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Bedrijf in 1989 NV

PTT wordt
'Koninklijk'

van onze verslaggever
HAAG - De PTT is vanaf 1

staU,au aanstaande niet alleen
«atsbedrijf af en naamloze

msuotschap geworden. Ook,j.aë net vanaf die datum de titel
voeren, aldus deommissaris der Koningin in

W>.! 11ï ên' Vonhoff, tijdens de■stelijke overdracht van de
gisteren in Den Haag.

Minister Smit-Kroes (Verkeer
en Waterstaat) benoemde de
scheidend directeur-generaal
der PTT, ir C. Wit, tot comman-
deur in de orde van Oranje Nas-
sau.
Voorafgaand aan de festivitei-
ten in het Haagse Danstheater,
werd in Rotterdam de notariële
akte van oprichting van JPTT
Nederland NV gepasseerd.
Als particulier bedrijf waarvan
de aandelen overigens voorals-
nog, in handen van de Staat blij-
ven krijgt de Koninklijke PTT
NV deruimte om daar te inves-
teren waar het nodig is. Zonder
de politiek die bij elke beslis-
sing over de schouders meekijkt
en meepraat.
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Miljarden nodig

WASHINGTON - De Amerikaanse
president, Ronald Reagan, heeft op
de begroting van 1990 900 miljoen
dollar (circa 1,8 miljard gulden) vrij-
gemaakt voor het schoonmaken en
beveiligen van de fabrieken voor
kernwapens. Volgens woordvoer-
der Fitzwater betekent dit bedrag
evenwel nog slechts een 'kleine
stap. „Het zal nog lichtjaren duren
voor het probleem is opgelost", zo
zei Fitzwater.

Braks wil af
van superheffing
BUNSCHOTEN - Minister Braks
van Landbouw en Visserij wil af van
de superheffing in de melkveehou-
derij. Maar gezienhet feit, dat dit ge-
paard zal moeten gaan met forse
prijsverlagingen, verwacht de be-
windsman, dat het quotumsysteem
pas ruim na 1992 kan verdwijnen.

Braks zei dit gisteravond op een
CDA-bijeenkomst in Bunschoten.

De bewindsman hield ongeveer vijf-
honderd toehoorders voor, dat de
superheffing voor' de boeren een
heel lucratieve regeling is. „Er
wordt een hoge prijs voor de melk
betaald. Eigenlijk veel te hoog.

Daardoor nemen immitatieproduk-
ten, zoals margarine, schrikbarend
toe. Dat is niet goed. Aan de andere
kant zijn we nu welvan de melkplas
en de boterberg af. We zullen dus
moeten zoeken naar evenwicht".

Marktgericht
De minister wil in dat kader naar
een meer marktgericht beleid.
„Geen bescherming van bovenaf,
maar de verantwoordelijkheid bij
de bedrijven zelf leggen. Voor on-
dernemers in moeilijkheden kun je
dan nog iets doen in de vorm van in-dividuele inkomenstoeslagen".

Wat de superheffing betreft, zou bij
zon beleid volgens Braks wat meer
melk geproduceerd kunnen wor-
den.

Regeling opgenomen in aanvullende verzekering

Limburgse ziekenfondsen
gaan thuiszorg vergoeden

Van onze verslaggeefster

tgjj - De vier Limburgse ziekenfondsen hebben beslo-
,ster^er 1 januari een vergoedingsregeling voor thuiszorg van
jJHg patiënten op te nemen in de aanvullende verzeke-
Ver|' Een familielid dat de verpleging op zich neemt kan een
Hief°^ding voor loonderving aanvragen of er kan een gediplo-
W re* Verpleegkundige worden ingehuurd, waarvan de kos-

r een groot deel worden vergoed. De vergoeding moet
via de huisarts worden aangevraagd.

De Limburgse ziekenfondsen - het
ZZL, AZM, CZF en ZNL - nemen
90 procent van de kosten op zich, tot
een maximaal van 180 gulden per
dag. De premie van de aanvullende
verzekering gaat door deze nieuwe
regeling niet omhoog maar blijft 11
gulden per halfjaar.

Het zijn vooral sociale overv
gen en devraag van deziekenfonds-
verzekerden zelf geweest, die de
Limburgse ziekenfondsen tot deze
stap hebben gebracht, stelt drs
H. J. H. Lenoir van de Stichting Al-
gemeen Ziekenfonds voor de Mijn-
streek (AZM). „Tot nu toe werd
thuiszorg incidenteel vergoed,
waarbij een beroep werd gedaan op
het sociaal fonds. Het kabinet over-
weegt nu om de thuiszorg verplicht
in het ziekenfondspakket op te ne-
men, maar daar konden we niet op
wachten."

Volgens Lenoir is er een groeiende
behoefte om thuis in eigen kring de
laatste levensdagen te kunnen door-
brengen. „Die patiënten doen een
zwaar beroep op de familie wat de
verpleging betreft. En het is moei-
lijk uit te leggen dat er wel geld is
voor verblijf in een ziekenhuis,
maar geen geld om iemand die laat-
ste dagen thuis te laten verplegen."
De Limburgse ziekenfondsen heb-
ben daarom besloten de thuiszorg
voor mensen in hun laatste levens-
dagen te betalen uit de aanvullende
verzekering. Dat is een min of meer
particuliere verzekering die een zie-
kenfondsverzekerde naar keuze kan
nemen bovenop de verplichte ver-
zekering.

Lenoir kan nog niet inschatten hoe-
veel mensen een beroep zullen doen
op de vergoeding voor thuiszorg.
„We hebben er nog weinig ervaring
mee. Er is nu nog geen peil op te
trekken. Maar we zijn er van over-
tuigd dat we het kunnen opvangen
in de aanvullendeverzekering."

Wanbetalers
met Kerst
in de cel

ASSEN - Als afschrikwekkend
voorbeeld heeft Justitie in Assen
gisteren een aantal notoire wan-
betalers van boetes van hun bed
gelicht en overgebracht naar het
Huis van Bewaring. Zij zullen
daar een vervangende hechtenis- variërend van twee tot tien da-
gen - uitzitten. Enkelen van hen
zitten daardoor met Kerst in de
cel.

Tijdens een zorgvuldig stilge-
houden actie pakten vier teams
van gemeente- en parketpolitie
tussen zes en zeven uur acht in-
woners van Assen op. Het gaat
om mensen die door de rechter
zijn veroordeeld tot een geldboe-
te maar hardnekkig blijven wei-
geren die te betalen. In het von-
nis is bepaald dat de veroordeel-
de een vervangende gevangenis-
straf moet uitzitten als hy wei-
gert te betalen.

In de praktijk komt dat er door
uiteenlopende oorzaken zelden
van.
Vijf mensen betaalden vanmor-
gen alsnog. De actie gaat de ko-
mende dagen nog door.

Voor milieuvervuiling in Verenigde Stalen

Shell krijgt boete
van vier miljard

SAN BRUNO - Een Amerikaanse
jury heeft de oliemaatschappij
Shell veroordeeld tot een boete
van vier miljard gulden wegens
milieuvervuiling in de Rocky
Mountains. Het geldzal worden ge-
bruikt voor het herstel van het met
pesticiden vervuilde gebied.

Het vonnis betekende een grote
overwinning voor de 250 verzeke-
ringsbedrijven die het proces tegen

Shell hadden aangespannen. Zij
hadden gezegd dat Shell op de
hoogte was van de vervuiling in de
Rocky Mountains en daarom zou
het bedrijf ondanks de 800 verschil-
lende verzekeringspolissen niet ge-
dekt zijn tegen de schade.

Van 1960 tot 1982 pachtte Shell in de
Rocky Mountains land van het
Amerikaanse leger voor een fabriek
die verdelgingsmiddelen produ-
ceerde. In de omgeving van de fa-
briek raakten zowel de aarde als het
grondwater en de drinkwatervoor-
zieningen ernstig vervuild.

Volgens de advocaten van Shell was
echter het Amerikaanse leger gro-
tendeels verantwoordelijk voor de
vervuiling omdat deze de lekkende
pijpen had geleverd die door de fa-
briek werden gebruikt.

Een woordvoerster van Shell zei dat
het bedrijf door het vonnis „buiten-
gewoon teleurgesteld was" en dat
het in ieder geval in hoger beroep
zou gaan.

XP houdt niet
strikt vast

aan ultimatum
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het koeriers-
bedrijf XP International houdt
niet koppig vast aan het ultima-
tum dat het bedrijf zelf gesteld
heeft.

Geruime tijd heeft algemeen di-
recteur C. van Leeuwen aange-
kondigd dat de koerier van
luchtvracht Maastricht Airport
zou verlaten, als op 31 decem-
ber 1988 geen duidelijkheid
over het voortbestaan op de
luchthaven zou zijn.

Nu premier Lubbers gezegd
heeft dat die duidelijkheid er
binnen enkele weken komt, wil
de XP-directie niet strikt aan de
gestelde datum vasthouden.

Directeur Van Leeuwen geeft
daarmee te kennen dat het be-
drijf in principe wel degelijk in
Limburg wil blijven. ■ Boven-
dien, zo bevestigde hij gisteren
nog eens, heeft XP nog geen an-
dere vestigingsmogelijkheden
voorhanden.

Volgens Van Leeuwen kan dat
ook niet, zo lang de beslissing
om de Limburgse luchthaven te
verlaten niet definitief is.
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Werkstraffen
succesvol in

Zuid-Limburg
Van onze verslaggever

HEERLEN - 'Alternatief straffen'
is een van de beste manieren om
veroordeelden op hetrechte pad te
houden. Drie van de vier veroor-
deelden komt niet meer in aanra-
king met de rechter. Bovendien le-
veren dit soort straffen alleen al in
Zuid-Limburg miljoenen guldens
besparing op. Dat zegt een enthou-
siaste Herman van den Berg, coör-
dinator van de dienstverlening
voor de arrondissementsreclasse-
ring Zuid-Limburg.
Sinds 1983 kent Nederland 'alterna-
tieve straffen. Mensen die worden
veroordeeld tot een onvoorwaarde-
lijke vrijheidsstraf van maximaal 3
maanden, hebben sindsdien de mo-
gelijkheid om hun straf'uit te zitten'
door te gaan werken.

„Het afgelopen jaar hebben we 140
personen gehad die gewerkt heb-
ben in plaats van gezeten. Hiervan is
maar liefst 75 procent weer de goede
weg ingeslagen. Het komt voor dat
een veroordeelde bleef hangen op
het projekt waar hij als straf ge-
werkt had. Sommigen hielden er-
zelfs een betaalde baan aan over",
aldus Van den Berg.

Een simpelrekensommetje leert bo-
vendien hoeveel geld alternatieve
straffen bespaart. „In het afgelopen
jaarhadden we dus 140 gevallen vari
dienstverlening. Zij zouden, zonder
alternatieve straf tot gemiddeld drie
maanden zijnveroordeeld. Als je nu
weet dat één dagje gevangenis per
gevangene ongeveer ’4OO kost, kom
je alleen al in deze regio tot een be-
sparing van ruim vijf miljoen gul-
den. Landelijk gezien levert dit de
overheid een aanzienlijke som geld
op."

" Zie verder pagina 5

'C & A werkt
met illegale

ateliers'
AMSTERDAM - C & A Nederland
besteedt opdrachten uit aan illegale
confectieateliers in Amsterdam
voor het maken van kleding. Ook de
bedrijven Peek en Cloppenburg en
Cool Cat maken zich schuldig aan
deze praktijken. Dat stelt het onder-
zoekscollectief van de Stichting Op-
stand in de rapportage 'Kolonievor-
ming in het westen', die vandaag
wordt gepresenteerd.
Leden van het onderzoekscollectiefhebben op verscheidene illegale
naaiateliers gewerkt om de al eerder
geuite vermoedens te kunnen be-
vestigen. C & A werkt volgens de
onderzoekers niet direct met de ille-
gale ateliers, maar bedient zich van
tussenpersonen.
Tijdens het werken in de illegale
ateliers konden de onderzoekers
zelf waarnemen dat een deel van de
geleverde kleding voorzien moest
worden van C & A-etiketten.
C & A-woordvoerder P. Remarque
ontkent de betrokkenheid van C&A
bij illegale naaiateliers.
Twee jaarterug speeldehet kleding-
concern ook al een hoofdrol in pers-
publicaties over de illegale naaiate-
liers. Toen bediende C&A zich van
ateliers, die op hun beurt de op-
drachten weer uitbesteedden aan
onduidelijke ateliers, die tegen ab-
solute bodemprijzen het werk aan-
namen.

De grootste kerk ter wereld
wordt op dit moment gebouwd op
een voormalige kokesnotenplan-
tage in Ivoorkust. Zeven dagen
per week zijn niet minder dan
vijftienhonderd arbeiders in touw
om de 'Onze Lieve Vrouw van de
Vrede van Yamoussoukro-kerk' op
tijd klaar tekrijgen voor de inwij-
ding volgend jaar. De kerk wordt
150 meter hoog, 15 meter hoger
dan de Sint Pieter in Rome. Bo-
vendien is de basiliek in Ivoorkust
zes meter langer dan de Sint Pie-
ter. Er kunnen zevenduizend gelo-
vigen in zitten en nog eens 11.000
in staan. De basiliek is een ge-
schenk van president Houphouet-
Boigny van Ivoorkust aan zijn
volk. Hoeveel een en ander kost
wordt geheim gehouden.

In Vlaardingen werd gis-
terochtend de eerste lading
Palestijns citrusfruit gelost
die rechtstreeks vanuit de
Gazastrook in Israël werd
ingevoerd. Op defoto schudt
de PLO-vertegenwoordiger
in Nederland, Afif Safieh,
de hand van ir Top, de nieu-
we directeur van het Wereld
Voedsel Programma in
Rome, die zich bijzonder
heeft ingespannen voor de
rechtstreekse export van
Palestijns fruit naar de EG.
Tot voor kort was dat alleen
mogelijk via een Israëlisch
bureau.

(ADVERTENTIE)
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EN EXCLUSIEVE MODE
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Kortingen van
20% tot 50%

Raadhuisplein 17, Heerlen
Tel. 045-711060



strips en reportage

in gesprek In deze rubriek neemt de redactie buiten haar veranrwoorde-
tijkbeid graag ingezonden brieven van lezers op. De brieven
dienen betrekking te befaben op publlkaües in onze krant en
kort en zakelijk te zijn. Brieven die te laag zyn worden ingekort
of gereionraeexd. [

Geschokt over behandeling
van Jolanda Venema

Ik heb evenals vele Nederlan
ders het in-trieste bericht om
trent de (mis)behandeling van
Jolanda Venema in Uw dagblad.
Het is schokkend te ervaren tot
welke toestanden het door onze
politici beschikbaar stellen van
te weinig geld en te weinig men-
sen kan leiden in de zwakzinni-
genzorg.

Maar toch waren wij allen op de
hoogte van deze wantoestanden.
Het werkverband van ouders
rond internaten (WOI) doet al ge-
ruime tijd eenklemmend beroep
op met name onze politici om
aandacht te schenken aan deze
problematiek. Hoe schrijnend

hypocriet is dan ook het gedrag
van de heren en dames parle-
mentariërs te noemen, bang voor
hun zetel, nu ze hun kiezersvolk
op de achterste benen zien staan.
Tot het moment van de wan-
hoopsdaad van de oudersvan Jo-
landa door hun verhaal in de pu-
bliciteit te brengen waren ze
doof en afwijzend deze vertegen-

woordigers in 't Haagse

Terecht wordt opgemerkt dat
men de kwaliteit van een samen-
leving kan aflezen aan de zorg
voor de allerzwaksten. Hoe' het
met de kwaliteit van onze, door
CDA en WD gedicteerde, sa-
menleving reeds geruime tijd
bergafwaarts gaat bemerkt men

onder andere aan de protesten
van met name onze ouderen die
jaar op jaar inleveren. Ook de
parlementariërs van D66 en
PvdA hebben wij tot voor dit
tijdstip geen vragen horen stel-
len. Alle partijen, CDA (Janmaat-
Tabee, al twee jaar op de hoogte,
en Kok), PvdA (Netelenbos),
WD (Nijhuis) komen nu met op-

lossingen als meer geld, sociale
dienstplicht, meer mensen. Om
het hardst verkondigen ze de op-
lossingvoor dit probleem. Oplos-
singen die wij al jaren verwoor-
den in ons partijprogramma en
waaruit men nu zelfs letterlijk
durft te citeren. Ik hoop dat de
kiezers zich in 1990 zullen herin-
neren welke 150 kamerleden en
welke kabinetsleden er verant-
woordelijk zijn voor o.a. dit onze
samenleving onwaardige deba-
cle.

HERVELD J.A.M. Van Baal
Bestuur Realisten Nederland

politieke partij

Bosbewoner zeker
geen visitekaartje

Hoe zou het toch komen dat een man, die sinds jaaren dag bekend
staat als een zwerver, ineens voorpaginanieuws wordt? Vindt men
hem nu ineenswel zielig, heeft men met hem te doen ofroept hij de
podige irritaties op bij de mensen in Hulsberg? Helaas moet ik uit
het bericht in de krant van 12 december het laatste concluderen.
Paannee wil ik niets ten nadele van de mensen in Hulsberg zeg-
gen; het is best begrijpelijk dat men zich een andere buurman zou
Jvensen dan een arme stakker, zoals hij door de burgemeester gety-
peerd wordt.
Een oplossing heeft deze burge-
frieester gelukkig ook al voor deze
»rme stakker. Het Slaaphuis in
Heerlen, waar zij zelf bestuurslid
van is. Probleem opgelost zou men
%o zeggen en de burgemeester kan
geprezen worden voor haar rol als
fcarmharige Samaritaan.
Diegenen die echter de laatste jaren

meer interesse getoond hebben
voor het daklozenprobleem in Ne-
derland, zullen daar hun vraagte-
kens bij zetten. Mensen, zoals de
bosbewoner in Hulsberg, zijn er
duizenden in Nederland.Anno 1988

en zij buiten in een portiek, in
park, in een bouwval, in garages

en velen ook „gewoon" op straat.
Alle opvangvoorzieningen ten spijt

at de harde werkelijkheid, ook
«net meer opvangvoorzieningen is
dat probleem niet opgelost.

In grotere steden -ook in het Lim-
burgse- zijn zwervers en stadsnoma-
den al een vast onderdeel van het
straatbeeld geworden. Daar raken
fhensen die geregeld in een stad ver-
keren niet meer van onder de in-
druk. Laat staan dat men, op een en-
kele uizondering na, zich iets van

lot aantrekt, daar hebben we
immers onze welzijnswerkers voor.
Wat zeggen we dan ook veelal op de
dag van vandaag: „We hebben al zo-

veel aan ons hoofd dat we ons niet
overal druk over kunnen maken.
Als we ons, buiten onze materiële
zaken, ook nog druk moeten gaan
maken over onze medemens, blijft
er toch helemaal geentijd over voor
onszelf."
Zonder dat we het zelf in de gaten
hebben gekregen, is er steeds min-
der aandacht voor mekaar. We zijn
vaak net schepen die in de mist aan
elkaar voorbij varen, we hebben te-
genwoordig meer contracten met el-
kaar dan contacten. leder heeft ge-
noeg aan zichzelf en schermt zich af
van anderen waarvoor men geen
verantwoording hoeft te dragen. In-
cidentele aandacht voor een pro-
bleemgeval in onze eigen achtertuin
-Hulsberg dus- kunnen dat ook niet
verbloemen. Met alle respect voor
de pogingen om de bosbewoner in
Hulsberg hulp te bieden, moet ik
helaas constateren dat er meer no-
dig is om het daklozenprobleem in
Nederland aan te pakken. Natuur-
lijk spelen ook financiën daarbij een
groterol, maar ook met alleen finan-
ciën is dat probleem niet op te los-
sen. Een eerste vereiste is een afne-
mende verzakelijking van de maat-
schappij, wat meer aandacht en to-
lerantie het hele jaar door, dus niet
alleen met deKerstdagen.
GUTTECOVEN JacquesEhleh

Eerbiedwaardig
Rusteloos schijnt de Heilige Va-
der zich te kwijten van het zich-
zelf toegekende rentmeester-
schap om namens God hemel-
kandidaten te selecteren. Dat hij
het hierbij voor zichzelf- en voor
God! - niet zo nauw neemt met
de hiervoor uitgevaardigde ker-
kelijke richtlijnen, mocht ik
Hem zelf onlangs voorhouden,
toen hij pater Houben zalig ver-
klaarde mede op grond van een
wonderbaarlijke genezing, waar-
van het „wonderbaarlijke" aan-
toonbaar triviaal bleek! Een af-
faire die voor een nader oordeel
in handen van de Rota (hoogste
kerkelijke rechtbank) is gege-
ven, daar de zaligverklaring dan
in strijd met de hiervoor gelden-
de kerkelijke regels is uitgespro-
ken.

Inzake de eerbiedwaardigverkla-
ring van mgr. Savelberg (LD 30-
-11-1988) is het in deze moderne
tijd niet goed te begrijpen, welke
drijfveren de paus zo ongedurig

maken.
Waar het de paus in toenemende
mate aan ontbreekt, lijkt het
zicht te zijn op de werkelijkheid
van elke dag om hem heen. Hij
lijkt er behagen in te scheppen
zijn toekomstblik in een achter-
uitkijkspiegel te werpen in zijn
nostalgische hunker naar de
christelijke gouden middeleeu-
wen. Haast kinderlijk manipu-
leert hij met hemel en „wonde-
ren" alsof hij de wijsheid erover
in pacht heeft, maarvat met mid-
deleeuwsevisie de moderne pro-
blematiek (o.a. overbevolking en
aids) bij de horens.

Bedenkelijk wordt zijn hang
naar volle hemelen, als hij elke
nieuwe hemelkandidaat naar vo-
ren meent te moeten schuiven
met (weer) een wonderbare gene-
zing van een brave enkeling, die
dekandidaat, ter bevestigingvan
zichzelf (en nergens anders om)
bij God heeft bewerkstelligd.
Hiertoe projectere men slechts

dit onvolwassen teken van „za-
ligheid" op de werkelijkheid om
ons heen! Een brave genezene te-
genover: miljoenen van honger
stervende mensen in Afrika, die
persoonlijk leed door katholieke
landmijnen of protestantse
boobytraps in Noord lerland,
knagende armoede in Zuid-
Amerika, natuurrampen van af-
zichtelijke afmetingen alom!! De
paus zet de „goedheid" van God
dan wel in een schrijnend dag-
licht, immers met elke zalig- of
heiligverklaring bevestigt hij te-
vens dat God voor die ene brave,
het persoonlijke, dagelijkse lij-
den in miljardvoud om ons heen,
bruut minacht om die ene! De
paus gebruikt zijn zaligen en hei-
ligen om God, in strijd met de
elementairste zorgvuldigheid in
de theologie, als tweeslachtig
wezen te bestempelen; zou Hij
goed zijn, dan is Zijn goedheid
universeel! Een tweeslachtige
God is in de theologie (kennelij-
ke buiten de christelijke!!) onbe-
staanbaar!

HEERLEN H.Bost

" De zwerver had hier in de bossen bij Hulsbergeen slaapplaats gecreëerd. Foto: ARCHIEF

'Naakt uit de biechtstoel'
Redacteur Frusch schrijft in de
bespreking van het boek 'Naakt
uit de bieschtstoel': „Het relaas
van een zeventigjarige, die zich
zijn leven lang heeft proberen te
ontworstelen aan de klerikale
moraal".
Alsof de klerus die moraal heeft
uitgevonden en er geen tien ge-
boden bestaan, waarin tot twee
maal toe de kuisheid wordt ge-

normeerd. Als een leerkracht
van een schoolbestuur een on-
derwijsmandaat krijgt; geen
mens, die de leerbevoegdheid en
het leergezag van die persoon
aanvecht.
Als Christus zijn apostelen een-
zelfde mandaat geeft, waar hij
zegt: „gaat en onderwijst allevol-
ken" vallen hele volksstammen
over deze leerkrachten heen en

schuiven hen de meest onwaar-
achtige zaken in de schoenen.
Voorwaar een rare wereld.
Maar ja, je kunt je maar bevrijd
voelen, al moet je daarvoor de
eerlijkheid, de ingetogenheid en
de zuiverheid van harte, in de
prullenmand deponeren.

BUNDE A.H.J. Houbiers

recept h.meijer
Oesterzwammen
en notensaus

De komende dagen in deze rubriek
een aantal recepten voor een kerst-
menu zonder vlees. Vandaag de
saus bij het voorgerecht bestaande
uit lintmacaroni.

Benodigdheden: stuk prei, 150 g
oesterzwammen, 50 g walnoten, 1
el olie, peper en zout, xh el maize-
na, Vz dl koffieroom, 1 el zure
room.

Maak de prei goed schoon en snijd
het stuk in de lengte door en daar-
na nogmaals in dunnereepjes.
Was de oesterzwammen goed en
snijd ze in repen.
Hak dewalnoten klein.

Fruit de prei even in de olie en bak
de oesterzwammen kort mee.
Strooi er daarna peper en zout
over.
Voeg de walnoten toe.
Meng de maizena met 1 dl water en
voeg dit al roerend toe aan het oes-
terzwammengsel.
Breng dit aan de kook.
Roer de koffieroom en de zure
room door de saus.
Breng op smaak met peper en zout.

EG-overschot
60 jaargeleden zagen wij in de krant
hoe konsumptiegoederen bespoten
en op de vuilnisbelt terecht kwa-
men, en dit alles was bijzonder pijn-
lijk.
Maar toen was er nog geen Europe-
se Gemeenschap.
Nu is ze er wel, en tesamen wordt
650 miljoen gulden in de EG uitge-
geven voor vernietiging van het
overschot aan konsumptiegoede-
ren. En dat is 10% meer danin 1987.

In Duitsland, waar 5 miljoen men-
sen leven beneden de DM 600 per
maand, wordt 175 miljoen uitgege-
ven als bijdrage aan deze treurige
zaak, om over de „soziale Hilfe" van
DM 350 per maand te zwijgen. Voor
hen die klagen over onze sociale
voorzieningen een troost, misschien
een schrale troost.

Aan ondervoedingen het ontbreken
van medische verzorging etc. ster-
ven (volgens Unicef) iedere minuut
28 kinderen onder de 5 jaar,dat is 15
miljoen in een jaar.

Frappant
Frappant is het dat twee ogen-
schijnlijk totaal van inhoud ver-
schillende onderwerpen zo nauw
met elkaar verbonden zijn. In uw
uitgave van donderdag 1 december
stond op de voorpagina van het
tweede katern achtereenvolgens het
artikel „Verbreding A-76" en „Huub
Kelderman blijft vechten". Dit niet
direkt opvallend verband zal na een
korte uiteenzetting misschien
enigszins duidelijk zijn.
In 1938 werd door Rijkswaterstaat
een begin gemaakt met de aanleg
van de snelweg die nu heet A-76 Ge-
leen-Heerlen. Omdat deze snelweg
een zo rechtlijnig mogelijke verbin-
ding tussen beide plaatsen moest
maken was het noodzakelijk om di-
verse plaatselijke wegen te verleg-
gen of van behoorlijke bochten te
voorzien. Zo ook te Laar, Wijnands-
rade tegenwoordig gemeente Nuth.
De verraderlijke bochten in de
plaatselijke weg Brommelen-Helle-
broek zijn sinds 1938 onveranderd
gebleven. De A-76 heeft vanaf 1938
behoorlijke aanpassingen onder-
gaan, waaronder verbreding met
vluchtstroken, plaatsing van alarm-
palen en 4-zijdige vangrails.
Huub Kelderman heeft op 8 augus-
tus door zon vreemde kronkel in de
weg ernstig lichamelijk letsel opge-
lopen.
Het is niet te hopen dat in 1998, na-
dat de A-76 een zesbaans snelweg is
geworden, ergens tussen Laar en
Brommelen weer een voetganger of
andere verkeersdeelnemer zwaar
gewond wordt. Frappant zou het
wel zijn.

HOENSBROEK JoKerckhoffs

Alle mogelijke organisaties vr*
giften voor de derde wereld.
De giften komen zelden daar»1
ze terecht horen te komen.

In de EG, die in meerheid doorl
tijen geleid wordt die een C. als1
hangbord hebben, gebeurt deze'
nietiging van voedingsmidd*
nog steeds. Wij kunnen alleen v
gend en apatisch toekijken, ter"
deze catastrofe zich volstrekt.
NIEUWENHAGEN Hub Sn>*

Arme mensen
Arme mensen zijn niet zielig-
werd bewezen op de conferen^
van 4 oktober jl. te Amsterdaf
bewezen. De arme kant van »*Jderlandwerd daar duidelijk a>|
getoond, maar ook "naar een <%
der beleid". Vooraanstaand
mensen met kerkelijke en **Jreldlijke functies waren het da»
over eens. Overheidsinvester^lgen en milieu en menselijk *Jbevinden, werden als de mog*J
kehden hiervoor aangereikt do*
professor Yo Prenner en in"
nieur Theo Potma. Het mini*1?
rie van minister Brinkman h#"
dan ook een half miljoen toeé
zegd om deze discussie verd
uit te werken.
LANDGRAAF H.W»v<*

Voetbaltermen
De heer B. Hofstra beklaagt zA
een ingezonden brief over de
gelstalige uitdrukkingen van „
derlandse reporters tijdens voe*v
wedstrijden. Ik heb daar iets opf
vonden, en wel het volgende. Ajjj
de Hollandse zenders opzet he^naast mij een briefje liggen metv
klaringen:
koupen = kopen; pauwgin * "
ging; vouwtouw = foto; ein'»;
enig; chic = ziek; luik = leuk, eW
voorts.
HEERLEN Ch. Jai>^

Oplossing
van

gisteren
-p-k-m-a
-anemoo'1

g i eter-.'1

-sr-et n a
nige r i a '

-be-vete
-In- a r t «
gesel - e P

LimburgsDagblad
Directie:
J. Drost dtmr. F.A.M, van Hellen*»"
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 9*"
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: $
Brunssum 045ó ifi#f
Geleen oii%s,
Hoensbroek oi itfVHeerlen-Centrum 04Sv' $
Kerkrade 045-45293Z'4^4 j|
Maastricht °4 ,ilii!
Schaesberg 045nVB!
Roermond °47„i5&7
Sittard «^2'fVValkenburg 04406'
FaX! .ctlst
redactie ° * 73^Advertenties "45
Telex: f&
redactie g6fl'
overige afdelingen ~;
Abonnementsprijs n
bij vooruitbetaling te «°ld 7l ,jj
per kwartaal ', #?
per maand

(ADVERTENTIE)

PRIJSTREFFER
____________!___!

9 " B

/r .—»■M*>*^*\^mjgmmj^^^
Magnavox Autoreverse Radiocassettespeler D 6643
Amerikaans topmerk. Ingebouwde AM en FM stereo-
radio, autoreverse cassettespeler, 3 bands equalizer.
Aansluiting voor lichtnetadapter. Incl. draagband,
riemclip en lichtgewicht f\f\hoofdtelefoon. 1 "70^ %% «_r
Eén jaargarantie, jv/y. Jm Jr% V^^\

§ VROOM J§DREESMANN W
Aanbieding geldig t/m 31 dcc. '88of zolang de voorraad strekt.

puzzel van de dag

Woensdag 21 december 1988 "2Limburgs dagblad

de komieke coco panda en de roddeltante



Meisner nieuwe
Aartsbisschop
van Keulen

Ü^AANSTAD-KEULENCaai ° annes Paulus n heeft kar"
oacmm Meisner, aartsbis-

i*x» r. van Berlijn, benoemd tot
Sistp Scn°P van Keulen. Dit is
üin ren m hetVaticaanstad en Keu-
len "nc* gemaakt. Hiermee komt
Jaaj. emd aan devacature dievorig
üftfJpPtember ontstond door het
Hoeff n van kardinaal Joseph
\f^ Her, die kort daarna overleed.
tho jievSeVeer 25 miy°en rooms-ka-

behoort het aartsbisdom
4i0o

n tot de grootste en rijkste
V d

tCr wereld-Denoemmg ginS een maan-
en wg^ strrjd tussen het Vaticaan
het a.-.kapittel (adviescollege) van

domKeulen vooraf. Het
lief e

e yond Meisner te conserva-
stèg n §*ng pas vorige week over-

ig ns sommige persbureaus heb-
V°or ivf:nts zes van de zestien leden

*estd Sner ëekozen' terwijl het
betj.o, tse rk persbureau KNA uit
ler Jl^bare bron meldt dat Meis-
*ew Meerderheid van stemmenZ^verkozen.

"uchim Meisner, de nieuwe,
Dn °T omstreden aartsbischophn Keulen.

Nieuw muntstuk
vijftiggulden

°Pni HAAG - Er komt in 1990
van tn^ een znveren muntstuk

ö0 gulden dat als wettig be-
Voig lddel kan worden gebruikt.
ret. °?nd jaaral komt er een zilve-
Igjgaukaat, voor het eerst sinds
in fip et dukaten kan men niet
3] Winkel terecht, ze zijnvoor-
Staat°r verzamelaars gewild.
tian„-Secretaris Koning van Fi-
ke^len heeft dat gisteren be-
ga^gemaakt. In 1985 en 1986
dit ; ri Jk gouden dukaten uit,
beuffar zelfs dubbele. Dat ge-
l{et volgend jaar eveneens.
gewib°-gulden muntstuk wordt
die " aan de reeks vorstinnen

sinds 1890 honderd jaar ach-
geer^n Nederland hebben gere-
eft /;' van koningin Emma tot
tnu7et koningin Beatrix. Het
ri e t£stuk is het vijfde in een se-
tion ï gelegenheid van grote na-

aie gebeurtenissen.

Philips stelt
ontslagen in
Leuven uit

BRUSSEL - Philips wil de geplan-
de ontslagen van 810 werknemers in
een vestiging in Leuven uitstellen
tot september 1990 om onderhande-
lingen met de vakbonden te bevor-
deren. Eerder had het bedrijf ge-
zegd dat deontslagen in maart door-
gevoerd zouden worden.
Philips wil een produktieafdeling in
Leuven sluitenom die over te plaat-
sen naar Singapore, waar de lonen
een fractie zijnvan die in België. De
vakbonden vinden het uitstel echter
ontoereikend en dreigen met nieu-
we acties vanaf donderdag. Philips
heeft onder meer voorgesteld om de
ontslagen uit te stellen indien de
werknemers afzien van een einde-
jaarspremie.
Er werken in totaal 1.219 mensen brj
Philips in Leuven, waar zogeheten
home audio systems gemaakt wor-
den. Na de afslanking blijft er in
Leuven alleen nog een research-af-
deling over. Begin december waren
honderden werknemers van de af-
deling in Leuven naar het hoofd-
kantoor in Eindhoven getogen om
tegen de plannen te protesteren.
Eerder hadden ze al het Leuvense
kantoor van het bedrijf bezet.

Kinderen Derde
Wereld sterven
massaal door
bezuinigingen

NEW DELHI - De schuldenlast in
Afrika en Latijns Amerika heeft bij-
gedragen aan de dood van 650.000
kinderen in het afgelopen jaar, om-
dat regeringen van ontwikkelings-
landen in beide continenten trach-
ten hun economieën via bezuinigin-
gen op onderwijs en gezondheids-
zorg te saneren. Dit is de conclusie
van een rapport dat gisteren door
UNICEF is gepubliceerd.
De toenemende armoede in de Der-
de Wereld werpt een schaduw over
de vooruitgang die de meeste ont-
wikkelingslanden in het afgelopen
decennium op het gebied van ge-
zondheid en onderwijs hebben ge-
boekt, aldus UNICEF-directeur Ja-
mes Grant.

„Drie miljoen kinderen stierven vo-
rig jaar omdat het hen ontbrak aan
vaccins ter waarde van ongeveer
een gulden," aldus Grant. Hij voeg-
de hieraan toe datvan deze groep in
Zuid-Azië anderhalf miljoen kinde-
ren waren gestorven.

Premadasa
president
Sri Lanka

SINGAPORE - Premier Ranasing-
he Premadasa, kandidaat van dere-
gerende Verenigde Nationale Partij,
heeft de presidentsverkiezingen in
Sri Lanka gewonnen. Hij behaalde
vijftig procent van de stemmen in
deze verkiezing, die de bloedigste
wordt genoemd in de geschiedenis
van Sri Lanka. Mevrouw Bandara-
naike, de kandidaat van de Vrij-
heidspartij, kreeg ruim 45 procent
van de stemmen.

'Goedkope merkloze artikelen worden weggedrukt'

Twijfels over werking
geneesmiddelenplan

Van onze redactie binnenland

UTRECHT - Er bestaat grote
twijfel over de bezuinigingen
op de kosten van geneesmid-
delen. Het effect van de vrij-
willige afspraak over de prij-
zen van medicijnen kan vol-
gens sommige berekeningen
zelfs negatief uitpakken. Eind
van de maand moet het Cen-
traal Orgaan Tarieven Gezond-
heidszorg (COTG) een besluit
nemen over de afspraken die
tussen de geneesmiddelenin-
dustrie, apothekers, zieken-
fondsen en particuliere verze-
keraars zijn gemaakt.

Een van de afspraken is dat apothe-
kers bij het afleveren van merkloze
medicynen minder overhouden.
Van het prijsverschil tussen merk-
artikelen en merkloze geneesmid-
delen mag de apotheek straks 15
procent voor zichzelf houden. Vol-
gens Prodifarma, een organisatie
van leveranciers van merkloze me-
dicijnen, is dat nog niet dehelft van
wat apothekers nu kunnen incasse-
ren.
Door dat geringe verschil zouden
merkloze geneesmiddelen op den
duur van demerk weggedrukt kun-
nen worden. Hun plaats zou worden
ingenomen door duurdere merkar-
tikelen. Op basis van de afspraken
tussen de industrie, de apothekers
en de verzekeraars (het 'omnipartij-
enakkoord') zou op de kosten van
medicijnen een besparing kunnen
worden bereikt van 420 miljoen gul-
den per jaar. Zou het effect optre-
den van een verdringing van de
merkloze artikelen dan zou het be-
drag van de besparing kunnen te-
ruglopen tot 90 miljoen.
Enige besparing zou in elk geval
overeind blijven, doordat tot het
'omnipartrjenakkoord' (Opa) ook de
afspraak hoort dat de prijzen van
geneesmiddelen op 1 januari met 7
procent worden verlaagd (6 procent
voor rekening van de industrie, 1
procent ten laste van de groothan-
del).

Shamir dreigt achterban met aftreden

Coalitie Israël sluit
contact met PLO uit
JERUZALEM - Het rechtse Li-
koed-blok en de centrum-linkse Ar-
beiderspartij zrjn het gisteren eens
geworden over de koers die zij in
hun regering van nationale eenheid
zullen gaan varen. De coalitie heeft
contacten met de PLO uitgesloten,
waardoor regelrecht wordt afgeste-
vend op een aanvaring met de Ver-
enigde Staten, die vorige week be-
sloten de dialoog met de Palestijnse
Bevrijdings Organisatie aan te gaan.
Premier Yitzhak Shamir heeft dissi-
denten partijleden gewaarschuwd
dat hij zou terugtreden indien zij
een regering met deArbeiderspartij
zouden torpederen.

Hoewel het ernaar uitziet dat de bei-
de partyen voor maandag 26 decem-
ber, de uiterste datum die president
Herzog had gesteld, een regering op
poten zullen hebben, voeren de te-
genstanders in Shamirs Likoed-
blok gisteren tydens een stormach-
tige vergadering in TelAviv een ver-
beten gevecht om te proberen de
vorming van de coalitie tegen te
gaan.

Ariel Sharon, ex-minister van De-
fensie, zei tegen zon 2.000 Likoed-
afgevaardigden dat de Arbeiders-
partij een onwaardige partner is om-
dat die zich wil terugtrekken uit de
bezette gebieden en omdat sommi-
ge partijleden voorstanders zrjn van
de dialoog met de PLO.

binnen/buitenland

Professor hekelt werkgelegenheidsbeleid

'Nederland maakt
armoedegetto's'

Van de redactie binnenland

UTRECHT - De Zweedse hoog-'«aar prof. drGöran Therborn°orziet in Nederland bij een on-gewijzigd werkgelegenheidsbe-, 'd „het ontstaan van getto's vanujvende armoede en van drugs
e" misdaad". Dat zou gebeuren
iaü een samenleving die, hoewel
'"«gzaarn wegglijdend, zichzelf
j 01d°ende handhaaft om die ge-,lelijke achteruitgang en ver-paupering te aanvaarden".

\»\ Jedei-landse arbeidsmarkt-
OPs: is vergeleken me* andere
tSO-landen zo passief en krap

j^hnancierd dat overheid, werk-severs en werknemers voor een
j/^ogelijke opgave staan als zrj
raks gedrieën het bestuur over

de arbeidsvoorziening krijgen.
Deze ongezouten kritiek uitte
Therborn, een vooraanstaand
politicoloog aan de universiteit
van Göteborg, gisteren op een
congres in Utrecht over werkge-
legenheidsbeleid in Nederland.
De hoogleraar hekelde de „mis-
plaatste en economisch onfunc-

tionelezelfvoldaanheid" dieer in
Nederland heerst terwijl de Ne-
derlandse economie afglijdt. Po-
litici, werkgevers en vakbonds-
bestuurders zouden er verstandi-
ger aan doenzich teberaden over
een hervorming van het econo-
misch beleid. Vooral de politiek
zou zich aan grondige zelfkritiek
moeten onderwerpen vanwege

het loslaten van de doelstelling
van volledige werkgelegenheid.

Volgens de Zweedse hoogleraar
kunnen maatregelen die in Zwe-
den effectief zijn gebleken niet
straffeloos in Nederland worden
ingevoerd. In Zweden voeren
overheid en sociale partners al
tientallen jaren een gezamenlijk
beleid ten aanzien van arbeids-
markt en werkgelegenheid. De
werkloosheid bedraagt nog geen
twee procent.

Tegen de achtergrondvan hetre-
latief geringe budget voor de ar-
beidsvoorziening in Nederland
noemde Therborn „politieke
praat over het importeren van
het Zweedse model als het rate-
len van een leeg vat".

Kamermeerderheid bekritiseert voorstel minister

Uitstel behandeling
asielwetje in Senaat

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De Eerste Kamer
heeft de behandeling van het asiel-
wetje van minister Korthals Altes
(Justitie) voorlopig uitgesteld. De
justitie-deskundigen uit de Senaat
hebben zoveel vragen over onduide-
lijkheden in het wetsvoorstel, dat zy
gisteren lieten weten meer tijd no-
dig te hebben voor een zorgvuldige
behandeling. Weet Korthals Altes

de Senaat er niet van te overtuigen
dat zonder snelle wetswijziging
'grote rampspoed' dreigt, dan be-
handelt de Senaat de zaak ook van-
daag niet meer.

Korthals Altes wil via een spoedpro-
cedure het opvangcentrum voor
asielzoekers op Schiphol-Oost een
wettelijke status geven. De Hoge
Raad oordeelde anderhalve week
geleden dat dat opvangcentrum te
veel lijkt op een gevangenis. Voor ,
detentie van asielzoekers bestaat in
de Nederlandse wet geen ruimte.
De Tweede Kamer stemde vorige
week schoorvoetendin met een uit-
geklede versie van de wetswijzi-
ging. Korthals Altes hoopte het
wetsvoorstel nog vóór Kerstmis in
de Eerste Kamer afte handelen. Be-
handelt de Senaat de wetswijziging
vandaag niet, dan wordt hoogst-
waarschijnlijk besloten tot uitstel
tot 10 januari 1989.

CDA-senator Glasz heeft grote
moeite met deruime strekking van
het wetsvoorstel. Ondanks de forse
beperkingen die de Tweede Kamer
aanbracht, is volgens Glasz nog
steeds geen sprake van reparatie-
wetgeving. PvdA en D66 denken er
net zo over, alleen de WD in de
Eerste Kamer stelt zich achter de
bewindsman op.

Nederlanders
blijven tegen
kernenergie

LEIDEN - De bevolking blijft - na
de ramp in Tsjernobyl - massaal te-
gen de bouw van nieuwe kerncen-
trales. Er is nog steeds geen meer-
derheid te vinden voor het stilleg-
gen van de twee bestaandekerncen-
trales in Borssele en Dodewaard.

Uit een lopend onderzoek van de
Werkgroep Energie en Milieu van
de Rijksuniversiteit in Leiden (in
opdracht van het ministerie van
VROM) blijkt dat 85 tot 90 procent
van de bevolking uitbreiding van
kernenergie als bron van elektrici-
teitsopwekking afwijst. Minder dan
de helft van de ondervraagden (45
procent) is voor sluiting van de be-
staande kerncentrales.

Dreigement
burgeroorlog
in Armenië

HAMBURG - Een Armeense natio-
nalist heeft gewaarschuwd voor een
burgeroorlog in Armenië als de
autoriteiten in Moskou weigeren be-
sprekingen te voeren metArmeense
oppositiegroepen. „In heel Armenië
staan bewapende jongerenklaar om
toe te slaan", zo zei Asjot Manoets-
jarjan in een vraaggesprek met het
Westduitse weekblad 'S tem".

De 34-jarigeManoetsjarjan is lidvan
het nationalistische 'Karabach-co-
mité' en zit sinds enkele dagen on-
dergedoken in de hoofdstad Jere-
van. Het comité, dat zich inzet voor
aansluiting van de Armeense encla-
ve Nagorny-Karabach in Azerbajdz-
jan by Armenië, werd deze zomer
ontbonden nadat Moskou de Ar-
meense eisen had verworpen.

De leiding van het comité is dit
weekeinde ondergedoken, nadat
zes van hen waren opgepalct op be-
schuldigingvan sabotage.

In de hoofdstad Bakoe van de Sov-
jetrussischerepubliek Azerbajdzjan
zijn overigens zes ambtenaren van
het ministerie van Transport opge-
pakt wegens het aanwakkeren van
„op etnische verschillen gebaseerde
haatgevoelens".

PUNT IUT
Kerncentrale
" De kerncentrale brj de West-
duitse plaats Biblis in de deel-
staat Hessen wordt tot 3 januari
stilgelegd om de veiligheids-
maatregelen te verbeteren. Mi-
nister Weimar zei dat de rege-
ring van zijn deelstaat de eige-
naar van de centrale, de elektri-
citeitsmaatschappij RWE/Es-
sen, een lange lijst heeft over-
handigd met eisen over techni-
scheen organisatorische veran-
deringen.

Wijzigingen
" De Poolse president, gene-
raal Wojciech Jaruzelski, heeft
gisteren ingrijpende personele
wijzigingen in de partijleiding
aangekondigd om het aanzien
de partij op te vijzelen en poli-
tieke en economische hervor-
mingen mogelijk te maken.ln
partijkringen werd gezegd dat
mogelijk zes van de zestien le-
den van het Politburo op de
partijbijeenkomst hun zetel zul-
len verliezen.

Rode Kruis
" Het Internationale Rode
Kruis heeft gisteren besloten
al zijn activiteiten in Libanon
te staken nadat een aantal me-
dewerkers met de dood was
bedreigd. Alle medewerkers
van het RodeKruis worden uit
het land teruggeroepen. Alle
zeventien buitenlandse mede-
werkers van het Rode Kruis
zouden inmiddels vertrokken
zijn naar Cyprus.

Mislukt
" Het is EG-landbouwcom-
missaris Frans Andriessen niet
gelukt de Europese landbouw
volledig volgens plan te sane-
ren, voordat hij zijn portefeuille
begin volgend jaar overdraagt
aan de ler Ray Macsharry. De
pogingen om nog dit jaarde uit
dehand gelopenuitgaven in de
Europese rundvleessector aan
te pakken zijn gistermorgen de-
finitief afgesprongen in de EG-
landbouwraad. Ook het uitde-
len van extra melkrechten aan
de zogenoemde SLOM-boeren,
een ander onderdeel van net
pakket, staat nu weer op losse
schroeven.

Duurder
" De prijs van gelode super-
benzine en van dieselolie gaat
morgen omhoog. De prijs van
een liter gelode super stijgt met
een cent, zodat de prijs aan de
zelftankpomp 159 cent per liter
wordt. Diesel gaat met twee
cent omhoog tot 87,80 cent aan
de zelftankpomp. De prijs van
een liter super ongelood blijft
ongewijzigd.

Autolichten
" In Capelle a/d IJssel is giste-
ren bij een gratis verlichtings-
controle voor personenwa-
gens gebleken dat van 90 pro-
cent van de ruim 1.500 nageke-
ken auto's de verlichting niet
in orde was. Met name de af-
stelling deugde niet.

Sofi
" De Eerste Kamer heeft giste-
ren op aandrang van staatsse-
cretaris De Graaf (Sociale Za-
ken) besloten om de invoering
van het sociaal-fiscaalnummer
nog voor het Kerstreces te be-
handelen. Wanneer exact gede-
batteerd wordt over het sofi-
nummer staat nog niet vast.

Gifschip
"Na een maandenlange
zwerftocht langs Europese ha-
vens en na hevig verzet van ar-
beiders en gemeentebesturen in
Italië is gisteren dag eindelijk
een begin gemaakt met het los-
sen van het gifschip Karin B.
De Westduitse vrachtvaarder
Karin B heeft circa 2.000 ton
giftig afval aan boord. Het vuil
is afkomstig uit Nigeria, waar
het illegaal en zonder de nodige
veiligheidsmaatregelen was ge-
dumpt door Italiaanse bedrij-
ven.

Uitlevering
" De Westduitser H. mag door
de Nederlandse overheid wor-
den uitgeleverd aan de Bonds-
republiek. Dat oordeelde de
Hoge Raad gisteren nadat de
raadsman van de verdachte
mr P.H. Bakker-Schut in cas-
satie was gegaantegen een uit-
spraak van de Amsterdamse
rechtbank, die uitlevering ook
toelaatbaar achtte. De West-
duitse justitie verdenkt H. er
onder anderevan betrokken te
zijn geweest bij de dood van
twee Westduitse politieagen-
ten tijdens rellen na een de-
monstratie bij het vliegveld
van Frankfurt.

Kiezen
" Als in België de sternplicht
zou worden afgeschaft, zou de
helft of meer dan de helft van
de Belgen niet meer naar de
stembus gaan. Dit blijkt uit een
opinie-onderzoek dat is gehou-
den in opdracht van het dag-
blad Het Laatste Nieuws.

Chinaen India hebben in-
gestemd met een verdieping
van de wederzijdse betrek-
kingen, ondanks het slepend
grensconflict dat sinds 1962
een normalisatie van de re-
laties in de weg staat. Dit is
het resultaat van de eerste
ontmoeting tussen de Chine-
se premier Li Peng en zijn
Indische ambtgenoot Rajiv
Gandhi. Het is voor het eerst
sinds meer dan dertig jaar
dat een Indische regerings-
leider een officieel bezoek
brengt aan China. Op de
foto premier Gandhi met op
de achtergrond de Chinese
Muur.
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Sl<i-puili' s Complete
J 29 "7R ski-sets

v.a./ 344,-Lan9lauf- —Q T set LL-set met
"'■ Touring Salomon S.N.S.

<JZ£^ ’ 249,-
SK|-verhuur|| H___3E9

(ADVERTENTIE)

°e kleine zaak Ay Jp* ~"T\ 71
B^te service W MNflßi____ï__.

9rooiste Ë ■TTT^lji'lïïTTa m^mWmWmMMMMWMU
20 Karakteristieke ■ __fr.usT j[,_f_|

meter ■ draagbare couture M _tTlTw*ïfllffl^ï

'n de m o.a. Rothschild M YÊÊÊÈk WÊkEffimastraat m. Colani M
Voorbij Givenchy M WrWfÊffSÊ

(ADVERTENTIE)

Het Bouwfonds hanteert de volgende gunstige tarieven:

Laat UW EIGEN
MAKELAAR of VERZE-
KERINGSADVISEUR uit-

-10 jaar 6,8 °7o rekenen hoe voordelig een
hypotheek van het

*j
f4 «r/o Bouwfonds voor u kan zijn,

mmmmmm^^ en ontdek hoevéél uop uw
—C woonlasten kunt besparen.

?iff Bouwfonds Limburgse Gemeenten
Geleen, Jos Klijiïenlaan 288, 04490-45678. Roermond, Sl.Christoffelslraai 12, 04750-16555.

Venlo, Nijmeegseweg 28 (bij het Trefcenter), 077-541945.
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" "lub RUSTICA. In onze

iruk bezochte club vragen
I wh nog enkele gastvrou-
i >ven, v.d. Weyerstr. 9. Kerk-

rade-West.. 045-412^62 of\ 315876.
Nederlands bouwbedrijf

I »raagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
:01. Ne_. verz. Tel. 045-

-r_29241 of 229409.
3evr. part-time en full-time
TAXICHAUFFEURS, v.d.
nele week, dag- en nacht-
dienst. H. Gielkens, Julia-
nastr. 6 Brunssum (WAO-
;rs geen probleem).
Goedlopende club te Kerk-
rade vr. dringend MEIS-
JES. Tel. 045-423634.
Club Exclusief te Kerkrade
vr. GASTVROUW. Tel. 045-
-423634.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.
Nette TAXICHAUFFEUR
m. erv. gevr. Pers. aanm.
Maastricnterstr. 157,Bruns-
sum
Landelijk ochtendbladI zoekt voor Weiten (Hrl.leenLaktieve BEZORG(ST)ER
i.b.v. fiets of brommer en
telefoon. Evt. ook als vak.
werk. Tel. reacties Ned.
Dagblad Unie "Algemeen
en Financieel Dagblad". Bijvoorkeur tussen 18-19.00
uur 045-316209.
Gevraagd per l-2-'B9 een
man of vrouw die geheel
zelfstandig onze WINKEL
in de levensmiddelensector

«kan beheren. Hoge verdien-
"-ste mogelijk d.m.v. provi-
Slsiebasis. Br.o.nr. HÓ 651
v,aan Limb. Dagblad, Kou-

venderstr. 215, 6431 HE
IIWij vragen voor onze meu-
I belzaak in Hoensbroek een
enet PERSOON voor vaste?dienst, in bezit gr. rij bew.,
renigszins erv. in meubelvak
pgewenst. Br.o.nr. HO 646

aan Limb. Dagblad, Kou-
Evenderstr. 215, 6431 HE
friHoensbroek.
irGevr. BUFFETHULP tel.
H045-412715.

CONFECTIENAAI-
ERS gevr. voor middag-

avonduren, tel. 045-
-.371.

" SERVEERSTER v.
rj restaurant aan de Selfkant
~,en erv. kok gevraagdtel. 09-- 2978.

EW LOOK 8.V., Schaes-
diberg. Gevelreiniging, uit:
jikappen, voegen, steigerver-

ur. Tel. 045-312154/-
-1709.

!rDAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-

L-s werkzaamheden, met de
nlangste schriftelijke garan-
ditie. Bel voor vrijblijvende

offerte. Tel. 045-224409.
LlStucadoor kan nog WERK
s -aannemen. Tel. 040-462428.
J Dakdekkersbedrijf M. Haas

en blijft het vertrouwde
-es voor al uw DAK-

WERKZAAMHEDEN. Tel.Jjr045-451862.
/VIDEO-REPARATIE; Górgens. Tel. 045-314122

HANS LIPS voor timmer-,
ii.dak- en zinkwerk met ga-, rantie. Vr. vrijbl. advies/of-

Bel 045-453818.
=TRAP BEKLEDEN, raus

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.
Voor alle werkjes, of
DIENSTVERLENING, bel
045-272093 op werkdagen.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/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 J
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDENT gevelkachels
en bijzetkachels met 1 jaar
garantie. Reparaties en on-
derdelen. Donderdag koop-
avond. E. Meesters, Brus-
selsestr. 1298, Maastricht.
Tel. 043-210540.
Voor vrijeüjd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion

■groothandel. 04490-19235.[kleurentelevisies
■Philips, Blaupunkt. ITT,
■vanaf ’95,-. Radio/tv Frank"BV., Bokstr. 33, Heerler-
r heide. Tel. 045-213432.

Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
-1 visies vanaf ’398,-. R.T.V.

Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

Scherpe
prijzen

ÜVloerplanken en
=schrootjes. Tevens alle
Ibalkhout, plaatmateriaal,

etc. Tevens

Z Houthandel Rinkens
-Eygelshovenerweg 60,

Übach over Worms.
045-319846.

Aangeboden 150 SIN-
GELTJES ’ 100,-; 250 lp's
f 300,-; 6 oude lepeltjes metbeeltenis van Elvis Presley
f 50,-; zes van het Konings-huis ’50,-; Tel. 070-
-894543/638667.
Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, eiken
balken en bielzen enz.

"Houthandel Landgraaf,
"Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-dissenbosch-Landgraaf.
=045-318518.
STOOKHOUT 4 mJ droog

Tx>pulier ’240,-; 3 mJ ge-
mengd ’210,-. Tel. 045-

-.318518.
Te k. INVALIDE-STOELTJESLIFT voor
rechte steektrap, te bezich-
ügen 04405-1771.

■ ■ ■

Zijn de decemberdagen u te kort? Kom naar Dixons. Deze week extra lang open,
■ tot 9 uur 's avonds. Om onze aanbiedingen nog aantrekkelijker te maken. \

Bij Dixons durende dagen nog langer
Sony Walkman WMB I4 F^^Bj^^S^^Él videocamera

Walkman die net ietsje meerkan. Met ingebouwd Geavanceerde autofocus camcorder. Volledig automatischeDolby-Bru.sonderdrukkmgssysteem.A^ HH I 4___f I*l | I witbalansinstelling en belichtingsregeling. Macrolensen
S^ w\J| fJfJÊII öSÉ__^_ «Bi I 6x motorzoom-Direkte weergave in uw zoeker,

<^^^^^—-*I{J2____i___^ J§% mrJÊ mS^È miXSr^^lm _1 I f °ok via uwTV ofmonitor _. >~\ tg

i II m ___c_ü 3Ea*s*^ _f§É_Ë Em__s*^^§ __i| en
I "mmsf^ __ _*-*_ _■»_*■ iflsi_'<,_t_&1 _Z-~___~'~*m\ m m***} mU r̂

am-r[UmUAU^Wmm^^^ruë Ml I _K^V^f\,H ~_ÜHH PS

____flPPr7»!al Ik P __t_ m Autofocus reflexcamera met razendsnelle en nauw- m —m*± +*m**. ■ WÊ*M !fV l^fj |i|* S P keurige scherpstelling.Automatische belichtingspro- ■ 11 «Ü r<f,
gramma's. sluitertijd en diafragma voorkeuze. ■ v&JftJ l|| I ai
Automatisch filmtransport. Inclusief: luxe draagriem. ■ ____! 'lr'tp f # ## -prrg [Tg H|g |L

r^ i_ i_ i pn ipmt^ »o«.""'■>■'" t±A*iTJWtJÊ yl ETrt W "jj__PdTflii __W mi

Thp orpatPcrSl BI e* "■ i _rf___Sß**^^^ B____ixi MCgrcctLC3L| 111 i.ijl«Jl SGlkOSha PP**""^^^ _^

Xw-Jmwm I r^iH__■■ *____■ __9v_!_b JBe^mwmimmwbbémiimßmbbibiibwmmbmi^^^^pk j^.t MAfrix nrinfpr riirpkt" __F *T^^T^PWR^HlWPWwPi^^rTWn^^^^VP^^VPP^^^VW^^Wi JLJF .
ihm__

_________ i I ;. |^jj^jt^|Lj»^j| la

B.J________________|
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' fciiMi---te-Liir?tiriijd-biui^ __«_J____llVP'^_l mèwß
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n,Cort?aensUp?rthcSebaup UHS _^_fM_HP in^e"J^^ra^^'in^^^-^^^it 8-S Ms^^Hbnji,kV C^

lens. zelfontspanneren tegenlicht-1 vnendelyk. Inclusief: 10 software diskettes, waaronder MS-Dos Emulator.

correctie. H A A -y aankoopvaneenAinigasooontvangtu2oogulden■ ■ A^^A^\m **kUW| rr^^i terugvoor een Commodore 64computer en/of 175 ■ ■fj Jr Af m MgÊËÊm guldenterug voor een Commodore 1541 diskdrive! ■ ■ *****

jTTTnjS I Nainruil M Ë Af M% l
__RfSiH____U#*'^ V Wmm*f^mm

Br^ _^| SB^'!fflgPfe:~^.^-rr j^k Met stereo-radio en cassettedeck. IWj F-
I jÉ 5-bandsgraphic equalizer, 2xB Watt |,i^jr fl|§ 0]

Midiset met o.a. digitaletuner, dubbel _2_____S_[ JÊMjM JÊ mmf m\ %XÊ i |<i» «cassettedeck.versterker(2x4oWart),» 0^ Af^ Aj^ Ifl P __& #W ■ BJI ; M __**>
bijpassendeAkai CD-speler met ■ ff V ■ i__^i § Ê m \^^T%i^i |QH p^«ammwW _-^_Wll__M_____W__»W*_^BWW_____BBBi- iH PPPP^""^ -■ *~ W —3-straals laser. ■ _K
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/w| De eerste TDKSA-100 cassette! In vijfpak met 4 SA-C9O cassettes. Primeurpnjs 25,- p
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Rotan Rentenaar, Ten Es-
schen 26, Heerlen. OPRUI-MING showroommodellen
manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag geslo-
ten. 20-50% korting.
KERSTAANBIEDING: bij
ieder zelfbierbrouwpakket
van Brewferm, een Brew-
ferm-bierglas t.w.v. ’ 5,50
gratis! Puur-O-Sana Hei-
gang 112 Nieuwenhagen.Bel voor openingstijden
045-312575.

T.k. HERAS hekwerk 200
mtr, electr. en afst. bedien-
de poort, 5 mtr, dubbele
draaipoort handbed., 4 mtr.
Verk. i.z.g.st. compl. came-
ra bewkaingsset, 3 came-
ra's, 2 monitoren, compl. in-
braak, brandbeveiligings-
stilalarmset, 1 centr. door-
kiezer, diverse melders in-
braak-, brand- en buiten-
posten, 1 weiland groot 25
a. Te bevr. Maaseikerweg
24, Susteren. Tel. 0449£
1119, b.g.g. 045-216215.

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

Kerst- en
oudejaarsaktie

tot 31 december
bij aankoop van keuken

v.a. 8000-
-ontvangt u een

magnetron-oven
geheel GRATIS!!!

Dus nu reeds een extraatje
voor afname in 1989.

Vossen-Keukens
Glaspaleis, Kerkplein en
Eikenderweg 77, Heerlen

OPENHAARDHOUT
eiken op maat en thuis bez.

’ 85,-/m3. Tel. 045-270585.

Te k. met de hand gemaak-
te POPPEN en heksen. Tel.
045-224480.
ZEEFDRUKAUTOMAAT
te koop geschikt voor stic-
kers en posters zonder tafel.
Info 045-444704.
Vuren BALKEN bijv. 7x7
cm ’3,-/m.; 5x15 cm
’3,75/m.; 6x16 cm.
’4.80/m. alles kam geïmpr.en/of thuis bez. worden.
Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum, 045-
-270585.
KACHELS nieuw en ge-
bruikt koop je bij de vak-
man. Gratis gebrachten ige-
plaatst. Nergens goedko-
Ber, diverse aanbiedingen.

»e Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-

R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz

GASPLAAT inbouw
nieuw 175,-; wasaut. 195,-;
ijskast 95,-; gasforn. 125,-;
dubb. drs. ijskast 175,;
electr. kookforn. 150-, 045-
-725595.
HiFi VERST. gebr. 2x40 W.
’125,-; tu-verst. 2x60 W.
’150,-; 2x40 W ’125,-;
2xloo W. sansui ’285,-;
cass.deck ’145- ’175,-
-’ 198,-; HiFi combinatie
2x25 W. ’175,- ’l5O-
-’ 95.-; boxen 55 W. ’40,- 90
W. ’ 125 -; tapedeck ’ 150,-;
tun. ’75,-: verst. Luxman
2xBo W. ’ 325,-; nieuw CD-
speler ’ 250.- ’ 290,-; midi-
set 2x20 W. ’348,-. Inr.mog. F. Meyer, Verzetstr.
15, Hrl„ tel. 045-417651.
AQUARIUM geheel compl.
met onderkasfmt. h. 130 br.
130, diep 50. en verlichting,
nw. pomp en ca. 50 vissen
pr. ’400.-, te bevr. na 18
uur, tel. 045-352547.

IHIAHSSEH *%%***" :^£kmm^f^mukletuen^uUe vTj_P__l
_^^P9PlP_W79W9^_^^VW9_P9prT'tvi/Pt t^v9 ü jh _2_^V

" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's !
" saxofoons - klarinetten jË&P Js^laan^" fluiten " piccolo's - hobo's - fagotten /^^_f^l|l£e<lo

" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz. enz. I/T^*\sS^m\
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires (JL ]■

" eigen huurprogramma met recht van koop JaU \—4

SPECIALE AANBIEDING DWARSFLUITEN , A7t.verzilverd met E-mechaniek, compleet met luxe etui en foedraal van 875,- voor J *_" ■*9 Jy'
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Nuttig
Ik wf? ePen profiteren enorm van
iwerkstraf. Allereerst is dat de
lic jne*d- Voor elke veroordeelde
feu : de dienstverlening gaat wer-
velt er een cel minder nodig. Ditie t ' de overheid handenvol geld.
«Ti (jf6^6 groeP is de groep men-
Heit "Lde projekten beschikbaar

nebben plotseling man-
I '^at turn e speeltuin in goede
*°nn nouden," zegt voorzitter M.

6^13118 van het bestuur van dec'usspeeltuin in Landgraaf."

eg6t^rde heeft de hem geboden ge-
'^eldp61^ voordelen voor de veroor-

Ze^' ""*e kunt gewoon 's
S »aar nuis en Je neDt wat om

ïaven '' vertelt een 31-jarige Land-
iine „ ?r die 150 uur dienstverle--5 sedaan heeft.
let toI erken in de dienstverlening is
%t stmet vriJbliJvend. Het is en
trjjg traf- De heer Sonnemans: „Ik
lfaCL.Van de reclassering de op-
len .°m goed in de gaten te hou-
Vt *J^e veroordeelde zijn werk
>et ty

k moet melding maken van
leteinn Jven van zon pupil. Aan
'erha , Van de periode moet ik een

Schrijven over hoe de ver-
Hs,- e zien gedragen heeft tij-
lij H 7Jn straftijd." Met trots vertelt
ïe'eiH i!an de 38 gevallen die hij be-
'erdl neeft er 37 op het goede pader gegaan zijn.

Ervaringen
l*erkena-aag hoe niJ net vond om te
*lt (j

ln P|aats van te zitten, ver-
H^°eniw 25-jarige Landgravenaar:

cht ik naar eze sPeeltuin kwam,
at 'k tegen boemannen

* Vechten. Ik werd echter van-

af het begin als gelijke beschouwd.
Ik werd tenminste als mens gezien
en niet als boef. Ik kreeg zelfs de
sleutels van de speeltuin. Dat heeft
ervoor gezorgd dat ik wegging met
de intentie 'Mij niet meer gezien bij
de rechter. Ik beter mijn leven. -Zijn 31-jarige plaatsgenoot vond de
werkstraf van 150 uur niet bepaald
een straf. „Ik heb al zo veel gezeten.
Daarom koos ik voor dienstverle-
ning. Ik kon nu 's avonds naar huis.
Lekker tv kijken. Een pilsje drin-
ken. Ze hebben me hier hebben me
behandeld als volwaardig collega.
Ik heb van april tot eind juni mijn
straf 'uitgezeten. Ik ben daarna ech-
ter niet weg gegaan. Ik zit nu in het
bestuur van de speeltuin. Het werk
in de dienstverlening heeft mij de
andere kant van het leven laten zien.
Ik heb een leven van criminaliteit
achter de rug. Dat is nu dan ook
écht achter de rug."

Reclassering
De heer Van den Berg is eveneens
zeer tevreden. „Limburg loopt wel-
iswaar in vergelijking met de rest
van het land nog iets achter, maar
het aantal gevallen van dienstverle-
ning groeit gestaag.In 1987 waren er
zestien gevallen van dienstverle-
ning per maand."
„We moeten naar een gecentrali-
seerd systeem zoals dat in de landen
om ons heen al heel lang geprakti-
seerd wordt. In Engeland bijvoor-
beeld kent men geen vrijheidsstraf-
fen meer. Al vanaf de jaren zestig
heeft men daar werkstraffen en die
worden door de regering gestimu-
leerd. Het is slechts een kwestie van
tijd voor een dergelijk systeem ook
in Nederland gerealiseerd zal wo-
ren. Ik juich datzeer toe."
De 25-jarige Landgravenaar zou,
wanneer hij het nog eens over moest
doen, weer de dienstverlening kie-
zen; „Maar ik weet echter zeker dat
ik het niet meer over hoef te doen."
De 31-jarige Landgravenaar die in
de andere speeltuin gewerkt heeft:
„Ik heb het nu goed. Een mooi huis,
een mooie vriendin en ik heb werk
als vrijwilliger. Je denkt toch niet
dat ik dat ga weggooien door op-
nieuw het pad van de misdaad in te
slaan. Ik heb nog strafzaken lopen.
Ik hoop dat ik algemene gratie krijg.
Zo niet, dan laat ik de straffen om-
zetten in dienstverlening. Ik kan dat
ook iedereen aanraden die ooit voor
de keuze komt te staan tussen
dienstverlening of gevangenis. Je
kunt je tijd wel beter verdoen danin
je cel zitten niksen."

Vaagheden
Waldheim zelf heeft bij herhaling
gezegd dat er vaagheden over zijn
oorlogsverleden blijven bestaan.

Nog steeds houden geschiedkundi-
gen in de hele wereld zich bezig met
de zaak-Waldheim, die het land op
buitenlandspolitiek gebied tot op
zekere hoogte isoleert.

Kurt Waldheim is ongeveer even
oud als de republiek Oostenrijk. Hij
werd kort na de laatste schoten van
de Eerste Wereldoorlog op 21 de-
cember 1918 geboren in St. Andra-
Wördern in de buurt van Wenen. Hij
studeerde aan de diplomatenschool
en de universiteit van Wenen. Nadat
Oostenrijk (bij de Anschluss van
1938) bij het Duitse Rijk was inge-
lijfd, werd hjj volgens joodse groe-
pen lid van nazistische organisaties.
In de Tweede Wereldoorlog was hij
officier in de Duitse landstrijd-
krachten, waarbij hij ook op de Bal-
kan werd ingezet.

Toen de republiek Oostenrijk na de
oorlog 'uit haar as herrees' gold
Waldheim als een man van het eer-
ste uur. Hij ging werken op het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken,
deed mee aan de onderhandelingen
over het staatsverdrag (1955) en
werd ten slotte ambassadeur van
zijn land bij de Verenigde Naties.
Vervolgens werd hij minister van
Buitenlandse Zaken. In 1971 deed
hij voor het eerst - vergeefs - als
vertegenwoordiger van de conser-
vatieve Oostenrijkse Volkspartij
een gooi naar het presidentschap.
Hij moest het afleggen tegen het zit-
tende socialistische staatshoofd
Franz Jonas.

Waldheim volgde eind 1971 de Bur-
maan U Thant op als secretaris-ge-
neraal van de Verenigde Naties. Dat
ambt bekleede hij tien jaar. Heel
wat waarnemers schrijven het aan
zijn optreden in de Oktoberoorlog
van 1973 in het Midden-Oosten toe

dat een confrontatie tussen de grote
mogendheden uitbleef. Binnen een
tijdsbestek van 24 uur liet hij nameJ
lijk 3.000 VN-soldaten naar Cairo
vliegen. Ook heeft hij een belangrij'
ke rol gespeeld bij de vrijlating van
Amerikaanse gijzelaars die ruinï
een jaar in Teheran hadden vastge-
zeten.

In 1986 zochten de Oostenrijkse
conservatieven Waldheim opnieuw
aan als presidentskandidaat. In de
tweede ronde op 9 juniwerd hij met
53,9 procent van de stemmen geko-
zen. Met de verovering van h/et
hoogste ambt in de staat begon ech-
ter de daling van het aanzien van de
tot dan gerespecteerde politicus
Waldheim.

"KURT WALDHEIM
70ste verjaardag in isolement.

binnen/buitenland

Veroordeelden blikken tevreden terug op werken als straf
Ik word hier tenminste
niet als boef gezien'

door jan spiljard
;ni - „Doordat ik heb kunnen werken in de dienstver-
end8' e^ geleerd dat het leven ook leuk kan zijn." De
J«*gravenaar (25) achter deze blijde boodschap kon kiezen.
etiW maancien zitten of 200 uur werkstraf. Net als vele ande-

koos hij voor het laatste. En hij heeft er absoluut geen spijt

«rsten DVen langs bij Herman van
'enst g' coördinator van de
ienttVei"lening voor de arrondisse-

Dj 'sreclassering Zuid-Limburg.
e pj' sVerlening is een straf die in
eÜJk S komt van een onvoorwaar-
ia_i ?

gevangenisstraf tot maxi-
itE es maanden. De straf wordt
rovf proken de rechtbank in de
8n f*10'6' *"*e veroordeelde wordt
injip6 Werk gesteld m een projektn de gezondheidszorg, bejaar-
ehe rS> het speeltuinwerk, natuur-
W'1"' C*UD~ en buurtwerk of ori-
Hirg 1J

ü a^tnans hier in Zuid-Lim-
)*ij^'jivet is meestal werk dat door
fryJ,, lgers gedaan moet worden.
Uk* 4

uSers zijn er helaas nauwe-s te vinden."

Met verovering hoogste ambt begon daling van aanzien

Presidentschap werd voor
Kurt Waldheim anticlimax

WENEN - Tot drie jaar geleden gold Kurt Waldheim, onder meer
vanwege de tien jaardat hij secretaris-generaal van de Verenigde
Naties was, als één van de meeste gerespecteerde persoonlijkhe-
den op internationaal niveau. Maar de man die sinds twee-en-half
jaar president van Oostenrijk is, viert vandaag zijn 70ste verjaar-
dag in een sfeer van vérgaande isolering door het buitenland.

Oorzaak voor deze geïsoleerde posi-
tie is het verleden van de diplomaat
en politicus als officier in het Duitse
leger in deTweede Wereldoorlog op
de Balkan. Waldheim herinnerde
zich slechts aarzelend bijzonderhe-
den uit deze periode, die in de cam-
pagne voor het presidentschap in
het voorjaar van 1986 bekend waren
geworden. Hij heeft steeds ontkend

dat hij actief bij oorlogsmisdaden
betrokken geweest is, een aantij-
ging die zijn tegenstanders ook niet
hard konden maken.

Tegenspraak
De Verenigde Staten zijn uiterst be-
zorgd over de Libische fabriek en de
verspreiding van chemische wa-
pens door het Midden-Oosten. Vol-
gens Washington heeft Libië gifgas-
sen gebruikt bij het conflict in
Tchad. De Libische leider, kolonel
Moammar Gadaffi, heeft tegenge-
sproken dat Libië de mogelijkhe-
den heeft chemische wapens te pro-
duceren.
De Washington Post schreef on-
langs onder aanhaling van anonie-
me Amerikaanse functionarissen
dat Gadaffi mogelijk radicale Pales-
tijnse of Japanse terroristische

groepen zou voorzien van chemi-
sche wapens. Volgens bronnen in
het Congres hebben Japanse spe-
cialisten gewerkt in een complex in
Libië dicht bij de chemische fa-
briek. Naar verluidt zouden bedrij-
ven in West-Europa kennelijk de
technologie hebben geleverd voor
de fabriek. Japan heeft volgens
Oakley de VS verzekerd dat er geen
Japanners werken in de fabriek en
dat Japanse bedrijven er 'verder
geen medewerking' aan zullen ge-
ven.

verdedigingmensenrechtenactivist wordt uitgebreid

Voorgeleiding Rensch
achter geloten deuren

PARAMARIBO - De voorvechter
van de mensenrechten in Suriname
Stanley Rensch wordt vandaag
voorgeleid voor de officier van justi-
tie Helouise Rozenblad. De zitting
van de voorgeleiding zal achter ge-
sloten deuren worden gehouden.

De officier van justitie zal bepalen

of de zaak wordt door verwezen
naar de rechter-commissaris of
wordt terug verwezen naar de mili-
taire en civiele politie, die het voor-
onderzoek hebben verricht. Een
derde mogelijkheid die de officier
van justitie heeft, is Rensch in vrij-
heid te stellen.
Eerder was gemeld datRensch deze
week voor de rechter-commissaris
zou worden voorgeleid nadat de of-
ficier van justitie de aanklacht zou
hebben geformuleerd. Nu is van de
-advocaat van Rensch, Alwin Baarh,
vernomen dat de aanklacht op het
moment van de voorgeleiding voor
de rechter-commissaris niet klaar
hoeft te zijn.

De verdediging van Rensch wordt
uitgebreid. Het advocatenkantoor
Baarh-Struiken onderhandelt met
een juristwiens naam nog niet is ge-
noemd. De Organisatie voor Ge-
rechtigheid en Vrede, die vorige
week al de advocaat Rudolf Mitra-
sing aanzocht maar daarop het ver-
zoek introk, heeft een andere raads-
man gevraagd om de verdediging
van Rensch te versterken.
Rensch werd op zaterdag 10 decem-
ber door de Surinaamse militaire
politie aangehouden op basis van
bezwarende verklaringen die vier
vermeende aanhangers van het
jungle commando in het Fort Zee-
landia hebben afgelegd. Zes dagen
na zijn arrestatie werd Rensch met
het viertal geconfronteerd, waarbij
beide partijen vasthielden aan de
door hun afgelegde verklaringen.

De bezwarende verklaringen zou-
den volgens persberichten neerko-
men op samenspanning tot omver-
werping van het wettig gezag.
Rensch zou hiertoe plannen hebben'
beraamd met de leider van het
jungle commando, Ronnie Brun.i-
wijk, die ruim tweeëneenhalf jaar.
geleden in het oosten van Suriname
in strijd verwikkeld raakte mefrüfi?
Surinaamse leger.

Ongewenst
Steeds weer nieuwe berichten over.
zijn doen en laten in de oorlog iso-
leerden hem meer en meer op het
internationale vlak. Hoewel een in-
ternationale commissie van histori-
ci geen bewijsvoor een actieve deel-
name aan het deporteren van joden
of andere oorlogsmisdaden op de
Balkan kon vinden, plaatsten de
Verenigde Staten Waldheim in april
1987 op de'watch list. Dat betekent
dat hij als ongewenste buitenlander
als privépersoon de VS niet in mag.

In de loop van zijn presidentschap
heeft Waldheim staatsbezoeken af-
gelegd in Arabische landen en Pa-
kistan. Staatslieden uit het westen
mijden in hoge mate Wenen, opdat
zij geen beleefdheidsbezoek aan
Waldheim hoeven te brengen.

De president, die ook in het binnen-
land onder kritiek geraakt, heeft bij
herhaling verklaard dat hij vast van
plan is zijn volle termijn van zes jaar
uit te zitten, omdat de meerderheid
van het volk hem heeft gekozen en,
hij zich niet van enige schuld bc.
wust is. Het is de afgelopen maan-
den wat rustiger geworden rond de
persoon Waldheim, maar de kritiek
zal tot de zomer van 1992 wel niet
geheel verstommen.

Gadafji zou terroristische groepen gifgas leveren

VS bezorgd over Libische
fabriek chemische wapens
WASHINGTON - De Verenigde
Staten zijn uitermate bezorgd over
een fabriek in Libië voor chemische
wapens. Washington riep alle lan-
den maandag op te stoppen Tripoli
de technologie en chemicaliën te
verkopen die kunnen worden ge-
bruikt bij het produceren van gif-
gassen.

„De Verenigde Staten menen dat
Libië de mogelijkheid heeft bereikt
voor de CW-produktie (chemische
wapens) en op het punt staat deze
wapens op grote schaal in produktie
te nemen," verklaarde woordvoer-
ster Phyllis Oakley van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken tegen-
over de pers.

„De produktie door Libië van che-
mische wapens zou vooral zorgen
wekken in het licht van berichten
dat Libië CW heeft gebruikt op het
slagveld en wegens de steun van het
regime aan het terrorisme en de

aanwijzingen dat door Libië ge-
steunde terreurgroepen betrokken
waren bij recente terroristische aan-
slagen," zei Oakley. „Wij blijven
voortgaan alle landen op te roepen
iedere bijdrage te staken die zij aan
Libië voor dit doel zouden geven."

Verbod
Washington blijftvolgens de woord-
voerster hard werken voor een
alomvattend en controleerbaar in-
ternationaal verbod op chemische
wapens. De VS hopen dat er voor-
uitgang wordt geboekt in die rich-
ting tijdens een internationale con-
ferentie over het onderwerp dieop-T
januaribegint in Parijs.
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Schop Kentucky Stel zelf uw Gourmet-of Mövenpick Ijs- Stel zelf uwkaasplateau Paté Du Fourneau V&D's wijn van het jaar Kersttaarten van onze DouweEgberts Mocca-of Luxe broodjes .
achterham ofArtland Fondueschotel samen: specialiteiten samen: st Michel ofPaté Du Chef Seigneur deMontner 1986. banketbakker Excellent koffie Tijger-, maanzaad-of bru"'
Schwarzwalderschinken keuze uit meer dan Maple walnuts Chocolate keus uitRoombrie, Rambol Ouderwetse grove AC Cótes du Roussillon Keuze uit Schwarzwalder- Per pak 250 gram (nu bolletjes met sesam.
lOOeram-) Ci&A /___ 15 specialiteiten. chips of crème vanille. met walnoot, Castello Bleu pêté specialiteiten. Villages.Rode, verfijnde kirsch-, Chipolata-of tijdelijk Mocca met 25 5 stuks 7£ff A OS

-^ VIS lOOeram ~% Bak a 1000 ml. f\ t\ft^ ofKernhem. lOOgram A Af\ volle wijn. Fles 750 ml. slagroomkersttaart, extra waardepunten extra). \myJ\aL /J IXrVrV.Vj Vers van het mes. \Qfir I\J+V &&K C ftC gevuld en royaal A^ W\ AIZ
Nieuw:Chivers -&"-&_# U&5 7.7* Jia) gramWvi QQ *«^^ -&" 3.^3 opgemaakt. Per stuk goed «*" _$.4_)

J marmelades Chablis 1987 AC Devos Lemmens sauzen I.OV Nieuw:Aviko Pommes voor 10 royale punten. ;
; Nü keus uit 7 smaken. Heerlijke drogewitte wijn. Keus uit 11 smaken. Parade DelMonte perziken of AA AC Vers gerookte, gesneden ?
i Perpot3jy^-_ Mf\ ■ i Fl„ 7 .n ml Fles 250 ml. *_ *_/_ Keus uit 4 smaken. Per zak ananas I l»_f_J Canadese zalm ofpaling-

■^^ ZAri |QP = QP| Fles7soml. 2^- Z.ZT7 a4sogram U _r/\ Groot blik -f QA »*»-r-* filet. Pak 150gram mmw&\\ 05
-t..A_F j^-i.oy 82ogramié?i.oy 1^995 VLt^a
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'T MOOISTE KADO IS EEN
j ECHT PERZISCH TAPIJT

" Toonaangevend is onze kollektie zeer exclusieve tapijten, ragfijn geknoopt
en in oude kleurstelling zoals oude Sarduck, Herez, Afghan, Keshan, Laver,
Bidjar, Thabriz, Sarouck, Kazak, Ardabil, Hamadan enz. enz.

1' " Ook in grote maten zijn wij gespecialiseerd

I KIJK EN VERGELIJK
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' Kerkstraat, Stad 1 Rijksweg-Zuid 193
i Tel. 04490-15259 losew Tel. 04490-55052
tl *
'

Japonnen
pakjes
rokken

blousons
maat 38-52. Elke tweede aankoop

halve prijs
- (laagst geprijsde artikel)

Diana Mode
Winkelcentr. Op de Kamp Landgraaf

Boetiek Regina
Winkelcentr. de Parel Brunssum

Boetiek Regina
Schinveld.

<
]
j Het allernieuwste van:

i Denon
JVC

JYamaha
I Revox

Wij leveren alle
~j Top-Hifi-apparatuur
( tegen de laagste prijs
) Electronic service

l Jo
j Kreutz

c
C Kerkplein 39
< Landgraaf (Schaesberg)
r- Tel. 045-313815
ï Donderdag koopavond
- tot 21.00 uur
1 's Maandags gesloten
lATARI 1050 drive + 800 XL
t(def.) ’ 200,- tel. 04493-4303.

Te koop volglas AQUA-
RIUM afm. lengte 150 cm.,
hoogte 40 cm., diep 35 cm.
met onderstel, Eheim-
pomp, thermostaat, licht-
kap en nog enkele planten,
zonder vissen. Vaste prijs
’275,-. Te bevr. na 18 uur
tel. 045-310012.
Goede KJLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. öccasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.
Pracht massief eiken
WANDMEUBEL, als nw.,
vr.pr. ’2250,-; eiken keu-
kenbuffetkast vr.pr. ’775,-.
045-323830.
KERSTBEELDJES in 18
cm, los verkrijgbaar. Lucie
Kleikamp, Voorstad 1, Sit-
tard. 04490-10457.
Grote keuze in aparte
KERSTSTALLEN. Lucie
Kleikamp, Voorstad 1 Sit-
tard, 04490-10457.
Draadloze TELEFOONS
v.a. ’ 150,-. Inruil en rep.
mog., 3 mnd. gar. Megro
Ned. Tel. 045-220902, b.g.g.
06-52127702.
FITNESS-SHOP. Halters
en gewichten v.a. ’ 1,50
p.kg. Fitness toestellen,
nets- en roeitrainers, boks-
en gevechtsportartikelen,
fitnesskleding en access.
Heerenweg 246, Heerlen,
tel. 045-224735, maandags
gesloten.

ITe k. gr. bid. KL. TV + af-
st.bed. z.g.a.n. Tel. 04492-I 2164. .
Tafelmodel DIEPVRIES-
KAST met laden z.g.a.n.
Tel. 045-224225.
Te koop OPENHAARD-
HOUT, tel. 04492-4679.
EETHOEK 195.-; eiken
bankstel 375,-; kl. tv 200,-;
slaapk. wit 550,-; mod. kast
wit 495,-. Kouvenderstraat
208, Hoensbroek.

Te k. zeer mooie GAS-
HAARD Faber met
kooltjes, 04490-53152.
TUNER/versterker 100W
platenspeler ’ 250,-; Phi-lips spelcomputer + spel-
len ’ 100,-. 045-310269.
Te k. POTKACHEL zeer
mooi, vaste pr. ’ 100,-. Tel.
045-318569.

Atari 1040 STF
Kerstaanbieding

Computer van het jaar, ontdek hem ook.
Atari 10406/32 bit met IMB-ram, ingebouwde 3V2",

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.

■av-i'i __" 1T-pïiï-ipniinïï-^ ii 11ii iiraa

I Philips SUDerSCreen Philips midi compact disc-stereo- Dhiline t_f_lmnH_lI stereo kleuren tv combinatie fcd 462 ais u-t voordelig wiit bekijken, rnnips laT.imoaei Phlips Space Cube 40 WêêêêêêêÊêêÊÊ
FSQvisionbeeidbuis. Sra^ ffi JfiffSS koelkast ARG 193 magnetron AVM 704 AWB 9ir Volautomatische Voor.ader \
rKoLtrdr 18^9 beS^tafsTanl^u^aar jffi-JST I^^MST » IT^T*■ * au voorneurzenaers automatische ' Automatische verwarmen en ontdooien. Met kg-knop, instel-I «2xl5W. niatensoeler _____ _1 «***«_ ontdooiing, _■____ kookboek bare spoelstop. /\ _[ O15Qft Tnklusief ' 7QQ 19Q__ _ dus9een EQO en leverbaar in C^ü Trommelinhoud QdH.^ '. I I W«IOa~ luidsprekerboxen, f 9Qj~ l__%ÏUj~ omkijken naar «J«/Uj— wit en bruin. Nu UI1*!}"" 4,5 kg. Nu V^*»J

L. Rohan VUURWERKLEVERANCIER. Bij ons het 'grootste assortiment voor de laagste prijzen. Meer dan j
180 artikelen. Tijdens de voorverkoop 10 tot 30% kor- ;
ting. Bezoek tevens vrijblijvend onze ruim gesorteerde(
showroom en haal gratis de uitgebreide catalogus. Dr.
Calsstr. 100 Landgraaf-Schaesberg, 045-318693. <
Cadeau-idee??? G.G.
AUTOSHOP heeft 1001 ca-
deau-ideeën op autogebied.
Kom vrijblijvend kijken in
onze shop. Op koopavon-
denen 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).
Te k. Hohner p. ACCOR-
DEON 4-korig ’ 1500,-;
band-echo ’ 10ÖJ-; port. or-
gelElka X 605’ 750,-. Na 14
uur 045-451926.

Te k. % nertsmantel mt. -46/48, model modern wijd, j
kl. donker naturel, pr. :
’ 400,-, tel. 045-352547.
Barok EETHOEK 6 stoelen

’ 775,-; noten wandmeubel i
’295,-; Queen Arm t.v.kast |
’225,-, tel. 045-415181. ,
Eiken BANKSTEL ’ 225,-; Jeiken eethoek ’325,-; gas- ,
haard ’ 100,-; k.tv. 12 kan. !
’275,-, tel. 045-415181. I
Te k. prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker
of AEG met garantie, tel. i
045-314914. 'Ter overname weg. gezondheidsredenen: druk beklante

SNACKBAR-friture in dicht bevolkte woonwijk te Roer-
mond, m. woonhuis, inventaris en woonhuis in z.g.st.,
goede omzet, zonder cont. on. te reflect. 8r.0.n0. 541
LD, Postb. 46, 6040 AA R'mond.

Te k. GASFORNUIS met
grote ovenruit. Goed in
orde. Tel. 045-222084.
Te k. COMMODORE 128 +
diskdrive printer MPS 803
+ datarec. + veel software,
045-256450.
Te k. eiken 2-ZITSBANK
’250,-, stoffen fauit. ’35,-,
045-252036.

Te k., FRITESSNIJMACH.
m. Slitmaster tel. 045-
-255926.
Tek. VCOMMODORE 64 +diskdr. + printer + boeken
en veel software, 045-
-256114.
Te k. Mechelse KAST.
Drievogelstr. 139, Kerkra-
de^

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

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

'— \

Smash
gewichtige kadotip

Fitness-artikelen \
o.a. halterschijven vanaf 2.40 p. kg., verschroorrw .^ i
terstangen vanaf 52,-, hometrainers, roeiappa./ 1
complete fitnes-stations. Smash afd. fitness, Tn
passage Kerkrade, 045-459230. >\

—-rVÜ
Te koop zwaar barok
BANKSTEL, vraagprijs
’450,-. Inl. na 15 uur, tel.
045-224979. ,
Koopje! Echt runderleren
BANKSTEL, 3-1-1, kuip-
model, 3 mnd. oud. Vr.pr.
’2850- (nw.pr. ’4600,-).
Tel. 045-323830.
Koopje! Oosters TAPIJT
met eert. 2.40x1.70 m.
z.g.a.n. ’450,- tel. 045-
-710579.
Te k. KLOKKENSTEL
driedelig paardehaam, pe-
troleumlamp, hangklok,
pendule en strijkijzers. Tel.
045-457326.

ANTIEK: vrijslinger.
klok, lantaarnklok, b° J
kast. 045-750SW-_^^fs
Inbouw open J| ■VUUR. Vr.pr. ’225. -045-421539. ——-fjffl'
Grote keuze in, .^jCl^
GROEPEN Lucie jtt/
kamp Voorstad 1 J04490-104571_
Te k. KERSTGRO^s''verschil, soorten, (J, ,
straat 53, Kerlu-adeJÏ^.■ k"ölKLEUREN-TV te slg
voltransistor, mooi
weg. omst.heden- .
270083.

Lengte 34 cm QC _======-_ f^^^ c ophn^ridw^_id_alin ln kad°J ' Philips ijsmachine waar u zelf :Tif:=::=^ il <'°' Deze fraa,e bordenserie is van KweeiSSSuriq Verpakk'ng 095 ijsjes mee maakt Met duidelijk \\ il/f^!^^====*o origineel wit porselein en vaatwas- uniwt weegt zeernauwkeurig 0-> instruktieboekje +12 heerlijke. \ !Ovenschalen "Westland" fIGkT A machinebestendig.Plat-, A n^crh^i A\ Drllfkaarsen. a\ ijSrecepten A\ Bakvormen met anti-aanbaklaag. —MU Jgj. \\
van aardewerk. Ook \S!%s^--_=2Mr __» diep of ontbijmodel. __Q "."S^f i_Q Doos a 6 stuks.Keuze Adviesprijs 110,- _» Tulbandvorm (22 cm 0) 13.50 AUfkgeschikt voor de

JA*&Ëk O aW^L a,neemDaar uit diversekleuren. __|H& Onze prijs .__H_L Springvorm (26 cm 0) 12.50 y^Bß* f
magnetronoven.

-*«_mmiuu^ g _|l __Ë _| Per doosje Jk 9k uep ' _J| fi% Cakevorm (25 cm 0) 7.50 jJ B
33x18cm Q95 S,UkS aWêiTW. A&Avfßl. m^Tl\ >^1(k Vlarandvorm (28 cm 0) _^R___L/



Onzeker
* bl" er onzekerheid bestaan

■1 tUs 'nanciële- en handelsbalan-
"«èn H

en de drie grootste econo--1 Verenigde Staten, Japan
'Njh tsland- Door een zeer te->ugvUldend fiscaal beleid en een
'cd vlëe samenwerking op het

staK-aV monetaire politiek zou
vv'f groei in het OESO-ge-

°rcie e' vastgehouden kunnen*n gtl' de OESO.
v le hoeveelheid maatregelen

door de regeringen in het OESO-ge-
bied heeft toch vruchten afgewor-
pen, stelt het secretariaat met enige
tevredenheid. Tesamen met onder
meer de gedaalde energieprijzen,
gematigde loonkostenontwikkelin-
gen en herstelde winsten bij de be-
drijven heeft dat geleid tot koorts-
achtige economische activiteiten.
Een dynamiek die, zo verwacht het
secretariaat, tot op zekere hoogte
wat zal verminderen in de komende
twee jaar.
Als die verwachting uitkomt, kan
de inflatie ook wel binnen de per-
ken worden gehouden met een ge-
middeldevan zon 4 procent. Met de
Verenigde Staten en Engeland daar
enigzins boven en Nederland met
respectievelijk 1 en 1,5 procent in
1989 en 1990 daar aanmerkelijk on-
der.

De vooruitzichten op het gebiedvan
de werkgelegenheid komen minder
rooskleurig uit de OESO-projecties.
Weliswaar is de werkloosheid van
een piek van 9 procent in 1983 ge-
daald tot 7,5 procent halverwege
1988. Maar met een verwachte af-

zwakking van de produktiegroei en
anderzijds een groei van de produk-
tiviteit in de bedrijven, zou aan die
daling wel eens een einde kunnen
komen. Het aantal werkloze men-
sen zou in enkele landen wel weer
kunnen gaan stijgen, ongeveer van-
af half 1989, grotendeels als gevolg
van structurele starheden in ar-
beids- en produktenmarkten.
Nederland behoort zonder twijfel
tot die laatste groep van landen. Al-hoewel de economie, gemeten in
bruto nationaal produkt, na de 2,75
procent over 1988 ook de komende
twee jaar met 2,5 procent in bewe-
gingblijft, verwacht deOESO tot en
met 1990 een blijvende werkloos-
heid van 12,5 procent. Daarbij gaat
het overigens om een andere, rui-
mere definitie van werkloosheid,
dan die door de Nederlandse over-
heid wordt gehanteerd. Maar een
stagnatie op ditvlak lijkt onafwend-
baar.

Met het binnen de perken houden
van de inflatie als verreweg de
grootste internationale o*pgave voor
financiële beleidsmakers, lijkt er
weinig ruimte voor juist het stimu-
leren van de consumptie. Voor Ne-
derland komt daar het terugbren-
gen van het overheidstekort als be-
langrijk element bij. De OESO ziet
daar met een jaarlijkse verminde-
ring van een half procent in de ko-
mende twee jaarwel mogelijkheden
voor. De grootste risico's voor een
aanwakkerende inflatie en daarmee
een inzakken van de economische
groei komen echter vooral uit de
Verenigde Staten.

BEURS-OVERZICHT
Shellzwak
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S stnR?AM - Koninklijke
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glsteren op de Am-
%k J7Se effectenbeurs onder
h £s gevolg van berichten
%\\ 0. Amerikaanse dochter
Setvt V°or hoge kosten kan
i!aakn,-Je s*aan door een schoon-Nnta eraüe in de Rocky
% dat l^S' Waarnemers schat-
*%T l eze kosten op 2 miljard

' bunnen uitkomen.
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h aand IWerd druk gehandeld.
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S r̂f66 gmg nu f 2vooruit

DSM verkoopt opnieuw
nylonkennis in China
Van onze redactie economie

HEERLEN - DSM gaat opnieuw
helpen bij de bouw van een capro-
lactamfabriek (nylon) in China. De
dochteronderneming van het che-
mieconcern die kennis aan derden
verkoopt, Stamicarbon in Geleen,
heeft nu een contract geslotenvoor
de bouw van een dergelijke fabriek
aan de Yangtse Kiang-rivier in
Nanjing. De fabriek krijgt een ca-
paciteit van 50.000 ton per jaar; de
bouw gaat ongeveer 400 miljoen
guldenkosten.

De licentie is verkocht aan Nanjing
Oriental Chemical Industrial Cor-
poration en is de tweede soortgelij-
ke opdracht die DSM binnen twee
maanden uit China binnenhaalt. In

november werd al een licentie-con-
tract getekend met Yueyang Petro-
chemical Works in de provincie Hu-
nan, voor een evengrote caprolac-
tamfabriek. Door de twee licenties
zal straks verreweg het grootste
deel van de caprolactamproduktie
in China op de DSM-technieken zijn
gebaseerd, aldus een verklaring van
het bedrijf.

Stamicarbon gaat de basiskennis
voor de fabriek leveren. Zoals ge-
bruikelijk is in het licentie-contract
overeen gekomen dat de DSM-
dochter ook de training van het per-
soneel verzorgt en steun biedt bij
het opstarten van de fabriek. In ja-
nuari volgend jaar wordt met de
constructiewerkzaamheden begon-
nen en in 1992 zal de fabriek in be-
drijfzijn.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 92,90 93,00
Ahold 84,50 85,40
Akzo 153,30 153,20
A.B.N. 42,20 42,20
Alrenta 157,20 157,00
Amev 53,40 53,90
Amro-Bank 78,90 79,40
Ass. R'dam 151,50 152,00
Bols 144,50 144,70
BorsumijW. 111,00 114,00
Bührm.Tet 56,30 56,60
C.S.M.eert 61,80 62,20
Dordtsche P. 213,50 213,00
Elsevier 60,20 61,20
Fokker eert. 26,80 26,40
Gist-Broc. c. 41,40 41,20
Heineken 139,50 139,70
Hoogovens 74.60 73,60
Hunter Dougl. 80,30 81,00
Int.Müller 72,00 71,00
KLM 42,50 42,80
Kon.Ned.Pap. 46,10 46,00
Kon. Olie 233,60 232,40
Nat. Nederl. 64,40 64,90
N.M.B. 180,00 182,00
Nedlloyd Gr. 255,00 259,50
Nijv. Cate 78,50 76,00
Océ-v.d.Gr. 262,00 267,00
Pakhoed Hold. 106,00 105,40
Philips 32,70 32,80
Phihps divB9 31,80 31,90
Robeco 95,30 96,10
Rodamco 155,40 155,70
Rolinco 90,40 91,10
Rorento 60,30 60,50f
Stork VMF 25,50 25,70
Unilever 116,20 117,40
Ver.Bezit VNU 89,00 91,00
VOC 34,50 34,30
Wessanen 81,00 81,00
Wolt Kluwer 146,80 146,30

Binnenl. aandelen
Aalbert£ Ind 29,10 29,10
ACF-Holding 56,20 56,00
Ahrend Gr. c 150,00 149,00
Alg.Bank.Ned 42,70 42,90
Asd Opt. Tr. 23,40 24,10
Asd Rubber 7,80 7,80
Ant. Verft 340,00
Atag Hold c 60,70 60,70
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 215,00 215,00a
Batenburg 69.00 70,00
Beers 118,00 117,00
Begemann 65,00 65,00
Belindo 423,00 423,00
Berkei's P. 3,75 3,60
Blyd.-Wïll. 21,70 21,70
Boer De, Kon. 290,00 290,00
de Boer Winkelbedr. 58,70 58,80
Boskalis W. 9,70 9,70

Boskalis pr 8,35 8,20
Braat Bouw 900,00 900,00
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delft c 755,00 767,00
Calvépref.c 4250,00 4280,00
Center Parcs 53,20 51,70
Centr.Suiker 61,50 62,00
Chamotte Unie 12,70 12,70
CinduKey 97,50 97,50
Claimindo 408.00 409,00
Cred.LßN 67,20 67,00
Crown v.G.c 67,00 68,50
Desseaux 174,10 175,50
Dordtschepr. 211,00 209,70
Dorp-Groep 43,50 43,00
Dorp v.div.B9 42,00 42,50
Econosto 173,50 173,50
EMBA 114,00 116,00
Enraf-N.c. 44,00 43,50
Enks hold. 278,00 277,00
Frans Maas c. 59,00 59.60
Furness 69,70 70,90
Gamma Holding 60,00 60,00
Gamma pref 5,80 5,70
Getronics 24,60 24,70
Geveke 36,00 36,20
Giessen-de N. 79,00 79,00
Goudsmit Ed. 143,00 143,00
Grasso's Kon. 84.00 82,00
Grolsch 108,00 106,70
GTI-Holding 140,50 140,90
Hagemeyer 74,50 74,00
H.B.G. 175,00 173,50
HCS Techn 12.10 12,00
Hein Hold 123,50 124,50
Hoek's Mach. 150,00 156,00b
Holdoh Hout 445,00 445,00
Holec 15,30 15,10
HA.L.Tr. b 1344,00 1343,00
Holl.Am.Line 1347,00 1345,00
Heineken Hld 123,50 124,50
Holl.Sea S. 1,32 1,30
Holl. Kloos 300,00 305,00
Hoop en Co 11,90 11,90
Hunter D.pr. 2,00 1,95
ICA Holding 15,70 15,70
IGB Holding 33,00 32,90
IHC Caland 18,00 19,90
Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 578.00 580,00
Kas-Ass. 32,00 32,30
Kempen Holding 15,20 15,60
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 66,00 66,50
KBB (eert.) 65,00 65,50
KonSphinx 64,00 66,00
Koppelpoort H. 253,50 253,50
Krasnapolsky 147,30 146,50
Landré & Gl. 40,40 40,00
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr 565,00 570,00
Medicopharma 74,70 73,80'
Melia Int. 5,80 f 5,80 a

MHVAmsterdam 16,50 16,50
Moeara Enim 1005,00 1000,00
M.Enim 08-cert 13000,00 13000,00
Moolen en Co 32,50 32,90, Mulder Bosk. 37.00 a 37,00aMultihouse 10,00 10,10
Mynbouwk. W. 395,00 395,00
Naeff 225,00
NAGRON 47,30 46,80
NIB 468,00 475,00
NBMAmstelland 13,30 12,90
NEDAP 269,50 268,00
NKF Hold.cert. 217,80 215,00
Ned.Part.Mij 31,00 30,80
Ned.Springst. 7000,00 7000,00
Norit 608,00 612,00
Nutncia 242,00 240,00
Omnium Europe 19,00 19,00
Orcoßankc. 81.10 81,00
OTRA 426,50 432,00
Palthe 144,00
Polynorm 83,50 84,40
Porcel. Fles 116,00 116,00
Ravast 52,00 52,20
Reesink 57,20 57,30
Riva 45,00 45,50
Riva (eert.) 44.50 44,80
Samas Groep 52,40 52,30
Sanders Beh. 73,00 73,00 b
Sarakreek 33,40 33,00
Schuitema 1050,00 1050,00
Schuttersv. 91,00 d 90,00
Smit Intern. 24,50 26,50
St.Bankiers c. 29,60 29,50
TelegraafDe 366,00 367.00
TextTwenthe 207,00 207,00
Tuhp Comp. 64,60 64,80
Tw.KabelHold 110,00 110,00
Übbink 77,00 76,80
Union Fiets. 16.50 16,30
Ver.Glasfabr. 206,00 209,00
Verto 60,90 61,70
Volker Stev. 43,50 43,50
Volmac Softw. 78,40 78,20
Vredestein 18,80 19,70e
VRG Gem.Bez. 169,50 170,20
WegenerTyl 155,00 155,50
West Invest 18,70 18,70
Wolters Kluwer 146,70 145,30
Wyers 56,50 56,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33,00 33,20
ABN Aand.f. 65,90 65,90
ABN Beleg.f. 49,10 49,80
ALBEFO 50,00 50,00
Aldollar BF $ 20,80 20,40
Alg.Fondsenb. 212,00 213,00
Alliance Fd 12,00 12,00b
Amba 42,00 42,20
America Fund 253,00 258,00
AmroA.in F. 89,60 89,80
Amro Neth.F. 65,00 65,60

Amro Eur.F. 60,80 61,70
Amvabel 94,00 94,40
AsianTigersFd 50,30 50,40
Bemco Austr. 59,30 60,50
Berendaal 93,00 93,40
Bever Belegg. 25,80 26,00
BOGAMIJ 112,50 112,00 a
Delta Lloyd 37,30 37,70
DP Am. Gr.F. 20,90 20,80
Dp Energy Res. 30,00 30,00
Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 69,70 71,00
EurinvestÜ) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 47,90 48,00
Hend.Eur.Gr.F. 148,00 149,00
Henderson Spirit 65,20 65,10
Holland Fund 57,50 58,40
Holl.Obl.Fonds 121,20 121,20
HollPac.F. 99,20 99,40
Interbonds 597,00 597,00
Intereff.soo 30,50 31,00
Intereff.Warr. 220,00 222.00
JapanFund 37,40 37,40
MX Int.Vent. 60,00 60,00
Nat.Res.Fund 1230,00 1240,00
NMB Dutch Fund 32,50 32,50
NMB Oblig.F. 36,50 36,50
NMB Rente F. 101,50 101,50
NMB Vast Goed 36,90 37,00
Obam, Belegg. 185,00 188,00
OAMF 14,90 14,90
Orcur.Ned.p 46,90 46,90
Prosp.lnt.H.l. 10,10 10,10
Rentalent Bel. 1354,60 1354,90
Rentotaal NV 31.00 31 nn
Rolinco cum.p 99,60b 100.70 b
Sei/Tech 17,80 18,00
Technology F. 16,70 17,50
Tokyo Pac. H. 235,50 230.50
Trans Eur.F. 62,10 63,00
Transpac.F. 495.00 495,00
Uni-Invest 117,00 116,50
Un.co Inv.F. 80,30 80,30
Unifonds 25.30 25,30
VastNed 120,90 121,00
Venture F.N. 38,50 38.70
VIB NV 84,30 84,50
WBO Int. 73,80 74,40
Wereldhave NV 203,70 203.70
Wereldh.divB9 200,40 200,20

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33,80
Amer. Brands 55,20 56,00
Amer. Expres 27,00 27,60
Am.Tel.& Tel. 29,50 30,00
Ameritech 95,60 96,70
Amprovest Cap. 131,00 131,00
Amprovest Inc. 230,00 230,00.
ASARCO Inc. 26,20 26,50
Atl. Richf. 79,70 80,10
BAT Industr. 4,40 4,40

Bell Atlantic 73,30 73,20
BellCanEnterpr 37,30 37,30
BeUßesAdlr 1,60 1,60
Bell South 40,30 40,80
BET Public 2,20 2.20
Bethl. Steel 22,00 22,00
Boeing Comp. 61,70 61,20
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 27,20 27,10
Citicorp. 25,80 26,00
Colgate-Palm. 45,70 47,00
Comm. Edison 32,00 32,20
Comp.Gen.El. 400.00
Control Data 19,25 19,00
Dai-IchiYen 3120,00 3080.00
Dow Chemical 85,00 86,80
Du Pont 85,80 86,90
Eastman Kodak 44,80 45,30
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 222,00 222,00
Exxon Corp. 45,65 46,20
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22.00 22,70 d
Ford Motor 50,70 51,50
Gen. Electnc 45,00 46,30
Gen. Motors 86,00 87,40
Gillette 33,40 33,20
Goodyear 48.70 48,30
Grace & Co. 25,00 25,00
Honeywell 59,50 60,20
Int.Bus.Mach. 121,50 123,89
Intern.Flavor 48,40 d 48,90
Intern. Paper 44,50 44,50
ITT Corp. 51,70 52.00
Litton Ind. 70,50 72.00
Lockheed 40,60 40,60
Minnesota Mining 62,00 62,50
Mobil Oil 45,80 45,60
News CorpAuss 9,40 9,50
Nynex 68,00 68,60
Occ.Petr.Corp 25,70 25,70
Pac. Telesis 31,70 32.30
P.& O. ® 5,10 5,10
Pepsico 39,25 39,25
Philip Morris C. 97,70 99,75
Phill. Petr. 20,00 20,00
Polaroid 35,60 36,80
Privatb Dkr 297,00
Quaker Oats 52,50 d 52,75
RJR Nabisco 87,50 89.00
St.Gobin Ffr 545,00 548,00
Saralee. 45.00 46,00
Schlumberger 32,50 32,70
Sears Roebuck 40,20 40.40
Southw. Bell 41,50 41.80
Suzuki (yen) 713,00 713,00
Tandy Corp. 41,00 40,80
Texaco 51,50 51,80
Texas Instr. 39,70 40,30
TIP Eur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1030,00 1060,00
Union Carbide 25,10 24,90
Union Pacific 63,50 64,20
Unisys 28,30 27,80

USX Corp 28.80 28,80
US West 58,50 58,80
Warner Lamb. 76,75 77.25
Westinghouse 52,70 52,60
Woolworth 50,00 50,60
Xerox Corp. 57,00 58,00

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 43,00 43,50
Am. Home Prod. 155,20
ATTNedam 56.00 57.00
ASARCO Inc. 39,00 40,00
Atl.Richf. 156,00 160,50
Boeing Corp. 121.00 121,00
Can. Pacific 31,00 31,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 51,00 51.50
Citicorp. 50,00 49,00
Colgate-Palm. 89,00 90,50
Control Data 33,50 34,00
Dow Chemical 167,00 169.50
Eastman Kodak 87,50 90,00
Exxon Corp. 88,20 90,20
Fluor Corp. 41,00
Gen. Electnc 87,50 90,00
Gen. Motors 169,00 174,00
Gillette 66,00 67.00
Goodyear 97,00 98,00
lnco 63.10 64,00
1.8.M. 236,00 242,50
Int. Flavors 92,00 ' -ITTCorp. 102.50 104.00
Kraft Inc 193,00
Kroger 17,00 18,00
Lockheed 81,40 81,40
Merck&Co. 111,00 113,50
Minn. Min. 122,00 124,00
Pepsi Co. 76,00 79,50
Philip Morris C. 191,50 196,50
Phill. Petr. 38,50 37,00
Polaroid 65,00 68,00
Procter & G. 163,00
Quaker Oats 100,00 99,00
Schlumberger 63,00 63,00
Sears Roebuck 78,00 79,50
Shell Canada 62,70 63,50
Tandy Corp. 79,50 79,00
Texas Instr. 75,80 78,00
Union Pacific 125.00 126,00
Unisys Corp 54,00 54,00
USX Corp 55,00 57,00
VantyCorp ' 4,00
Westinghouse 103,00 104,00
Woolworth 98,00 100,00
Xerox Corp. 109,00 111,00

Warrants
Akzo 37,90 38,40
AMRO warr. 4,30 4,30
Asia Pac Gr F. 5,75 e 5,95
Bogamjj 9,90 9,90

Falcons Sec. 12,70 12.40
Honda motor co. 2480,00 2440,00
K.L.M. 85-92 127,00 129,50
Philips 85-89 34,00 34,00
St Bankiers a 2,30 2,40
St.Bankiers b 2,80 2,90

Euro-obligaties & conv.
10-« Aegon 85 102,00 102,00
Aegon warr 14,10 14,10
W/i ABN 87 97,80 97,80
13Amev 85 98,50 98,50
13Amev85 97,75 97,75
10Amev85 102,50 102,00
11 Amev 86 98,30 98.30
14'/.AmroB7 99,20 99,00
13Amro-BankB2 102,70 102,35
Wh Amro 86 97.50 97,50
10 Amro 87 96,75 97,25
53/< Amro 86 100,00
Amro Bank wr 24,50 24,30
Amro zw 86 68,60 68,60
9 BMHecu 85-92 102,25 102,25
7 BMH 87 98,25 98.25
HCCRaboB3 102,50 102,50
9 CCRabo 85 105,40 105,40
7 CCRabo 84 108,30 108,00
lO'/nEEG-ecu 84 102,00 102.00
9*«EIB-ecu 85 105,80 106,35
12/2HLAirI.F 94,25 94,25
12 NIB(B) 85-90 103,00 103,00
ll'/iNGUM 102.00 102,00
10 NGU 83 102,00 101,50a
2'i NMB 86 87,00 87,00
NMB warrants 29,20 29,20
834 Phil. 86 95,00 95,00
63A Phil.B3 95,40 95,50
14'AUn.Becumy 86 99,90 99,90
12'AUnil. 97,00 97,25
43/«Akzo69 215,00 217,00
Wi Amro 69 403,00
s^/4 Gist 69 455,00 455,00

Parallelmarkt
Alanhen 14,90 14,60
Berghuizer 45,80 45,10
Besouw Van c. 36,50 36,50
CB Obüg.F.l 101,50 101,50
CBObhg.F2 101,70 101,70
CB Obüg.F.3 103,10 103.20
De Drie Electr. 27,30 27.30
Dentex Groep 27,50 27,00
Dico Intern. 78,00 78,00
DOCdata 28,50 26.50
Geld.Pap.c. 71,00 f 71,40
Gouda Vuurv c 58,00 b 58,50
Groenendijk 25,70 25,70
Hes Beheer 248,00 240,00
Highl.Devel. - 11,00
Homburg eert 3,50 f 3.30
Infotheek Gr 19,00 19,00
Interview Eur. 7,00 6,80e

T
Inv. Mij Ned. 37.40 .37,50
KLM Kleding 24,10 24,20
Kuehne+Heitz 24,00 24.20
LCI Comp.Gr 32,10 32,10
Melle 302,00 302,00
Nedschroef 64,80 65,00
Neways Elec. 8,40 8,30
Pie Med. 10,40 10,40
Simac Tech. 14,50 14,50
Text Lite 3,90 4,00
Verkade Kon. 290,00 288,00
Weweler 75,50 76,20

OPTIEBEURS
akzo c jan 140,00 305 15,00 15,00a
akzo c jan 150,00 987 6,20 6,20
akzo c jan 160,00 1086 1,70 1,80
akzo c jan 170,00 345 0,50 0,60
akzo c apr 160.00 369 6,50 6,60
akzo c apr 170,00 596 3,50 3,30
akzo p jan 150,00 840 2,50 2,20
amev c apr 55,00 305 2,80 3,00
amro c jan 80,00 1009 1,10 1,20
d/Fl c feb 205,00 300 1,00 1,50a
d.FI c dcc 200,00 124 P 6,00 a 6,90
d/Fl p mrt 195,00 542 3.70 2,40
eoE c jan 250,00 504 6,20 6,80
eoE c jan 255,00 1145 3,80 3,70
eoE c jan 260,00 421 2,00 2,00
eoE p jan 250,00 406 3,30 2,80
eoE p jan 255.00 565 5,50 4,80
eoE p feb 245,00 542 4,00 3,30b
eoE p apr 250,00 539 9,00 7,50
kim c jan 35,00 350 7,50 7,80
kim c jan 40,00 991 3,00 3,10
kim c jan 45,00 536 0,60 0,60
kim c apr 45,00 558 2,00 2,30
kim p jan 35,00 405 0,10 0,10
knP c jan 42,50 371 4,20 4,20
knP c jan 45,00 492 2,10 2,20
nedl c jan 260.00 443 6,50 8,60
nln p feb 110,00 1000 1,60a 1,00
nlw c feb 100,00 1500 2,00 a 1,85
nly p nov 100,00 750 1,70 a 1,30
phil c jan 30,00 1655 3,00 3,00
phil c apr 35,00 610 1,40 1,20
phil p apr 30,00 546 1,30 1,10
olie c jan 220,00 841 14,00 b 13,30
olie c jan 240,00 832 1,60 b U 0
olie c apr 230,00 603 12,00 11,20
olie c apr 240,00 335 6,50 6,00
ohe p jan 230,00 1340 2,30 2,40
ohe p apr 220,00 682 2,50 2,70
ohe p apr 230,00 840 5,70 5,70
umi c jan 110,00 540 6,80 b B,ooa
unil c jan 120,00 587 1,40 1,80
umi c apr 120,00 515 4,90 4,80
unil c apr 130,00 334 1.90 b 2,10
unil p jan 120,00 762 5,00 4,20
xml c feb 415,00 350 19/14 20/00 b
xml c feb 430,00 350 10/00 11/00b
xml p jan 415,00 350 2/04 2/04a
xml p jan 430,00 350 7/00 6/08a

OESO ziet grootste bedreiging in inflatie
Economie ongewoon gunstig

)h. Van onze redactie economie

A^ - De economische situatie in de 24 industrie-
el vn binnen de OESO is „ongewoon gunstig". Sinds
hti gln van de Jaren zeventig heeft de OESO (de Orga-

r, ,le voor Economische Samenwerking en Ontwikke-
ore n °g niet een dergelijk positief geluid kunnen laten
iti j ln de jaarlijkse 'Economie Outlook', zoals die giste-

1S gepubliceerd.

Hte rland deelt in de onver-re (j
ec°nomische opbloei, met

" itivp°?r noSere groei van export
e°ïJ^n mgen- Wel waarschuwt
Hein Voor de n°S relatief hoge
fyi en voor de hoge
''tiet fid' die de komende twee
%n J\°f nauwelijks dalen. Inter-nere ient het voorkómen van
Stei/?flatie als belangrijkste
*t ep e worden gezien.
"ÊSoia gemiddelde groei in de
"r<W en in 1988 van ongeveer
"6evep .Nederland 2,75) en een
Sn ,-Jdentieke inflatie van 4
'1$ het nderland 0,75)' drei& vo1"
""aan °ESO-secretariaat nu wel
!|> aa" i

eren van de inflatie in
iS landen. Enige stijging

'felani Verenigde Staten ena,la wordt al voorspeld.

economie

Russen bezoeken
consumentenbond

van onze redactie economie
txfrÜ HAAG ~ De Consumenten-
v"a kriJgt deze week bezoek
Uni ee£ deleSatie uit de Soyjet-
jje le-.De afvaardiging, bestaan-
der U* re vakbondsbestuur-
ïvJj *P zien oriënteren op de

«wijze van consumentenbe-ëmgen elders in de wereld.
S^'anSrijkste reden is dat in dete.^ et'Unie binnenkort voor het. st een consumentenorganisa-
"* wordt opgericht.

n lnitiatiefnemers hebben de
j, isumentenbond uitgekozen
h .^presentatieve organisatie in
Vol Jjesten- Volgens een woord-emer van de Consumenten-

bond was de voornaamste aanlei-
ding het bezoek aan een congres
in Warschau. Daar waren verte-
genwoordigers van beginnende
consumentenorganisaties in so-
cialistische landen aanwezig en
werden afspraken gemaakt Dick
Westendorp, directeur van de
Consumentenbond en vice-voor-
zitter van de InternationaleOrga-

nisatie van Consumentenorgani-
saties.

Het bezoek duurt tot en met 23
december. De Consumenten-
bond zal de delegatie informeren
over het consumentenwerk in
ons land. Er zijn gesprekken ge-
pland met de verschillende afde-

lingshoofden van de Consumen-
tenbond. Daarbij zal onder meer
worden gesproken over de wijze
van onderzoek door de Consu-
mentenbond, over het maand-
blad van de bond en over de ser-
vice aan de ruim 500.000 leden.

Ook wordt een bezoek gebracht
aan een TNO-laboratorium waar
vergelijkend warenonderzoek
wordt verricht. Staatssecretaris
Evenhuis (economische zaken)
zal de delegatie ontvangen, en
verder staat nog een bezoek aan
het hoofdkantoor van de Interna-
tionale Organisatie van Consu-
mentenorganisaties in Den Haag
op het programma.

Tegenvallende afzet fietsbanden
Daling winst Vredestein

VELP/MAASTRICHT - Op grond
van de thans bekende cijfers zal de
nettowinst van Vredestein dit jaar
uitkomen op ’ 8 miljoen tegen bijna
’2O miljoen in 1987. Gezien de
stand van zaken in het automatise-
ringsproces en de hiermee samen-
hangende vermindering van ar-
beidskosten verwacht het bestuur
dat de resultaten na het eerste kwar-
taal van 1989 een stjgende lijnzullen
vertonen.

De dalingvan het resultaat is vooral

veroorzaakt door de tegenvallende
gang van zaken bij de fietsbanden.
De afzet hiervan was in Nederland
in 1987 incidenteel hoog als gevolg
van de invoering van banden met
reflecterende cirkels. In reactie
daarop daalde de totale verkoop in
Nederland dit jaar met 30 procent.
In deze krimpende markt kon Vre-
destein het marktaandeel echter
enigszins handhaven. Het resultaat
van de bandendivisie (personenau-
to- en landbouwbanden) zal op het-
zelfde peil uitkomen als in 1987.
In de regeneraatfabriek in Maas-
tricht zijn de technische problemen
opgelost, waardoor aan de kwali-
teitseisen van de afnemers kan wor-
den voldaan. Als gevolg van het lage
prijsniveau voor synthetische rub-
bers komt de vraag naar het regene-
raat slechts moeizaam op gang. De
resultaten van deze fabriek stegen
licht, maar zijn nog niet positief.
De automatisering.van de produktie
van auto- en fietsbanden vertoont
een gestage vooruitgang. De over-
gang gaat echter gepaard met een
tijdelijk achterblijvende arbeidsef-
ficiëntie in de produktie.

Tweemaal maal één
procent loonsverhoging

CAO-conflict
Océ opgelost

VENLO - De Industrie- en voe-
dingsbond CNV heeft met de direc-
tie van Océ-Van der Grinten (ko-
pieerapparaten en kantoorsyste-
men) een principe-akkoord bereikt
voor een nieuwe cao voor de onge-
veer 4.500 werknemers. Een van de
belangrijkste resultaten noemde de
bond dinsdag de uitbreiding van de
extra vervroegde uittredingsrege-
ling voor 60-jarigen. De eigenlijke
vut-leeftijd ligt op 62 jaar.

Verder is voor de tweejarige cao een
salarisverhoging van 1 procent op 1
februari 1989 en nog eens 1 procent
op 1 februari 1990 overeengekomen.
Voor de vakantietoeslag is een mini-
mumniveau vastgesteld van 2.500
gulden. Ploegendienstwerkers krij-
gen in december een uitkering van
0,45 procent van het jaarsalaris. Bo-
vendien krijgen alle werknemers
een pensioen van 70 procent van het
laatst verdiende loon. Dit lag voor
hoger betaald personeel op 60 pro-
cent.

In september liepen de onderhan-
delingen nog stuk. Kern van dat
conflict was dat het bedrijf niet
meer dan een half procent eenmalig
aan loonsverhoging wilde uitkeren.
De CNV-bond wilde eigenlijk ook
een éénjarige cao.
Océ zit in een afslankingsoperatie
en ziet zich geconfronteerd met een
daling van de winst. In de hoofdves-
tiging in Venlo verdwijnen 140 ar-
beidsplaatsen, zo deelde het bedrijf
eerder mee. Dat gaat overigens zon-
der gedwongen ontslagen.

PTT vreest verliezen bij post
DEN HAAG - De PTT vreest dat de liberalisering van
het postverkeer zal leiden tot verliezen. „Ik heb er mijn
twijfels over of PTT-Post een winstgevend bedrijfkan
blijven. Ik sluit niet uit dat het straks onmogelijk
wordt de onrendabele gebieden te blijven bedienen",
zo zegt voorzitter ir. W. Dik van de raad van bestuur
van de PTT in het blad Onderneming van het werkge-
versverbond VNO.
Volgens Dik kan de post in plattelandsgebieden alleen
tegen dezelfde tarieven in stand worden gehouden
dankzij andere, winstgevende activiteiten. Maar die
komen in gevaar door de concurrentie van particulie-

ren in de grote steden. Dik sluit niet uit dat de situatie
ertoe leidt dat de PTT in de toekomst met de overheid
gaat praten over een lagere winstafdracht dan de afge-
sproken jaarlijkse2 miljard.
De PTT behaalde vorig jaar op het onderdeel post nog
een winst van 130 miljoen gulden. Dat was 121 miljoen
meer dan in 1986. Voor die tijd verkeerde het postbe-
drijfveelvuldig in de rode cijfers, hetgeen kon worden
gecompenseerd door de gunstige cijfers in de sector te-
lecommunicatie. Nu de PTT zelfstandig is geworden,
is dat laatste niet meer mogelijk. De PTT kent aparte
BV's voor post en telecommunicatie.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 20-12-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.370-/26.870,
vorige ’ 26.200-/ 26.700) bewerkt ver-
koop ’ 28.470, vorige ’ 28.300 laten.
ZILVER: onbewerkt ’355/425, vori-
ge ’ 350-/ 420; bewerkt verkoop ’ 470
laten, vorige 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,95 2,07
Brits pond 3,50 3,75
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Duitse mark (100) 110,75 114,75
It. lire (10.000) 14,65 16,05
Port. esc. (100) 1,27 1,45
"Can. dollar 1,61 1,73
Franse fr. (100) 31,85 34,35
Zwits. fr. (100) 131,50 136,00
Zweedse kr. (100) 31,25 33,75
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,80 16,40
Spaanse pes (100) 1,67 1,82
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,25 49,25
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,89 3,14
Jap. yen (10.000) 157,00 162,00

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,00575-00825
Brits pond 3,6245-6295
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,000-33,050
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 133,575-625
Japanse yen 160,31-160,41
Ital. lire 15,295-345
Zweedse kroon 32,580-630
Deense kroon 29,165-215
Noorse kroon 30,435-485
Canad. dollar 1,66925-67175
Oost. schill 16,0450-0550
lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,7410-7510
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7050-7150
Hongk.dollar 25.65-25,90
Nieuwz.dollar 1,2525-2625
Antill.gulden 1,1100-1400
Surin. gulden 1,1100-1500
Saudische rial 53,30-53.55
Ecu gulden 2,3440-3490

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 283,2 285,2
alg.-lokaal 276,2 277,5
internationals 290,8 293,4
industrie 248,8 249,7
scheep/luchtv. 249,0 251,3
banken 340,7 344,0
verzekering 591,4 595,0
handel 456,2 457,2
cbs obl.index 115,2 115,6
rend. staatsl. 6,27 6,23
waarvan 3-5 jr 6,21 6,16
waarvan 5-8 jr 6,29 6,24waarv.s langst 6.44 6,41
rend. bng-len. 6,53 6,55
rend. banklen. 6,30 6,30

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):
Akzo 153,00-153,30(153,20)
Kon.Olie 231,50-233,00 (232,40)
Philips 32,60-32,80 (32,80)
Unilever 116,90-117.40(117,40)
KLM 42,80 (42,80)

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

Begin 2180.00 971.80 185.40 828.30Hoogst 2192.68 978.29 186.46 833.32
Laagst 2161.25 962.30 184.27 821.19Slot 2166.07 965.17 184.57 823.13Winst/
verlies - 6.61 - 5.73 - 0.41 - 3.12

Experimenten zijn er om iets uit te proberen, en dan kan
er wel eens wat mis gaan. In West-Berlijn schoot gisteren
een prototype van een magnetische trein door de muur van
een station. Het gevaarte bleef nog aan de rails hangen. De
oorzaak van het ongeluk is niet bekend.
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Hoogste prijs voor munten,POSTZEGELS (alle lan-
den), oude ansichtkaarten
en goud. Stamps & Coins,
Kasteellaan 102 Meezen-
broek (Heerlen).
Wy kopen GOUD, brilj.
enz. Contant geld, Verse-
veld Saroleastr. 80A, Heer-
len, tel. 045-714666. Defect
geen bezw.
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.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Te h. voor net pers. ge-
meub. + gestoff. APPAR-
TEMENT (1 a 2 pers.)
Nieuwstr. 62 K'rade. Huur-
subs. mog. 045-456795 of
452895.
Geh. compl. KERSTMAN-
COSTUUM N. Bijsmans,
Mgr. Schrijnenstr. 31 Bek-
kerveld Heerlen. Tel. 045-
-717608.
Te huur Landgraaf VRIJ-
GEZELL. APR h.s.m. Tel.
045-320079.
Te h. CAFE/BISTRO ter
overn. aangeb. zeer mooi
inger., achter m. kleine dan-
cing, zeer sfeervol. Omg.
Heerlen. Tel. 09-49-2405-
-72747.
Te h. gemeub. KAMER,
Kruisstr. 75, Heerlen, tel.
045-714330.
Te h. vrijst. WOONH. 3
slpk. ’750,- p.m. tel. 045-
-41271D.
Te k. event. te h.goed lo-
pende FRITURE omg.
Brunssum. Br. o. nr. BR 320
LD. Rumpenerstr. 81, 6443
CC Brunssum.
APPARTEMENT të h.
Schinveld, tel. 045-270187.
KAMERS te h. te Heerler-
heide, tel. 045-222278.

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.
f 2850,- mcl. b.tw. Tel. 045-
-313239.

FOXTERRIERS, kort- en
ruwhaar. Tel. 04459-1237.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERS. Tel. 04490-71833.
POEDELTJES div. kleu-
ren en Yorkshireterriertjes.
zeer klein en mooi. Thull
3Óa Schinnen. .
Te k. jonge DWERGTEC-
KELTJESJ 9 weken ontw.
en eeënt, m. stamb. Tel.
04459-1934.
Koopje! Jonge dwerg- en
TOY-POEDELTJES iets
aparts, Kerkstr. 33, Übach
o. Worms.
Blonde BOUVIER te koop
met papieren, zeer mooi.
Tel. 04492-3115.
Te k. zeer mooie Mechelse
HERDER met certificaat,
mechelse herder 7 wkn. en
doberman 100%, inbraak
onmogelijk, niet voor be-
ginneling. 04490-38119.
VOLIEREVOGELS te
koop, tel. 045-727693.
BOBTAIL te k. gevr. teg.
red, prijs. Tel. 045-458266.
BOBTAIL pups met stam-
boom ingeënt en ont-
wormd, teL 04920-40319.
Wegens omst. te k, KEES-
HOND reu, IV2 jaar oud,
zeer lief v. kind. tel. 045-
-311201.
Z.m. DWERGTEC-
KELTJES rood en zwart m.
stamb. Prov.weg Zd. 143,
Oirsbeek.
Beschikbaar üeve, onstui-
mige NEW FOUNDLAN-
DER en lerse setter, reu 4
ir. Voor goed, blijvend te-
huis. Sticht. Dier in Nood,
tel. 043-214545/215491.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onroerend Goed

Maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen, financierin-
gen, hypotheken.

Schelsberg 132 Heerlen
Tel. 045-721866

WOONHUIZEN te koop
gevraagdtot ’ 150.000,-. Af-
wikkeling via notaris bin-
nen 24 uur. Achterstallig
onderhoud geen bezwaar.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed. Taxaties,
hypotheken. Tel. 045-
-728671 of 04750-15135.
Pracht LANDHUIS te k., 4
slpk., tuin ± 1200 m 2. Aan
de Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
KERKRADE-WEST, Fre-
derikagracht 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,-. Bij
100% financ. netto-maand-
last ca. ’ 485,-. Kopen is nu
goedkoper dan huren. Wij-
man & Partners Vastgoed.
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,-. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
HUIS te k. 4 appart. Schin-
veld, vr.pr. ’145.000,- k.k.
tel. 045-270187.

______
Epen

Uitst. woonh. m. gar. en tuin op zuid bj. '81. Ind.: gr. hal,
woonk., keuk.-bijkeuken. 1e verd.: 3 slpks., luxe badk.,
2e toilet, gr. zold., geheel pand hardh. koz. en dubb.
beglaz. Aanvaarding direkt, pr. in overleg. Tel. 04455-

______

Als het aan Edah ligt, zet u me I
kerst ietsfeestelijks op tafel.
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Mocht u nog niet weten wat u met Kerst I
p-nt^fpi 7pt Hpin bn Hp?p nanins u wpllirht nn Runderlenderollade Kalkoen op schaal Pasteibakjes -g^ Galene bonbons Gebroken -op tarei zet, aan Kan aeze pagina u weincni op van de entrecóte vriesvers Qn doos4stuks4^r 1.17 -^ zeefruit r- g*- *m sperziebonen a\
goede ideeën brengen. Edah siert de Kerst op per 500 gram 44r§rj IZ.yU perkilo /.^U 250 gram jr9s-_q.7_i p0t720 mi. «r^ ''
met niet te versmaden aanbiedingen. Wat Ragout -^
dacht UVan een mOOie, malse kalkoen aISfeeS- Camembert Avjko aardappelkroketten -<--diverse smaken Chêteauneuf- A <\..... -~, _i Benestroff -%">/> . ._,.-. blik 400 gram «f __■*_ du-Pape ._■_-«%■- WltloT IJtehjk hoogtepuntvan uw kerstdiner? Voor deze punt24ogram AB»_239 9"^ 1.29 *#* 1-69 fles 0.75 iiter 44^5_ 12.95 persoog"

gelegenheid extra scherp geprijsd en boven- —n
dien uitstekend te combineren met de andere chipoiatapudding d.e. select koffie /j
smakelijke aanbiedingen die we deze week «j-.^ t 95 _29 g9r^s_3.o7 2 t̂o^«_ 12.95 *Zk d!
voor u in petto hebben. ' —
Kerststol Duyvis Maaslander kaas Resi frituurvet Unox soepen I V£RS VIEES l j9
met banketspijs «-Q d-^oasted pinda's -Q met 25 % minder zout 100 % p.antaard.g --g .^^ Q Runderpoulet/ per2sogram3^-^^
ca. 750 gram _>.H>_l za k 150 gram 4.89" 1.H7 vacuüm verpakt_ g pak 1000 gram AW &.-T_# blik 460 ml. 4«BSr 1.Q7 mager SOepvlees -jyiQ I GROENTE & F^^Per 9ram ' " ; ____^

, per 250 gram 4rö" _$.^T_I U_- -"""
Bladerdeeg Mona Sour Cream Mandarijnen a
pakje 450 gram *f "TQ Tappaz m.m-snacks Rauwkostsalade ,- QQ beker 125 mi.4=39" 1.17 Knorr minestrone-of -Clementines" il
-diepvries-4t98- 1./7 Bestaande uit: 12 snackburgertjes^ pot 530 ml. i_9 1.-7-7 Uiensoep ,| ' fdQ-J#ft*3_> r»t-i 1 Win _-^*'l2snackronetles.l2snack-'SQ« zakje 4r5T 1.37 Éh^fWd^M -^— bolletjes Am _J>.-#u ___^ Mona magere ___>wC J_fl
Haust dessertkwark qq ... HÉtfift_if IIES Dadels *)9
snackcups klein «1 -_in *« kuipje 90 gram 4r2o' 70 -Is ■W^'l I^', nakie 227 gram _
pak 100 gram 4^T 1.37 Garnalen- of zalmschotel Appelcompote —g >^^ I ■9|Hni3| __ -^^gegarneerd M r\rk % V pot 370 ml. 4rW #7 _^^__p4___pfHip!iSlli!

_ ~
600 gram SSS 4.98 N^X^C^^^ "'^ 79 4 WWÊÊÈWt S°eP9r°enten \\

"^u, l"l"*"^^^^*^ 1^ Maïskorrels ..' »,-;l m.^ ____-—-^rf"LlMjja p Danablu pikant I_Q Geroosterde W Knorr sauzen champignon/ — blik2l2ml InQ FondueS chotel Q ftn Edah heeft'ngratiSSerV'^jI^CPP^ gram4:B9-_ I.W SS?6 T\ jadi^roganoff^1 — .1.09 perstuk 8.90 v"!^^,,^
1 ' ■■■

c*«««-.^- low_ P<-rAm_ -* afdeling. Telefoonnummer ü
/offa"„Stegeman levercreme of Luycks rode -jffik Doperwten Magere wijzigingent.g.«.ovemeids-^p^

Fancy rosé zalm -> CO landleverworstRoVal QQ Sardines CQ wifnazijn /-r- met wortelen „«0 varkensrollade __ oo tenmaatre9elen v°orb^°decem^f

blik 212 gram 259 Z.D7 per 100 gram 4^ 77 blik 125 gram _» Ö7 fles 500 ml. 485" 1-DD pot 720 ml. 4=_r_ 1.37 per kilo 4AW 7.70 9 ĝ TVoZTó%e^^\

Op Edah kan jerekenen. f|SS j
KAALHEIDE, Heiveldstr.
125,ruime hoekwoningmet
loods/atelier, geheel cen-
traal verwarmd. Vr.pr.

’ 135.000- k.k. Wilman &
Partners Vastgoed. Tel. 045-
-728671.

Te k. motor HONDA KR
600, '87, ± 5000km. Tebevr.
045-222667. Na 18.00 u.

Te koop 2de hands BROM-
FIETSEN, bromfietsspe-
cialist Math Salden Lim-
bricht.
VESPA CI, i.z.g.st., 2 jr.
oud, pr. ’550,-. Tel. 045--421539 J

In- en verkoop gebruikte
BROMFIETSEN + onder-
delen. Daytonashop, Maas-
str. 3, Beersdal-Heerlen,
725309.
Te k. originele deelbare
BMW HELM + integraal
helm, pr.n.o.t.k. 045-317482.

HULP gezocht voor het
werken met assembier
(liefst Atari). Tel. 045-
-272677.

Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 83 talen op cass.

’ 65,-; (ook voor buitenlan-
ders) danslessen 21 div.

’ 100,-; Yoga of Aerobic op
cass. ’5O,- p.st. TeL 070--638667/894545.

PIANO'S te koop va.
f 1500,- tevens pianover-
huur v. 1-36 mnd voor
f 600,-. pianohandel Wie-
land, Rijksweg Noord 13,
Geleen, tel. 04490-54140.

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

’ 600,-. Inl. 04490-45033.
Te k. Fender precision
BASGITAAR, tel. 045-
-414605.

Eldorado Spaubeek. Elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week Hein uit
Stem, tel. 04493-4193.

Partners-Trusl HUWE-
LIJKSRELATIEBURO
info 045-461235.
Elke woensdagavond, spe-
ciale avonden voor AL-
LEENSTAANDEN, bier
fris voor 1 gulden,café Oud
Merkelbeek, Kerkstraat 12,
Merkelbeek.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE, bel dan huw. en rel.
bemidd. buro Levensgeluk,
tel. 045-211948.
Weduwe goed uitz. 59 jr.
z.k.m. m. WEDUWN. br. m.
tel. nr. HR 055 LD Geer-
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.

Ik ben met de feestd. alleen,
welk liefsi. MEISJE tussen
20 en 28 jr. wil samen met
mij er mooie en gez. dagen
van maken. Doel vast reL Ik
ben 28 jr. en 1.83 m., heb
een vaste baan en eigen
huis. Reag. snel zodat wh'
samen mooie dagen bele-
ven. Br. m. foto worden
o.e.w. beantw. 8r.0.n0. GE
805 LD, Markt 3,6161 GE
Geleen.
EENZAAM, doeerwat aan.
Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.

dag tegemoet, w &a
biedt, vindt^u ' V|f|i

J^
Te k. 2-paards, tecl^GEN Citroen "500,- I75%, pr- '419830. __—-^



Duitsland 1
h J*D-Ratgeber: Praktische tips:ItO ccl v*n de maand.
NS -r>pesschau/Tagesthemen.
Se n Brasilia" Phantastische
'"Ss g.V°cumentaire over Brazilië.
J| St l"Weltcup. Wereldcup skiën
Smßn.nton- Afdaling voor heren.Se ar: Marifred Vorderwül-
■o(Li

!*0 ,;1| Tagesschau.
°0 Ta„reletekst-overzicht.
05 sf„lesschau.
Navenh Moca " die Tochter desV i," alters- Braziliaanse Serie.

*" Mar. a Santos, Rubens de Fal-
ooSuPauloea-rv and Le"te. Philomas Phi-

'OO rji °c
T

urnentaire.
15 cfTrickfilmschau.

tn van fre\ltaliaanse tv"film in 6 de"
j'arnin 9' Comencini naar het ge-
Scis ï? b°ek van Edmondo De,y Dor** Eduardo De Filipo, John-

-15 y^1' Giuliana De Sio e.a. Afl.s..t96MSCnaU-
e "eraro keine Hemmungen.
rhar^e praadse,s met Michael

'30 ïa9esschau.& & "nd Heute.
«er>dei> ï s H"mberto. Serie. .Afl.:5a p

6II Entscheidung.
"0 crïSlamma-overzicht.'"15 v»r> Tagesschau.

S6''9e tw n Westen inclusive. Drie-
16ter StVi u van Dieter Wedel. Met:*Studif? cck' Krystyna Janda, Kat-
71 drie u ccl 2 Bruno raakt met
reischa en verzeild in een tour-S is ep De excursie door Ameri-
IT^tmoV 1 droom, maar soms een£°° Irn Le-
f3O Tan ennPunkt-y Ohn themen- Actualiteiten.SC* F"ter - Highlights. Muzi-Vv^^epunten uit 5 jaar 'Ohne

Filter. Presentatie: Felix Parbs.
00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
kana ifr'"abonnees:en *ie schema exploitant

i^^artw,, programma
>S * tvT 6.0 9eluidsweergave

e?,ali9 bij stereoapp.
v lele'6kst ondertiteling

TELEVISIE
VJ"<' 1; 5 26. 29. 46. 51. 53 en 57
1i,.. —,

Nederland 2: 31, 33, 35, 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België 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

België/TV 1
j.oq 2 ' i i as

I he se?i!n en dochters. Australi-
ï^ards Dmet Pat McDonald, Tornl h?s StrA_ioWena Wallace e.a. Herh.
vNe Specialiteiten: Een zaak
*? fle r^H.denstand- Afl.3: Een feest

iRS JUki _enstand- Herh.f«0 ke Box.
jS dan^y Candy. Tekenfilmserie
«,6srnLot9eval|en van een klein
(l S d6 Afl: De moo'e "euvel.
(Jijrje ger Ur- Amerikaanse tekenfilm-
iv?0r Phil iieerd °P f'guren gecreëerdUte'Wki' 6ndez- AfL: 'De sm°esjes

' a 17 tA ln De Vo9el is gevlogen./ JB>lischP
S

cpit. McPhee- Vierdelige
lir^s aih J

sene naar deroman vanO»- Phifnu96- Af'-2- Met: Sif JOhn
J"e is n" P Hancock, John Bach e.a.I>t ODn

e brand zwaar gewond en5 nh-uisTyon°lT,en worden in het zie-
jjibuurj 7adle Tree, een meisje uit
JnS Ni6',.^an9t SP't liJdeliik °P-S'Slak v!a teletekst.

' h S plon Ar>imatieserie. Herh.
iefrh. Ns- Plons en de tekenaar.
5l ° H/le i-| Neren '"a: Detective-reeks voor
rtft/,: Paili d

De speedsweetrace.
'IC^e ei ,lcour' Lea Couzin, Mieke
V° Kir Herh-■ N jo'^njaro. Nieuwsmagazine

I»ï Wer^ren- Presentatie: Manuela

fels &"" fi|m., 'Cha I„tt??st met Mieke, Dennie,
'r!rs,|ied«r Frec|dy. Kerstshow metLik bii r> vanuit De Grote Kerk inL^o.a'.'i^stede. Op het program-
llll "" Gloria in Fvrelcinc nar,- <stiL

le Nacht, Heilige Nacht; Nu sijt welle-
come; Er is een kindeke.

19.40 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 Pak de poen: De show van

een miljoen. Loterijshow vanuit het
Amerikaans Theater. Presentatie:
Luc Appermont.

21.45 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen gepresenteerd door Herman van
Molle. Vandaag spelen Ronny Swig-
gens en Peter Vandenbossche tegen
Benny Verhees en Luk Meertens.

22.20 Wie schrijft die blijft. Literair
magazine. Presentatie: Martin Coe-
nen.

23.15 Nieuws.
23.20 Zomerrock. Hoogtepunten uit

de zomerrockfestivals in Nederland
en België van de afgelopen zomer.

00.00-00.05 Coda: 'Zacht als een ha-
zelaarsblad' van Pol le Roy.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:

Een onderzeeër ten onder.
16.10 "" 8.0.0.5.! Kinderprogramma

gepresenteerd door Bart de Graaft.
16.30 "" Pim de Pinquin. Russische-

Japansetekenfilm in twee delen voor
jong en oud over het leven van de
kleine pinquin Pim. Afl.l.

16.55 (TT) Een Amerikaan. Drama
van twintig minuten om het belang
van autogordels te onderstrepen, ge-
koppeld aan een verhaal.

17.20 "" Starcom. Tekenfilmserie.
Afl.: Geheim transport. Onze helden
begeleiden officieel de voorname
ruimtevaarder Flash. In werkelijkheid
vervoeren ze tegelijkertijd een zeer
aeheim waoen.17.45 "" Call to Glory. Amerikaanse
serie. Afl.: Voorpaginanieuws. Kolo-
nel Sarnac krijgt opdracht een nieuw
vliegsysteem te testen, maar wordt
daarbij zelf flink op de proef gesteld
door een overijverige verslaggeef-
ster. Herh.

18.30 "" Mijn eerste keer. Program-
ma waarin ervaringen en emoties van
kinderen die iets voor het eerst mee-
maken centraal staan. Vandaag: Bal-
let.

18.55 De Fabeltjeskrant.
19.00 "" Countdown. Popprogram-

ma gepresenteerd door Wessel van
Diepen.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 "" Muziekspecial Annie

Schilder. Muziekspecial rond deze
Volendamse zangeres, opgenomen
in Turkije.

21.05 "" Maya. Maandelijks program-
ma gepresenteerd door Maya Ek-
steen vanuit 't Zonnehuis in Amster-
dam.

21.50 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaapvan Meekren
en Ruud Hendriks.

22.35 Fitrace. Derde aflevering van de
zevendelige serie sportieve program-
ma's gekoppeld aan een verzameling
sporten en gepresenteerd door llona
Hofstra.

23.10 China Beach. Dertiendelige
dramaserie. Afl.6: Choa Ong. Op het
zonovergoten strand lijkt de oorlog
ver weg, vooral omdat Laurette zich
met niets anders bezighoudt dan haar
zangcarrière. Voor Colleen zijn de
verschrikkingen veel realistischer,
omdat ze dagelijks te maken heeft
met de gewonden in het ziekenhuis.

00.05-00.10 Journaal.

" Liesbeth List te gast in 'Mijn eerste keer. (Nederland 2 -18.30 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
10.23 Sissi - Schicksaljahre einer
Kaiserin. Herh.

12.10 Report.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Tagesschau.
14.20 Der Vater eines Mörders. Tv-
film naar het boek van Alfred An-
dersch. Met: Hans Korte, Jörg Fal-
kenstein, Roland-Momme Jantz e.a.
Herh.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Gandi, der Ganserich. Teken-

filmserie. Afl.: Fischen und Jagen und
andere Geschichten.

16.25 Bettkanten-Geschichten. Se-
rie. Afl.: Die Fünferbande. Met: Mirco
Lomoth, Axel Hensen, Katharine Loh-
se e.a.

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

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

17.40 Der Landarzt. Serie. Met:
Christian Quadflieg, Antje Weisber-
ger, Hendrik Martz e.a. Afl.: Alles
noch mal von vorn. (om 18.15 uur on-
derbroken voor lottotrekking A.)

18.54 Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Doppelpunkt. Vandaag:

Vrede sluiten met de vijand - Kunnen
jonge Israëliërs en Palestijnen met el-
kaar praten? Presentatie: Barbara
Stöckl.

20.15 Studio 1: Spuren - Fakten - Hin-
tergründe. Presentatie: Bodod H.
Hauser.

21.00 Fatman oder Der Dicke und
ich. Amerikaanse detectiveserie.
Met: William Conrad, Joe Penny,
Alan Campbell e.a. Afl.: Tödlicher
Wahlkampf.

21.45 Heute- Journal.
22.10 Kontext: ...und Kinder brau-

chen Liebe. Reportage over hulpver-
lening aan kinderen in de Derde We-
reld.

22.40 Komm zurück, Jimmy Dean.
Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
Robert Altman. Met: Sandy Dennis,
Cher, Karen Black e.a. 1975: 25-jaar
naar het ongeluk van hun idool James
Dean, besluiten de leden van diens
fanclub een reünie te organiseren.
Jeugdherinneringen worden opge-
haald, maar het samenzijn leidt ook
tot teleurstellingen.

00.25-00.30 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88.2 mHz (van 1900-7 00 ook
Irequenties 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 rr.) 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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Caro-
line en Wayne kunnen Alison niet lan-
ger wegcijferen.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Candida geeft Ri-
cardo een goudstaaf als huwelijksge-
schenk. Rodolfo vertelt Sinja Mosa
dat Bentinho op de baron schoot.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.

20.10 Kwidam. Videospelletjes met
Marleen Gordts.

20.15 ■ Midden in de riacht.Ameri-
kaanse speelfilm uit 1959 van Delbert
Mann. Met: Fredric March, Kim No-
vak, Glenda Farrel e.a. De vriend-
schappelijke relatie tussen de we-
duwnaar JerryKingsley en de 24-jari-
ge gescheiden secretaresse Betty
Preisser groeit uit tot een liefdesrela-
tie en er worden huwelijksplannen ge-
smeed. Dit tegen de zin van naaste
familieleden.

22.10-23.05 Mobiele mensen - auto.
Vierwekelijks programma over de
auto. Vergelijkende test BMW 33,
Alfa 264, Rover 827 I Sterling;
Droomauto: Cobra; Pech weg in een
handomdraai. Presentatie: Rudy Pin-
ceel.

" Kim Novak in 'Midden in de
nacht. (BelgiëlTV 2-20.15 uur)

Duitsland 3 West
09.40-11.00 Schooltelevisie.
15.35 Teletekst-overzicht.
16.00 Neues vor der Katze mit Hut.

Poppenspel van de Augsburger Pup-
penkiste. Afl.3: Die Geburtstagüber-
raschung.

16.30 Papier-Peter.
17.00 Abenteur auf der Transsib.
Driedelige serie over het Transsiberi-
sche spoorwegtraject. Afl.2: Von der
alten zur neven Trasse.

17.45 Magnum. Amerikaanse serie.
Met: Torn Selleck, John Hillerman,
Roger E. Mosley e.a. Afl.: Der Mord-
plan. Magnum gaat op zoek naar een
jongeman die zich bij een mysterieu-
ze sekte heeft aangesloten. Hij ont-
dekt al spoedig met gevaarlijke men-
sen te maken te hebben zonder te
weten wat ze in hun schild voeren.

18.30 Kein Tag wie jeder andere-
Die Reise zu den Göttern.

19.00 Aktuelie Stunde. Regionaal
magazine met sport en nieuws.

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Wissenschaftsshow: Phero-

mone - Liebesduft und Schrecksigna-
le. Met: Petra Spamer, Jean Pütz en
Susanne Schmidt-Alck,

22.30 ■ City Girl. Amerikaanse speel-
film uit 1930 van Friedrich Wilhelm
Murnau naar het boek 'The mud turt-
le' van Elliot Lester. Met: David Tor-
renee, Edith Yorkse, Dawn O'Day
e.a. Met Duitse tussentitels. Een jon-
ge boer, die in de stad de oogst van
zijn vader verkoopt, wordt verliefd op
een kelnerin en brengt haar als zijn
bruid mee naar huis. Zijn vader, een
echte familietiran, is tegen het huwe-
lijk. Hij beschuldigt haar ervan een re-
latie met de voorman van de landar-
beiders te hebben. Tijdens de volgen-
de oogst komt het conflict tot een dra-
matische ontknoping.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

" Katja Studten Peter Striebeck in 'Wilder Westen inclusive
(Duitsland 1 -20.15 uur)

België/RTBF 1
17.15 Nouba nouba, met Alex, La sou-

ris motorisée, Graphoui en Le Petit ==
vampire. Herh. 18.30 Jamais deux ==
sans toi, gevarieerd informatief pro- _=
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce __j
soir, regionaal programma. 19.30 Jour- ==
naai. 20.00 Strip Tease, magazine. ==
21.05 Le champ d'amertume. Deense ==
tv-film uit 1987 van Morten Henriksen =
naar de roman van Karen Blixen. Met: =
Erik Mork, Jorn Gottieb, Kirsen Olesen =e.a. 22.10 Coup de film, filmmagazine. ==
22.30 Cargo de nuit, Europese filmma- =
gazine. Aansl.: Uitslag Nationale Lote- ==
rij. 23.10 Laatste nieuws met aansl.: =paardenkoersen. 23.40-23.50 Le coeur ==et l'esprit, katholiek magazine.

TV5
16.10 Un Enfant Nomme Michel. 16.30
Bonjour, bon appetit. 17.00Récréation.
17.30 Des chiffres et des lettres. 18.00
Les Cinq dernières Minutes. 19.30 Pa-
pier Glacé. 20.00 Viva. 20.45 Les tré-
teaux de l'été. 21.00 Dossier Justice.
21.30 Musique classique. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.35 Festival du Thaatre
des Francophones. 23.25 Continents
francophones. 00.25-01.00 Papier Gla-
cé.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
'Oijvy °u* 2Ün. Tv-magazine voor
14^11 nftSenta,ie: Paulien Lens-
"W Program-
atie u Pcestelijke liederen. Presen-°°-l3rllen van Di'k-
*«chtK Nieuws voor doven eni.007°renden.

pf'eyis kerstfeest. Portret van
iv Herh-

"^ikaliSt met Viktor Klimenko.
100 *fi portret van een Kozak.
Sur! natuur en Noord-Amerika.
I-2S (_*"?" Afl.: De bever.

mnSSle- Amerikaanse serie. Afl.:
!ün L '°°lste geschenk. Het gebied
Wome en Corey Sluart is uit9e"j6reQp een boom te schenken aan

Vhm1"9 voor de kerstviering in het
llllln °e Doom die daarvoor het

meest geschikt is, is echter de ont-
moetingsplaats van een jongetje en
zijn vader...

16.50 (TT) Kinderkrant.
17.30 Journaal.
17.46-18.00 Tijdsein-Buitenland. Ac-

tualiteitenrubriek.
18.30 Jody en het hertejong. Teken-
filmserie. Afl.: Jody ziet de bui han-
gen.

19.00 Journaal.
19.20 Gospelmagazine. Presentatie:

Jan van de Bosch.
19.45 Bunkeren. Interviews met be-

kende Nederlanders.
19.55 De Campbells. Canadese se-

rie. Afl.: Vaders en zonen. Door een
ongeluk bij het bouwen van een
schuur moet Robert Whitiker zijn
been missen. James Campbell ver-
leent Robert hulp, terwijl Neil Roberts
zoon Alf helpt om de schuur af te bou-
wen.

20.20 Drie jaar, acht maanden en
zes dagen. Verslag van de tocht die
Bob Wieland op handen aflegde.

21.00 Doelenconcert 1988. Kerstcon-
cert vanuit De Doelen 0.1.v. Arie
Pronk. M.m.v. de koren Deo Cante-
mus en Songs of Praise, een strijor-
kest, Jan van Weelden (orgel), Loek
van der Leeden (piano), Adree Back
(sopraan) en Hans Scheijen (bas).

22.00 De nijlmoeder van Assiout.
Reportage over geloof, hoop en liefde
voor kinderen die anders geen kans
meer hadden gehad.

22.30 Journaal.
22.40-23.20 Mag ik 's met je praten.

Portret van John Parkes die van een
skinhead in een gelovigeveranderde.

k^ekspecial rond de Volen-tMLZanaeres Annie Schilder.uer'and 2 - 20.29 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-11.15 Schooltelevisie. Kijk als

je tekent, zie je meer. Les 1 t/m 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 3 en slot. De vader van Ali
komt op het idee om Gülibik te trainen
voor hanengevechten.

18.30 (TT) De jaren dertig. Les 3.
19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief

jeugdprogramma.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Julia's geheim. Tv-film van

Hans Hylkema. Met: Fundu Müjde,
Nahit Güvendi e.a. Het Turkse meisje
Arzu Sülün moet voor haar ouders
verborgen zien te houden dat zij de
hoofdrol speelt in de schoolvoorstel-
ling van Romeo en Julia.

22.22 Een Griekse tragedie. Anima-
tiefilm van Nicole van Goethem.

22.30 Journaal.
22.40 Studio Sport.
23.05 Dako. Een theatraal concert van
Lodwijk de Boer. Met: Hans Dagelet
en Paul Koek.

23.48-23.53 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/Télé 21
19.00 Le coeur et l'esprit, katholiek ma-
gazine. 19.30 Journaal. (Met simul-
taanvertaling in gebarentaal). 20.00
Challenge. Les belges aux jeux. 22.00-
-22.35 La cité sans voiles. Politieserie.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik.
09.00-10.50 Schooltelevisie

17.30 Adolf Kolping. Afl.2. 1841-
-1848.

18.29 Rebecca: Ein Madehen setzt
sich durch. Afl.3: Miras Tod. Herh.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau.
19.30 Schlaglicht.
20.10 Agatha Christie: Miss Marple.

Engelse misdaadserie naar de ro-
mans van Agatha Christie. Afl.: Ein
Mord wird angekündigt (3). Herh.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Einladung. Amusementspro-
gramma live vanuit Pirmasens. Pre-
sentatie: Hans-Ulrich Stelter.

22.15 Die Fremde. Portugese speel-
film uit 1982 van Joao Mario Grilo.
Met: Femando Rey, Teresa Madruga,
Carole Courtois e.a. De 50-jarige An-
dré staat voor een echtscheiding. Hij
kan echter niet met zijn verleden bre-
ken. André kan het huis, waar hij
sinds zijn kindertijd woont, niet verla-
ten. Dan leert hij Eva kennen, een
jonge vrouw uit Lissabon. Eindelijk is
André in staat met zijn verleden in het
reine te komen.

23.55-00.00 Laatste nieuws.

Radio 1

radio
(Elk lieel uur nieuws.) 7.03 VARA
Radio I Woensdageditie. 12.56Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.08
TROS Aktua. 13.25 Journalistenfo-
rum. 1405 Binnenl. Zaken. 1430
TROS Klantenservice. 15.45 Hallo
met de TROS. 16.05 Tijdsein.
18 45 Waar waren weook al weer?
Vervolgverh. 1858 EO-Metterdaad
Hulpverlening. 19.02 Hobbyscoop.
19.30 Akkoord. 20.02Langs de lijn.
22.02 Podium van de Neder!. Lich-
te Muziek. 22.45 Man en paard ex-
tra. 23 05 Met het oog op morgen.
0.02 Volgspot. 1 02Romance. 2.02
Claire-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
602 In 't voorbijgaan. 6.07-7.00
Vandaag... donderdag.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Ook
Goeiemorgen. 9.03 Muziek terwijl u
werkt 11.03 Tineke. 12.03 Will wil
wel 14.03 Terug in de tijd 1503
Nederland Muziekland. 17.03 Hier
en nu. 18.03De wereld zingt Gods
lof. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.00-
-7.00 Zie Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Ronduit
Music-time. 9.03 Muziek motief.
10.03 Expresso. 11 03 EO-Metter-
daad Hulpverlening. 11.03 Country
trail 12 03 Praise. 13 03 Toga Par-
ty 14.03 Nozems-a-gogo. 16.00
Janssen en Jansen. 17.03Ronflon-
flon met Jacques Plafond 18 03
Driespoor. 19.02 De Wereldont-
vanger. 21 02 Het front. 22.02 La
Stampa. 23.02-0.00 Stompin.

Radio 4
700 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord 8.10

Platennieuws. 8.45 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal progr. 10.00
Orkestpalet. Ensemble Modern
11.15 Pianomuziek. 11.45 C.Ph.E.
Bach herdacht (16). 12.20 Prome-
nade : Weens Toonkunstenaars-
kamerorkest. 13.00 Nws. 13.02
Lunchconcert: (Kerst)barok 1345
Songs of praise. 14.30 Solisten
1988: Opnames van eindexamen-
kandidaten Uitvoerend Musicus
Orgelmuziek. 15.00 In de kaart ge-
speeld. 17.00 Jacco'skeus, operet-
te- en musical. 1800 Nws. 18.02
CeDéa. CD s rond een thema.
20 00 Nws 20.02 Postbank-Swee-
linck Concours 1988. 22.-00-0.00
Voor het stil wordt en wat later.

SAT1
Ë 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
| SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
Izicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Die Ziegen.

09.35 Jackie und Jill - Die Barenkinder
vom Berg Tarak. Afl.: Bonamis Falie.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-
pital. Afl.: Laura wird eifersüchtig. 10.50
Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Bandido. Amerikaanse western
uit 1956 van Richard Fleischer met Ro-
bert Mitchum, Ursula Thies e.a. 12.40
Telethema: Wirtschaft. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Programma-overzicht. Aan-
sl.: Ihr Horoskop. 14.05 Dr. Dolittle. Afl.:
Dr. Dolittle und der Phönix aus der
Asche. 14.30 Prarieindianer. Afl.: Der
Sohn des Stammes. 14.55 Der Golde-
ne Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Scheidung im Hause Webber.
15.50Koehen mit SAT 1.16.00 ■ Mei-
ne drei Söhne. Afl.: Der gute Einfluss.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: Die
tote Stadt. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Bezau-
bernde Jeannie. Afl.: Prinzessin Armi-
na. 18.15 Das Glucksrad. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. Ge-
winn in SAT 1. 19.10 Hotel. Afl.: Freu-
de. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Spenser.
Afl.: Angst und Hoffnung. 21.00 SAT 1
Bliek. 21.10 Vier Madels aus der Wa-
chau. Duitse speelfilm uit 1957 van
Franz Antel met Isa Günther, Jutta
Günther 22.55 SAT 1 Bliek. 23.05 Tele-
thema: Natur. 23.20 Die Rechnung
zahlt der Bounty-Killer. Italiaans-
/Spaanse western uit 1978 van Fernan-
do Cerchio met Peter Lee Lawrence,
Luis Davila e.a. 00.55-01.05 Program-
ma-overzicht.

SSVC
: 13.00 Children's SSVC.
13.15 Puddle Lane.: 13.30 l've got a Secret.

i 14.00 News and Weather.
i 14.30 Neighbours.
| 14.50 Heirloom.
i 15.15 Take the High Road.
i 15.40 Children's SSVC.
; 16.00 He-man and the Masters of

the Universe.; 16.20 Simon and the Witch.; 16.35 Record Breakers.; 17.05 Scooby Doo.
j 17.10 Palace Hill.
I17.30 Blockbusters.
| 17.55 Prove it.
| 18.20 Emmerdale Farm.
■ 18.45 News and Weather.
! 19.00 This is your Life.
| 19.25 Coronation Street.
! 19.50 Des O'Connor tonight.
'■20.40 Executive Stress.
: 21.05 Game, set and match.
I22.00 News and Weather.
i 22.30 Whos line is it anyway?
:22.55-23.25 Film '88.

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 Blinkins. Serie.
10.00 ""Countdown.
11.00 ««The Coca Cola Eurochart

Top 50.
12.00 ""Soft and Romantic.
13.00 Another world. Serie.
14.00 Canon Fashion TV.
14.30 Ask Dr. Ruth.
15.00 Elephant Boy. Serie.
15.30 Castaway. Serie.
16.00 "" Pop Formule.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget. Serie.
18.28 The Times Headline 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 The Levkas Man. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 BUI: On his own. Film.
22.17 The Uniroyal weather report.
22.20 Shell International Motor

Sports 1988.
23.23 The Times Headline News.
23.25 Thailand Panorama.
00.25 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report
01.00 Organ Music of Baroque Bo-

hemia.
01.35 Carols for Christmas.
02.20 National Gallery Series.
02.50 Playing Shakespeare.
03.50-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws. 9 02 NOS sportief. 9 25
Waterstanden. 9.30 Ouder worden
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival 17.00 TROS
Huiswerklijn. 17.40 Basiscode 3.
17.45 Postbus 51 17.55 Meded
en Schippersberichten. 18.00 Nws
18.10 TROS Kinderforum. 18.20
Uitz. van de VVD. 18 30 Tempo
Doeloe. 19.00 Progr. voor buitenl.

werknemers 20.30 Belcanto
21.00 Latijn. 21.30 <?a va? 22.00-
-22.30 You're welcome.

Omroep Limburg
7 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel. gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10 02, 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, de buren,
agenda en muz. 13.05, 14.02,
15 02 en 16.02 Kort nws 17.02
Reg weerbericht 17 05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 1725 De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17.55 Kort
nws. 18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
530 Goede morgen. Morgen
(6.00-6.30-7.00 Nws , 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8 00 Nws. 8 12 Firma
Platenboer & Zonen 10.00 Nws
10 03 Het schurend scharniertje.
1008 Het eerste bedrijf. 11 55 Me-
diatips. 12 00 Limburg 1988 13 00
Nws. 13.10 Made in Germany.
14.00 Dilemma. 17.00 Focus.
17 10 Ri|swi|ckfoon 1900 Nws.
19.10 Dansvergunning. 22.00 Nws.
22.05 Jazz Kaflee. 23 30-2.00
Twee tot twee (0.00 Nws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12-10.00 Die Springfield Story.
Herh.

12.30 Hulk. Serie. Afl.: Goldrausch in
Chinatown. Herh.

13.15 Programma-ovrzicht.
13.20 Der Chef. Serie. Afl.: Besuch

nach Dienstschluss. Herh.
14.05 Programma-overzicht.
14.10 Klass! Quiz.
14.45 Popeye. Tekenfilm.
14.50 Bornemanns Nahkastchen.

Herh.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight Rider. Serie. Afl.: Aus

Spass wird bitterer Ernst.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Lieber Onkel Bill. Serie. Afl.:

Holiday in Spain.
17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Serie. Afl.: Jager der

Steinzeit.
18.45 RTL aktuell
19.03 Karlchen.
19.10 Der Mann aus Atlantis. Serie.

Afl.: Wildwest in Land's End.
20.00 Weerbericht.
20.10 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,

Prozesse. Serie. Afl.: Wochenende
hinter Gittern.

21.05 Traumbus. Duits/Oostenrijkse
speelfilm uit 1985 van Franz ANtel.
Met: Stephane Hillel, Sascha Hehn,
Olivia Pascal e.a.

22.50 RTL aktuell.
23.10-00.10 Rock TL. - in concert.

Vandaag: Bob Marley.

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal. 17.30
Sport-zeit extra. Ski-wereldkampioen-
schappen heren. 18.00 Bilder aus
Deutschland. 19.00 Heute. 19.22 3sat-
Studio. 19.30 Eine blassblaue Frauen-
schrift. Tv-film van Axel Corti met Frie-
drich von Thun, Gabriel Barylli, Krysty-
na Janda e.a. Deel 2. 21.30 Kennwort
Kino. 21.45 Kulturjournal. 21.53 Sport-
zeit Nachrichten. 22.00 Das Jahr da-
nach. Aflevering uit de serie 'Spek-
trum'. 23.15 Medium. Radio- en televi-
sieverhalen. 23.40 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European business weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Treasures of the Snow.
10.45 Madness.
11.15 Samantha Fox Christmas

Special.
11.45 Tarzan's Revenge.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Flying High.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 The Europeasn Top 40.
16.00 Supertime.
17.00 Power Hour.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 The Kenny Everett Show.
19.40 Power Boats 1988 lOGP.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: His Girl Friday.
22.10 World Seniors PGA Golf '88.
23.10 Super Channel News.
23.30 Goodyear Weather.
23.35-00.35 Power Hour.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 6.45 Wunsch-
kasten 7 10 Adventskalender. 7.30
Regionalmagazin. 7 45 Veranstal-
tungskalender. 8 10 Presseschau.
8.30 Für die Kranken 9.00 Regio-
nalmagazin 905 Musikexpress.
1000 Gut Aufgelegt. 12.00 Veran-
staltungskalender: Musik bei Tisch.
12 30 Presseschau 13 00 Fri-

schauf 14 05 Musikzeit heute: Lie-
der, Chansons und Folk. 15.00
Nachmittagsstudio 16.05 BRF-ln-
tern. 18.00 Regionalnachnchten:
BRF-Aktuell 18.40-20.00 Orgel-
und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 900 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Tretf nach
elf. 12.00Is ja 'n Ding. 14.00 Viva.
16.00Entenjagd 17 00 Musikduell.
17 50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
duell 19.00 Prima. 20 00-1.00 Ein
junges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon 12 07
Gut aufgelegt 14.05 Aut der Pro-
menade 15.00 Cafe-Konzen
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21.00Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.
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Te k. Piemontese PINKEN
tevens hoogdrachtige zoog-
koe, tel. Q4451-1353.

Gebr. en nieuwe KUIL-
VOERSNIJDERS. Ruime
keuze uit 40 stuks. Tevens
losse delen. Collé, Nuster-
weg 90, Sittard, tel. 04490-
-19980.

Beloning voor inlichtingen
van diefstal uit mijn auto op

Dit hoeft niet te gebeu-
ren als u een AUTOKLUIS
monteert in uw auto. In
deze kluis kan uw autora-
dio + papieren enz. veilig
opgeborgen worden. By
ons spec. prys. Bij G.G.
Auto's en Shop. Heerenweg
286, Heerlen (grote weg
Heerlen-Brunssum).

TE KOOP
HEERLEN-

DE HEUGDEN
(nabij centrum)

Ruime maisonette, met cv. Ind.: entree,
berging, woonk. 9.00x4.70, open

keuken, slpk. 6.00x3.00, badk. met
ligbad en v.w. Aanv. direkt. Koopprijs

’ 93.000 - k.k.
Inl.

NEDU B.V.
Tel. 045-710909.

Randstad jÉ»
heeft volop ||||y
werk Jlm/)
Werkstudenten
Bent u geïnteresseerd naast uw studie enkele avonden per
week te werken, dan kunt u direct aan de slag bij een
produktiebedrijf in Kerkrade. U bent 18 jaarof ouder en
gaat als machinebediende werken. Werktijden: 23.00-07.00
uur. Kandidaten dienen telefonisch bereikbaar te zijn.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

-m" randstad uitzendbureau

Alg. MASSAGE door
charm. masseuses, van al-
les wat en nog veel meer!
045-228738 (Geen sex).
Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. 24-uur service.

15.000 OPTI-BELT V-snaren direct uit voorra3 v k
baar. Voor industrie, landbouw en huishoud^ y t»
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716^ tg

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

STOELMATTEBÏy 4nieuwdrieten, Dieiir. «tanstoelen m. » jf'
418820. _^^ Kl

NIET ALLEEN |;
ONS PERSONEEL ;

MAAR
lEDEREEN KRIJGT

OPALLEKERSTKLEDINÜ
AANKOPEN

BU PIETERS DORTO
'Geldig t/m zaterdag 24 december 1988

HEERLENPROMENADE/GELEENSTRAAf
MAASTRICHT GROTE STAAT

SITTARD MOLENBEEKSTRAAT
VENLOKLAASSTRAATL —
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alcoholsmoezen (7)

'Alcohol is gezellig'
S erT'l moeder komt uit Fries-
S een r n Vader "i* Mestreech ik
W "friese kruidkoek maar ge-
"Bies Lünburgs deeg."
\ d

*,cm klinkt hard en vals3H», kant oortuin. Jopie heeft

' Neen Vanochtend en daar mag
v heeft Van meegenieten.
NWrt l twintig pagina's jaar-
3en'v ergens diep in het ge-
hta4kt de comPuter was zoek-
%fnL Weer teruggevonden.«W °ut)e van Erik, de afdelings-
£4ïliedfV "*ereen overkomen schat en
f'eh^ maafidagochtend", had«cm gezegd.

Sde"lerkillg was Erik m het ver-
» Ninliiu gat geschoten. Het was
Vt_J genoeg dat de direktie-

>cleTSse meer verstand had
3 ook omP«ter dan hij. Maar om
t 1 fnaa 'ï9 papjes te maken over
H t^dagochtendkater, dat was
fty «ctloos. Hij besluit er verderHen woorden over vuil te

Nker Weer achter de tekstver-
S het " haar stoort%r djaarverslag vanavond nog
:el oP~ drukker. Maar ze wordtNffi010 door Paul- de perso-
h r een °f ze ooven wil komen

So overleg over het jaarlijkse
Ruitje "feest- Jopie zucht.
,°or je' *.. had gisteren een uur

j6 gehouden maar toen
Net Xp?n langrijke afspraak. Je

; ,ie agenda in de gaten
f " Jonkie."'^Ul ■f'ijrj't^aad, Jopie behandelt hem
N^een klein kind. Ze is wel-Hr hm?"19 Jaar ouder dan hij,

"eft voor personeelschef
Si Z1) "et. Paul besluit zijn
fes o"aar te houden. Hij heeft Jo-
h d ho?anisatietalent maar al teh^lsfer^9, 2eker voor het perso-
Jlt >. JJ '"Neewl laar geen zin in het per-SSef'' zegt J°Pie "deV^e tegen haar collega

jij en we nou", zei Adrie.
S^/l m altijd de gangmaker.

Eén keer per jaar mag jeeens zin-
gen en dollen en nou heb je er
geen zin in."
„Dat is nu juist waarom ik geen zin
heb", zegt Jopie. Ze gooit haar lege
boterhamzakje in de prullebak en
legt haar benen op Adrie's buro.
„Het hele jaar zijn ze hier op kan-
toor niet uit de plooi te krijgen. Kri-
tiek, komplimenten of gewoon
eens wat gezelligs, ze houden alles
voor zich. Alleen op het perso-
neelsfeest. Vorig jaar heb ik hart-
stikke leukmet Erik gepraat op het
feest. En die eigenwijze Paul kwam
eens wat los. Gezellig hoor, met
een borrel op. Het probleem is al-
leen dat ik me de volgende dag al-
tijd zo verraden voel. Dan kruipt
iedereen weer in zn schulp en ik
ben de enige die nog hard zingt en
alles recht voor zijn raap zegt."
„Ik vind die personeelsfeesten wel
gezellig", zegt Adrie. „Maar ik
neem tevoren altijd wel drie bor-
rels anders voel ik me zon nuchter
kalf. Ik kom niet zo makkelijk los
en ik heb altijd het gevoel dat je
mee moet doen op een perso-
neelsfeest." Ze zucht.
„En ik kan niet goed tegen alkohol.
Ik heb de volgende dag altijd een
kater."
„Ook gezellig", grinnikt Jopie. „Kijk
meid, ik lust graag een glas wijn
maar ik heb geen alkohol nodigom
los te komen. Ik wou liever dat ik
iets kon drinken waardoor ik mijn
mond hield. Alkohol is een verdo-
vend middel, het verdooft als eer-
ste de menselijkerem.
Daardoor worden mensen wat los-
ser en zeggen ze dingen wat mak-
kelijker dan in hun gewone doen.
Ik vind dat leuk. Maar als mensen
onder invloed van alkohol dingen
zeggen die ze in nuchtere toestand
bewust voor zich houden dan vind
ik het niet leuk meer."
„Als je die grove poten eens van
mijn buro afhaalt dan gaan we even
de stad in, ik wil een paar nieuwe
planten", zegt Adrie.
„Kijk", zegt Jopie „dat vind ik dus
echt gezellig."

H_nny Raaff

Zout
De voedselpaketten die XX onder-
zocht bestonden voor gemiddeld 48
procent uit vet en voor slechts 35
procent uit koolhydraten. Het zout-
gehalte van sommige kantinemaaltij-
den bleek aan de royale kant. In het
eten dat XX voor het onderzoek in-
kocht zat gemiddeld zes gram zout.
Voor een hele dag hebben we ge-
middeld aan zes tot negen gram zout
genoeg. Het eiwit-, vocht- en vezel-
gehalte van de onderzochte maaltij-
den was over het algemeen wel vol-
doende.

Gezien de neiging van de meeste
mensen om te kiezen voor vette pro-
dukten, zouden kantinebeheerders
er volgens XX goed aan doen om be-
ter te letten op hun assortiment. Een
kleiner aanbod van gefrituurde
snacks en slaatjes en het gebruikvaningrediënten met een hoger percen-
tage meervoudig onverzadigde vet-
ten zou al een stap in de goederich-
ting zijn, aldus XX.

Het FVN-Magazine enquêteerde
92 ondernemingsraden of kader-
leden over de openingstijden van
kantines, het assortiment en de
prijzen. Hun oordeel over de kan-
tine was over het algemeen posi-
tief. Slechts 10 procent van de kan-
tinegebruikers vindt de prijzen te
hoog. Driekwart van de onder-
vraagden vond de ingrediënten

van de maaltijden voldoende vers
en 70 procent vond de smaak
goed. Drieënzestig procent echter
vond de kantine niet er gezellig
om er te eten. Verder bleek dat in
bijna de helft van de onderzochte
bedrijven na zes uur geen warm
eten meer is te krijgen. Bij bedrij-
ven met meer dan 750 werkne-
mers is dat nog altijd 30 procent.

Sharon
Een wel heel bijzondere vrucht is
de sharon, een variant van de kaki,
afkomstig uit Israël. De vrucht lijkt
op een oranje-rode tomaat en is
fris-zoet van smaak en uitstekend te
combineren met zowel zoete als
hartige produkten. Een harde ste-
vige sharon wordt als appel gege-
ten. De zachte vrucht is lekker om

uit te lepelen en als fruithapje voor
baby's. Plakjes van deze vrucht zijn
heerlijk in fruitsalades en bij kipge-
rechten maar ze zijn ook geschikt
om puree en vruchtenmousse van
te maken.

Paddestoelen duurder
door jan van lieshout

GRUBBENVORST - „Wat eten we
met Kerstmis?" Die vraag heeft de
afgelopen dagen heel wat mensen
hoofdbrekens gekost. Onze weel-
de is van dien aard dat het moeilijk
is om nog iets feestelijkere te be-
denken dan wat nu al op tafel komt.
Gewillig laten vertwijfelde kokkin-
nen zich dan ook leiden door 'Hau-
te Cuisiniers' die met pollepel en
pen kunnen omgaan.

Het Franse ochtendblad Le Figaro
liet niet minder dan acht culinaire
journalisten het Kerstmenu voor
zijn lezers samenstellen. Om niets
aan het toeval over te laten werd
het eerst uitgeprobeerd. Als nage-
recht kozen dc journalisten dc Va-
cherin Mont dOr, een kaas met
een zachte korst uit Oost-Frankrijk.
Hij was vorig jaarverketterd, door-
dat mensen na consumptie van dc
kaas waren overleden. Dc zoge-
noemde lysteria-bacterie had toe-
geslagen. Dc poging tot eerherstel
is dc journalisten duur komen te
staan. Alle acht moesten met ver-
giftigingsverschijnselen in een zie-
kenhuis worden opgenomen.

Twee van hen waren zelfs al in
coma geraakt. Doktoren wezen de
beschuldigende vinger naar de
kaas.
Waarmee gezegd wil zijn dat ook
het toetje in onze welvaartsmaat-
schappij problemen schept.
Een zelfgemest konijn vormde
vroeger in veel gezinnen het Kerst-

rond
deklok

braad. Nu wordt voor tamkonijn de
neus opgehaald en moet het een
wild konijn of een haas zijn. Maar
waar haal je ze vandaan? Veel wild
en gevogelte worden daarom
geïmporteerd.
Kalkoenen - met Kerstmis het favo-
riete Kerstbraad in Angelsaksische
keuken - komen uit eigen omge<-
ving. Limburg is in dat opzicht zelf-
voorzienend. Alleen willen de Lim-
burgse kalkoenen nog wel eens te
vet zijn. Daarom houden velen het
met Kerstmis toch maar liever bij

een biefstukje of een varkenshaas-
je die het met paddestoelen uitste-
kend doen.
Met het oog op Kerstmis zijn de
paddestoelen in prijs gestegen. De
fijnere champignons gingen tot
f6,50 de kilo, reuzechampignons
tot f 10,50, oesterzwammen tot
f 15,- en Shii-take tot f 53,- de kilo.
Een gewilde groente op deKerstta-
fel blijven spruitjes. De allerklein-
ste - in veüingjargon de D-tjes -
deden f2- de kilo, de allergroot-
ste - in veüingjargon deA's - acht
dubbeltjes de kilo.
Gameergroenten voor salades zijn
prijzig. Radijs kwam aan f 1,- per
bosje van twintig stuksen cherryto-
maatjes kostten f3,50 per half-
ponds-doosje. Kropsla deed zes
dubbeltjes.
Als salade kan ook witlof of Chine-
se kool worden geserveerd. Ver-
pakt kwam witlof op f 2,60 de kilo,
los kostte het f2,10. Chinese kool
deed f 1,50 de küo.
Ook een gestoofde peer misstaat
niet op een Kerstmenue. De Saint
Remy - een roodkokende stoof-
peer van de Limburgse loss —kwam gisteren op de fruityeiling in
Gronsveld aan f 0,92 de kilo.

Conclusies onderzoek FNV-Magazine

'Vaak te vet eten
in bedrijfskantine'
Het 'eten bij de baas' is te vet,
bevat niet genoeg meervoudi-
ge onverzadigde vetzuren, te
weinig koolhydraten en is in
het algemeen te zout. Dat zijn
de belangrijkste conclusies
van een onderzoek van het
FNV-Magazine in samenwer-
king met Konsumenten Kon-
takt naar gangbare maaltijden
in elf bedrijfsrestaurants en
twee wegrestaurants.

Kantinegebruikers kunnen vaak
ook minder vette maaltijden sa-
menstellen, maar de indruk be-
staat dat ze dat over het algemeen
niet doen. XX onderzocht de
meest gangbare consumpties in
bedrijfskantines, zoals slaatjes,
broodjes kroket, broodjes kaas en
soep. Volgens de Nederlandse
Voedingsraad mag gezond eten
voor een derde bestaan uit vet en
voor 55 procent uit koolhydraten.

" Voedingswaarde assortiment bedrijfsrestaurants vaak ongezond.

Gebruik exotisch
fruit en groente
bij kerstmaaltijd

In deze feestmaand is het aanbod
van bijzondere groenten en fruit
groot. Exoten zoals carambola,
mango, ananas, litchi, passievrucht,
kiwi en mango zijn goed verkrijg-
baar. Ook is er eenruime keuze uit
diverse slasoorten en paddestoe-
len.

Mogelijkheden te over om tal van
combinaties te maken waardoor de
kerstlunch of het kerstdiner net dat
speciale exotische tintje krijgt.
Behalve een gezonde bijdrage aan
ons voedinsgpatroon geven deze
groenten en fruitsoorten kleur en
sfeer aan de maaltijd.

Vraag bij de groente- en fruiver-

kooppunten naar de gratis recep-
tenfolder 'Durf eens exotisch' uit-
gegeven door de Stichting Propa-
ganda Groenten en Fruit, of vraag
naar het uitgebreide boekje 'Bij-
zondere groenten en vruchten uit
binnen- en buitenland'

Carambola
De carambola oftwel sterfruit is in
schijfjes gesneden een ideale

kerstdecoratie. Een gele vrucht
met vijf scherpgekante ribben ter
grootte van een paprika.

De smaak van een goedgerijpte
gele vrucht is evenals de sharon
fris-zoet en lijkt iets op de smaak
van de kruisbes. Het vruchtvlees is
sappig en doorschijnend. Schillen
van de vrucht is niet nodig.

Carambola-sterren kunnen dienen
als decoratie in mousserende wijn
of cocktails maar ook als garnituur
bij vlees-, kip- en visgerechten.

consument

Protheses patiënten
kndarts veel te duur

wc 01 nun verzekeraars be-»oor / " nuljoen gulden te veel
*erk kronen en andere
1,7*611. Dat stelt de Vereni-
ojjJ[ r Tandtechnische Labora-

die fondsen en verze-
[kosten s eeft voorgesteld om de
kiti^af 1 januari 1989 niet lan-
Ki^ a de tandartsen te vergoeden
tij echtstreeks aan de laborato-

ïNl
de VTL dalen de prijzen

f«Hen tandartsen druk uitoe-
tycrrj, 015 de tandtechnische labo-
'e 'ari otn korting te geven of lage-
9flsgjJe^eiï te berekenen. De tand-
V q^lll6ll het verschil zelf hou-
?6kenfndat 2i' van bijvoorbeeld de
<tijge °ndsen vaste vergoedingen
Ven V°°r de 'echniekkosten. De■cW ,Vo°r de tandheelkunde be-
Wa4rva iaar 1,? n^az*i gulden,
<*eta Jr ongeveer 20 procent voor

(Nejj NMT
's 'andse Maatschappij voor

Tandheelkunde) zei in een reactie
dat de VTL haar nooit conrete plan-
nen heeft voorgelegd. De NMT
heeft wel contacten met de Vereni-
ging van Laboratoriumhoudende
Tandtechnici, waarvan de VTL een
afsplitsing is. Volgens een woord-
voerster is de NMT altijd bereid
om over concrete voorstellen te
praten.

Volgens drs. F. Werkman van de
Vereniging van Nederlandse Zie-
kenfondsen kan de VNZ de over-
eenkomst met de NMT niet zomaar
wijzigen. De tandartsen hebben
het recht om het technische werk
zo goedkoop mogelijk te laten uit-
voeren. Als het verschil russen
werkelijke kosten en de vaste ver-
goedingen te grootwordt zullen de
vergoedingen moeten worden aan-
gepast. De zaak heeft de aandacht
van de VNZ, aldus Werkman, maar
een wijziging van het vergoedin-
gensysteem per 1 januari is uitge-
sloten.

IT odujtjjg van prothese _\e tandheelkunde is grotendeels recht toe recht aan
door Mr. E. Prickartz, advocaat

De advocaat
en de reclame
De advocaat is de laatste tijd gere-
geld in het nieuws. Niet negatief,
zoals een tijdje geleden, toen twee
generaties elkaar te pas en te on-
pas, ook in de pers, bestreden. Het
is de presentatie van de advocaat
naar buiten die de aandacht heeft.

Het publicatieverbod is opgehe-
ven. Tot voor kort was het niet
geoorloofd dat een advocaat zich-
zelf op uitbundige wijze aanprees.
Advertenties in de krant in de trant
van: 'mijn naam is Mr. Kuur, ik ga
voor u door het vuur" waren verbo-
den. Er lag altijd wel een wakkere
confrère op de loer die dit soort re-
clame onmiddellijk afstrafte en een
klacht bij de plaatselijke orde van
advocaten indiende. Daarom werd
door sommigen wel de minder op-
vallende sluikreclame gebezigd
door regelmatig in de krant met
groter dan normaal lettertype te
vragen naar een stressbestendige
secretaresse die men dus helemaal
niet nodig had.

Het beroep van advocaat moest in-
getogen zijn. Een goed advocaat
spreekt zich vanzelf wel rond. Een
advocaat die geregeld in de kroeg
verblijft, kan daar een heel poten-
tieel cliëntenbestand opbouwen.
Een advocaat die een meer be-
scheiden aanpak prefereert doet
daar doorgaans wat langer over.

Niet zodra is het publicatieverbod
van de baan, of sommige advoca-
ten halen de pers met grote verha-
len, over de advocaat in het alge-
meen, maar de betreffende natuur-
lijk in het bijzonder.
De advocaat uit de ivoren toren?
Hoe het ookzij, het zal niet worden
zoals in Amerika. Daar beconcur-
reren advocaten elkaar in de plaat-
selijke pers met advertenties,
waarin een echtscheiding voor een
luttel aantal dollars wordt aangebo-
den van teksten als: 'Met Mr.
Goedzak adviezen, zal men nooit
een proces verhezen!', zal men
zich in Nederland niet gauw bedie-
nen.

In de toekomst mag een advocaat
zichzelf wel aanprijzen, maar dat
mag niet ten koste gaan van een

collega-advocaat. Ik mag mij niet
uitlaten in deze zin: "Valt op Mr. X
uw keus, v bent beslist een kneus'.
De betreffende Mr. X mag dan in
de ogen van de publiciteitsbewuste
advocaat geen kanjer zijn, Mr. X zal
ongetwijfeld de ereregels kennen,
diezeggen dat een advocaat zich in
woord en geschrift steeds op ge-
paste wijze en in geen geval onno-
dig grievend dient uit te laten. Juist
tegenover collega's moet een ad-
vocaat het niet in zijn hoofd halen
zich in krenkende of onheuse ter-
men uit te laten. Het publiciteitsver-
bod is dan welvan de baan, de bo-
venstaande gedragsregel blijft be-
staan, en Mr. X zal dat ook weten
en passend reageren, bij de Raad
van Toezicht wel te verstaan.

In het taalgebruik, waarin een ad-
vocaat bij uitstek bedreven moet
zijn, dienen de fatsoensnormen in
acht te blijven worden genomen.
Als een advocaat het met de waar-
heid zo nauw niet neemt, mag zijn
tegenpleiter niet schrijven dat hij
'liegt dat het gedrukt staat', maar
diplomatischer zal hij stellen, dat
'diens bewering pertinent in strijd
met de waarheid is. De advocaat
die voor een rechter eens beweer-
de dat zijn tegenpleiter de recht-
bank iets 'probeerde wijs te ma-
ken', moest dat bekopen met een
berisping. De advocaat, die zijn ex-
cliënte, tevens voormalig huis-
vriendin, die (van hem?) een dood-
geboren kindje had gebaard en
die in een romantische bui haar
een huwelijksbelofte had gedaan,
die hij achteraf niet wenste na te
komen, had geschreven dat zij al
jaren overspel had gepleegd,
daarna de concubine van een in-
lander was geweest en daarna bar-
meisje in een Japanse bar, moest
deze vrijmoedige ontboezeming
bekopen met een jaar schorsing uit
het beroep.

Een advocaat, die zich in een straf-
zaak laat betalen met geld afkom-
stig uit een diefstal maakt zich, vol-
gens justitie, schuldig aan heling.
Een advocaat, die van een dankba-
re cliënt met de Kerst een kalkoen
krijgt thuisbezorgd, en vriende-
lijkshalve zijn honorarium daarom
vermindert met ’ 25,- wordt moge-
lijk verkeerd begrepen. Mijn le-
zers wens ik, zonder kalkoen, een
gelukkig kerstfeest en een zorge-
loos nieuwjaar.

Enzymen
Ananas, kiwi en papaja bevatten
eiwitsplitsend enzym, dat een posi-
tieve invloed heeft op de bereiding
van vlees, dat daardoor malser
wordt.
Op zuivelprodukten en gelatine-
grechten heeft het enzym een ne-
gative werking. Daarom is het
raadzaam deze vruchten vlak voor
het serveren aan zuivelprodukten
toe te voegen. Anders wordt de
smaak bitter of gaan uitlopen. Gela-
tine gerechten waarin deze vruch-
ten zijn gebruikt worden niet stijf.
Het is daarom beter de vruchten
even te koken ofvruchten uitblik te
gebruiken.

Slasoorten
In deze tijd is er volop aanvoer van
soorten sla. Rood, groen, gekruld
of gekroesd, voor elk wat wils.
Zonder problemen te verwerken in
fraaie en smakelijke voorgerech-
ten.
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Uw actieve Citroen-dealer, De Koumen Verh. van pers.auto's, bestelauto's, UrUKKeriJ ÖCnreurb Nijverheidsweg 25 Stem. „_MM. .■ü.jJMIJTI De Gast SchOOnmaakbedrirJM
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724545; Suzuki-dealer. _.. , m „.. , drauliek, slangen en toebehoren voor Iy tf M2Q__!____l Lanugraai „_ -rr/.oc ou ________ïï3-]'IIIUI?Mi,__I P_i
________—-—________ p » n„:„ I MM BrUIdSIIUIS Dora BljSterveld o.a. industriële machines enz. fW immmmmmmmmmmm' Sperwerweg 28, 045-455635 Show- ■____y||_________lP^ ■

ïiDr^anB=. Bf»»ssr»rr --— ïïrB""p "s"="" SSsSs I
nndprri unnr aiie mprkpn Statmnsstr mr m _nTTCm______ - .. „ huur-taxatie-hypotheken. Parallelweg Z C. de Wit D.V. . nnXr^iTw^sö^ Autocentr. Collaris-Europcar fvf MH_Z_Z!__--B-i „From Castle of Beauties" 15, Hulsberg, 04405-1707. Postzegeihandei. Nobelstraat 41,6411 Bern Willems Verhuizingen J|
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deze buffer als tijdelijke opvang-
plaats.

Van onze verslaggever
RANSDAAL - Ergens in 1989 zal
pas bekend worden hoe en wan-
neer in Ransdaal de wateroverlast
zal worden aangepakt. Of er een
waterbufferbassin zal worden aan-
gelegd aan de St. Gillisstraat staat
niet eens vast.
„Misschien moeten we de oplos-
sing van het waterprobleem in
Ransdaal eerder zoeken bij de boe-
ren. Te denken valt aan het bevor-
deren van meer weiland en/of een
zodanig manier van land bewer-
ken - bijvoorbeeld door anders te
ploegen - dat de erosie ermee
wordt tegen gegaan. Maar hierover
moet eerst en vooral overleg wor-
den gevoerd met boerenstandsor-
ganisaties," verduidelijkte voorzit-

ter F. Laarakker van het Water-
schap Roer en Overmaas.

Toch werd gistermiddag met on-
verholen trots het riool- en water-
bufferbassin 'onderaan' Ransdaal
officieel opgeleverd. Voorzitter
Laarakker liet een deksel van een
kloeke betonnen buis springen,
waarna het waterpeil in de gekana-
liseerde Opscheumerbeek ziender-
ogen steeg. Het bassin in Ransdaal
bestaat uit een omvangrijke beton-
nen bak (kosten 6 ton), nodig voor
de overslag van rioolwater. lets
verderop, maar strikt van elkaar
gescheiden, ligt een 3 ton kostende
'groene' waterbuffer. Mocht door
regenval de Opscheumerbeek
dreigen over te lopen, dan dient

Dit jaar gingen de Heerlenaar
en zijn vriendin op stap. Na be-
hoorlijk wat gedronken te heb-
ben,- keerden ze huiswaarts.
Daar sloeg de man de vrouw en-
kele keren in het gezicht

Met deze uitspraak verbreekt wet-
houder Hermans niet alleen zijn stil-
zwijgen rond de scheuring binnen
de Voerendaalse WD. Hij hoopt
hiermee ook een eindete maken aan
aanzwellende geruchten als zou zijn
aftreden als wethouder nog vóór 1
januari te verwachten zijn.

„Ze wilde dat ik me ging wassen
en dat deed ik ook. Toen ik
klaar was, liep ik met een hand-
doek om mijn middel door de
kamer. De vrouw bleek niet van
me af te kunnen blijven en
kneep geregeld in mijn ge-
slachtsdelen. Ik liet daarop
mijn handdoek vallen, Want ik
ben een gezonde jongen. Maar
toen kneep en trok ze zo hard,
dat ik doordraaide.

mercentrale en dan met het Voeren-
daalse bestuur. Pas op 16 december
liet het bestuur weten dat het me
weliswaar vrij staat de Kamercen-
trale te raadplegen, maar dat het be-
stuur in Voerendaal het hoogste
plaatselijke partijorgaan is. Boven-
dien - en daar komt natuurlijk dat
geruchtvandaan dat mijn dagen po-
litiek geteld zijn - moet ik liefst voor
1 januari laten weten wat ik zou be-
slissen, zodat er - ik citeer - weer een
voor iedereen werkzame situatie
zou ontstaan."

De man sloeg de vrouw vervol,
gens in het gezicht en gaf haar
zelfs nog enkele klappen toen
ze op de grond lag. Het slachtof-
fer liep daarbij twee blauwe
ogen op en de bril was kapot. "

Aan die duidelijkheid schort het in
hoge mate, zo vinden deze drie op-
positie-partijen, samen goed voor
zeven van de vijftien raadszetels.

Het doorgaan van deze 'machts-
overname' hangt echter, zo verze-
kerden gisteren zowel de raadsle-
den Mertens (AGB), Camps (fractie
Lemmens) als Claessens (CDA),
vooral afof de VVD bereid is opkor-
te termijn duidelijkheid te verschaf-
fen over haar interne conflict.

Vooruitlopend op zijn veronder-
steld opstappen worden er binnen
de Voerendaalse oppositie reeds
plannen gesmeed om het roer over
te nemen. De fractie Algemeen Ge-
meenschapsbelang onder aanvoe-
ring van het raadslid Mertens heeft
hierover reeds de koppen bijeen ge-
stoken met de tweemansfractie
Lemmens en de driemans CDA-
fractie.

Officier van justitie mr Urn-
mels: „De mishandeling van de
vrouw is bewezen. Zijn manier
van afwijzen. van avances ging
doodeenvoudig te ver. Hü gaf
meerdere droge klappen en ik,
eis dan ook driehonderd gulden
boete."

Raadsman mr Roebroek be-
pleitte een geheel voorwaarde-
lijke straf. Volgens hem hadden
zijn cliënt en het slachtoffer ge-
dronken en was verdachte niet
gediend van de handelingen
van de vrouw. Bovendien wees
de advocaat op de civiele vorde-
ring van het slachtoffer. „Wan-
neer de rechter de schadeclaim
van 18.000 gulden toezegt, heeft
de Heerlenaar straf genoeg,"
was de tendens van znn plei-
dooi.

Gas Heerlen
2,5 cent

goedkoper

Ook het tarief van de Heerlense ka-
bel zou eigenlijk moeten worde-
aangepast in verband met de verla-
ging van de BTW. Maar die verla-
ging wil Nutsbedrijven niet door-
voeren. Door de feitelijke verlaging
niet door te berekenen ontstaat wat
financiële ruimte voor de kabelex-
ploitatie.

HEERLEN — De gasprijs gaat in
Heerlen met ingang van 1 januari
met 2,5 cent omlaag. NV Nutsbe-
drijven Heerlen heeft dat besloten.
De prijsverlaging is mogelijk omdat
landelijk de gastarieven zijn ver-
laagd en omdat de BTW over het gap
verlaagd wordt. Eigenlijk had Nutsr
bedrijven gedacht dat de prijs ver-
hoogd zou moeten worden, maar dè
ontwikkeling op de markt is dusda-
nig dat er van een redelijke verja»-
ging sprake is. Samen met de BTW-
verlaging komt de gasprijs nu eeó
'halve stuiver' lager uit.

heid om, zoals WD-er mevrouw
Koning me onlangs had gesugge-
reerd, eerst met de Kamercentrale
te praten voordat ik het gesprek met
het eigen bestuur zou hebben. Op 8
december schreef ik dat ik nu wat
meer hooi op de vork kon nemen.
En herinnerde vervolgens opnieuw
aan de volgorde: eerst met de Ka-

Wethouder Hermans, moe van de
halve waarheden en rondzingende
geruchten, haalde gisteravond wat
recente WD-correspondentie te
voorschijn. Over het 'gerucht' dat
hij alleen dan met zijn bestuur aan
tafel wil, als daar ook de WD-Ka-
mercentrale uit Maastricht bij aan-
wezig is, zegt Hermans: „In mijn
brief van 21 november laat ik het
WD-bestuur allereerst weten dat ik
na mijn verblijf in het ziekenhuis
weliswaar weer politiekaan de slag
ben, maar niet op volle kracht. Bo-
vendien opper ik daar de mogelijk-

Moe

Wethouder Hermans gaat ervan uit
dat het Voerendaalse VVD-bestuur
uiteindelijk instemt met zijn mars-
route richting eenheid binnen de
partij. Tegelijkertijd of aansluitend
op de weer op één lijn zittende libe-
ralen zet Hermans zijn schouders
onder het herstel van de coalitie.
Daarvoor hoopt hij aan coalitiege-
noot PvdA duidelijk te maken dat
zij^'geen drammers' zijn (uitspraak
van VVD-raadslid Voogt, ht). En
verder wil hij het vertrouwen terug
winnen van 'Ransdaal' (PGR-aan-
voerder Radermacher). Bovendien
zoekt hij ook naar raadsfracties die
bereid zijn goede raadsvoorstellen
op inhoud en niet politieke afkomst
te beoordelen.
Fractie Lemmens zal de VVD niet
op voorhand een blauwtje laten lo-
pen.
Raadslid Camps, gisteravond: „Het
heeft ons al steeds verbaasd dat er
vanuit de coalitie niet eerder gepro-
beerd is om de samenwerking te
verbreden. Als fractie hebben wij
geen enkele moeite voortaan rich-
ting coalitie te kijken. Maar dan
moet er allereerst duidelijkheid ko-
men binnen de WD."

Voer voor deze geruchten wordt
ook aangesleept door de VVD zelf.
Bijvoorbeeld door naar buiten toe
vol te houden dat haar wethouder
elke poging ontwijktom ondermeer
de 'politieke pijn' tussen Hermans
en zijn partijgenoot Voogt uit te pra-
ten.

Hoewel hij het VVD-bestuur nog
moet antwoorden, wil hij best kwijt
dat hij toch hecht aan een gesprek,
waarbij de Kamercentrale ook aan-
wezig is. „Reden?... de 'Ontmoeting
op Zaterdag' die u enigetijd geleden
had met partijgenoot Voogt. Uitla-
tingen van Voogt hebben me per-
soonlijk zeer pijnlijk getroffen. Om
nu te voorkomen dat mijn streven
naar herstel van eenheid binnen de
VVD struikelt over die pijn, vind ik
het gewenst om de Kamercentrale
als buitenstaander bij dit gesprek
aanwezig te laten zijn. Nee, niet als
een soort 'Lijmen Jan. Maar om er-
voor te zorgen dat persoonlijke irri-
taties de politieke zakelijkheid zul-
len overschaduwen."

Pijnlijk

'Herstel ingezakte coalitie'
Slachtoffer
eist 18.000
gulden na

mishandeling

Voerendaals VVD-wethouder Hermans verbreekt stilzwijgen
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Wiso-split verbrandt momenteel de
voormalige steenberg van de Wil-
lem Sophia tot gravel. Door een in-
tensievere verbranding bereikt de
exploitant weliswaar een hoger ren-
dement, maar kampen de aangren-
zende wijken Gracht en Spekhol-
zerheide met veel overlast en ge-
zondheidsklachten. De Stichting
Milieufederatie Limburg vindt dat
de vergunning geweigerd dient te
worden of dat er zodanige maatre-
gelen getroffen dienen te worden
dat 'het leefklimaat' in de wijken
niet wordt aangetast.

KERKRADE - De Stichting Milieu-
federatie Limburg heeft bij de pro-
vincie Limburg bezwaar aangete-
kend tegen een mogelijke vergun-
ningverlening aan het steenberg-
verbrandingsbedrijf Wiso-split in
Kerkrade. De Stichting Milieufede-
ratie Limburg is het overkoepelend
orgaanvan particuliere organisaties
op het gebied van natuurbehoud,
landschaps- en milieubescherming
in Limburg.

LimburgsDagblaavoor Oostelijk Zuidlimburg

door hans toonen
MAASTRICHT/HEERLEN
Een Heerlense vrouw, die dit
jaar het slachtoffer werd van
een mishandeling door een
Heerlenaar, heeft via een civiele
procedure bij de rechtbank 18
mille smartegeld gevorderd. De
Heerlenaar werd deze week
voor de mishandeling veroor-
deeld tot 150 gulden boete.

Van onze verslaggever

„Door de verwikkelingen in de raad, maar ook en vooral in
mijn fractie, zal het niet eenvoudig zijn om nader tot elkaar te
komen. Maar toch hoop ik dat ik de coalitie zodanig op gang
kan brengen, dat ook de Progressieve Groepering Ransdaal
weer van harte samenwerkt."

VOERENDAAL - Herstel en zelfs verbreding van de ingezak-
te coalitie. En weer eenheid binnen zijn VVD. Daarop mikt
wethouder Hermans, terug van pijnlijk weggeweest in de Voe-
rendaalse politiek.

Met Kerst kan totale kerk weer gebruikt worden

Pancratius blinkt
als een briljant

Van onze verslaggever
HEERLEN — Er heerst nog een
enorme bedrijvigheid in de Pancra-
tiuskerk in Heerlen. Stijgers staan
her en der, net gerestaureerde schil-
derijen staan in het gangpad en
werklieden lopen door de kerk. Er
wordt geboord, geverfd, gepoetst en
getimmerd, maar als opKerstavond
de roodgeschilderde deuren open-
gaan voor de nachtmis, dan is de
kerk weer in zijn totaliteit beschik-
baar voor de parochianen, na een re-
novatie die dik een half jaar heeft
geduurd.

„En het is nog niet helemaal klaar

hoor, want er moet nog heel,wat ge-
beuren in dekerk, maar metKerst is
het voor het eerst dat de hele kerk
weer gebruikt kan worden. Op 22 ja-
nuari vieren we de afsluiting van de
renovatie tijdens een pontificale
hoogmis, dankomt ook de bisschop
naar Heerlen." Dat de monumentale
kerk van buiten werd opgeknapt is
niemand ontgaan. Maar dat ook het
intereur nu weer is teruggebracht
naar oorspronkelijke kleuren, weet
niet iedereen.
Deken drs J. Punt is zichtbaar bly,
dat het grote karwei bijna achter de
rug is en dat het resultaat er mag
zijn. Drie 'wijze mannen' hebben

# Het interieur van de gere-
noveerde Pancratiuskerk in
Heerlen. Op Kerstavond kan
het Heerlense publiek weer ge-
bruik maken van de kerk.

Foto: DRIES LINSSEN

zich met het project beziggehouden.
In eerste plaats deken Punt, maar
ook architect Peutz en Peter Bijs-
mans van het gelijknamige schil-
dersbedrijf.

Kosten
Derenovatie van de kerk kost in to-
taal rond de drie miljoen gulden. De
provincie heeft ongeveer een mil-
joen bijgedragen, de gemeente
Heerlen kwam met 1,35 miljoen
over de brug en het bisdom heeft
ook nog een ton bijgedragen. Zon
vier tot vijf ton zal de parochie zelf
bijeen moeten brengen, dehelft van
dat bedrag is al binnen.

" zie verder pagina 17
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tegen Wiso-split
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Ransdaal moet zeker
tot 1990 wachten op

aanpak wateroverlast

Deze bufferbassins maken deel uit
van een miljoenen guldens kos-
tend riool- en waterbeheersings-
project in de gemeente Voeren-
daal. Omdat het merendeel voor
rekening en verantwoording komt
van het Waterschap Roer en Over-
maas heeft de lokale overheid wei-
nig inspraak in de voorrang die het
waterschap geeft aan de uitvoering
van dit project. Vandaar dat voor-
zitter Laarakker zich gisteren niet
wilde uitspreken over het tijdstip
waarop het door Ransdaal drin-
gend gewenste bufferbassin zal
worden aangelegd.
Overigens werd gisteren tevens de
opgeknapte Ransdalerstraat (kos-
ten riolering en herbestrating ’1,2
miljoen) officieel heropend door
Voerendaals wethouder ing. Uit-
terhoeve

" Waterschap-voorzitter F.
Laarakker heeft zojuist de
deksel weggetrokken ter ope-
ning van het waterbufferbas-
sin in Ransdaal,
aangelegd door de firma
Baars uit Klimmen.

Foto: DRIES LINSSEN
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Beste José
en kinderen,
zo had ik het allemaal
niet gewild.
Ik hou van julliealle

drie- Matj I
Enige en algemene kennisgeving

f
Rust nu maar uit
Je hebt jestrijd gestreden
Je hebt het dapper gedaan
Wie kon voelen hoe je hebt geleden
Wie kan weten wat je hebt doorstaan
Rust nu maar uit.

Bedroefd geven wij u kennis dat na een geduldig
gedragen lijden, toch nog onverwacht van ons is

"heengegaan, op de leeftijd van 44 jaar, mijn lieve
man en echtgenoot, vader van Marjo en Monique,
onze zoon, schoonzoon, schoonvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Piet Sonnenschein
echtgenoot van

NettyXüaassen
Nettie Sonnenschein-Claassen
Marjo en Wenzie
Monique en Rob
Familie Sonnenschein
Familie Claassen

19 december 1988
Judeastraat 30, 6418 GH Heerlen
Geen bezoek aan huis.
Ingevolge de uitdrukkelijke wens van Piet zullen
wij afscheid van hem nemen tijdens een sobere
plechtigheid in de aulavan het crematorium te Im-
stenrade, op donderdag 22 december as. om 16.00
uur.
Samenkomst in voornoemd crematorium vanaf
15.45 uur alwaar gelegenheid is tot schriftelijke
condoleance.
Piet is opgebaard in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar van 16.00
tot 17.00 uur.

t
Het wordt donker om me heen
oh liefste, laat me niet alleen

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij ukennis, dat plotseling is overleden,
in de leeftijd van 57 jaar, gesterkt door het h. oliesel,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
ppa, broer, zwager, oom en neef

Hens Ritzen
echtgenoot van

Liena Houben
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: B. Ritzen-Houben
kinderen en kleinkinderen
familie Ritzen
Familie Houben

6463 VD Kerkrade, 20 december 1988
Dir. Evertsstraat 25
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 23 december a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de Blijde Boodschap te Chèvremont-
Kerkrade, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag 22 december a.s. 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, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

t
. Dankbaar voor het vele goede, dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheel onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager en oom

Jan Meulemans
echtgenoot van

Anneke Gorissen
Hij overleed op 63-jarige leeftijd in het Maasland-
ziekenhuis te Sittard, nog voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

Sittard: A. Meulemans-Gorissen
Landgraaf: M. Meulemans-Mulders

Marianna
Oirsbeek: T. Slangen-Meulemans

Björn
Merkelbeek: R. Jongen-Meulemans

Oirsbeek: C. Quix-Meulemans
Familie Meulemans
Familie Gorissen

\ 6132 ER Sittard, 19 december 1988
Dagobertstraat 106

- De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op vrijdag 23 december a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Clemens. te Merkelbeek., Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
De avondwake is donderdag 22 december om 19.00
uur in voornoemde kerk.. De dierbare overledene is opgebaard in het mor-, tuarium van het ziekenhuis te Sittard. Bezoekuur
dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
In vrede van Christus is heden geheel onverwacht
van ons heengegaan, op de leeftijdvan 81 jaar, onze
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Marguerite Jongen
Familie Ch. Luttgens-Jongen
Familie G. Jongen-Wiertz
Familie J. Jongen-Schijns
Familie H. Jongen-Hardy
Mejuffrouw S. Jongen
Pastoor J. Douven

6336 AH Hulsberg, 19 december 1988
Panhuys 1

■ Corr.adres: Vijlenberg 133, 6294 AT Vijlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 23 december om

' 11.00 uur in de St.-Martinuskerk te Vijlen.
Samenkomst in dekerk.
Rozenkransgebed donderdag om 18.30 uur in de
kapel van het bejaardencentrumPanhuys te Huls-
berg.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving

' te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na ruim zes maanden liefdevol in ons
midden te zijn geweest, moesten wij af-
scheidnemen van onze kleine lieveling

Roel
Geleen: Bart en Desirée

Lamers-van den Broek
6164 GX Geleen, 19 december 1988
Hustinxstraat 8
De gebedsdienst, waarna de crematie, zal
plaatshebben, donderdag 22 december
as. om 14.00 uur in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1, Geleen.

liefde,
warmte,
geborgenheid
en begrip
pijn,
haat,
vreugde
en verdriet,
het lijkt een bala7is
van winst en verlies,
het blijft een samenspel
tussen geven en nemen

Yolanda
Dit was haar laatste gedicht. We zullen haar levens-
moed, haar begrip voor luisteren en aandacht mis-
sen.

Yolanda
Bo sten-Nij enhuis

overleed in de nacht van 19 op 20 december 1988.
Haar echtgenoot Jo Bosten
Familie Nijenhuis
Familie Bosten

6416 CT Heerlen, Aambosveld 3
Wij nemen afscheidvan Yolanda in de aula van het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10 op
vrijdag 23 december om 14.30 uur.
Bijeenkomst in het crematorium, alwaar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
Yolanda is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Yolanda
onze saamhorigheid werd bepaald door de zorg
voor jou en jouwbelangstelling voor ons.

John, Yvonne, Rita, Els
Hiltje, Thijs, Marten
Cindy, Bram, Jelle

ï
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u ken-
nis, dat na een langdurige ziekte, kalm en vredig in
de leeftijd van 80 jaar is overleden, voorzien van de
h. sacramenten, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader, broer, oom en neef

Joseph Sangen
echtgenoot van

Maria Clara Steins
Kerkrade: M.C. Sangen-Steins

Kinderen
klein- en achterkleinkinderen
Familie Sangen
Familie Steins

6463 XX Kerkrade, 19 december 1988
Hoog Anstel I K-002
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 23 december as. om 11.00 uur in de kapel
Hoog Anstel I, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kapel.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van Hoog Anstel naar het cremato-
rium is gezorgd.
Donderdag 22 december zal om 19.10 uur derozen-
krans worden gebeden in bovengenoemde kapel,
waarna aansluitend de afscheidviering.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St. Pieter-
straat 145.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Na een met geduld gedragen ziekte hebben
wij heden toch nog vrij onverwacht afscheid
moeten nemen van onze goede onvergetelij-
ke vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Martin Eppels
weduwnaar van

Maria Heinrichs
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, op de leeftijd van 73 jaar.

De diepbedroefde familie:
Eygelshoven: Martin en Els

Nieuwenhagen: Jan, Nina en Nathalie
Keulen: Sibilla, Heinz en Michaël

en Angela
Kerkrade: Riet, Jan en Wendy
Waubach: Jo, Ria en Marco
Waubach: Ger, Maria en Kevin

Schaesberg: Leo en Jeanette
Familie Eppels
Familie Heinrichs

6374 TB Landgraaf, 19 december 1988
Don Boscolaan 5
De plechtige uitvaartdienst wordt opgedra-
gen op vrijdag 23 december om 11.00 uur in
de St.-Jozefkerk te Waubach, alwaar vanaf
10.40 uur gelegenheid is tot schriftelijke con-
doleance.
Donderdag wordt vader bijzonder herdacht
in de avondmis om 19.00 uur in voornoemde
kerk, vooraf om 18.45 uur rozenkransgebed.
Onze dierbarevader is opgebaard in derouw-
kamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32; be-
zoektijd dagelijks tussen 18.30 en 18.45 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvan-
gen, gelieven deze als zodanig te willen be-
schouwen.

"De betekenis van zijn leven was een grote wedstrijd.
Hij heeft gestreden tot definish".

He.den overleed na een langdurige ziekte mijn lieve levenspartner, onze
goede vader, schoonvader, opa en broer

Louis Motké
op de leeftijd van 70 jaar.

Klein-Genhout: Corrie Bakker
Rudy Motké
Jolanda Motké-Plusquin

" Sonny
TanjaMotké
Wendy, Gidion
Familie Motké
Familie Bakker

Klein-Genhout - Beek (L.), 20 december 1988
Printhagenstraat 3
De gebedsdienst, gevolgd door de begrafenis, zal gehouden worden op za-
terdag 24 december om 11.00 uur in deSt.-Hubertuskerk te Genhout.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Bijeenkomst in de kerk.
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Daemen & Zn.,
Prins Mauritslaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Algemene kennisgeving
Heden hebben wij afscheid genomen van mijn man, onze vader, schoon-
vader en opa

Louis Motké
in de leeftijd van 70 jaar.
Hij heeft altijd goed voor ons gezorgd.

Beek: Hannie Motké-Koreman
Ulestraten: Ronny Engel-Motké

Rob Engel
Marco, Nina, Riek

Beek: Irma Dewaide-Motké
Joost Dewaide
Lotte

20 december 1988
Corr.adres: Hekstraat 18, 6235 NL Ulestraten
De gebedsdienst, gevolgd door de begrafenis, zal gehoudenworden op za-
terdag 24 december om 11.00 uur in de St.-Hubertuskerk te Genhout.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Bijeenkomst in de kerk.
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Daemen & Zn.,
Prins Mauritslaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.

Wegens sterfgeval is ons bedrijf

VEFATO
Motké Meubelen BV

zaterdag 24 december
DE GEHELE DAG GESLOTEN

Klein-Genhout - Beek, Printhagenstraat 3

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer

Louis Motké
Directeur en oprichter van ons bedrijf.
Met respect en dankbaarheid zullen wij ons hem blijven herinneren.

Medewerkers VEFATO
Motké Meubelen
Klein-Genhout -Beek

t
Niet mijn wil, maar \
Uw wil geschiedde V

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend, &' i
ven wij kennis van het plotseling overlijden, in de leeftijd van 93 jaar,vat (J
onze dierbare vader, schoonvader, broer, zwager, oom en neef

t
Laurentius Jozephus

Hubertus L'Ortye :
echtgenoot van wijlen

Maria Leonia Curfs \
De bedroefde familie:

Heerlen: P. L'Ortye
T. L'Ortye-Muys
Karin
M. Verstijnen-L'Ortye
C. Verstijnen
Margo
Chris
Familie L'Ortye
Familie Curfs

Heerlen, 19 december 1988
Corr.adres: Beukstraat 24, 6413 PN Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 23 december #
om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Barbara te Treebeek.
Donderdagavond om 19.00uur avondmis ter intentie van de overledene"1

de kapel van de zusters in de Zonnestraat aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Brunssufl 1,

bezoekuren dagelijks van 17.30 - 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven dei
annonce als zodanig te willen beschouwen.

P—_^^^HH__^B____________________^

tVoorde vele blijken van medeleven die vfll
ontvingen naar aanleidingvan het overlijdt
van onze zoon en broer

Robbert
Siemeling
betuigen wij onze hartelijk dank.

Niko en Ineke Siemeling-Luik
Claudia en Rudie

Het is een jaar geleden dat ik na een lang, gelukkig e|?
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 jaardienstzal worden gehouden 2e kerstdag om 10.30 uur 1' ,
de parochiekerk van de Langeberg te Brunssum. ,

_..,.... 1,

In diepe dankbaarheidvoor wat hijvoor de mensen
in Afrika en voor ons allen betekend heeft, geven
wij u kennis dat, na 42 jaar missieleven in Kame-
roen, plotseling van ons is heengegaan

pater Theo
(Johannes Theodorus)

Kohl
van de Kongregatie van de H. Geest, op de leeftijd
van 73 jaar.
Hij was 45 jaarpriester.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden in de
St. Gerarduskapel te Wittem, op vrijdag 23 decem-
ber om 11.00 uur, waarna aansluitend de begrafenis
op het kerkhof te Mechelen.
Op donderdagavond is er een avondwake in de Al-
phonsuskerk te Wittem om 19.00 uur.
Familie Kohl Kongregatie van
Oude Heirbaan 2A de H. Geest
6286 AM Partij-Wittem Ridderplein 17

5421 CW Gemert
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Maria Körver
echtgenote van wijlen

Paul Bertrand
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

Kinderen
klein- en achterkleinkinderen
Familie Körver
Familie Bertrand

Kerkrade, 20 december 1988
Hamboskliniek
Corr.adres: Ailbertuslaan 87, 6463 TE Kerkrade

■ De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 23 december as. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk Blijde Boodschap te Kerkrade, Dir. v.d.
Mühlenlaan, waarna aansluitend begrafenis op de
algemene begraafplaats Sint Pieterstraat.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer vanaf dekerk naar debegraafplaats is
gezorgd.
Donderdag 22 december zal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Na een leven, vol van liefde, eenvoud en hulpvaar-
digheid, is plotseling van ons heengegaan, onze
zuster, schoonzuster, tante en nicht

JosephinaAnna
Ruijters

weduwe van

Johan Hendrik Hendriks
Zij overleed op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Ruijters
Familie Hendriks

6462 XL Kerkrade, 19 december 1988
Maria Gorettistraat 37
Corr.adres: Franckstraat 62, 6461 XH Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 23 december om 13.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland,
gevolgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de overlede-
ne herdacht in de eucharistieviering in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
23 december is het een jaar geleden dat we af-
scheid moesten nemen van onze vader,
schoonvader en grootvader

J.L. Dewaide
De jaardienstzal plaatsvinden op maandag 26
december as. om 11.30uur in de parochiekerk
Christus Koning, Kluis Geleen.

Familie Dewaide

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden en de crematie van onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, overgroot-
moeder, zuster, tante en nicht

Elise Karolina Krause
weduwe van

Wieger Botinga
betuigenwij u langs deze weg onze hartelijke dank.

Namens de familie:
H. Botinga

Heerlen, 21 december 1988

Met groot verdriet, maar ook met grote danK^ ■heidvoor hetgeen hij voor ons gedaan en beteK, S.
heeft, geven wij u kennis dat na een moedig êe a ?
gen lijden van ons is heengegaan mijn lieve j*
onze dierbare vader, schoonvader, opa, " **schoonbroer, oom en neef !s

Bert Henderix \
echtgenoot van ' ti

Miny Banken \
Hij overleed voorzien van de h. sacramenten °' .leeftijd van 62 jaar.

Schimmert: Miny Henderix-Banken s
Kerkrade: Marina en Hans

Nicolle, Maurice \
Schimmert: Hub f

Heerlen.' Anita en Hans
6333 AS Schimmert, 20 december 1988
Nieuwstraat 40 .
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden p t
vrijdag 23 december om 14.00 uur in de paro ji
kerk van de H. Remigius te Schimmert, $é' "crematie om 15.30 uur in het crematorium Ne
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Er is geen condoleance. jl j
Avondmis, donderdagom 19.00uur in voorno^
kerk- . aeAWilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisg^n l
te zenden, deze annonce als zodanig beschou^

J

I Let op
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VIGNET
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Waarborgvoor
vakbekwaamheid
envertrouwenl
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Politie trekt 15
van 70 tips na

Veel reacties na Opsporing Verzocht

Van onze verslaggever

GELEEN - Het zeven man
sterke rechercheteam van de
Geleense gemeentepolitie, dat
zich bezighoudt met de op 24
november gepleegde overval
op boetiek 'Dean Sports wear'
in Geleen, heeft gisteren vijf-
tien als „serieus" te boek
staande tips nagetrokken. In
totaal kwamen na de uitzen-
ding van het televisieprogram-
ma 'Opsporing Verzocht' 70
tips binnen.

Het overgrote deel van de tips had
betrekking op het paar dat twee da>
gen voor de overval in de betreffen-
de winkel iets kocht. Het zou hier
gaan om een donkere man en een
blonde vrouw.
„Maar die combinatie komt zo vaak
voor dat het erg moeilijk wordt die
mensen op te sporen", aldus een
woordvoerder van de Geleense poli-
tie gistermorgen. De tips die na de
uitzending werden gegeven waren
afkomstig uit zowel de regio Weste-
lijke Mijnstreek als daarbuiten.
Zelfs vanuit Amsterdam belde
iemand op en ook deze tip had be-
trekking op de man en de vrouw.

Van onze verslaggever

Mislukt

Rebelse pastoor
draagt mis op

in zijn pension
V.l.n.r Officier van justitie mevrouw mr Schaap, Martin van
der K. en mr M. Moszkowicz sr. Op het videoscherm de recon-
structie van de armgreep.

Weerzinwekkend misdrijf op video in gerechtszaal

Tweemaal 18 jaar cel
geëist voor doodslag

Van onze
verslaggever

STEFFESHAUSEN- De rebelse pastoor
Paul Schoonbroodt
(56) van het gehucht
Steffeshausen in het
duitstalige Belgi-
sche Oostkanton
geeft de strijd niet
op. Schoonbroodt,
die door de bisschop
van Luik letterlijken
figuurlijk uit dekerk
is gezet, heeft aange-
kondigd voortaan
elke zondag missen
te celebreren in een
familiepension dat
hij bezit.

Pastoor Schoon-
broodt werd door
bisschop mgr. Hous-
siau onlangs officieel
geëxcommuniceerd,
omdat hij - net als de
omstreden Franse
bisschop Lefebvre -
weigert zich te schik-
ken in de regels die
na het tweede Vati-
caanse Concilie
(1963) zijn uitgevaar-
digd.

Afgelopen weekein-
de vond de eerste
(Latijnse) misviering
van Schoonbroodt in
zijn pension plaats.
De uit zijn kerk ver-
jaagde pastoor moet
niets hebben van de
'nieuwlichterij', die
de roomskatholieke
kerk volgens hem
heeft overspoeld.

In de parochiekerk
van Steffeshausen
zwaait inmiddels
Willy Kessel uit het
naburigeReuland de
scepter. Hij is door
bisschop Houssiau
aangewezen als tij-
delijk opvolger van
Schoonbroodt. Kes-
sel kon de kerk ove-
rigens pas betreden,
nadat de bisschop
een nieuw slot op de

Anderetoedracht
dodelijkongeval

k j- ~ Onderzoek naar het dode-ongeval afgelopen zondag in
■v ' baarbij twee personen om het
*4r Wamen > heeft een andere
trr.

, l uitgewezen dan de politie«onderstelde.
(nri jarige A. Buitelaar uit Her,

s^osch heeft op de Echterbosch-
-9 doeen auto ingehaald en is daar-
in °r onbekende oorzaak op de1 mveghelft geraakt en frontaal
iekJ,\lng gekomen met een auto; p est"urd werd door de 25-jarige
'aren S uit posterholt. Beiden
jjft

n °P slag dood. Het onderzoek
hjjk geen overmatig alcoholge-

,K uitgewezen.

ActieBelgische douane

Vrachtwagens
in file bij Maasmechelen

«^mechelen - Een stipt-
or„d tle van de Belgische douane
irig Sisterochtend voor vertra-
Ijj aan de grensovergang bij

op de autosnelweg
el j?eerlen naar Antwerpen/Brus-
ig . °ndhalf tien stonden daar der-
*Kts veertig vrachtwagenchauf-

Vast' grenspost in EiJs"
v isé werd geen actie gevoerd.
rjr„,Belgische douane-beambten
NrT Iïlet nun 'zeer nauwkeurige
'oud vooral voor veel opont-
itlrj aan de grenspost Hazeldonk,

o reda. Daar was de file op
ter irSeven moment acht kilome-

streeks half elf dinsdagoch-
ten as deze file opgelost. Volgens
'*in por<^voerder van de rijkspoli-
iet Breda was dat het gevolg van
*he u)trec'en van een hoge Belgi-
ifige?eambte, die de douaniers hadragen de acties te beëindigen.
Oor °Uaniers gaven daaraan ge-
le'-cti|^ensbeambten hebben met hun
'"% a' eerder gezorgd voor een
ijn chting van het verkeer. Ze
ïfH s / tevreden met de drie pro-
che arisverhoging die de Belgi-
i^j ,regering het overheidsperso-

ft geboden. Het overheids-
ier, neel had een verhoging met

Procent gevraagd.

kerkdeur had laten
aanbrengen.
Schoonbroodt wei-
gerde doodeenvou-
dig om de sleutels
van het gebouw, on-
danks een gerechte-
lijk bevel daartoe, af
te staan.
De huidige situatie
heeft er inmiddels
toe geleid dat er in
Steffeshausen elke
zondag niet minder
dan vier missen wor-
den opgedragen, nu
Schoonbroodt zich
met een stel volge-
lingen in zijn pen-
sion terugtrekt.
De Luikse bisschop
heeft inmiddels aan-
gekondigd dat er
binnenkort een nieu-
we pastoor voor
Steffeshausen wordt
benoemd.

ROERMOND - Zelden hebben psychiater, psycholoog en an-
dere rapporteurs zon negatief beeld geschetst van een ver-
dachte als van Martin van de K. (26) uit Alsdorf toen die zich
gisteren samen met Jan J. (29) uitKlimmen bij de Roermondse
rechtbank moest verantwoorden voor de gewelddadige dood
van kapster Ans Delsing (29) in Venlo op 22 april van dit jaar.

werd dagen later in Stolberg gear-
resteerd en een paar weken later aan
Nederland uitgeleverd.

Jan J. is door de psychiater als een
onbeheerste, angstige en gejaagde
man gekenschetst met een psycho-

Fietser (73)
verongelukt

ECHT- Voor de tweede keer in drie
dagen tijd heeft zich op de Echter-
boschbaan een dodelijk ongeval
voorgedaan.

Gistermiddag kort voor drie uur
verongelukte in de buurt van de An-
nendaalderweg de 73-jarige L. Hen-
drix uit Maria Hoop. De man stak
plotseling met zijn fiets de weg over
en werd geschept door een vracht-
auto.

Afgelopen zondag waren na een
frontale botsing op de Echterbosch-
baan twee verkeersdoden te betreu-
ren.

patische persoonlijkheidsstoornis
maar niettemin volledig toereken-
baar.
Martin daarentegen wordt vermin-
derd toerekenbaar geacht. Psychia-
ter en psycholoog kwalificeerden
hem als overschillig, grootsprake-
rig, zelfdestructief en als dwingende
veeleisende playboyfiguur met een
gestoord misvormd karakter.
Martins raadsman mr M. Moszko-
wicz sr wilde vrijspraak omdat er
fouten zouden zijn gemaakt bij de
uitlevering. In het Duitse document
wordt gesproken over uitlevering in
verband met gemeenschappelijke
gepleegde moord. „Dan mag ook
niet voor doodslag worden ver-
volgd", aldus de raadsman.

Minder
Mr Th. Hiddema bepleitte breed-
voerig een straf van tussen 5 en 8
jaarvoor Jan J. wegens diefstal met
dodelijk geweld. Hij vroeg de recht-
bank niet te veel waarde te hechten
aan de getoonde videoreconstructie
en aan de doorVan de K. afgelegde
verklaringen. „Die is de schuld- het
omsnoeren van de hals van het
slachtoffer - bij Jan J. gaan leggen.
De rechtbank oordeelt op 3 januari.

Anformatieavonden
astrologiecurus

?^ ~ e Academie voor
Toegepaste Astrologie or-

-overver jert drie informatieavonden
beginnerscursus astrologie,mg van de cursus is de basis-

Hor
S te verwerven om een geboor-
°scoop te kunnen maken.

**lf^-en plaatsen: maandag 9 januari
W^enhagen,Praktijk Alterna-
"cher, rheraPieen (20.00 u), Röt-

(9ng 4; dinsdag 10 Januari Sit-
%s i 00 u), Gemeenschapshuis
i*g liaar' Gelderstraat 43; woens-
M^.1 Januari Maastricht, Stichting
i 42

Shuis (2000 u)' Hogebrug-

rmatie kan men terecht bij! 4t)2458 of 043-648768.

Vond rechtbankpresident mr H. te
Strake in de justitiële documentatie
over Van der K. slechts geringe ge-
weldsdelicten, de rapporteurs rep-
ten van een oog-om-oog en tand-
om-tand onderwereldfiguur die in
de wereld van casino's, wapenhan-
del, prostitutie en porno, afpersing
en chantage furore heeft gemaakt.
De beroving van en de doodslag op
de Venlose kapster was het sluit-
stuk daarvan.
Om onherkend de aftocht uit het
huis van de vrouw te kunnen blazen
werd ze gewurgd. Het dode lichaam
werd met stukgetrokken kleren en
besmeurd en bevlekt achtergelaten.
„Een afschuwwekkend misdrijf',
noemde officier van justitie mevr.
mr C. Schaap het en vorderde tegen
beide mannen 18 jaar gevangenis-
straf wegens in vereniging gepleeg-

De uit een maatschappelijk voor-
aanstaande familie stammende
Martin van derK. had jaren geleden
een poosje omgang met Ans Del-
sing. Begin dit jaar deed hij pogin-
gen om de relatie te herstellen. Naar
later bleek was het hem om haar
geld te doen. In dezelfde periode
leerde hij Jan J. uit Klimmen ken-
nen. Samen maakten ze plannen om
overvallen uit te voeren in Venlo en
in Aken. Het werd uiteindelijk een
overval op Ans Delsing die daarbij
met Knock-Out-druppels in een
flesje kruidendrank bewusteloos
zou worden gemaakt. Martin was er
zeker van tienduizend gulden bij
zijn vroegere vriendin te vinden.

de doodslag en diefstal. Met voor
Martin van der K. ook nog terbe-
schikkingstelling van de regering
daarna.

Tien jaar en
TBR voor
moord op

pompbediende
Van onze correspondent

Vann onze verslaggeefster

Landelijkonderzoek naar salmonella-bacterie

Keuringsdienst
van Maastricht
controleert ei

Een videoreconstructie liet gisteren
in de zittingzaal zien hoe de twee
denken dat het allemaal in zijn werk
is gegaan. De twee mannen schui-
ven een groot deel van de schuld
aan dewurging naar elkaar toe. Dui-
delijk werd wel dat Martin en Jan
tevergeefs het hele huis overhoop
zetten om het geld te vinden. Ze ver-
trokken met een solarium, een vi-
deorecorder, wat persoonlijke do-
cumenten en wat andere spulletjes
van het slachtoffer. Jan werd de dag
erop al aangehouden en Martin

Toen de politie het geknevelde lijk
van de vrouw de ochtend daarop
vond zat om de hals een snoer van
een elektrische deken en een riem
gesnoerd en er lag een kussen op
haar gezicht. „Dood door strangula-
tie", stelde de patahloog-anatoom dr
Chr. Rens wat later vast.

De eerste poging mislukte omdat
Ans niet van de drank wilde nutti-
gen. Weer buiten werd besloten dat
de in vechtsport getrainde Martin
haar met een armgreep en een
dichtgedrukte halsslagader toch
buiten bewustzijn zou brengen.

Uit dc onderzoeken blijkt tot nu toe
niet dat dc eieren in Nederland mas-
saal besmet zijn. Maar volgens het
RIVM is nog veel te weinig onder-
zoek gedaan. Bij dc kippen is wel
salmonella aan dc eierstokken ge-
vonden, maar niet in dceieren zelf.
Er kan pas iets worden gedaanals er
meer onderzoek is gedaan. Welis-
waar zijn veel kippen besmet met
salmonella, maar consumptie is niet
schadelijk, zolang het vlees goed en
lang gebraden wordt.

Sst RlCHT - De Keurings-
S van h" Waren in Maastricht is
3'eHstp v'^f regionale keurings-
►*''ike die meed<>en aan een lan-den steekproef om NederlandseSeli u

e aanwezigheid van sal-ü0,8eil acterien te controleren.
Nfs ," adJunct-directeur M. W. J.
Ne^ Jn in Limburg 1200 eieren
J*step?cnt- Hoeveel bedrijven bij
T01fsn'Proef waren betrokken wil
J*ten "1*tkwijt. Ook over deresul-

"gen hi^ no& niets naar buiten

I n'k'i h Ur'ngsdiensten verwachten
IS?resiflt e'nd van dezeweek de eer-. u'taten van het onderzoek te

> l twren' Een voorlichtster vani0ndhPifterie van Welzijn Volksge-
iNari en Cultuur houdt het opV,n,* 0rndat het onderzoek nog
, uu zijn afgerond.

61 iNaSrnbekend geworden dat deRot-
feed 0(f t

e Keuringsdienst, die ook
Jfie u„ aan de steekproef, de bac-
Kr^oekf aangetroffen en nu on-
f*»et -,, 1 om welke soort het gaat.
chadJ e, bacteriën zijn namelijk

"Jk voor de mens.

w d °vaderzoek naar de aanwezig-
j ren tn salmonella-bacterieën in
5?n§ on am begin deze maand op
Ne'nrt u ddelliJk na deeerste alar'
h^erik berichten in de Engelse en

F^a kr^mse pers over met salmo-Desmette eieren.

fcüofd?n Z°ek van de Veterinaire
ËUt Vo^P??116 beeft het Rijksinsti-
Hfu (RTVA7olksSezondheid en Mi-hHen } ook enkele honderdenJ0^ °P salmonella aan de eier-Menn?nderzocht. Beide onder-
<%g z"n al enkele weken aan de

DEN BOSCH -Het gerechtshof in 's
Hertogenbosch heeft de 29-jarige
J. E. uit Heerlen veroordeeld tot on-
voorwaardelijke gevangenisstraf
van tien jaaren TBR.
De verdachte had op 23 juli 1987 in
Maastricht, bij een overval op een
pompstation, detoen 22-jarigeLilia-
na Verheijde op een gruwelijke ma-
nier om het leven om leven ge-
bracht. De rechtbank in Maastricht
had de verdachte eerder dit jaar
eveneens veroordeeld tot tien jaar
gevangenisstraf en TBR.
Veertien dagen geleden had de pro-
cureur-generaal in Den Bosch mr. J.
Jansen, vijftien jaar cel gevolgd
door TBR geëist. De procureur-ge-
neraal meende dat de ten laste ge-
legde feiten zo ernstig waren dat een
hogere straf alleszins gerechtvaar-
digd was.
Het gerechtshof in Den Bosch hééft
echter geoordeeld dat moord op de
pompbediende niet bewezen is- en
dat in dit geval gesproken moest
worden van zwaar lichamelijk letsel
de dood ten gevolgende hebbend.

Benoemingen
in bisdom
Roermond

Van onze correspondent

Maastricht in trek
bij Britse toeristen

"Deel van de stadswallen in Maastricht. Een van de toeristische attracties die bij zeer veel
Engelsen goed in de markt ligt. (Archieffoto)

nabije buitenland.
Bierens heeft goede hoop dat Ne-
derland dit gevecht in 1989 gaat
winnen. Nederland als toeristen-
land zit aardig in de lift, verdui-
delijkt hij. Groeit het totale toe-
risme in Europa met drie pro-
cent, in Nederland is dat tien
procent. Waren het vroeger voor-
namelijk Amsterdam en de bol-
lenvelden, nu wordt veel meer
het andere Nederland ontdekt.

„krijgt Maastricht van mij voor
dit jaar de eerste prijs" ROERMOND - Tot opvolger van

pastoor W. Jans van de parochie
H. Joannes de Doper in Merselo is
benoemd pater F. Mertens. Pastoor
Jans heeft van de bisschop eervol
ontslag gekregen en is weer geheel
ter beschikking van de religieuze
overheid. Tot pastoor van de paro-
chie H. Barbara in Tungelroy is be-
noemd pater G. van den Asdonk.
Verder benoemde de bisschop pater
J. van der Hulst tot rector van het
bejaardencentrum Berkele Heem in
Horst en paterP. Souren tot conrec-
tor van het Maaslandziekenhuis en
de verpleeghuizen in Sittard.

LONDEN - „Daar heerst nu voor
het toerisme een buitengewoon
plezierig klimaat. Qua sfeer, ac-
commodatie, service en instel-
ling van de Maastrichtse winkel-
stand en het publiek. Maastricht
is voor ons een klantenbinder
van grote betekenis geworden."
Dat zei gisteren in Londen direc-
teur Giedie Bierens van het Ne-
derlands Bureau voor Toerisme
in de Britse hoofdstad. „Als het
gaat om spectaculaire lokkertjes
in Britse ogen", zo vervolgt hij,

Het NBT in Londen heeft stapels
enthousiaste reacties ontvangen
van Britten, die uitvoerig de lof-
trompet hebben gestoken over
onze oude historische provincie-
stadjes, diehun vooral waren op-
gevallendoor de gedegen restau-
ratie en het goede onderhoud.
Ook steden zoals Delft, Den
Haag en Arnhem doen het goed,
maar Maastricht springt daar
volgens Bierens bovenuit.

Bierens merkte op dat het erg
goed gaat met het Britse toeris-
me naar ons land. Bij de komen-
de jaarwisseling zullen voor het
eerst meer dan één miljoen Brit-
ten per jaar Nederland hebben
bezocht. Verwacht wordt zelfs
dat het aantal tot 1.10 miljoen zal
oplopen. Daarmee komt ons land
in een positie om Parijs van de
eerste plaats te verdringen als de
meest favoriete keuze van de
Britten voor een uitstapje in het

(ADVERTENTIE)

\ Openingstijden voor de ,S^rsJßs>
Tl'H>AL * woensdag 21 december V^TJSiP^y

jJgSriA 09.00-21.00 uur «Ër2^
i$J H_2p\ * donderdag 22 december \\nnti
T%E3§Èy 09.00-21.00 uur \ T^jX

Uü^^ffi|\ * vrijdag 23 december vCflm\ 09.00-21.00 uur VnÜS
/ _6^-^\ \\ ö zaferc'a9 24 december tt£^f

V.l.n.r. rechtbankpresident mr H. te Strake, mr Th. Hiddema en
Jan J. Op het videoscherm het knevelen van het slachtoffer.

Tekeningen: KAREL GERRITS

(ADVERTENTIE)

PRIJSTREFFER

BrotherAX-15
De BrotherAX-15 portable electronic is een snelheids-
maniaken heeft devolgende voordelen: " 12 aansla-
gen per seconde" Correctietoets " Automatische
centrering "Relocatie enrepeattoets "En vele andere
mogelijkheden, r/vv M m%m\

VROOMIDREESMANN W
I Aanbieding geldig c/m za. 31 dcc. 1988of zolang de voorraad strekt.
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Auto LANDGRAAF ruimt
op, kijk en vergelijk: BMW
732 IM abs. 5-bak, enz. auto
is als nw. groenm. '84
’23900,-; BMW 525 E M.
div. ace. kl. wit als nw. '85
’21900,-; Citroen BK 16
TRS zilvermet. v. ace. 49000
km '86 ’ 18.500.-;Mazda 323
GLX hatchback nw. st. mo-
del 39000 km '87 ’ 17.500,-;
Renault 21 TS 5-bak kl. wit
'86 ’19.750,-; Lancia V 10
Turbo z. aparte auto 40000
km '86 ’15.800,-; Honda
Prelude ex automaat 1.8 m.
stuurt). goudmett. '85
’21.900,-; Honda Prelude
öx 5-bak kl. wit nw. st. '86
’22.800,-; Volvo 340 GL
diesel Sedan luxe uitv.Irijsmet. '85 ’ 14.900,-; Opel
Senator 2.5 E M. 5-bak Ipg
CD uitv. blauwmet. Ts4
f 19.750,-; OpelAscona 16 S
4-drs. kl. zilver als nw. '84

’ 10.750,-; Ford Sierra KR
41 m. div. ace. kl. zilverm.
'84’ 18.950,-;Ford Orion 1.6
kijection schuifd. stereo zil-
verm. '84 ’16.500,-; Volvo
140 GLE autom. schuifd.re, centr. v. blauwm. '83
f8.900,-; Opel Rekord 2.0
GL uitv. m. Ipg kl. wit '83

f 11.500,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. zilverm. nw. st. '84

’ 10.750,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. groenm. div. ace.
'83’ 9.800,-; OpelKadett 1.2
S hatchb. 42000 km
blauwm. '84 ’9800,-: VW
Golf GTI 1.8 5-bak kl.
groenm. als nw. oud model
*M f 13.500,-; Datsun Stan-
za 1.8 GL automaat 4-drs.
blauwm. '83 ’ 8750,-,
Jeep 4*4: Aro Jeep 243 die-
sel hardtop kl. rood 79000
km '85 ’ 8750,-;
Bedrijfswagens: Subaru
bus ElO verh. dak 11000km
kl. wit '87 ’ 10.900,-; Suzuki
Carry gesloten bus kl. wit
77000 km '83J4250,-;
{nruilers: BMW 320 6 cyl m.
z.v. ace.kl. blauwm. z.mooi
'81 ’6950,-; Saab 900 GLS
Sedan m. schuifd., kl.
bruinm. '81 ’ 6950,-; Mitsu-
busihi Galant GL station
1.6 zilverm. '81 ’3250,-;
Ford Taunus 2.0 L 6 cyl m.
Ipg blauw '80 ’ 1950,-; Vol-
vo 244 DL m. Ipg kl. groen
'80 ’5750,-; Opel Senator
2.8 S autom. z. mooie auto
blauwm. '80 ’5950,-; Opel
Rekord automaat m. Ipg Kl.
groenm. '80 ’2950,-; Pon-
Cac Sunbird 6-cyl. aut. kl.
groenm. '79 ’ 2750,-.
"Erkend Bovag bedrijf
"Eigen werkplaats "Finan-
ciering zonderaanbet. mog.
"Alle keuringen toegestaan
"Inruil mogelijk *Keuze uit
12-3 mnd. garantie *WN
Keuringsstation 'Garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-
blijvend kijken en vergelij-
ken bij Auto Landgraaf.
Het adresvoor de betere ge-
bruikte auto. Auto land-
êraaf, Heerlerbaan 74-76,

leerlen, tel. 045-424268-
-424231.
BEAT 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;'
§übaru 1800 GL 4 WD '88;

übaru 1800 GL '85; Suba-
hi 1300 3-drs. '84; Subaru
1300 '80 en '81; Subaru Mini
"Zl (2x): Renault R5'85 en
'81;Lada 2105 GL '83 en '82;
Fiat Panda '81; Honda Civic
'fiO en '76; Mazda 323 '81 en?78; VW Derby '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-
per '80. Inr. en fin. mog.
Pond, koopavond.

Te k. MAZDA 323 bj. '80,
apk 16-12-'B9, iets spuit- _
werk, vr.pr. ’ 1450,-. Tel.
045-452008.

Zuinig
2CV6 '8384
Visa 11 RE '8586
BK 14RE gas '87
BK 19 diesel '86
Ford Sierra 2.3 D '85

Sportief
VisaChrono '83
BXI9GT '85
BXI9GTI '87
BMW 320 '77
Honda Prelude '81
VWPassat GL 5 '83

Komfort
BXI4 '86
BXI4RE '85
CX24GTI '82

Diversen
Mazda 626 HB '83
Peugeot 305 GL '84
Opel Kadett '8186
Seat Ronda '85

Citroen van Roosmalen
Wilhelminasingel 58-62
Maastricht, 043-21154

DATSUN CHerry 1200 bj.
'79 apk i.z.g.st. ’ f750,-. 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.
Te k. MAZDA RX 7 sport
bj. 10-79 met apk. Tel. 045-
-222198.
PEUGEOT 505 GR bj. '83
6500,-; Opel Corsa Swing
bj. '85 12.000,-; Opel Kadett
13 S bj. '80 4950-. Inruil
mog. Holstraat 101, Ro-them-Meerssen, tel. 043-
-642909.
RENAULT 14 GTL type '80
kl. grijsmetall., le eig.,
km.st 69.000, apk tot 11-'B9
i.st.v.nw., weg. omst. 1950,-.
Tel. 043-431823.
Te k. Ford CAPRI 1600 bj.
'77, apk tot 6-'B9 i.g.st. Mid-
delste Wehr 46, Hoens-
broek, 045-215545.
BEDRIJFSAUTO'S groot
en klein, steeds 25 st. be-
stellers, bussen, minibus-
ies, grote en kleine bestel-
lers, diesels, verlaagd enverhoogd, open en geslo-
ten, dubbele en enkele ca-
bines, open laadbakken, di-
verse luxe auto's in alle
prijsklassen. Donny Klas-
sen 8.V., Meerssenerweg
219, Maastricht. Tel. 04£
635222 of 043-634915.
T.k. prachtigeFORD Sierra
1.8 laser, 5-drs., mod. '86.
Voor liefhebber 928, i.n.st.
VW Santana 5 GL, '82. Opel
Kadett 1.6 S, 4-drs., '82. Su-
zuki Alto FX, '82. Ford Es-
cort 1.3 L stationcar '81.
Opel Kadett 12S stationcar
'81. VW Jetta '81. Lancia
Bèta 2000 '80. Volvo 244 GL
mod. '80. Bernhardstr. 12,
Munstergeleen (ook 's zon-
dags geopend).
Te k. Opel ASCONA 16 S.
Nw. model, '85, 4-drs.,
65.000 km, schuifdak, 5 ver-
sn. Tel. 04406-40183.
Te k. VW Golf Sport don-
kerrood, type '80, i.z.g.st.

’ 2950,-; 04450-2826.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742. ,
Te k. RENAULT 4 TL,
bwj.'Bo, apk tot ian.'9o,
vraagpr. ’ 1250,-. Bellen na
17.00 uur,rf)4s-272155.

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

Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951
SACHS - 100% originele drukgroepen en koppelings-
platen, geen montageproblemen, 2 jr. garantie, direct uit
voorraad leverbaar. Kerp, In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.
Tek. gevr. loop- + SLOOP
AUTO'S, tel. 045-751399.
Voor schade-, sloop-, loop
auto's en onderdelen moe
je bij STIBA Autoslopen,
Joep Wolters zijn. Sportstr
14.Kerkrade-West. Tel. 045
411480.
T.k. Volkswagen PASSAI
GLS, veel extra's, i.z.g.st.
bjr. '79, APK okt. '89. Vr.pr

’ 2650,-. Tel. 04490-20066.
Ford FIESTA 1.1 L bj. '7!
Apk t/m nov. '89, i.z.g.st
’2150,-. 045-720951.
Toyota Carina bj. '81 apk '91
LPG. Tel. 045-463364.
Voor alle ONDERHOUE
en reparaties, COo-laswerk
zaamheden, apk-keuringer
goed en goedkoop mei
prijsopgave, tevens hei
adres voor de betere ge
bruikte auto's tegen betaal
bare prijzen in elke prijs
klasse: Autoselect, Trien
terweg 109 (bij Shell-benzi
nestation Treebeek) Bruns
sum, tel. 045-229080.
ALFA 75 2.0, '86, le eig., kl
wit, stuurbekr., ’20.000-
-04492-3234.
MERCEDES 280 S '82, kl
antraciet, LPG, led. inter.

’ 19.500,-. 04492-3234.
ROVER 2300 S, '82 kl
blauwmet., a.nw., LPG

’ 7250,-. Tel. 04492-3234.
Nieuwe Ford SIERRA 2.C
CL met koffer, bj. '8J
blauwmetalic, div. extra's
gar. tot mei '89 17000 km
Vr.pr. ’25000,- tel. 045-
-312129.
SAAB 900 GLS Sedan '82
kl. blauwmet, stuurbekr.
aut., beslist i.nw. st. ’ 8500,-
-045-454217.
SAAB 900 GLi '82 kl.
blauw, le eig. i.z.g.st.
’8750.-04492-3234.
RENAULT 5 TC nw. mod.
bj. 2-'B6, le eig. als nw. rood
Tel. 045-228469.
CITROEN BK 14RE '84 kl.
rood 5-bak, bijz. mooi,

’ 8900,-. 04492-3234.
MINI 1000 HLE bj 6-84
34.000 km tel 045-228469.
Opel Omega 2.0 I '88; KA-
DETT 1.6 3 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.

>- RENAULT 4 GTL '82, kl.
rood, als nieuw’ 2750,-. Tel.- 045-421207.

: VOLVO 340 GL'BO, metal.-
J bruin, als nw. ’3750,-. Tel.J 045-420650.
l VOLVO 245 GL stationcar

'84, le eig., kl. wit, LPG,
p veel ace. In nw.st. ’ 18.000,-.L 04492-3234.

"' VW GOLFLX,'B3, ’ 7750.-;
Toyota Corolla, '80,

a ’3750,-; Volvo 240 GL, '81,a ’7250,-; Volvo 264 GLE,- *80. ’5500,-: Citroen GSA_ Pallas, '81, ’ 1750,-; Honda
0 Prelude, '80, ’3500,-; Mini

Special, '80, ’2250,-; Fordr Granada, '82, ’6750,-; Ford; Transit, '80, ’1750,-. Oirs-

" bekerweg 27, Oirsbeek.
1 04492-3582.
t Gebr. AUTO-ONDERDE-- LEN van o.a. BMW, Ford,- Opel, VW, enz. Robby's- Auto-onderdelen, Akerstr.- Nrd. 350. Tel. 045-224123.

" Te koop doorlopend div.

" Hollandse en Duitse. SCHADEAUTO'S. Te bevr.. Ganzeweide 59, Heerlerhei-. de. Tel. 045-727711 en
216475.

[ Te k. VW Golf diesel i.g.st.,
127.000 km, nw. uitl., APK,
bwj, '78, ’ 2500,-; Tel. 04405-- 3687.

' Te k. Opel ASCONA 16 S,
bwj. '77T APK tot '89, Ipg,

j ’ 1350,-. Tel. 045-323823.
3 Spotprijs, SUBARU Justy. '87, veel extra's, le eig., nog

nieuw, duurste uitv.,. ’12.600,-. Tel. 045-243726
na 19.00 uur.

l Honda PRELUDE bj. '84, vr.pr. ’15.750,-. Gar.. Scnaepkens, Klimmen-
derstr. 110,Klimmen.

" VW KEVER 1302, bj. '72, 1. jr. Apk 100%. 045-423750.. Te k. OPEL Ascona i.g.st.. '80, bruinmet, i.z.g.st.,. LPG, APK-gek., pr.
’4000,-; Inl. tel. 04455-1594.

' Ford Escort 1.3 GL '81
’7800,-; Renault 5 GTL
div. ace. '83 ’7750,-; Fiatr Panda 45 '81 ’3200,-; Ford
Transit bus geel kenteken. '76, U.st. ’ f450,-. AUTO-■ BEDRIJF Ger v. Mil,

t Sportstr. 10 Kerkrade. Tel.
! 045-421787.

"KADETT typ 12 hatchback. '83 sch./kant.dak, mooi.

"■ Herlongstr. 43, Heerler-

' baan.

" Te k. R4F6 bwj. '82 i.g.st.,
APK, 045-270856.

Ha _________! ______ 1 v___f/_> w^ » __^ <C_^Ji___. I (_*4 l

"^*!____ S-_k-:V-____i ls§sS____

Binnen Te Lopen
Wie een gokje wil wagen in een onbe- Jack, in de wandeling wel gewoon éénentwintigen En dat de Jackpotmachines en de Roulette-

sproken omgeving, heeft nu een prachtige kans genoemd, de moeite meer dan waard. cylinders met de regelmaat van de Wok gecontro-

in handen. Want als ude kaart hierboven Heeft u daarna nog zin in een toetje van leerd worden.
meeneemt, kunt u zonder entree te betalen fruit, dan moet u zeker een bezoekje brengen Wie kortom een uiterst plezierig en bij-
binnenlopen in het enige officiële casino van aan de Jackpotclub. Waar u drie meloenen zonder avondje uitwÜ, moet inCasinoValkenburg
Limburg, Casino Valkenburg. kunt horen vallen. Of kunt genieten van een zijn. Als u een geldig legitimatiebewijs mee-

Waar u bij Franse Roulette al met een concert van 15 kersen. neemt, tenminste 18 jaar bent en zorgt voor

jetonvan twee gulden 3 5 keer uw inzetkunt terug- Ukunt erzeker van zijn datalles in Casino correcte kleding, bent u iedere dag vanaf 14.00

winnen. Houdt u meer van kaarten, dan is Black Valkenburg binnen de regels der wet gebeurt, uur van harte welkom.

L^ Casino ValkenburgEen Avondje OpWkantie. zg
*^JrV Odapark, Valkenburg, tel. 04406-15 5 50. Dit aanbod geldt tot 1 februari 1989. N*T

I
Wegens einde hobby div.
MERCEDESSEN 220 D -230 6 eil.. 280 S A.M.G. van
1972-1976, red. prijzen.
04750-17902.
Te k. Ford TAUNUS 1600
beige, bj. bijna '80, inpr.st,
vr.pr. ’1450,-. Tel. 04492-
-1260.
MAZDA 323 bj. '80. Tel.
045-463280.
Feestelijke kerstshow van
22 t/m 31 december auto
Vonken, Ford modellen
1989 met veel extra's en ak-
tiemodellen. Geselecteerde
occasions met specialeprij-
zen tijdens de show o.a.
SCORPIO 2.0L GL '86; Ac-
cord 2.0 L EX aerodeck
LPG '86; Audi 80 dieselCL
'86; Sierra 2.3L dieselLaser
'86; Sierra 1.8 L combi La-
ser '86; Escort 1.6L CL '86;
Corolla 1.3 L DX 12 Valve
'86; Hyundai 1.3L Pony XP
'86; Orion 1.6 L diesel '85;
Peugeot 1.5 L 305 GL '85;
Daihatsu 1.0 L Charade TS
'85; BMW 1.8 L 316 LPG
'84; Sierra 1.6L Laser LPG
'84; Escort 1.6 L Bravo '84;
Escort 1.3 L Bravo '84; Es-
cort 1.1 L Laser '84; Passat
1.6 L 5 D CL '84; Starlet 1.3
L DX '84; Corsa 1.2 L LS
'84; Orion 1.6L GL '83; Es-
cort 1.6L Bravo '83.Diverse
goedkope inruilwagens.
Wijngaardsweg 8, Heerlen-
/Hoensbroek, tel. 045-
-212459.
AUTO'S hallo opgelet! Wy
betalen ’ 300,- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedryfs-
wagens. 045-411572.
BMW 315 t. '83 gloednieuw,
luxe uitv.’ 7950,-. St. Mar-
tinusstr. 31, Kerkrade-W.

Oostenrijk en Spanjefavoriete vakantieoorden

Massale uittocht
rond kertsdagen

Van onze verslaggever

HEERLEN - Ongeveer honderd-
tot honderdvyftigduizend men-
sen gaan tijdens de kerstdagen
met wintersport. De komende
dagen worden brjna drieduizend
bussen en onder meer 45 extra
NS-rijtuigen ingezet om de mas-
sale uittocht te kunnen verwer-
ken. Ook dit jaar is Oostenrijk het
favoriete vakantieland, maar ook
Spanje scoort hoog.

De touringcarbedryven wacht
een aantal drukke dagen. Onge-
veer 2800 bussen, ofwel bijna
driekwart van de Nederlandse lu-
xe-touringcarvloot, vertrekken
richting de Alpen. Een kleiner
deel zet koers naar Spanje (Beni-
dorm). Reisbureau van der Bie-
sen BV in Kerkrade heeft door de
drukte vier extra bussen in moe-
ten zetten om alle vakantiegan-
gers naar hun vakantiebestem-
ming toe te kunnen krrjgen. Een
woordvoerdster van het bedryf:

„De ergste drukte was vorige
week. Vooral Oostenrijk is erg in
trek by onze klanten terwijl veel
minder mensen richting Spanje
vertrekken".

Ook bij touringcarbedryf Boos-
ten BV uit Hoensbroek was de
drukte merkbaar. Bij dit bedryf
gaan de klanten juist voorname-
lijk richting Spanje. „Maar Oos-
tenrijk blijft natuurlijk ook zeer
populair", aldus een woordvoer-
der.

De secretaris van de overkoepe-
lende organistie van touringcar-
bedrijven, P. Lindner, schat het
totale aantal busreizigers op on-
geveer elfduizend. De grootste
topper verwacht hy echter tij-
dens de crocusvakantie in fe-
bruari. „Telt u er dan maar acht-
honderd bussen bij op. Dan is al-
les op de weg wat dubbel glas
heeft, dus alle 'wagens' die ge-
schikt zijn voor wintervervoer"

Voorzitter F. Fransen van de Ver-
eniging van Reisorganisatoren
noemt het aantal boekingen bij
reisbureaus 'voortreffelijk. In
vergelijking met vorig jaar is er
volgens hem een lichte stijging
van 1 a 2 procent.

De Nederlandse Spoorwegen
vervoeren in de dagen voor kerst
tienduizend mensen. Donder-
dagavond voor kerst zet de NS
vyf treinen (de 'Alpen-express')
in om in totaal 1750 reizigers te
vervoeren, die hun vakantie via
een reisbureau hebben geboekt.
De treinen, met bestemmingen in
Zuidduitsland, Zwitserland, Oos-
tenrijk, Noord-Italië en de Franse
Alpen, rijden wekelijks tot maart
1989. Met 45 extra rijtuigen, die
zijn gekoppeld aan D-treinen en
Eurocity-treinen, vervoert de NS
tussen 21 en 25 december nog
eens 8250 mensen, waarvan zeker
zon zesduizend reizigers naar
wintersportoorden vertrekken.
Vergeleken met 1986 is het aantal
reizigers met 2000 gestegen. Een
woordvoerder van de NS kon
niet zeggen hoeveel mensen er
vorig jaar per trein met vakantie
gingen, maar het zijn er nu in
ieder geval „iets meer". Net als de
touringcarbedryven verwacht de
NS dat de fervente wintersport-
liefhebber rond de 'crocustijd'
met vakantie gaat. „Dan is er vrij-
wel altijd sneeuw. Hoeveel men-
sen we dan wegbrengen slaat
werkelijk alles. Ik schat grofweg
zon dertigduizend".

GS boos over negere'
Venlo als knooppun

MAASTRICHT - „Met veront-
waardiging", zo wordt in een giste-
ren uitgegeven communiqué ge-
zegd, hebben Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg kennis genomen
van het besluit van hetkabinet om
het aantal stedelijke knooppunten
in de Vierde Nota Ruimtelijke Or-
deninguitte breidenmetBreda en
Zwolle, daarbij voorbijgaand aan
de positie van Venlo. Het provin-

ciebestuur heeft zich steeds t
standpunt gesteld datVenl<>^geval voor aanwijzing in &\ev
king zou komen bij eventu* J
breidingvan het aantalk°? S?
ten. Nu dit niet is gebeurd, J
GS „met kracht van arga&'J
het parlement trachten te ° <p
genvan denoodzaak Venlo j

de status van stedelijk kno°'
te geven.

Examens
HEERLEN - aan de Hogeschool
Katholieke Leergangen Sittard'
zijn in de maand december de
volgende personen geslaagd:
Voor de vakken Engels/ Neder-
lands: D. van Gasselt uit Maas-
tricht en E.P.C.M van der Som-
men uit Heerlen. Voor de vakken
tekenen/handvaardigheid:
C.H.M.M Speetgens uit Geleen en
E.M.H Verzett uit Brunssum.
Voor de vakken Aardrijkskunde
/geschiedenis: P.M.A.E. Mulkens
uit Maastricht. En tenslotte by de
deeltijdopleidingen voor het vak
geschiedenis/ lerarenvariant
R.J.P.M. Vroomen uit Echt.

Aan het Theologisch-Kate<£ <jf
Instituut in Sittard en aan
versiteit voor Theologie en J
raat in Heerlen zyn voor n
men theologie geslaagd: -j/
Muytjens, Liesbeth
Roodnat, Myriam Kwak** tf
Consten, Jan de -Waal, M^J
Verhoeven, Jo van Dorf>' ft
Har Verheggen, Jos Schi)^ C?
thur Borgers en PhilipPe
mers.

Aan de Katholieke UniveÜJNijmegen slaagde voor het rf
raal examen scheikunde & v,
A.S.M.J. Doveren, voorheb /
nende te Langraaf/Übac» 1

Worms.



Kwart miljoen bezoekers
'In de Bende' Landgraaf

het uitbreiden van het aantal
doelgroepen (zwemmen voor
hartpatiënten, ouderenzwem-
men, en babyzwemmen) blijft
volgens directeur G. te Loo van
het zwembad, het bezoekersaan-
tal op peil.

" De 250.000-ste bezoeker in het sportfondsenbad te Landgraaf. Van links naar rechts: De
herenMallmann, Oligslager, Gubbelsen Te Loo. Foto: FRANS RADE

het expoitatietekort aanvanke-
lijk geraamd op ’678.000. In sep-
tember is dat bijgesteld tot
559.000 gulden, en nu hopen we
dat daar voor het de jaarwisse-
ling nog een ton vanaf kan. We
stoten lekker door", aldus een
gelukkige directeur.

Overigens heeft In de Bende een
wachttijd voor zwemlessen voor.van één jaar. Ook daar
gaat verandering in komen. Van-
af 1 januari krijgen steeds twee
groepen tegelijk zwemles, en zal
de wachtlijst dus aanzienlijk kor-
ter worden.
Voor 1989 hoopt Te Loo boven-'
dien dat het exploitatietekort on-
der de zes ton zal blijven.

Tony Oligslager mag omdat hij
bezoeker numero 250.000 was,
een jaar gratis zwemmen in het
Landgraafse Sportfondsenbad.
Meneer Gubbels uit Geleen en
René Mallmann uit Landgraaf,
die gisteren net voor en na Olig-
slager een kaartje kochten, kun-
nen een jaarzwemmen tegen ge-
reduceerd tarief.
Te Loo spreekt van een geweldi-
ge meevaller. „Voor dit jaar was

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het Landgraafs
Sportfondsenbad 'In de Bende'
heeft gistermiddag de 250-dui-
zendste bezoeker, de 52-jarige
Tony Oligslager uit Landgraaf,
begroet. Het aantal bezoekers dit
jaar heeft zelfs de directie ver-
baasd.
In de begroting van 1988 was ge-
rekend op een bezoekersaantal
van 185.000. Dit zouden 35.000
bezoekers meer geweest zijn dan
in november 1987, toen het bad
gerenoveerd werd. Dit jaar kwa-
men in november toch nog 2000
bezoekers meer naar het zwem-
bad dan in het openingsjaar. Dit
jaar is wel het aantal recreatieve
bezoekers afgenomen, maar door

Van onze verslaggever

bioscopen
HEERLEN
ï?5,*1: WiUow, dag. 15 18.15 en 21 uur.
%°R-Die Hard' dag- 1530 18 en 20-30
to a ambi, wo 14 uur. Maxim: Coming

America, dag. 15 18.15 en 20.30 uur.2* Moonwalker, dag. 14.30 18.45 en
da„ uur- Who framed Roger Rabbit,
Hnrii 4 1515 19 2015 en 21-30 uur- AC„"? aPart, dag. 14 18.45 en 21 uur.
Uur ,morninS v»etnam, dag. 18.30en 21

Junglebook, wo 14.15 uur.

MAASTRICHT
Ij.*': WiUow. dag. 14.30 en 20.30 uur.
Uu, "W01430 uur- Dle Hard' wo 21„'" '8 Again, dag. 14.30 en 21 uur. Co-
Cj"R to America, dag. 14.30 en 21 uur.
l\ ,'ma-Palace: Moonwalker, dag. 17 en
fo» i ur- Wno framed Roger Rabbit,e 18.30 20 en 21.30uur. Palace 2: Por-
Ci„r°J ramma, dag. doorl. v.a. 13.30 uur.
W-: Spoorloos, dag. 20 en 22.15 uur.
p^'ere: Oei Ciorni, dag. 22uur. Funny
p ~e' ma t/m wo 20 uur. Qui etes vous,"y Maggoo?, ma t/m wo 21 uur.

exposities
HEERLEN
C e S'Sne- Akerstraat 82a. Werk van
l4 "i Geeven. T/m 24/12. Open wo t/m zo
ty'' uur. Welterhof, Kennedylaan.
oj? va" André Offermans. T/m 15/1.C, i ag- 9"21 uur- Stadsgalerij, Raad-

Werk van PeterWehrens. T/m
l 7' °Pen di t/m vr 11-17uur, za en zo 14-
-van r De sPe8el> Akerstraat 40. Werk
T|Jngeborg Meulendijks. T/m 12/1.
Jatl *enmuseum, Coriovallumstraat 9.
Uur yt T/m 8/1' °Pen di Vm vr 10-17,za en zo 14-17 uur.

KERKRADE
sw ri? Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
(„ "■ Thema 'Natuur. T/m 4/1, open za20 14-17 uur.

HOENSBROEK
L «steel Hoensbroek. Foto's van Hans
HUr a' T/m 30/12- °Pen da8- 13-30-17
dr0_ *BN-bank. Werk van Stan Cau-
"fe «k 15/1, open 9"16 uur Fot°Ra|e-
Pau,*! Kasteel Hoensbroek. Foto's van
"Nn i

No°yer. T/m 27/12, open ma t/m
ht n.en 13.30-17uur, za en zo 13.30-17%'B'bliotheek, Pastoor Schleiden-
Ifcl 39- Werk van Nol Pepermans. Tot
ïr in°Pen ma, wo en do 10-18 uur, di en'""«O uur.

VOERENDAAL
!entenuis- Werk van Jacqueline

Wers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
13," op werdagen 8.30-12.30 (di ooku"'6.30 uur).

OENSEL-SCHIMMERT
Il *r,e Hof van Oensel, Haagstraat 5.
'ca -p,Van Jokevan Geel en Octavia Mo-

*'m 24/12, open do t/m zo 14-17uur.

AMSTERAGE
SS.gQ 'To Crijns-Beckers, Hoofdstraat
\„- Werk van Marlies Prieckaerts,
Vl Ahrenkiel en To Crijns-Beckers.

ö/l. open do t/m zo 14-17 uur.
GELEEN
Krj n Ji,sabethstraat 9- Expositie foto-'s Geleen. T/m 26/1.

SITTARD
ler. Steenweg 86. Werk van Nash

!a 12"JS (Sraffiti). T/m 31/12, open do t/m
«4 vTl' uur. Galerie Michel, Steenweg
!5;i2 rk van Cnarlotte Molenkamp. T/m
tacd' "Pen wo t/m zo 14-17 uur. Kritz-
T^'nuis. Werk van Jos Hameleers.
'*-17 oPen di t/mvr 10-17 uur, za en zo
27,-j. Uur. Den Tempel, Gruizenstraat
sten 489nieuwe aanwin-
*, ■ t/m 22/1, open di t/m vr 10-17 uur,en zo U-17 uur.

LIMBRUCHT
k(,r Kskundig museum. Allee 1. Het
l3.l7'Bebeuren. T/m 15/1, open di t/m vr

Uur, za en zo 14-17 uur.

ELSLOO
Werk van Ernest

°nken. Vanaf 21/12.
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HEERLEN —De kripte van
de Pancratiuskerk in Heer-
len zal na de renovatie ge-
bruikt worden als een dag-
kapel. „Daar zijn we wel
over aan het denken" zegt
deken J. Punt, tevens pas-
toor van de Pancratiusparo-
chie in het centrum van
Heerlen. „Het is de bedoe-
ling dat in de kripte dien-
sten gehouden worden,
zelfs begrafenissen en hu-
welijken. De kripte is een
stuk kleiner en daarom be-
ter te gebruiken dan de gro-
te kerk." aldus de deken.

Sinds de renovatie in de ja-
ren zestig van de Pancratius
was de kripte vanuit de
kerk niet meer bereikbaar.
Nu is aan de noordzijde van
het priesterkoor weer een
ingang gemaakt.

Er wordt ook aan gedacht om een
gedachteniskapel in de kripte te
maken. Tegeltjes met de namen
van overleden personen kunnen
daar aangebracht worden. „Dan is
er toch een plaats waar de mensen
heen kunnen gaan om te bidden
voor een overledene. Ik denk dat
daar behoefte aan is, zeer zeker om-
dat de begraafplaats (Imstenrade)
zo ver weg is."

De Pancratiusparochie in Heerlen,
de city-parochie, kampt met een
enorme vergrijzing. Begrafenissen
zijn praktisch aan de orde van de
dag. Zodoende wordt verwacht dat
zon gedachteniskapel goed dienst
kan doen.

Ook de hal van de kerk krijgt een
nieuwe functie. Nu de renovatie is
afgesloten is de hal van de kerk af-
gesloten van het schip door een
groot hek. Mensen kunnen niet
meer de kerk inlopen, maar ze kun-
nen de kerk wel zien. In dé hal ko-
men een Maria-ikoon en een Jozef-
beeld te staan, maar ook portretten
van mgr Savelberg die onlangs
door de paus eerbiedwaardig ver-
klaard is en wiens zaligverklaring
spoedig wordt verwacht, en kape-
laan Berix. Het is de bedoeling dat
mensen die in de stad zijn en be-
hoefte hebben aan een kort mo-
ment van devotie, in de hal terecht
kunnen om een kaars op te steken
en even te bidden.

Ingang aan noordzijde van priesterkoor
Kripte Pancratiuskerk
Heerlen wordt dagkapel

Geld van NATO voor gehandicaptenstichting

't Trepke Brunssum
vier mille rijker

Van onze verslaggever
BRUNSSUM — Vertegenwoordi-
gers van de gehandicaptenstich-
ting 't Trepke in Brunssum, heb-
ben gistermiddag uit handen van
burgemeester Louw Hoogland van
Brunssum en geperaal Kospoth
van Mapma een cheque van ruim
vierduizend gulden ontvangen.
Met het geld zal de vrijwilligers-
stichting verder werken aan de in-

tegratie van zowel geestelijk als li-
chamelijk gehandicapten in voor-
namelijk de Brunssumse samenle-
ving.

De vierduizend gulden kreeg
Hoogland eerder die dag van gene-
raal Kospoth van de Napma. Nap-
ma is een onderdeel van de NATO
en gevestigd op het Afcent-terrein
in Brunssum.

" Overhandiging van de che-
que aan 't Trepke door burge-
meester Hoogland en generaal
Kospoth aan enkele vrijwilli-
gers van de gehandicapten-
stichting.

Foto: FRANS RADE

Het geld kwam bijeen door de ver-
koop van eerste-dag-enveloppen.
Deze verkoop vond plaats tijdens
de viering van het tienjarig verblijf
van Napma in Brunssum, op 12 ok-
tober van dit jaar. Het verzamelde
geld werd aan de gemeente over-
handigd als blijk van dank voor de
gastvrijheid en goede samenwer-
king tussen NAPMA en de ge-
meente Brunssum. De burgemees-
ter overhandigde daarna samen
met de generaal de cheque' aan 't
Trepke.

" Maquette van de(nog te bouwen) nieuwe Treebeekse basisschool. Foto: PETER WIGMAN

Basisschool in Treebeek
eind volgend jaar gereed

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Als alles goed gaat,
wordt de huidige Marijke/Beatrix-
school in Treebeek rond februari te-
gen de grond gewerkt en staat er
aan het eind van 1989 op dezelfde
plek een gloednieuwe school, die de
naam Christelijke basisschool 'Ko-
ningin Beatrix' zal gaan dragen.

Dat is gisteren bekend gemaakt tij-
dens een voorlichtingsavond voor
de ouders in de Treebeekse basis-
school, waarbij ook de maquette
van de nieuwbouw onthuld werd.

Zoals bekend heeft het bestuur en
het onderwijsteam van de Tree-
beekse basisschool lang geijverd
voor een nieuweaccommodatie. Nu

de toestemming binnen en ruim 1,2
miljoen gulden opzij gelegd is,
hoopt het bestuur zo vlug mogelijk
van de nieuwbouw gebruik te kun-
nen gaan maken. Het nieuwe
schoolgebouw zal zich vooral gaan
kenmerken door de multifunctione-
le indelingenvan de ruimten en een
moderne, lage bouwstijl.

JOURNAAL
Heerlen

" De Nederlandse Vereniging De
Verzamelaar houdt op Tweede
Kerstdag van 13.00 tot 17.00 uur een
ruilbeurs in het HKB-gebouw aan
de Pater Beatusstraat.

Schinveld
" Het Jeugd- en Jongerenwerk De
Schinskoel zoekt jeugdige buute-
reedners voor het kindercarnaval
dat op zaterdag 28 januari wordt ge-
houden.Kinderen tot en met 12 jaar
kunen zich aanmelden bij De
Schinskoel,Kloosterlaan 9.

" De toneelgroep van de Schins-
koel geeft morgen om 20.00 uur een
toneelvoorstelling. Het toneelstuk
gaat over Scrooge.

"De gymvereniging Keep Fit
houd op Tweede Kerstdag om 10.00
uur een kwajongconours in café 't
Heukske aan de Rooseveltstraat.
Men kan vanaf 9.30 uur inschrijven
voor f 7,50 per persoon.

" De Toneelvereniging Merkel-
beek voert op Tweede Kerstdag
vanaf 20.00 uur het dialectblijspel 't
Sjottfieës' op. De entree is f 4,50.

Kerkrade

" Het IVN maakt op Tweede Kerst-
dag een middagwandeling in Strijt-
hagen. Men vertrekt om 14.00 uur
bij de Winselerhof.

Landgraaf

" Op 29 januari wordt in het Raad-
huis van Landgraaf voor de eerste

keer een 'Salon op zondag' gehou-
den. Het is de bedoeling dat Land-
graafse amateur-kunstenaars de ge-
legenheid krijgen hun artistieke en
creatieve prestaties aan een breed
publiek te tonen. In principe is alles
mogelijk: er kunnen schilderijen,
tekeningen of wandkleden worden
getoond, men kan voordragen, mu-
siceren en zingen. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden. Deel-
nameformulieren zijn verkrijgbaar
aan de balie van het Raadhuis.
In de entree-hal van het Raadhuis
worden vitrines geplaatst, waarin
inwoners van Landgraaf hun crea-
tieve werk of bijzondere verzame-
lingen kunnen tonen. Voor informa-'
tic kan men bellen naar de afdeling
Onderwijs en Cultuur, S 328222.

Schaesberg

" De postduivenverniging De Vrij-
heid houdt op Tweede Kerstdag
vanaf 11.00 uur de verenigingsshow
in lokaal Bouwman. Om 18.00 uur
vindt de prijsuitreiking plaats.

Nuth

" De toneelvereniging St. Donatus
Grijzegrubben geeft op Tweede
Kerstdag de premiere van de klucht
'Zone Kabeijer'. De herhalingsop-
voering wordt op 8 januari gegeven.
Beide voorstellingen" vinden om
20.00 uur plaats in zaal Griezegrub
bc.

Heerlen _____
" Het ensemble 'Laudate' treedt
metKerstmis ook buiten Maastricht
op. Zaterdag luistert dit ensemble
in Heerlerbaan de mis van 20.00 uur
op. En op Tweede Kerstdag de mis
in de kerk van Belfort, om 11.00 uur.

De schilderijen in de kerk zijn on-
der handen genomen door de he-
ren J. van Bilzen en M. Borius. Ook
de schilderingen van Charles Eyck
tegen het plafond in de zijbeuken
zijn gerestaureerd.

Interieur
Het interieur van de Pancratius-
kerk is na de renovatie weer prach-
tig. De muren en het plafond zijn
goed schoongemaakt en geverfd.
De muren zijn in een heldere beige
kleur gehouden en lijsten zijn Ro-
maans-rood.

Kerstevenementen
" l
*choi e Srote zaal van de Stads-

uwburg te Heerlen wordt op
"§eL e Kerstdag weer de Kerst-Inn
°ri(Jer^ en- Medewerking verlenen
W, aridere de Klimmender Nach-
| 'en en het salonorkestDa Capo.
Ha6 v r̂kennersgroep Pius XII uit
'?vervf g vormt dit jaar weer een
fetio keststal- De kerststal is op-
\ nin de Kerststallenroute
V, VVv en is op Eerste Kerst-en0 150° tot 1700 uur te bewon-"4rnüu-J de kerk van de H-Familie-
I jochie.

rk t dekenale Petrus en Paulus-
k2e Schaesberg vindt op Twee-

van 15.30 tot 16.30 uur
"^ts r"- St~lnn Plaats' waaraan de
Vu, e'iJke basisschoolleerlingen
ft perken.
% ïw van Übachsberg maakt
'1 d.e ede Kerstdag een wandeling
W. ?mgeving van Ransdaal. Men
> om 13.30uur aan de kerk in
ft |lsdaal.
%sK buurtvereniging Dorekoel
Nb g houdt °P dinsdag 27 de-
%n fr een gezinskersttocht. Men
Nt QUssen 18.45 en 19.30 uur aan
vijg^emeenschapshuis. Kinderen
f3acj2

n e^n lampion, maar het is
\eJ*m ook een zaklamp mee te
*ft Von- De route is 3 kilometer lang
r^fien^ Sr°tendeels langs verharde
vVeru nde velden rond Hulsberg.
jjet j^ eg komt men mensen uit
erstr^rstvernaa^ tegen en ook de

lig ko an komt op bezoek. Deelna-
st 1,25 gulden per persoon.

in gesprek
koster
tfeceJ"1,!1 LD van zaterdag 17
foigin , J - staat op de voor-
SchuV^ 'koster niet gewaar-
r^liiri d " Daar heb ik me als
de o -nd lid van de Hervorm-
Vreseioliskerk in Heerlerheide
öe d^Jk kwaad over gemaakt.nee die de begrafenis-
51r4e v °orging was van eenwask kerkgenootschap. Hij
Le varw?neli->k niet °P de ho°g-
"^rid ' üe regels hoe men moet
ÏNakt als gebruik wordt ge-
Si0n „. Van een andere kerk. Deklas b*erk heeft een eerste-

*°fter die zijn werk en
Wt efde vervult. De kos-

ïeslotl ,geen schuld over de'°ten kerk.
Mevrouw Schuur-Kuik

sw^ Heerlerheide

De Pancratiuskerk is het oudste
stukje Heerlen van de na-Romein-
se tijd. Al meer dan duizend jaar
staat op deze plek een kerk. Maar
het is precies 800 jaar geleden dat
er een stenen kerk op deze plaats
gebouwd werd. Ook dat feit wordt
herdacht als op 22 januari feest ge-
vierd wordt in de Pancratius. Maar
eerst neemt de parochie aanstaan-
de zondagavond bezit van de 'opge-
poetste' Pancratiuskerk tijdens de
kerstnachtmissen om 19, 21 en 23
uur.
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" Leentje cri Chris Kroeger-
Bruystens.

Gouden paar
Vrijdag vieren Chris Kroeger en
Leentje Kroeger-Bruystens uit
de van Gronsveldstraat 64 te
Chevremont het gouden huwe-
lijksfeest. Vanaf 17.00 uur resi-
deert het gouden paar, samen
met familie, vrienden en kennis-
sen in het Parochiehuis te Nieu-
wenhagerheide.
Chris (85) en Leentje (76) hebben
geen kinderen. Zij zyn echter de
steun en toeverlaat van de hele
familie. Om de familieband ste-
vig te houden, maken de gouden
echtlieden van hun verjaardagen
een complete reünie.

Nieuwe directeur
Na meer dan 15 jaar directeur te

zijn geweest van de basisschool
'Ummer Clumme' gaat deheer F.
van den Boom met ingangvan 1
februari de school verlaten. Tot
zijn opvolgster wordt mejuf-
frouw Marianne Ernst ber
noemd. Marianne Ernst is sinds
1970 aan de school verbonden.

Vanaf 1980 was zij waarnemende
schoolhoofd.

Instructeur
Tot de nieuwe drumbandin-
structeur van de fanfare St. Ceci-
lia te Bocholtz werd de heer
Reinhard Wind uit Sittard be-
noemd. Hij neemt de functie
over van Paul Franken, die de
fanfare wegens drukke werk-
zaamheden vaarwel moest zeg-
gen.

Geslaagd
Aan de Pedagogische Hoge-
school te Eindhoven slaagde Pe-
ter Crott uit Bocholtz voor graad
2a elektrotechniek.

Aan het conservatorium in Til-
burg slaagde Hen Hoefnagels
(29) uit Hulsberg als docerend
musicus saxofoon.
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Onze meest modieuze sweaters zijn nu
É^^%kZZiS-it\ Turtle-neck sweater met 2p^ _______#%, |^______ ___-Tl ___-l Wtt______ Sweater met

I _^.^—^^———————^———^————^———————

Aan derozijnen kun jezien
| dat de Hema nietkrenterig is.

VTt t_J jÉppR Groot stokbrood
y Gezouten of ongezouten cashewnoten. jÉHp^.:

Uit de notenbar. 150 gram. '\ )fct^a^-w____j_tt. ACr\

*a*T^i___B_l—_k "IQR is Westfaalse metworst. Per stuk 450

Kaaskantjes, -vlinders, -krakelingen of J 1HËf "^IË_R Cf :i"^tm-stengels. Doosjea 100 gram. J| mk <&S?r'*ÏL.-■-Êr ICIEI
*s| ,j m t\J\J

f- A M _K '"* Jl__ -j_a_
\ a ■_*" W&sMa

-j A ryrj J| |lr F%.,

Domaine de Bigarnon 1984. A.C. Saint | N 4?* w^J^_____É_S__fi_t__llßß_l__^ <■'■' 'H fÊÉÈÈê OJulien. Een elegante klassewijn van het M EÉfljP*^ .^m^ÊÊÉËÊÈÊÉ ■ÉËÊtiÈk *MMsBmB® 2voor \Jw
1 groteChateau LeovilleLas Cases. _S^^%È_fcjiu_. mi_____l ü Kersenbonbons. Zakje a 200 gram.

*§Ü_B_ -^**^'' :if^_H_l

Mf W* W*%\ nBSPï fitTS" **J%
■| _T7E Chocolade Fruits de Mer. Doos a 200

CTfi. I__ f *^ s

ï rj_'j-_r-M_-C I IS gram'
t Buzet Rouge 1987. Appellation Buzet jJjé; _^^<_k
e Contrölee. Een robijnrode, krachtige BBB^^ <fö*£'^^lli*i_

wijn bekroond met Medaille D'Or. I^^^^^^^^^^ (^^^jai» "I C7R

S_________fi_H________________t iél___ê___t Luxekerstslagroomtaart- Extra gevuld
met luchtige banketbakkersroom. Fees-
telijke kerstdecoratie.

__B__BP-__ £______! Doos met 20 kerstboomkaarsjes. In
J& AQC ' .^^j^Ë B| wit en rood.

C Zalm- of garnalensalade. Bakje a 300 J! ________fe_^________|__ Iw \ >""s9''-
at m&\ 1^ J**ir LA^yJ

: Wf Li 3 voor Ai
V^Jr-/ __. * Pak met 5 antiekkaarsen. In wit, rood_ <w* / T _^V _b__^_9 & *a %_«/v lil-- W?®' enmlnt'
Belegen Goudse kaas. Vers van 't mes. _Hp r¥W?3 ~
1 kg. i^^^^S__è: 'I !! f A °

I' % _____H____^^^^ ~,.* Il' TiM*- IfV /^V S
j :.>^-~SB^^J**^*^*^ .mm» -**ïi"j **■ 2

2-26- JLi HHl_K|| H« A ■ Doos met 8 gotische kaarsen. In wit,
Gelderse achterham. 100 gram. I VT?T__!NÏ3fSI WA %m\ 11 zwart'rood'kobalt' mint'rose en llla- -___i \VH IP__l 1 _P^_ll _L -V J I I ai^F JL Vmw

kerststol, 800 gram 4.50, of een heerlijk kerstbrood met geconfijte vruchtjes, krenten, rozijnen en I
banketspijs, 1000 gram 7.75. U kunt ook kiezen voor onze super-de-luxe kerststol, met hazelnoten,
amandelen, krenten, rozijnen, vruchtenmelange en echte amandelspijs, 1100 gram 9.75. Prettige kerst! WJ t"MM Êk |

11 Echt Waar Voor Je Geld _2j

Wijziging openstellingsuren ont
vangkantoor der Rijksbelastin-
gen, Kipstraat 10 te Kerkrade
Met ingang van 1 januari 1989 zijn de openings
uren van bovengenoemd ontvangkantoor a's
volgt gewijzigd:

dagelijksopwerkdagen : 08.00-12.30 utf
dinsdag, woensdag, donderdag: 13.30-15.00 ui*

Betalingen kunnen slechts tijdens de ochtend-
openstelling worden gedaan. De kas is dss
namiddags gesloten; u kunt dan alleen terech'
voor betalingsregelingen, verzoeken om kwijt'
schelding en inlichtingen.

De belastingdienst Kerkrade wenst U een vooi"
spoedig 1989toe.

Vertrouwd, discreet en... snel! Voor auto- .
boot, caravan, meubels, woningverbeteri"

en elk ander doel. s,

i ■ IPERSOONLIJKE LENINGEN
Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24X
5.100.- 112.- 133.- 170.- 240.'

11.000.' 237.- 282.- 364.- 517.' I
16.000.- 345.- 410.- 530.- 752.' \
20.000.- 431.- 513.- 663.- 940.' ,
30.000.- 642.- 765.- 981.- 1397^J |

Effectieve rente vanaf 10,8% ..
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f 100.01». ]
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverW
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden'
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn.
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 50.000,-
Leeftijdsgrens: 67 jaar.
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend. r
_-THB.ygLi.Bl<l:Ekli'.l*JMllllï> i

Ook voor doorlopend krediet (vanaf o,Bl** )
per mnd.) en een gunstige 1e of 2e hypothee* ;

[♦^.t^l»,"^^? T\__ v^rtrfr^l^?rr-TlTÉ___É

■WaM!glviiiirnfr_iMi'______y^
KBRSTAANBIEDINÖ

VAN AVIS
i

Even een paar dagen eruit met zon vrijwel
nieuwe auto van Avis. Dat kan al vanaf ’ 70,-
-inclusief alles (kilometers, verzekering en
BTW) m.u.z. van de benzine, als u tenminste 3
dagen achtereen huurt in de periode van 16
december 1988 t/m 9 januari 1989.

Voor reservering of informatie:

m Akerstraat N. 20
Hoensbroek-Heerlen
Tel. 045-229540

AUTOVERHUUR v

Een elektronische schrijlmachine / '^_S§sfel*^^^." -?,,*^i. /M*mei 100-tekenlerterschi|l. '"■"ïS^SSÉS&fa-.,
Schrijli vet, spalieerl en is uitgerust 1^? <£f 'met o.a een decimaal tabulator. 'DeCarrera's 2i|n (optie) IBM compatible. -_rCarrera Jj

Nu een echte Olympia Carrera van 635- voor 45?<
met veel extra's
"Exci. Btw A pr;

OLYMPIA qp^,

i c_S_____i nffi!nnr_s<'v,i
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"Ruud Gullit,
die op het
veld niet
gewend is
cadeautjes
te geven,
speelt zaterdag,
op kerstavond,
in het hoofd-
programma van
de Italiaanse
televisie de
rol van
kerstman.
Daarvoor
vertoefde de
geblesseerde
ster van
AC Milan
gisteren de
hele dag in
de TV-studio.

( Van onze sportredactie

r?ST/SITTARD - Bonds-
ffl Thijs Libregts heeftjuuha-doelman Ruud Hesppoepen om als derde kee-
li^ast Hans van Breukelen
iManiey Menzo, mee te gaan
L het trainingskamp in Tel\f}- Oranje speelt daar op 3
6ft een oefenwedstrijd te-

Israël. Aangezien alle
L ers, onder wie Hans vanlakeien, de trip eerder af-
-5y en in verband met hetfyV°etbaltoernooi van

rri Munchen, neemt Li-
Ürs zekerheidshalve een

oelman mee. De keuze
tj*5 Ruud Hesp gevallen, om-

vorige week in het
tyJ^selftal een soliede indruk

tegen Fortuna Sit-
Hesp had zelf nooit

Onacht dat hij daar een
6-shirt aan zou overhou-

W -.Daar reken je niet op,
1 ê er zijn in Nederland

rdere goede keepers."

daarmee een behoorüjke portie res-
pect afgedwongen bij Joel Despaig-
ne en zijn collega's van Cuba.

# Jules Ellerman, nieuw ge-
zicht in Oranje naast Ruud
Hesp.

HAARLEM- De vijfde editievan de
Haarlemse volleybalweek krijgt
vanavond de apotheose die vooraf
als toernooi-klapper was ingepland:
het duel om de eindzege tussen Ne-
derland en Cuba. Beide teams ble-
ven ook op de voorlaatste toernooi-
dag ongeslagen. De Cubanen dek-
lasseerden Griekenland met 3-0
(15-11, 15-6, 15-5), terwijl de Oran-
je-equipe minder dan veertig minu-
ten nodig had voor het stoeipartijtje
tegen Canada: 3-0 (15-3, 15-1,15-3).
Weinig spanning dus gisteravond in
de met duizend toeschouwers ge-
vulde Kennemer sporthal. Zowel de
krachtpatsers van het suikereiland
als de Selingerbrigade werden nau-
welijks op de proef gesteld. Met
name de Nederlanders konden ex-
perimenteren met alternatieve stop-
opstellingen.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

Greg Le Mond
in ADR-dienst

Van onze sportredactie

De Oranje-coach benutte het oefen-
partijtje om een aantal spelers op
specifieke taken in het veld te tes-
ten, daarmee het succesvolle sys-
teem dat de wereldtoppers USA en
USSR al geruime tijd hanteren, be-
naderend. De Cubaanse coach Or-
lando Samuells waagde zich niet
aan een voorspelling ten aanzien
van de confrontatie van vanavond
voor uitverkochte tribunes. „Neder-
land heeft indruk gemaakt deze da-
gen. Het zal een spannende affaire
worden omdat we beide graag wil-
len winnen".

ZWOLLE - PEC Zwolle en PSV
hebben overeenstemming bereikt
over de verhuur van Frank Berg-
huis aan de Zwolse eredivisieclub.
De linkerspits van PSV kwam niet
in aanmerking voor een plaats in de
hoofdmachtvan de landskampioen.
Berghuis blijft voorlopig tot aan het
eindevan het seizoen bij PEC Zwol-
le. PSV leende Berghuis eerder uit
aan VW.

PSV verhuurt
Frank Berghuis
aan PEC Zwolle

Scheidsrechter
Bakker terug
op Fifa-lijst

ZEIST - Naast de debuterende
Frans Houben en Jaap Uilenberg is
ook Cees Bakker door de Fifa op de
internationale lijst van arbiters ge-
plaatst. De scheidsrechter uit Pa-
pendrecht, die een jaar geleden van
deze lijst werd afgevoerd, is de ver-
vanger van Jaap van der Niet. Hou-
ben en Uilenberg volgen, zoals be-
kend, Jan Keizer en Bep Thomas
op. Keizer is inmiddels al gestopt
met fluiten. Thomas leidt vanavond
zijn laatste wedstrijd (PSV -FC Gro-
ningen) in het betaald voetbal.

De 'luchtmacht' van Selinger heeft
in elk geval een psychologisch voor-
deel. Van de laatste vier ontmoetin-
gen won Oranje er drie en heeft

BRUGGE/SACRAMENTO - Greg
Le Mond heeft gisterenmiddag de
knoop doorgehakt. De Amerikaan-
se oud-Tourwinnaarrijdt de komen-
de twee jaar in ADR-dienst. Le
Mond, wiens advocaat niet tot over-
eenkomst kwam met de sponsor
(Système U) van Cyrille Guimard,
tekende vanuit zijn woonplaats Sa-
cramento per telefax een contract
bij de Belgische formatie van José
de Cauwer. Le Mond zal met Eddy
Planckaert het kopmanschap van
het ADR-team delen. In het nieuwe
wielerseizoen start deAmerikaan in
zowel de Ronde van Italië als de
Tour de France.

verklap te horenvia de TV. Fortuna
Sittard heeft een prima periode ach-
ter de rug, dus... Ruud Hesp: „Na-
tuurlijk heb ik het een en ander aan
mijn ploeggenoten te danken. Voor-
al onze verdediging wil ik noemen.
Ook na de teleurstelling tegen
Veendam durf ik te zeggen dat ze
een van de beste van Nederland is.
Er wordt met enorm veel zelfver-
trouwen gespeeld. Daar heb ik voor-
deel van. Evengoed trekt de hele
achterhoede zich aan mijn presta-
ties op".

i pese titelstrijd over Griekenland. struikelde. Bij PSV was hij langdu-
rig geblesseerd en maakte hij zijn

i opwachting in de basis in de uit-. wedstrijd tegen Sparta. Later schit-
terde hij in het Europacupduel te-. gen FC Porto.
De Oranje-trip duurt van 3 tot 8 ja-

[ nuari. Aan de interland tegen Israël
zal eventueel nog een oefenwed-, strijd tegen een Israëlisch clubteam
worden toegevoegd.

1 # Ruud Hesp: 'Ik zal veel kun-
nen opsteken van Hans van

\ Breukelen.'
Foto: DRIES LINSSEN. Oranje-selectie: Menzo, Van Breukelen,

[ Hesp, Ronald en Erwin Koeman,Koot, Van
Tiggelen, Silooy, Rutten, Wouters, Vanen-

" burg, Van Aerle, Reekers (VfL, Bochum),

'" Witschge, Van Loen, Huistra, Eykelkamp,
Ellerman en Bosman.

Frankfurt
verslijt vier
trainers in

één seizoen
De Fortuna-doelman had gister-
avond geen gebrek aan belangstel-
ling. Na wéér een telefoontje: „Dat
was de elftalleider van de FC Ab-
coude. Hij feliciteerde me. Onder
Piet Schrijvers promoveerde de
club vier jaar achter elkaar. Twee
keer was ik erbij. Vanaf mijn zeven-
tiende speeldeik in Haarlem 2." Van
Abcoude naar Israël, het ging alle-
maal wel heel snel. Hesp: „Ik heb
natuurlijk ook wat geluk gehad. Ik
denk dat ik er niet bij zou zijn ge-
weest, als Joop Hiele had kunnen
spelen".

(ADVERTENTIE)

TOfonKEERT
Afgelopen zondag had

■IJB I Itm niemand 12 goed in de Toto.um* mm Daarom pakt de Toto deze
week twee keer uit.'Met 'n beetje geluk wint u de hoofd-
prijs mcl. de jackpot van circa f 45.000,-. tv^n-j-^""^

Dus als u 'ns echt uwslag wilt slaan.. / kJ/TV*-'

FRANKFURT - Eintracht Frank-
furt is aan zijnvierde trainer van het
huidige seizoen toe. NaKally Feld-
kamp, interim-trainer Timo Zahn-
leitner en Pal Csernai, die allen
voortijdig het veld moesten ruimen,
gaat de club nu verder met Jörg
Berger (44). Bergers laatste club was
SC Freiburg, uitkomend in de twee-
de Bundesliga. Pal Csernai krijgt
65.000 gulden van Eintracht Frank-
furt als vergoeding voor zijn vroeg-
tijdige ontslag. De Hongaar was, als
opvolger van Feldkamp, slechts 89
dagen in dienst van de Westduitse
bekerhouder.

TILBURG - De drie fragmentatie-
bommen die de Tilburgse politie
zondag voor aanvang van de wed-
strijd Willem 11-Ajax tussen een
groep Ajax-supporters aantrof, wa-
ren levensgevaarlijk. Als de projec-
tielen zouden zijn ontstoken, zou
dat ernstige verwondingen tot ge-
volg hebben gehad. Dat heeft de po-
litie van Tilburg meegedeeld na on-

Bommen van
Ajax-fans

levens-
gevaarlijk

derzoek door de Explosieven Oprui-
mingsdienst (EOD). Alle drie de
bommen waren onder andere voor-
zien van strijkers, een soort vuur-
werk dat verboden is. Verder bevat-
ten de exemplaren kroonkurken,
munten en houten proppen. Twee
van de drie hadden ook een brand-
bomwerking.
Het is overigens moeilijk te achter-
halen wie de bezitters van de explo-
sievenwaren, omdat de bommen op
de grond tussen de Ajax-supporters
werden aangetroffen. Negentig sup-
porters zijn zondag naar het politie-
bureau vervoerd. Drie werden aan-
gehouden omdat ze een spuitbus
met traangas en vuurwerk bij zich
hadden. Allen zijn dezelfde dag
weer vrijgelaten, aldus de Tilburgse
politie.

Jules Ellerman, die afgelopen sei-
zoen van Sparta naar PSV verhuis-
de, was vorig seizoen één van de
steunpilaren van Jong Oranje, dat
toen in dehalvefinales van deEuro-

fc^fnt Uud Hesp, die de plaats in-
ftej l van de geblesseerde Joop
Jü jh'^iaaktook PSV-aanvaller Ju-
k^hr man voor net eerst zÜn °P'Vfg in de selectie, waaruit
X JC'er Wilbert Suvrijn is ver-
fis rfn" onn van Loen, invallertij-

recente vriendschappelijke
Süknd inRome tegen Italië, is ge-
y|v.naafd in de groep. De Milanese
fr eJ6-klanten, Rijkaard, Van Bas-
Jty y Gullit (nog geblesseerd), zijn
SeJJï1 de party wegens competi-
k%S ver^te Sinterklaassurprise of
Vervroegd Kerstcadeau? Een

lnS was de brief van de
rei tm elk Seval die Ruud Hesp

* I* stermorgen bij zijnpost vond.
% (j? Natuurlijk zeer in mijn schik
o °iel e uitverkiezing. Tijdens de
l»Vh interland tegen Israël zit ik
jSJJ^feldop de tribune. Stanley
J-r {i 's dan uiteraard de man ach-
fe'in s .van Breukelen. Ik hoop
t** of acüe te mogen komen in de
i°ky a.ndere oefenwedstrijd. Maar
\ 2g, 1't helemaal niet hoef te spe-
h^der! de trip leerzaam voor me
pW *k denkveel te kunnen op-
ih^l r(^n bijvoorbeeld Van Breu-,%&> e heeft zo ontzettend veel
hViy aakt in de voetballerij. Ver-
'i j^ et> Ruud Hesp is pas 23 jaar.

4 et nog veel leren".

j^frjn worden nog al eens geselec-
?l (j; aar aanleiding van de succes-
£*lrJ.^n Ploeg behaalt. Er is dan
%j eUbliciteit. Aanvankelijk onbe-narnen zijn dan om de ha-
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Bartels voerde van 1980 tot en met
1986 het beheer over de kas van de
Amsterdamse club. Aan te nemen
valt dat de Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst(Fiod) Bartels aan
de tand heeft gevoeld over de finan-
ciële handel en wandel van Ajax
rond deaan- verkoop van een aantal
spelers in die jaren. Zo onderzocht
de Fiod de aankoop van Felix Gas-
selich (van Austria Wien) en de ver-
koop van Tscheu la Ling (naar Pa-
nathinaikos), Soren Lerby (naar
Bayern Munchen), Wim JKJieft (naar
Pisa), Jesper Olsen (naar Manches-
ter United) en Frank Arnesen (naar
Valencia). Als het Arnesen een
beetje tegenzit, zal hij nog voor de
kerstdagen een oproep krijgen om
zich voor verhoor te melden bij de

De knokpartij dateert van 2 novem-
ber. In de spelerstunnel van Wim-
bledon, dat het duel om de League-
cup met 2-1 had gewonnen van
Manchester, raakten de spelers in
de clinch. Anderson moest na het
incident in het gezicht gehecht wor-
den. De uitgesproken straf tegen
het duo is nog licht ten opzichtevan
die van Paul Davis. De Arsenal-spe-
ler werd eerder dit seizoen voor ne-
gen duels geschorst en kreeg een
boete van zevenduizend gulden,
omdat hij met een klap de kaak van
een tegenstander had gebroken.

LONDEN - De Engelse voetballers
Viv Anderson en JohnFashanu zijn
zwaar gestraft omdat ze de sport
met een vechtpartij in diskrediet
hebben gebracht. Fashanu, aanval-
ler van Wimbledon, is voor drie
duels geschorst en moet een boete
van ruim zevenduizend gulden be-
talen. Manchester United-verdedi-
ger Anderson mag een wedstrijd
niet meedoen en raakt bijna drie-
duizend guldenkwijt.

Hoge geldboete
voor boksende

voetballers

Fortuna-doelman: 'In Israël
leren van Hans van Breukelen'

Nederland-Cuba
climax Haarlemse

volleybalweek

Selinger-brigade stoeit met CanadaRuud Hesp nieuw in
selectie Oranje

Ook Loe Bartels vrijLimburgs Dagblad sport Van onze sportredactie

Kerst-
man
Gullit

AMSTERDAM - Loc Bartels,
ex-penningmeester van Ajax,
is gistermiddag op vrije voeten
gesteld. Bartels werd vorige
week woensdag vastgenomen
voor verhoor over zijn moge-
lijk aandeel in de vermeende
zwart-geldzaak bij Ajax. De in-
verzekeringstelling van de
voormalig kasbewaarder werd
eerst met tweemaal 48 uur en
afgelopen zaterdag met nog
eens zes dagen verlengd. De
rechter-commissaris in Am-
sterdam, mr. A. de Jong,
schorste gisteren de bewaring
van Bartels.

Fiod.
Bartels mocht gisteren naar huis te-
rugkeren onder dezelfde voorwaar-
den die eerder dezeweek voormalig
Ajax-voorzitter Ton Harmsen kreeg
opgelegd. Beiden mogen de komen-
de twee maanden geen contact heb-
ben met medeverdachten en ook
niet met huidige of voormalige be-
stuursleden van de voetbalclub.
Ook mag Bartels zich in die periode
niet op het Ajax-complex vertonen
en mag hij de resultaten van het
Fiod-onderzoek niet naar buiten
brengen.
De enige die thans nog in de ver-
meende fraudezaak wordt vastge-
houden, is de huidige algemeen di-
recteur van Ajax, Arie van Eijden.
Over een verlenging van de inbewa-
ringstelling van hém wordt vandaag
een beslissing genomen.

Ex-kasbewaarder Ajax krijgt spreekverbod
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I Ifck. Mazda 323 AUTOMA-'I _|t bj- '79 APK 100% in

orde, pr. ’ 1500,- tel. 04490-
-22689.

Top-
loccasionsI Auto A-Z bv

Door verkoop van diverse
merken nieuwe auto.s voorIngeruild 0.a.;
B|»rW3l6i. demo '88
_B_uki Alto GL demo ....'BB
VW Goif GT4 3-drs '88
Toyota Camry station....'BB
Fiat Uno fire moter '87
8UW316 sversn '87
JBuki Sift 1.3GLX '87
«Md Escort 1.6 CL '87
Honda Accord 2.0 EX....'87
Opel Omega 1.8 i '87
Pfrihatsu Charade TS ...'B7
Austin Mini 1000 E '87

,v Golf 1.8GL 3drs '86
Ford Orion I.6GL '85
Opel Senator 2.5 i '85
BMW 525 i div. ace '85
Opel Kadett 1.3 LS '85
Ford Escort 1.3 L '82
Saab 900 GLI 3drs '82
foyota Corolla 1.6 GL ...'B4
.Exclusieve cars
Mercedes 190 D div. ace....J '88
jaguarDaimler 3.6 '87
Audi 90 E nw. model '87
Saab 900GL 3drs '87
Porsche 924 S nw. staat'B7
Mercedes 200D div. ace....

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

'85
Mercedes 190 E autom'Bs
BMW 633 CSi airc0.......'80
Mercedes 230 coupe aut........ '80
Nu nog 'n occasion kopen
betekent dat u nu al de ver-
laagde 1989 prezen betaalt
bij Auto A-Z b.v. Heerlen-
seweg 200, Landgraaf,

045-728484.

ITe k. VW GOLF GTI bj.
4-79 met stereo-inst, in pn-

I ma staat, vr.pr. ’4250,-. Tel.■ 045-229178, M.L. Kinglaan
43, Hoensbroek.
PEUGEOT 104 GL m. '80,
z.m. ’ 1600,-. Lampisterie-
straat 2, Hoensbroek.
Te koop VW DERBY bj.
eind '79 APK 8-'B9, prijs

’ 1350,- tel. 045-215763.
Te k. zeer goed onderh.
Ford TAUNUS 1600 bj. '80
m. APK pr. ’ 2950,- tel. 045-
-272626.

BMW
keuze uit 30 gebruikte

automobielen
div. types en bouwjaren

Kera b.v.
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade, tel. 045-452121.
INGERUILD!!! Met APK
Mini automatic '84 ’ 6750,-:
Honda Prelude '81 rooa
’6750,-; Honda Accord '78
groen’850,-: Fiat Panda '82

’ 4750,-: Ford Fiesta leeige-
naar '83 goudk. ’6750.-;
Ford Escort type *81 ’ 6500,--; Opel Ascona spuitwerk '79
f 1250,-; Volvo 66 automatic
79 geel ’ 2500,-; Fiat Ritmo
85 blauw '83 ’6750,-;
BMW 320-6 mooi ’5950.-;
Mitsubishi Galant combi
Ipg '83 ’ 7250,-; Renault 18
combi '82 ’4950,-; Nissan
Cherry combi '81 ’4250-;
peugeot bestel dies. '82
f 3750,-; Buggie mooi
f 3000,-; VW Pick-up diesel
huif '82 ’6900,- ex Ford
Pick-up huif ’6500,- ex.
Crombag Honda Geleen,
Rijksweg Zuid 236. ,
Te k. ALFA Sud 1.5 TI bj.
'81 Kasteellaan 91, Heerlen,
tel,. 045-720631.
Tek. MITSUBISHI Colt bj.
'81 i.z.g.st. ’4500,- en gasin-
stallatie Vialle voor BMW 3
serie, Mazda 323 bj. '81
’4OOO,- tel. 04490-26002 of
15723.
Te k. OPEL Kadett bj. '80
vr.pr. ’3000,-, tel. 04750-
-17963.
Van MERCEDESMEDE-
WERKER 250D jaarwagen
mei '88, veel extra's tel.
04454-3479.

Tek. MITSUBISHI Lancer
bj. '78 APK '89 m. spatbord
schade ’700,-, 045-243007.
Te k. VW-KEVER i.z.g.st.
APK '73 tel. 04499-3398.

Provinciebox
Waarom verre afstanden

als het ook zo kan!
ledere provincie

zn eigen nummer.
Alle nummers
beginnen met

06-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland 83
Brabant 84
Limburg 86
Het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienum-

mer belt. We kunnen uiter-
aard niet verbieden dat je
op 'visite' gaat bij een an-

dere provincie,
0,50 p.m. Viditel pag. 611

Love Line
De lijn die er vanaf het

begin met kop en
schouders bovenuit steekt.

06-320.320.61
Diana Escort

045-
-320905/321038

Met 6 sexy meisjes, ledere
dagvan 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.
Spetters

06-320.330.71
120 kanjers p. d. 50 c p. m.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.

i Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,

" 50 et. per min.. COUNTRY CLUB open
| vanaf 14.00 uur Provincia-I leweg 144 Zuid, Oirsbeek,

's zaterdags vanaf 20 uur., Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch 06-320.320.45

Hetero 06-320.320.26
Wet-Sex 06-320.320.47

Live 06-320.320.60
1 Fanmail 06-320.320.48

Viditel pag. 611,
! 0,50 p.m.

Pussy Cat
! 06-
-|320.320.09

Hou je van verrassingen?
BelGina. 50 et. p. min.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers.

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.

Topsex is 2 handen vol!
06-320-325-25

50 et p.m. 24 uur p. dag
Hardsex, keihard de lekkerste!
06-320-325-35

Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Sex Royal
06-nr voor 50 cent p.m.
320.320.24

Kasteel WATERLOO,
iedere woensdag groepss-
exparty voor alleenstaande
heren, dames en paren,
vanaf 20.00 uur. Vr. en za.
alleen paren. Info: 04704-
-3030.

mm
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
jjjheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

CONTACTBURO Lucie
vgor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf. Ma.
t/m vr. v.a. 14.00 u t/m
02.00 u.

■ 1

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

__■ ____. Hl ___^__l __________

______! ____ BsP^P
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06-nummers
Relax Line

Armanda * Gratis foto's

320.320.06
De Zevende

Hemel
Gratis surprisepakket

320.320.07
Sex non-stop
200 verhalen per dag

320.320.08
ÜLive sex!!
Relax Box
Strikt volwassenen

320.324.06
50 et. p. min.

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

" je via Gay! Date! Live: 06-
-320.330.181 (50ct/m).
Flirt-Line 33, bel snel: 06-
-320.320.33 (50cpm). Di-
rect contact!.
!!! De Live-Afspreek-Lijn !!!
Bel: 06-320-320-55
(50cpm) Direct S-E-X-con-
tact...

MARISKA, Chamilla, Elly
en Petra. Tel. 045-224621.
The only way is up....
de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Ge-
leen, 04490-42313. Tev.
meisje gevr.
JUAN (mnl.) privé + es-
cort, dagelijks vanaf 10.00
u. Tel. 045-257283.
Nieuw NOENDA + leuke
assistentes 13 tot 22 u.
Ook zat. + zond. 04492-
-5605.
Wees lief en breng een
roosje mee ROSITA. Tel.
045-721759.

G
A
V

Contact-club
Mannen, die op zoek zijn
naar een relatie kunt u be-
luisteren via

06-320.322.07
Discretie verzekerd 50 et.

Contact advertenties kun-
nen vandaag gratis opge-
geven worden tussen
12.00-17.00 uur

020-204998.

Privé bij ANITA. Ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen)

i 50 ct./min. 06-320.330.02

'Kijkotheek VIDEOCLUB,. leuke meisjes aanw. Tel.. 045-718067. Prettige
l feestdagen.. PRIVÉ Nathalie, Monika.

Tel. 045-723029.
I lets nieuws bij JOLANDA,. privé. 04492-3198.
i BIGGY'S escortservice

van ma.-zat. 11 uur...? Tel.

' 045-410034.
Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

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

Tevens meisjes gevraagd.

CLUB 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.

I;
Grijp jekans en laat je eens op^^

men door 9 frisse jongens!
Bobby's Gay Box t

Dollen met 9 jongens die maar één gedachter<>
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje; hi

Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen ;■ t
teren mag natuurlijk ook. 50 et/min. * t<

06-320.323.01 y\i
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
Nobel ESCORT ma t/m
vrij. va. 14 uur tel. 045-
-459597 alle mogel. aanwe-
zig!
ENGELTJE wacht op
kerstman, ma. t/m vr. 13-
-23 u. Sittard 04490-28256.

Voor 'n tele-wip. Veilig, bijzonder
en met een dozijn tegelijk.

061 320.324.60 l
I 50 centper minuut

**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).. Sex Society

jonge meisjes
v.a. 18 jaar, 06-

-320.321.21
2 shows per dag

's nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be:zar
; 320.324.21

Kabinet knoeit
! 320.324.31

50 cent per minuut

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

Club 2Oo|i
Heren opgelet! Nu 7 <f|S
in de week open, fl^ I
vr. 11-24 v., zat. eHjjg
14-24 v. Rijksweg
22A, Geleen, °j t)
42315, 24 en 31 óec-h<\\
11-18 v. Wij wensen |6J.
een prettige feestdag
Nieuw EVA en Elvir* (
045-419384. ff
Privéhuis MICHELtA \mooiste tijden beleef L
onze meiden!!! met v^, \
que, Melanie, Joyce. fl \
dia, Connie en Diafl6' h045-228481. -^fe
ESCORT Discreet , f
Anja, Carmen, Mi"1" j
Marion. 045-31189M»;
Nieuw NATASJA, #?.f'<Betty. Tev. kam. te
■Tel. 045-229718-^1Madame BUTTER^J,*
haar supergirls. H^J24, Vaesrade, kr^J.VSchinnen. Open va
uur. \
ESCORTSERVICE-$J $
Bianca, Peggy en Cn %
le komen bij u thuis «t
hotel, 100% discr-
Dag en nacht 045^y/ fr

g :
A
V

escort rfheb je zin... beid*.
06-320.323.ÖJ,

en bepaal zelf wie J*
thuis laat korne'j.|(i

Dag en nacht °'s"^ ,
Privé ISA v. / 75.''/ i
zondag (zaterdag y

ten) tel. 043-21400jMi
KATJA privé en esc° J

’ 50,- ook voor pßfyA
11-23uur, tel. 045^^1Privé Briggit, Suan. ,?

Cindy, Maria, Vanes^y
Margo. RIJKSWEG/
1318, Geleen, VJ,
48448. Tevensjgg^

Privéhuis (
Club Exciu^

Lieve en sexy meisj* /'
wezig vanaf 18 jajjj
verwennen of u .'
wennen. Bij ons is M
gelijk. Geopend d>*M
t/m zaterdag van 'j, l
23.00 uur. Industrie^Kerkrade, tel. Offr^

[Limburgs Dagblad



Veldrijders
net op tijd
onder dak

" ENSCHEDE - FC Twente heeft
de contracten met voorstopper An-
dré Paus en verdediger Wilfried El-
zinga tussentijds verlengd. De 23-ja-
rige Paus blijft tot het einde van het
seizoen '92-93 bij de Enschedese
formatie. De 19-jarige Elzinga staat
tot de zomer van 1992 onder con-
tract.

Tal had zich kennelijk op de rustdag voorgeno-
men alles op alles te zetten om iets aan de opge-
lopen achterstand te doen, desnoods met zwart.
Voor het eerst in deze tweekamp kwam als eer-
ste zet e2-e4 aan bod. Tal koos zonder aarzelen
voor het Siciliaans, waarin in principe naar har-
telust met scherpe varianten kan worden ge-
stoeid.

Vierde partij; wit Jan Timman,zwart Mikhail Tal. 1. e2-e4. c7-
c5; 2. Pgl-f3, d7-d6; 3. d2-d4, csxd4; 4. Pf3xd4, PgB-fB; 5. Pbl-
c3,e7-e6; 6. f2-f4, a7-a6; 7. Ddl-f3, DdB-b6; 8. Pd4-b3, Db6-c7; 9
g2-g4, b7-b5; 10. g4-g5, b5-b4; 11. Pc3-b5, a6xbs; 12. gsxf6,
g7xf6; 13. Pb3-d4, LcB-d7; 14. f4-fö, PbB-c6; 15. Pd4xbs, Dc7-
a5; 16. fsxe6, f7xe6; 17. Lcl-d2, Pc6-e5; 18. Df3-e2, TaB-c8; 19
Pbs-d4, Pes-c4; 20. Pd4-b3, Das-c5; 21. Ld2xb4, Pc4xb2; 22.c2-
c3, Pb2-a4; 23. c3-c4, TcB-b8; 24. a2-a3, Ld7-c6; 25. Thl-gl, Pa4c5; 26. Tal-bl,Lc6xe4: 27. Pb3-d2,Le4xbl; 28. De2xes, d6xe7;
29. Pd2xbl, Pcs/a6, wit geeft op.

" GRANVILLE -De 18-jarige Odin
Mol behaalde op de tweede dag van
de wereldtitelstrijd dammen voor
junioren in Granville (Frankrijk)
een knappe overwinning op deSov-
jetrus Tingass. Mol staat na twee
ronden op de gedeelde derde plaats
met drie punten. Arjan van Leeu-
wen kwam remise overeen met de
Belg Hubner. De derde Nederland-
se deelnemer, Marco Wiering, ver-
loor van de Fransman Nicault, die
de leiding deelt met de Rus Koif-
man.

" MINSK - De Sovjetrus Aleksan-
der Presman heeft het internationa-
le damtoernooi van Minsk gewon-
nen. In de slotronde stelde de vice-
kampioen van Wit-Rusland de zege
veilig door na een partij van vijfuur
remise te spelen tegen landgenoot
Katz. Jannes van der Wal eindigde
als beste van drie Nederlanders. Hij
werd achtste, met drie punten ach-
terstand op Presman.

Hongaarse
voetbalcoach
geeft hoop op
|8n onze sportredactie

EÖAPEST - Gyorgy Me-
ire coach van het nationale
.&arse voetbalteam, heeft
eders verrassing zijn ont-

' aangekondigd. „Ik heb
hoop op redding

pt Hongaarse voetbal", zei
j*1 een televisie-interview.

I ëeen vier maanden gele-
erd Mezey (weer) door de
Inbond als 'de redder van
£ongaarse voetbal' binnen-, Mezey verdween de gehele
£rsstaf van de nationale
j^olgens de coach warenJterecente uitslagen in dejendenvan het WK '90 de[j^ding om op te stappen.
jSarije zit in een poule metjJJe, Noord-lerland en Mal-
ty^dat enkele weken terug
t| tegen Malta een 2-2 gelijk-
L behaald, verzekerde
K? no ê dat hij er niet aan

' te gaan.
LIr^ had weliswaar een con-
j. Voor zes jaar getekend,
(i „dat bevatte een clausule
dy het eenzijdigkon opzeg-
i °t het einde van dit jaar.
t eden voor het ontslag gaf

op, dat hij wegens een
Ijj Qpschandaal en transfers
|j, het Westen niet kan be-
L*en over goede spelers.

GELEEN - De handbalsters van Herschi/Vlug en Lenig spe-
len in de achtste finales van het Europacuptoernooi voor be-
kerwinnaars tegen de Zweedse ploeg IF Lynköping. Met dat
lotingresultaat, dat gistermorgen in Bazel uit de koker rolde,
ging de wens van trainer Piet Kivit in vervulling. „Zondag,
na de wedstrijd in Luxemburg, hebben we een lijstje samen-
gesteld. Ik had Lynköping op de eerste plaats gezet. Ik weet
niets van die ploeg af, maar in mijnogen is het een tegenstan-
der, waartegen je bij voorbaat zeker niet kansloos bent," al-
dus de V en L-trainer. Hij schat de kansen op 60 tegen 40 pro-
cent. „Als we een goede dag hebben, pakt het misschien nog
gunstiger uit."

Vlug en Lenig
tevreden met lot

Piet Kivit ziet kansen tegen Lynköping Zweden

" ARNHEM - Loek van Wely ver-
loor op de tweede dag van de Euro-
pese titelstrijd schaken voor junio-
ren in Arnhem van de Russische ti-
telverdediger Boris Gelfand. Mark
van Der Werf speelde gelijk tegen
de Hongaar Csaba Horvath.

Voetballand
zonder
grenzen

Na de resultaten van afgelope^n
weekeinde zijn de zes teams die
straks zullen deelnemen aan d«^
play-offs, bekend. Stipman Ntj«
megen, Rotterdam Turbana?
Srrioke Eaters, BP-Oilers, Vi*4]
Amsterdam en Arpo Trapper»
gaan uitmaken welke vier team*
straks zullen uitkomen in de hal,
ve finales om het Nederlands ife*
hockeykampioenschap eerste di-
visie. De eerste competitiewed-
strijd Smoke Eaters - Stipman
Nijmegen is vervroegd en wordt
gespeeld op donderdag 5 januaïi
(20.00 uur). Dit in verband met de
nationale kampioenschappen
kunstrijden die in het weekeinde
van 6, 7, 8 januari in Geleen war-
den gehouden.

Van onze
ijshockeymedewerker

GELEEN - Omdat de ijshockey*
competitie tot begin januari stij
ligt, speelt Smoke Eaters een drije*
tal oefenwedstrijden. Morgen o»f
20.00 uur ontmoet de Geleense
ploeg in Glanerbrook het Belgi-
sche nationale team. Op Tweede
Kerstdag treden deEaters aan te-
gen de kampioen van Ontaritó
Hailey Bury Miners. Deze wed,
strijd begint om 18.00 uur. Dop»
derdag 29 december (20.00 uur) is
Olympia Heist Op denBerg in Ge-
leen de tegenstander van Smoke
Eaters.

Smoke Eaters
oefent morgen
tegen België

Van onze sportredactie
ENSCHEDE - De sponsorproble-
men van een aantal Nederlandse
professionele cyclocrossers
(Henk Baars, Martin Hendriks en
Frank van Bakel) zijn op de val-
reep opgelost. Zij hebben net op
tijd een nieuwe werkgever gevon-
den, waardoor zij als beroepsren-,
ners het nieuwe jaar binnenfiet-
sen. Henk Baars tekende vorigV
week al een contract bij ProtektaK
Martin Hendriks kwam begin
deze week rond met een nieuw»
werkgever en Frank van Bakej^
kreeg vrijwel tegelijkertijd te ho-
ren dat hij dispensatie krijgt tot 1
maart. Volgens de reglementen
van de KNWU wordt de licentie
van profrenners ingetrokken als
ze op 21 december geen sponsor
voor hele jaar 1989 hebben. B"yt
Van Bakel heeft de KNWU een"
oogje dichtgeknepen, omdat zijn
huidige sponsor, Arkel, bereid ts
de veldrijder tot 1 maart onder!
contract te houden. Tot diedatum-
krijgt de Brabander de tijd een
nieuwe werkgever te vinden.

Woensdag 21 december 1988 ♦ 21
sport

ploeg heeft zich onlangs ten koste
van Nederland geplaatst voor de
B-poule. Dat wijst dus in de rich-
ting dat het handbalpeil daar iets
hoger ligt dan bij ons. Het worden
in elk geval leuke wedstrijden,
waarin wij zeker mogelijkheden
hebben."

Lynköping speelt voor het vierde
seizoen in de hoogste klasse in
Zweden. In die vier seizoenen ein-
digde deploeg steeds in de boven-
ste regionen. Op dit moment staat
Lynköping in de competitie op de
zesde plaats. In het team spelen
drie speelsters die ook meededen
aan het wereldkampioenschap
voor C-landen. De gemiddelde
leeftijd van de speelsters van Lyn-
köping is 21 jaar.

De dames van SEW uit Nibbix-
woud ontmoeten in de derde ron-
de van het EC 1-toernooiCassano
Magnano uit Italië. In het IHF-
toernooi werd PSV gekoppeld
aan Bayer Leverkusen uit West-
Duitsland.

Tevreden geluidenuit hetGeleen-
se kamp. V en L speelt eerst thuis,
in het weekend van 14 januari.
Piet Kivit gaat niet naar Zweden
om Lynköping te bekijken. „Daar
is de tijd te kort voor. Ik probeer
op een andere manier aan infor-
matie te komen. De Zweden heb-
ben in de eerste ronde gewonnen
van een Deense ploeg. Misschien
kan ik via de Denen of anders via
Carla Kleintjens iets aan de weet
komen. De Zweedse nationale

Roda JC 2 valt van en verliest
i t j^ADE-Hetreserveteam van
j|i \ *- verloor ondanks een grote

rd tederheid met 1-2 van NEC
"jf l( ye minuten na de aftrap nam
fl \ t?°or Kraaienvanger de lei-

<if^°da bleef offensief opereren,
' zich in de 20e minuut
lJr gewonnen geven bij een

'aessen effectief afgeronde
jje \{a.de hervatting drongRoda

' 'Jmegenaren verder terug.
i MrJLrde echter niet meer op dan

\\s, er van Van derLinden drie
\ , n voor tijd.

'l^S-NECZ 1-2

12 8 2 2 18 25-15
ui 11 7 2 216 26-16

/[1 12 7 2 3 16 30-11i Si, 12 7 2 3 16 26-16
| J»Jp'2 11 6 2 3 14 19-13

Sit,i _, 12 6 2 4 14 21-20tC'fd 2 10 41 5 9 18-19
l *n211 4 1 6 9 19-30

„„orirt- 12 4 1 7 9 23-21
Vï SP-2 13 4 1 8 9 27-32posr,, 11 4 0 7 8 22-36c"2 11 3 1 7 7 20-27
\. 12 2 1 9 5 11-31

\JADVERTENTIE)

.Zó lustver
wel.'n paar!

*"■■"' HS K**__K mwr

t/m 31 december

o/o "et passend
voork^Jectere bezoeker

N____*^^^P^^*VMHBM^___________________H

rubriek meetelt voor de finale om
de VGZ-cup. Naast Rob Ehrens,
die een thuiswedstrijd rijdt, zijn
ook zijn Olympische teamgenoten
Jos Lansink en Wout Jan van der
Schans van de partij, evenals re-
serve Wiljan Laarakkers. Zij zul-
len in hun strijd om het prijzen-
geld echter ook Emiel Hendrix,
Willy van de Ham en Eric van de
Vleuten tegenkomen.

stad Weert, is met 12.000 gulden
gedoteerd is. De dans om het prij-
zengeld door de springcombina-
ties en het feit dat er geen entree
geheven wordt zorgen ervoor dat
de 'acteurs' niet voor lege tribu-
nes hoeven te rijden. In Weert
staat naast de gebruikelijke 1.30,
1.40 en 1.50 meter-rubrieken ook
een 1.35 meter-rubriek op het pro-
gramma.

Vanavond:
PSV-Groningen (19.30 uur)
Feyenoord-Sparta (20.00 uur*
PSV 16 12 1 3 25 36-15
Ajax 17 11 2 4 24 40-2f
Twente 17 7 8 2 22 27-13
Fortuna Sittard 17 9 4 4 22 28-18
Feyenoord 15 8 3 4 19 34-28.
Volendam 16 8 3 5 19 28-22
Groningen 15 7 4 4 18 31-13
Haarlem 17 7 4 6 18 23-23
RodaJC 17 5 7 5 17 24-21
Veendam 17 6 3 8 15 19-27
BWDen Bosch 17 6 3 8 15 24-35
Sparta 16 4 6 6 14 21-23
Utrecht 17 5 4 8 14 23-29
PECZwoUe 17 5 3 9 13 26-3S
RKC 16 5 2 9 12 29-38"
MW 17 3 5 9 11 19-35
VW 17 1 8 8 10 16-29
Willem II 17 2 6 9 10 22-39

Van onze ruitersportmedewerker
TOINE RAMAEKERS

WEERT - Tussen Kerstmis en
Nieuwjaar houdt de Stichting
Concours-hippique IJzeren Man
voor de vijfde keer een nationale
springwedstrijd, waarvoor prak-
tisch de gehele Nederlandse
springtop naar Weert komt. Op
dinsdag 27, woensdag 28 en don-
derdag 29 september is de accom-
modatie van de IJzeren Man, met
ontelbare lampjes in Kerstsfeer
omgetoverd, vanaf tien uur het
strijdtoneel van de springruiters.

" HEERLEN - OVCS, uitkomend
in de eerste klasse Afdeling Lim-
burg, en trainer Übachs hebben be-
sloten na vier seizoenen hun over-
eenkomst niet te verlengen. Er is
nog geen nieuwe trainer benoemd.

Op dinsdag zal het barrière-sprin-
gen voor sensatie zorgen, terwijl
op woensdag het progressief
springen en het relais-springen de
toeschouwers boeien. Op donder-
dag staat niet alleen De Grote
Prijs van de stad Weert op hetpro-
gramma, maar ook alle fïnale-ru-
brieken waarvan de 1.40-meter-" Voor Vreni

Schneider gaan
alle poorten open.

door dik
bruynestyn

Slalomster
Schneider

alom de beste

Dat deze wedstrijden niet aan een
weekeinde gekoppeld zijn, heeft
geen negatieve invloed op de be-
langstelling van de bezoekers,
hetgeen vorig jaar is gebleken.
Ruim 10.000 toeschouwers be-
zochten toen de drie midweekse
wedstrijddagen. Rob Ehrens, be-
drijfsleider van de IJzeren Man:
„De nationale top is met de feest-
dagen ook liever thuis. Vandaar
de gekozen data." De combinaties
komen graag naar Weert: er is een
schitterende accommodatie en
een goed gevulde prijzenpot.
'Weert' is tevens de laatste gele-
genheid zich te plaatsen voor de
finale van de VGZ-cup waarvan
de finale tijdens Indoor Brabant
wordt verreden.

Ruim 71.000 gulden kunnen de
ruiters en amazones gedurende
drie dagen verdelen. Het hoofd-
nummer, De Grote Prijs van de

de Olympische
Winterspelen in
Calgary winnares
van de slalom en de
reuzeslalom, bleef
de Spaanse Bianca
Fernahdez-Ochoa
en Ingrid Salven-
moser uit Oosten-
rijk voor. Het was
Schneiders vijfde

seizoenzege. Eerder
won zij een slalom,
twee reuzeslaloms
en een combinatie.
Met grote voor-
sprong in het klas-
sement om de we-
reldbeker (combi-
natie) gaat zij de
kerstdagen in. Het
verschil in Courn-
mayeur was overi-
gens minimaal:
eenhonderdste se-
conde.

COURMAYEUR -
Vreni Schneider is
momenteel de ster
van de internatio-
nale skiwereld. De
24-jarige Zwitserse
won in Cour-
mayeur de tweede
slalom, tellend voor
de wereldbeker.
Schneider, tijdens

Rob Ehrens springt
tussen oud en nieuw

GENÈVE - De clubs uit de hoogste
klasse van het Zwitserse profvogt;
bal mogen vanaf volgend seizoê^
vyf spelers opstellen, die geen Zwit-
sers paspoort hebben. Onder de vjjf
is een maximum van drie speler»
die uit het buitenland zijn aanjfe^
trokken. Tot nog toe was dat twee;
Een voorbeeld is René van der Gyp^
die na een seizoen Xamax Neucha-
tel bij FC Aarau is beland. Spelers
als Van der Gijp vormen de A-cate-
gorie.
De andere niet-Zwitsers zijn de zo-
genaamde 'geassimileerden': zij die
geboren of opgegroeid zijn in Zwit-
serland ofdegenen diemeer dan vijf
jaar in het land wonen. De clubs in
de tweede divisie hebben het rechj
zes spelers zonder Zwitsers pas*
poort in het veld te brengen, onder
wie drie uit de A-categorie.

"Rob Ehrens (op Topaz): thuiswedstrijd tegen Olympische ploeggenoten. Foto: DRIES linssen

Sport kort

es.tweede divisie

Trainerscarrousel

Eredivisie

Pijnlijke nederlaag Timman

Tal stukken beter

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

" TILBURG - Frank van Straalen
zal dit seizoen niet meer in actie ko-
men. De aanvaller van Willem II
blesseerde zondag in het competi-
tieduel tegen Ajax de kruisbanden
van de rechterknie zodanig, dat hij
enige maanden is uitgeschakeld. De
24-jarige spits stond vorig jaar ook
al langdurig wegens een blessure
buitenspel.

HILVERSUM - Jan Timman heeft zijn zaterdag
verworven voorsprong in de tweekamp tegen
Mikhail Tal laten glippen. De Amsterdammer
leed gisteren in Hilversum een gevoelige neder-
laag in de vierde partij, waardoor de stand, met
nog twee duels te spelen, weer in evenwicht is:
2-2. Timman speelde met wit niet inventief ge-
noeg tegen de Siciliaan van Tal en legde zijn ko-
ning om in uitzichtloze positie na 29 zetten. Op
dat moment had de Nederlander voor elf zetten
nog maar drie minuten bedenktijd beschikbaar.

Timman zag met lede ogen, dat de sluweTalzijn
pijlen met succes afschoot op de witte dame-
vleugel. De projectielen bleken bovendien over-
vloedig in gif gedoopt. De Amsterdammer ver-
zonk in diep gepeins, maar vond geen uitweg in
de problemen. „Niet in het minst tot mijn eigen
verbazing kwamen al mijn stukken ineens heel
actief te staan", zei een tevreden glimlachende
Tal na de analyse. „Alles is nu weer mogelijk",
sprak hij geheimzinnig, nadat Timman teleurge-
steld achter de coulissen was verdwenen.

Limburgs dagblad

r.tt^ Timman heeft er een zwaar hoofd in.

Nationale ruitertop en Seoelgangers naar Weert

Turbo's Tobsport
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f PARKET 1

* SPECIALIST IN EIKEN. GEBORSTELDE PLANKEN

* .Lamellenparket van ’ 109,- voor ’ 92,-
-* 8 mm, massief eiken parket ’ 59,- gelegd

* Opknapbeurt van uw parket nu 20% korting
. M ★Nu bestellen, prijs vast tot 1-7-1989

* PEGASUS LEVERT FORMICA VLOEREN
Bel nu of bezoek showroom voor verdere informatie

tffSfo PEGASUS PARKET GELEEN
\ErO Rijksweg Zuid 233, tel. 04490-46675 '

-(■1 ** Geopend van 10-18 u., Donderdag tot 21 u. I»j
*r

| Polo 2-deurs/20.945,- Polo 3-drs ’19.735,- Polo 3-drs ’20.613,-
-i 1300 cc kat. zwart Fox-uitvoeringj wit 1300 cc kat. 1300 cc kat., zilvermet.

\ Kojting ’ 1.155- Korting ’ 911,- Korting ’ 1.013-
-! VENCKEN-PRIJS ’ 19.790,- VENCKEN-PRIJS ’ 18.824,- l VENCKEN-PRIJS f 19.600,- |
: Golf 1600 cc Golf 1600 cc Golf 1600 cc: kat. ’26.305,- kat. ’26.886,- kat. ’26.888,-
-. klok^dagteller, wit, 72 pk roodmetallic 72 pk polar zilvermet., 72 pk
; Korting ’ 2.005,- Korting ’ 2.008,- Korting ’ 2.008,-

-; VENCKEN-PRIJS ’ 24.300,- VENCKEN-PRIJS ’ 24.880,- | VENCKEN-PRIJS ’ 24.880,-
-" - _^^^^^^^^^^_^^_^^^^^^^^^^^^^ ___.—_—_■—_■—_—_■—_■—,

\ Golf Memphis ’ 30.763,- Jetta 2-drs ’ 28.098,- Jetta Sky ’ 33.947,-
-' 1800 cc kat. jadegroenmetallic 1800 cc kat. sportvelgen, ach-

-1600 cc kat. terspoiler heliosblauw metallic
\ Korting ’ 2.263- Korting ’ 2.298,- Korting ’ 2.347,-
-; VENCKEN-PRIJS ’ 28.500,- VENCKEN-PRIJS ’ 25.800,- VENCKEN-PRIJS ’ 31.600,-
J ■-< | * | ■ ■■■ ■ ii .

'. PolO COUpé ’ 20.096,- PolO COUpé ’21.060,- Polo COUpé ’ 21.386,-
-; 1050 cc kat. 1300 cc kat. 1300 cc kat.
j signaalrood wit signaalrood

J Korting ’ 1.003,- Korting ’ 1.003- Korting ’ 1.016,-

-) VENCKEN-PRIJS ’ 19.093,- VENCKEN-PRIJS ’ 20.057,- VENCKEN-PRIJS ’ 20.370-

-» Alle aanbiedingen zijn exclusief afleveringskosten en mcl. BTW.

__p^ _____________

SMITH CORONA
I

elektron, schrijfmachine XL 1000 met correctie,
woordcorrectie en autom. centreren, ’ 465-, mcl. BTW.

I ■■■____■■_____■__■_________________________m_h__-___■____>

Rinck Brillen zoekt voor haar vestiging in
Heerlen de volgende medewerkers:
AANKOMENDE OPTICIENS (M/V)
die in de dagelijkse praktijk opgeleid
willen worden tot vakbekwaam opticien.

Tevens is er plaats voor een:

PARTTIMEMEDEWERKSTER
voor een vast dienstverband tussen 15 en
20 uur per week.
De te werken uren liggen tussen 11.00 en
16.00 uur.

Van deze medewerkers wordt verwacht
dat zij:- representatief zijn;
- over een goed gevoel voor service

beschikken;
- een verkoopfunctie met een modisch

advies ambiëren;
- over goede communicatieve

vaardigheden beschikken.
Uw schriftelijke reactie, met toevoeging
van een rcente pasfoto, wordt per

I omgaande ingewacht op onderstaand
adres:

ImfTii9! _? Brillen BV
BRILLEN & LENZEN Postbus 5026
Dnu--c:,v Q '-av-a-'v 3008 AA Rotterdam

' A _^Vi
____________[ ______ -«ï K____- T_i

lil___. ____ __ir _■_____ _____________________________

__r .fl ---W______ J_ t-É_- 3 __rfl _4___ __r

JERAADT NOOIT WATJE KRIJGT
Als u opzoek bent naar een leuk cadeau slaagt u altijd bij Primafoon. Voorwie hetook is.Want Primafoon heefteen toestel datprecies bij uw

modernedochter past. En juisteen klassiek modelwaar opa heel blij mee zal zijn. En bijvoorbeeld eentjedie rijdt en piept en zelfs oogjes heeft, voor het
jongstefamilielid. Maar welk cadeau u ook uitzoekt bij Primafoon, u kunt eroprekenen dater nog heel lang over gesprokenzal worden! PlimafÖOfl

______§£__ _H_P^^ fc v~ÉËlliÉ_H_S_&': mWmÊè—^l^M ____fe, ___:_kJ'f i Wt M '"'*■■■ ■>■■"■ :■ __■'

__B______v^ : J&Egg __g^!:: ::^^^__H__M_S__H___bl_. £______^f : £_- -__ __. ■■■ -H_F_ff_H___Bj£ssf^.v :■>:■'-< _MBe»BfiS?:' _______&-:-:*.'::^^_______HnHMi_i_H_t. _____■tßno____£ i:: :■ «aaivs/aY'-''^ > __H__#~Nsh_____q£_xs_.. .\_______HwK^'■ ■ -K-^v:_mQc_____ ___MWhT Bhfflnnnni_Winnri ______r IwflflflßiSSSM' ' w.v. -/ SsSßtXoC^i >■-■-( ■■- ___iPl^ -v«l«?M_j_^''S'>&*. ___lS_i B»f3y: ■"?§Si^|__i __Br&1:*:::: ''nffiffiffiJwHf >___!__■' MUt HHx> : : - 4m«MOMü) : PPRMP

TWINTOON 10. Ons meest populaire toestel. Hij KIRK PLUS 10. Een stukjemodernekunst voor aan WASHINGTON. Deze telefoon voert in zijn eentje
krijgt nietvoorniets een 10.En ookomdathij 10 num- de muur. Maar dan wel met nummerherhaling en hele gesprekken. Terwijl u kunt meeluisteren.
mers onthoudt en nummerherhaling, een uitdraai- een geheugen voor 10 nummers. De zoemer is uit- De Washington. Telefoon en antwoordapparaat in
baar naamplaatje en een ultralichte hoornIAQ schakelbaar net als de microfoon. Zo kunt u rustig één. Ingebouwde microfoon en luidspreker. Bent u
heeft. In rood, wit, grijs, beige en zwart, 'rt aT overleggen metiemand in dekamerzonder dat dege- ver van huisof kantoor en wilt u weten wieer gebeld
(Voor 189.- zit er een ontvangstversterking bij; ne die u belt dat hoort. Zelfs met toets QIA heeft.dankuntumetbehulpvaneenafstandsbedie-
een knopje om zelf het volume van het gesprekte voor telediensten. Verkrijbaar in zwart. _.lw" ninghetbandjeafluisteren.Geheugenvoor2onum-
regelen). Bijpassend meeluisterapparaat 37.-. mers, nummerherhaling, wachtstand iLEAm
Houdervoor meeluisterapparaat 2.95. met muziek. U_»"#

VOOR EEN TELEFOON GAJE NAAR PRIMAFOON.
Ptt telecommunicatie

Venlo:Klaasstraat 29-31. Maastricht: Muntstraat 13. Heerlen: Winkelcentrum 't Loon-Entresol, Homeruspassage 11a.Roermond: Munsterplein Ba. Sittard
Limbrichterstraat 20.Te1. 06-0402 (gratis). Alle prijzen zijn mcl. BTW. Prijzen geldigt/m 31 december.'

i ' ' ■ i "■^

Samêrn<ün je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum (LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht.

Grote antiekbeurs Roosteren
Zaterdag 24 dcc. van 13-17 uur; 1e kerstdag van 11-18
uur; 2e kerstdag van 11-18 uur. In gemeenschapshuis
de Hoge Bongerd, groot assortiment antiek o.a. meu-
bels, klokken, beelden, verlichting, koper, tin etc.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

Te k. gevr. loop-, s"j
SCHADEAUTO'S-
taaI de hoogste prijs i
burg! 045-254049.^,
Gevr. schade- SL_
TOS. Tel. 045-411J5
Wij geven het mee»
uw AUTO. U belt.
men direct. Tel. 04^
ook 's avonds. .
Wii( kopen alle \AUTO'S: Schade e»
Tel. 045-416239. 1

EUROPA'S GROOTSTE DISCO-IJSBAAN
=** Elke vrijdagavond
& en zondagmiddag _-—*__^__B Ikv^^rf^-*_=. disco met DJ I

«^ Jl^f

ël_S_| ■\\3sjC|l_'fl_ïrTsi^ Van 17°°-1800 uur
JKpjfl Hfl B^MiI'^^ ' demonstratie ijshockey door de

Nederlandse kampioenen

I tel 04406.15700 GEULHAL VALKENBURG
__^^H___^HHHBHHH|^HHHH^HHBH|HHBai

VANAVOND

Benny Neyman
| The Walkers

en als speciale gast

Lex Nelissen
| LA DILIGENCE

een begrip in Limburg

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O,- +
btw. Tel. 04492-2601.
Overdekte CARAVAN-
STALLING v.a. ’ 250,- per
jaar. Bartels Caravaning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
BUITENSTALLING op
verhard terrein, ’ 150,- per
jaar. Bartels Caravaning,
04492-1870.
Caravelair, Sprite en Eccles
model 1989 is er! Nu ook in
grijs interieur. BARTELS
Caravaning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade.044^2-1870.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagen: Alpenkreutzer, nu
met extra winterkorting tot’830,-. Caravans: Burstner,
Hobby, Knaus. Nog enkele
overjarige modellen met
extra korting. Voortenten:
Brand Gerjak^ Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts, Hoofdstraat 84,Amstenrade, 04492-1860.

De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481. (geen sex).
De KERSTMAN bij u op
bezoek? Tel. 045-719451 (na
16.00 uur).

GUNSTIGE LENINGEN
m huisbezitters: w PERSOONLIJKE yÊgW DOORLOPEND %ib""G

C
E"STEN W LENINGEN W KREDIET 1

16| 26 EN 30 _TTW¥*WfT>VfPPl_PlJ l̂l*^P^T'n__ Krediet- P mnd Rente Theor
LlVt-ATUCIfCLI Bw^^fjll^ IJEJ ■.'-L'-JL'! bedrag Incl. rente per mnd. loopt

Persoonlijke Leningen, zonder I 5.000.- 100.- 0.97* 69krediet- looptud onderpand verstrekbaar en meestal ».www, _«, w,-r -w «-
bedrag in maanden kwijtschelding bij overlijden. 11-000, 220,- 0,87 <fc 66

«f *£ W SS* 72x 54x 42, 20.000, 400, 0.83* 65
10.000, 69, 97, 107, I 5000 " 121, 147, 30.000, 600, 0,83% 65
15.000, 103, 145, 161, I io!oOO 199, 238!- 29<V JO, )o^B^j^
-Or^S'" IS" 3M f_?'' "ioOO 37tV 467^ Si!-^^^fSanSeSInGSKANTOO^^"«°_v i ;!'" lil'' til' 2500° 470-- 883- 714-ll rvn-____^__k.r\nn=ir\nm 75.000, 514, 727, 809, Jm 30.000 544,. 700, 857,-1 IkVi \Mfl .\J _~.>J

%«-«."« _«^ 50.000 934.. 1161, 1423, ■ MW ■■■■ kl "kJ
E„ „n„ ~n„ 09 ,»,p., m ..na J UuU U -IL—DU \JI Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
|/|^V\% F JL'rl'/i 1 J Hoofdstraat 9, Hoensbroek

111 \uuu^m^^mW

___TflflmiTffßÉ__Éi__É_Éß £r
J EBB SïB aS-BB |MD"S 00k hefen handelaren opgelet). f

Gigantischekollekties horloges van de wereldbe- V^ /__vy__(X-B_----M--__l^"J^R^^%^wi^^^^^^^^^B
kende merken zoals: SEIKO. CITIZEN LASALLE. N^mAwlMilllMf si FPHTS FNKFI F STIIKS DE riTIZENPULSAR, LORUS, CASIO, CELAIRE met volledige N&jJKI TfflMl __■_! __, 1 SKpI JnnfSria°MnnFi. FNgarantie en ongelooflijkeKORTINGEN op de nieu- "*Jfc EXKLUSIEF KOLLEKTIE O.A. MODELLEN

__J we kollekties van '88. NOBLIA EN EXCEED- DIT ZIJN_ ■_■■___■__■- AAmmmM ■_■__ 1^ EXKLUSIEVE KERSTGESCHENKEN WAAR-
■ lT"ïi'")rW— WÊ' "'VT^^gi T*I?IPPB H-^ MEE U SCOORT. KOM SNEL SPECIAAL

É^B=4
Qt^r gj _2m_Mmwl! CT^ voor dekerst minimaal 50%

sla t^^iS. -rrffff! 313m3h fi^^i korting°pdeofficieleprijzen

l~_?lL. /^hNT -__b___MÉM BH/^((^_ ZEER EXKLUSIEF NOBLIA HEREN JÊttI" "Ir l"^il» A^zM&W/*WW Vf/ QUARTZ HORLOGE /tP*Sli__-_Jw v*d2Sr/y y^*=i^ x» ▼ V super super plat model. if \f k
wÜ_Ö"r Y_ls^^ <;_&________________________________i Schitterend gestileerd met doublé' «p -*--£ff

BT'f I I ril lilillll'lJF __ ■|É|iÉ______________________B PRACHTIG EXCEED CITIZEN J||f
Imfiffit IjfffrlxfllW-a V DAMES QUARTZ HORLOGE. igg?

m|3||M ________ __L fs_Ttïl j Schitterend gestileerd t-Xw*iï^MjJjmm B _jllr J /|S| Sp? /^Si metdouble'kasten band _gt^_| J_|_f
rPH^ffl HMM _f__v -AH ïWË*ll van 1065,-voor BlsS^pr

IVjjffljjflS MICA JU f^W UIT ONZE SCHITTERENDELASSALE KOLLEKTIE____ll_H_ SBBHHII ÜUK b/'^^^*'""'^ sK§§^ /^f EEN HEREN QUARTZ HORLOGE■_i 3Böl«r^fflii_J __■■__■ «X' fisSSF /ssi__ met lederen band en super super plat
m^mu «HUL __P^ SEIKO QUARTZ SCHIHEREND van 1150,-voor de exklusieve

■ WH^H MHffl _F HERENHORLOGE prtjs van EMIJB
_bii*"fflWwï SBWlii ____ met doublé kast en band.iMIM 9BSi_Wf!V I Plat model van 450,- MQf\ VERDER ZIJN ER DIVERSE MODELLEN VOOR■I KSSSSEa Hl__ I weggeefpnjs 103,- ZOWEL HEREN T=-rïrTr--I BmjP|ffttQ| II kp^ *m*mm**mmmw*********Y**mi EN DAMES. iRSSI ï__l___ïJlfiTJ9_I \*9?tKiW^^r l___________cS__i _■** ___-_£IBëiSIIW ’ >v/ V *^ / _Rr#HWifWß?n_B _PT_rr_i v lVMWr_wtt_!__ 7_c9H

V^ PRACHTIGE SOLINGEN X ITi'lïltl'i'll'lll— ______£■ -*_' ~A^WMBl A CASSETTES SEIKO QUARTZ DAMESHORLOGE __fl_il
(MESSEN, VORKEN EN LEPELS). doublé kast en band. _S^ ' /ll__»ïöil_ _2___ffill■ 72-DELIG IN LUXE KOFFER <^ Plat model van 425,- -i-^Q |^__BHB_5Sal■■ I

JL? 1^^299,- lü '^'I^^^ll^Ba^BlJ
mCm M:li«cwwi^._:Mfl t_^_E^^er ,|K|
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__i *&0ï Mi^iiiitfwßß
_■__i ***■■*—

__l v_J__&~. __9

len kerstkado dat
I staat bij een
I ombinatie die zit!■ >
I V^ltu zich eens voor. Ukoopt bij Sanders prachtige nieuwe zit-
I meubelenter waardevan f 1500,- ofmeer. Een mooie

m ■} ■■ 2ltcombinatie, een lekkerebank metbijpassende fauteuils; net
I at ü zoekt. Krijgt u daar van Sanders een salontafel bij kado van
H ar liefst f 300,-1 En dekeus is aan u, want zon kado moet
I uürlijk welmooi staan in uw nieuwe interieur. Laat uuw oog____ rlll■ en op een duurdere salontafel, dan krijgt u daar van Sanders
I f 300,- opkado. En mochtuthuis al een mooie salontafel
■ °en staan, dankunt u altijd nog kiezen voor een korting van
I. ">" op uw zitmeubelen.
I ' Sprookje? Nee hoor. Een waarachtige feestaanbieding van
I Maar zorg wel dat u er op tijdbij bent, want voor u het
I, et is het 1 januari 1989. En dan is - zelfsbij Sanders -
■ "^dotijd weer afgelopen.

___!

___ L»y^aSs^^Lß

_H WaWè gmm\

r J'Volle 3-2 zitcombinatie in zwart leer. De banken zijn ook af-
■l eriijk en in andere kleuren te verkrijgen. O^CIQ■rals afgebeeld kost de combinatie maar __■ m Z7_^

I

H, Uvvgrijze stoffen zitcombinatie. Ook afzonderlijk en in andere
Ma ren en stoffen leverbaar. Debijpassende fauteuil is
__~ f 799,-. De afgebeelde combinatie kost "_ Oi~\t~\lelijkmaar... ±o^^-
I
I I N 1/

g , ri°ok zitcombinatie in lichtgrijs met antracietkleurige bies.
v afzonderlijk en in andere kleuren leverbaar. Losse fauteuil:
. »*" Voor de afgebeelde 3-2 zitcombinatie "| a^(\{\

u nu dechts ïoyy,-
oP2 Kerstshow
L , e Kerstdag zijn de Sanders-vestigingen in Hattem, Duiven,
u

ei' Groningen en Oosterhout geopend. Een mooie dag om. op uw gemakrond tekijken. Ofom te profiteren van de
ate salontafel-aanbieding van Sanders.

TREFT TBIJ SANDERS
l%'ll> Iho *^"WVond AMSTERDAM. OVERTOOM 557. ———————————————————V» (-«ON„J, BEVtRWDK, PARALLELWEG 120, TEL 02510 _P^_|

StTDE. Vai TN' P"OT°NSTRAAT 8. TEL 050 - 184022 _^_S _| I"Ojv^T, w, J-KENHUIZENERLAAN 20. TEL 045 " 415990 ■SjT^ONtl „" ONTLAAN 4. TEL 030 - 889144 yRJJEüC H__^%^ lil Mf■ 1 ■_VtJ'*'1 -1J85? tL RODENRIJS, INDUSTRIEWEG 19, H^^ jA 1H 1 H^feSff' INt>lKDL" VEN'NIEUWG*AAF< TEL 08303-15151 B^^^^^^^^^^^^^^^^^^J^k», '1-lu ST»IEWEC2. 05206 - 41131 OOSTER- __W_HH___P___PV^V,l,ta;T L' J,'WEC!' TEL 0162° ' 5015 SON- _■."■ Jl_ 1_31 _—_ W'M!■
33 Tel 0499° ~ '2065 VLAARDINCEN. _____________1_______________■_____■

Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut.,1988; Opel Rekord 2.0 E, t.'84, ’11.900,-; 2x Opel As-
cona Hatchback 1.6 S, t. '83,’8900,-; Toyota CressidaDiesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6S,
t. '84, ’ 8900,-; Opel Kadett
1.2 S, t. '81, ’5900,-; Re-
nault 5 TL, t. '83, ’ 5900,-;
Ford Taunus, t. '81, i.z.g.st.,

’ 3750,-; Opel Kadett 1.6 £
Autom., bj. '79, i.z.g.st.,

’ 3900,-; Audi 80 GLS, t.'80, ’ 3900,-; Honda Accord,
t. '80, ’2400,-; Mazda 626Hardtop Coupé, t. '80,
’3900,-: Fiat Uno 55 S, t.
'86, ’10.500,-; Renault 18
TL, Ipg, t. '82, ’ 3900,--Opel
Manta, t. '77, ’ 1900,-; Toyo-
ta Starlet Stat.c., t. "80,

’ 2900.-; Fiat Ritmo 75 CL,
t.'Bl, ’ 2900,-; Opel Ascona1.2, t. '79, ’2900,-; Ascona,’2600,-; VW Passat, t. '81,’3750,-; Mazda 616, t. '78,’1900,-; Chrysler Talbot1510, t. '81, ’2250,-; BMW
1602, i.z.g.st., bj. '72,

’ 2200,-; Opel Manta GTE,bj. '75, i.z.g.st., ’ 7000,-; Re-nault 4 verh.. verl. chass., t.'83, ’ 3400,-; Honda Civic, t.'80. ’ 2700,-; Chrysler Aut.,
t. '82, ’1900,-; Volvo Ex-
Êresse, '71, uniek in Ned.'iv. goedkope inruilers.
Alle auto's met APK. Ver-lichte showroom, geop. ma
t/m vrijd. van 10 tot 19 uur,
zat. tot 17 uur. Inruil en fi-
nanciering mogelijk.
Te k. Opel KADETT city,
bj. '76 APK gek. tot 10-'B9,
tev. Opel blitz i.g.st. en vee-
wagen Mercedes, pr. n.o.t.k.
045-351375.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.3GS div. extra's wit '86; Ka-
dett 1.2 Ipg groenmet. '85;
Kadett 1.2 div. extra's rood
Ipg '82; Manta 2.0 GTE zil-
vermet. i.z.g.st. '81; BMW
div. extra's als nieuw rood
'85; Ford Escort 1.3 Ghia
5-drs. groenmet. '82; Escort
1.6 L geel i.st.v.nw. 72.000
km '82; VW Polo GT Coupé
rood '83; VW Golf CL
groenmet. 62.000 km '82; 2keer Datsun Cherry 1.2
rood + goudmet. T '80;
Mazda 929 coupe zilvermet.

'S 1500-, Gar., mr. + financ.
mogelijk. Autobedrijf Do-
minikowski, Kantstr. 48
Übach o. Worms-Land-
graaf. Tel. 045-326016.

I ALLE DAMESJAPONNEN - I
■ maten 38 t/m 54 | /U «i I

KERSTPRiJS 1 I
I HERENCOLBERTS -- n I
I effen en ruitdessin | (J
I allematen. KERSTPRIJS I lïPj I
I BIJPASSENDE PANTALON I

I met of zonder bandplooi I I
alle maten. KERSTPRIJS %#W_ WM

I DAMES- EN HERENTRUIEN I
I alle maten. "_lV_j m I| KERSTPRIJS **WmW * ■ JÜP_

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

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Jaguar/Daimler 3.6
Nieuw model, juni '87, antraciet met., 73.000 km, 1e

! eig., voorzien van alle opties. Kera 8.V., Kerkrader-
steenweg 5, Kerkrade. Tel. 045-452121. BMW-dealer.

Opel REKORD 2.0 S '84kl.
brons, LPG als nw.
’11.750,-. 04492-3234.
MERCEDES 230 E aut. '83
kl. wit. i.st.v.nw. LPG

’ 13.500,-. 04492-3234.
Cadeau-idee??? G.G.
AUTOSHOP heeft 1001 ca-
deau-ideeën op autogebied.
Kom vrijblijvendkijken in
onze shop. Op koopavon-
denen zondag geopend. Nu
speciale aanbiedingen
stoelhoezen, pechlampen
enz. enz. Tot ziens in onzeshop. G.G. Autoshop. Hee-
renweg 284, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum).

I ZUJAAK I
I PERZENHUIS I
I I TEHERAN 1 1
I Jubileumaanbiedingen I
I met kortingen tot I
I 1 70% 1 1

„" ..„ 200X140200x 1f Uitzoekenvan 495,- _- Q Jubüeumprij. CQf\
Jnbileumprijs wtSJj— vanaf «Wj"
240x170 240x170
van 725- _#_ — U.tzoeken

I _IQR Jubileumprij» QQfiI Jubileumprrjs *t*lJj~ vanaf 03Uj
_

300x200 ?,00x2?°
van 990,- *_*_«_ Uitzoeken

I RQn Jubileumprijs 10QHJubileumprijs U«IUi"" vanaf I _.«7Uj~"

I PERZENHUIS TEHERAN I
PROMENADE 143, HEERLEN

/A//e tapijten vrijblijvend op zicht, reservering mogelijk.

I —

I DE PRIJSWINNAARS I
WfRENAULT

' '"' ' - ■ ...—-■■■■»l.l I ■■■"■ ... 111 I ■ ■*

DERENAULT 51 UITGESTELDBETALEN"" OFRENTEWINNEND FINANCIEREN*
____mhH_____!

fw f m Wfrm mggt\ -J-_-_—__■____§_ _itf^T_a_kiii__-L__ X

DE RENAULT 21: INRUILWINNAAR QH $T\ Qn JLMAANDEN MAANDEN MAANDEN MagjgNggS^
Bij ons is uw huidige auto bij inruil tegen een _i^__Z _m_i

mm"K"AA"
mml & J"**"^!

J C5

*FinancieringopbasisvanhuurkoopviaRenaultFinancieringbv. Minimaal '*^_ i ■ .—_^_^

te financieren bedrag f. 4.000,-, maximaal f. 10.000,-. Aanbetaling 25%. ÉtKÊÊÊÊÊtÊÊÊÊtÊÊÊÊKÊÊ^Voor alle fin ancieringsvoorwaarden raadpleeguw Renault ff >'| >^N_^
dealer. De financieringsakties lopen tot 1maart 1989, ml ’ § xS _^___k_Ns^^*s^
met uitzondering van de uitgestelde betaiingsaktie, s^\a4^^a\w^ kw ! 9 SiN^sn.
welke loopt t/m 31 december 1988. s^A^^mm^^ B / _L ,'SNwSss_

s*r /''CÉËr __J_BW__ .BT H__. - !_!_______ _______

__H___HHHI_B WBm '■^^^ W/m W^mW

___ m̂\ \ *__.... ■L.^.v .--■ - _______! __■__? o a^B -—**"""*
"^^^CT-y-r-rj^i^ I W^m^^^'m^^Ê^S^^ ____b<__H Km ' * A_# MmW__k" ■ : ■&'' "'" '___rp:L_____i __^^___| ""^^^"l ____

vP ' __r<___i_______^__k' '%s?&' 'MW--mm ___r 'TF^^^^^^^"" BÈ/fifc . """' ■mÊ'ïAmmmm
__H_—__i_b_ _Bferi-M imffllr ____b'^_F__-. _— __J v^___H.. ___T _I_____!__MlL' ' - - : ' __k^_l_li^____rvn wÊÈsm ____*__!__________

■:>^HTINRUin!^TB"-:r":o>...■ -.:':': ■■-'x +^ ';;*#- £S§£_3_& ■*( BOVKN fgE :.>;■:>■ ,:: ■ ■:..:'.■'.;'>:''' ..,::;,. *\
■■■m--w*&e*mmmmmmmmmmmmmmmmm*********mmmmK«tt*mtanwbbovaG

KOERS *„ :;^JP^^^J^!Wrjfc:.. _^^_^^^__._______________________________________________________________________________________---_-^^

Heerlen; Atro Heerlen BV., Beersdalweg 97, Tel. 045-724200.Kerkrade; Kerres, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424.
Maastricht; Autocentrum G.M.P dejonghe BV, Molensingel 3 (AutoparcRandwijck), Tel. 043 -616288. Valkenburg;

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
15-LD
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Mfc u^fümirrc-; ■- '-fSüvi'/ _____l

r^f*ft K_P^__^H fib^^^ u __r^__Pm B_r^S_^_l M_| 1 J%_gj|_%y^"" N|ötiU|_MHHl ___r^*3 ____w^^^^^_H__P^H ' r/wS

UIT DE DIEPVRIES: --i KRENTENBOL f\ A(\ I
OLAVIENNETTA QQC CAMPBELL'S SOEPEN OQQ 60gram OSCr V/.HV I
Vanille of walnoot, 600 ml M5" O-t/O 8 soorten, 3 blikken £-*Z)ZJ

ROOMBOTER I
AMANDELKRANS y y^B

iYj_______Tfly y - Q̂.M.H- ■ . .J^^y^"'^fr^c-ro:. Jqßpi&^r^T-riMrWtt—t :' ■j^bhSK^^jc—mEK—Bß_H_B___k d'<4_ï_fflr ___F ■._■ _t ffflßS qM_y

VERS VAN HET MES: Jl 1 lOOgram 22? Z.OÏ7 fr „..iT*.tJ_»__l SOCRAFANCY UIT DE NOTENBAR: I
BRIE MARCO 60+ IQO MU II IPjil BPINKZALM BLAU WE ROZ I J NEN ICQ I
100 gram 2.28 X.^/U CALVÉSAUZEN !^______^ 1 24°gram QQQ 250 gram 1.79 J..*/^ ■
CHAMOIS DOR IQQ I Diverse soorten, IOQ ■£ TUfff Ifc 3r79 éC..Z/Z/ NOOTMELANGE OQÜ100 gram X.Z7Z7 %____& wm- flesje 0.25 liter _k_9 laO%/ IWWHMÉÉip*I! 150 gram 3^59 £-*Z) J ■

En wat dacht u van dit
>l%aP^ LOVOLALUMINIUM- |fc __ÉllÉ__ STEGEMAN ?1EFSTUK

O " 9 AQ I
FOLIE rt -rp JPl^^ HARDE WORST lOOgram 3^9 _L.*T*/|

UIT DE BEDIENINGSAFDELING: °J 3^2.75 * I 6soorten, Q QQ I
JOHMAKRABSALADE J^ g| - il 275gram 4^9 O.W FONDUE/GOURMET- I

I___k. P^ __iQQ fl SCHOTEL 1 QQ I
■^^ _i |__. /^ lOOgram 2^9 X-O^

JOHMA GARNALEN- 4__|_____L illf FEESTROL- ICTOÜ I
COCKTAILSALADE MR -^m^m^ WÊË wk LADE Kilo XO-^7*/ I
lOOgram ,2^T JL.C/Z7 ,#*_/? - W A%^ *^Ê \Wt'JSk> VARKENS- IT QQ I

_■ _P^ .’ ' ',j^gj^k %»«*"»****^ #, j£ ____H_l __F _____■__,' x^^^mH I

* 'y/^^ioo^^ rfs- mm\ W Wg jgfa\ j^ '^"^^ST ,^__F JmmFÊÊÊÊr'' .j___i_ _■■_ _«^ _r*_l ■ IRAGOUT '\»______i^__Éf __|pIP '^2mrAW^m:,'^^'m^ #""*» Plantaardig, O QtS IKalfs, rundvlees,champignons *^ ÉN 1000 gram 3v39 l-mV*U I
400gram XB9- X.OÏ7 mU^é É^**^^ MONA SOUR CREAM
DEEP BLUE EXTRA ''^^SÜM 1^f\^ R

1*» 1-09
FANCY CRAB O -V_______i W$ MWÊËÈf^ i* **
170 gram 5,99- <_>-%/«/ fe o^%sM- SLAGROOM QAÖ*V^^%;% § 0.5 liter 3*a O-U^
PARTY STICKS 1 /JQ » : ,^ p^
P0t720 ml .L99 ±*\J*V WP^ PARTYBROODJES _
MAYONAISE 1 -JQk Jfe*»/^' 12 stuks Z-i7^
Pot 650 ml _^49" ±./ ZJ ..... W*~

X" -^ JOHMA ZALMSCHOTEL
DEEP BLUE GARNALEN *** d. ,^JO KAQ

**»*«". ***** ZALMSALADE
ANANASSCHIJVEN m+£ f j^ ~+~ Bakje qoQ
Op zware siroop, UIT DE DIEPVRIES: «** _. r^. / 250 gram 3.9 T*Om*J*^
8 stuks, 1/1blik OOQ AARDAPPELKROKETJES **" **V*■ > "' *_> .- cctao .^^__..OZ7 1 -jö j„r- êmm * *"* T ELSTAR 1 QQ | N DE BLOEMENSHOP:

450grèm JU9T 1-/17 ' Kil° ±.*V*V KERSTBOEKET -J Q&HALVE PERZIKEN 6
Perbos £ ,*V^

Op zware siroop, IQQ OP=OP UIT EIGEN BAKKERIJ: BROCCOLI IQQ
1/1blik X.OZ7 MINI-FRIET "TQ KERSTTAART If\ 500gram ±.ZfZf CYCLAAM

Zak4sogram JU4O- 7^7 Groot,9oogram JA/.~ «_ m__,^^_c.a
Metbloeigarantie. C QR

CHAMPIGNON- GEMENGDE SLA, Diverse kleuren 7
SCHIJFJES MIO KERSTSTRONK SLA EXTRA OF
Middel, blik 1 4Q OQQ W.,TA? FSLA IQQ IN ONS RESTAURANT:
290gram ±_H"^7 1 liter 0.-72Ö Zak2oogram ±.*J*J BOERENKOOL MET J<

D II I- 500 gram _-..&U Nüvoor 7-25^ (J
' * 5r 21.88. AIÊAT ATmmMMaJ aS Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 24 december a.s.. L—-""^
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