het
voorstel dat de Mediaraad onlangs
heeft gedaan. Ook deelnemingen in
krantenbedrijven, redactionele sa-
menwerkingsverbanden en ophef-
fing van uitgaven vallen onder de
regeling.

Ook hogere
rente op

hypotheken
DEN HAAG - De rente-ontwikke-
lingen van de laatste tijd zijn voor
de levensverzekeringmaatschappij-
en aanleiding om met ingang van
vandaag de hypotheekrente met 0,2
procent te verhogen. Daarmee komt
de basisrente op 7,1 procent. De
nieuwe rente geldt voor hypothe-
ken met gemeentegarantie en voor
hypotheken tot ten hoogste 75 pro-
cent van de executiewaarde (rente-
betaling per maand achteraf).

De speciale beleningen waar de
banken maandag op konden in-
schrijven, dragen een iets hogere
rente dan de vorige. De rentevoet
bedraagt 5,60 procent tegen 5,50
procent voor de aflopende belenin-
gen.

Staalproduktie
blijft toenemen

BRUSSEL - De produktie van ruw-
staal in de niet-communistischelan-
den is in november verder toegeno-
men. Ten opzichte van dezelfde
maand van 1987 was er een groei
van 4,0 procent tot 39,51 miljoen
ton.

De toeneming in de Europese Ge-
meenschap lag met 10,4 procent
ruim boven het gemiddelde, zo
blijkt uit cyfers die gisteren zyn ge-
publiceerd door het Internationale
Instituut voor IJzer en Staal (IISI).

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 19-12-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.200-/26-.700,
vorige ’ 25.880-/ 26.380, bewerkt ver-
koop ’ 28.300, vorige ’ 27.980 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 350-/ 420, vori-
ge ’ 345-/ 415; bewerkt verkoop ’460
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-3
tenlands bankpapier van gisteren:

Amer.doUar 1,93 2,053
Brits pond 3,49 3,74 1
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Duitse mark (100) 110,75 114,75 ,
It. lire (10.000) 14,55 15,95. Port. esc. (100) 1,27 1,45

' Can. doUar 1,59 1,71
Franse fr. (100) 31,75 34,25
Zwits. fr. (100) 131,50 136,00..
Zweedse kr. (100) 31,00 33,58|
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
Deense kr. (100) 27,75 30.25
Oost.schill (100) 15,75 16,35
Spaanse pes (100) 1,66 1.81
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,00 49,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,88 3,13
Jap. yen (10.000) 156,75 161.75

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister
middag:

Amer. dollar 1,98525-98775
Brits pond 3,6175-6225
Duitse mark 112,840-890
Franse franc 32,995-33,045
Belg. franc 5,3785-3835
Zwits. franc 133,780-830
Japanse yen 159,95-160,05
Ital. Ure 15,315-365
Zweedse kroon 32,530-580
Deense kroon 29,155-205
Noorse kroon 30,415-455
Canad. dollar 1,65325-65575 ,
Oost. schiU 16,0370-0470
lers pond 3,0150-0250
Spaanse pes 1,7420-7520
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.doUar 1,6910-7010
Hongk.dollar 25,40-25,65
Nieuwz.dollar 1,2435-2535
Antill.gulden 1,1000-1300
Surin. gulden 1,1000-1400
Saudische rial 52,85-53,10
Ecu gulden 2,3425-3475

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 280,2 276,2
alg.-lokaal 273,5 283,2
internationals 287,4 290,8
industrie 246,3 248,8
scheepAuehtv. 245,5 249,0
banken 338,5 340,7
verzekering 585,6 591,4
handel 452,1 456,2
cbs obl.index 115,1 115,2
rend. staatsl. 6,29 6.27
waarvan 3-5 jr 6,22 6,21' |
waarvan 5-8 jr 6,30 6,29
waarv.s langst 6,45 6,44
rend. bng-len. 6,54 6,53 I
rend. banklen. 6,31 6.30 I

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):

Akzo 153,30-154,20(153,30)
Kon Olie 233,00-234,40(233,670)
Philips 32,70-32,90 (32,70)
Unilever 116.50-117,50gl (116,20)
KLM 42,50-43,00 (42,50)

NEW VORK 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 2144.29 959.44 183.68 816.47
Hoogst 2179.64 975.12 185.99 829.44
Laagst 2141.07 956.27 183.20 814.69
Slot 2172.68 970 90 184.98 826.25-.
Winst/
verlies + 21.97 + 9.95 + 0.47 + 7.49

" Het successtuk van Fokker, de Friendship oftewel F27, is 30 jaargeleden door de natio-
nale vliegtuigfabrikant in produktie genomen. Door alle tumult rondom de nieuwe vlieg-
tuigtypes Fokker 50 en Fokker 100 is het jubileum (van de serieproduktie, het prototype
vloog al in 1955) van de Fokker Friendship een beetje verloren gegaan. Het prototype van
dit toestel doet nog steeds dienst bij de NLM. De F27 is momenteel in gebruik bij zon 170
luchtvaartmaatschappijen in 63 landen. Vorig jaarwerd de laatste van de 786 gebouwde
F27's afgeleverd.
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Koopje! Echt runderleren
BANKSTEL, 3-1-1, kuip-
model, 3 mnd. oud. Vr.pr.
£2850.- (nw.pr. ’4600,-).
Tel. 045-323830.
Te k. zeldzaam zw. barok
5-drs. SALONKAST; ant.

Eetrol hanglamp, ant. zw.
arok buro; ant. bronzen

klokkenstel; oude barok
eethoek, zeer mooi! Weeg-
schaal + koffieservies, an-
dere leuke antieke stukjes.
Tel. 045-458908.

Te ruil grote EENGEZINS-
WONING te Heerlen met
drie slpkmrs. en tuin tegen
kleinere flat in Heerlen. Tel.
045-726370 voor 16.00 uur.

Te h. of te k. gevr. BE-
JAARDENWONING of
bungalow m. garage. Tel.
045-227138.
KERKRADE-WEST, Fre-
denkagracht 1, hoekwo-
ning met carport, berging,
voor- en achtertuin, woon-
kam. met parket, 3 slpk.,
ligbad met 2e toilet. In pri-
ma staat, ’98.000,-. By
100% financ. netto-maand-
last ca. ’ 485,-. Kopen is nu
goedkoper dan huren. Wh-
man & Partners Vastgoea.
Tel. 045-728671.
BRUNSSUM. M'trich-
terstr. 148, halfvrijst. woon-
huis, voorzien van alle ge-
makken. PR. ’ 98.000- k.k.
Zonder aanbetaling wordt
de netto-maandlast ca.

’ 485,-. Wiiman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
KAALHEIDE Heiveldstr.
125,ruime hoekwoningmetloods/atelier, geheel cen-
traal verwarmd. Vr.pr.

’ 135.000,- k.k. Wnman &
Partners Vastgoed. Tel. 045-
-728671.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Centr. VERWARMING
D.H.Z.-pakket b.v. 8 rad.
ketel en alle aansluitmat.
J 2850,- mcl. b.tw. Tel. 045-
-313239.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Zeer mooie lerse SETTER-
PUPS met stamboom te
koop. Tel. 045-221268 of
244145.
TECKELS, lang- en ruw-
haar. Tel. 04459-1237.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERS. Tel. 04490-71833.
POEDELTJES div. kleu-
ren en Yorkshireterriertjes.
zeer klein en mooi. Thull
3Óa Schinnen. i
Koopje! Jonge dwerg- en
TOYPOEDELTJES iets
aparts, Kerkstr. 33, Übach
o. Worms.
Onze stoute PUP respec- '.teert geen lieve boomerreu
ivan 16 mnd. zoekt daarom
liefdevol blijvend thuis. ;
045-325673. ,
Blonde BOUVIER te koop ;
imet papieren, zeer mooi. ITel. 04492-3115. I

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045463333.
Valkenburg te h. 2/3 KA-
MER-APP. 1-pers. geh. ge-
meub., tel.aansl. Pr. resp.’650,- ’875,- p.mnd. all-in.
Borgsom dito, event. ver-
zorging. Tel. 04406-13212.
Geh. compl. KERSTMAN-
COSTUUM N. Bijsmans,Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-
kerveld Heerlen. Tel. 045-
-717608.
Te h. 3-K.-APP. in villa met
park. beg. grond met
schuur, terras en eig. par-
keerplaats nabij station
V-burg. Inl. dagelijks tus-
sen 18700 en 20.00 u. 04406-
-15778.
Gemeub. ZIT/SLPK. cv.,douche, keuk. Panneshei-
derstr. 1 of 19K'rade.
Te huur WONING in Hartje
Hoensbroek voor alleen-
staande of ouder echtpaar.
HUurprys ’ 575,-. 045--217006.
Te huur APPARTEMENT
te Hoensbroek, 1 è 2 pers.
’550,- all in. Huursubs.
aanw. Tel. 04492-1822.
Nette gemeub. KAMER te
h. aan rand Heerlen-C. voor
keurig persoon. 045-217592.

Wrj kopen GOUD, brilj.
enz. Contant geld, Verse-
veld Saroleastr. 80A, Heer-
len, tel. 045-714666. Defect
geen bezw.
Te k.gevr. dikke TROT-
TOIRTEGELS ml. 045-
-711617.
KLEUREN-TV'S met tele-
tekst gevraagd, ook VHS
video's en stereotorens,
04406-12875.
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.
Te k. gevr. Comp Sinclair
ZX SPECTRUM 48. Na
18.00 uur tel. 045-272024.
Te k. gevr. eiken BANK-
STEL, eiken wandmeubel
en eiken eethoek + koel-
kast. Tel. 04490-23248.
Te k. gevr. stereo TAPE-
DECK type Sony 355, Teac
Akai o.e.d. Tel. 045-422664.
Te k. gevr. GASHAARD
huisjesmodel en nometrai-
ner. Tel. 045-211001.
Te k. gevr. OMA-DRES-
SOIR zwaar uitgestoken en
dito houten kroonlamp.
045-211001.
Gevr. Atari SPELCOMPU-
TER met spelletjes enjoys-
tick enz. Tel. 045-222084.

Wij kopen alle merkenAUTO'S Schade en sloop.Tel. 045-416239.
Tek. BMW 315, bwj. '83, ba-
hama beige metal., voor en
achterspoiler, alum. velgen,
trekh., z.g. in orde, ANWB
gek., t-e.alo. Tel. 045-221268.
Mooie VW Derby GLS bj.
'80. Vrjar. ’2650-. Berg-
plein 9 Hoensbroek.
Te k. PEUGEOT 305 GLD
diesel, type '83, 109.000 km
gel. i.z.g.st. ’3850,-. Lich-
fenbergerstr. 53 Schaes-
berg^

SEAT dealer, A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. Tel.
045-222455 biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
'87; Seat Ibiza Van diesel
'86; Seat Malaga 1.5 GLX
'88: Seat Ronda 1.2 GL '84;Subaru 1800 GL 4 WD '88;
Subaru 1800 GL '85-Suba-
ru 1300 3-drs. '84; Subaru
1300 '80 en '81; Subaru Mini
'87 (2x); Renault R5'85 en
'81; Lada 2105GL '83 en '82;
FiatPanda '81; Honda Civic
'80 en '76; Mazda 323 '81 en
'78; VWDerby '77: Opel Ka-
dett '77; Austin Allegro '78;
Fiat Ritmo diesel '80' Sun-
beam 1000 '79; Fiat Polski
'77: Citroen Visa GT '83;
Alfa Sud 1.5 '81; Fiat 127
'79; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Morris Marina '78; Peu-
geot 305 GL '79; VW Cam-

Ëer '80. Inr. en fin. mog.
ipnd. koopavond.

Wetzels AUTO'S, Indus-
triestraat 35 Sittard. Tel.
04490-10655. Opel Omega
18S '87; OpelKadett GSI 2
Itr. cabriolet '88; Mercedes
300 E autom. '88; Mercedes
300 D autom. '85; Mercedes
300 D '86; Mercedes 2.5 '88;
Mercedes 190 D '88; Merce-
des 190 D '85; Mercedes 380
SE L '84; Volvo 480 SE '87;
Scirocco GTI '83; Golf GTI
'85; Toyota MR 2-'B5; Hon-
da Civic automaat '84;
BMW 525 I autom. apart

I '84; BMW 323 I turbo '85;
BMW 323 I apart '85'BMWI 745 I turbo *81; BMW 316
'85; Toyota Celica 2.0 coupe
'82; Opel Senator 2.8 nw.st.
'79; Fiat Uno '86; Ponyiac
Trans-Am '82; Ford Fiesta
1.1 '88; Peugeot 505 STI tur-
bo '86.
T.k. Volkswagen PASSAT
GLS. veel extra's, i.z.g.st.,
bjr. '79, APK okt. '89. 'Vr.pr.

’ 2650,-. Tel. 04490-20066.
Bovag GARAGE Schaep-
kens Diedt te k. aan: Ford
Sierra 2 Itr. Laser 5-drs.
type '84 ’ 11.900,-; Ford Es-
cort diesel luxe '84

’ 11.900,-; Nissan King cab
Amerik. uitv. 15.000 km '86

’ 18.900,-; BMW 320 LPG,
veel extra's type '81

’ 7500,-; Fiat Regatta 1300
ES nw.st. '85 ’9500,-; Opel
Kadett diesel zeer mooi 84
’8950,-; Datsun Stanza 1.6
GL '84 ’7900,-; Audi 80
GLS 4-drs. nw.st. ’5750,-;
Ford Escort Laser 5-drs. '84

’ 12.000,-: Fiat Ritmo 65 CL
type '82 ’3700,-: Ford Tau-
nus stationcar 2 Itr. Ghia '83
’6750,-; Renault 5 GTL
type '81 ’2500,-; Opel Ka-dett 1.3 S GL sedan '87

’ 18.900,-; Skoda 105L type*84 ’2750,-; Ford Fiesta
1100 Laser '86 ’12.500,-;
Fiat Panda 45S type '84
’5000,-; Fiat 127 type '81

’3000,-; Talbot Solara GLS*81 ’2950.-; VW Polo type
'81 ’3500,-; Opel Kadett
City nw.st. '84 ’3500,-:
Honda prelude nw.st. '84
’16.900.-; BMW 316 LPGsportvelgen wit '84

’ 14.750,-: Alfa Romeo Al-
phetta '87'’ 1500,-; VW Golf
sportuitvoering 1600 S
’3750,-; Talbot 1100 VF3
eerste eig., 60.000 km '82
rolst. verv. ’3900,-; Re-
nault 4 F 6 '82 ’2950,-.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men, tel. 04405-2896.
Ford FIESTA 1.1 L bj. '79
apk t/m nov. '89, i.z.g.st.
’2150,-. 045-720951.
Te k. TOYOTA Corolla sta-
tion 5-drs. bj. '79, apktot 11-
-'B9, vr.pr. ’2150,-. Troere-
berg 19, Übach o. Worms.
Toyota Carina bj. '81 apk '90LPG. Tel. 045-463364.

VW GOLF mech. 100%,
apk, type '78, met. res. on-
derd., vr.pr. ’1350,-. Tel.
045-271148 na 19.00 uur.
LADA 1600 GL '83 kl.
blauw ± 64.000 km. Opti-
male- cond. Koopje, inruil
mog. AutobedrijfBoschker
Heerlerweg 67, Voerendaal
045-751605.
CITROEN GSA break sta-
tioncar '82, le lak,kl. blauw
optimale cond. zeer lage
prijs. Inr. mog. Autobedrijf
Boschker en Zn, Heerler-
weg 67, Voerendaal, tel.045^751605. 'TOYOTA Corolla luxe be-
stel diesel 5 bak kl. wit bj.
'84 gr. kent., lage prijs. In-
ruil mogl. Autobedr.
Boschker en Zn, Heerler-
weg 67, Voerendaal, tel.
045-751605.
TOYOTA Little Ace bestel
6 pers. '82 met lpg kl.
blauw, mr. moe. Autobedr.Boschker en Zn, Heerler-
weg 67, Voerendaal.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.
320.320,24

Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

Love Line
Wat ik als nachtzusterzoal
meemaak? Als je me belt

zal ik het verklappen.

06-320.320.61
Privé bij ANITA, ook zater-
dags. Tel. 045-352543.
Privéhuis MICHELLE, de
mooiste tijden beleeft u bij
onze meiden!!! met Veroni-
que, Melanie, Joyce, Clau-
dia, Connie en Diane. Tel.
045-228481.
Club RUSTICA hele de-
cembermaand prijzen
v.a./ 100-, 2 meisjes voor
’150,-. Tot ziens. V.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, 045-412762.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
Zoek je 'n lekkere boy??,
Bel dannu: 06-320.330.18.
Gay! Date! Live! (50 ct./m).
FLIRT-LINE 33, is de heet-
ste afsprakenlijn. 06-
-32032033!! (50 c.p.m.).
!!! De live-afspreek-lijn !!!
Bel: 06-32032055 50 c/pm.
voor 'n lekkere vriend(in).
ENGELTJE wacht op
kerstman, ma. t/m vr. 13-
-23 u. Sittard 04490-28256.

Ssst... anders
wordt m'n

moeder wakker!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
Nieuw bij Yvonne, de hele
DECEMBERMAAND een
kerstsurprise ’ 75- all-in.
Voor onze gasten, onze
meisjes ontv. u nu in linge-
rie. Nieuwe meisjes aanw.,
ook 's zat. + zond. Tel.
045-425100.
Nobel ESCORT ma t/m
vrij. va. 14 uur tel. 045-
-459597 alle mogel. aanwe-
zig!
i IOSE * SANDERS L

I . _.. i, .-- -jnüer Voor ■Losbindw s« mei h-e «I J»» , ■
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**Nieuw**
*Love-sex*
*Love-sex*
*Love-sex*

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24
ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).
JUAN (mnl.) privé + es-
cort, dagelijks vanaf 10.00
U. Tel. 045-257283.

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.
VERA privé tel. 04754-
-5818.

Hardsexü
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers

't
Stoeipoesje
Stoeipoesje
Stoeipoesje

06-
-320.325.11
320.325.11
320.325.11

50 et. p.m.

Diana Escort
045-

-320905/321038
Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.

Nieuw NATHALIE en Ro-
sita, ook zat. en zond. Tel.
045-721759.
ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.

G
A
V

escort
heb je zin... bel dan:

06-320.323.04
en bepaal zelf wie jebij je

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

wem
Regel met 13wildvreemden

de Heetste Party.

06-320.324.40
50 cent per minuut

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
üjheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
Kijkotheek VIDEOCLUB,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Prettige
feestdagen.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
lets nieuws bij JOLANDA,
privé. 04492-3198.

Gay
Contact

Club
voor ieder soort

homocontact, of het nu se-
rieus, vrolijk, kort of schun-

nig moet zijn, bel nu:
06-320.322.07
en zoek je partner uit

dag + nacht,
0,50 p.m.

The only way is up....
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313. Tev.
meisje gevr.

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, 24 en 31 dcc. geop.
11-18 u. Wij wensen ieder-
een prettige feestdagen.

Spetters
06-320.330.71

120 kanjers p. d. 50 c p. m.

Buro ELVIRA bemidd. v.
privé-adress. Inschr. gevr.
045-419384.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per rniri.

Oooohh!
06-320.320.66

mmh sex 50 et. p.m.
ESCORT Discreet met
Anja, Carmen, Mitha en
Marion. 045-311895.
Nieuw NATASJA, Elly en
Betty. Tev. kam. te huur-
Tel. 045-229718.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.

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
Wat is 't warmste plekje?

Eroslijn: 06-320.321.22
- 50 et. p.m.

Club MIRABELLE Kerkrade met leuke meisjes. Ook
meesteres aanwezig. Nog 1 meisje gevr. Burg. Frans-
senstr. 4, 045-419823.

i _^_r _v wcm^GCQwW
i

Privé Briggit, Suan,
Cindy, Maria, Vanesf (et
Margo. RIJKSWEG^ ot
1318, Geleen, y
48448. Tevens ggA,
BIGGY'S escorts^
van ma.-zat. 11 uur-
045-410034; H

Nieuw NieuW >,

Club |
Merci j

Rijksweg-Zuid 2^'j
Geleen, 04490-46» ,^

Geopend ma. T/rn ;,f 4
11.00 tot 23.00%,*,

Tevens meisjesjgv^ ji
Nieuw in de E-9 ba^
we MEISJES, 9%j[
van maandag t/m ’ (
14.00-2.00 uur, &
4, Thorn. --"fft
KATJA privé en esc^:
’ 50,- ook voor P^
11-23uur, tel. 045^ .
Privé bij TANYA, %('
12-24uur ook zat-e'
tel. 045-456375^^<Meeste'

Martin.
de bekendste ho"1!^|
ter van Nederland »^treem sex & SM st3 o£
avond van 19.00-f^
telefonisch voor al) .^i (;
derdanige wensen (

bel gratis en spjy
020-204998, bin ,
06-320-323-05^-^ [

g j
a !
V hcontaét-cluC;

mannen, die op z°ehe|uislf ieen relatie kunt u o . (

06-320.322^,_djscretieverzekëL--V

" Nieuw EVA en Elvira. Tel.
045-419384.
Privé ISA v. ’75,-. Ook
zondag (zaterdag geslo-
ten) tel. 043-214000.,CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.
24/12, 25/12, 31/12-88 ge-
sloten.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
MARISKA, Chamilla, Elly
en Petra. Tel. 045-224621.

Wie weet, misschien maak \ e
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox! J

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vru^ z jj*
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en ver 11

O|A
Bellen met de Babbelbox doe jemet zn tiene e?,

neer je daar behoefte aan hebt, intiem met z
(druk op de O-toets). . £

('s Nachts alleen voor volwassenen) n*

50 ct./min. 06-320.330^
Grijp jekans en laat je eens op.

men door 9 frisse jongen '

Bobby's Gay Box J
Dollen met 9 jongens die maar één gedacn s jeJ

Wordt het te intiem en wil je een ondeA||oe'l |
Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet.

teren mag natuurlijk ook. 50 et/rw "06-320.323.(rL^^



Hillem Duys: ’Ik vind haar nog steeds onze beste zangeres’waardering voor
Corrie Brokken

als rechter
ib 'Van onze showpagina-redactie

V ~ ResPeet en waardering voor de voormalig zangeres-
L^tatrice mr. Corrie Meijerink-Brokken (55) uit Laren, die
spande donderdag in Den Bosch als plaatsvervangend
tuer wordt geïnstalleerd. Na een succesvolle carrière als
»f res en tv-persoonlijkheid kondigde Corrie Brokken tien
H gleden onverwacht aan niet langer meer artieste te willen
i'y'P haar 42ste vatte ze derechtenstudie aan die ze met suc-
ij,oUooide. Ze verdween uit de schijnwerpers om samen
itpar man mr. Jan Meijerink in Laren een advocatenkan-te runnen.

Hj^uigt van enorm veel door-
J\ ,: Vermogen," zegt plaatsge-

* Sel' Stef Willard, die enkele ja-
"trj e<}en in Utrecht als rechter

„Ik vind het
*k f.'tief voor het aanzien van de
"ig^lke macht. Uit de bénoe-
'i)j,an mevrouw Meijerink blijkt
Sn 3^e sect°ren van de maat-**". J gezocht wordt naar rech-

"^rl^u1 vanuit de advocatuur en
k, 'Jke macht wordt positief
lK?erd °P haar instelling. Wil-
fts, die in 1971 nog haar laat-

ll produceerde,
)$■ 1°rm blij voor haar te zijn".

heb met Corrie veel mee-
k "" Ik vind haar nog steeds de

beste zangeres die Nederland ooit
gehad heeft. Ondanks het feit, dat ze
zeer succesvol was in het vak, heeft
ze daarin nooit haar geluk gevon-
den. Toen ze op latere leeftijd ging
studeren, heb ik daaral m'n bewon-
dering voor uit .gesproken. En nu
plaatsvervangend rechter. Deksels
knap". Dat zegt ook TROS-presen-
tator Herman Emmink, die in zijn
radio-programma, waarin oud
plaatwerk centraal staat, nog regel-
matig verzoekjes binnenkrijgt voor
platen van Corrie Brokken.

" CORRY BROKKEN
...Voor de laatste maal op tv in 1976 (zie foto). Nu eens niet als
zangeres maar als presentatrice van het Songfestival voor 450
miljoen kijkers...

Terugkijken
In huize Meijerink werd een groot
aantal felicitaties van vrienden en
kennissen in ontvangst genomen
naar aanleiding van de benoeming.
Corrie Meijerink is door een specia-
le Haagse commissie uit de rechter-
lijke macht geselecteerd voor deze
functie. Als haar functioneren suc-
cesvol is en zij het werk ook am-
bieert kan ze bij de kroon formeel
worden voorgedragen tot rechter.
„We zijn er buitengewoon mee in
onze sas," meldt echtgenoot mr. Jan
Meijerink desgevraagd in een korte
reactie.

Corrie Brokken heeft Nederland
driemaal vertegenwoordigd op het
Eurovisie-songfestival. In 1956 zong
zij samen met Jetty Pearl in Luga-
no, in 1957 won zij in Frankfurt en in
1958 trad zij op in Hilversum. Ook
presenteerde zij op 3 april 1976 in
Den Haag het 21ste Eurovisie-song-
festival voor 450 miljoen televisie-
kijkers. Ze maakte verder furore

met de Corrie Brokken-shows, die
grote populariteit genoten.

In 1978 zei ze in een haar 'laatste in-
terview. „Ik wil geen artieste meer
zijn. Mijn studie is mijn lust en mijn
leven. Niemand kan mij meer ver-
leiden om ooit nog eens een pro-
gramma te doen of om op te treden."
Waar bleek dat niet, want in 1984
startte ze bij de AVRO nog een ra-
dio-programma met mensen, die
hun leven bewust radicaal hebben
veranderd. Dat de Larense in de
showbizz nooit haar geluk heeft ge-
vonden blijkt uit een eerder inter-
view waarin ze letterlijkzei: „Ik heb
het idee dat ik liever op een andere
carrière in'een ander beroep had te-
ruggekeken. Dat word ik me door
die studie iedere dag meer bewus-
ter. Je groeit van binnen. Die vol-
doening heb ik nooit gehad toen ik
zong".

" SESAMSTRAAT -een 'blijvertje' op tv

Limburgse
igarenmaker

bij
NOS op tv

3n onze rtv-redactie

f^LEN" - In de NOS-ru-
'aL gewest tot gewest'
tri^?nd om 20.29 uur op Ne-
'üp 3) komt Limburgs eni-
A arenmaker, Coen Hovens
Jv^elen, uitgebreid op tv.

<tii .s deed onlangs mee aan'ogJSarenproeverij' die op de
W e Hotelschool in Maas-
st *erd georagniseerd door
■ij j: lrrïburgse genootschape genieten. Alle grote Ne-
!Jn Lase merken waren met
'e^.^te produkten en keur-
is e.rs aanwezig. Coen Ho-
"t u,- tegelen werd uiteinde-w'ftnaar.

,(i %\< lr> 'Van gewest tot ge-
-s|(l Nst a,andacht voor de ten-
, mij-i ng 'Meesterlijk Vee'
\1 faur lr* het Fries Museum in

a $Karden te zien is- Hoe kÜ-
)} 71 tijiese boeren, die leven in
«il stin Van computergestuur-

No n' superheffingen en
nekschotten tegen de ro-
/Met , e schilderijen aan?
rbsv mt ook de stads- en
t'^ip eJ"nieuwing in de pr0-

,.% Zuid-Holland aan de

Hieuwprogramma
Datzockcn weop’

)l> C' £&UM -De AVRO start 1 ja-
A s^rtia ?* het nieuwe radiopro-
/KSm at zoeken we 0p...!', dat
'i^b d wordt door Gerrit

eer' et nieuwe programma
)Aqd 2°ndagavond van zes totJ iop,radio 2 te beluisteren.

We op-' Stelt luiste"
1 o (J^016 gelegenheid radio-opna-
i'V 0r nen een sPeciale bete-°ben, nog één keer terug te
(\2

een brief aan de AVRO
/\^en du'deüJk maken waarom

Sw ste opname zo boeiend,endofleukis.

Nieuw zendschema start in oktober 1989

Vijf tv-avonden voor
NOS op Nederland 3

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De opzet van
Nederland 3 zal met ingang van
het volgende seizoen, dat van
start gaat in oktober '89, ingrij-
pend worden gewijzigd. De
NOS, de belangrijkste 'bespeler'
van dit net, zal vijf vaste uit-
zendavonden krijgen. De overi-
ge twee avonden worden dan
verzorgd door de overige om-
roepen. Met deze wijziging
hoopt de NOS de herkenbaar-
heid van het derde net aanzien-
lijk te verbeteren. De verschil-

lende omroepen hebben inmid-
dels overeenstemming over de
nieuwe indeling, aldus een
woordvoerder van de NOS.
De NOS neemt de uitzendingen op
de dinsdag-, woensdag-, donderdag,
vrijdag- en zaterdagavond voor haar
rekening. Als belangrijkste nieuwe
programma start men volgend sei-
zoen verder met 'NOS-Laat'. Over
dit magazine - in feite een televisie-
vertaling van het radioprogramma
'Met het Oog op Morgen' - wordt
binnen de omroep al vijf jaar ge-
praat. In NOS-Laat zullen de huidi-
ge programma's Panoramiek, Den
Haag Vandaag en Uit de Kunst op-
gaan. Verder vervallen de program-
ma's Sport Studio en TV 3.

Kinder-tv
De NOS zal naast deze avonden op
zondagavond uiteraard Studio
Sport blijven verzorgen. Die zon-
dagavond krijgt verder een levens-
beschouwelijk karakter met pro-
gramma's van IKON en Humanis-
tisch Verbond. De maandagavond
wordt verzorgd door Educom met
programma's van RVU en Teleac,
en staat geheel in het teken van de
educatie.

Verder verzorgt de NOS elke dag
een blokje kindertelevisie. Door het
concentreren van de programma's
van Teleac op één avond kan de
NOS vanaf volgend jaar oktober
elke dag vanaf half zeven 's avonds
de programma's Sesamstraat,
Jeugdjournaal en Het Klokhuis on-
gestoord uitzenden. Nu worden Se-
samstraat en Jeugdjournaal onder-
broken door Teleac.

Argwaan
Het NOS-bestuur, waarin de om-
roepverenigingen zijn vertegen-
woordigd, stemde niet zonder dis-
cussie in met de nieuwe indeling én
met de nieuwe programmaplannen
van de NOS.

Vooral Veronica-directeur Rob Out
wilde precies weten hoe het nieuwe

programma er straks zal uitzien.
Zijn argwaan leidde ertoe dat hij
zich van stemming onthielden eerst
de definitieve invulling van dit pro-
gramma afwacht. Die wordt in
maart, opnieuw binnen het NOS-be-
stuur, besproken.

De VARA maakte bij monde van vi-
ce-voorzitter H. van Wijk een kant-
tekening bij de herindeling van Ne-
derland 3. Hij vindt dat de RKK net
als de andere niet-leden gebonden
omroepen in feite thuis hoortop Ne-
derland 3. De RKK verzorgt in sa-
menwerking met de KRO op zon-
dagmorgen kerkdiensten op het
eerste net. De VARA wil de moge-
lijkheid openhouden om op zondag- de vaste uitzenddag van deze om-
roep - een ochtendprogramma te
verzorgen. En hoewel Van Wijk be-
vestigde dat de VARAin het seizoen
'89/'9O dit niet van plan is, wil deze
omroep zich in de verderetoekomst
niet bij voorbaat gehandicapt voe-
len door de aanwezigheid van de
RKK op zondagmorgen.

Zijn voorstel om de ledengebonden
omroepen op de dag van hun eigen
uitzending een 'voorkeursrecht' te
geven zal binnenkort wederom in
het NOS-bestuur ter sprake worden
gebracht.

show

Tv-reportage over
kinderdagverblijf

in Maastricht
Van onze rtv-redactie

MAASTRICHT - De documentaire 'Voor de kinderen',
vanavond om 22.40 uur op Nederland 3 te zien bij de RVU,
gaat over het kinderdagverblijf 'Juliana' in Maastricht.
Kinderen groeien tegenwoordig niet meer uitsluitend op in
het oude vertrouwde gezin. Omdat beide ouders vaak uit
werken gaan is kinderopvang nodig. In de documentaire
komen ouders en medewerkers van het kinderdagverblijf
aan het woord en wordt ook aandacht geschonken aan een
zogenaamd 'gastouderproject'. Het gedrag en de reacties
van de kinderen vormen een amusante rode drood door-
heen het programma.

. " Ruim 25 minuten duurt de tv-reportage die Frede-
rieke Jochems in Maastricht maakte over het kinder-

-4M dagverblijf 'Juliana'. Het reilen en zeilen van dit op-
vangcentrum wordt vanavond bij de RVU op Neder-
land 3 uitgebreid uit de doeken gedaan.

Foto: RVU-HILVERSUM

TROS houdt voorronde in Kerkrade
’Parade

derbesten ’opnieuw in Limburg
Van onze showpagina-redactie

KERKRADE - Negen kandidaten
uit Brabant en Limburg komen op
zondagmiddag 15 januari vanaf
14.00 uur in het Wijngrachttheater
in Kerkrade aan de start bij de voor-
ronde van de 'Parade der besten.
De TROS, die deze talentenjacht zo-
wel voor radio als televisie inmid-
delsvoor de derde maal organiseert,
deed tijdens een voorselectie alvast
een keuze uit ruim 500 bandjes. Die
werden ingestuurd door zangers,
zangeressen, combo's, orkesten,
zanggroepen, duo's, trio's. Limburg,
dat de vorige keer goed afstak en
'Hilversum' zelfs winnaars leverde,
is ditmaal vertegenwoordigd door
de Fiestadancers uit Stem en Heidi
Sijbers uit Belfeld.

Tijdens een persconferentie, gister-
middag in theatercafé 'De Wijn-
gracht' in Kerkrade, lietKoos Huis-
man (producer van de 'Parade der
besten') weten dat de kandidaten
dit seizoen in twee categorieën zijn
ingedeeld: vocaal, instrumentaal en
visueel (balletten, goochelnum-
mers, enzovoort). Deze keer ziet
men af van een afzonderlijke cate-
gorie 'presentatie.

Voor de voorronde in Kerkrade (één
van de velen de TROS in het hele
land organiseert) schreven dit jaar
aanzienlijk minder kandidaten in
dan voorheen. „Kwalitatief - en daar
gaat het per slot van rekening om -is alles echter goed in orde", aldus
Huisman. Voor de halve finales van
de 'Parade der besten' (vermoede-
lijkin mei) worden veertig kandida-
ten geselecteerd.. Zes daarvan gaan
dan in juni naar de radio- en tv-fina-
le.

Jury
Om iedereen dezelfde kans te geven
bestaat de jury bij elke voorronde
uit dezelfde mensen: Jos Peek (pro-
ducer van 'Op volle toeren'), zange-
res Liza Boray en radioman Jan
Kok van de TROS (tevens de jury-
voorzitter). In Kerkrade brengen de
kandidaten elk twee nummers. Een
daarvan met band en een ander 'li-
ve' met begeleiding van het combo
van Henny Langeveld. Behalve de
punten die de jury toekent, kunnen
ook de luisteraars van het radiopro-
gramma 'Op volle toeren' (elke
maandaghochtend van 11.00 tot
12.00 uur op Radio 2) de kandidaten
met punten honoreren. Zij kunnen
een bon (die ok staat in TROS-Kom-
pas) met het door hen aantal toege-
kende punten opsturen naar de
TROS.

De voorronde in Kerkrade wordt
gepresenteerd door Chiel Montag-
ne. als gasten treden op zondag 15
januari op Imca Marina en Robert
Paul.

Kaarten voor de 'Parade der besten'
zijn vanaf dinsdag 3 januari tijdens
de kantooruren gratis verkrijgbaar
aan de kassa van het Wijngracht-
theater in Kerkrade.

" IMCA MARINA
...met een gastoptreden tijdevi

de 'Parade der besten'
in Kerkrade...

Leo Schwanen
brengt muziek-

cassette uit
Van onze rtv-redactie

SIMPELVELD - Van zanger
Leo Schwanen (57) uit Simpel-
veld is onder het motto 'Een mu-
zikaal boeket' een muziekcasset-
te verschenen met tien num-
mers, die werden opgenomen in
de platenstudio van Jan Theelen
in Munstergeleen. In zes Duitsta-
lige werken wordt de Simpel-
veldse solist, die leskreeg van de
musici Koekelkoren, Ton This-
sen, Aloïs Frings en Ger Withag,
begeleid door een studio-orkest.
De resterende vier nummers die
Schwanen inzong, worden bege-
leid door het Simpelvelds Man-
nenkoor St. David. De MC is ver-
lucht met een afbeelding van het.
schilderij 'Een muzikaal Boeket'
(net als de titel) van de Simpel-
veldse schilder Al Bolton. Dit
werk hangt in de hal van het-
Simpelveldse gemeentehuis.

Als Duitstalige werken werden'
voor deze MC gekozen: Ein Le-
ben lang, Du bist das Glück für

mich, O Heide, wie blühst du so
schön, Kriegers' Abschied von
der Mutter, die zwölf Rauber en
Schön Zumpelveld. Dat laatste
volkslied in het Simpelvelds dia-
lect is bedoeld als een hommage
aan tekstdichter Jacques van der
Heyden. Het werd voor het koor
bewerkt door pianist Jean Lardi-
nois. Van dit Simpelvelds Man-
nenkoor verschijnt binnenkort
eveneens een eigen muziekcas-
sette.

" LEO SCHWANEN
...muzikaal boeket met tien se-

mi-klassieke nummers...

(ADVERTENTIE)
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Origineel Delfts blauw

I„De Porceleyne Fles" is de enige aardewerkfabriek die het beroemde
Delfts blauw nog met de hand beschildert. Let u op het merkteken,

wij vertellen u er graag meer over.

VICNKEN-MEISTERS-PASCH
„De kadospecialist"
Oranje Nassaustraat 24, Heerlen, 045-713966

Hummel-Herend-Rosenthal-Wedgwood-Royal AlbertJ 108039
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Het is nu wel heel voordelig om zuinig te zijn op uw ogen. Want Rinck introduceer
Budgetline.Een complete range monturen van 49,- tot 99,-.En glas dataltijd maar liefst 25°/°
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RINCK HEERLEN:Akerstraat 2,045 -711456.
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Ditsland 1
■s 2DF-info Gesundheit: Machen
L ten Sicherheitstest zu Hause.irritatie: Günther Vogel.
\h ' agesschauHagesthemen.
ifOh Gott, Herr Pfarrer. Serie.L'hre Trauben sind Galle, sic ha-
loere Beeren.
k Öücherjournal. Herh.
bc urnschau.

k Persoverzicht.
k'3.15 Tagesschau.
k *" Teletekst-overzicht.
L ragesschau.
il,, s inha Moca - die Tochter des
CVenhalters. Braziliaanse serie
C de roman van Maria Dezonne,
r^eco Fernandes. Met: Luceliat^s, Rubens de Falco, Marcosl^e^a.k. (TT) Frühe Fernsehjahre. Te-
jfr'k op amusementsprogramma's
k* vijftiger jaren. (6).
I.1 5 Die Trickfilmschau.

'* 4 fliegende Ferdinand. Se-
l^'l-6: Die letzte Blume.ft^benteuer Wildnis. Kinderpro-
Cma- Afl.6: Die Katze aus dem

'.Jj tagesschau.
Iv.^olo für 12. SpelprogrammaWo'-eska Kaufmann.
[^ *enn Kuli kommt. Serie. Afl.:
ta der Simone Lisoir.
Ibt J'agesschau.
hi |ler -nd Heute.kkJ^mer, wenn sic Krimis
V*b. Serie. Af).: Ein Skelett imJSgrab.
_"0 ramma-overzicht.
Jls ''T) Tagesschau/Wetter.
Pog** Die Montagsmaler. Spel-
&J| amma gepresenteerd door Sigi

k Report. Actualiteiten.

21.45 Dallas. Amerikaanse serie met
Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Afl.: Bobbys Kampf.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Schauplatz der Geschichte:

Zypern. Documentaire over Cyprus.
00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland. 1.
13.15-13.45 Jetzt reisen sic wieder.

Documentaireserie over reizen. Van-
daag: Ferien, Fernweh und Fusionen.
Herh.

14.50 Wir wollenfrei von Hitler sein.
Twee documentaires over het jonge-
renverzet in het Derde Rijk. Herh.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Siebenstein. Serie. Afl.: Angs-

thasen. Herh.
16.25 Roobarb. Tekenfilmserie. Afl.:

Wasserspiele.
16.30 Sara, die kleine Prinzessin.

Zesdelige serie naar de roman van
Francis Hodgson Burnett. Met: Ame-
lia Shankley, David Yelland, Nigel
Havers e.a. Afl.: Der Zauberer vom
Nachbarhaus.

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

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

17.45 Alf. Serie met Max Wright, Arme
Schedeen, Andrea Elson e.a. Afl.:
Wenn der Weihnachtsmann kommt.

18.58 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Wen die Bosse

stiften gehen. Reportage over com-
mercie en cultuur in de V.S.

20.15 Fatman oder Der Dicke und
ich. Amerikaanse detective-serie met

William Conrad, Joe Penny, Karen
Austin e.a. Wanneer zijn goede
vriend John Warfield in zijn woning
wordt doodgeschoten, besluit officier
van justitie J.L. McCabe alles op alles
te zetten om de moordenaar(s) aan te
houden.

21.45 Heute-journal.
22.10 Programma-overzicht van de

Kerstdagen.
22.25 Stadtromanzen. Tv-spel van

Dagmar Brendecke. Met: Suzanne
von Borsody, Hannes Jaenicke,
Heinz Hoenig e.a. Hans, Vincent en
Sophie leven in de stad. Hans is een
dromer en heeft geen vast werk; Vin-
cent is zijn vriend en verkeert in crimi-
nele kringen. Sophie is de vriendin
van Hans en in haar werk erg succes-
vol. Dan leert Sophie een succesvol
zakenman kennen...

23.50-23.55 Heute.

kV-KANALEN,
ROFLENGTEN
\y 6n CAI-abonnees

"alen zie schema exploitant

L
i>i 2Wart wit programma
h s,ereo geluidsweergave
rj-

% weetalig bij stereo-app.
"" teletekst ondertiteling

Revisiek. ar>d 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 Tele 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

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
Irequenlles AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (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

Burgië/Tv 111.—^■«"' ■ w "S:—'$chet°nen en dochters. Australi-
k '^m met Pat MacDonald, Torn
NS jl,as'Rowena Wallace e.a. Herh.
Via*00- Met o.a. Het gat in de

INrS?: Stootkussens voor de Be-
iJ-Ss RiJï^s'uis; Papier uit hennep.
"SS^vanger-extra. Herh.
vNd _35 Modem. Stenen van
_"*„__*"
l °° TïF?" via teletekst.
te p Tak- Animatieserie. Herh.

,^rh °n«- Afl.: Plons en het olijfje.

1,res6 nr.ikballon. Kleutermagazine.
'"?S <£a 'e: Francis Verdoodt.
jPpen en Co- M3932'06 waarin

k e,6n A^rtellen wat kinderen willenS y^-9: De wind. Herh.ï^vvj. Jumper. Zevendelige
e|^elandse jeugdserie. Afl.3:

'ï'S Ito* Met: Fiona Anderson,
lrs k^-*0*". B"an McNeill e.a.JU U^e «'m.
'ISinr6ndin9 door derden: Pro-

*o L£' yan de Groene Omroep.
lj^Pron "°"winnaars, mededelingen
Vs iï?IamrTla-overzicht.

fJ 1S C'^en.rv^cis a' Australische serie metb^rien "e"' Dasha Blahova, Peter
*(K°ofd if' cott en Danny worden,.35 Fa nL.aria shockeert Max.! k_* niü üb' Ben Crabbé presen-iSn m talent en de kijker mag
"llllllllim, een vedette wordt- Van"

111111111111l

daag:Kas-rol met Ook Belg?
20.40 Wij en de andere dieren.

Twaalfdelige Britse documentaire
reeks. Afl.7: Agressie.

21.10 lemandsland. Informatief ma-
gazine over reizen en toerisme.
Hoofdthema: De Vendée (Frankrijk.).
Presentatie: Herman Cole.

21.50 Ommekaar. Begeleid wonen
voor mentaal gehandicapten. Pre-
sentatie: Mie Billet en Bea Matterne.
Herh.

22.40-23.00 Nieuws. Aansl.: Coda:
Werk nr. 2 in de folkloristische stijl,
van R. Schumann, uitgevoerd door

Alain Franco, piano en Hans Mannes,
cello.

# Defamilie Baboons in 'Wij
en de andere dieren.
(Belgiè/TV 1 - 20.40 uur)

programma
’s

dinsdag

derland 1
'13.05 Nieuws voor doven en
*ithorenden.
James Herriot. Engelse serie.
Daar lusten de honden geen
0 van. Mrs. Hall, de trouwe huis-eer, is een paar dagen weg en
In zwaait zolang de scepter in de
bn. Nog nooit heeft hij zo verlan-
-1naar haar terugkomst uitgezien.

'Entree. Cultureel magazine.
?entatie: Doris Baaten.
'Herinneringen aan Feike
Jj*. Fragmenten uit vroeger pro-
Jjitia's over en met deze in 1984

! Jfeden organist. Herh.
[5 Journaal.
Hls Lotte onzichtbaar wordt.
gelige Deense kinderserie. Afl.s:
;e gaat een dagje met haar moe-| JJee naar het werk. Ze grijpt deze
*9enheid aan om moeders baas
IP link op zn nummer te zetten.J De Stuntels. Tekenfilsmerie.

Ducktales. Tekenfilmserie van
JDisney. Afl.: Dagobert Dief?
5 Alex. Tekenfilmserie.

' Kleine laar. Getekende serie*'het gelijknamige boek van Ber-
L^afjes. Afl.: De ontdekking.
!J Journaal.
,'Drempels weg. Actiejournaal.
£®ntatie: Dick Passchier.
?t Buli's Eye. Spelprogramma.i^ntatie: Guido Jonckers.
J* Cosby Show. Amerikaanse co-
Jty-serie. Sondra en Elvin worden
Jrhunfamilie onder druk gezet om,plat hun baby geboren wordt, an-
£ loonruimte te zoeken.
5 A Different World. Amerikaan-
t**medyserie, Denise en Whitly
fVmee aan een toneelstuk dat
?9je heeft geschreven. Allebei
2_*n ze verliefd op de mannelijke
Jfolspeler.
V Murder She Wrote. Serie. Afl.:
_*el verleden. Jessica gaat naar

het afscheidsfeest van de oude coach
van het schoolfootballteam. Ook een
vreemdeling duikt op in Cabot Cove,
op zoek naar gerechtigheid.

21.37 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
22.30 Journaal.
22.40-23.20 Ander nieuws. De on-

derkant van Nederland. Documentai-
re over de rol die de kerk kan spelen
bij het ontsnappen aan de armoede in
Mederland.

Nederland 3

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00 Nederland en Nederlands In-
dië'lB-'49. Les 5.

11.30-12.00 Zoom. Les 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Gülibik. Turkse jeugdfilm in drie

delen. Deel 2. Het is een koude winter
en Ali ligt met koorts op bed. De die-
ren in de stal zijn ook ziek.

18.30 You're Welcome! Cursus En-
gels. Les 8.

19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. Re-

portages uit de regio. Onderwerpen:
1. Meesterlijk vee in agrarisch Fries-
land. 2. Tien jaar stads- en dorpsver-
nieuwingsfonds Stolwijk.

21.07 Meestercursus Elisabeth
Schwarzkopf. Afl.2: Vier letzte -ie-
der. Onder leiding van Schwarzkopf
neemt de jongeNederlandse sopraan
Miranda van Kralingen het lied Sep-
tember door.

21.32 Markant: Hélène Nolthenius. waarin een beeld gegeven wordt van
Filmportret van deze schrijfster. kinderen in kinderdagverblijven.

22.30 Journaal. 23.05-23.10 Nieuws voor doven en
22.40 Voor de kinderen. Programma slechthorenden.

" Linda de Mol in het gelijknamige programma 'Linda
(Nederland 2 -19.25 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Teie-Gymnastik.
08.10-11.30 Schooltelevisie.
15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Neues von der Katze mit Hut.
Poppenspel van de Augsburger Pup-
penkiste. Afl.2: Die Vizekatze.

16.30 Das Daumelinchen. Filmpje
naar het gelijknamige sprookje van
Hans-Christian Andersen.

17.00 Abenteuer auf der Transsib.
Driedelige serie over het Transsiberi-
sche spoorwegtraject. Afl.: Die ersten
fünftausend.

17.45 Magnum. Amerikaanse serie.
Met: Torn Selieck, John Hillerman,
Roger E. Mosley e.a. Afl.: Die Rück-
kehr von Luther Gillis. Magnum is niet
blij met het bezoek van zijn collega
Gillis aan Hawaii. Gillis houdt er nogal
ruwe en primitieve methoden op na.
Maar als Higgins en Gillis secretares-
se blijken te zijn ontvoerd gaanze sa-

men naar hen op zoek.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Fredl Fesl zingt bekende en

nieuwe liederen.
20.45 Vom Ballsaal in den Wider-

stand. Documentaire-
-21.30 West 3 aktuell.
21.45 Kopf urn Kopf . Wetenschappe-

lijk raadspel. Presentatie: Alexander
von Cube. Vanavond met het ERFT-
Gymnasium uit Bergheim.

22.45 Geraubte Küsse. Franse speel-
film uit 1968 van Frangois Truffaut.
Met: Jean-Pierre Léaud, Claude
Jade, Daniel Ceccaldi e.a. Antoine
wordt wegens labiliteit uit het leger
ontslagen en staat voor een onzekere
toekomst. Zowel in zijn werk als privé-
leven zwalkt hij heen en weer tussen
keuzemogelijkheden.

00.15 ■ Antoine und Colette. Episo-
de uit de Franse speelfilm 'L'amour a
vingt ans' uit 1962 van Fran***cois
Truffaut. Met: Jean-PierreLéaud, Ma-
rie-France Pisier, Patrick Auffay e.a.
Antoine is 16 jaar en werkt bij een pla-
tenmaatschappij. Tijdens een con-
certbezoek wordt hij verliefd op Colet-
te. Zij nodigt hem bij zich uit, maar be-
antwoordt zijn gevoelens niet. Dan
ziet Antoine op een dag dat ze door
een andere aanbidder wordt afge-
haald.

00.45-00.50 Laaste nieuws.

# William Conrad in 'Fatman oder der Dicke und ich
(Duitsland 2-20.15 uur)

België TV 2..

18.50 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Het
mysterieuze meisje begint te praten.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Candida ontmoet
Sinja Mosa in de stad.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Argus. Praatprogramma waarin

Janvan Rompaey de media doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.25 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Socialisticshe Om-
roep.

21.55-22.25 Streekspecialiteiten.
Een zaak voor de middenstand. Drie-
delige serie. Afl.3: Een feest van de
middenstand. Presentatie: Viona We-
stra.

België/RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
nouba, met: Edouard et ses amis en
Dusty. Tekenfilms. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-

gramma. 19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.25
Lotto en Joker. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Doublé sept. Spel-
programma. Presentatie: Robert Frère,
Bernard Pepette en Marianne Périlleux.
21.15 Inéditis: nouvelles chroniques,
documentaireserie. 22.00 Journaal.
22.30-00.15 Opera do malandro,
Franz-Braziliaanse musical van Ruy
Guerra. Met: Edson Celulari, Claudia
Ohana, Elba Ramalho e.a.

België Télé 21
:19.00 Tribune économique et sociale:
La F.E.B. 19.30 Journaal. (Met simul-
taanvertaling in gebarentaal.) 20.00 Le
pays ou rêvent les fourmis vertes. Duit-
se speelfilm uit 1984 van Werner Her-
zog. Met: Bruce Spence, Wandjuk Ma-
rika, Ray Barrett e.a. 21.40-22.35 Se-
cret diplomatique, 6-delige serie. Afl.4:
Le cahier noir.

TV5
16.10 Un Enfant Nomme Michel. 16.30 |||

Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Récréa-
tion. 17.30 Des chiffres et des lettres. =
18.00 Attention a La Peinture. 19.30 |^
Papier glacé. 20.00 Sports magazine. =
21.00 Ciel Mon Mardi. 22.00 Journal =

' Télévisé. 22.35 Ciné-Club. 00.15 ||
Apos. 00.30-01.00 Papier Glacé. " =

SAT1
=06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00

SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■Lassie. Afl.: Die Herausf-
orderung. 09.35 Mr. Magoo. Tekenfilm-
serie. Afl.: Mr. Magoo und König Artur.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-
pital. Afl.: Die Rache ist nur aufgescho-
ben. 10.50 Koehen mit SAT 1. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 ■ Unternehmen
Seeadler. Amerikaanse speelfilm uit
1952 van George Waggner met John
Wayne, Patricia Neal, Ward Bond e.a.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. Aansl.: Ihr Horoskop. 14.05
Jackie und Jill. Die BSrenkinder vom
Berg Tarak. Afl.: Bonamis Falie. 14.30
■ Lassie. Afl.: Die Ziegen. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal Afl.: Laura wird eifersüchtig. 15.50
Koehen mit SAT 1. 16.00 ■ Meine drei
Söhne. Afl.: Gentlemanlike. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute von
der Shiloh Ranch. Afl.: Marjory im Wil-
den Westen. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
SAT 1 - Ihr privates Programm. 17.50
Bezaubernde Jeannie. Afl.: Die Frau
des Gouverneurs. 18.15 Glücksrad.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Weerbericht.
Aansl.: Gewinn in SAT 1. 19.10 Can-
non. Afl.: Tod eines Fotomodells. 20.00
SAT 1 Bliek. 20.10 Stingray. Afl.: Der
zweitbeste Mann. 21.00 SAT 1 Bliek.
21.10 Balduin, der Ferienschreck.
Frans/Italiaanse komedie uit 1967 van
Jean Girault met Louis deFunès, Clau-
de Gensac, Francois Leccia e.a. 22.45
SAT 1 Bliek. 22.55 Telethema: Wirt-
schaft. 23.10 Ein Killer für alle Falie.
Amerikaanse mafia-thriller uit 1977 van
Allen Buckhantz met Jack Palance, Bo
Swenson, Rod Steiger e.a. 00.35-00.45
Programmaoverzicht.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik.
09.15-10.40 Schooltelevisie.
16.55 Schooltelevisie.
17.30 Adolf Kolping. Afl.l: 1813-

-1840.
18.00 Andi Andes und anderes.
18.30 Die Heinzelmannchen von

Köln. Poppenspel.
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Vierlandereck: Kein Raum in

der Herberge. Presentatie: Rudolf
Gemmecke.

20.15 Stille Nacht in Hollywood. Do-
cumentaire over de carrière van de
filmmaakster Monika Teuber.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
Neun.

21.15 Duell. Amerikaanse speelfilm
uit 1972 van Steven Spielberg. Met:
Dennis Weaver, Jacqueline Schott,
Eddie Firestone e.a. Een automobilist
wordt zonder duidelijke aanleiding
geconfronteerd met een onbekende
vrachtwagenchauffeur, die hem met
zijn zware truck achtervolgt en naar
het leven staat.

22.45 Alle Zeit will Ewigkeit: Vom Le-
ben der Orthodoxie. Documentaire
over de geschiedenis van de Ortho-
doxeKerk in Rusland.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

SSVC
= 13.05 Children's SSVC.
= 13.20 Rainbow.

E 13.35 Physicai Pursuits.
= 14.00 News and Weather.

= 14.30 Neighbours.
= 14.50 Moneyspinner.
= 15.15 Take the High Road.
= 15.40 Children's SSVC.
= 16.00 The Sooty Show.
= 16.20 Simon and the Witch.
= 16.35 Bad Boys. Serie.
= 17.05 Blue Peter.
= 17.30 Blockbusters.
= 17.55 The Flying Doctors. Serie.
= 18.45 News and Weather.
= 19.00 Wish you were here...?
= 19.30 Blankety Blank.
= 20.00 A Question of Sport.
= 20.30 On the Big Hill - Assignment
= Everest.
= 21.00 NoFrills.
= 21.30 Alexei Sayle's Stuff.
= 22.00 News and Weather.
= 22.30-23.25 Rugby Special.

Sky Channel
= 06.30 European Business Channel.
= 07.00 Good Morning Scandinavia.
= 08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
= 08.05 The DJ Kat Show.
= 09.00 Dennis. Serie.
= 09.30 The Blinkers. Serie.
= 10.00 "" Soft and Romantic.
= 11.00 "" The Nescafé UK Top 40.
= 12.00 "" Countdown.
= 13.00 Another World. Serie.
= 14.00 City Lights.
= 14.30 Mobil Motor Sports News.
= 15.00 Elephant Boy. Serie.
= 15.30 Castaway. Serie.
= 16.00 "" The Coca-Cola Eurochart
= Top 50.
= 17.00 The DJ Kat Show.
= 18.00 Gidget. Serie.
= 18.28 The Times Headlines News.
= 18.30 I Dream of Jeannie. Serie.

18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir. Se-
rie.

19.28 The Times Headline News.
19.30 Gemini Man. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 The Jayne Mansfield Story.

Film.
22.17 The Uniroyal Weather Report.
22.20 NFL American Football

1988/89.
23.18 The Times Headline News.
23.20 "" Popformule.
00.20 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Concerts from Dean Clough.
01.30 Bach: Goldberg Variations.
03.00 The Chiilingrian Quartet plays

Brahms.
03.45-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Radio 1 radio= (Elk heel uur nieuws.) 7.03 Echo-= magazine. 7.15 Het levende woord.= 7.33 Echo-magazine. 8.45 Kruis-
= punt. 9.05 Met de KRO, met Arme.
= 10.05 M/V-Magazine. 11.05 Echo-

magazine. 12.05 KRO's Schone
== Kunsten. 12.56 Meded. voor land-
= en tuinb. 13.08 Echo-magazine.

14.05 Veronica Nieuwsradio. 19.02
= De Plantage. 20.02 BORAT, ge-

speld 8.0.R.A. accent aigu T.
55= 21.02 Residentie pauze dienst.
= 21.35 Metterdaad. 21 39 Hemels-

breed. 22.02 Begrijpt u wat u leest?
= 22.20 België totaal. 22.30 Als men-
= sen veranderen. 22.45 Man en= paard extra. 23.05 Met het oog op
= morgen. 0.02-7.00 De nacht klinkt
1= anders. 1.02 Muziek in de nacht.
= 5.02-7.00 VARA's Ochtendhu-
= mevr.

Radio 2
E (Elk heel uur nieuws.) 7.03 AVRO's: radiojournaal. 9.03 De muzikale
Ë fruitmand. 10.03 Vrouw zijn. 11.30
E Ik zou wel eens willen weten. 11.58
: EO-Metterdaad hulpverlening.
Ë 12.03 Lunchtime-magazine. 13.03
E Tijdsein. 13.30 De plantage. 13.48
E Margreet Dolman. 14.03 Soortge-
Ë noten. 14.48 De jazz van Pete Fel-
E leman. 15.03 De Vlaamse connec-
: tic. 16.03 Ischa. 17.03 Plantage-
Ë Magazine. 17.54 Vrije Geluiden.
= 18.03 Plantage-Magazine. 18.30
: -Meningen. 19.00-07.00 Zie Radio
I '"
i Radio 3

Ê (Elk heel uur nieuws.) 7.00-24.00
E VARA's verrukkelijke dinsdaa 7.03
| Holland wordt wakker! 9 03 Rigter.

11.03 Angelique. 12.03 VARA's
Steen & Been Show. 14.03 Twee
meter de lucht in. 16.03 De verruk-
kelijke vijftien. 18.03 Driespoor.
19.02 Dubbellisjes. 20.02 Pop-
krant. 21.02 VARA's Vuurwerk.
22.02 VARA's Poppodium. 23.02-
-0.00 Tracks.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede.morgen
met Mike Burnstyn. (B.OÓ Nws.)
9.00 Continu klassiek. 11.00 TROS
Concertzaal. Radio Symphonie Or-
kest. 12.30 Nieuwe klassieke pla-
ten. 13.00 Nws. 13.02 Klassieke
top tien. 13.30 Mahler hoorspel.
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 Het
grote werk in kleine bezetting.
18.00 Nws. 18.02 Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30Muziek in vrije tijd. 19.30
Kamermuziek uit de barok. 20.00
Nws. 20.02 NCRV-klassiek: Radio
Kamerorkest metsolisten. 21.30 Li-
terama. 22.30 Orgelconcert. 23.10-
-0.00 Muziek van deze eeuw.

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 De creatie. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping
13.00 Nws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom het

woord. 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10 Dagvaardig. 14.30Zelf mode
maken. 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht.
16.30 NOS Ombudsman. 17.35
Postbus 51. 17.55 Meded. en
Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Vers op vijf. 18.20 Uitz. van
dePSP. 18.30Vertel mewat. 18.40
Taal en teken. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Oude-
renwijzer. 21.00 (Ja va? 21.30 La-
tijn. 22.00-22.30 Gezond sporten.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muz. 8.05, 9.02. 10.02 en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, ruilbeurs,
agenda en muz. 13.05, 14.02,
15.02 en 16.02 Kort nws. 17.02

Reg. weerber. 17.05 Limburg aktu-
eel: agenda en muz. 17.25 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
5.30 Sjapoo. (6.00, 7.00 Nws., 7.30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet leven. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1988. 13.00 Nws.
13.10Onvergetelijk. 13.45Orgelre-
cital Ivan Guilini. 14.00 De gewa-
pende man. 17.00 Focus. 17.10
Het algemeen belang. 18.00 Het
orgeltje van Yesterday 19.00 Nws

19.10 Rockgolf. 22.00 Nws. 22.05
Je weet het maar nooit. 23 30-2.00
Twee tot Twee. (0.00 Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstuck. 7.15 Wunsch-
kasten 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 9.05 Musikexpress. 10.00 Gut
Aufgelegt. 11.05 Gut Aufgelegt
12.00 Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Schulfunk: Wer
macht mit? 14.20 Musikzeit heute:
Orchesterklange aus aller Welt.
1605 Spotlight. 17.05 Oldiekiste.
18 40-20 00 Musikjournal.

televiseen radio

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

weekblad. Presentatie: Mireille Be-
kooy en Tetske van Ossewaarde.

17.20 De bal is rond. Achtdelig jeugd-
voetbalprogramma in samenwerking
met de K.N.V.B. Deel 1.

17.50 ""TROS Popformule. Muziek-
programma gepresenteerd door Mar-
tijn Krabbé en Mariska van Kolck.

18.30 Toekomst in de telecommuni-
catie. Achtdelige cursus over tele-
communicatie 0.1.v. Chriet Titulaer.
Afl.4: Satellieten.

18.50 Animal Crackers. Programma
waarin dieren het hoogstewoord voe-
ren. Slot. Herh.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Krui-
denboter en paddestoelen.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: De private eye van
WN. Een nieuwe inzamelingsactie
van opa levert Martin een duur col-
bertje op, dat Bart van der Laan ech-
ter bekend voorkomt.

19.25 Linda. Gevarieerd magazine.
Presentatie: Linda de Mol.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) Op hoop van zegen. Drie-

delige Nederlandse serie naar de ge-
lijknamige speelfilm uit 1986van Gui-
do Pieters. Deel 2: De reder. Op de
helling blijkt dat De Hoop beter kan
worden gesloopt. Reder Bos is allang
van plan een moderner schip te ko-

pen, maar wil De Hoop toch nog één
keer de zee op sturen.

21.25 "" André van Duin zingt.
Herh.

22.05 Aktua Geld. Inclusief derde
trekking van de 788ste Staatsloterij.

22.45 Kerstfeest met Dennie, Mieke,
Micha en Freddy. Muziekprogram-
ma. Herh.

23.10 Hoe later op de avond... Wim
Bosboom praat met mensen, die iets
te vertellen hebben. Vanavond deel
3: Nel Benschop, dichteres.

00.00-00.05 Journaal.

satelliet
RTL Plus

= 06.00 Guten Morgen Deutschland.
== Gevarieerd magazine.
1=09.12-10.00 Die Springfield Story.
= Herh.
= 12.30 Mosh - special. Herh.
= 15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Man. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Schmuggler-Ring. Herh.

1 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft Heute.
= Economisch magazine.
== 16.00 Die Springfield Story. Serie.
= 16.45 Heute bei uns.
= 16.50 RTL aktuell.
= 16.55 Klassel Quiz.
= 17.30 Popeye. Tekenfilm.
= 17.35 Bornemanns Nahkastchen.
UU 17.50 RTL-Spiel.
§§ 17.55 RTL aktuell.
= 18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
= Goldrausch in Chinatown.

1 18.45 RTL aktuell.
= 19.03 Karlchen.
= 19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-
= rie. Afl.: Aus Spass wird bitterer Ernst.
= Herh.
= 20.00 Weerbericht.
= 20.10 Der Chef. Amerikaanse serie.
= Afl.: Besuch nach Dienstschluss.
= 21.05 Wir sind die Starksten. Ita-

liaanse speelfilm uit 1975/76 van
Frank Kramer. Met Paul Smith, Mi-

= chael Coby, Woody Strode e.a. Ra-
phael is een reus van een vent die
'het' in zijn vuisten heeft. Hij wordt
door zijn stiefbroer Angel, een onbe-

! trouwbare schurk, aangespoord om
= in de ring te treden tegen Black Buil.
= Het publiek beleeft de wedstrijd van
= het jaar, Raphael een volledig verras-
== sende overwinning en Angel wint een
= mooie som geld waarmee hij zich on-
= middellijk uit devoeten maakt. Na drie
= maanden duikt Angel weer op om de
= nog altijd van woede schuimbekken-
= de Raphael een ongelooflijk voorstel
= te doen.

lIIËËË 22.35 RTL aktuell.
"I= 23.00 Sexy Folies. Erotisch magazi-
= ne.

Betthupferl.

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdmagazine.
17.30 Sport-zeit extra. Ski-Weltcup:
slalom dames in Courmayeur. 18.00
Bilder aus der Schweiz. Over cultuur,
maatschappij, economie en politiek.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30
Eine blassblaue Frauenschrift. Tv-film
in twee delen naar de novellevan Franz
Werfel met Friedrich von Thun, Gabriel
Barylli, Krystyna Janda e.a. Deel 1.
20.30 Buch des Monats. 21.45 Kultur-
journal. 21.53 Sport-zeit Nachrichten.
22.00 Zeit im Bild 2. 22.25 Club 2. Aan-
sl.: 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Adventures of Pinocchio.
10.40 Police around the World.
11.40 Africa Screams.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Cassie & Co.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Chart Attack.
16.00 Supertime.
17.00 Rockin'in in the UK.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and All ie.
19.10 Flying High.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 NBA Basketball.
21.30 Gillette Soccer Scène.
22.00 Super Dutch Football.
23.00 Super Channel News.
23.20 Goodyear Weather
23.25-00.25 Hit Machine.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Trefl nach
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva.
16.00Entenjagd. 17.00MusikdueO.
17.50 Sportshop. 18.00Musikduèll.
19.00 Prima. 20.00-01.00 Ein jun-
ges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 1500 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.06
Nachtexpress.
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Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. {M405-2896.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burgl 045-254049.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
groot en klein, verhoogd enverlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.Q>£635222 of 043-634915.

Sïk. gevr. sloop-en SCHA-
EAUTO'S van ’ 100- tot

(5000.-. 04490-43481.

AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
HONDA Integra '87; Mitsu-
bishi Colt '87; Ford Escort
CL 1300 '87; VW Polo Cou-
pé Sprint '86; Opel Kadett
13S '85; Fiat Uno 55 '84; VW
Golf 1600 '83; Toyota Corol-
la '83; Audi 80 18S '88;
BMW 316 i '87; BMW 316
'87; BMW 318 i '85; BMW
316 4-drs. autom. '85; BMW
524 TD '85. Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey 47-49
Geleen. Inruil. Garantie. Fi-
nanciering, tel. 04490-44944.
Uw adres voor APK-keu-
ring, alle autoreparaties.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wii ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.

'SUBARU Minibus, '84,

frijs kent., apk 9-'B9,
3800.-. Te1.045-440590.

R5TL, '80, zeldz. mooi, apk
12-'B9, vaste pr. ’1900,-.
Tel. 045-351916.
CITROEN BK 14RE '84 kl.
rood 5-bak, bijz. mooi,

’ 8900,-. 04492-3234.
Opel Omega 2.0 I '88; KA-
DETT 1.6 S GT '85; Kadett
1.3 LS Sedan '86;Kadett 1.3
LS '85; Kadett 1.2 LS '85;
Kadett 1.2 S HB '83; Kadett
caravan 1.2 S '84 en '81;
Fiesta 1.1L '83; Peugeot 305
GL '82. AUTOMOBIELBE-
DRIJF J. Denneman,
Raadhuisstr. 107 Hulsberg.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.

Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby'sAuto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Opel Ascona, 4-drs., '84;
Ford Escort XR3I, div. ex-'
tra's, bj. '84; Mazda 323 Aut.,
bj. 78'Porsche 944, '85; Ci-
troen Visa, '86; Fiat Ritmo,
'82; Mitsubishi Galant, '81;
Mitsubishi Sapporo, "79 en'78; VW Golf 13D0, '83; Opel
Kadett Diesel, '83; Ford
Mustang, '80, 4 cyl.; Jaguar
XJS '77; en Datsun Sunny,
'84. Div. inruilers. AUTO P.
FRANKEN, Ganzeweide
59. Heerlerheide. Inruil fi-
inanc. en garantie. Tel. 045-
-727711 0r.16475.

GOLF Diesel te koop '83, 5
versnellingen, als nieuw,
met.groen ’8750,-. 04451-
-1509.
T.k. groene Ford TAUNUS
1600 1,6 bi. 78. APK nov.
'89 ’ 800,-. Tel. 043-436254.
In nieuwst. VW GOLF 1100,
1978, APK ’ 1400,-. Tel. 045-
-226773.
T.k. Ford TAUNUS 79,
APK, spatbordschade

’ 400,- of te ruil tegen aan-hangwagen. 04490-20254.
T.k. Opel KADETT 12 N,
5-drs., bj. '80 + APK; tevens
BMW 323 i, bj. 1981, APK,
zeer mooi en veel extra's.
04490-13485.
BMW 315 t. '83 gloednieuw,luxe uitv. ’ 7950,-. St. Mar-tinusstr. 31, Kerkrade-W.

, Cadeau-idee??? G.G.,AUTOSHOP heeft 1001 ca-. deau-ideeén op autogebied.
Kom vrijblyvend kijken in; onze shop. Op koopavon-

' denen zondaggeopend. Nu
speciale aanbiedingen. stoelhoezen, pechlampen,enz. enz. Tot ziens in onze
shop. G.G. Autoshop. Hee-
renweg 284, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum).
Terug van financierings-
bank: BESTELBUS Ci-
troen C 25 Benz, '83,
’6500,-. Emly HO. Tel.04490-23738/04498-54510.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.

! 14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.

Te k. OPEL Kadett Berlina
13 N bj. '82, te bevr. De
Leemkuil 6, Munsterge-
leen.
VOLVO 365 GLT, bwj. 17-
-11*86, km.st. 29.000,
i.st.v.nw. van Volvo me-
iew. Gerardstr. 6, Schaes-
berg;
VW KEVER 1302, bj. '72, 1
jr. Apk 100%. 045-423750.
Ford Escort 1.3 GL '81'
’7800,-; Renault 5 GTL
div. ace. '83 ’7750,-; Fiat
Panda 45 '81 ’3200,-; Ford
Transit bus geel kenteken
76, U.st. ’1450,-. AUTO-
BEDRIJF Ger v. Mil,
Sportstr. 10 Kerkrade. Tel.
045-421787.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.

Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
Te k. R4F6 bwj. '82 i.g.st.,
APK, 045-270856.
Te k. VW Golf Sport don-
kerrood, type '80, i.z.g.st.

’ 2950,-; 04450-2826.

"Te k. VW Golf diesel i.g.st.,
127.000 km, nw. uitl., APK,
bwj. '78, ’2500,-; Tel. 04405-
-3687.
KADETT typ 12 hatchback
'83 sch./kant.dak, mooi.
Herlongstr. 43, Heerler-
baan.
Te k. goede OpelKADETT
C 12 bj. aug. 79, 100% apk
gek, tot '89. Tel. 045-464006.

Wordt t toch nog
eenwittekeist

Wij nodigen u graag uit in onze behaaglijk verwarmde En als u van sneeuwwit houdt hebben wij een speciale

showroom voor een sfeervollekerstshow versie van de Citroen BK voor u. Wat chic, maar dat past wel in deze
Terwijl buiten de regen tegen de vensters klettert en passanten met dagen. Kortom, voor een witte kerst hoeft u niet zo ver van huis.
gebogen hoofd de straffe wind trotseren speelt binnen ons huis- Het wordt u in deze dure maand extra aantrekkelijk
orkest "White Christmas" op cassette. gemaakt om een nieuwe Citroen AX, BK, of CX te gaan rijden, want

Uiteraard is er warme chocolademelk en er zijn besuikerde u kunt nu de totale aankoopprijs van uw nieuwe auto financieren
kerstkransjes. Maar bovenal zijn er de fonkelend nieuwe 1989 uit- -zonder aanbetaling- tot een maximum van fl. 40.000,-*

r^
voeringen van de Citroen AX, BK en CX. Is het geen mooie december- rprCvAËiü
gedachte om het nieuwe jaar met een nieuwe Citroen te beginnen? KWFCm

_
■

> j

W \\\\\Ê\\\\\\w __tfë__^___f___tt_Ë_____il _V"W^H HMKjmimm^^ raw

'BB BBBBBH^l^'^^^^^^^^^^ ......vj^yyi^&ZZZ&fö WBw _^ë_i__ii___m

~t^-»'-*****
i~ HHRP i ’ BM > I ill3& ff ff __B

"Financiering op basis van degebruikelijke voorwaarden van een huurkoopovereenkomst tegen een aantrekkelijk rentepercentage Wij geven u graag alle informatie.

GULPEN- VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113. HEERLEN: AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG, INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN. KERKRADE: AUTOBEDRIJF VAN
LEEUWEN, STRIJTHAGENWEGI29. MAASTRICHT: VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62. SITTARD:AUTOBEDRIJF NIZET BV, INDUSTRIESTRAAT 14.

y

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie
Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar

Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716^
Nieuw! Hogedrukreiniger

Karcher 570 ,
Een complete set. Nu met 80 bar druk! ’ 750.'. BTW.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. 045-716951^^

Opel ASCONA 16 S *-. . . apk 13-12-'B9 zeer. '|Zuinig gffi7 /iQoo.-
2CV6 '8384 TOYOTA Corolla ü/iVisa 11 RE '8586 apk vr.pr. ’ 1250,-Tf*
BXl4REgas '87 422217. s
BXl9diesel '86 Te k. MAZDA 323 b

?
Ford Siprra Pin 'RS aPk 16-12-'B9, iets 'i-ora bierra i.6u .... öo w^erk vrpr y1450.--j Sportief rpff.KApfi
Visa Chrono '83 1978 ’600,-. Tel-
BXI9GT '85 422217-
BXI9GTI '87 Te k. Opel MANTA <\
8MW320 77 back punt^
Honda Prelude 81 3i6940 A
VW Passat GL 5 '83 Te k. VW GOLF~djfl

l/*Amfrtrt perfekt in orde’ 675U'rxUIIIIUII 045-453572. \^A
BK 14 '86 Te k. FORD FiestaiP)
BXI4RE- JB5 7^CX2ISITI 82 Ford TAUNUS 2^DIX/Pr^Pn apk 8-'B9 nw. rem. NUIVCIOCII uftl betrouwbare au'0'|
Mazda 626 HB '83 te pr. 1100,-. Te»-
Peuqeot3osGL '84 £ii°_i; <rOP^ett '81;86 MERC^ES^Seat Ronda 85 schadevrij,werkt ni/u,

Citroen van Roosmalen 4750,-. Tel' 045-7\v£%
Wilhelminasingel 58-62 Te k. MAZDA 323 &j
Maastricht, 043-21154 kopen, bj. 77, pr- '■ TeL 045-259664. __

BREMBO-REMSCHIJVEN. „De allerbeste wfKerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-71695^
11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle au'0'

vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. KerP'
Cramer 31, Heerlen. 045-716951. __^A

Vestiging Maastricht
vraagt voor direct een

DOCENT(E)
Nederlands
voor de dagopleiding 8 uur op maandaa

Tel. informatie 040-520620 (tijdens
kantooruren).

Sollicitaties per omgaand gericht aan:

iïjjrF■:! Instituut Notenboom
l^vlzi Ad- Personeelszaken

ESïb Postbus 307
|_: :_| 5600 AH Eindhoven 4

LEZERSSERVICE

Limburgs Dagblw
ERNST MOSCO

und seine
Original Egelander Mu-ikan^11

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35 - en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij alle kantoren van he
Limburgs Dagblad en de VW Vaals-^,/

__M^Jm^_4p_^^_W_^W_P,_W_F?_eJ<E|

I NICE-MONACO 7 dagen ’'sf|'.' I
I ZWITSERLAND 5 dagen / *Tg . II BERLIJN 3 dagen ’ Z»»'. fI BERLIJN 4 dagen f *2q. II LONDEN 3 dagen ff^a II LONDEN 4dagen ’**«'' lf PARIJS 3 dagen ’ 27».- f

I PARIJS 4 dagen ’ 393-- fI PARIJS 5 dagen ’ 499.' fI OBER-HARZ 5 dagen ’ 499." f
I LUGANO , 7 dagen ’ 749,- f. I OOSTENRIJK 10 dagen ’ 795''fega

H_i_fl-__H_Hfl_H_H_H_Hfl_H_^_f j^TÏJÜff

____»^9Ï^^P^_lr^^^_r^w^M^E___l 3_Z_^_Ü^^^^

Dinsdag 20 december 198814i Limburgs Dagblad
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Damespakjes Herentruien
in vele kleuren en modellen CQ Cf) vele kleuren en dessins QRgeen 129,50kerstprijs V«ljvU kerstprijsvanaf _twj~"

fJ_Sn

l^terf^^^^jlB_____m _^. _^

Echt lederen herenschoenen Elegante
ïïetod^ulSeuren *g Rfl lak-clamespiimps Ac

t, geen 119,50kerstprijs "TüiJU kerstprijs ■§3b'"~
K'oj * 7

kürintin Groot assortiment sport-en ■
V IVdUUU|J voetbalschoenen (met vaste nop)

o.a. Adidas Aberdeen
normaal 119- on -?c __{%
kerstprijs kindermaten 03, /O "ïerenmaten 49,50 K jHtlÜ T jU Tk jC S
Beckenbauer zaalvoetbalschoenen Mtx -M * * -%

_
geen 109-kerstprijs 49,50 in vele kleuren en dessins, OC

maten 86 t/m 134, kerstprijs vanaf -_iW ■
_. M_M_HH_l|[^^BM__"W__^_M

:; x^Bi

Kinderskipakjes Skioweraiis
i_* ■_» 20 n collec,ie za 9 " nog nooit, _ _ _ _

in vele kleuren en modellen _1Q Rl voor dames en heren, I __[Q *%H
maten 98 tm 122,kerstprijs twiÜU geen 250-nukerstprijs IHvivU

f' ëfl| Openingstijden

«^M HENDRIKS HEERLEN

Kf È ■ donderdag en vrijdag

H HB HENDRIKS SITTARD
LJ V woensdag, donderdag en

-^^^■^^^ Grote parkeerplaats - koffie gratis

Herencolberts 'pracht collectie, QQ - «tejifei^
alle matenvanaf WWJ^ Jö

Hendriks jPA,
GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! r PARKEREN i VW ■Sï?rlen: Schelsberg 88, 045-721124

S^^^d: Brugstraat 1, 04490-15656 ' —l

aJËSÊP cadeau tips I
MjMf-p^VOOR DE KERST

ibmm Herentruien -i qqPfll met leder ___■%!■"

||^. *— Herenvest 4 |*g
'.JSSr' i^__k met leder I 051»^

J_f 3öl I __¥ Herenieder OQQ

KiÉ^ Damesieder
Kloosterstraat 37 jas >|>|QSimpelveld % model H^lÏJb"
Tel. 045-441150

Korte suèdeKoopavonden tot 21.00 uur
dinsdag 20 t/m vrijdag 23 damesjas QQO
december met capuchon 05IO_—
.08357 DAMES- EN HERENLEDERKLEDING
Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

/^J_EDERMODÏT"\L Grootse J\ EINDEJAARS- /\ VERKOOP ./'
I KORTINGEN tot 50% 1

Ë De speciaalzaak in %
M Leder-Suède- en Lamsvachtkleding %

< LEDERMODE >Rijksweg C2O, Geleen, Tel.: 04490-45580 Jr

_■mmm■__■_■_■_■_■_■_■_■wam
AFSCHEID NA 22 JAAR

GALLER V „IRAN"
gaat sluiten, en houdt daarom een

TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP
in Perzische en Oosterse tapijten

Alles met kortingen tot 70%
beneden winkelwaarde!

Alles moet weg, dus: OP = OP
Certificaat van echtheid wordt bijgevoegd.

Verkoop: vanaf dinsdag 13 dcc. '88 t/m 23 dcc. '88
Let op de koopavonden.

Valk Motel (v.d. Valk)
Terworm 10, afslag In de Cramer, Heerlen. Te1.045-719450

Ook zeer excl. zijde tapijten.
U kunt voor deze opheffing natuurlijk ook terecht in onze zaak te Geleen.

GALLERY IRAN
Rijksweg-C 33 d, Geleen, naast Musica. Tel. 04490-55003

LET OP! SLechts 12 dagen. Hartelijk welkom. Entree vrij!
Wij danken onze klanten in Limburg en omgevng voor het geschonken

vertrouwen dat wij in al die jaren hebben genoten.
ledere dag geopend vanaf 10.00uur.
I ;

H___-_H__B_B_H_BB_HH_H-^_-_-_H_H-H

I

J rm ' _* m

_^^.^^^^B

788eStaatsloterij, 2e trekking 19 december 1988. I

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon ’ !10.000.000,-.
20 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 005027
20 prijzen van ’ 20.000- op alle lotnummers 075722
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 037412

200 prijzen van ’ 1.000,-. op alle eindcijfers 0360
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 876
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 588
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 404
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 170

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 42
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 68
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 85

200.000 prijzen van ’ 20- op alle eindcijfers 7

Zetfouten voorbehouden.
De uitslag van de derde trekking wordt

uitgezonden op TV. Kijk vanavond naar TROS
Aktua Geld, Ned. 2, aanvang trekking 22.40 uur.
MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ -Sh
i 1

.

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

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

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

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

’ 1000- en ’ 100.000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar. 99009

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

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

P^^^RGËEr^^_B_i_P^ ne : :^^^^^^^DENNEBOO^^
f OOK^DEVOGELSNIET' W GROOTSTE Wf ZO HOUDEN WIJ

Winter- vogelvoeders, broed- en *doe het zelf kollektie uw VLUtK^L«u bunuuiM
voederkastjes *kerstgroen, bomen etc. 1 * "ideaal" boomstandaard♦Zijden hangballen kaarsen tevens plantenbak (14 itr.)

in vele mooie kleuren v.a. f 9,95 *kado- en sfeerartikelen § van f 17-95 voor f ï350
*Koperenkandelaars M y.^). #w£\. ■ 1 *Speciale Chrysal
(grotesortering) v.a. f 5,25\ § 'J II \ te9ennaakJuitval, flacon2soml.
*Mini Uorcthnnm C^ IMD'-bUlfl I tHtNUt ;/ H Vaf 3 95*Mini-KerstDoorn _,cdctmad_,t / m^ v.d. io,»a
mcl. verlichting en ballen f 18,50 | jV^\ "^ Aak jfy*KerstDomen Vele so^nsa
\/onoi/Anrl \ I ïi^^fc^N tBS- \ lIICI "All O ..' { nfll ü£j__*'*'y __r^ \ /-^ . . ~-"'■-. X4n

door het koper- (\^^*/^ ■ (i) I
ensemble nefefe,'j(f §P|fIDERM;IA. * /irVinpnSm SISHi! W u winkelt droog, uw
fanfare >^S5?"B-^\m ■u *§V£rS"_T ttnini* *M P^__M*lv__r boom en kerstgroen
Virtnria V^*lÏÏ*V; \\ "eiCte .* ,#A ;*J \l 7."««eer k^P*#l_-Sm_K/ bliiven S0^100" enVictoria . <^^\l "#"" ■|^*-;.*\«feeër) /Wi |F kers(t>vers!

■(Sb \\i_T_BdCf / r7_r_,W -(«■■■«_r«4__^ft^_r»__iW~fe^ Europaweg-Zuid4ol,|-|^__ V«_iJ»V #ifll j\ Il §M II Übach over Worms, Tel. 045-324444' f3TT V^ÉS*-^/ tlllllVVllMVJ-J-MM GeoDend maandan t/m zafprrlan|~H TUSSEN ÜBACH OVER WORMS EN EIJGELSHOVEN van g'.oS IAW uu^ 9
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I tó BL.V Tr

I m <>'J Accessoires in &
m W4[ de befaamde jl

Jl 1^ Burberry-stijl ft)
t^l I I.^J voor geschenken i|
■—■■—Ij met allure.

\n KERKRADE K
'wj Einderstraat 44 _J|4M/iÉ£C: felJL Tel. 045-452600 W
te Voetgangersdomein £r _~ ikici_ _JLlïy * WIJNEN te.l

NIET ALLEEN I
ONS PERSONEEL

MAAR
lEDEREEN KRIJGT

OPALLE KERSTKLEDING-
AANKOPEN

BIJ PIETERS DORTU
'Cck—Ki/m zattrdaK 2* december 1988

HEERLEN PROMENADE/GELEENSTRAAT
MAASTRICHT GROTE STAAT

SITTARD MOLENBEEKSTRAAT
VENLOKLAASSTRAAT

__^_*T?^ifï__ __■_■■ _-lE3____--SliL'jiHl 'JÜ iJMII Hl ''/,►! r.|j'l|

JSSSE3WBSHBIIBs^sis^>j?srsl tmesis] m ilwlw]__s] wi] wjfs]wis\Ws^b I 'PÉ-WÉM-BÉÉIIIIIIÉÉÉIÉMMÉÉfcÉÉIII I
Sittart Maastricht Geleen Heerlen Kerkrade

Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstraat 2, j
tel. 04490-14234 tel 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 045-714090 tel. 045463241 |

i

ai:■

f^Efe Schunck als het met kerstmis
, iets bijzonders mag zijn. j
Chanel. Christian Dior. Yves SaintLaurent. Cacharel. Scherrer2.Eau deparfum spray in de Eau de toilette naturel Eau de toilette spray in de Eau deparfum spray in de Eau de toilette naturel
geur COCO ( 35 ml.). spray in de geur geur OPIUM ( 30 ml.). geur LOU LOU ( 30 ml.). spray ( 25 ml.).
Feestprijs POISON (30 ml.). Feestprijs Feestprijs Feestprijs
79.- " 69?_ 39.95 39.50 m

■ - ■■--■^■--** > ■ ■■ 1

'iW- ..'■-■ j JJJJJ .JJJ.JJ,JJJJJ

_
J Bafer%" mmmmt WÊÊÊI^ÊÊÊÊI '»3H mWSt,.

i yvi^aaiaaK^'

% f "\„ \mW&w9m\\\\ 4mÊM Zttjf J..-.-.-.-7T.*.;-V.w.".-.. -. .SJK*

1/ n i !: )R?^ „^^^y,,.,.. '^i_F:::"'J ■:-;-:';":-■ " ■:■■■ "fl -; ' ''W'ffiU'JMpiP- ■■■■"mw»,w»m'<<«^ —~k .■ . wam --£-■-" iiiiii ,
Yves Saint Laurent. Chanel. Paco Rabanne. ChristianDior. Armani.
Aftershave lotion Aftershave lotion Aftershave lotion Aftershave lotion Aftershave lotion
( 100 ml.) in de geur (50 ml.) in de geur (50 ml.) in de geur (50 ml.) in de geur (50 ml.).
JAZZ. ANTAEUS. TÉNÉRÉ. FAHRENHEIT Feestprijs
Feestprijs Feestprijs Feestprijs Feestprijs -«H 46.50 40.- 32.- 39.- IJ'"

Dit zijn enigevoorbeeldenuit I K R I Wij hebben nog véél meer fijne
ons uitgebreid assortiment. Z^^^///>_^^^J^^ I 9euren van alle bekende merken!

Wam\\\\\ ___M__^XimT| I \\\ IM^ H
daar winkel je voor je plezier !—— I—— '

Mmm-mm—m^Ê^Ê^ÊlÊ^Ê^M november 1988 is inI STOELMATTERIJ ver- h? 1. huwelnksgoederenre-
WMmmWmmÊÈÊÈÊÊIWmmWAm nieuwd rieten, biezen en ro- £lste,r blL° e , arrondisse-
GEBIT gebroken? Klaar tanstoelen m. gar. 045- mentsrechtbank te Amster-akLSo^ -TT^ fccTr^T'S/^2^SchaesberV 045?1592Ï ' Beloning voor inlichtingen vember 1988 voor cfe onder-bcnaesperg. u^o-jioazi. van diefstal uit mijn auto op getekende notaris verleden
GEBIT gebroken? Klaar Dit hoeft niet te gebeu- akte van huwelijksvoor-
terwijl u wacht. Hoonhout. ren als u een AUTOKLUIS waarden tussen de echtelie-
Akerstraat Nrd. 328,Hoens- monteert in uw auto. In den JosephLaurent Marie
broek. Tel. 045-228211. deze kluis kan uw autora- Hubert Specken en Elisa-
TV REPARATIF 7nnriw dl° t PaPleren enz. veilig beth Maria Otterbeek,vooSen Z LimhuS °PÊeborgen OI1?n-^ beiden wonende te 6213
W servicefel 045 314122

g TS. ,sPec. prijs Bij G.G. CJ Maastricht, d'Artag-tv-service. iel, wa-óiiizz. Auto's en Shop. Heerenweg nanlaan 107.Voor alle koelkast- en diep- 286, Heerlen (grote weg
vriesreparaties VROKÖ. Heerlen-Brunssum). Kb.B.J test
Tel. 045-441566 of 461658. notaris te Thorn

__-_-—_—--_—

_J ■ " 'ZT**.**. i I 1

DOUKUJyr r^rH§T^M^^^
Ivr%LLI_JII_B I ißooo,- '«■-- °o ,i,o*■Vill-"fc# .uooa- 0.87% ".o* £I 115000.- ,30U- 087% HO* II

U°«*>- ;£: SS* "X \ % Il125000,- "*£_ 087*_J_J2f!LJ Jl
1 «Pbrw' ; rjluhTtf2sooo-

-gg.■-£_-llt«-ë^-=====l]l||
CMV BANK-BRUNSSUM-KERKSTRAAT 294

TELEFOON 045-2510 43. oj\ ,—Nr-V-.-,„ _. _ - ..,
Van 17.00-21.00uuren zaterdags van Y^Jk (G^ l 1 \V/ K_\l\llv
900-1300 uur:06-0227272 (gratis) ))E V^UUU W UrtlllX
VOORDELIG,DISCREET EN SNEL. OOK //jf I |i«/ LrpHipt \A/33rHicrVOORALUWVERZEKERINGSZAKEN. /£?//§ WVV *'CVJI^;>- »»«**■ "'5

Voor Midden-Limburg vragen wij

kandidaat-bezorgers(sters)
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Aanmelden tel. 04750-18484.

I Limburgs Dagblad

, Officiële publikatie van het Staatsbedrijf der PTT . >i
/.'' ■' v.'.v.v.v.'.v.v. .' <t

Algemene huurvoorwaarden voof
telecommunicatie-randapparatuur

" ■ — -■'.\h" ü ; "■"■■' \
i

Per 1 januari a.s. wordt een nieuwe wet van kracht, c. autotelefoon;
waardoor het Staatsbedrijf der PTT verzelfstandigt. d. semafoonontvangers. Tttt
PTT Telecommunicatie wordt op die datum PTT j |e
Telecom BV, een werkmaatschappij van Deze huurvoorwaarden geldenook voordegene 11 j'
PTT Nederland N.V. vóór 1 januari 1989 een huurovereenkomst voo<

genoemde randapparatuur met PTT TeleconT11 \
Alle verplichtingen van het Staatsbedrijf der PTT op catie hebben gesloten.Voor deze huurdersvera n£^ H
het gebied van telecommunicatie gaan per 1 januari er weinig. ü
over naar PTT Telecom B.V. Enkele belangrijke punten zijn:

- de vóór 1 januari 1989 overeengekomen conf5 "s

Op dezelfde datumwordt de nieuwe wettelijke rege- termijnen blijven gehandhaafd; .
ling, waarin de scheidingvan infrastructuur (het net- - voor degenen die een onder a. bedoeld tele'0 i
werk voor spraak-, tekst- en datacommunicatie) en toestel en/oféén van de onder b. genoemde mS *?
randapparatuur (waaronder telefoontoestellen en laties huren, zijn er op 1 januari 1989 geennade .'
-installaties) is vastgelegd, van kracht. prijsconsequenties; ■, \- wanneer het noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij. *
Een gevolg daarvan is dat PTT de voorwaarden, meer functioneren), behoudt PTT zich het & 'waarin zowel een regeling is opgenomen voor een voor verouderde apparatuur te vervangen A
aansluiting op de dienst(infrastructuur) alsvoor huur apparatuur van een ander type met het & .i\
van de bij de dienstbehorenderandapparatuur, heeft behorende huurbedrag. Wil de huurder di* Jl'
gewijzigd. dan kan hij de bestaande overeenkomst \

beëindigen. \
De "Algemene huurvoorwaarden voor telecommu- »
nicatie-randapparatuur" bevatten de rechten en v De nieuwe "Algemene huurvoorwaarden voor a
plichten van PTT Telecom B.V. en degene die huurt, communicatie-randapparatuur" liggen voor u >..
en betreffen onder meer de volgende randappara- bij Primafoon en onze Verkoopadviescentra. " ,j

tuur: ze ook schriftelijk aanvragen bij uw telecomm 11
a. telefoontoestellen; tiedistrict. Het adres vindt vin uw telefoongi"5' %
b. de installaties: Klavervier, WB-1, SE-2, « f

549/S5O, 565, SE-5, Drieling T65 en Drieling Wilt u meer informatie over deze publikatie? Be'
T&N; gratis 06-0404 tijdens kantooruren. ' \

\
|^%vv ptt telecommunicatie



literaard eerst lezen. En
& prullemand in. Dat isJ* van anonieme brieven,
V de redactie worden bc-
*" Nu even een uitzonde-
_jp deze beproefde regel.
~Üa.ars studenten van de

Hogeschool kreunen
«sloten vizier over hun le-Jen dekwaliteit, ofhet ont-

van het onder-
ijoch. benieuwd of die la-
dende leerlingen de moed
l**l een dezer dagen met*vizier hun klachten tegen-
k redactie te herhalen...

" Maar liefst honderd
schapen, vele herders, drie
koningen, koeien, kalkoenen
en ganzen zijn in huize
Schiprowski te Landgraaf
onderweg naar de stalwaar
Jozef en Maria wachten op
de geboorte van Christus.

De kerststal neemt ongeveer
dé helft van de huiskamer in
beslag. Vele kilo's mos zijn
verwerkt in de bergen, er
zijn putten waar de herders
en de schapen uit kunnen
drinken. Het water van de
beek stroomt via een
waterval en het waterrad
naar beneden. En op de
achtergrond ligt, onder de
sterrenhemel, Bethlehem.

De familie Schiprowski
maakt een dergelijke
kerststal al sinds vijftien
jaar. En elke kerst is het
geheel groter en mooier, dan
de vorige keer.

Foto: CHRISTA HALBESMA

door emile hollman

LANDGRAAF- Het Casino Landgraaf aan de
Moltweg in die plaats moet van de gemeente
ruim twintig gokautomaten, de zogenaamde
'eenarmige bandieten', verwijderen.

Olitie

rvice
het krioelt in

etfc winkelcentrum van
s en kopers. Maar daar is

,k de tijd van het jaar
i .'Je Jciantblijft koning, hoeJje rijen aan de kassa ook

l" zijn. Bij een doe-het-zelf-("amen noemen we niet,j i^et is bijna aan het einde
r^Heerlerbaan) mocht Ko-
jKiant onlangs echter met
J 'n de hand blijven staan.Jjl een klant aan een stof-
jj, e bediende of hij zo vrien-
v teil zijn voor haar een.''Plaat uit het rek te halen

op maat te zagen.
i v, "loet u toch mooi zelj> durfde de stofjas te ant-

.^fn. Inderdaad, een doe-

r' ey-2aak. Maar met een on-
t&tse service.

De door de gemeente gestelde termijn verliep afgelopen
vrijdag. Het casino heeft echter schorsing van het,besluit
aangevraagd bij de Raad van State.

Volgens de plaatselijke Algemene Politie Verordening
mogen deze gokautomaten niet in de Golden Ten Club
staan. Een maand geleden al kreeg de leiding van het casi-
no een waarschuwing dat de apparaten weggehaald moes-
ten worden. Bij het niet nakomen moest de eigenaar van
het gok- en speelpalies rekenen op een proces-verbaal. Bo-
vendien zouden de 'eenarmige bandieten in beslag wor-
den genomen.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever
Ca deautie

Nnd nu al wat de% cjg ao-ft pastoor De Bruin

' lip^-^-atharina-parochie
%l yjirade zal schenken.
t Par t^Pen zaterdag had, lks °?hieherder te weinig
Snie 9eteld om oii de com-!_tnD Van de jaarlijksekerst-Nen Voor bejaarden en zieke

ln et gemeenschaps-
S heeïun te delen. De kerst-
,r de I d,an °°k een telraam% K Kerkelijke leider uitge-

Afscheid
f#ag^e/I?en zaterdag dat
!f *Cer£; Kruissenbrink van
L^eid *adse gemeentepolitie
f W,n^emt- Dat zou komen-
Wpkn a? om half vijf in
K <*<U in9^°euren. Misschien
C *iet „ toekomst nog wel
te? saJ?eval ziJn, zon inten-'^dht^erking op politie-,% £ssen Heerlen en Kerk-s imnio?6 PolitieministersZHreiïZSnkaria met de aeld-"ïlno«ö e-n 9ul met 'bezui-

*d*- W£l?an dat Kruissen-KNe h^aa m zijrf Kerk-**. nand gedruktkan wor-

fy e gemeentepolitie van, \, n krijgt op vier januari

' ( t^fVo^9end jo.ar een nieu-
»ler eJ°oncentrale. Dat stond

'' 0^ *n onze krant, maar
kp toen een foutje ge-
'% de vermelding van
fj lnurnmer van de gemeen-
\erlen. In plaats van 045
\t

er OS4- Geen regelrechte
>n|e^?/e' maar toch genoeg

I*9 voor dentallen le-

' °n<! ln detelefoon te kruipen
Iri(j °P. die fout te wijzen.
\ eJ*9 doen we het dan ook

dunnetjes over, en op
"^do Van de P°^tie voegen

***■ j 7̂* °°k nog aan toe dat op
% x^nu.a'ri, tussen zeven en
\kal *? de ocntend. door de
'le J^ n̂ 9 °P de nieuwecen-
ö'red storingen kunnen
B»: gf?- De niewtoe nummers
1"ten e 731 voor algemene

06-21 voor alarm.

Overeenstemming over
verplaatsing H. Hartbeeld

Start bouw
raadhuis
Schinveld

" De twaalf meter lange geluidsmuur, die gistermiddag omwaaide aan de Clausstraat in
Kerkrade. Het bouwwerk stond er slechts drie maanden.

Foto: FRANS RADE

Omdat de behandeling van die
zaak op korte termijn zal plaatsvin-
den, waarschijnlijk tussen- kerst en
nieuwjaar, en anders de eerste
week van januari, zal de gemeente
voorlopig geen politie op het casi-
no afsturen.

Een woordvoerder van het casino
bevestigde gisteren met veel ge-
mor de gang van zaken. Op grond
van de huidige jurisprudentie
meent het casino echter een goede
kans te maken de automaten te be-
houden.
Afgelopen donderdag heeft burge-
meester Coenders van Landgraaf
de raadsleden van dit besluit op de

hoogte gesteld. In principe had de
burgemeester geen bevoegdheid
nodig om de apparaten door de po-
litie weg te laten halen. Maar voor
de zekerheid wilde hij van de raad
weten of die voornemens was de
huidige regeling ten aanzien van
gokautomaten te versoepelen. Dat
wilde deraad dus niet.

Achttien
aanrijdingen
in KerkradeIn Kerkrade, Heerlen, Klimmen en Landgraaf

Windhoos van half uur laat
spoor van vernieling na

KERKRADE - In Kerkrade was het
voorbije dagen liefst achttien maal
letterlijk raak. De politie moest al
die keren uitrukkenvoor een aanrij-
ding. Daarbij reed in vier gevallen
deveroorzaker van de botsing door.
Speciale aandacht heeft de Kerk-
raadse politie voor de bestuurder
van een rode BMW uit de 3-serie.
Deze haalde zaterdagochtend om
tien voor negen in een van de boch-
ten van de Hambosweg een auto in,
waardoor een tegenligger moest uit-
wijken en in derailing belandde. De
bestuurder van de BMW was onge-
veer 35 jaaroud en droeg een baard.
Getuigen worden verzocht zich bij
de afdeling verkeer van de Kerk-
raadse politie te melden: _? 045-
-467666.

dakpannen op zijn auto met als ge-
volg deuken in het dak en de mo-
torkap. „Een geluk dat ik een uitge-
breide verzekering heb. Dat grapje
gaat zeker zesduizend gulden kos-
ten", zei Peter van der Mark opge-
lucht.

HEERLEN - Een half uur durende
windhoos liet gisteren direct na het
middaguur een spoor van vernie-
ling achter in de Oostelijke Mijn-
streek. De materiële schade be-
draagt vele duizenden guldens.
Persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor. Tot 's avonds laat
waren brandweer, politie en oprui-
mingsdiensten bezig het puin te
ruimen en het verkeer weer in goe-
de banen te leiden.

IDan verwacht je toch een degelijke
constructie. Er komt nu een nieu-
we geluidsmuur, maar ik neem
geen genoegen met dezelfde bouw-
materialen..."
Een geluk bij een ongeluk vindt
Dassen het tijdstip van de wind-
hoos. „Als de muur een halfuur la-
ter omviel, was de ramp niet te
overzien. Gelukkig waren de win-
kels nog dicht en liepen er geen
schoolgaande kinderen rond."

De schade was miniem. Op diverse
plaatsen moesten tv-antennes het
ontgelden met als gevolg kapotte
dakpannen en -goten. In de wijk
'Op de Bossen' in Eygelshoven was
de brandweer net op tijd toen een
schoorsteen op het dak dreigde in
te storten. Met veel stutwerk werd
een ravage voorkomen. In de
Hoofdstraat te Kerkrade vielen bij
een paar huizen dakpannen op de
straat. De politie was tijdig ter
plekke om voetgangers om te lei-
den.

ONDERBANKEN - Met de bouw
van het nieuwe Onderbankse raad-
huis, op de plek van de voormalige.
Mariaschool in Schinveld, wordt
aanstaande vrijdag begonnen. De
start zal om half tien in de ochtenctbezegeld worden met een bijeen-
komst van bestuurders, architect en
aannemer.
Met de bouw van het raadhuis is zo-
als bekend een bedrag gemoeid van
bijna 4,5 miljoen gulden. Volgens
planning is het in het voorjaar van
1990 gereed. Onderbanken heeft bij-
na zes jaar gewerkt aan de realisatie
en financiering van een nieuw raad-
huis. Na de herindeling bleven de
verschillende ambtelijke apparaten
in de verschillende dorpskernen ge-
vestigd. Het nieuwe raadhuis moet
onder meer aan deze versnippering
van ambtelijke taken een eind ma-
ken.
Overigens zal het Heilig Hartbeeld,
waar in septembervan dit jaarnogal
watover te doen i^as omdat er stem-
men opgingen dat het beeld bij de
bouw van het raadhuis zou moeten
verdwijnen, enkele meters naar ach-
teren verplaatst worden. Een ge-
meentewoordvoerder liet gisteren
weten dat hierover overeenstem-
ming is bereikt met het plaatselijke
kerkbestuur en de stichting Reno-
vatie H. Hartbeeld. Het beeld moet
van plaats veranderen omdat het
anders pal voor de ingang van het
nog te bouwen raadhuis zou komen
te staan.

IVN verbijsterd over
subsidie 8 ton voor
golfbaan Brunssum

In Heerlen kreeg de meldpost van
de brandweer vier meldingen bin-
nen van 'windhoos-ongemakken.
Aan de Heerenweg viel een boom
op straat. In de Wingerd te,Hoens-
broek belandden dikke bomen in
de wei. In het centrum van Heerlen
zorgden losgeraakte pannen voor
ongemak bij passanten. De meeste
schade leed een gebouw van pu-
blieke werken in de Heerlense wijk
Vossekuil. Het dak werd totaal ver-
woest.

(ADVERTENTIE)

Feestkleding
voor hem

3^s voor haar

jrp*9*g*yo
Jjj^ boutique

Dr. Poelsstr. 5 Heerlen
107796 (*"<>■ H5)
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ÜBACH OVER WORMS - Vooral
de 800.000 gulden subsidie vanuit
'Brussel' voor het uitbreiden van de
Brunssumse golfbaan heeft het IVN
(Instituut Voor Natuur- en milieu-
beschermingseducatie) in Übach
over Worms met stomheid geslagen.
„Deze uitbreiding betekent de ver-
nietiging van een uniek natuurge-
bied, de Brandenberg. Bovendien
worden nu democratische spelre-
gels op de tocht gezet", briest het
IVN over de toegekende gift, die
overigens deel uitmaakt van een se-
rie zogeheten EFRO-subsidies voor
deOostelijke Mijnstreek.

Het IVN vindt dat depolitici, zowel
in Brussel als in deze regio, met het
accepteren van de acht ton voor uit-
breiding van de golfbaan vooruit lo-
pen op een bestemmingsplan, dat
volgens deze milieu-organisatie nog
niet eens ter inzage ligt.
Ook vreest het IVN dat de bestuur-
lijke zorgvuldigheid in het gedrang
komt, nu de toegekende acht ton
wel binnen twee jaar op moet zijn.
Verder verwijst het IVN naar een
uitspraak van milieu-minister Nij-
pels: „De ernst van de milieuproble-
men vraagt om grote maatschappe-
lijke aanpassingen en er zullen zwa-
re offers worden gevraagd van bur-
gers en bedrijven."

Tegen kwart over twaalf werd de
lucht boven de Mijnstreek en om-
geving pikzwart. Weinig later sloeg
de windhoos genadeloos toe.
Schoorstenen werden als karton-
nen dozen van de daken geblazen.
Een meters lange muur viel om als
een lucifersdoosje. Bomen werden
uit de grond gerukt. Televisie-an-
tennes tuimelden van de daken.
Door verdraaide armaturen gaven
verkeerslichten opeens een andere
kleur.

’Wat dom’

De familie Poort, wonende aan de
Kakertsweg in Landgraaf, liet in
'87 de brand- en stormschadeverze-
kering intrekken. Reden: twaalf
jaar geen schade geleden. Achteraf
bleek dat de familie op de verkeer-
de manier bezuinigt, want de me-
tershoge schoorsteen op het dak
van hun huis viel gistermiddag
door een zolderraam en verwoestte
de dakgoot en een aantal pannen.
„Uiteraard wordt nu in koor geroe-
pen 'wat dom'", vertelt mevrouw
Poort: „Zulke gevallen maak je nu
eenmaal mee. Alles is voor eigen
rekening. Maar wrj laten ons geen
tweede maal verrassen. Die verze-
kering wordt weer afgesloten."

De brandweer in Kerkrade moest
gisteren liefst vijftien maal uitruk-
ken. In de Abtenlaan viel een grote
boom tegen een aangrenzend huis.

Aan de Clausstraat in Chevremont-
Kerkrade viel om kwart voor één
een twaalf meter lange en twee me-
ter hoge geluidsmuur om. Duizen-
den stenen kwamen op de stoep te- i
recht. Thei Dassen woont pal naast
de muur. Hij heeft zijn twijfels over
de constructie van 'het stenen ge- ,
vaarte': „De geluidsmuur is pas i
drie maanden geleden gebouwd.

Tuincentrum
In de Kakert te Landgraaf had de
eigenaar van tuincentrum Van der
Mark dubbel pech. Een omver ge-
waaide broeikas veroorzaakte veel
glasschade. Een deel van de scher-
ven viel op de uitgestalde kerstarti-
kelen. Bovendien kegelden enkele

Casino Landgraaf in beroep tegen verwijderen gokautomaat
’Eenarmige

bandieten’weg

Bijna halfmiljoen gulden nodig

Loterij voor
opknapbeurt

kerk Brunssum
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BRUNSSUM - Er is dik
450.000 gulden nodig voor de
restauratie van de parochie-
kerk in de voormalige mijn-
werkerskolonie Langeberg in
Brunssum. Dat heeft het kerk-
bestuur becijferd. Verwacht
wordt dat bisdom, provincie
en gemeente 245.000 gulden
voor hun rekening zullen ne-
men. Het resterende bedrag
hoopt de parochie onder meer
bij elkaar te krijgen via een
groots opgezette loterij.

De loterij, waarvan de loten
zestig gulden per stuk kosten,
zal maandelijks zes prijzen uit-
keren aan de winnaars. De eer-
ste trekking is op 24 februari
volgend jaar. De laatste trek-
king zal geschieden in februari
van 1990. Daarbij is als hoofd-
prijs een auto te winnen. Met
de loterij hoopt de parochie
40.000 gulden bij elkaar te krij-
gen. Schenkingen en andere
activiteiten moeten uiteinde-
lijk het benodigde bedrag vol
maken. Voor informatie: 045-
-256533.

noniem
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Sterven doe jeniet ineens,
maar elke dag een beetje.
En, al klinkt het vreemd,
maar al die beetjes die vergeet je.
Je zegt: jebent wat moe!
en op een dag dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is na een langdurige
ziekte, zachten kalm van ons heengegaan, voorzien

I van de h. sacramenten, in de leeftijd van 59 jaar,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Mimi Theissen
echtgenote van

Johan de Jong
Heerlen: Johan de Jong
Heerlen: Berty de Jong en Petertje
Heerlen: Anita de Jong

Oale Smith
Heerlen: Jolanda Brück-de Jong

JohnBrück
Heerlen: Jacco de Jong

Monique Dekker
Familie Theissen
Familie de Jong

6413 RR Heerlen, 19 december 1988
Laurierstraat 64
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 22 december om 14.00 uur in de
parochiekerk St. Paulus in Heerlen-Wieër, waarna
om 15.30uur de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium in Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene, woens-
dag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Mimi, heden
dinsdag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur in het
uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Na een zorgzaam en üefdevol leven voor het gezin,
is vrij onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Henri Schmitz
echtgenoot van

Maria Elisa Kooien
in de leeftijd van 82 jaar.

Hulsberg: Lieske Schmitz-Koolen
Nuenen: Harry Schmitz

Mieke Schmitz-Janssen
Richard, Marleen, Pauline

Hulsberg: Fred Schmitz
Tiny Schmitz-Thewessen
Judith, Edmée

Übachsberg: Jos Schmitz
Tiny Schmitz-Dreessen
Norbert, Dorien

6336 TB Hulsberg, 18 december 1988
Dorpveldweg 10
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 22 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Wissengracht.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, woens-
dag om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het bejaar-
dencentrum Panhuys te Hulsberg. Bezoek dage-
lijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zyn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar voor
alles wat hy voor ons deed en betekend heeft, ge-
ven wij u kennis, dat heden is overleden, voorzien
van het h. sacrament derzieken, op de leeftijd van
69 jaar, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Frits Spiertz
weduwnaar van

Mien van der Leeden
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Ellie en Sjef Cloodt-Spiertz
Landgraaf: Sophie Spiertz-Houben

Baldu Theunissen
Heerlen: Sybiel en Huub Steegemans-Spiertz

Terneuzen: Jeanny en Rob Rutjens-Spiertz
en al zijn kleinkinderen
Familie Spiertz
Familie van der Leeden

6416 AL Heerlen, 18 december 1988
Voskuilenweg 62
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 22 december as. om 13.00 uur in de
parochiekerk van de H. Pius X te Molenberg-Heer-
len, waarna aansluitend de crematieplechtigheid in
het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis ter intentie voor de overledene woens-
dag 21 decemberom 18.30uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dageujks van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.

IZy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- I
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou- I
wen.

t JohannaReubsaet, oud 81 jaar, weduwe van Pe-
trus Sanders. Maastricht. Dr. Schaepmanstraat

62A. Corr.adres: Greinruwe 34, 6218 SN Maastricht.
De uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 21
december om 11.30 uur in de parochiekerk van de
H. Gulielmus te Oostermaas-Maastricht. Er is geen
condoleren.

t Maria Sanders, oud 88 jaar, weduwe van Bert
Sanders. Maastricht, St. Pieterstraat 23. Corr.a-

dres: Balijeweg 74, 6222 BH Maastricht. Eucharis-
tieviering in de parochiekerk van St.-Jan de Doper
te Limmel-Maastricht, op woensdag 21 december
om 11.00 uur. Er is geen condoleren.

tMiets Eyck, oud 51 jaar, echtgenote van Jo
Voncken. Ulestraten. Corr.adres: de Bosquet-

plein 9a, 6211 KJ Maastricht. De uitvaartdienst zal
plaatsvinden op woensdag 21 december om 10.30
in de St.-Catharinakerk te Ulestraten. Er is geen'
condoleren.

t Johanna Nowakowska, oud 63 jaar, echtgenote
van Johannes Voorst. 6217 HG Maastricht,

Christiaan Sterckstraat 33. De eucharistieviering
zal gehouden worden op woensdag 21 december
om 11.30 uur in de parochiekerk van St.-Anna te
Maastricht. Er is geen condoleren.

tPierre Mei js, oud 78 jaar, echtgenootvan Anna
Jacobs. 6245 BB Eysden, Veldjesstraat 16. De

eucharistieviering zal plaatsvinden op woensdag
21 december om 10.30 uur in dekerk van de H. Mar-
tinus te Breust-Eysden. Er is geen condoleren.

I t
Dankbaar dat wij haar zolangin ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Sofia Lutgens-Paffen
echtgenote van

Maximiliaan Willem Joseph
Lutgens

Zij overleed op 75-jarige leeftijd, in het St.-Jozefzie-
kenhuis teKerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wy bevelen haar in uw gebed aan.
Spekholzerheide: M.WJ. Lutgens

Amsterdam: Tiny Bosboom-Lutgens
Benno Bosboom
Jacqueline en Max
Olaf

Bleijerheide: Martin Lutgens
JoLutgens-Benders
John, Mare

Roermond: Sibiel Hundscheidt-Lutgens
Peter Hundscheidt
Paul

Hoensbroek: JoLutgens
Elly Lutgens-Haagen
Susan en Rachel

Simpelveld: Ria Hermans-Lutgens
Jos Hermans
Familie Paffen
Familie Lutgens

6466KJ Kerkrade, 18 december 1988
Elbereveldstraat 226
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 22 december
as. om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Marti-
nus te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van heden, dinsdag 20 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek) St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijksvan 18.00 uur tot 19.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Leven is werkelijkheid
de dood iszijn schaduw;
maar zoals de schaduw zichtbaar is
en toch niet bestaat,
zo is het ook met de dood.

1360-Nirtan-Sura
Dankbaar voor haar onbaatzuchtige goedheid, gul-
heiden waarachtige hartelijkheid, gevenwij uken-
nis van het overlijden van onze hartelijk geliefde
moeder, oma, zus, schoonzus en tante

Johanna Helena
Herzig
weduwevan

Wynandus W.G. Heijnen
geb. 12-12-1922 te Nieuwstadt

overl. 18-12-1988 te Nieuwstadt
Susteren: Huib Heijnen

Irene Heijnen-Want
Thijs

Nieuwstadt: Ans Herzig
Familie Herzig
Familie Heijnen

Corr.adres: 6118 AX Nieuwstadt, Cremerstraat 26
Woensdagavond as. om 18.45 uur wordt zij her-
dacht tijdens de avonddienst in de parochiekerk
van St.-Jan de Doper te Nieuwstadt.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 22 december 1988 om 11.00 uur v.m. in
de kerk van St.-Jan de Doper te Nieuwstadt, waar-
na haar lichaam ter aarde besteld zal worden op de
algemene begraafplaats te Nieuwstadt.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.45
uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt thuis opgebaard.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I "
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wy u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn dierbare vader, schoonva-
der, onze broer, zwager, oom en neef

Peter Jozef Ries
weduwnaar van

Maria Savelkoul
Hy overleed op 74-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade-West: Harry Ries
Margriet Ries-Schaeps
Familie Ries
Familie Savelkoul
Familie Schaeps

6466 LX Kerkrade, 17 december 1988
Rochusstraat 26
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 22 december as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van De Blijde Boodschap te Kerkra-
de-Rolduckerveld, Dir. v.d. Mühlenlaan, waarna
aansluitend de crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis
woensdag 21 december as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 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.

Het is een jaar geleden dat ik na een lang, gelukkig en
vreugdevol leven, afscheid moest nemen van mijn allerlief-
ste echtgenote

Agnes Wauben
Hennes Leufkens

en onze lieve mamma en oma
Frans en Rien
Laura, Kasper

De plechtige jaardienst zal worden gehouden 2e kerstdag
om 10.30 uur in de parochiekerk van de Langeberg te
Brunssum.

In Uwe hand beveel ik mijnen geest:
Gij hebt mij verlost Heere,
Gij God derwaarheid!

Ps. 31:6
Heden, 18 december 1988, is op 71-jarige leeftijd
van ons heengegaan, mijn lieve man, onze papa en
opa

'Bernard Dautzenberg
Wilhelmina Dautzenberg-Kroezen
Loet en Gesina van deKleut-Dautzenberg
Arjan en Bart
Theo en Hedy Dauteenberg-Mager
Peggy en Ben
Nico en Ans Duijckers-Dautzenberg
Ira
Familie Dautzenberg
Familie Kroezen

Corr.adres: Burg. Waszinkstraat 19,
6417 CT Heerlen
De dienst van woord en gebed, geleid door ds. G.
Gerelings, zal worden gehouden op vrijdag 23 de-
cember as. om 11.00 uur in dekerk van de Reforma-
torische Kerkgemeenschap aan het Tempsplein te
Heerlen, waarna de begrafenis plaatsvindt op de al-
gemene begraafplaats te Imstenrade.
Voor vervoer naar begraafplaats en terug is ge-
zorgd.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 10.30 uur.

] Het jaarzit erop dus, slaan ■] wij al de prijzen op de kop!! K

50%
M KOrlinCj op al onze adviesprijzen K

M I Jogging in alle kleuren 5,95 p.mtr. F
9 Corduroy-coupons K

van de beste kwaliteit 4,50 p.kg. B
Gordijn-coupons Kh| tot 6 mtr. 3,50 p.kg. B
Wollen winter-loden 8,50 p.mtr K

M\ Flanellen lakens vanaf 6,9s pst K
GRATIS 1 paar schoudervullingen per klant. K

De aanbiedingen gelden tot 31/12-'BB l^»

1 I''"*IKERKRADETe^i69" W
t__JÏB_w*7^W -Spekholzerheide - Akerstraat 65

fl^r^tt Venlo - Roermond - H
Sb/V Stiphout - Helmond K

Besluit over
medicijnplan

uitgesteld
UTRECHT - Het Cen- *
traal Orgaan Tarieven
Gezondheidszorg
(COTG) heeft zijn be-
sluit over een genees-
middelenplan uitge-
steld tot 29 december.

Het besluit zou aan-
vankelijk gisteren ge-
nomen worden. Het
plan moet op 1 januari
ingaan. Er wordt op 29
december een extra
vergadering gehouden
over het zogenoemde
Omnipartijenakkoord
(OPA) waarin tien par-
tijen (onder meer ver-
zekeraars, fondsen, art-
sen, apothekers, indu-
strie, groothandel) af-
spraken hebben ge-
maakt over de genees-
middelenpryzen.

Het COTG heeft het
besluit uitgesteld om-
dat pas morgen een ge-
ding dient tegen de in-
voering per ljanuari
van OPA. Dat geding is
gisteren verdaagd.

Het OPA moet volgend
jaar een bezuiniging
van 420 miljoen gulden
opleveren. Het plan
kan pas worden uitge-
voerd als het COTG en-
kele richtlijnen voor de
vergoeding van de apo-
thekers heeft gewij-
zigd. De overheid is
geen party bij het ak-
koord. Ze wil het wel
een jaar de kans geven
voordat ze - zonodig -
zelf met maatregelen
komt om de genees-
middelenpryzen in de
hand te houden.

Verschillende betrok-
ken partijen reageer-
den gisteren in nega-
tieve bewoordingen op
het uitstellen van het
besluit over het Omni-
partijenakkoord. Voor-
zitter Sanders van de
vereniging van farma-
ceutische industriën
(Nefarma) sprak van
„een bijzonder ernsti-
ge situatie", waardoor
fabrikanten een prijs-
verlaging tenminste
een maand moeten uit-
stellen.

Dievegge
bedrogen

Van onze
verslaggever

MAASTRICHT - On-
eerlijkheid ten opzichte
van haar werkgever is
een 30-jarige Maas-
trichtse uiteindelijk ko-
men te staan op bedrog
door haar vriendin. Als
gedupeerde bleef een
Maastrichtenaar over
die enkele dagen gele-
den tot zyn verbazing
bemerkte dat zonder
zijn medeweten zesdui-
zend gulden was afge-
boekt van zijn bankre-
kening. Bij onderzoek
in zijn administratie be-
merkte de man dat een
door hem ondertekende
blanco bankoverschrij-
ving was verdwenen en
kennelijk door een an-
der valselijk was inge-
vuld. Het spoor leidde
weldra naar een 30-jari-
ge vrouw die by hem in
dienstwas als werkster.

Bij ondervraging be-
kende deze de over-
schrijving te hebben
misbruikt om een be-
drag van ' zesduizend
gulden over te maken
naar een 31-jarige vrien-
din. Daarbij was de af-
spraak gemaakt dat bei-
den het later te incasse-
ren bedrag zouden de-
len. De vriendin kwam
deze afspraak echter
niet na en eigende zich
alles toe. Tegenover de
politie gafzij te kennen
het geld te hebben 'ver-
gokt.

Hoogleraar over procedures rond vliegveld Be
’Rechters hebben de Staa

schandelijk bevoordeeld
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Rechters
die de Staat der Nederlan-
den bevoordelen, dezelfde
staat die de wet bewust
buitenspel zet om haar zin,
te krijgen, en een milieu-
vereniging die eigenlijk te
braaf is. Rolverdeling van
een politiek-juridische
klucht of gewoonrealiteit?
Beide, meent prof. A. Tak,
hoogleraar recht aan de
Rijksuniversiteit Limburg
in Maastricht.

In het Nederlands Juristenblad
veegt hij rechters en overheden
de mantel uit met zyn visie op,
wat Tak noemt, de 'kluchtBeek.
„In deze zaak zegevieren geld en
macht over recht", luidtzijn con-
clusie.

Een gesprek over een lange en
vooral ondoorzichtige rechts-
gang.
Tak is nogal expliciet in zyn stel-
lingen: De rechters van diverse
rechtbanken en het gerechtshof
hebben de Staat in de vele Kort
Gedingen, verzetprocedures en
bodem- en dwangsomgeschillen-
procedures rond de uitbreiding
van de luchthaven schandelijk
bevoordeeld.
Nu vindt Tak dat het in Neder-
land wel meer voorkomt dat
rechters klakkeloos aannemen
wat de Staat op een zitting te ber-
de brengt, maar in de kwestie
'Beek' is dat wel heel nadrukke-
lijk het geval, vindt de professor.
Zozeer zelfs, dat de rechtsstaat
volgens hem geweld is aange-
daan.

„Een heel frappant voorbeeld
vind ik wat er met het arrest in
kort geding van het Hof in Den
Haag van februari 1986 is ge-
beurd. Volgens het Hof was de
nachtvluchtenbeschikking in
stryd met de wet afgegeven en
was de bevoegdheid waarmee
dat was gebeurd, verkeerd ge-
bruikt. Dan denk je: nou dat is
nogal wat. Maar wat gebeurt er
vervolgens: er wordt 's nachts
gewoon doorgevlogen, zelfs nog
meer dan voorheen. En in debo-
demprocedure over de beschik-
king neemt een lagere rechter
(de rechtbank, red.), over dit ar-
rest heen, zonder meer aan wat
de landsadvocaat allemaal tij-
dens de zitting beweert. Dat
wordt nog wat als deze zaak
straks voor het Hof een vervolg
krijgt."

Dwangsom
Ook het middel van de dwang-
som tegen een onwillende over-
heid is voor Tak door de kwestie
'Beek' volledig uitgehold. „De
Staat moest van de rechter aan
de Vereniging Geen Uitbreiding
Vliegveld Beek miljoenen gul-
dens betalen, als de geluidover-
last door middel van woningiso-
latie niet voor een bepaalde tijd
zou worden teruggedrongen.
Toen dat niet lukte, durfde de
rechter de Staat toch niet tot uit-
betaling te dwingen. Wat de te-
genpartij restte, is een ellenlange
procedure. En een dwangsom is
er nu juistvoor om deze te voor-
komen."

De meest recente uitspraak inza-
ke 'Beek, dievan derechtbank in
Den Haag van september dit
jaar, vindt Tak zelfs uiterst kwa-
lijk. „Het bewijs dat het vlieg-
tuiglawaai 's nachts duidelijk bo-
ven de normen uitkomt, ligt op
tafel, maar de rechter zegt, in na-
volging van de landsadvocaat,
dat overschrijding is uitgesloten
als alle gebruikers van nacht-
vluchten zich aan de voorge-
schreven procedures houden.
Daarmee bevoordeelt de Presi-
dent de staat heel duidelijk. Net
of die Staat een betere burger is
dan alle andere mensen."
De geloofwaardigheid van de
rechterlyke macht wordt vol-
gens Tak door al deze 'rechterüj-

# Professor Tak ...geïrriteerd door hautaine praat... h
Foto: WIDDERStfIt

ke' dwalingen behoorlijk geweld
aangedaan. „Zelfs wij begrijpen
er op gegeven moment niets
meer van, laat staan de gewone
burger op straat."

Bemoeienis
Wat Tak buiten de rechtbanken
behoorlijk irriteert is 'het hautai-
ne gepraat' waarmee bestuur-
ders de laatste tijd openlijk hun
afkeuring uitspreken over de di-
recte bemoeienis van de rechters
met een beleidskwestie als de ut-
breiding van vliegveld Beek. Mi-
nister-president Lubbers, CDA-
Kamerlid Ria Oomen (lid van de
VasteKamercommissie voor mi-
lieuzaken) en burgemeester Van
Goethem van Beek deden dat de
afgelopen weken nog bij ver-
schillende gelegenheden.
De laatste vroeg zich in het ge-
meentelijk contactbladzelfs afof
Nederland nu door rechters
werd bestuurd; Lubbers vond
dat er waterdichte schotten hoor-
den te zitten tussen de wetgeven-
de, de uitvoerende en de contro-
lerende macht en Ria Oomen
vond niet dat rechters mochten
bepalen welke geluidsnormen
by vliegtuiglawaai moesten wor-
den gehanteerd.

„Oomen vergeet dat er ook nog
zoiets is als het internationale en
het ongeschreven recht. Dat
moet ook worden toegepast.
Het wordt hoog tijd dat deze
mensen hun boekje staatsrecht
weer eens openslaan en kijken
hoe de verhoudingen horen te
zyn. Van waterdichte schotten
kan geen sprake zijn. ledere wet-
gever behoort zich te onderwer-
pen aan de controle op de rechts-
kwaliteit van zijn handelen en
besluiten, maar niet op de kwali-
teit van het beleid."

Alibi
Hoewel zij meer procedures.
heeft gewonnen dan verloren,
meent Tak dat de vereniging die
zich tegen de uitbreiding van het
vliegveld verzet, in praktijk ge-
zien nog maar weinig heeft be-
reikt. Er vliegt immers geen
vliegtuig minder dan voorheen,
vermaningen van de Nationale
.Ombudsman of vernietigende
rapporten van deRaad van State
en de MER-commissie ten spijt.

In het Nederlands Juristenblad
omschrijft Tak voorzitter Wil-
lems en dezijnen als 'een wel erg
brave milieuvereniging', die ook
niet kan voorkomen dat de toch
al niet zo extroverte Limburger
alsmaar fatalistischer wordt by
elke procedure die devereniging
wint. „Het is echt ongelofelijk

hoelang die vereniging v°h
Limburgers al als een soof1
heeft gediend, om ge#
trouw het uiteindelijke reS'
van alle gevoerde procédé
te wachten. Dat zou in het
den ondenkbaar zijn. Daa
men allang het buiten-parl'
taire pad zijn opgegaan. $
eniging is te zeer een in*
geworden, teveel in zichz*
keerd. Ze had haar ach'
veel meer moeten mobilis*1

Mensenrechten
Professor Tak betwijfelt
dat de Oost-westbaan o°.
worden aangelegd, omdat »
lieu-technisch onveran^
en daarom niet haalbaar J
het wel zover komt, is hij e'
van dat de baan niet te erf
ren is omdat het schadefzal regenen van individue'
gers die een beroep doen
mensenrechten. „Ik den
dat de hele kwestie uiteiPJ
aan de Europese commissi' l>
de rechten van de mens &■
den voorgelegd. Die kafl'
het beslist op. De indWj
burger zal zich straks masS'
de rechter melden om ed1

declaim in te dienen, W|
beeld voor waardedaling
woning of aantasting van \
zondheid door al die nacht*
ten. Dergelijke zaken zijll
rechters heel herkenbaar *ken dus veel meer kans.
Bij mensenrechten, zoals $

legd in onze grondwet en
nationale verdragen als he,
drag van Rome, werd vo°
alleen gedacht aan folter*
maar nu heeft dit begrip e*
ruimere betekenis. De li*'
lijke en geestelijke int»
van duizenden mensen jj )
door de nachtvluchten in ' |
ding. Isoleren is daarbij é.~ \doende middel. Dat noen»! j
vorm van psychische m^ |
De overheid kan beter ga' (
derzoeken in hoeverre het.
veld by gebruik overdag |
bruiken is."

Tak verwacht dat het Haag* ]
uiteindelijk een meer pr'll'] iuitspraak over de nachtvW |
zal doen en dus ook over "leg van de Oost-westba^j ]
daartoe wordt besloten a'
„Dit is het laatste stadig
zal er echter aan liggen &( 'de verenigingen eventuele
re reclamanten zullen a*
gen op een heel duidelü\|
spraak, die maar op een
kan worden uitgelegd. Va*
in de jurisprudentie ovef ,
veld Beek kunnen dered 1j
Limburgers niet meer aa^
Het heeft nu wel lang ge^
duurd."

>
Europese commissie om tussenkomst gevraagd

Angola wil westers
giftig afval opnemen

BRUSSEL - Angola is bereid
miljoenen tonnen giftig afval
van westerse landen op zijn
grondgebied op te slaan en te
verwerken. Dat heeft de Euro-
pese Entente voor het Milieu
(EEE), waarin afgevaardigden
van het Europese Parlement
zijn vertegenwoordigd, maan-
dag in Brussel verklaard. Vol-
gens de EEE gaat het om een
„binnen enkele dagen" te teke-
nen contract van circa vier mil-
jard gulden.

De Europese Entente heeft het
afgelopen jaar meermalen be-
richt over export van Westeu-
ropees afval naar Afrikaanse
landen, zoals Benin en Nigeria.

De Europese Commissie heeft

maandag verklaard niet van de
affaire op de hoogte te zijn.
Volgens de EEE zal het giftig
vuil qpgeslagen worden langs
de Angolese kust, in een ge-
bied met een oppervlakte van
50.000 vierkante kilometer.
Het contract voor de opslag en
verwerking van vijf miljoen
ton afval zou getekend worden
tussen de regering in Luanda
en een geoloog uit Zwitserland,
Arnold Andreas Künzler. De
Zwitser heeft volgens de EEE
het plan de komende vijfjaar
in Angola drie verbrandingsin-
stallaties te bouwen.
De operatie zou mede gefinan-
cierd worden door tweeAmeri-
kaanse banken, Texas Alley en
Millen Bank, en een Ameri-

kaanse verzekering
schappij, Casualty M
Ten bewijze heeft de Ë^(
kopie openbaar gemaa^
het contract, dat in het
gees is opgesteld. Daari 11
deregering in Luanda de,
ser Künzler toestemm 11?
afval in te voeren en te
ken. -Volgens het door de Eb p

legde document zal onde
chemisch afval worden.,
porteerd. De verwerK 1

stallaties zullen „conf°^
normen van (de Zwitser*
mie-onderneming) Cl^gy" zijn. Een woord^j,
van deze firma heeft ey
trokkenheid van het
ontkend. j

De EEE wil dat de Ëu j
Commissie tussenbeide „
Het is detwaalfEG-lan<^boden giftig afval uit te .
zonder dat zekerheid „
over een verantwoof ,
doeltreffende verwerk.L
Organisatie van Afr' j
Eenheid (OAE) is fel g&A
gen de uitvoer van gifl1* *naar Afrikaanse landen-
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Vice-voorzitter neemt na 20 jaarafscheid( IUSTRICHT - Het ministerie{_ mi welzijn, volksgezondheid en
ontraadt de consumptie

gedroogde Turkse vijgen en

I'Jgenpasta's. Uit een afgerond
Jnderzoek van deRijkskeurings-

J^st van Waren blijkt dat deze
'odukten de kankerverwek-

* ende stof aflatoxinekunnen be-

tatten in gehalten die ver boven
? lorm van vyf microgram per
Jtogram liggen.

gaat om alle gedroogde
fttkse vijgen en vijgenpasta's
* sedert 1 oktober aan de con-

WVC ontraadt
consumptie

Turkse vijgen
sument zijn geleverd. De detail-
handel wordt verzocht de nog
aanwezige gedroogde Turkse vy-
gen en vijgenpasta's uit de win-
kel te verwijderen.

Het onderzoek van deRykskeu-
ringsdienst van Waren vond
plaats naar aanleiding van be-
richten uit het buitenland en een
waarschuwing van de EG. In De-
nemarken werd de invoer van
Turkse vijgen vorige maand tij-,
delijk verboden.
Een dergelijk verbod kan ook in
Nederland mogelijk aan de orde
komen, aldus een woordvoerder
van WVC. Op dit moment staat
volgens hem het voorkomen van
de consumptie van de vijgen
vooroD.

Toeristen
redden vrouw

uit Maas
MAASTRICHT - Snel en dapper
reageren van twee in Berg en Ter-
blijt logerende Delftenaren heeft za-
terdagavond in Maastricht een 55-
-jarige inwoonster van die stad gered
van de verdrinkingsdood.

Omstreeks kwart over zes warer
beiden -een man van 24 en eer
vrouw van 23 jaar-er getuigen var
dat een vrouw nabij de Sint Ser-
vaasbrug te waterraakte in de Maas
Zonder zich te bedenken spronger
zy haar na en wisten haar zwem-
mend in het koude Maaswater naai
het talud ter hoogte van de Vissers-
maas te brengen.
Daar boden inmiddels gearriveerde
brandweerlieden de helpende hand
omrvrouw en redders aan de kant te
halen. De vrouw werd voor onder-
zoek overgebracht naar het Acade-
misch Ziekenhuis.

Inwoners Maastricht vangen bot bij Raad van State

Werner von Braunstraat
definitief Kelvinstraat

Van onze verslaggever

S^STRICHT - De Werner von Braunstraat in Maastricht
lr(*t definitief omgedoopt tot Kelvinstraat. Een laatste po-
jSvan de bewoners van deze straat in de stadswijk Heer om
'te verhinderen is op niets uitgelopen. De Raad van State
6ft hun beroep niet ontvankelijk verklaard omdat straat-

'^geving een gemeentelijke aangelegenheid is. De straat-, *°ners rest slechts de schrale troost dat de Raad van State
°ok niet eens is met de redenen waarom de gemeente van

vu^aam Werner von Braun afwil en dat het stadsbestuur de
of h van de proceskosten moet betalen.

hi

De gemeenteraad van Maastricht
besloot in junivan dit jaartot ophef-
fing van de Werner von Braunstraat
onder druk van onder meer de
Stichting Samenwerkend Verzet 40-
-45 en de Nederlandse Vereniging
van Ex-Politieke Gevangenen. Bei-
de organisaties vinden dat Von
Braun, de geestelijke vader van de
V2-raketten die in de Tweede We-
reldoorlog dood en verderf zaaiden,
beschouwd moet worden als een
oorlogsmisdadiger. De straatbewo-
ners hebben dat altijd bestreden.
„Wernervon Braun moet eerder ge-

zien worden als een slachtoffer van
het Nazi-regime', zegt hun woord-
voerder Jan Habets. „De SS heeft
hem gedwongen tot samenwerking.
Von Braun heeft het gebruikvan de
V2's nooit gewild. Sterker nog, hy
heeft zich daar fel tegen verzet en is
door de SS zelfs beschuldigd van
sabotage".

Volgens Habets is de gemeente
Maastricht op een dwaalspoor ge-
bracht door een persoonsverwisse-
ling. „Magnus von Braun, een broer
van Werner, schynt niet zon fris

Memorex Telex
miljardenbedrijf

Om schijn van vermenging juncties te voorkomen

Maastrichtse wethouder
legt nevenfunctie neer

oorlogsverleden te hebben. De ge-
meente en de verzetsorganisaties
hebben beide broers verward. Kyk
hier, een brief van Simon Wiesen-
thal. Zelfs hij heeft geen belastend
materiaal tegen Werner von Braun
kunnen vinden. Als het gemeente-
bestuur zich wat meer moeite had
getroost, was het daar zelf ook ach-
tergekomen. Nu heeft het zich laten
leiden door onjuiste informatie. Dat
blijkt ook uit de uitspraak van de
Raad van State, maar helaas kan die
het gemeenteraadsbesluit niet meer
terugdraaien"

Op 1 januari houdt de Werner von
Braunstraat op te bestaan. Van de
gemeente hebben de bewoners van
de 68 woningen inmiddels gratis
een pakketje adreswijzigingskaar-
ten ontvangen.Een sarcastischeHa-
bets: 'Nu zal binnenkort de Einste-
instraat ook welworden opgeheven.
Einstein was immers het brein ach-
ter de atoombom en wat heeft die
niet aangericht...?'.

°EEK - Binnen het Memorex Telex-con-
zijn de activiteiten in Limburg rela-tlef van beperkte betekenis. In de hele we-reld werken bij het elektronicabedrijf

'*000 mensen, die samen goed zijn voor
omzet van ongeveer f 4,6 miljard.

Telex ontstond begin van dit
*°-°-r uit een fusie van beidevan oorsprong

ondernemingen. Telex, de
?udste van de twee, werd in 1936 gesticht
'n Minnesota en is vanaf 1976 actief in de
IJJarJct voor toetsenborden en printers.Memorex is opgericht in 1961 in Californiën startte met het maken magneetbanden
"Oor computers. Precies 20 jaar later werd

het bedrijf overgenomen door computergi-
gant Burroughs, vooral vanwege de tech-
nische kennis die inmiddels was opge-
daan met disc-drives. Toen Burroughs in
1986 samenging met branchegenoot Sper-
ry, nam het management van Memorex
het bedrijf over (zogeheten management
buy-out).
Door defusie tussen Memorex en Telex, be-
gin van dit jaar, ontstond een bedrijfmet
12 eigen fabrieken, vestigingen in 27 lan-
denen distributeurs in nog eens 50 landen.
Het hoofdkantoor van Memorex Telex is
gevestigd in Amsterdam. Met meer dan 50
procent van de afzet zijn deVS de belang-
rijkste markt. In Europa liggen zeven pro-
duktiebedrijven; vier daarvan liggen er
in Limburg (Gronsveld, Maastricht (2x),
Beek), de andere liggen in lerland (com-
puterschijfjes), Frankrijk en België (com-
vuterbanden).

" Memorex begon eind septem-
ber in Gronsveld een nieuw be-
drijf, waarin 90 mensen werken.
Er staat een distributiecentrum,
dat reserve-onderdelen van aller-
lei produkten van Memorex Te-
lex herbergt. Daarnaast ligt er
een reparatie-afdeling en ivordt
op beperkte schaal gewerkt aan
de ontwikkeling van nieuwe pro-

Foto's:WIDDERSHOVEN

Memorex in Limburg
pas tot volle bloei

Bedrijf verliet Luik na moeilijkheden met vakbond

reparatie-afdeling en wordt op
beperkte schaal gewerkt aan de
ontwikkeling van nieuwe pro-
dukten. Zo leverde 'Gronsveld'
een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van de nieuwe la-
serprinter, die in Maastricht
wordt getest en gemaakt.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De Maas-
trichtse wethouder van Socia-
le Zaken, Welzijn en Volksge-
zondheid Jan Hoen heeft zich
gisteren teruggetrokken als
bezoldigd adviseur van twee
in Meerssen gevestigde BV's:
BLM Weg- en Waterbouw en
BLM-Trading. Eén van deze
vennootschappen voert regel-
matig opdrachten uit van de
gemeente Maastricht.

Uit een door de gemeente openbaar
gemaakte opgave kwam wethouder
Hoen enkele dagengeleden naar vo-
ren als de Maastrichtse stadsbe-
stuurder met de meeste nevenfunc-
ties, in totaal 26. Onmiddellijk na
publicatie ventileerden enkele
raadsfracties hun onvrede met het
adviseurschap dat Hoen bekleedt
bij de twee in Meerssen gevestigde
BV's die worden geleid door zijn
vriend Bert Lieben.
Het gaf de wethouder aanleiding
gisteren in een briefaan BLM-Parti-
cipaties zijn adviseurschap op te
zeggen. Hoen formuleert zijn be-
sluit aldus: „Aangezien bij anderen
de vermeende schijn van vermen-
ging tussen functies doorslag geeft
in hun beoordeling tot afwijzing
hiervan, meen ik er goed aan te
doen vanaf heden - mede in het be-
lang van BLM - de advieswerk-
zaamheden van BLM-Participaties
BV te beëindigen. Daarbij aanteke-
nend dat geen enkele belangenver-
strengeling in het verleden heeft
plaatsgehad, gelet op het feit ener-

zyds dat het aanbestedingsbeleid tl
Maastricht niet tot mijn portefeuilli
behoort, anderzijds het aanbeste
dingsbeleid in Maastricht geobjecti
veerd wordt uitgevoerd".

Hiasj en heroïne ontdek}
Arrestanten na
inval weer vrij

HEERLEN - De elf arrestanten, dii
afgelopen vrijdag bij een inval ii
koffieshop Variété te Heerlerheid
door de politie in de boeien werdêi
geslagen, zijn zaterdag na verhoö
weer in vrijheid gesteld.

De politie heeft de mensen, ondel
wie voornamelijk Surinamers ei
Antilüanen, niet langer op verdea
king van handel in verdovende mid
delen vastgehouden omdat he
slechts gebruikers betrof.
Wel werd kort na de inval op straa
de beheerder van dekoffieshop aan
gehouden, de 37-jarige A. W. vai
Surinaamse afkomst. De man zi
nog vast in een politiecel. Hes
wacht wel voorgeleiding bij de offl
cier van justitie, op verdenking vai
grootschalige handel in drugs.
De politie trof vrijdagavond nam;
lijk een halve kilo hasj en een on
heroïne (straatwaarde 20 mille) in dj
koffieshop aan. Bovendien wen
een verzameling sterke drank in hé
pand aangetroffen, terwijl er geea
vergunning voor het schenken vai
alcoholische dranken aan de koffie
shop verleend was.

" van onze redactie economie

.M„ - Met veel heisa verliet
1 Vr!!norex in 1987 de Luikse

lü°,rs tad Herstal om zich bij de
al Ber> aven in LimburSte vesti-
fl (W Aanvankelijk werd het on-

-9 HiP eel>rac,lt bij een van de

' tij^koniers op de Technoport
UjJ| °P«. het in aanbouw zijnde

4 vii str'eterrein tussen het
'■ lJeSveld en Beek. Nu, een jaar
1 ove ' b. eschikt Memorex Telex
,L r v»er vestigingen in Lim-
-2 ioe

g' heeft het bedrijf 18 mil-
\( "ieu ?ul^en geïnvesteerd in
3 Wp!lwbouw en apparatuur en
9 cr«en er 180 mensen.
< T\ m 0 die dezaken voor Me-Q Bep ex m Limburg leidt, laat er
■A *lWttwiJfel over bestaan dat dit
'■' Van . danken is aan de houding
"3 Ljii?e Pïaatselijke vakbonden in
J wer^- Die hebben het doelmatig2 fne n onmogelijk gemaakt,
J f>9a lPrice- Het bedrijfweek uit
I zie ur.. Limburg en begon voor-

wist^k met bet overbrengen van
/ £ars'butie-activiteiten naar

jonp ?ank International, een
I edriJf by de luchthaven
'd tiie. net beschikte over gloed-
't **s opslagfaciliteiten. Het
't 6611 bescheiden start, die
f k Snel vervolg zou krijgen.
j tyef* na de verhuizing besloot
I <Jehj°uex een eigen gebouw by
iè een , i baven neeTte zetten: met
i vloeroppervlakte van 10.000

Wfiif ute meter bet grootste be-
j eVer, biJ de luchthaven. Nog
;, lj^< . want expediteur Frans.

le<j s naast Memorex kort ge-
j van 2 begonnen met de bouw
J tiw n no 8 groter logistiek een-

' buu Samen met een andere
e cJit' Van Gend&Loos, wordt

' rdeel van Technoport
i 1tran pc een concentratie van

1 teit»,tPort" en distributie-activi-len van allure.

l nie^0fex liet het niet bij de
jt tricïr'bouw in Beek. In Maas-
(i in o nam het bedrijfzijn intrek
l brac?n voormalig PTT-pand en
{ blag 'er de produktie en assem-

' /v^erk Va^ Personal computers-
! °noleï-Sta

llions en laserprinters
> sterk ui Produktieproces is
i c °mr> lantSei"icht; de personal
] een Put?rs zijn verkrijgbaar in
1 tairyk aantal varianten.

Eveneens in Maastricht beschikt
Memorex over een tweede distri-
butiecentrum (van 2.500 m 2), ge-
vestigd op het industrieterrein
bij de Beatrixhaven. Hier zijn
vooral computeraccessoires en
handleidingen voor Memorex-
apparatuur opgeslagen.

En tenslotte bouwde Memorex
in Gronsveld een nieuw bedrijf,
dat eind september jl. in gebruik
werd genomen en dat qua bezet-
ting (90 mensen) de grootste ves-
tiging is geworden. Ook hier
staat een distributiecentrum, dat
reserve-onderdelen van allerlei
produkten van Memorex Telex
herbergt. Daarnaast ligt er een

Sociaal klimaat
Volgens Price heeft het sociaal
klimaat in Nederland daaraan
behoorlijk meegewerkt. Hy doelt
dan vooral op conflicten tussen
de Memorex-directie in Herstal
en vakbondsbestuurders over al-
lerlei interne regelingen die ook
in België conform de wet met de
werknemersvertegenwoordiging
moeten worden besproken.
„De manier waarop sommige mi-
litante vakbondsbestuurders
werkten stond de vooruitgang
van ons bedrijfin de weg," zegt
Price. Zo kon de directie geen
overeenstemming bereiken over
een collectieve vakantie, om het
bedrijfeen paarweken per jaar te
sluiten. In Limburg daarentegen
roemt Price de bereidheid tot
overleg. „Dat komt het bedryf
ten goede. Het is een van de be-
langrijkste middelen om de pro-
duktiviteit te verbeteren," zegt
hy.

de omzet op de thuismarkt, de
Verenigde Staten. Memorex
heeft in Limburg een betere con-
currentiepositie kunnen opbou-
wen, omdat de vestigingen hun
kosten beter in de hand nouden
dan in België.

Profiteren
In Herstal bleven twee produk-
tiebedrijven voor computerban-
den en floppy discs achter, waar
nog 60 mensen werken. Een deel
van het personeel verhuisde mee
naar Limburg, vooral naar (de
dichtstbij gelegen lokatie)

Gronsveld. Over het algemeen is
de verwachting dat het aantal
Belgen vanzelfterug zal lopenen
Limburg nog sterk zal profiteren
van de groei die Memorex mee-
maakt.

Zo is de omzet van de vier Lim-
burgse vestigingen dit jaar fors
gestegen. In het eerste kwartaal
bedroeg die nog 120 miljoen gul-
den, terwijl het lopende kwartaal
naar verwachting wordt afgeslo-
ten met een omzet van 240 mil-
joen gulden. Volgens Ted Price
heeft de fusie van Memorex met
Telex hierop nauwelijks invloed
gehad. De voormalige Telex Cor-
poration haalde 90 procent van

Waterschapspenning
voor ir Van Heur

" Uit handen van voorzitter Laarakker ontvangt ir Van
Heur de Unie-penning. Foto: PETERROOZEN

Van onze verslaggever

SITTARD - Bij zijn afscheid als
waarnemend voorzitter van het
Waterschap Roer en Overmaas
ontving ir G. van Heur gisteren
uit handen van voorzitter drs F.
Laarakker de legpenning van de
Unie van Nederlandse Water-
schappen.

Van Heur was 20 jaaraktief in de
Limburgse waterschapswereld.
In 1969 werd hij lid van het be-
stuur van het Waterschap de
Vlootbeek, dat elf jaar later op-
ging in het Waterschap Geleen-
en Vlootbeek. Vanaf 1983 was hij
vice-voorzitter van Roer en Over-
maas.
Voorzitter Laarakker prees de in-
drukwekkende staat van dienst

van zijn plaatsvervanger. „De
wijze waarop u veel ontwikkelin-
gen heeft beïnvloed, dwong onze
bewondering af."

Ir van Heur was gisteren niet de
enige die zijn functie binnen het
college van Hoofdingelanden
neerlegde. Ook tien andere leden
woonden gisteren voor het laatst
een collegevergadering bij.
Bij de onlangs gehouden verkie-
zingen voor het nieuwe college
werden de tien, voor zover zy
zich niet herkiesbaar hadden ge-
steld, niet herkozen. „Om te
voorkomen dat het een gesleep
zou worden met afscheidsge-
schenken, laten wij u iets thuis
bezorgen", beloofde voorzitter
Laarakker de scheidende Hoofd-
ingelanden.

(ADVERTENTIE)
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Op 1 januariwordteen nieuwewet van kracht die de geven. Dit houdt in dat, naastdievan PTT Telecom,
verzelfstandiging van het Staatsbedrijf derPTT ook apparatuur van andere bedrijven mag worden
regelt aangesloten.Alle aan te sluiten apparatuur (waaron-

PTT Telecommunicatie heet vanaf 1 januari der telefoontoestellen) moet echter wel zijn goedge-
PTT Telecom B.V. en is een werkmaatschappij van keurd door het Ministerievan Verkeeren Waterstaat.
PTT Nederland N.V. Goedgekeurde apparatuur herkent u na 1 januari

1989 aaneen blauwe sticker, voorzien van een
De zorg voor detelecommunicatie-infrastructuur is NL-nummer.
opgedragen aan dePTT. De PTT beheert deze infra- Alle vóór 1 januari 1989 door PTT Telecommunicatie
structuurin concessie. Onder infrastructuur wordt geleverde apparatuur isgoedgekeurd voor aanslui-
verstaan het netwerkvoor spraak-, tekst- en data- ting, maar heeft geen sticker. Dewet verbiedt het

communicatiediensten. De PTT isverplicht, aansluiten van niet-goedgekeurdeapparaten opde
genoemde dienstenin beginseloveral in Nederland infrastructuur,

tegen gelijkevoorwaarden aan een ieder aan te
bjecjen. Medio januari 1989ontvangt u een brochuremet

PTT Telecom B.V. is verantwoordelijkvoor de aanleg informatie over de nieuwevoorwaardenvoor aan-
en het efficiënt functioneren van deze infrastructuur. sluiting. Deze voorwaarden zijn in samenwerking
PTT Telecom BV. verzorgt voor u een aansluiting op met deConsumentenbond en Konsumenten

de infrastructuur op basis van een contract. Kontakt opgesteld. Daarin staat ookwat men moet

Dat contract heeft een minimale looptijd van 1 jaar. doenbij verhuizing, opzegging of bij eventuele
Na dit jaarwordt het contract stilzwijgendverlengd. klachten.
De wederzijdse opzegtermijn is, afhankelijk van de
soort telecommunicatiedienst, 1tot3maanden. PTTTelecom B.V. neemt alle verplichtingenvan PTT
Opzegging moet altijd schriftelijk gebeuren. Telecommunicatieover, zodat u zich niet opnieuw

als abonnee/contractanthoeft aan te melden. Heeft

Eveneens wordt op 1 januari1989 de marktvoor u nog vragen over dezepublikatie? Bel dan gratis004
telecommunicatie-randapparatuur wettelijkvrijge- of06-0402 tijdens kantooruren.

Ptt
~

'brotherAX-15 I
Uw elektronische schrijfmachine
met margrietschijf

Tijdelijk van ’ 838,80
"\ voor slechts
U ’ 495,-- BTW

Specifikaties
■ Lift-off korrektiegeheugen van een volle regel
■ Automatische WOORD- en REGEL-korrektie voor het in één

keer wissen van een enkel woord of een komplete regel
■ Papierbreedte tot 30 cm mogelijk
■ Variabel typen met letterafstand 10 en 12 (Pica en Elite)

■ Typesnelheid: 12 tekens per sekonde
■ Automatische wagenterugloop
■ Regel-inspringing
■ Automatische rechterkantlijn-uitvulling, centreren en

onderstrepen
■ Automatische herlokatie na korrelde
■ Keuze uit diverse margrietschijven (in verwisselbare

kassettes) met verschillend lettertype SVMX

|\/C5 BIJSMANS KANTOORMACHINES Handelsonderneming
I I J Grlspenatraat 23 ■ 6367 HN Übachsberg ■ Telefoon 045 ■ 752432

——-^-^—^—————————^——— 'I
HfVMVfVB I EENZAAM, doeer wat aan.

\±l*XèimWMmmm I Bel huw. rel.bemm.bur.y?ff_- I Geluk 04498-54604.
I Zoekt u een serieuze RE-

Eldorado Spaubeek. Elke LATIE. bel danhuw. en rel.
donderdag DANSEN met bemida. buroLevensgeluk,
orkest. Deze week Hein uit tel. 045-211948.
Stem, tel. 04493-4193. . Weduwe 59 jf
'PARTNERS-TRUST", z.k.m. m. WEDUWN. br. m.
huwelijksrelatiebureau. tel. nr. HR 055 LD Geer-
Info 045-461235. straat 5, 6411 NM Heerlen.
Bar dancing DE FONTEIN, Schandelerboord 7, Heer-
len. Tel. 045-723100. Vrij entree.
1e en 2e kerstdag geopend vanaf 21.00 uur.
31 december grandioze silvesterparty vanaf 20.00 uur.
1 januari nieuwjaarsbal vanaf 20.00 uur.

Nette MAN, 40 jr. is alleen
zijn moe, en zoekt via deze
wee een lieve vrouw tuss.
±30 en 42 jr. om samen nog
wat van het leven te genie-
ten. Ben fin. onafh. (heb
eigen zaak) en wil vrouw
een fijn leven bieden. Br. 1.
m. foto ond. nr. Ro 540 LD,
postb. 46, 6040 AA Roer-
mond.

ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum. Orkest
Apollo Trio. Tel. 045-
-252304.

DATSUN CHerry 1200 bj.
'79 apk i.z.g.st. ’ 1750,-. 045-
-720951.
Ford FIESTA 1.1. L Bravo
'82 zeldz. mooi Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
FORD type Escort L Bravo
'82 zeldz. mooi, Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Tek. Ford ESCORT 1.6 die-
sel VT\pr. ’ll.OOO,- tel. 045--411786V
Te k. Opel KADETT bj. '80
vr.pr. ’6OO,- mr. mog. Cau-
merweg 38, Heerlen.
MITSUBISHI Sapporo
Grand lux '82 bruin meta-
lic, nieuwstaat. Inruil mogl.
Autobedr. Boschker Heer-
lerweg 67. Voerendaal, tel.
045-751605.

Te k. motor HONDA KR
600, '87, ± 5000km. Te bevr.
045-222667. Na 18.00 u.

Te koop 2de hands BROM-
FIETSEN, bromfietsspe-
cialist Math Salden Lim-
bricht.
VESPA Cl, i.z.g.st, 2 jr.
oud. pr. ’550,-. Tel. 045-

Te k. originele deelbare
BMW HEEM + integraal
helm, pr.n.o.t.k. 045-317482.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
vern., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1tot 36 mnd., vooi

’ 60Ó-. Inl. 04490-45033.

AARDAPPELEN, klei-
bintjes v.a. 30 et. p. kg, uien
5kg v. ’ 2,50, wortels5 kg v.

’ 2,50. Veendrick. ingang
kasteel Amstenrade.
Rode VOERWORTELS 25
kg v. ’6,-. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.

B_-3-É_9 I"
CARAVANS 1989. Vouw- o
wagen: Alpenkreutzer, nu v
met extra winterkorting tot *"’830,-. Caravans: Burstner, P
Hobby, Knaus. Nog enkele a
overjarige modellen met "extra korting. Voortenten: ±
Brand, Gei-jak, Isabella, .
Trio, Walker. Caravan-im- *\
port Feijts, Hoofdstraat 84, FJAmstenrade, 04492-1860. g
______P"PPfBIMh^Ld^lM I r
De KERSTMAN bij u op 4i
bezoek? Tel. 045-719451 (na fj
16.00 uur). Q- v

KINDERFLANEL GROOT assortiment
100°.Katoen J^^TT |1 tl^ STUrTCN
90 cm breed, vele leuke ■ A "_L_^É^lß _V - 150cm breed -
dessins o.a. bontgeweven

3_T7_l_!l __ -Bbl -É-J-T en wolpolyester in uni _^IM 1 __. ■__________. „ l„Joei_ O_
HBB V^y_l H^^ en fantasie k

9 nu Wl"p.mtr.

BEDRUKTE VISCOSE CREPE BEDRUKTE POLYESATER
EN VISCOSE MOUSSELINE > SncS|.%7Saat3S JACQÜARD
150 cm breed, de / \ 115 cm breed, vele prachtige .\ 1 dessinsallernieuwste dessins > ,-., t unmaai/ (Jok geveste c > Normaal

Uzoekteen onvergetelijk
kerstgeschenk.
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Wij verrassen u met de

laatstebundelvan Carmiggelt.
Tijdens zijn leven heeft Simon Carmiggelt heel wat spaarrekening (Systeem Sparen noemen we dat) ° .
harten gestolen.En doorzijn verrassende verhalen leeft door een Rentevast Spaarplan te openen. Als val autö'

Carmiggelt nog steeds voort in de gedachten van velen, matisch spaart of u heeft al een Rentevast Spaarplall'
Bij SpaarbankLimburg vindt u dit jaareen waardige her- dan hoeft u alleen maar uw maandelijkse spaarbedr^ i
innering aan deze schrijver: de laatste verhalenbundel met f. 50,- of meer te verhogen,
van SimonCarmiggelt.Dit onvergetelijkekerstgeschenk Kom dus even langs bij een van van onze kantore* 1,

heet 'Lachen kost niks' en is geïllustreerd door Peter Dan verrassen wij u met de laatste bundel van Carmigge 1'
Van Sttaaten. U kunt ook kiezen voor een spaarpremie van f 7,50. De actie ou (

Ukomt in het bezit van dit uniekeboek door ons tot 3 1 december 1988.

voor de feestdagen opdracht te geven om maandelijks — ]
automatisch minimaal f. 50,- over te maken naar een Spaarbank limbUlTj 5

Voora!uwbankzaken SpaarbankLimburg \
Kantoren: Maastricht (20), Amby, Beek, Berg en Terblijt, Blerick (4), Borgharen, Bunde, Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Heer (3), Meerssen,Roermond, Sittard (3), Tegelen,Va* (
Valkenburg,Velden,Venlo (3) en Venray. I_ ___—_ — JI

I Voor het ZAGEN van eiken ;. of dennen balken en alle .
voorkomend industriehout.
Pakken brandhout ’lO- 'per pak afgehaald. Houtin- 1; dustrie Pelzer 8.V., Rijks- ,
weg 36, 6286 AG Wittem.■ Tel. 04451-1218/04450-2168.

' Alg. MASSAGE door \charm. masseuses, van al-
-1 les wat en nog veel meer! ■- 045-228738 (Geen sex). 1

I Koelkast- en DIEPVRIES- ]REPARATIE zonder voor- '. rijkosten. Bel Geleen 04490-
-> 45230. 24-uur service. '» De massage van VERONI-

QUE is uniek!!! Tel. 045-
-.. 228481. (geen sex).

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laak in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele- ivisies vanaf ’ 398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Nog snel leverbaar BALL- 'POINTS vanaf 14 et. Aan-
stekers 43 et., sleutelhan-
gers e.v.a. artikelen met uw
tekst, ook gratis fietsenak-
ties. Penreclame 030-
-518736-517538. ',
Te k. SCHILDERIJEN,
olieverf met lijst. Parallel-
weg 74, Hoensbroek, tel.045^213473.
Stereotoren en VHS-video
te k. weg. omst.heden. Tel.
045-727669.

SINGAPORE - De Sovjetunie is be-
reid met Japan te praten over terugga-
ve van de Kurillen, een eilandengroep
tussen Japan en de Sovjetunie, om zo
deweg vrij te maken voor eén vredes-
verdrag tusssen debeide landen.Dit is
in Tokio bekendgemaakt na de eerste
dag van besprekingen tussen de Rus-
sische minister van Buitenlandse Za-
ken Eduard Sjevardnadze en zijn Ja-
panse collega Sosake Uno. Het bezoek
van Sjevardnadze moet ook de weg ef-

Moskou denkt
over teruggave
eilanden Japan
fenen voor een bezoek van president
Gorbatsjov aan Japan.

De Sovjetunie legde in de laats J
van de Tweede Wereldoorlog
op de vier eilandjes voor Japaf jfl
delijke eiland Hokkaido. De i
kingen tussen de twee lande
sindsdienerg koel gebleven.

Volgens westerse diplomaten dj
Moskou naar een regeling oXrop'0p'1jeilanden in de hoop Japans K^fj
en technologie aan te trekken
ontwikkelingvan Siberië.

Politie op zoek naar jongstel
Ruim 70 tips na

tv-programma over
overval in Geleen

Van onze verslaggever

GELEEN - De Geleense politie is
naarstig op zoek naar een jong stel dat
twee dagen voor de overval in boetiek
'Dean Sportswear', aan de Passage in
Geleen, met twee biljetten van 5.000
Belgische Francs betaalde. De winke-
lier moest uit een zwarte tas, gevuld
met vreemde valuta, wisselgeld te-
voorschijn halen. Diezelfde tas werd
donderdag 24 november tijdens de
overval op de boetiek gestolen, zo.
bleek gisteravond tijdens het teievi-
sie-programma 'Opsporing Verzocht.
Gisteravond laat waren ruim zeventig
tips binnengekomen. Adjunct-korps-

chef P. Frolichs zei niet uit te sluiten
dat de twee iets met deze overval te
maken hebben. Volgens hem was het
goed mogelijk dat de dader een Zuid-
europees uiterlijk heeft; hij zou woon-
achtig zijn in de grensstreek met Bel-
gië. Vandaag zullen meer gegevens
over de tips bekend worden gemaakt.
Ook bleek dat winkelierBert Janssen,
nadat hij de overvaller aan de Rijks-
weg in de kraag had gegrepen.en door
hem in zijn lies was geschoten, een
tweede maal de overvaller te lijf is ge-
gaan. Dat was op het moment dat de
dader in zijn rode Renault 5 (met de
letters LL in het kenteken) stapte.
Toen de dader wegreed riep Janssen
enkele malen luidkeels het volledige
kenteken. Mensen die dit gehoord
hebben, worden verzocht met de poli-
tie in Geleen contact op te nemen:
S 04490-49555.
De ongeveer 25-jarige, 1.70 meter gro-
tejongeman ging er van door met che-
ques en contact geld, in totaal voor
45.000 gulden.

Bedrijven spafe
voor Banglad^

ROERMOND - De Stichting HeJP c d,
ladesh gaat Limburgse bedrrjve
stellingen vragen een spaaracti j

ginnen voor de slachtoffers va!lr gIK
jaar al twee keer door een wat ,^
ramp getroffen land. Het is de oe ô fl
dat werknemers maandelijkS

(
* fA

den sparen onder het motto e $e\
voor Bangladesh. DSM kent cc' W
lijke spaaractie al geruime «|
groot aantal werknemers van n

fi2sn
heeft zich verenigd in een zog jellj
solidariteitsgroep en legt n*a ö v*r"j
geld opzij dat door de stichting j
overgemaakt op de rek? nMJ&/v£JBengaalse hulporganisatie
stichting wil verder ook meer s aWA
Limburg bewegen om voor °a"^eliflhet armste land ter wereld, in^ n
acties te houden. Gestart wora
den-Limburg waar de scholen ~ *1
kort voorlichtingsmateriaal k"
gestuurd.
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DEN HAAG/VEN-
LO - Het sluitings-
bevel voor drie
speelhallen in Venlo
is door de Raad van
State tijdelijk ge-
schorst. De schor-
sing geldt tot 30 da-
gen na de behande-
ling van het be-
zwaarschrift dat
door de drie exploi-
tanten is ingediend
bij het gemeentebe-
stuur van Venlo. De
waarnemend voor-
zitter van de afdeling
rechtspraak van de
Raad van State, mr.
Boukema, heeft de
schorsing van het
sluitingsbevel voor
de speelhallen aan
de Lomstraat, de Pa-
rade en de Steeg-
straat vooral bevolen
omdat het gemeen-
tebestuur geen echte
belangenafweging
heeft gemaakt.

Venlo op vingers getikt

Sluiting van
speelhallen
opgeschort

De financiële kant
van het verhaal -
voor de exploitanten
- is tot nu toe nauwe-
lijks aan de orde ge-
weest. Dat zou bij de
behandeling van het
bezwaarschrift als-
nog moeten gebeu-
ren. De advocate van
de drie exploitanten,
mr. Bouwman, zei
vorige week tijdens

de mondelinge be-
handeling bij de
Raad van State dat
het gemeentebe-
stuur van Venlo de
drugshandel niet de
baas kan en dat dit
probleem al te ge-
makkelijk wordt af-
gewenteld op de
speelhallen omdat
daar in drugs gehan-
deld zou worden.

Ein onze verslaggevers

Van onze verslaggever

ROERMOND - Het Openbare Mi-
nisterie is de geregelde vechtpar-
tijen in het Weertse uitgaanscen-
trum de Oelemarkt meer dan beu.
Officier van justitiemr J. van den
Hark kondigde histermorgen tij-
dens de zitting van de politierech-
ter in Roermond een sneller ver-
volgingsbeleid aan. Terecht ston-
den zes Weertenaren, die bij di-
verse vechtpartijen betrokken
waren geweest.

De eerste mishandeling deed zich
voor op carnavalszondag. Op de
dansvloer kwam het tot een ge-
vecht. De 24-jarige A.G. maakte
zich ontzettend boos, omdat zijn
vriendin de doorgang naar het toi-
letwerd versperd. Daarop besloot
G. in te grijpen. Tot tweemaal toe
werd het slachtoffer aangepakt.
Resultaat van de vechtpartij: een
kaakfractuur voor de man die de
klappen kreeg en die bovendien
enige tijd bewusteloos was.

Op 13 mei kreeg de Weertenaar
H.R. woorden met een vriendin.
De gang van zaken was aanleiding
voor de 21-jarige J.B. om via een
forse klap - de man is in zijn vrije
tijd kickbokser - tegen de grond
te werken. Ook R.S. liet zich niet
onbetuigd en nam actief deel aan
de vechtpartij, waarbij werd ge-
slagen, gestompt en geschopt. R.
liep daarbij flinke verwondingen
op.

Caféverbod
De derde vechtpartij deed zich
voop op 1 juli.R.S., ditmaal in ge-
zelschap van zijn vriend, de 32-ja-
rige J.T. Het tweetal had een café-
verbod gekregen na ongeregeld-
heden die zich voor hadden ge-
daan na het behalen van hetEuro-
pees kampioenschap door het Ne-

derlands elftal. Het duo zag da
caféverbod nietzitten en ging ver
haal halen bij de eigenaar A. v.d
Weide. Ook dat liep uit op een for
se knokpartij.

Mr J. van den Hark nam de vecht
partijen zeer ernstig op en paste
zijn strafmaat daarop aan. J.B
hoorde vier weken voorwaardelij
ke gevangenisstraf tegen zich
eisen(proeftijd twee jaar)en in de
eerste drie maanden van de proef-
tijd zestig uur dienstverlening.
Voor R.S. had de officier de vol-
gende eis in petto: twee maanden
gevangenisstraf, waarvan een
maand voorwaardelijk met een
proeftijd en de toekenning van
een civiele vordering van ruim
151 gulden. Tegen A.G. eiste het
Openbaar Ministerie drie weken
onvoorwaardelijke gevangenis-
straf, vanwege het feit dat de ver-
dachte al wegens geweldsdelicten
was veroordeeld. H.W. hoorde;
drie weken voorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar en een
geldboete van 750 gulden eisen en
voor de 34-jarige J.T. had mr. Van
den Hark drie weken voorwaarde-
lijk en een geldboete van 750 gul-
den in gedachte.

De verdediging hield zich uitvoe-
rig bezig met de strafmaat, die te:
hoog wed geacht. Politierechter
mevrouw mr E. Boogaard-Derix
kwam na een korte schorsing tot
de volgendevonnissen. J.8.: twee
weken voorwaardelijk, proeftijd 2
jaar en in de eerste drie maanden
40 uur dienstverlening en toeken-
ning civiele vordering; R.S. zes
weken geheel voorwaardelijk met
een proeftijd varï twee jaar en gei
durende de eerste drie maander}
zeventig uur dienstverlening, plus
toekenning civiele vordering: De
verdachten A. G., H. W. en J. T.
elk drie weken voorwaardelijk
met een proeftijd van twee jaaren
een geldboetevan 750 gulden.

Een oud-directeur van een basis
school zou zelfs twintigduizend gul
den hebben uitgeleend. Hoeveel
geld CSO zélf heeft geïnvesteerd,
wil Van Westing niet kwy't. Ook wil
hij niet zeggen hoe groot het 'per-
soonlijke vermogen' is waarmee hy
borg staat voor de terugbetalingvan
de geleende gelden en de uitbeta-
ling van derente.

„Het komt ons allemaal zeer duister
over," zegt woordvoerder Kees van
Kortenhof van deKOV. Een woord-
voerder van de Algemene Bond
voor Onderwijzend Personeel
(ABOP) uit Amsterdam meldt ook
leden ontraden te hebben met CSO
in zee te gaan, alleen al vanwege het
risico. „Normaal kryg je bij een
bank een procent of zes. By meer
rente wordt het risico uiteraard ook
veel hoger." " Werkzaamheden bij de aanleg van een nieuw subkampje. Volgens coördinator Arie Boer zal

binnen driejaar het tekort aan woonwagenstandplaatsen uit dewereld zijn geholpen.
(Archieffoto)Hoog rendement

’Over drie jaar is tekort

standplaatsen opgelost
’

Coördinator woonwagenbeleid heeft vertrouwen in gemeenten:

Oelemarkt Weert moet weer gezellig worden

Openbaar Ministerie
wil eind aan terreur

provincie
Dinsdag 20 december 198821

Vakbonden: ’Het komt ons allemaal zeer duister over’Haagse uitgeverij werft
leningen onder docenten

- Het Centraal Serviceorgaan voor het On-
twijs (CSO) uit Den Haag, een kleine uitgever van
°sbladig onderwijsmateriaal, heeft onlangs een circu-
ajre laten uitgaan waarin ze individuele leerkrachten,
,cholen en schoolbesturen in Limburg en de rest van
Je* land aanbiedt geld aan het CSO te lenen tegen het
jpntrekkelijke en gegarandeerde rentepercentage van
Procent. Sindsdienregent het telefoontjes bij de vak-

Jr_anisaties KOV en ABOP en het Centraal Bureau
onSr Katholiek Onderwijs (CBKO) van mensen uit de
«derwijswereld die hierover informatie vragen.

weer kleine kampen worden. De
woonwagenbewoners kregen
steeds te horen dat de 'definitieve'
oplossing nabij was."

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - „Ik hoop, nee ik
reken erop dat het standplaatsente-
kort eind 1991 is opgelost. Daarmee
zal een belangrijke voorwaarde ge-
schapen zijn waardoor er voor
woonwagenbewoners dezelfde
rechten en plichten kunnen gelden
als voor de overige burgers. Ik doe
een dringend beroep op alle ge-
meentes om deze taak aan te pak-
ken."

Aan het woord is Arie Boer, die de
afgelopen acht jaar namens het
Woonwagenwerk Zuidelijk Zuid-
Limburg als intermediair fungeerde
tussen overheden en woonwagen-
bewoners.

Provinciale Staten hebben recente-
lijk het Limburgse woonwagenplan
voor de komende drie jaarvastge-
steld. Daarin wordt van de gemeen-
ten een grote inspanning verwacht,
beseft ook Arie Boer. „Maar helaas
hanteert een aantal gemeenten tot
nu toe nog steeds het argument dat
ze geen nieuwe standplaatsen kun-
nen realiseren, omdat er niet eens
voldoenderuimte voor hun huizen-
bewoners is."

En dat terwijl dit argument door de
provincie al in een eerder stadium is
verworpen. Zolang de achterstands-
situatie bij het woonwagencontin-
gent nog niet is ingehaald, geldt
voor de toewijzing van standplaat-
sen een andere berekening dan voor

Toch is volgens Boer het besef by
de woonwagenbewoners doorge-
drongen dat er iets moet verande-
ren. Maar ook de houding van de
'burgerbevolking' is van groot be-
lang. Arie Boer is niet pessimis-
tisch: „Die buurtprotesten zijn vol-
gens mij een tactische opstellingom
eruit te halen wat er in zit. Op in-
spraakavonden blyken ze snel te
overtuigen. Mensen zijn vaak rede-
lijker dan je denkt."

Redelijk

De aanvullingen op de onderwys-
handboeken Unicum en Unicum S
die CSO uitgeeft zijn volgens men-
sen uit deonderwijswereld van goe-
dekwaliteit. Het aantal abonnemen-
ten is echter fors achteruitgelopen,
van 7800 naar 4800, maar dat heeft
volgens Van Westing niet geleid tot
een daling van de winstgevendheid
van zijn bedryf.

Volgens Van Westing is het rende-
ment op aandelen nu eenmaal niet
te vergelijken met een rentepercen-
tage van de bank. „Het rendement
op aandelen is heel hoog. Het enige
probleem is dater nogal wat schom-
melingen inzitten. Die schommelin-
gen halen wy er uit voor degenen
die het geld uitlenen."

Dat zowelKOV alsABOP hun leden
afraden CSO geld te lenen „moeten
zij zelf weten," aldus Van Westing.
„Wy zijn een eerlijke onderneming,
wy plegen geen bedrog. Het geld is
ieder moment opvraagbaar met een
korte opzegtermyn." Tegenover het
CBKO heeft Van Westing verklaart
nog wel drie jaar op deze manier
door te kunnen blijven gaan, ook al
zou het niet goed lopen met de be-
leggingen. „Maar zyn garanties bly-
ven nu eenmaal papieren garanties.
Zekerheid hebben we niet," conclu-
deert Westenbrink. De enige zeker-
heid die CSO eigenlijk geeft is de
goede naam die het bedryf al sinds
25 jaar als uitgever heeft.

woonhuizen. „Het door de gemeen-
tes verlangde gelykheidsprincipe
kan pas na deze inhaalmanoeuvre
(over drie jaar dus) van kracht wor-
den", klinkt het met nadruk.

Consulent
Per 1 december is Arie Boer (samen
met Piet Kempen) benoemd tot
consulent van het provinciaal
steunpunt woonwagenwerk van de
welzij nsstichting BOWL. Zy moe-
ten de volgende fases van een in-
middels langdurig proces begelei-
den.

Een eerste belangrijke stap werd
namelijk al in 1968 gezet met het
vaststellen van de huidige woonwa-
genwet. „De overheid wilde verdere
wildgroei van kampjes langs spoor-
lijnen en bij woonwijken voorko-
men. Ter 'inventarisatie' kwamen er
de groteregionale kampen. Die kre-
gen hun eigen winkel, eigen
schooltje, eigen dokter, eigen maat-
schappelijk werker", schetst Boer.

Al gauw drong echter het besefdoor
dat dewoonwagenbewoners zo 'een
maatschappijtje in een maatschap-
pij' werden. Met de aanpassing van
de woonwagenwet in 1977 wordt
iedere gemeente verplicht een
woonwagenkampje in te richten.

Niet apart
Dat moet er onder andere toe leiden
dat ook de woonwagenbevolking
van de reguliere voorzieningen ge-
bruik gaat maken. Geen aparte
scholen, geen apart welzijnswerk
meer.

„Daarnaast is het ook de bedoeling
om de hele woonwagenwet te laten
opgaan in de woningwet. Wie een
woonwagen wil hebben, moet zich
bij het gemeentelijke bureau wo-
ningtoewijzing aanmelden", kon-
digt Boer aan.

De komende jaren staan ook in het
teken van het legaliseren. Gelijke
rechten immers... De afvalstoffen-
wetgeving, het autowrakkenbeleid
en het vestigingsbeleid, allemaal za-
ken waar de 'vrye jongens' van
voorheen mee te maken krygen.

Verdwijnen
„Kansen creëren, daargaat het om",
zegt Arie Boer: „Daarom gaan we
beginnen met leerwerkprojecten,
die bedoeld zijn voor woonwagen-
bewoners die een bedrijf willen
starten of behouden. Er is geen al-
ternatief: wie niet aan de eisen vol-
doet, zal moeten verflwijnen".

Arie Boer constateert dat de woon-
wagenbewoners zich speelbal voe-
len van een beleid waarin zij, geen
inspraak en medezeggenschap heb-
ben gehad. „Bedenk dat men eerst
gedwongen werd in grote kampen
te leven, daarna moesten dat ineens

afn ak-organisaties raden hun leden
Het v n geld aan CSO uit te lenen.
Aftr>ö V vindt het 'te duister', het
Ch te riskant. Het CBKO wil
adv een positief noch een negatie!
ilt ,le^ geven. „Schoolbesturen raad
het « 2eker niet aan. Daarbij gaat
Jeni t

ri Jksmiddelen en dan moet
ge 'etwet geld 'spelen. Maar ik heb
derw- dat veel mensen in het on-
aanti net hoge rentepercentage
W« kelÜk vinden," stelt de heercslenbrink van het CBKO.

?e^ devolgende - voorzover
dach? d legale - constructie uitge-
var> u" °e uitgeverij leent het geld
cm, aar abonnees en ookvan parti-
Centare leraren tegen een renteper-
tis gfge yan 9 procent (met een gra-
tra r onnement of een mogelyk ex-

i^,ntePercentage als bonus by
Wordt Van 5000 g"10611)- Dat êeld
hogey oor de uitgevery tegen een
aan pcïentepercentage uitgeleend
tin„ A.J.M, van Wes-
lerfe e belegt het geld in aande-
Vermn s*aa* met zyn persoonlijke
de «=

gen borg voor de betaling vanvastgestelde rente.

Computer
over ij estlnS. wil niet veel loslaten
'eK?in

e manier waarop hy zijn be-
We?t_ g?n vormt geeft. Volgens

2rnnk heeft de CSO-direc-
-611 gewiekst computerpro-

eer> foa uitBedacht waarmee hy
ginSBt,rs rendement op zyn beleg-
Van SrWe?t te halen. „Maar zolang
tneHp, nB> overigens een oud-
duidlittrker van het CBKO, niet

maakt hoe hU te werk 6aat
Ven .. n wij geen positief advies ge-

viern êsting heeft het CBKO wel
gelrj men gegeven van mensen die
doorw 11 m uitlenen- Deze zyn
*e blew StenDrink gecontroleerd en

I Vol'edien aUen hunrente op tyd en
"Ataar s hebben ontvangen.

' f'^g BB inamen n door Van Wes-
kijk o!,sel„ccteerd dus ik heb er geen

i egger*> er ook teleurgestelde 'be-Van w vfaren." aldus Westenbrink.
! i^raak „ lng heeft n" wel een af-h'j met emaakt met het CBKO dat

cüV Zljn bankier Van Lanschot
?Matd» i°p een riMe zal zetten,

' *an u,~ ,sohde basis van zijnbedrijfw°rden aangetoond.

Al ccrder
[>lairl dee?rste keer dat CSO de
Sft £ rondzendt. Het bedrijf

' er lom £. al wervingsacties on-
ÜQgVoornh^erioktober 1988' dus
S zoi ,h * Ultbrengen van de fol-

-6? schoolbesturen en leer-den „,?i Voor 1-1 miljoen guldenï circui_? ,nd aan CSO- De recen-sJM taire,heeft volgens directeur
,^cties u", vesting van cso veel% 1,,!.k ben °Peeleverd-rg zouden een paar leer-

/ Ker and^r rfen bestu"rsUd uit on-
j »ebben ■ R°ermond en BoxmeerBen ronHng,eschreven voor bedra-
| fS^^Me drieduizend gulden.

Saillant detail is dat de bv CSO bij
de Kamer van Koophandel in Den
Haag - ook daar komen regelmatig
vragen over CSO binnen - te boek
staat als uitgever van schoolpubli-
cates alsmede handelaar en fokker
van paarden. Dat laatste is volgens
Van Westing geen activiteit van
CSO. De zes paarden en hun verzor-
ger die bij CSO op de balans staan
zijn „materiaal voor het ontwikke-
len van beeldplaatcursussen." Die
cursussen zijn nog in ontwikkeling,
maar de paarden dienen alvast als
'beeldmateriaal.

Paarden

Aidshandschoeninde wagen in
geval van nood

Zienhuishandschoen
nu ook in auto,

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

»rdam 28 juli 1977 jf^\ Ih president 'irli-iiui*-

___Mimfl_»iM_n___-____^a^ ii

Dnderd guldepf 1Afl
nederlandschebp^x— p m\S\Ê

Wievooreen ziektekostenverzekeringmeer betaalt r7rKr>n*Jlf\fXC! TW*i~7<alrf*ivl l\M \K~rr7
dan nodig is - en dat is vaker het geval dan u denkt - Z^^S^^^^^^}z}^-Si^'
kan dat veranderen. Wiltu een ziektekostenverzekering ff Graag ONTVANG IK MEER INFORMATIE ~\waarbijunietstruikeltoverdehoogtevandepremie.dan .= £N EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE OFFERTE, i
is VGZ de aangewezen maatschappij.Want bij VGZ bent Naam: m/v .
u tegen een aantrekkelijke premie zorgeloos verzekerd. Adres: Postcode:

VGZ heeft tevens een nieuwe,unieke verzekerings- puau- Tel.: 'vormvoor u ontwikkeld: de Instappolis. Bij dezepolis „ , |
kunt ukiezen uit wel8 verschillende mogelijkhedenvoor i.._,..,. . °. . I Geboortedatum man: vrouw: leen eigen risico. Daarbij heeft u ook nog het recht om i i, . ... . . Gewenst eigenrisico: f Klasse: Ide hoogte van uw eigen risico te veranderen, ongeacht
uw leeftijd of gezondheidstoestand. Aïnulk,nderen: w"ïrvan boven de 16 iMr: yl

Uiteraard is hetpakketvan VGZteveelzijdigomhier Huidleeverzekeraar:

volledig op te sommen. Maar met één gratis telefoontje | AtBJ^BZ_ïïS^"cteGEN.m,^nnaar 06-0199 of met de ingevulde coupon krijgt u een | VOLKSGEZONDHEIDSZORG-VGZ ONDER- fS^. I
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" De handschoenen, die in sommige autoshops te koop zijn.
Foto: FRANSRADÏ

?ooSR£EN ~ Een nieuw
zien handschoen moet toe-
sta °p de veiligheid van be-
veri.oaers die in gevalvan een
MlW rsongeluk bijstand
°ffers V?Tlenen aan de slacht-
maand . £aat om zoge-
die <£ AJdshandschoenen
in Peciaal bedoeld zijn voor
komt auto- Vaak immerskiiS een EHBO-er in aanra-
slaehw,et bloed va" het
*en I? fer Deze handschoe-
de h

m°eten voorkomen dat
s*het? Per, in zon geval be-
aam,, ordt metbet eventueelnwezige Aidsvirus.
seh^aal nieuw zijn de hand-h!akfnen niet Ziekenhuizen
bruiun al geruime tijd ge-Schil Van dergelijke hand-l°enen. In Duitsland beho-

in de auto te hebben.
Een setje bevat vier paar
handschoenen. Ze zijn ge-
maakt van een dunne, desin-
fecterende kunststof en vol-
doen aan alle eisen van de
wettelijke keuringen. Kos-
ten: ’7,95 per set.

ren ze per 1 januari zelfs totde verplichte uitrusting vande auto. Zijn de handschoe-nen niet in de wagen aanwe-zig dan kan gerekend wordenop procesverbaal. Ook in Ne-derland gaan er stemmen op
de automobilist te verplich-
ten dergelijke handschoenen

Limburgs dagblad



De Heerlense asielhouder, als be-
voegd ambtenaar naar eigen zeg-
gen specialist op het gebied van
het verdoven en vangen van die-
ren, het weten dat de vangst een
bijzonder zwaar karwei is ge-
weest. „We zyn er uren mee bezig
geweestom de apen in een goede
positie te krijgen. Je kunt na-
tuurlijk niet zo maar in het wilde
weg op die beesten gaan schie-
ten."

Na talloze vergeefse pogingen
eerder vorige week was het uit-
eindelijk beheerder De Boer van
het Heerlense asiel die de aal-
vlugge apen zondagochtend met
behulp van enkele verdovings-
schoten wist te vangen. Tijdens
de uiterst moeizaam verlopen
operatiekreeg hij welkome assis-
tentie van twee Sittardse meisjes
die de 'wintervaste' beestjes de

exposities
ca. do t/m di 20.30 uur. Die Hard, do t/m
di 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Coming to Ameri-

Kerstevenementen
" Het Kerkelijk Zangkoor HariW
nia uit Simpelveld brengt op Kersj
avond, 24 december, samen met e&
koper- blaasensemble, bestaan»
uit muzikanten van harmonie «*
Caecilia Simpelveld om 23.30 uur»
compositie Kerst-Mozaïek van 3*
Weijers uit Bocholtz ten gehore.
Op Tweede Kerstdag volgt een Wj
haling van het programma: om. 9-a
uur het Kerst-Mozaïek en om l""
uur de Jugendmesse van Haydn-

" Op Tweede Kerstdag is in 2*
JosFrijns vanaf 21.00 uur het ken
bal met orkest Acid. Organisat»
KPJ uit Bocholtz.
"Op Tweede Kerstdag verzofl
Cantus Ex Corde 0.1.v. Ton This*
in de parochiekerk te Simpeh*
een kerstconcert. Na afloop is
voor elke bezoeker in zaal deKroj
aan deKloosterstraat 11 te SimF
veld een kop koffie met kerstsw
Het concert begint om 16.00 uui\

" Ook dit jaar zet de KPJ in *choltz haar traditie voort en z°'
voor een levende kerststal op *
Wilhelminaplein. Deze zal in
Kerstnacht te bezichtigen zijn *23.45-02.00 uur en op Eerste Kef
dag van 15.00-16.00 uur. Op Een
Kerstdag zullen de 'leden van
kerststal' au grand complet aan*
zig zyn tijdens de gezinsmis in
parochiekerk.

" In de parochiekerk van M*JHulp der Christenen in Nièuwe^Jgen vindt op Tweede Kerstdag v
af 15.00 uur een kerstmatinee P&
Onder leiding van Bart Koek*
ren brengt het vocaal ensmble Jj,
sica Cantat internationale kerst"
deren ten gehore.

" In de kerk van de H. Familie*!
de Langeberg te Brunssum
op eerste en tweede Kerstdag Ja13.00 tot 17.00 een tentoonste^Jvan 130 kerststalletjes gehoU^
De beroemde eigen kerststal val^parochie, die is opgenomen &i,
VWkerststalroute, is uiteraard^te bezichtigen. j

" Hetkerkeüjk zangkoor van d*|
Hartkerk te Schandelen geeff 1
Tweede Kerstdag om 17.00 uurj
kerstconcert. Medewerking
nende organist Jo Hurjts en de v
tist Emile Biessen. j

" In de galerie Harten Groen .
de Hereweg 95 in Nieuwenh«U
wordt tot 24 december een & (
kunstmarkt gehouden. Men *& »
dagelijks van 9.00 tot 18.00 uu*
recht „é

" Op dinsdag 27 december ore.
seert de plaatselijke VW in saf^j
werking met de Wandelveren»»^NOAD uit Bocholtz voor de v%}
keer op ry de OliebollenwaP^tocht. Vorig jaarwaren er liefs* J
deelnemers. Het vertrek is bU'
Oud Simpelveld, Irmstraat 23 Jjf
sen 10.00 en 12.00 uur. Het {^
stempel is voor sportwande
verkrijgbaar.

Nieuwe
leerlingen
niet meef
welkom

Dinsdag 20 december 1988"22
oostelike mijnstreek

Ontsnapte apen
terug op nest

Via Heerlens asiel weer naar Tuddern

Ook afgehaakte middenstanders uit centrum worden benaderd

Heerlen blijft lonken
naar Duitse kooptoerist

Van onze verslaggever

HEERLEN - Door ook middenstanders uit de Heerlense bin-
nenstad individueel te porren, hoopt de stuurgroep 'Bevorde-
ring Duits Kooptoerisme naar Heerlen' ook na januari volgend
jaar bij de Oosterburen de trom te kunnen roeren.

als koopstad in Aken en wyde om-
geving af, toen de ondernemers van
City Heerlen Promotion hun finan-
ciële bijdrage introkken. Overigens
ontbrekener actuele cijfers over het
aantal Duitse kopers en hun beste-
dingen in Heerlen.

„Liever zagen we dat City Heerlen
Promotion zich weer bij onze werk-
groep zou aansluiten. Want samen
bereik jenu eenmaal meer. Noodge-
dwongen moeten we nu onderne-
mers in de city persoonlijk benade-
ren," verzucht VW-directeur H.
Schrijver in zyn nevenfunctie als
voorzitter van de reeds genoemde
werkgroep. Onlangs brokkelde de
collectieve promotie van Heerlen Lonken

Het lonken van Duitse kooptoeris-
ten naar Heerlen wordt sinds het
opstappen van de binnenstad-on-
dernemers financieel gedragen door
de gemeente Heerlen, winkelcen-
trum 't Loon, Promenade Promo-
tion en de HOZO. Ook de parkeer-
garagehouders en enkele individue-
le middenstanders steunen deze
'grenzeloze' campagne.

De nu lopende promotie duurt tot
en met januari volgend jaar. En
leunt vooral op het adverteren in
Duitse huis-aan-huisbladen, waar-
voor een bedrag van 10.000 gulden
opzy is geschoven. Na de feestda-
gen polst de werkgroep onder voor-
zitterschap van de heer Schrijver ci-
ty-ondernemers naar hun belang-
stellingom deze actie ook na januari
voort te zetten. Schryver licht toe:
„Het hoeft misschien niet zo inten-
sief. Maar er helemaal mee stoppen,
lijkt me niet verstandig. Want als je
dan later besluit om Heerlen op-
nieuw in Aken en omgeving te gaan
promoten, dan kost dat veel moeite.

" Vrolijke en
tevreden ge-
zichten bij de
overgave van
een rolstoelbus
voor het Rode
Kruis in
Brunssum.

Foto:
FRANS RADE

KERKRADE

HEERLEN
Galerie Signe, Akerstraat 82a. Werk van
Wim Geeven. T/m 24/12. Open wot/m zo
14-17 uur. Welterhof, Kennedylaan.
Werk van André Offermans. T/m 15/1,
open dag. 9-21 uur. Stadsgalerij, Raad-
huisplein. Werk van PeterWehrens. T/m
8/1, open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-
-17 uur. De spiegel. Akerstraat 40. Werk
van Ingeborg Meulendijks. T/m 12/1.
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Jan Stuyt. T/m 8/1, open di t/m vr 10-17
uur. za en zo 14-17 uur.

Galerie Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
stein. Thema 'Natuur. T/m 4/1, open za
en zo 14-17 uur.

HOENSBROEK
"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. Fotogale-
rie 68. Kasteel Hoensbroek. Foto's van
Paul De Nooyer. T/m 27/12. open ma t/m
vr 10-12en 13.30-17uur, za en zo 13.30-17
uur. Bibliotheek, Pastoor Schleiden-
straat 39. Werk van Nol Pepermans. Tot
15/1, open ma, wo en do 10-18uur, di en
vr 10-20 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Jacqueline
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook
13.30-16.30uur).

AMSTERADE

Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5
Werk van Joke van Geel en Octavia Mo-
lea. T/m 24/12, open do t/m zo 14-17 uur.

OENSEL-SCHIMMERT

GELEEN

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.

CZFEhsabethstraat 9. Expositie foto
kring Geleen. T/m 26/1.

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werk van Nash
en June(graffiti). T/m 31/12, opendo t/m
za 12-17 uur. Galerie Michel, Steenweg
44. Werk van Charlqfte Molenkamp. T/m
25/12. open wo t/m zo 14-17 uur. Kritz-
raedthuis. Werk van Jos Hameleers.
T/m 7 1. open di t/m vr 10-17uur, za en zo
14-17 uur. Den Tempel, Gruizenstraat
27. Tempelschatten. 489 nieuwe aanwin-
sten. T/m 22/1, open di t/m vr 10-17 uur,
za en zo 14-17 uur.

MAASTRICHT

uur. za 13-17 uur, zo 13-17 uur. Gene-
raalshuis, Vrythof 47. Werk van Frans
Slijpen. T/m 3/1, ma 13-16 uur, di t/m vr
11-16uur. za 11-14uur. Verio, Herbenus-
straat 39. Installaties van diverse kun-
stenaars. T/m 24/12, open do t/m zo 13-17
uur. Galerie Anny van den Besselaar,
Tafelstraat 6. Werk van Mike van den
Besselaar. T/m 15/1,open do t/m zo 11-17
uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. Wewrk
van Hans Gtesen. T/m 22/1, open wo t/m
zo 13-18 uur. Kamer van Koophandel,
Het Bat 2. Werk van Franscz Witte. T/m
12/1, open ma t/m vr 8.30-16 uur.

Bonnefantenmuseum. Accademia, ba-
siscollectie. T/m 8/1. Het postmoderne.
T/m 3/2. Open di t/m vr 10-17 uur, za en
zo 11-17 uur. Galerie Schuwirth en Van
Noorden, Rechtstraat 64. Werk van Ma-
rijke Stultiens, Marco Jurien, Guusje
van Noorden en Gerrad Schuwirth. T/m
10/1, open wo t/m za 14-18 uur. do 14-20
uur. Galerie Felix, Wijcker Brugstraat
16. Werk van Josée Hofhuizen en Char-
lotte Gerards. T/m 24/12, openma t/m za
op winkeltijden. FilmhuisLumière, Bo-
gaardenstraat 408. Werk van Hilda
Haafkens. T/m 31/12, open ma t/m zo
19.30-24uur. zo 14.30-16uur. Galerie De
Blauwe Olifant, St. Servaasklooster 38.
Boedhistische sculpturen uit Zuidoost-
Azië. T/m 23/12, open do t/m za 14-18
uur. Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Werk van Will Eggen. T/m 8/1, open do
t/m zo 13.30-17.30 uur. do tot 20.30 uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Werk
van Sam Parabirsingh. T/m 12/1, open
do t/m zo 13-17 uur. Galerie Signe, Ka-
poenstraat 24. Werk van Hannie van den
Bosch. T/m 31/12, open wo t/m vr 13-18

Gespreider adverteren vind ik een
betere aanpak."

Van onze verslaggever
KERKRADE - De raadsfractie Bur-
gerbelangen Kerkrade vraagt het
college om rekening te houden met
de Terwinseler Straatmarkt. Zoals
zaterdag gemeld is er voor deze
markt in de voorlopige planning
voor 1989 geen zondag beschikbaar,
waardoor de organisatie in serieuze
problemen dreigt te komen.
BBK vraagt het college in een brief
er rekening mee te houden dat '15
jaartraditie niet zomaar aan de kant
te schuiven is' én dat de zogenaam-
de koopzondagen juist bedoeld zijn
voor sociaal-culturele activiteiten.
Als oplossing stelt BBK voor om op
paasmaandag en zondag 24 decem-
ber 1989 het fenomeen 'halve koop-
zondagen' te introduceren, zodat er
een zondag vrijkomt voor de Ter-
winseler Straatmarkt. Lukt dit niet,
dan zou het college de straatmarkt
kunnen onder brengen bij een van
de zondagen van het komende
WMC.

BBK op de bres
voor straatmarkt

BRUNSSUM - Het Rode Kruis Ne-
derland, kring Limburg, heeft giste-
ren bij het Brunssumse stadhuis
een gloednieuwe rolstoelbus ont-
vangen. Dit voertuig, dat plaats
biedt aan drie gehandicapten met
hun begeleiders, is aangeschaft van

de opbrengst van de in mei gehou-
den actie, onder het motto: 'Een ton
voor een miljoen. Toen zwoegden
zestig vrijwilligers in de Rumpener
sporthal aan een immens tapijt van
stuivers en dubbeltjes om een be-
staand Belgisch te

’Loorenhof’ breidt

activiteiten uit

Volgend jaar snoeicursus in Weiten

Niettemin toonde de kringcommis-
saris van het Rode Kruis Limburg,
de heer P. Rippe, zich uiterst inge-
nomen met de bus. Zijn vraag aan
de initiatiefnemers van de actie
voor een herhaling werd helaas niet
gehonoreerd. De heren Claessen en
Schoonbrood en mevrouw De Boer
vonden unaniem dat het mooi ge-
weest was. De voorbereidingen en
de gelopenrisico's vergden een dus-
danige inspanning dat een nieuwe
actie er voorlopig niet in zit. Daar-
naast mochten de organisatoren van
geluk spreken dat de Brunssumse
Limpensstichting, een bank en de
autoleverancier financieel bijspron-
gen anders was die ene rolstoelbus
er ook niet gekomen. Uitgangspunt
was immers minimaal twee bussen.

Ondanks halfgeslaagde Brunssumse muntenactie

Toch rolstoelbus
voor Rode Kruis

verbreken. Dit lukte op het nip-
pertje met 1 miljoen en 80.000
muntjes. De verwachte geldelijke
opbrengst van honderdduizend gul-
den werd echter niet gehaald.

Heerlen
Pro Musica uit Schinveld luistert de
viering op.

vyver (zie LD 14 december jl.)

" Een werkgroep van de Wilhelmi-
naschool aan de Rukkerweg houdt
vandaag in de school een grote
kersttentoonsteling voor jong en
oud.

" Het Komitee Vrouwen in de Bij
stand is van 23 december tot en me
8 januari niet bereikbaar.

"De Stichting Ouderenwelzijn
houdt donderdag vanaf 14.00 uur in
't Kloeëster kwajongen voor oude-
ren, gepensioneerden, WAO-ers en
alleenstaanden. Het inschrijfgeld is

Idrie gulden per persoon.

Onderbanken

Daarom werd de gelijknamige
stichting gisteren dan ook opgehe-
ven. Ondanks de financiële tegen-
valler is deprestatie van devrijwilli-
gers niet vergeten. Het Groot Guin-
ness Records Book legde hetrecord
dat op 29 mei gevestigd werd, vast
voor de geschiedenis. Lang heeft
dat record overigens niet stand ge-
houden. Nog geen maand later wa-
ren het weer de Belgen die in Mol
hard met hun franken toesloegen.
Zij toverden in hetzelfde tijdsbestek
bijna twee miljoen munten op de
mat.

HEERLEN - Een van de hoofddoe-
lenvan de medio dit jaar opgerichte
vereniging 'De Loorenhof is de af-
gelopen weken voor een groot ge-
deelte uitgevoerd. Namelijk het
planten van de helft van.de 80 ge-
plande hoogstamfruitbomen in het
landelijke gebied bü de Weltense

" De heer Van Loon van het We-
reld Natuur Fonds comité Limburg
geeft vanavond om 19.30 uur in het
Thermenmuseum voor de Adelbert
Zuid-Limburg een filmvoorstelling
over bedreiging van de natuur.

" Het Rubens' poppenkasttheater-
geeft morgen om 14.15 uur in De
Nor devoorstelling 'De Kerstklaas.

Vaesrade
" De Bejaardenvereniging houdt
morgen om 14.00 uur een kerstvie-
ring in gemeenschapshuis 't Pomp-
huuske.

Bingelrade

Hoe groot het verlies aan indirec-
te arbeidsplaatsen is, kon wethou-
der JacBennis niet aangeven. Op
het ogenblik zijn er in drie plaat-
sen in Limburg steunpunten ge-
vestigd; Sittard, Maastricht en
Roermond.

’Concentreer

steunpunten
in Roermond ’

hand om de overige steunpunten
in Roermond te vestigen", aldus B
en W.

'KERKRADE - Een opengebroken
>PTT-brievenbus op de noek Mozart-
'straat-Van Beethovenstraat zorgde
>er zondagavond voor dat de gehele
Jrybaan bezaaid raakte met brieven.
♦De politie ontdekte bovendien ver-
i derop in een parkeergarage een aan-
Ital geopende brieven. De kwestie is
| in onderzoek, maar de poütie heeft
"nog geen daders kunnen aanhou-
den.

Brievenbus
gekraakt

KERKRADE - Een 23-jarige man
heeft zondagmiddag slechts kort
kunnen genieten van een door hem
..gepleegde inbraak in een auto die
«op de Bleyerheiderstraat stond ge-
Iparkeerd. Een getuige kon de gear-
riveerde politie de dader aanwijzen,
waarna deze werd aangehouden.

Auto-inbreker
aangehouden

Naast deze plantaktie en verdere
verzorging, op louter biologische
wijze zonder gebruik van bestrij-
dingsmiddelen, heeft deze vereni-
ging zich onder andere ook tot doel
gesteld educatieve activiteiten te
ontplooien. Zo vinden er op 11en 18
februari volgend jaar, in samenwer-
king met het IKL (Stichting tot In-
standhouding Kleine Landschaps-
evenementen in Limburg), snoei-
cursussen plaats. De theorie wordt
gegeven in het gemeenschapshuis
van Weiten, terwijl de praktijkles
zaterdag 18 februari in bovenge-
noemde gebied plaatsvindt. De kos-
ten, inclusief lesmateriaal, bedragen
fl 25. Op 16 februari wordt in net
zelfde gemeenschapshuis, weer in
samenwerking met het IKI en het
IVN, een voorlichtingsavond gege-
ven. Inlichtingen: Funs Vanden-
boom _? 045-712526.
Volgend jaar wordt tijdens de offi-
ciële opening op de boomplantdag
(medio maart) de rest van de hoog-
stamfruitbomen aan de vruchtbare
Weltense grond toevertrouwd. De-
genen die als sponsor, steunlid en/of
adoptieouder zijn bijdrage aan dit
geweldige initiatiefwil leveren, kan
zich opgeven bij de heren Funs
Vandenboom of Peter 'Visser:
(S 045-711814 öf 712526).
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BRUNSSUM/HEERLEN - De.J
ziekscholen van Brunssum, f\
len, Geleen en Sittard acceg^
geen nieuwe leerhngen uit 9^f\nen meer. Deze harde maa.
hebben de directies van de sC^\met instemming van hun °e%crfgenomen, nu de gemeente * J
nen het mes heeft gezet inj^tij
ziekonderwijs. De schoolde J
verwachten dat de bezuinré m
ertoe leiden dat Schinnense i^dgen wegblijven wat tot gevolê
dat docenten minder uren K j*

toegewezen. Hiervoor dient
geld te worden betaald. En o»' W
dienen andere gemeenten
hoesten. fl f\
Volgens directeur Koster o\'ï
muziekschool in Geleen heel: \fi
leg met de gemeente niet - »f\
voor de scholen gewenstede J\
geleid. „De gemeente wil . voe(j|
nigingen te drastisch in m
waardoor de leerlingen
moeten gaanbetalen. We h^coM
verse gesprekken met het
van B en W gehad. Er wer°g , Jsproken met de gemeente m

medio oktober iets van zien < p
ten horen. Tot nu toe heen jC<T
niet gedaan", aldus directei»
De ouders ofverzorgers var^J?lingen moeten in de regelin?, ra(
nu toe gold, 370 gulden b«£ tv
terwijl de gemeente Schinne
derde deel oftewel 730 g^delbei[
dieerde. In juni van dit )aa
de gemeenteraad dat de ëe
lijke subsidie gemaxi*"
werd op 50 procent van nei -^met een maximum van 50
per leerling.

WiJn
Onder druk van de muziek^i^zeggen burgemeester en
ders nu water by de wijn l ge
doen door de bezuiniging
seerd in tevoeren. Dit gaat ttf
in beslag nemen en bete* &
creet dat volgend jaar n°g dfsden per leerling wordt blit*f \99h
en in 1990 580 gulden. Vanai gv
de gemeente niet méér dan 0i
den gaan betalen. Directeu»
was gisteren nog niet op jp^.
van deze heroverweging.^ „»«
spanning de beraadslaging <j,
wachten in de gemeente £{o^volgende week donderdag al5j

vergadert. „Het zou mooi z» &*,
college tegen de gemeente
zeggen: we gaan nog eens F tot j
om met de muziekschol' $
vergelijk te komen", 2° v^
wens van directeur Kost
Geleense muziekschool-

SITTARD/ROERMOND- De ver-
huizing van een aantal provinciale
steunpunten van Roermond naar
Sittard heeft felle protesten van
het Roermonds stadsbestuur op-
geleverd. Ee\t delegatie van het
collegevan B en W van Roermond
heeft in Maastricht deputé Koc-
kelkorn opgezocht om het onge-
noegen kenbaar te maken. Op die
manier dreigt Roermond name-
lijk direct 135 arbeidsplaatsen te
verliezen. „Het ligt juist voor de

Diensten
Het gaat daarbij om diensten als
de Provinciale Bibliotheek Cen-
trale, Patiëntenvereniging, Fede-
ratie Jeugd en Jongerenwerk etc.

Bij al die instituten zijn ruim 200
mensen werkzaam. Het meren-
deel van de steunpunten is in
Roermond gevestigd.

" Nicolle Möller uit Vaals won de
wisselbeker door het hoogste aantal
punten in Ruitersportcentrum De
Prickart te Bocholtz in de wacht te
|slepen. Ue overige winnaars waren:
klasse A: Anja Nowacki; klasse A2:
Monique Daemen; klasse BI: Con-
ny Vaessen; klasse LI: Andrea
Schürmann.

Bocholtz" Kinderen van de basisschool
brengen op 24 december zelfge-
maakte kerststukjes naar dé plaat-
selijke zieken en bejaarden. Vooraf-
gaand hieraan is er om 18.30 uur een
kindermis in de parochiekerk.

" De Zonnebloem en de ouderen-
vereniging houden vandaag vanaf
15.00 uur de kerstviering in het Ont-
moetingscentrum. Het dameskoor

dagen ervoor steeds hadden ge-
voerd.

Van onze verslaggever

REDACTIE: 739282

JOURNAAL
Van onze verslaggever

HEERLEN
toyal: Willow. dag. 15 18.15en 21 uur. di
;een middagvoorst. Rivoli: Die Hard,
lag. 15.30 18 en 20.30 uur, di geen mid-
lagvoorst. Bambi, wo 14 uur. Maxim:
'oming to America, dag. 15 18.15 en
10.30 uur, di geen middagvoorst. H5:

Moonwalker. dag. 14.30 18.45 en 20.45
'uur. Who framed Roger Rabbit, dag. 14
15.15 19 20.15 en 21.30 uur. A world
apart, dag. 14 18.45en 21 uur. Good mor-
ning Vietnam, dag. 18.30 en 21 uur, di
ook 14 uur. Jungle book, wo 14.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Willow, dag. 14.30 en 20.30 uur.
Bambi, wo 14.30 uur. Die Hard, di 14.30
en 21 uur, wo21 uur. 18 Again, dag. 14.30
en 21 uur. Coming to America,dag. 14.30
en 21 uur. Cinema-Palace: Moonwalker,
dag. 17 en 21.30 uur. Who framed Roger
Rabbit, dag. 18.30 20 en 21.30 uur. Pala-
ce 2: Pornoprogramma, dag. doorl. v.a.
13.30 uur. Ciné-K: Spoorloos, dag. 20 en
22.15 uur. Lumière: Oei Ciorni, dag. 22
uur. Funny Face, ma t/m wo 20 uur. Qui
etes vous, Polly Maggoo?, ma t/m wo 21

HEERLEN/SITTARD - De twee
berber-apen, die tien dagen gele-
den uit het Safaripark in het
Duitse Tuddern waren ontsnapt
en nadien het Sittardse nauurge-
bied de Sjwienswei op stelten
zetten, zijn weer terug op het
oude nest. Gistermiddag konden
medewerkers van het wildpark
de kostbare beestjes ophalen in
het dierenasiel van Heerlen,
waar zij sinds zondagmiddag
werden verzorgd.

GELEEN
Roxy: Willow, do t/m di 20.30 uur. Stu-
dio Anders: Die Hard. do t/m di 20.30

SITTARD
Forum: Moonwalker, do t/m di 20.30
uur. Coming to America, do t/m di 20.30

" De twee ontsnapte berber-apen veilig achter slot in het Heerlense dierenasiel in afwach-
ting van hun transport naar Tuddern. Foto: CHRISTA HALBESMA

Berbers zyn overigens de enige
nog in het wild voorkomende
aapsoort in Europa. Een van de
meest geliefde verblijfsoorden
voor de berbers is de vermaarde
rots van Gibraltar, de nog altijd
Britse kroonkolonie op de
Spaanse zuidkaap. Volgens een
Spaanse volkswijsheid zullen de
Britten pas uit Gibraltar vertrek-
ken als de laatste berber-aap van
de rots verdwenen is.

| limbmrgs dagblad

bioscopen



Van Mariahoop
naar Europacup

door harry muré

stelling bij Anderlecht en kan daar
onder andere een salaris van ruim
twee ton verdienen. De Brusselse
formatie werkt echter nog aan een
structuur, waarin al dan niet plaats
zal zijnvoor de huidige trainer, Ray-
mond Goethals. Blijft Goethals, dan
zal deze de functie van technisch di-
recteur gaan bekleden.

door fred sochacki
SITTARD - Fortuna-voorzitter Mr.
Paul Boels heeft een dezer dagen
een gesprek met FC Utrecht-trainer
Han Berger. Sinds de Sittardse ere-
divisionist bekend maakte dat het
contract met Hans van Doorneveld
niet wordt verlengd, wordt er van
Fortuna-kant geprobeerd Berger,
die twee jaar geledenal een halfsei-
zoen in de Baandert vertoefde, op
de lijst van werknemers te krijgen.
Fortuna Sittard ondervindt in dat
streven echter serieuze concurren-
tie. Han Berger staat in de belang-

Fortuna Sittard is inmiddels danig
geschrokken van de buitenlandse
belangstelling. „De bedragen", al-
dus Paul Boels, „die in dat verband
worden genoemd, kan Fortuna
uiteraard niet betalen. Dat neemt
nietweg dat we opkorte termijn een
gesprek met Berger zullen hebben.
We zullen kyken of hij geïnteres-
seerd is".

Van Eijden vast,
Harmsen en De Vos
blijven oproepbaar

Ex-voorzitterAjax
’voorwaardelijk’

vrijInteresse heeft de FC Utrecht-trai-
ner wel, temeer daar er bij Ander-
lecht eerst nog orde op zaken moet
worden gesteld. „Ik ga weg by
Utrecht omdat ik andere mogelijk-
heden heb. Beter dan bij mijn huidi-
ge club. Van de week heb ik dat ge-
sprek met het bestuur van Fortuna
Sittard." Over de vlucht met Ander-
lecht wilde Berger niets kwijt. „Ik
bevestig het niet en ontken het
niet", aldus Berger. „Wel heb ik
voorzitter Boels op de hoogte ge-
steld van de buitenlandse interesse.
Ik heb dan weliswaar een gesprek
met hem, maar dat zal puur infor-
matief zijn. Ik hoop dat Fortuna me
respijt geeft tot half januari, dan
weet ik meer". Met andere woorden:
Fortuna heeft Berger bovenaan de
verlanglijst staan, maar omgekeerd
is dat zeker nog niet het geval.Dinsdag 20 december 1988" 23

LONDEN - De Nederlandse spring-
ruiter JosLansink is metzijn Olym-
pische paard Felix op de finaledag
van het internationale concours-
hippique in Londen derde gewor-
denin de strijdom deGrote Prijs. In
de barrage maakte de Twentenaar,
die zich in een jaartijd ontwikkelde
tot een internationaal in aanzien
staand talent, in de jacht op de eer-
ste prijs van byna 20.000 gulden een
springfout. Wel was hij royaal de
snelste van alle deelnemers met vier
strafpunten. Franke Sloothaak
schroefde zijn verdiensten nog eens
flink op. Sloothaak, die dit seizoen
liefst acht Grand Prix-zeges boekte,
was zijn Engelse concurrent Philip
Heffer bijna een seconde te snel af.

Lansink derde
in Grote Prijs

Foto: WIDDERSHOVEN

" Tijdens de jaarlijkseKerst-
in van het eerste en tweede elf-talvan Fortuna Sittard, het be-
stuur en de medewerkers werd
officieel afscheid genomen van
ex-manager JoopCastenmiller
(rechts), Wim Koevermans (ge-
heel links) en Pier Tol (tweede
van links). René Maessen, door
de supporters uitgeroepen tot
Fortuna-speler van het jaar,
drukt Joop Castenmiller de
hand ten afscheid:

René Maessen
Fortuna-speler

van het jaar

" Frans Houben (links),
internationaal voetbal-
scheidsrechter, stond gis-
teravond 'gewoon' voor
de trainersklas in Nieuw-
stadt. ,iHeren, dit zijn de
spelregels."

Foto: PETER DEJONG

Van onze sportredactie

Blessure Brandts
valt mee;

Blattler morgen
onder het mes

WASHINGTON - De Amerikaanse
bokser Ray Mereer, die tijdens de
Olympische Spelen van Seoel Ar-
nold Vanderlrjde uitschakelde voor
dé finale, wordt in februari prof.
Ook zijn in Zuid-Korea succesvolle
collegae Andrew McKinney (goud)
en Michael Carbajal (zilver) stappen
over naar de ryen van beroepsbok-
sers.

Ray Mereer
profbokser

Aan de bewegingsvrijheid van voet-
balmakelaar De Vos, die sinds afge-
lopen vrydag ingesloten heeft geze-
ten, werden geen beperkingen ver-
bonden. „We hebben met hem afge-
sproken dat hij oproepbaar is", al-
dus persofficier mr.De Wit. „De Vos
heeft zijn bewegingsvrijheid terug
en daarmee basta". Een zelfde af-
spraak loopt ook met de eerder vrij-
gelaten voormalige kasbeheerder
van Ajax, Ton Brandsteder, en met
Soren Lerby. De Wit: „Als het nodig
mocht zijn, krijgen ze een vriende-
lijk briefje van ons met daarin het
verzoek zich te komen laten verho-
ren".
Van Eijden wordt momenteel ge-
hoord op „een geschikte lokatie".

Inter Football wenste gisteravond
geen commentaar te geven op de
vrijlating van directeur Maarten de
Vos. Ook wilde men niet bevestigen
dat De Vos zijn aandelenpakket van
het bedrijf inmiddels heeft verkocht
en per 1 januari aanstaande met
twee werknemers van IF een nieuw
pr- en adviesbureau begint.

„Het klopt dat er nog een vijfde be-
stuurslid zal worden verhoord. Nee,
die naam krijgt u niet vah mij. Wy
hebben uiteindelijk ook nooit de na-
men vrijgegeven van de mensen die
we tot nu toe hebben verhoord.
Kranten, radio en tv zijn daar mee
gekomen. En op een bepaald mo-
ment heeft het voor ons dan nog
weinig zin om hardnekkig iedere
naam te blijven ontkennen".

Harmsen werden gisteren in vrij-
heid gesteld.
De invrijheidstelling van Harmsen
verliep minder vlot dan die van
voetbalmakelaar De Vos. Harmsen
werd gistermiddag aan de rechter-
commissaris voorgeleid door de
Amsterdamse officier van justitie
mr. De Jong, die inbewaringstelling
voor een periode van zes dagen had
bevolen.
De inbewaringstelling werd echter
door de rechter-commissaris onder
een aantal voorwaarden geschorst.
Zo mag de afgetreden praeses gedu-
rende een periode van twee maan-
den geen contact hebben met ande-
re bij de zaak betrokkenen. Ook is
hem hetcontact verboden met voor-
malige of huidige bestuursleden
van de Amsterdamse club. Voorts
mag Harmsen niet in de publiciteit
treden over de zwart-geld-affaire. In
deze zelfde periode mag de ex-be-
stuurder zich tevens niet op het
complex van Ajax vertonen. Mocht
Harmsen, die oproepbaar blyft, een
van deze voorwaarden overtreden,
danwacht hem alsnog een voorlopi-
ge hechtenis van zes dagen.

AMSTERDAM - Arie van Eijden,
algemeen directeur van Ajax, is gis-
termiddag na te zijn verhoord over
zijn mogelijk aandeel in de ver-
meende zwartgeld-zaak bij de Am-
sterdamse club door het Openbaar
Ministerie in verzekering gesteld.
VanEijden is daarmee de zesde per-
soon die voor langere tijd voor on-
dervraging zal worden vastgehou-
den. Maarten de Vos, directeur van
het adviesbureau Inter Football, en
voormalig Ajax-voorzitter Ton

Van onze sportredactie aldus De Wit. De huidige algemeen-
directeurzal, volgens De Wit, aan de
tand worden gevoeld niet in zijn
functie van voormalig werknemer,
maar in die van ex-bestuurslid. Van
Eijden is daardoor de vierdevan het
vijftal Amsterdamse bestuurders
dat opening van zaken zal moeten
geven. „In principe maakt dat ver-
der niet al te veel uit", meent De
Wit, die er verder weinig voor voel-
de „een programma bekend te gaan
maken wat Justitie deze week gaat
doen".

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

KERKRADE - Roda JC'er Pierre
Blattler is voorlopig niet inzetbaar.
De middenvelder wordt morgen in
hetDe Wever-ziekenhuis in Heerlen
geopereerd aan zijn achillespees. In
overleg met de chirurg werd giste-
ren besloten de winterstop aan te
grijpen voor een medische ingreep.
Blattler, die waarschijnlijknog voor
de kerstdagen het ziekenhuis kan
verlaten, sukkelt al geruime tijd met
de blessure. Het herstel vergt, als al-
les naar wens verloopt, ongeveer
een maand, waarna Blattler de trai-
ningkan hervatten. Daardoor zal hy
de start van de tweede competitie-
helft moeten missen.

Cum laude
TIFLIS - De Amsterdamse judoka
Jennie Gal heeft in Tiflis by de we-
reldkampioenschappen voor stu-
denten de gouden medaille ver-
overd in de categorie tot 56 kilo-
gram. Jennie Gal, het oudere zusje
van de Olympische deelneemster
Jessica, won in de finalein deRussi-
sche stad opbeslissing van de Pool-
se Maria Popovicz. Twee eerdere
wedstrijden besliste Gal met ippon
in haar voordeel.

Bouwkompas-Merpati:
wachten op doelpunten Minder ernstig is de blessure die Er-

nie Brandts zondag in het duel te-
gen Feyenoord opliep. Over tien da-
gen worden de vijftien hechtingen
uit de diepe vleeswonde boven de
knie verwijderd, waarna hij de loop-
training kan hervatten. „Ik heb van-
nacht geen oog dichtgedaan van de
pijn, maar het is gelukkig slechts
een vleeswond. Dat geneest vry
snel. Ik hoopna de winterstop weer
beschikbaar te zijn".

HILVERSUM - Olaf van Eijndho-
ven, voorzitter van het tennisdis-
trict Limburg, is benoemd tot secre-
taris van de KNLTB, de nationale
tennisbond. VanEijndhoven was de
enige kandidaat. Zijn benoeming
houdt in, dat hij het voorzitterschap
van het District Limburg zal opge-
ven.

Van Eijndhoven
secretaris

tennisbondGELEEN - De topper in de hoofd-
klasse zuid van de zaalvoetbalcom-
petitie tussen koploper Bouwkom-
pas en Merpati eindigde onbeslist:
1-1. Omdat Eysden in Brunssum
niet kon winnen van het Brikske,
gaan Bouwkompas en Eysden nu
samen aan de leiding met twintig
punten uit dertien wedstrijden. Fla-
tazor, dat gelijkspeelde (4-4) tegen
Cosmos, is nu derde op twee pun-
ten, terwijl Merpati vierde staat op
vier punten van de koplopers met

een wedstrijd minder gespeeld.
De 1-1 uitslag in het duel tussen
Merpati enBouwkompas gafde ver-
houdingen in het veld het beste
weer. De vijfhonderd toeschouwers
zagen geen technisch hoogstaand,
maar wel aantrekkelijk zaalvoetbal,
ofschoon de boordnodige doelpun-
ten ontbraken. Meer dan een helft
moesten de toeschouwers op de
openingstreffer wachten. In de eer-
ste helft had Bouwkompas legio
mogelijkheden. Allekansen werden
gemist. De Merpati-doelman hoefde
slechts een enkele keer handelend
op te treden.

Meteen na de pauze speelde Jan
Conjour fraai Piet Franciscus uit,
waarna Frans Verhoeven scoorde
voor Bouwkompas. Bouwkompas
drukte echter niet door en trok zich
terug in de verdediging. Merpati
wees Bouwkompas de laatste tien
minuten volledig terug op eigen
helft. Zes minuten voor tijd scoorde
Piet Franciscus deverdiende gelyk-
maker.

Hoofdklasse zuid: Brikske-Eijsden 5-7,
Merpati-Bouwkompas 1-1, Flatazor-Cos-
mos 4-4, Marathon-Meyers 5-3, Vaals-Sport-
club 1-0, Bosscherveld-Antwan 6-3, Billy
Billy's-Hans Anders 2-3. Stand: 1. Bouw-
kompas 13-20, 2. Eysden 13-20, 3. Flatazor
13-18,4. Merpati 12-16, 5. Marathon 12-15, 6.

Cosmos 13-14, 7. Sportclub 13-14, 8. Hans
Anders 13-12,9. Meyers 13-10,10. Vaals 13-9,
11. Bosscherveld 13-9 12. Antwan 13-8, 13.
Brikske 13-8, 14. Billy Billy's 13-7.

Hoofdklasse noord: Amicitia-Baarlo 3-2,
Oudweertheide-Concordia 8-2, Homerhof
Toyota Postpoort 4-6, 't Höfke-FKI Rijver-
zekeringen 3-2, Fiat de Poel-GFC 7-4, Nee-
ritter-Cumies Treffers 2-1. Stand: Toyota
Postpoort 13-22; Firmonia Boys 12-20; Rij-
verzekeringen 13-20; Fiat de Poel Kasteel-
heren 13-20; 't Höfke 13-19; Neeritter 13-13;
Oudweertheide 12-11; Baarlo 13-11; Witten-
horst 11-10;Cumies Treffers 13-10;Amicitia
12-9; Homerhof 13-8; Concordia 12-2; GFC
13-1.

" BREDA - Tijdens een karatetoer-
nooi in Breda won Wim Feyen van
karateclub Geleen-in de klasse tot
80 kg. Bij de hogere banden-dames
werd de Geleense Lisette Zeüssen
eerste in de klasse tot 54 kg. Zij
kreeg tevens de stijlprijs. Clubgeno-
te AngeliqueBoort werd derde in de
klasse tot 60kg. EricKrijns (Geleen)
veroverde bij de heren tot 65 kg
eveneens de derde plaats.

" EIJSDEN - SVME en trainer FrancoisHerben hebben hun overeenkomst met een
jaar verlengd. Het wordt voor Herben het
tweede seizoen bij de Eijsdense vierde klas-
ser.

(ADVERTENTIE)

Exclusief voor
Limburg

meesterlijke kleding

Wiel Eijssen modeshop
Theaterpassage 13,Kerkrade

Telefoon 045-454617

Ramon Lacroix
derde in Parijs

PARIJS - Ramon
Lacroix uit Beek
heeft met de nationa-
le jeugdploeg (spe-
lers t/m 14 jaar) een
internationaal ten-
nistoernooi in Parijs
gewonnen. In het en-

kelspel behaalde hij
een derde plaats. Na
een drie-setszege op
Bertsch, de Franse
nummer 1 in deze
leeftijdsklasse, ver-
loor hij in dehalvefi-
nale van de Tjech

Kascak met 6-1; 6-1.
Eerder had hy de
Duitse nummer 2,
Ingelfïnger, en de
Bulgaarse nummer
1, Hristov, uitge-
schakeld. In het jon-
gensdubbel bereikte
Lacroix met Harold
Jans uit Meppel de
finale, waarin zij met
6-1; 6-1 van de Tje-
chenKascak en Pala
verloren.

faS^*?OOP/HEERLEN -avonnu ouben heeft gister-
v^'? het officiële bericht ont-
'ntepj 11;.dat hij benoemd is tot{echt? lonaal voetbalscheids-

Samen met Joop
LLiari 6riuit Losser neemt de
'j Êrhf fluitist uit Mariahoop

a„j de opengevallen 'Ne-
Se' P^atsen van BepVtnT3 en Jan Keizer in. Op

lota I!, nt dat Frans Houben
W°ord' "1 Van het 'verlossende

4 Sxi dP slond hÜ voor de klas
4 Santin trainerscursus in de
tffC rt* Van de amateurclub
ÏSkn ln Nieuwstadt. Hou-i 6 eerste Limburgse 'in--5 Veï Hnal sinds Theo Boos-
\ !erL«^ J?ns lllustere voorgan-_ ?er dat -i ,m- »Het is een won-
-3 st*!? de toP ondanks nujn
NtT\n°g heb gehaald. Jek^en beetie geluk

f üojj «. Waarmee Houben'J^an "ftgoeeft' dat hÜ Per ! Ja"tSe' £ fen duik in hetwaarir^aakt< in een wereldjex getwijfeld ook de
JBen- we* eens tegen zal krij-

ïï*v»>fiSS^n 2elf is een 'ideaal inNS g,eeaan'. Maar voegt hy& 60e2»ellyk aan toe: -Het is ook£SÏS\tfak.v?or de LimburgsenPromnierU- Ik h0°P echtN za?^Üu een Positieve uitwer-
w g voor Hbbe!?. °P de belangstel-iIïc'e'" p?e arbitrage in onze pro-
tifoi&r^uï1* Ho"ben maakte als
tf flUit naht!r een bliksemcarrière.VoJ£S,t?'eeèneenhalf Jaar be-r n Jaar I,a (anderhalf jaarB-lyst,
te 1 ging snei:r 2»en tv d een uitdagingSï,wde Per se nog de top£ feite niLa

t
atste staP' ofschoon dati u am nL meer mogelyk was. Ik,>tbai n "??* 38 Jaarin hetbetaaldMhS i« ' at ls de uiterste grens."

vaili .sen van de fluitisten die -toe.?llcirak^ et arbitrale wereldje ver-ï^tbaiiT :'?Ik was een gemiddelde
£ht On U- MHD in Diergaarde-
tiSoni^t m^in zevenentwintigste
» b*n »_

e sukkelen met blessures.
ïï?h wffst°Pt en als alternatief, omly^n H-m het voetbal te kunnen
?1 eur» en.' melddeik meaan voorS jSUk' HiJ floot °P de kop af
tJ^neeiSLi*6 amate"rs en sloop

alf Jaar geleden als>nen ver het betaald voetbal
Kaar han Houben uit Mariahoop,
«ord ïu

g nooit iemand van ge-
lk had mjJn weg uitge-

rstoken^ neer fen ho°P energie in
*y tot hl* Slnds vorig jaar behoort
KeaUvisie vaste keurkorps voor de

Ster ?^uben is een rechtlijnige
vet HÏi f °°k de 'stiekeme' dingen

fieu sV negentig minuten bloed-
Si j«* g£* de "?■ Zyn 'image' is dat
h n gntu, ,h?eft Aan showheeft hy
rte 4welljke hekeL HiJ benadertrr on fl le ??keüjk, corrigeert zon->> het, fJen > maar beweegt zichJSÏ? I?ld abof 2iJn leven ervan
'aafd _ ms Perfectionist is hy ver-aan zijn hobby. Hij straalt

grote betrokkenheid uit. Van emo-
ties heeft hij geen last 'omdat ik van
nature cool ben. Hy is groepsleer-
kracht aan de MLK-school in Sit-
tard. „Onderwijzer voor moeilyk le-
rende kinderen. Dat is met wat pas-
sen en meten te combineren met de
scheidsrechterij. Ik moet geregeld
naar Zeist. Daar is de atv goed
voor."
Hij verzet zich met klem tegen depublieke opinie dat er door de be-
taalde fluitisten in Nederland maar
wat wordt aangerommeld. „We kla-gen veel, maar in vergelijking methet buiteland staat de arbitrage hier
op een hoog peil. Dat hoor ik van dejongensin het buitenland. Gullit enRijkaard komen vaak met andereverhalen." Frans Houben en zijncollega's hieven niettemin aan hetbegin van dezecompetitie een waar-schuwende vinger. „Dit seizoen zijnwe strenger gaan optreden. Daar-mee hebben we toch succes gehad.De vloed van de gelekaarten is wegen het voetbal is iets braver gewor-den. Jeziet nu ook dat een aanvallereen verdediger normaal kan passe-
ren."
Frans Houben is klaar voor het 'gro-
te werk,' al komt hij niet meer in
aanmerking voor het Europacup-
voetbal in maart. „Hooguit alsgrensrechter, omdat ik pas per 1 ja-
nuari op het lijstje sta. De huidige
Europacup is al te ver gevorderd.
Als international debuteer je in de
eerste ronde van de Europese toer-nooien. Dat wordt dus september.In mijn geval wordt de procedure:
starten met kleinere wedstrijden,jeugdinterlands, damesvoetbal!want eigenlijk begin ik nu als
scheidsrechter helemaal opnieuw.De echte interlands komen later."

Fortuna ijvert
met Anderlecht

Han Berger voelt meer voor
Brussel dan voor Sittard

Trainerscarrousel

Limburgs Dagblad Sport

Internationaal scheidsrechter Frans Houben: 'Je moet ook wat geluk hebben'



GELEEN - In Geleen werd de be-
slissingswedstrijd Sibbe-Schim-
mert/Moonen gespeeld. Voor Sibbe
ging het om lijfsbehoud in de twee-
de divisie tafeltennis, voor Schim-
mert ging het om promotie naar die-
zelfde tweede divisie. Sibbe nam via
de gebroeders Smeets een 2-0 voor-
sprong. Leon Houben bracht Sibbe
weer bij de wedstrijd maar de winst
in het dubbel en in de vijfde set be-

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
LANDGRAAF - De vormcrisis die Datak/VCL al vele weken
in een wurggreep omklemt, bereikte zaterdagmiddag in de
derby tegen Miniware/HBC een dieptepunt: 0-3 (8-15, 3-15,
5-15). De vooraf toch met enige spanning omgeven krachtme-
ting boeide geen moment door gebrek aan agressie en overtui-
gingskracht bij de Landgraafse volleybalcombinatie. Als ge-
volg van die gevaarloze oppositie spaarde Miniware/HBC de
krachten voor andere, ongetwijfeld interessantere confronta-
ties.

„En dan te bedenken dat ik vooraf
niet helemaal gerust was op een
goede afloop", stelde Miniwa-
re/HBC trainer Kees Bosch. „Ik heb

hier zelf vele jaren gespeeld en ge
traind. Datak/VCL kan volleybal
technisch veel meer dan men van-
middag liet zien. Onherkenbaar, ze

Slotfase fataal
voor dames VCL

Victoria:
geplande
nederlaag

Smadelijk
nederlaag

Eureka

Willie Snijders draaide niet en ver-
loor ook, zij het in deverlenging met
3-1 van Ton de Rijk. Arno Postma
hield in de 82 kilogram klasse
Grieks Romeinse stijl de partij te-
gen Will Peters zes minuten lang in
evenwicht. De verlenging bracht
een 4-3 puntenwinst voor Peters.
Eric Bos versloeg Lex Velis na zes
minuten met 1-3 terwijl René Gee-
len met 3-1 de punten aan Cees Wil-
lekes moest laten. In de superklasse
schoof Postma verrassend Johan
Mestrini naar voren. Hij worstelde
moedig maar moest toch de zege
aan Frank Pauw toestaan.

" In Simpelveld trad
afgeopen vrijdag karting-
rijder AlfReinders met
Linda van Empel in het
huwelijksbootje. Alf
Reinders, een van
Neerlands beste
kartingcoureurs, werd
daarbij bijgestaan door
collega-coureurs uit
binnen- en buitenland.
Een aantal coureurs
begeleidde met hun karts
en met medewerking van
de Simpelveldse politie,
die de route van
gemeentehuis naar kerk
had afgezet, de
bruidsstoet. Het
knetterend geronk van de
stoet trok veel bekijks in
Simpelveld.

Foto: FRANS RADE

" BAEXEM - De Brunssumse darter
Torn Grimes heeft het Ranking-toer-
nooi in Baexem op zijn naam geschre-
ven. Met dit resultaat heeft Grimes
zijn koppositie in het klassement aan-
zienlijk verstevigd. Bij de dames was
het dit keer Elly Schreurs (Roermond)
die met de hoogste eer ging strijken.

HEERLERHEIDE - In &e30A k
ronde van de nationale dam ej f{j
titie heeft het Heerlense Ü^^Msmadelyke 14-6 nederlaag.' 9\incasseren tegen De Stem v hi.
(Dordrecht).

Door dit resultaat bevin^^Heerlense dammers zich n°^an (~J,
in de onderste regionen oKi^ranglij st. Maar temeer omda w
mede-degradatiekandidaten <j
partijen verloren is de K ji

gureka zich zal handhav pF?*
steeds zeer groot. De E,u;r v^ a !szullen dan wel uit een ande^ qq
moeten tappen dan in " -j-j
strijd tegen Dordrecht, w \
met drie invallers spelende p
er in het geheel niet aan fe,
kwam. Al meteen vanaf n^ \d flj
keken de mannen van Eure 'een hopeloze achterstand *y
een nederlaag van Heine. urt^.Bruggeman, Fluitsma en,far al' '/,
De Heerlenaren stelden d8*ver- tg,
een zege van Zijlstra tegen

-.„atie v' JVZorgwekkender is de sllu% flfat
het andere Limburgse
eerste klasse, het Brunss" „in*^
Ridder. Ondanks overw» rd «
van Neven en Tangelder »
thuis met 11-9 verloren va (
serdam, waardoor De W-rr-tff&J,
een na laatste plaats op «f,
blijft bezetten. In de t^fVff ,r
versloeg Schaesberg r>e v ujt i*
klasseerde Info-Engineerm*
burg met 12-8

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HORST - De volleybaltopper
tussen koploper Hovoc en
naast belager Artemis/Rapid
verdiende achteraf die kwalifi-
catie niet. Hovoc beheerste
souverein het strijdtoneel en
liet de Maastrichtse volleybal-
sters volmaakt kansloos: 3-0
(15-4, 15-9, 15-7). Door deze on-
verwacht zware afstraffing
kan Artemis/Rapid de aan-
spraken op een eventueel
kampioenschap voorlopig la-
ten varen; al is de kloof nog
niet onoverkomelijk.

„Dat we zo duidelijk in dehoek zou-
den worden gezet, had ik bepaald

Stijgende lijn hekkesluiter SEC/V Jokers VC wint met pijn en moeite

Artemis/Rapid afgedroogd
niet ingecalculeerd", stelde Arte-
mis/Rapid-coach Ben De Bruijn na
afloop. De Bruijn zocht overigens
niet naar excuses, maar gafronduit
te kennen dat zijn ploeg er niet aan
te pas was gekomen: „We zijn geen
moment in de wedstrijd geweest.
Onze pass was niet accuraat genoeg
en dat had meteen zijnweerslag aan
het net. Bovendien konden we geen
greep krijgen op het bijna foutloze
spel van Hovoc".
De Noordlimburgse lijstaanvoerder
etaleerde met succes een beproefd
spelletie: sober, afwachtend, maar

met een minimaal percentage aan
foute acties. Artemis/Rapid, overi-
gens aangetreden zonder de zieke
Ellen Reintjes, had op die taktiek
geen effectief antwoord.

Artemis/Rapid 2 kende een comple-
te off-day in en tegen Udenhout. De
Maastrichtse reserveploeg speelde
volgens trainer/coach Jean-Paul
Lemmens de slechtste wedstrijd
van dit seizoen tot nu toe en werd af-
gedroogd met 3-0 (15-4, 15-9, 15-7).
Het enige lichtpuntje vormde de
ruime voldoende die de onbevan-

fen spelende invalster Jessica
chröder scoorde. Jean-Paul Lem-

mens: „We hadden vooraf toch eni-
ge hoop op een redelijk resultaat.
Maar aan deze nederlaag valt niets
af te dingen. Udenhout overtroefde
ons op alle fronten".
Jokers VC wist met enig kunst en
vliegwerk een vechtlustig Da-
tak/VCL nipt onder de duim te krij-
gen: 3-2 (13-15, 15-6, 12-15, 15-5, 15-
-13). De ontmoeting kende weinig
hoogtepunten (coach Jo Nypels:
„Het liep niet echt lekker bij ons,)
maar ontwikkeldezich tot eer^partij

werkvolleybal met lange rallies.
Ondanks de 3-0 (15-9,15-7,15-13) ne-
derlaag bij runner-up Linne was
SEC/V oefenmeester Huub Par-
touns niet ontevredenmet het weer-
werk van zijn manschappen.
SEC/V, met een goed spelendeRob
Robeers als hoofdblokkeerder, kon
de ambiteuze Middenlimburgers in
de eerste twee sets redelijk goed tot
halverwege volgen, maar kwam te-
kort toen Linne een tandje bijscha-
kelde. In het laatste bedrijf speelde
de Valkenburgse combinatie vrijuit
en veroverde een perspectiefrijke

voorsprong: 0-8 en 2-13. Toch moest
men de set alsnog.uit handen geven.

Huub Partouns: „Dat is eigenlijk
het enigeverwijt dat de ploeg te ma-
ken viel. We draaiden prima, maar
werden onzeker toen zich achter el-
kaar een paar eigen fouten aandien-
den. Er werd daarna terisicoloos ge-
speeld. Erg jammer, want setwinst
tegen een topploeg als Linne zou
goed zijn geweest voor het moreel.
Ondanks deze misstap constateer ik
een positieve ontwikkeling. Die
gaan we in de winterpauze verder
uitdiepen".
Artemis/Rapid was alleen in de ope-
ningsset by machte om koploper
Peelpush aardig partij te geven. In
het verdere verloop van dit duel
hield de Meijelse thuisploeg de
druk goed op deketel: 3-0 (15-13, 15-
-5, 15-8).

bereiken

zorgde Sibbe een riante 4-1 *sprong.

Na de pauze verkleinde Schii^Jvia Leon Houben de achtersta^4-2. Ondanks goed spel van HJJHeunen die enkele keren ko»
een overwinning was en ond
drie zeges van Leon Houben
Sibbe toch de betere ploeg- De.
partij tussen Rob Smeets en *
van Beurden was niet meer n
Peter Smitsmans zorgde in de
laatste set voor 6-3. Een te#
uitslag waardoor Sibbe haar P"
in de tweede divisie behoudt-
De dames van Kluis startte 11
wedstrijd tegen ATC Nijmegen
promotie naar de le divisie v°°
rend. Onder toeziend oog va"|
groot aantal toeschouwers
Kluis uit tot 3-2. Zowel Ange"j
Cörvers, José Baumler en l^B^,
Paumen speelden zeer sterk- *"pauze was het kruit verschoten
sé Baumler bleef weliswaar °slagen maar Angelique CörV*
Marianne Paumen wisten on*,
goed spel geen punten te ven!
De dames van Kluis zullen 'voorjaarscompetitie 1989 opl*
een poging moeten wagen ".
één na hoogste landelijke klaS^

" Succesvolle smash van Datak/VCL langs het blok van Miniware/HBC. Foto: FRANS RADE

Braggarts
wint

topduel

lauw en lusteloos speelde die
ploeg". Harrie Smeets, de huidige
trainer/coach van de thuisploeg,
hield het op de bank niet meer uit.
Ondanks zijn 42 jaar speelde de
Maastrichtse oefenmeester geruime
tijd mee, maar ook die inspanning
deed geen vonk overspringen. „Bij
de minste tegenslag gelooft men er
al niet meer in. Een mentale blokka-
de dievandaag ook het laatste restje
fut en vechtlust wegzoog", meende
de teleurgestelde Smeets.

Jos Nota, gehinderd door een enkel-
blessure, begon aanvankelijk vanaf
de kant. Datak/VCL kon in de af-
stastende beginfase nog redelijk ge-
lijke tred houden: 6-6. Even later
zorgden stopfouten voor een snelle
kloof: 8-13 en had het inbrengen van
zowel Nota als Smeets geen zin om-
dat er geen pass meer aan het net
kwam: 8-15.

Miniware. HBC concentreerde de
netverdediging op de normaliter
meeste productieve Landgraafaan-
vallers René Remmerde en Joost
Doensen. Die extra bewaking was
ruim voldoende om Datak/VCL
vleugellam te maken. Doensen ver-
dween zelfs halverwege de tweede

'ronde naar de wisselbank, om niet
meer terug te komen. Voor vervan-
ger René Broers was er echter ook
geen doorkomen aan, terwijl de
(mislukte) noodgreep van Smeets
om in de laatste set spelverdeler
Frans Crombach op een aanvallers-
positie te posteren, illustratief is
voor de malaise waarin Datak/VCL
momenteel verkeert.

De ontmoeting tussen Datak/VCL 2,
aangetreden zonder de geschorste
Tino Bellemakers, en Olympus
Made leverde een 2-3 (15-11, 1-15,
9-15, 15-10, 11-15) nederlaag voor de
equipe van coach Wim Thewissen
op. De wedstrijd werd van het twee-
de bedrijf beheerst door emoties en
onvriendelijkheden over en weer,
hetgeen kwistig strooien met gele
en rode kaarten door de niet altijd
even vast fluitende arbiter Rooyac-
kers tot gevolg had. Het wisselvallig
acterende Datak/VCL 2 verspeelde
in de barrage een 8-2 voorsprong.

Furos, ondanks het definitieveafha-
ken van routinier Paul Schiffers, be-
zig aan een gestage opmars, nadert
langzaam de top van de ranglijst in
de derde divisieE. De Kerkraderen
bevestigden hun stijgende vorm
door de uitwedstrijd tegen VC Sit-
tardia in regelmatige winst op te zet-
ten: 1-3 (9-15, 10-15, 15-12, 2-15).
Teammanager Huub Vossen: „De
eerste twee duels na de winterstop
zijn bepalend of we dit seizoen nog
een serieuze rol van betekenis kun-
nen gaan spelen".

veel inzet ontwikkelden zich lange
rallies. Datak/VCL had pech toen
Mariska De Rooy in de tweede set
moest uitvallen met een voetblessu-
re, hetgeen de equipevan coach Jeu
van Mill niet hinderde om even later
een 1-2voorsprong in sets te nemen.
Jokers VC profiteerde alert van een
adempauze bij debezoeksters in de
vierde ronde en kreeg uiteindelijk
de winst min of meer cadeau, toen
Datak/VCL in de beslissende vijfde
set bij 12-11 enige malen nadrukke-
lijk in de fout ging. „Jammer dat we
wedstrijd door eigen toedoen toch
nog uit handen gaven. Anderzijds
ben ik dik content met het feit dat
de stijgende lijn van de laatste we-
ken gehandhaafd bleef', aldus Van
Mill.

Datak/VCL 2 verloor met 3-1 (15-6,
15-9, 11-15, 15-12) bij nieuwkomer
Bach SV in Baexem. De Landgraaf-
equipe had geen beste dag en pro-
duceerde net iets meer fouten dan
de thuisploeg. Zoals in devierde set,
toen Datak/VCL 2 tot 8-8 gelijk tred
hield, na een tussensprint van Bach
SV (12-8) nog knap terugkwam
dankzij de service van Marij Heezen
tot 12-11, maar daarnavermogen te-
kortkwam om te kunnen doordruk-
ken.
VC Voerendaal trad in Roermond
behoorlijk gehandicapt aan voor de
ontmoeting tegen Letro/Oikos 2.
Coach Huub Didderen moest niet
minder dan drie basispeelsters
thuislaten wegens ziekte. Met name
het ontbreken van de vaste spelver-
deelster wist VC Voerendaal onvol-
doende te compenseren: 3-0 (15-13,
15-9, 15-5).

Simson tekent
protest aan

Oneens met aanwijzen van vervangende scheidsrechter
gemanupileerd is. Zeker, Rosbag
floot niet slecht maar hij heeft zowel
Peter Snijders alsook mijn zoon de
das- omgedaan". Postma beweert
dat de KNKB nog zaterdagmorgen
voor een waardig plaatsvervanger
had moeten zorgen. Competieleider
Ton Bakker uit Utrecht: „Simson
maakt met dit protest geen schijn
van kans enkan diehonderd gulden
beter in de eigen beurs houden".
Panbakker zegt dat de reglementen
van de KNKB zijn nageleefd. Bo-
vendien waren er volgens hem geen
andere scheidsrechters meer voor-
handen.
Simson heeft er alles aan gedaan om
de punten naar Schaesberg te halen,
maar dat lukte niet. In de 48 kilo-
gram klasse won Van Tessel van
Olympia reglementair met 4-0. In
de 52-kilogram klasse leverde Mus-
tafe Alakay een topprestatie door
John v.d. Bosch na 2 minuten te
toucheren, 0-4. Marcel Quaedvlieg
leverdetegen Georgiades een mach-
tig duel, dat pas in de allerlaatste
slotfase werd verloren. Frans Snij-
ders was weer opperbest en behaal-
de op Ton Nierkens een technische
zege. Peter Snijders was de eerste
Simson atleet die de das werd om-
gedaan. Hij verloor met 3-0 van
Paul Kastelein.

stander schaakmat te zetten

HEERLEN - Een ware thriU^jHi
was de conclusie na afloop va^i d<
door Braggarts met 80-78 geWo^ fe
topper tegen Tantalus in de j
gangsklasse. In diezelfdeklass jjï;
loor Brunssum Eagles met j»j
van de nog ongeslagen koP.ilj
Rush, terwijl in de eerste kla 5

reserves van Braggarts hunkitsitie handhaafden na de win' ft,
Kepu-Stars: 82-80. ft„ 4}
„Een heerlijk potje schaken ■ vi a
achteraf het commentaar .^t*Braggarts-coach Kersjes. Niet a

door diverse spelers paardeSF È
gen werden gemaakt, 0133,»
Braggarts-coach doelde op he pM
tische geschuif op het bruin^„d
ket. Braggarts, nog steeds z $),
twee belangrijke pionnen ' 'sen en Van Heugten) startte a 3>.
lend redelijk produktief, "^llii'Heerlenaren moesten toch 'jL^v,
toezien hoe de gasten uit Eind 11 k
de borden beheersten.

Tantalus scoorde dan ook v?e w
tweede instantie en profiteerojhj
het slechte uitblokken van de Js
lenaren. Door dit rebound'/
wicht kon Braggarts haar
lijkste wapen, de fast-break, n.?/bruiken en werd dan ook I"oesiMde vrije man gevonden. In de
se dacht Braggarts met ccll

(t
,

punten voorsprong op rozen J|
ten, maar Tantalus kwam ge*' A
terug. De overwinning kwa" 1,(tf.
nog in gevaar, toen Tanta
nog drie seconden op de kI°^ V>
vrije worpen kreeg toegeke^^ 1
Eindhovense center miste Jl
alle drie de vrije worpen,
Braggarts alleen nog maar °P tef 'hoefde te gaan zitten om de

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

UTRECHT - Simson Schaesberg
verloor zaterdagavond in Utrecht
het worstelduel tegen Olympia met
23-16. Direct na de wedstrijd teken-
de Simson-trainer Ad Postma bij
scheidsrechter Ab Rosbag tegen
deze uitslag protest aan. Zondag
werd het protest door het Simson-
bestuur schriftelijk bekrachtigd
naar deKNKB verzonden. Simson 2
worstelde tegen Olympia 2-2 met
12-12 gelijk en stevent op hefkam-
pioenschap af. De junioresvan Sim-
son klopten de Olympia jeugd met
28-0.

Postma was na afloop van de wor-
steltopper ziedend. Niet op zijn jon-
gens, die alles maar dan ook alles
hadden gegeven, maar wel op de
KNKB. De bond had vóór deze
wedstrijd Oudsen uit Arnhem als
scheidsrechter. Deze meldde zich
zaterdagmorgen op de bijeenkomst
van de scheidsrechters af wegens
ziekte. Conform de KNKB-regle-
menten dient dethuisclub in dat ge-
val zelf voor een vervangend
scheidsrechter te zorgen en prompt
schoof men Ab Rosbag, die ooit als
actief worstelaar de Olympia-kleu-
ren verdedigde, naar voren.
Postma: „Kijk, ik zeg dat dit alles

Flinke opmars Furos Kerkrade Ook verlies reserves VCL

Futloos Datak/VCL
gedeklasseerd in derby

Dinsdag 20 december 1988 <24

TTV Schimmert
promoveert niet
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Van onze medewerker
MAASTRICHT - De volleybalsters
van Datak/VCL etaleerden in de
ontmoeting tegen Jokers VC veel
vechtlust, maar permitteerden zich
een paar negatieve uitschieters op
het moment dat de buit verdeeld
moest worden. Drie opslagen en
open scoringskansen aan het net,
gingen in de eindfase van de barra-
ge de mist in, resulterend in een nip-
te 3-2 (13-15, 15-6, 12-15, 15-5, 15-13)
nederlaag.

Beide ploegen staken tijdens deze
derby niet in topvorm, maar door

AMSTELVEEN - Tijdens de 'play-
offs in de degradatiepoule van de
hoofdklasse badminton moest Vic-
toria de tweede wedstrijd aantreden
in Amstelveen tegen sportschool
Zijderveld. BC Victoria heeft nog
nooit goed gepresteerd in Amstel-
veen; vandaar ook dat Victoria-
coach Franz-Josef Breuer op niets
rekende maar wel op een puntje
hoopte. Het werd niets want Victo-
ria verloor (geflatteerd) met 8-3. /
Robert Ploeger verloor van Glen
Jansen terwijl Wiel Hanssen Ri-
chard Hagenaar in drie sets opzij
wist te zetten. Dion Polman was
daarna duidelijk een maat te klein
voor Poel terwijl Peter van Soest
wel redelijk tegenstand bood aan
Frank van Dongen maar dit niet in
winst kon omzetten. Nicole vah der
Jagt startte goed tegen Valkenhoef.
Ze kwam de eerste set zelfs met 9-7
voor maar had toen al haarkruit ver-
schoten. In de tweede set was ze
vervolgens nergens hoewel zij als
excuus mocht aanhalen dat zij reeds
een werkdag als verpleegkundige
achter de rug had. Marga Noter-
mans was dicht by winst tegen Ni-
cole van Zijderveld maar zag toch
de derde set met 11-8 verloren gaan.

Victoria stond toen met 5-1 achter.
In de dubbelspelen vochten de Vic-
torianen nog wel maar de stryd was
grotendeeld reeds gestreden. Ro-
bert Ploeger en Frans Swinkels
wonnen het tweede herendubbel-
spel terwijl Wiel Hanssen en Marga
Notermans het duo Reket-Valken-
hoef in de derde set duidelijk terug-
wezen.

" KAMPEN - Tijdens de nationale
springkampioenschappen van deKNGB voor jeugdteams waren de
teams van Wilhelmina (Bocholtz),
ONA (Kerkrade) en de Gulpener
Turnclub kansloos. Aan deze NK na-
men 21 verenigingen met 66 teams
deel. Een succes voor de sectie wed-
strijdsport afdeling springen van de
KNGB.



WEERT - Gijs Verheijen uit Seve-
num en Arlette Lochtman uit Sim-
pelveld veroverden de titels in de
oudste categorie tijdens de Lim-
burgse jeugdkampioenschappen
tennis in Weert. Gys Verheyen ver-
sloeg in de finale Pascal Hors met
6-3, 6-2. De als nummer drie geplaat-
ste Bart Te Nijenhuis werd in de
kwartfinales verrassend met 6-2, 6-4
uitgeschakeld door Roger van Bil-
jouw, die op zijn beurt werd geëli-
mineerd door Hors (met 7-5, 6-4).
Verheijen won in de halvefinale van
Erwin van Lumich met 6-4, 6-1.

" KERKRADE - Haanrade, uitko-
mend in de eerste klasse Afdeling
Limburg KNVB, en hoofdtrainer
Achmed Fevdican hebben het aflo-
pende contract met een jaar ver-
lengd. Assistenttrainer Herman
Goedkoop heeft eveneens een jaar
bijgetekend.

Lou Maas wint
Kerstloop

MESCH - Kimbria-atleet Lou Maas
won de vyfde editie van de Kerst-
loop in Mesch-Eijsden. In de 17,1 ki-
lometer lange loop verwees hij on-
der meer triathleet Lucien Loyens
en Achilles Top-atleet Harrie Dries-
sen naar de troostplaatsen. Verras-
send sterk was het optreden van Wil
Pepels uit Geleen die als tweede
eindigde. Bij de dames was de.
hoofdprijs voor Gerrie Timmers-^
mans.

Uitslagen; heren 17,1km: 1.Maas (Kimbria)
55.32; 2. Pepels (Geleen) 55.51; 3. Loyens
(Maastricht) 56.36; 4. Driessen (Achilles
Top) 56.59; 5. Lebens (Unitas) 58.38; 6. Her-
mans (AV'34) 59.32; 7. Korpershoek (AV34)
59.34; 8. De Vries (Maastricht) 59.35; 9. Len-
ders (België) 59.44; 10. Fanielle (België)
1.00.03. Dames: 1. Gerrie Timmermans
1.08.45. Heren 11,4 km: 1. Bert Borghans
(Achilles Top) 37.44; 2. Wijnen (Unitas)
38.23; 3. Van de Boom (Kimbria) 38.56. Da-
mes: 1. Heusschen 46.04. Heren 5,7 km: 1.
Smits (Kimbria) 17.49. Dames: 1. Heynen
(Kimbria) 20.42.

" ARNHEM -De Nederlandse deel-
nemers aan het Europees kam-
pioenschap schaken voor junioren
in Arnhem hebben in de openings-
ronde hun partyen gewonnen.Loek
van Wely was met zwart te sterk
voor Sami Hamalainen uit Finland.
Mark van der Werf versloeg met wit
Mark Ozanne uit Guernsey.

Arlette Lochtman bereikte pro-
bleemloos de finale, waarin ze met
tweemaal 6-4 te sterk'was voor Ma-
rinka Jacobs. In de leeftijdsgroep
jongenst/m 16 jaarwas Maarten van

tsh RSUM - Genieën staan er om bekend dat ze een uitgebreide
EjJruiksaanwijzing met zich meedragen. Voor Mikhail Tal, eigen-
P« een levende legende, geldt dat helemaal niet. De tegenstander
«thkan Timman in de zevende KRO-tweekamp is in menig opzicht
Ij.?bijzonder mens, maar blijkt een uiterst beminnelijke en makke-
ktoegankelijke man. Op dat 'stuk' onderscheidt hij zich duidelijk

de meeste andere coryfeeën.
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Jeugdtitels tennis
voor Verheijen
en Lochtman

Dinsdag 20 december 1988 "25

menaal geheugen. „Ik denk dat ik
het scenario van de match tegen
Timman in Montpellier ga volgen.
Toen verloor ik eveneens detweede
partij, maar won ik de vijfde. Ik
moet alleen het vierde duel nog on-
geschonden doorkomen".

Het dp 21cn n°g steeds kan meten
ltrt tC Wereldtop, is een soort won-
Iftfl ,e 52-jarige schaker uit Let-
W h de bijnaam 'Tovenaar uit
fc2ot.^aagt, heeft een heel zwakke
'aribj eid- Het verhaal wil dat h»
hzt\& n*- bijna bol is, zoveel zieke
lit 2j- n zijn er in de loop der jaren'Jn uchaam gehaald. Tal heeft

giu d°kter het dringende ad-
t

gen om de alcohol en de
aten staan, maar het is al-

St j kend dat hÜ n°g steeds
«tito* snnkt en rookt als een'wsteen

" Mikhail
Tal, de
Tovenaar uit
Riga. ,X>e
Russische
schaakwereld
is een
verouderd
apparaat."

Foto:
RIJKENBERG

Tal, afgestudeerd aan de universi-
teit van Riga in letteren en geschie-
denis ('lk voetbalde in die tijd ook,
maar mijn medestudenten nebben
me ervan weten te overtuigen dat ik
beter kon stoppen'), noemt zichzelf
een conservatief mens. Niet dat hij
de politiek van Glasnost en Pere-
strojka niet toejuicht, integendeel.
Tussen de regels door valt op te ma-
ken dat deLet een aanhanger is van
Gorbatsjov. „Alleen merken we in
de Russische schaakwereld weinig
van vernieuwingen. Het blijft een
verouderd apparaat".
Van nieuwerwetse dingen als com-
puters moet Tal niet zo erg veel heb-
ben. „Er zyn veel schakers die er
baat bij vinden. Mijn zegen hebben
ze", aldus deopponent van Timman
in Hilversum. „Bij devoorbeiding is
hij misschienwel onmisbaar. Ik heb
zon ding thuis staan, maar niet voor
mezelf. Mijn dochter speelt er spel-
letjes op en leert er vreemde talen
mee. Ik moet eerlyk bekennen dat
ik a-technisch ben. Het meest inge-
wikkeldeelectrische apparaat dat ik
gebruik, is een scheerapparaat. En
met weinig succes", lacht Tal, die er-
inderdaad niet gladgeschoren by-
loopt.

Voor Timman is de tweekamp in de
KRO-studio van aanmerkelijk gro-
ter belang dan voor Tal. De onbe-
twist sterkste schaker van Neder-
land test zijn vorm voor de kandida-
tënmatchvan januari in Antwerpen,
als hij zes partijen lang in de donke-
re Hongaarse ogen van Lajos Por-
tisch zal staren. Tal is niet meer in
de strijd. „De krachtsverschillen
zijn klein", kijkt Tal vooruit. „Naar
mijn opvatting is Timman licht fa-
voriet. Het zal, denk ik, een close-fi-
nish worden. Overigens vind ik zes
partijen voor zon belangrijke twee-
kamp veel te kort. We zouden mini-
maal naar acht moeten gaan. Het
toeval speelt nu een te grote rol". zoals vrienden hem noemen. „Het is

verschrikkelijk, daar is de hele we-
reld het natuurlijk over eens. Ik was
echtvan slag, maar ik geloof niet dat
het van concrete invloed is geweest
op myn spel tot dusverre hier in Hil-
versum. Jekunt ook niet stellen dat
myn hoofd niet naar schaken stond,
toen ik naar Nederland kwam".
Bekend van sporters uit de Sovjet-
unie is, dat ze een fors gedeelte van
hun in het buitenland verdiende
geld moeten afdragen aan het Rus-
sische sportcomité, dat tuk is op
Westerse valuta. Tal hoopt het leeu-
wedeel van zijn in de omroepstad
verdiende gage mee te kunnen ne-
men naarRiga. „Ik heb er weinig zin
om bijna alles af te staan aan het
sportcomité. Maar behalve met die
instantie heb ik thuis ook nog eens
te maken met myn vrouw. Die staat
eveneens klaar om een gedeelte op
te eisen".

Turbo’s Tobsport door dik bruyebestyn
Voetbalpas

na winterstop
uit ijskast

DEN HAAG- Het vertraagde expe-
riment met speciale pasjes voor
supporters van clubs in het betaald-
voetbal gaat direct na de winter-
stop, op 15 januari,van start. Langer
uitstel zal hooguit nog slechts enke-
le weken mogen bedragen, aldus,
mr. Th. de Graaf van het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Alle ge- -
meenten die met voetbalpasjes te
maken krijgen, ondersteunen vol-
gens De Graaf het experiment. De
pasjesregeling is in de eerste plaats
een verantwoordelijkheid van de
KNVB. De gemeenten en de plaat-
selijke politiekorpsen spelen hoog-
uit een ondersteunende rol. Binnen-
landse Zaken is wel bereid om,
vooral in de beginfase van het expe-
riment, de bijstandsregeling voor;
deze korpsen wat soepeler toe te
passen.

Eddy Merckx
beste coureur
van de eeuw

PARIJS - Eddy Merckx is de beste
coureur van de twintigste eeuw. Dit
werd uitgemaakt door het Franse
wielerblad 'Vélo'. In de graadmeter'
zijn de Fransen Bernard Hinault en
Jacques Anquetil tweede en derde.
De legendarische Italiaan Fausto
Coppi komt pas op de vierde plaats.

De beste tien wielrenners zijn: 1. Eddy
Merckx 10.807 punten; 2. Bernard Hinault
6.967; 3. Jacques Anquetil 6.030; 4. Fausto
Coppi 5.260; 5. Felice Gimondi 4.052; 6.
Francesco Moser 3.864; 7. Gino Bartali
3.575; 8. Louison Bobet 3.368; 9. Rik van
Looy 3.262; 10. Ferdi Kübler 3.253.

" VENLO-Lou Pietershove (40) uit
Sittard, uitkomend voor De Vaste
Zet, won een sneldamtoernooi in
Venlo. Tweede werd Visser uit Nij-
kerk. De derdeplaats was weer voor
een lid van De Vaste Zet, Maarten
de Heer.
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De ramp die de inwoners van Arme-
nië onlangs trof, heeft grote indruk
gemaakt op de 52-jarige 'Mischa',

" SITTARD - Brand Taverne won
het driedaagse golfbiljarttoernooi
van Fortuna in 'De Staatie' in Sit-
tard. In de finale versloeg Brand Ta-
verne de organiserende vereniging.
De derde plaats was voor Fortuna 3.
Vierde werd Hollandia. Wieher
Drenth van Maasgolf, Wessem, won
het persoonlijk toernooi door een fi-
nalezege op Elise van Loon van
Brand Taverne.
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" UTRECHT - Na afloop van het
vierlandentoernooi ijshockey in
Utrecht is de 46-jarige begeleider
Grif van de Roemeense ploeg niet
naar zijn vaderland teruggekeerd.
Hy stapte in de Deense spelersbus.
In de Duitse Bondsrepubliek werd
hij door de politie opgepakt. Aange-
nomen wordt, dat Grif in de Bonds-
republiek politiek asiel zal aanvra-
gen.

Kampioenschap
allrounders

in Schaesberg
SCHAESBERG - De Draf- en Ren-
baan Limburg in Schaesberg heeft
een nieuw initiatief gelanceerd: het
programmeren van een all-round
kampioenschap, te verrijden op drie
achtereenvolgende vrijdagen: 23 en
30 december en 6 januari.Twee win-
somcategorieën komen aan bod. De
eerste groep wordt gevormd door
paarden die nog geen ’ 25.000 ver-
diend hebben. Ook de tweede be-
staat niet uit kapitalisten: het gaat
hierbij om dravers die minimaal
vijfentwintig mille, maar nog niet

het dubbele van dat bedrag by el-
kaar liepen. Voor beide staan twee
series op het programma: draverij-
en over de sprintafstand van 1609
meter en stayerskoersen (2600 me-
ter).
Tijdens de eerste meeting in 1989,
op 6 janari, mogen de beste veertien
hun krachten meten in de finale
over 2100/2120 meter. De dravers uit
de laagste winsomklasse hoeven
daarin twintig meter minder af te
leggen. Voor elke serie is zes mille
aan prijzengeld beschikbaar. In de
finale wordt ’ 12.000 verdeeld; de
helft daarvan is bestemd voor de
winnaar. Niet verwonderlijk dus dat
er voor a.s. vrijdag in totaal zesen-
twintig combinaties werden aange-
meld. Er zijn acht andere dravery-
en. Totaal aantal inschrijvingen: ne-
gentig. Eerste start: 19.00 uur.

Zwemmers MZPC bij de tijd
GULPEN - Tijdens de A-competitiewedstrijd in het Gulpense
zwembad verbeterde MZPC-zwemmer Jurgen Langer zijn eigen
Limburgs adspirantenrecord op de schoolslag. Hij bracht het op
1.09. Het MZPC-herenteam vestigde een nieuw Nederlands re-
cord op de 10 x 100 meter vrije slag met een tijd van 9.30.9. De
competitiewedstrijd tussen MZPC, Zeester Uden en DZPC
Drachten werd gewonnen door Zeester met 5060 punten, vóór
MZPC met 5190 en Drachten met 5232 punten.

" MAASTRICHT- De succesvolste
boksers van MTS in het afgelopen
seizoen waren: adspiranten 12-14
jaarRoy Bastiaans; 14-16 jaarRemy
Babel; junioren-MMichel Gonzalez;
junioren-C John Verhaegen; senio-
ren-M Ron Dackus; senioren-C Ri-
chard Koch; senioren-B Marco Ge-
rards; senioren-A ClaudioCroci. Al-
gemeen clubkampioen werd zwaar-
gewicht Marco Gerards.

" AMBY - Vinkenslagspeler Rob
'Peuck' Sour brak op vier plaatsen
tegelijk zijn voet. Dat gebeurde tij-
dens een training, toen hij zich ver-

stapte.

" MONTEVIDEO - Nacional uit
Montevideo, de club die vorige
week in Tokio de wereldbeker ver-
overde ten koste van PSV, liep op
de laatste speeldag van de competi-
tie in Uruguay tegen een forse ne-
derlaag aan. Nacional verloor thuis
niet 1-5 van landskampioen Danu-
bio.

(ADVERTENTIE)
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'Wijzigingenvoorbehouden

Rabobank Q '
geld en goede raad /

" Greg Le Mond, nog steeds 'tekoop. Foto: WIDDERSHOVEN

Zaalhandbal
DAMES
PK
Ospel-Born 11-9
Br. Out-Kerkrade 17-13
Rapiditas-Sibbe 21-13
Loreal 2-HVN 25-14
IA
Grathem-Vesta 10-3
Gr. Ster-Blerick 7-20
Eksplosion-Swift2 17- 8
Rapiditas 2-Maasbracht 6-19
1B
SHV-Minor 3-16Hellas-Filarskis 8- 5
2A
HBS-DES 6-12
Posterholt 3-Loreal 3 8-12
Rapiditas 3-DES'S9 9- 6
2B
Grathem 2-Patrick 17-15
BeFair-bevo3 12- 9
Merefeldia-NOAV 2 9-15
Sittardia 3-Posterholt 2 13- 7
2C
Selpa MVC-Wilskracht 11- 8
Gulpen 2-IVS 4- 7V & L 3-Sittardia4 34-17
2D
Caesar 2-Olympia 16- 9Selpa MVC 2-Gulpen 10-10Br. Out 2-Roda 9- 9
Sittardia 5-Hellas 2 10-10
3A
Stramproy-Breeton 2 1&-15

Eksplosion 2-SVVH 14-19
Rapiditas 4-Merefeldia 3 6-10
3B
Herten-DES 213- 9
Linne-Maasbracht 2 8-15
Merefeldia 4-Zonnebl. 2 15-11
3C
Patrick 2-Caesar3 2-17
Wilskracht 2-Haslou 8- 7Wijnandia-Hoensbroek 15-18
Zw. Wit-Born 2 8- 9
3D
Br. Out3-Sibbe 2 20-5
Voerendaal-Marsna 12-16
3E
Limburgia-HVS 2-12
Juliana-Be Quick 12-28
Polaris 2-DES Ub 23-12
Jun. PK
SVM-Eksplosion 8- 7
Sittardia-Haslou 3-13
SHV-Caesar 9- 9
HEREN
PK
HBS-Kerkrade 22-16
Ospel-SHV 14-11
Alfa Sch.-Eksplosion 18-14
Haslou-VIOS 17-18
IA
Wittenhorst-Blerick 2 15-15
Breeton Sp.-Swift 3 16-15
Herten 2-BeFair 25-23
Rapiditas 2-VIOS 2 40-15
DES '59-Bevo 2 7-14
1B
Born-Bl.Wit3 H-14

Polaris-Hoensbroek 5- 0
Sittardia 3-NOAV 2 22-18
Voerendaal-Br. Out 31-17
2A
Posterholt-Vesta 2 29-12
Eksplosion 2-Bevo 3 12-27
Manual-Popeye 17-7
2B
Vesta-Rapiditas 3 15-12
Linne-HVN 17-20
Roermond-Merefeldia 14-17
Grathem-Rapiditas 3 12-13
V&L3-Sittardia4 5-8
Wilskracht-Zwart Wit 3 20- 9
Haslou 2-Caesar2 24-30
2D
Gulpen-Marsna 18-19
Zw. Wit 2-DES Ub 18-22
Kerkrade 2-Olympia 2 28-15
3A
Breeton2-P'holt2 8-21
Merefeldia 2-Bevo 4 24-20
Stramproy-Blerick3 16-10
3B
Wilskracht 2-Rapiditas 5 29-16
Zonnebloem-IVS 13-27
3C
BSV 2-Voerendaal 2 9-27
ATSV 2-SelpaMVC 11-16
Jun. PK
Swift-Eksplosion IVIS
Sittardia-Grathem 16-13
NOAV-Br. Out 17-14

Hockey
HEREN HOOFDKLASSE

Forward-Bloemendaal 1-4
GeelZwart-HGC 1-4
O. Zwart-Kampong 2-2
Kl. Zw'land-Tilburg 0-2
A'dam-Pinoke 3-0
SCHC-HDM 0-3
le klasse
Racing-Forward 3-5
Concordia-Best 18-3
2e klasse A
Blerick-Horst 13-5
Blerick-Geldrop 7-8
Horst-Uden 12-5
3e klasse A
Venray-Heerlen 7-4
Geleen-HOD 4-9
Tegelen-Heerlen 5-4
Dames Hoofdklasse
DKS-Amsterdam 0-3
MOP-EMHC 3-0
Bloemend.-Groningen 2-0
HGC-Upward 3-0
Were Di-H'sum 1-2
Kampong-HDM 0-0
le klasse
HOD-HMHC 4-4
Venlo-Uden 11-2
EMHC-Uden 3-5
Rosmalen-Venlo 10-4
2e klasse A
DVS-Groen Wit 4-4
Tegenb.-Racing 4-3
Son-DVS 7-6
3e klasse A
Geleen-Deurne 7-6
Conc.-Geldrop 13-3
Tegelen-Heerlen 4-2

jl!83 enn£ wereldkampioen in
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Sport kort

Van onze tennismedewerker

Mikhail Tal
teuwiq schaak

Van onze verslaggever

Weïsem de verrassende kampioen.
De als vierde geplaatste Van Weï-
sem schakelde eerst Martijn John
Voorbraak uit met 6-4, 6-2. In de fi-
nale tegen Pacsal Savelkoul was hij
de sterkste met 7-5, 2-6 en 7-6 (7-5).
Bij de meisjes ging de eindzege naar
Anique Snijders. Zij won in de be-
slissende partij van Alexandra
Curfs met 6-1, 6-7, 6-3.

Overige finales; jongens t/m 14 jaar: Arjan
Poulissen-Rogier Wassen 7-5, 6-4. Meisjes
t/m 14 jaar: Saskia Mulder-Lüy Masterd 6-2,
6-0. Jongens t/m 12 jaar: Alex Hendl-Boris
van der Linde 6-1, 6-0. Meisjes t/m 12 jaar:
Inge Smeets-Wendy Horsch 6-1, 6-1.

sport

’Wij

merkenweinigvandevernieuwingenindeSovjetunie’
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	"Tenminste veertien mensen zijn gisteren in Sri Lanka om het leven gekomen bij bloedige aanslagen op stemlokalen tijdens de verkiezingen voor een nieuwe president. De terroristische acties worden toegeschreven aan het extremistische Singalese Volksbevrijdingsfront (JVP), dat tevoren gewaarschuwd had dat het zonder pardon mensen zou doodschieten die aan de verkiezingen zouden deelnemen. Als gevolg van dit dreigement waren een groot aantal stembureaus in het zuiden, waar het JVP heer en meester is, gesloten. Het met de hand tellen van de stemmen zal zeker vandaag nog de hele dag duren. Volgens de autoriteiten heeft tussen de 50 en 60 procent van de negen miljoen stemgerechtigden gestemd, een hoge opkomst. Op de foto controleren politieagenten een vrachtauto. In Sri Lanka was gisteren een enorme veiligheidsmacht op de been.
	"Het successtuk van Fokker, de Friendship oftewel F 27, is 30 jaar geleden door de nationale vliegtuigfabrikant in produktie genomen. Door alle tumult rondom de nieuwe vliegtuigtypes Fokker 50 en Fokker 100 is het jubileum (van de serieproduktie, het prototype vloog al in 1955) van de Fokker Friendship een beetje verloren gegaan. Het prototype van dit toestel doet nog steeds dienst bij de NLM. De F 27 is momenteel in gebruik bij zon 170 luchtvaartmaatschappijen in 63 landen. Vorig jaar werd de laatste van de 786 gebouwde F 27's afgeleverd.
	"Memorex begon eind september in Gronsveld een nieuw bedrijf, waarin 90 mensen werken. Er staat een distributiecentrum, dat reserve-onderdelen van allerlei produkten van Memorex Telex herbergt. Daarnaast ligt er een reparatie-afdeling en ivordt op beperkte schaal gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe pro- Foto's:WIDDERSHOVEN


