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Sgewaarschuwdvoor bomaanslag op PanAm-toestel

Vliegramp
bijna zeker

sabotage
Van onze correspondent '

LONDEN - Sabotage is de meest waarschijnlijke oorzaak vande vliegramp in Schotland. Dat zegt een veiligheidsexpert van
de Internationale Luchtvervoer Organisatie lATA. Volgens
Rodney Wallis, directeur van de afdeling veiligheid van delATA, wijst een aantal feiten op sabotage van de PanAmBoeing 747. Dat zijn het plotselinge hoogteverlies van de Jum-
bo, die opruim 10 km vloog, het feit dat de gezagvoerder nieteens tijd had om een noodsignaal uit te zenden en de snelheid
waarmee de brokstukken van het toestel op Lockerbie en om-
geving te pletter sloegen. Bij de ramp zijn tot nu toe 275 men-
sen om het leven gekomen. De 158 inzittenden van de jumbo-
jet en 22 inwoners van Lockerbie. Zeventien mensen worden
nog vermist.

Het onderzoek in Lockerbie wordt
inmiddels geleid door de comman-
dant van de anti-terreurbrigade van
Scotland Yard. Op 13 decemßer
waarschuwde de Amerikaanse am-
bassade in Moskou de Amerikaanse
burgerluchtvaartdienst dat er ge-
vaar bestond voor een bomaanslag
op Transatlantische vluchten van
PanAm vanaf Frankfurt.

Deze informatie kwam oorspronke-
lijk van de Amerikaanse ambassade
in Helsinki. Daar werd op 5 decem-
ber een anoniem telefoontje ontvan-
gen met de mededeling dat binnen
2,5 week een bomaanslag zou wor-
den gepleegd op een PanAm-vlie-
gtuig van Frankfurt naar New Vork.
Het personeel van deze maatschap-
pij op Heathrow zegt dat deze infor-
matie he liet heeft bereikt. Schip-
hol werd volgens de Rijkslucht-
vaartdienst wel door de Amerika-
nen gewaarschuwd.

De Iraanse groepering Wachters
van de Islamitische Revolutie heeft
zich in telefoongesprekken met
twee persbureaux in Londen ver-
antwoordelijk gesteld voor de ex-
plosie van het PanAm-toestel. De
aanslag zou zijn gepleegd uit wraak
voor het neerschieten van een
Iraanse Airbus boven de Golf door
de Amerikaanse kruiser USS Vin-
cennes. De Iraanse premier Moussa-
vi ontkende gisteren elke Iraanse
betrokkenheid bij „deze misdaad".

" Lockerbie een dag na deramp. Duidelijk is de gigantische krater te zien, die door het neerge-
storte toestel en de daarop volgende explosie is veroorzaakt.

Voetje van
babytussen

oudpapier
E PEKELA - Een werkne-I de papierfabriek Britta-i Oude Pekela heeft tussen(LH" Papier een babyvoetje

\,f etl- Het voetje lag tussen
"gsn 3' van net papierverwer-
«4euoces en werd bij toeval

>.j onderzoek door de politieLlL,ssen het reeds geprodu-
Papier verder niets aange-

L ermoeden bestaat dat hetk^'ch heeft bevonden tus-\tnt. oeveelheid oud papier
'g uit Duitsland.

Hs^'t'e heeft niet kunnen
iiet en of een volledig baby-
'genSSen het oud PaPier heeft

\ °etJe is voor nader onder-
ttjaj?.»? gestuurd naar het ge-

laboratorium. HeJ on-
%, naar de herkomstwordt

Voortweede keer privé-jeugdclub opgericht

Geleendenaarpleegde
ontucht met kinderen

van onze verslaggever

fce n ~De gemeentepolitie van*sts' heeft de 29-jarige K. uit die
\0

an gehouden, waarvan wordt
"i ujt p dat hij met diverse kinde-
Heeftleen ontuchtige handelin-

-1 gepleegd. De man bestier-
den een jeugdclub, KIDS

S en c at staat voor Kreatief In
%. n Spelen, waar 35 kinderen,
StM gens als meisJes "" leeftijd
\ een l 4"'aar'lid van waren. Vol-
San Politiewoordvoerder heeft
\' °ntucht gepleegd met „10 a■er n\Fen ' Enkele kinderen zijn
% mcdische behandeling ge-

* Ps'v0l?dat ze aan K's aktivitei-
Vh sche gevolgen hebben

"ouden.

aan en denaar is overigens eer-
satsenouden5atsenouden voor dezelfde fei-
..j Was op 21 novembervan dit
beD^,Werd hiJ door justitie on-aide voorwaarden vrijgela-

tijij dle restricties was dat hij
?ou h

meer met de clubaktivitei-
glt Dezighouden, maar prompt
Vk i,eer aan de slaS-
der * *wam aan het rollen toen

k ouders Slichtten, die
<le DnrUrt een vertrouwensartssde tle waarschuwden. Vol-

Politie beschikt zij over be-
tren ,K' een pornofilmpje aan" heeft getoond en foto's

van hen heeft gemaakt. Die foto's
zijn niet voor commerciële doelein-
den gebruikt. De ontuchtige hande-
lingen gingen volgens depolitie niet
gepaard met geweld.

In zijn privé-jeugdclub hield ven
dachte de kinderen bezig met zakenals knutselen, tekenen, schilderen,
verven en wandelen. De ouders wa-
ren op de hoogte van het bestaan
van de club en betaalden maande-
lijks vijf gulden contributie aan K.
De kinderen waren niet afkomstiguit een bepaalde wijk. De politie wil
niet zeggen van waaruit K. aktief
was.
Overigens heeft hij tegenover de po-
litie geen bekentenis afgelegd. De
Geleendenaar zit nog achter slot en
grendel. Volgende week donderdag
beslist de raadkamer van de Maas-
trichtse rechtbank of de verdachte
nog langer moet worden vastgehou-
den.

Hetweer
S^OND REGENbN k> matige, vanmiddag
N\vP
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t
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Verrader
Een andere mogelijkheid is een aan-
slag door extremistische Pales-
tijnen die een toenadering tussen de
door hen als 'verrader' gekenschet-
ste PLO-leider Arafat en de VS wil-
len saboteren. Een Amerikaanse di-
plomaat in Washington zei dat een
dergelijke bomdreiging was geuit
door iemand diezei lid te zijnvan de
groep van Abu Nidal, een afsplit-
sing van de PLO.

Brabantse
boeren gaan

verzuring
aanpakken

BREDA - De Brabantse landbouw
heeft zich gisteren tegenover het
provinciaal bestuur bereid ver-
klaard de verzuring aanzienlijk te-
rug te dringen. Via driejaren-plan-
nen gaat de landbouw de ammonia-
kuitworp tot het jaar 2000 halveren.
Die doelstelling wordt binnen zes
weken in een provinciale nota uitge-
werkt.
Voorzitter A. Latijnhouwers van de
Nederlandse Christelijke Boeren-
bond zei goede mogelijkheden tezien om de verzuring als gevolg van
de uitworp van mest terug te drin-
gen, ook de eerstkomende drie jaar.
Hij noemde de vermindering van de
mineralen in het veevoer, mestver-
werking en transport, opslag en af-
dekking van de mest.
Aan vermindering van de veestapel
hoeft dan ook niet te worden ge-
dacht, meent Latijnhouwers. Wel
zullen ook de Brabantse akkerbou-
wers een steentje moeten bijdragen
door meer mest te accepteren.
„Onze plannen voor grote mestbas-
sins in West-Brabant en Zeeland
zijn op een koude douche uitgelo-
pen, al zijn ze nog steeds niet hele-
maal van de baan. Maar voorlopig
richten we onze aandacht vooral op
kleine silo's van 500 tot 1000 kubie-
ke meter per boerderij. Daar gaan
we actie voor voeren in de akker-
bouw", aldus Latijnhouwers.
De akkerbouwers hoeven deze de-
montabele silo'sniet zelf te bouwen.
Ze zijn te huur op basis van contrac-
ten voor vier jaar.

Kinderbijslag
mogelijk per

maand betaald
DEN HAAG - Het ministerievan
Sociale Zaken wil de kinderbij-
slag niet langer per kwartaal,
maar per maand uit gaan keren.
Deze systeemwijziging zou pas
in 1991 ingevoerd kunnen wor-
den, op het moment dat alle dis-
trictskantoren, de vroegere Ra-
den van Arbeid, geautomati-
seerd zijn.

Met de maandelijke uitbetaling
van kinderbijslag wil het minis-

terie bereiken dat mensen eerder
een vergoeding voor de kosten
var hun kinderen ontvangen.
80-s cndien kan z.. n effi-
ciënter gewerkt worden.
Een groot probleem bij de veran-
dering vormen de kosten van de
operatie. Bij de start moet een-
malig circa één miljard gulden
extra aan kinderbijslag worden
uitbetaald. Dit omdat het laatste
geldende kwartaal met twee
maanden bekort moet worden
bij de systeemwijziging.

Per kwartaal keert de rijksover-
heid nu 1,5 miljard gulden aan
kinderbijslag uit. In de meeste
gevallen wordt het geld binnen
twee weken nadat het kwartaal is
afgelopen uitgekeerd.

vandaag
# Wie Smatra live wil

beluisteren moet een
goed gevulde beurs
hebben.
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# Geen
'bergboerenregeling'
voor landbouwers in
Zuid-Limburg
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# Kinderbijslag gaat
vaak rechtstreeks
naar het Limagas.
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sport
# Piste vrij

voor het
ski-circus
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# Henk Vossen in
super-auto
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# Parijs-Dakar tracht
te overleven
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’Sociale
zekerheid

blijft’
DEN HAAG - De sociale zekerheid
moet in de Europese Gemeenschap
voor de voorzienbare toekomst tot
het nationale beleid blijven beho-
ren. De angst dat verdere economi
sche integratie zou uitmonden in
een verslechtering van de sociale
voorzieningen tot het huidige Euro-
pese gemiddelde, is ongegrond.

Staatssecretaris Van Voorst tot
Voorst van Buitenlandse Zaken
zegt dat in de nota Verder bouwen
aan Europa die hij gisteren naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd. De
nota is een toekomstverkenning
van het Europese integratieproces
in de jaren negentig.

Walesaboos
over uitkomst

partijtop
WARSCHAU - De leider van het
verboden Poolse vakverbond Soli-
dariteit, Lech Walesa, heeft gisteren
teleurgesteld gereageerd op de uit-
komst van de tweedaagse zitting
van het Centraal Comité van de
communistische partij woensdag.

Walesa zei dat er geen sprake kan
zijn van een ronde-tafelgesprek met
de regering, omdat de partij niet
tegmoet gekomen is aan zijn eis dat
er dan ook zal worden gesproken
over de legaliseringvan Solidariteit.

De vakbondsleider waarschuwde
dat de regering in het voorjaar met
nieuwe arbeidsonrust zal worden
geconfronteerd als zij het verbod op
het functioneren van twee vakbon-
den in één bedrijf niet opheft.

Premier Mieczyslaw Rakowski
pleitte woensdag voor een andere
houding jegens Solidariteit en de
oppositie, maar hij wilde niet belo-
ven dat de autoriteiten de legalise-
ring van Solidariteit zullen overwe-
gen.

" Zie verder pagina 4

♦ Zie verder pagina 4
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Limburgs meest
komplete juweliershuis

KI. Stokjtr. 4. M. Brugstr. 11-13. Maastricht

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Heden vrijdag 23
december zijn onze
kantoren
vanaf 12.30 uur

gesloten
Advertenties voor dinsdag
27 december
moeten hedenmorgen
22 december om 10.00 uur
in ons bezit zijn.

Limburgs Dagblad
(ADVERTENTIE)

VHS-
VIDEOREGORDER
" VHS-fronlloader" vooraf pro-
grammeerbaar " inclusief draad-loze afstandsbediening " nu voor

- Geen voorrijkosten.- Gratis onderhoudskontrakt.- Voll. eigen techn. dienst, ook voor
video-, audio-, koel- en wasapp.- Zeer grote keuze magnetrons en
high-speed-ovens.

- Vakkundige uitleg.- En OP = OP.
Alleen bij:

Expert Keulen
Markt Simpelveld, tel.: 045-443344

Halfopengevangenis
nuofficieelgeopend

(ADVERTENTIE)

LedenmededeHng ==■

CASINO tPfiP'LANDGRAAF
wenst u allen een prettig Kerstfeest
* 2e Kerstdag serveren wij u een grandioos kerstdiner.

Ons restaurant is om 20.00 uur geopend.

* Op Kerstavond sluiten wij om 20.00 uur.

* 1e Kerstdag zijn wij gesloten.

* 2e Kerstdag gaan onze deuren om 14.00 uur open.

CASINO LANDGRAAF
Moltweg 82
Landgraaf
II weet wel, die met die loper.

(ADVERTENTIE)
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I KOOPAVOND ! m^BS^\^

Ivm«r^ mmnrmimT^. W Heerlen : Hoogeweg 2-4 IMll■WW 8 ■ Kerkrade : Nullanderstraat 102 ■. |Wfll.v I lllj Meerssen : 'Au Ciel' Kuilenstraat 75 ■MJWM IIUI WWMA Sittard : winkelcentrum 'den Tempel' I

(ADVERTENTIE)

Zalige nieuwjaarsbrunch met
> v schitterenduitzicht!

Zondag 1 januari van 12 00 tot 14.30uur een
feestelijke brunch met allerlei heerlijke warme en
koude gerechten Slechts’ 35,- pp Kinderen tot'""'"«w XV ' -^V.a»^' )aar 061360 / '<" voor iedere 10cm. van hun lengte.
Hetsc hnterende uitzicht is gratisl Maak er een

ajjw \^r feestelijke nieuwjaarszondag van en kom naarons_~aa»aaaaiaj^ prachtig gelegen hotel in Epen
f^MaaaßßßßMlaaf Graag wel even reserveren!

\\ ~\ 47K GoldenTulip Zuid Limburg
Juliana^liaai 23a, 6285 AHEpen IL) Tel M455 1818,lelex 56731



popmuziek en strips

Lezers Limburgs Dagblad kozen beste elpees 1988

* U2grote favoriet! *

In deze terugblik op 1988 wordt uiteraard plaats
ingeruimd voor de Stichting Popmuziek Limburg
(SPL), die de belangen behartigt van de honder-
dein kleine en grotere amateurpopgroepen in
Limburg. Hieronder staan de tien favorieten van
bestuurslid Ton Hoofwijk van de SPL. En Hoof-
wijk zou Hoofwijk niet zijn als hij er niet minstens
één Limburgse band in had staan...!

Instinct Iggy Pop

2 Birth, school, work death The Godfathers

3. If I shouldfall from grace with God
The Pogues

4. Daydream Nation Sonic Youth

5 Talk is cheap Keith Richards

6 Dreamoflife PartySmith

7. Volume one Traveling Wilburys

8. Return of the seven R.O.T.S.

9. The Michigan Red Blues Band
Michigan Red BluesBand

10. Radio one Jimi Hendrix Experience

De dubbelelpee Rattle And Hum van U2is door de lezers
van het Limburgs Dagblad met een overweldigende meer-
derheid tot de beste elpee van 1988 gekozen. Rattle And
Hum eindigde met grote voorsprong op een eerste plaats
en liet qua voorkeurstemmen Tracy Chapman, die de
tweede plaats bezet, ver achter zich. Dank zij de vele in-
zendingen konden we de volgende top-10 samenstellen...

1. Rattle And Hum U2
2. Tracy Chapman Tracy Chapman
3. Staring At The Sun Level42
4. Money For Nothing DireStraits
5. If I Should Fall From Grace With God

The Pogues
6. Spirit Of Eden Talk Talk
7. Introspective Pet Shop Boys
8. Green R.E.M.
9. Slow Turning JohnHiatt

10. The Seventh One Toto

En de gelukkige winnaars van een elpee of cd naar keuze
zijn Bart Scheffers uit Simpelveld, Fred Renenich uit
Beek, Vincent Daemen uit Margraten, Pim Navis uit
Schinnen, Hans Besselink uit Geleen, Robert Offer-
mans uit Voerendaal, Rob van Berlo uit Landgraaf, Ettie
Thoolen uit Posterholt, Nathalie Steins uit Oirsbeek en H.
Habets uit Vijlen. Met hen wordt binnenkort kontakt opge-
nomen. Proficiat!

Pinkpopdirecteur Jan Smeets lijkt in zijn tweede
lente terecht te zijn gekomen. Ér schijnt immers
weer plaats, geld en vooral belangstelling te zijn
voor popconcerten in Limburg. Het optreden van
Level 42 in Maastricht was daar afgelopen week-
end een voorbeeld van. Voor Pinkpop reden om
weer optimistisch in de toekomst te kijken. Hier-
onder de tien beste schijven van dit jaar, althans:
volgens Jan Smeets.

1. Ancientheart Tanita Tikarami
2. Rattle and hum U2
3. Dreamoflife PattiSmith

4. Slow turning John Hiatt

5. Green . R.E.M.

6. Fishermans blues The Waterboys

7. If I should fall from grace with God
The Pogues

8. Johnny D. is back! Fatal Flowers

9. Somehearts TheEverly Brothers

10. Watermark Enya

Fons Geraets, journalistbij Omroep Limburg in
Maastricht, is elke zaterdagmiddag vanaf 17 uur
verantwoordelijk voor het popprogramma Vrij
Spel, dat via Radio 1 wordt gezonden. Geraets
spreekt terugkijkend op 1988 van een „vrucht-
baar muzikaal jaar" en heeft hoogstpersoonlijk
de volgende tien parels geselecteerd.

1. Green R.E.M.

2. Birth schoolwork death The Godfathers

3. This note's for you
NeilYoung & the Bluenotes

4. Slow turning John Hiatt

5. Surfer roasa & come on pilgrim The Pixies

6. Irish heartbeat
Van Morrison& the Chieftains

7. If I should fall from grace with God
The Pogues

8. Tracy Chapman Tracy Chapman

9. Landofdreams RandyNewman

10. Naked Talking Heads

Behalve aan het lezerspubliek werden ook de
journalisten van het Limburgs Dagblad (en met
name die van de jongere generatie...) gevraagd
hun lijstjes in te sturen. En alles opgeteld en af-
getrokken leverde dat de verrassende conclusie
op dat wat hen betreft... U2met Rattle and hum
de beste elpee van dit jaar heeft afgeleverd.
Hieronder dus de lijst van de LD-journalisten

1. Rattle and hum U2

2. Irish heartbeat
Van Morrison & the Chieftains

3. Tracy Chapman Tracy Chapman

4. Volume one Traveling Wilburys

5. Crossroads EricClapton

6. Slowturning John Hiatt

7. If I should fall from grace with God
The Pogues

8. Spirit of Eden TalkTalk

9. Short sharp shocked Michelle Shocked
10. Delicate sound of thunder Pink Floyd

" The Traveling Wilburys met links zittend
wijlen Roy Orbison. " Jan Smeets, directeurPinkpop.

" L/2 scoorde in 1988 met Rattle And Hum op alle fronten.

" Fons Geraets van OmroepLimburg. " John Hiatt, na Bring The Family weder-
om succesvol met Slow Turning.

Quote
„Van alle popsterren die ik
ooit heb orftmoet ben ik
zelf de bescheidenste: ik
weet tenminste dat ik niet
veel voorstel"

GEORGE MICHAEL

POPAGENDA
DECEMBER

" 23: De Patriot Reuver: Benny and the Boys

" 23: Bijsmans Heerlen: Riek Nolov Band

" 23: Hanenhof Geleen: Herman Brood en de WW Band (2)

" 23: Effenaar Eindhoven: Sylvia Junicosa & Band (1)

" 24: Amicale Herkenbosch: Enema Joe, Grandpa's Waltz, "^Swannee River Band, The Slyboots, Dreamer en Asm°°
Bizarr

" 24: De Fuu Swalmen: Livin' Blues

" 25: Housmans Montfort: The Run

" 26: Juliana Ospel: Mister R & B and the Soulshakers, SW"*
Fighters en The Moonlighters

" 26: 't Gevelke Beek: Nosmo King

" 26: Aan de Kirk Sibbe: Fietsefreem

" 26: Karosseer Maastricht: The Run

" 26: Astacentrum Beek: Undercoverfestival ,
" 26: High Chaparral Berg a/d Maas: The Beluchi Memorial BWel

Brothers Band

" 28: Canix Lottum: Claw Boys Claw en The Riff

" 28: Perroen Maastricht: Riek Nolov Band

" 28: Nova Heerlen: Mandator en The Swampsurfers

" 28: Dilligence Heerlen: The Run

" 29: Schouwburg Heerlen: The Nits (1)

" 29: Effenaar Eindhoven: Claw Boys Claw en The Riff (1)

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

Tracy Chapman
onderscheiden

Tracy Chapman is onderscheiden met
de Parent's Choice Award 1988 van-
wege het feit dat zij „met haar geënga-
geerde muziek kinderen en jongeren
bijzonder aanspreekt". De prijs is in het
leven geroepen door de overigens
aartsconservatieve vereniging Parents
United die vindt dat „Tracy op overtui-
gendewijze het bewustzijn voor socia-
le mistoestanden heeft aangewak-

Oplossing
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recept h. Meijer

Cidersaus en
rijst met kersen

Benodigdheden voor de cider-
saus: stukje ui, 2Vis dl cider, peper,
1 tl mosterd, 3 el crème fraiche,
zout.
Voor de keizerinnerijst met ker-

sen: 1 kleine pot kersen zonder pit
(450 g), Vis 1 rijst'epap, geraspte ci-
troenschil, 1 dl slagroom, 2 zakjes
vanillesuiker.

Snijd de ui klein. Doe de ui met de
cider, peper en de mosterd in een
pan. Kook dit tot eenderde in. Giet
het ingedampte vocht door een
zeef. Roer er de crème fraiche door
en warm de saus goed door. Breng
op smaak- met wat zout. ,

Serveer de cidersaus warm bij de
aardappeltaart en de cranberry-
compote.

Laat de kersen uitlekken. Breng de
rijstepap op smaak met wat gerasp-
te citroenschil. Klop de slagroom
stijf met de vanillesuiker. Meng de
slagroom door de rijstepap. Doe in
glazen coupes wat kersen, daarop
de luchtige rijstepap en gameer
met wat kersen. *

Limburgs Dagbladb.v.
Directie:
J. Drost _

nn(|l
mr. 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 W»
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum ?ann-468e!
Geleen °£?2lB^
Hoensbroek "JfV1
Heerlen-Centrum °V .$$
Kerkrade 045-45293^Maastricht „45-3117
Schaesberg 04 n 4ttr.
Roermond
Sittard " MJJV
Valkenburg 04406
Fax: , 7392^Jredactie «A5-7393
Advertenties °4

Telex: jglj
redactie 56"'
overige afdelingen ..zeri! 'Abonnementsp«,,J „
bij vooruitbetaling te *o'^ 71)J»
per kwartaal ’ 23.°lper maand

"

Vrijdag 23 december 1988 " 2

(c) Standaard Uitgeverij n.v. Antwerpen vertegenwoordigd doorWavery Productions b.v. 's Gravenhage

puzzel van de dag

| Limburgs dagblad

de komieke coco panda en de roddeltante
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fj|F Kerst-Oudejaarskermis
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k met circus BONGO
in het MECC-Maastricht

i.s.m. V.V.V.-Sittard

#& Kerstshow Limburgse
* Volkssterrenwacht

„De ster van Bethlehem"



1 25 t/m 30 december in MECC
f KERSTOUDEJAARSKERMISi

-3%V00R HET HELE GEZIN I
30 Kermisattracties - circus - orgels - markt. Een I
dagje uit voor het héle gezin. Tussen Kerst en I
Nieuwjaar kunt v dagelijks tussen 12.00 en 23.0"
uur in het MECC terecht om een paar gezellige
uurtjes te beleven. De toegang tot de hallen is $$U
CIRCUS BONGO - óók in het MECC. I
Jongleurs, vuurspuwers, paarden, kamelen, larnaß

De artiesten van Circus BONGO maken van elkeß
voorstelling een première! ■
★★★★★★★★★ K^O^R^TVjaUN^G ★★★★****■
Op vertoon van deze bon ontvang ik 50% REDUCTIE H
op de entreeprijs van ’ 3,50 p.p. voor de voorstelling van I
circus BONGO tijdens de Kerst-Oudejaarskermis in het H
MECC. xC*>m?fLm\\\Deze bon geldt voor max. 2 personen. /fTICV»»*^★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*****M

42ekerstdas I
KERSTSTALWANDELING B

Ook dit jaarbiedt V.V.V.-Sittard een zeer special#
kerstwandeling aan! De wandeling voert langs I
diverse kerken en kapellen en staat geheel in h^I
teken van de kerststal. U wordt begeleid door I
deskundige gidsen die voor een uitgebreide I
toelichting zorgen. Een prent van het Oude SittarCB
wordt als herinnering aangeboden. Een glas I
glühwein of warme chocolademelk gaat er na afl°0M
altijd in! I
De start is precies om 14.00 uur op 2e kerstdag. I
26 december, vanaf het V.V.V.-kantoor, I
Wilhelminastraat 16. De prijs bedraagt ’ 3- pP'B
kinderen tot en met 12 jaarbetalen ’ 2,-. I
Telefonische aanmelding gewenst: 04490-2414^' I
★★★★★★★★★ K-a-O^R^T^l^NkG ★★★★****!
Op vertoon van deze bon ontvang ik ’ I,— KORTING fSoJrfjH
op de deelnamekosten aan de kerststalwandeling op j^L/J!ffl
2e kerstdag in Sittard.
Deze bon geldt voor max. 2 personen. s;ttardB
★★★★★★★★★★★★★★★★*★★★★★★★★★*★★★**** I

4 SPECIALE KERSTSHOW in het I
ff planetarium van de Limburgse I

I
De Limburgse Volkssterrenwacht sluit het jaaraf wjË
een speciale kerstshow in het planetarium onder fll
titel „De ster van Betlehem". In het planetarium I
wordt de sterrenhemel bijzonder mooi nageboots I
en er kan getoond worden waar de zon, de maan c B
de planeten staan. Bezoekers krijgen op een helde j
wijze uitleg over de sterren en sterrenbeelden. De B
tentoonstelling in de volkssterrenwacht heeft als tij
„De sterrenhemel in de winter", dus dat betekent o I
de planetariumvoorstelling een prima inleiding °* B
afsluiting kan vormen voor een bezoek aan de
sterrenwacht.
Wat kunt u verwachten in de enige Limburgse
volkssterrenwacht? Een schaalmodel van ons
zonnestelsel met uitleg over alle planeten, kornet
en over de zon. Er is een diashow over het .
zonnestelsel en meteoren komen uitvoerig aan b
in een fraaie collectie meteorieten. Verder nog
telescopen en kijkerbouw, informatie en
demonstratie van allerlei sterrenkijkers.
Een onderdeel van de vaste expositie vormen de
inmiddels ruim 50 hologrammen. Deze fdrie-dimensionale foto's zijn zeer apart en lezers v
het Limburgs Dagblad kunnen ze kopen met een
korting van 10%.
De prijzen variëren tussen ’ 8,95 en ’ 895,-.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.0U
uur en op dinsdag- en vrijdagavond van t
19.30-22.00 uur. Entree: ’ 2,50 p.p., kinderen to

12 jaar ’ 1,50. Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95, Heerlen.
★★★★★★★★★ K*o*R*T*l*N*G *******Op vertoon van deze bon ontvang ik 50 CENT
REDUCTIE op de entreeprijs van de speciale kerstshow
van de Limburgse Volkssterrenwacht!
Deze bon geldt voor het héle gezin.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*****

Limburgs Dagbladlezers óók &
dekerstvakantie voordelig *"*'



Nijpels vraagt
ophelderingover

atoomschandaal
<ri de «, ueuminister Nijpels wil
«%(* 0 "estduitse regering infor-

hf.tVer de mogelijke relatie tus->leaLWegens illegale handel int>!f*akt ~aPParatuur in opspraak
VWd MStduitse bedr«fNTD en
OVem ■ a^o0P van een rnilieu-
i?^'<M in Bonn gisteren zei de
C van n niet °P de hoogte te

der„2Vlke c°ntacten, maar „als
1i e 1 \5- jke berichten bereiken,

ntccl' J deze grondig en funda-. onderzoeken".
l^hw^d'rect en indirect via de
Ih°2en°nderneming PTB tussen
vHa enm£dl° 1988 aan Zuid-Afrika,

i tjN,(ji p ,fakistan apparatuur gele-
ü^Uktia?311 worden gebruikt bij de

!v>bPt
e Van kernwapens. Vol-froptNTr^are,bronnen in Bonn

bh r iJ ook apparatuur aanL°efrea fntrale in Borsele en de
CSor l?!}n Petten- Het bedrijf

E .JTt doel een dochteronder-
k s«n Luxemburg hebben.
] il)i^^ri? le_veranties aan de drie
r l'versn . net verdrag tegen de
Ivi hehK dmg van kernwapens
4eßonn ondertekend, hebben«Ndin* epubliek voor grote op-tlngsó?>lgezorBd- Een specialere-

missie houdt zich metuezig.

Idee bespaart
defensie

46 miljoen

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Repareer door
bombardementen beschadigde
startbanen met betonplaten in
plaats van met stalen matten.
Adjudant-onderofficier J. Dries-
sen deponeerde dat voorstel in
de Rijksideeënbus en de Ko-
ninklijke Luchtmacht becijferde
dat het idee een besparing van 46
miljoen gulden oplevert.
Defensie hoeft nu immers niet de
stalen matten te bestellen, kos-
ten ongeveer 50 miljoen, maar
kan betonplaten inslaan, met een

prijskaartje dat aanzienlijk lager
uitvalt: 4 miljoen.
Het leverde Driessen een visite
op van de commandant van de
Tactische Luchtstrijdkrachten,
generaal-majoor H. Vendrig. Op
de vliegbasis Deelen werd Dries-

sen de maximale beloning die de
Rijksideeënbus kent, 25.000 gul-
den, uitgekeerd. Korporaal Ha-
gen werd met ruim 5000 gulden
bedachtvoor zijn ideeën voor het
opvullen en egaliseren van bom-
kraters in startbanen.

Intussen is Defensie met de
ideeën de boer op gegaan, watre-
sulteerde in enthousiaste reac-
ties van een drietal NAVO-part-
ners: Groot-Brittannië, Dene-
marken en de Verenigde Staten.
Reparatie met stalen matten was
destijds een Amerikaans idee.

Reagan bezorgd over produktie chemische wapens

VSoverwegen aanval
op Libische fabriek
'an onze correspondent

JüNGTON - De Ameri-|5 e regering sluit een ge-
nadige actie niet uit tegen
Mwel gereedgekomen fa-. fn Libië, die kan worden
J^kt voor de aanmaak van

wapens. Dat heeft
H oordvoerder van presi-
i neagan gisteren gezegd.

Marlin Fit-
verduidelijkte daar-, ?e opmerkingen die de

president tij-
e^n tv-interview maakte.

Iff zei in het interview dat dejJkheid om gewapenderhand■ac Libische fabriek op te tre-
j? besproken met de NAVO-Bloten. Een beslissing hier-
J* nog niet genomen, aldus

'J's Fitzwater is militair ingrij-
jjll1 van de opties waarover de*aanse regering nadenkt,

regering maakt
enige tijd grote zorgen over, "fiische fabriek die 50 kilome-

r i\.de Libische hoofdstad Tri-
mj^Jn voltooiing nadert. Op
J-i^an onder meer satelliet-fo-[L, nken de Amerikanen dat de
f. jK' die is gebouwd met hulp
wJ'Pan en een aantal Europese
■ik?' gebruiktzal worden voor de

Ifcthj 3^ van grote hoeveelheden
'sche wapens.

HjM°iet alleen het evenwicht inaden-Oosten kunnen versto-
ft .e Amerikanen zijn bovendien
& deLibische leiderKhadaf-
H J^ische wapens zou kunnengeven aan terroristische groe-sen,
jjj
j ?e« heeft overigens steeds ge-
*ia\ de betrokken fabriek niet
Fajri u voor de aanmaak van gif-
*ica zou s^ecnts gaan om de
%8e van produkten die in de
ltiuu * kunnen worden ge-Kolonel Gaddafi liet weten
"^en aanva^ °P het complex zal
jj/1 vergolden op een manier
ena,n de hele wereld weet zal

van de
J surr Liga heeft gisteren in Tv"
Vrjii g genomen tegen de

in aanse verleiding te verval-
Ifi'.'dezelfde fout als in april

J^h- °en bombardeerde deAme-
rer> Tv-Uchtmacht de Libische
AdnJ^ipoli en Benghazi in wat
t! aans]noemd een vergelding voor
Nse g. ?P een door veel Ameri-

(„Tüitairen bezochte disco-
*"> West-Berlijn.

Bonn en Brussel achter heffing op uitsloot kooldioxide

Akkoord over aanpak
luchtverontreinging

Van onze correspondent

BONN - Minister Nijpels (Milieu)
heeft in West-Duitsland steun ge-
kregen voor zijn streven naar een
heffing op de uitstoot van kooldio-
xide. Nijpels denkt aan een belas-
ting van een tot twee gulden per
ton op dit, bij de verbranding van
fossiele brandstoffen vrijkomende
gas, dat algemeen wordt gezien als
de grootste veroorzaker van het zo-
genoemde broeikaseffect.
De minister deelde dit gisteren mee
na afloop van het tweede overleg
tussen de milieuministers van West-
Duitsland, België en ons land in
Bonn. Een dergelijke heffing zou al-
leen in Nederland al 100miljoen per
jaar opbrengen. Geld dat gebruikt
moet worden voor een diepgaand
onderzoek naar het broeikaseffect.
Deze verwarming van de atmosfeer
is volgens Nijpels de ernstigste mi-
lieubedreiging in de wereld.

De drie landen willen verder zoveel
mogelijk standaardisatie en harmo-
nisering van normen op het gebied
van de luchtvervuiling om zo bin-
nen de Europese Gemeenschap
meer invloed te kunnen uitoefenen.
Nijpels,Topfer (BRD) en Smet (Bel-
gië) kwamen overeen dat de streng-
ste normen in ieder land moeten
gaan gelden als standaard voor de
andere staten.
Nijpels zei verder dat de drie landen
al in 1995 het gebruik van chloor-
fluorkoolwaterstoffen (cfk's) totaal
willen uitbannen, terwijl de EG dit
pas in 1999 wil.

Ook de uitlaatgassen speelden een
belangrijke rol. Het vrachtverkeer
zal worden aangepakt. Technolo-
gisch dienen de vrachtwagens in de
toekomst aan de zeer strenge Zwit-
serse normen te voldoen.
Steun kreeg Nijpels verder in het
streven de veel striktere Ameri-

kaanse uitlaatgasnormen ingevoerd
te krijgen. De Europese Commissie
is tegen dit Nederlandse streven.
Voor Nederlandse centrales en raffi-
naderijen kan het voornemen de
Westduitse normen voor emissies te
laten gelden, verregaande conse-
quenties hebben. Op dit gebied zijn
namelijk de Westduitse voorschrif-
ten veel strenger dan die in ons
land.

binnen/buitenland

Rapport: driehonderd jongeren belrokken

Marokkaanse bendes
teisteren Amsterdam

PTERDAM - Vijf Marok-''se bendes zorgen in de Am-"^mse binnenstad voor een**lddadige en professioneel
'Baniseerde terreur. De ben-waarvan de leden tussen de

jaaroud zijn, maken zichWdig aan diefstal met ge-
J?'. straathandel in drugs, be-
dingen en afpersingen. Vol-
* een rapport van deafdeling
''Uursinformatie van de ge-

Amsterdam gaat het in
om twee- tot driehonderd

l°kkaanse jongeren, die re-
r^atig bij criminele activitei-
-1 zijn.

leiders van de vijf bendes

houden zich buiten de acties.
Jonge Marokkanen worden re-
gelmatig ingewijd in de praktij-
ken van de groep. De onderzoe-
kers van de gemeente spreken
van een explosieve groei van ge-
welddadig optredende groepen.
In de notitie wordt ook gewag

gemaakt van de sociale status
van de bendeleden.Zo blijkt een
groot deel van hen in het kader
van de gezinshereniging naar
Nederland te zijn gekomen. Een
ander deel is illegaal in ons land.
Door de grote taal- en leerachter-
stand van deze jongeren, hebben

ze de aansluiting met de Neder-landse gemeenschap gemist.
Deze achterstand maakt ze ook
kansloos op de arbeidsmarkt.
De onderzoekers stellen dat de
ledenvan de bendes per dag ver-
diensten hebben tussen de 250
en duizend gulden. Het gaat dan
ook niet om uiterlyk verwaar-
loosde, verpauperde jongeren.
Volgens de notitie is het noodza-
kelijk dat op korte termijn har-
der wordt opgetreden tegen de
bendes. Daarbij zou de politie
ook een strenger uitzettingsbe-
leid bij deillegaal in ons landver-
blijvende, bendeleden moeten
hanteren.

Kritiek raadsman op methoden kleuterdagverblijf

Kind uit ’Bolderkar’
mag weer naar huis

ROTTERDAM - Een vierjarig meis-
jeuit Schiedam, dat uit huis was ge-
plaatst nadat uit onderzoek van het
medisch kleuterdagverblijf De Bol-
derkar zou zijn gebleken dat er in-
cest met haar gepleegd was, mocht
gisteren al weer naar huis. De kin-
derrechter, mrC. Lo-Sin-Sjoe, volg-
de daarmee gisteren het advies van
een kinderpsychiater van het Sofia
Kinderziekenhuis in Rotterdam, die
het kind op verzoek van de ouders
opnieuw had onderzocht.

MrLo-Sin-Sjoe behandelde gister-
morgen de omzetting van devoorlo-
pige ondertoezichtstelling in de de-
finitieve ondertoezichtstelling. Hij
verlengde de voorlopige ondertoe-
zichtstelling tot 21 februari 1989. In
die tijd moet de Raad voor de Kin-
derbescherming een nader onder-
zoek doen naar het seksuele mis-
bruik van het meisje.

Raadsman mrN.J.M, de Munnik
van de ouders van het meisje was
erg blij met de uitspraak. Naar zijn
mening is nu voor de eerste keer
duidelijk aangetoond dat de metho-
des van De Bolderkar niet werken.

In de zaak van een tweede ouder-
paar uit Schiedam, die eveneens
gistermorgen werd behandeld,
bleek dat volgens hem ook.

In dit geval had De Bolderkar ge-
constateerd dat met een broertje
van een meisje dat naar het medisch
kleuterdagverblijf ging ook incest
was gepleegd. Uit onderzoek van
het PAR (een psychologisch advies-
centrum) was gebleken dat met dit
kind absoluut niets aan de hand
was. De Bolderkar had dit kind zelfs
nooit gezien en toch ondertoezicht-
stelling en zijn uithuisplaatsing aan-
bevolen. De voorlopige ondertoe-
zichtstelling van het jongetje werd
gistermorgen ingetrokken.

Met 150.000 ton meeste van alle EG-landen

Nederland exporteert
veel chemisch afval
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De legale export van
Nederlands chemisch afval naar an-
dere EG-landen bedroeg vorig jaar
155.000 ton. Daarmee is Nederland
de grootste exporteur van chemisch
afval binnen de EG Dat schrijft de
Europese Commissie (het dagelijk-
se bestuur van deEG) in reactie op
vragen van de CDA-Europarlemen-
tariër Maij-Weggen.
Bovendien negeert Nederland de
EG-richtlijn voor dergelijke trans-
porten, aldus de commissie. Vol-
gens die richtlijn moet bij elke ex-
port van chemisch afval worden
aangegeven om hoeveel afval het
gaat en wat de samenstelling ervan

is. Inmiddels heeft de commissie elf
klachten ingediend tegen Neder-
land wegens het niet ofte laat uit-
voeren van EG-milieu-richtlijnen.
Dat geldt onder andere voor de
richtlijn inzake de bescherming van
het grondwater.

Volgens een woordvoerder van het
ministerie van VROM (milieube-
heer) is ons land trager dan andere
landen met de invoering van de
richtlijnen omdat in ons land de
procedures tijdrovender zijn.

Engeland ontving vorig jaar 60.000
ton chemisch afval uit ons land.
Frankrijk kreeg 26.000 ton enBelgië
20.000. Deze laatste twee landen kla-
gen de laatste tijd ook over illegale
stort van chemisch afval dat uit ons
land afkomstig zou zijn.

’Nederland wil
in vredesmacht
Midden-Oosten’

DEN HAAG -Als deVerenigde Na-
ties Nederland zouden vragen mee
te doen aan een VN-vredesmacht
voor het Midden-Oosten zal ons
land alles doenom diebijdragete le-
veren.

Minister Van denBroek van Buiten-
landse Zaken zei dat in een inter-
view met NRC-Handelsblad van
gisteren. Zon vredesmacht zou een
oplossing kunnen bieden in het ka-
der van een totale vredesregeling
waarbij Israëls veiligheid moet wor-
den gegarandeerd.

Van den Broek zegt dat hij zich
goed de emotionele weerstanden
van Israël ten opzichtevan dePales-
tijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO)
kan voorstellen. „Maar ik heb het
gevoel datzonder een beginvan een
gesprek met de PLO de mogelijk-
heid praktisch is afgesloten om haar
ware intenties te toetsen en om de
weg naar de onderhandelingstafel
te vinden", aldus de bewindsman.

Weduwen raken
huursubsidie

deels kwijt
DEN HAAG - Naar schatting enke-
le duizenden alleenstaande wedu-
wen die naast hun AWW-uitkering
nog een pensioen of ander inkomen
hebben, zullen hun individuele
huursubsidie (IHS) met maximaal
480 gulden per jaar zien dalen.
Staatssecretaris Heerma (Volks-
huisvesting) heeft dit de Kamer la-
ten weten.

De daling van de huursubsidie is
een gevolg van de vergaande belas-
tinghervorming, die het kabinet
met ingang van 1990 wil doorvoe-
ren. Daardoor worden de premies
volksverzekeringen niet langer af-
trekbaar. Resultante is een gemid-
deld hoger belastbaar inkomen,
waardoor de betrokkenen minder
huursubsidie ontvangen.

Heerma stelt nu voor het begrip in-
komen aan te passen in deze speci-
fieke gevallen, waardoor de indivi-
duele huursubsidie van de betrok-
kenen er niet op achteruit gaan.

Vervolg van
conferentie

Helsinki nabij
WENEN - De 35 landen die
deelnemen aan de Conferentie
inzake Europese Veiligheid en
Samenwerking zijn na meer
dan twee jaar moeizaam over-
leg eindelijk op weg naar een
definitief akkoord.
De verwachting is dat de over-
eenkomst beklonken kan wor-
den tijdens een vergadering
van de ministers van buiten-
landse zaken die 17-19 januari
in Wenen gehouden zal wor-
den, zo hebben diplomaten gis-
teren laten weten.
Over enkele onderwerpen is
nog geen overeenstemming be-
reikt. Zo bestaat er nog onenig-
heid tussen Oost en West over
het voorstel om in Moskou een
mensenrechtenconferentie te
beleggen. Gehoopt wordt dat
deze kwestie toch kan worden
opgelost.
Besloten is om de onderhande-
lingen voort te zetten om een
akkoord rond te krijgen voor-
dat de Amerikaanse president
Reagan, op 20 januari, presi-
dent-af zal zijn.

’Laatste kans’ Rijnvervuiler
RIJSWIJK - Zeven Nederlandse
waterleidingbedrijven die nebben
te kampen met door het chemiecon-
cern BASF in de Rijn geloosd ben-
tazon, willen BASF nog een laatste
kans geven voor ze een gerechtelij-
ke procedure gaan starten.

Dit heeft de VEWIN, de vereniging
van exploitanten van waterleiding-
bedrijven in ons land, gisteren be-

kend gemaakt. De VEWIN stelt na-
mens de bedrijven 'een laatste over-
leg' met BASF in Ludwigshafen
voor.

BASF loost het bestrijdingsmiddel
bentazon, dat nog steeds terug te
vinden is in het innamewater en het
drinkwater van de zeven drinkwa-
terbedrijven.

Overleg
" Tioee oud-ministers uit het
■eerste kabinet-Lubbers staan
op de nominatie om voorzitter
te worden van een hernieuwd
overleg tussen kabinet, verzeke-
raars, ziekenfondsen, zieken-
huizen en medisch specialisten
over het inkomenvan despecia-
listen. Het betreft drsG. van
Aardenne; oud-minister van
Economische Zaken, en drP.
Winsemius, oud-minister van
VROM. De benoeming van een
van beiden wordt vandaag ver-
wacht.

Verloren
" De zaterdagpostbodes die
een kort geding hadden aange-
spannen tegen de PTT, hebben
dat verloren. Zij hadden ge-
vraagd om een verbetering
van deaparte CAO voor zater-
dagbestellers.De president
van de Haagse rechtbank
mr M. Wijnholt wees de eisen
af, omdat niet duidelijk ge-
maakt kan worden op de groep
er inderdaad op achteruit
gaat.

Sri Lanka
" De verslagen presidentiële
kandidaat in Sri Lanka, me-
vrouw Sirimavo Bandaranaike,
heeft gisteren geweigerd zich
neer te leggen bij de uitslag van
de verkiezingen. Zij wil dat de
rechter de uitslag nietig ver-
klaard. Mevrouw Bandaranai-
ke, die verloor met een verschil
van 300.000 stemmen, zei dat ze
president zou zijn geworden als
de verkiezingen op een eerlijke
manier gehouden waren.

Mars
" NASA bestudeert een scena-
rio van vier fasen om kort na
het jaar 2000 de eerste voet op
Mars te zetten.Hoofdprobleem
voor bemande landingen op de
Rode Planeet is dat daarvoor
veel nieuwe technologie moet
worden ontwikkeld.ln de eerste
plaats moet vooraf een moeder-
Itankschip in een baan om de
planeet worden gebracht, van-
waaruit bemanningen kunnen
opereren.

Defensie
" Het Hongaarse parlement
heeft gisteren de begroting
voor 1989 goedgekeurd, die
voorziet in forse kortingen op
de defensie-uitgaven, subsi-
dies en financiële steun aan de
communistische partij.

Bevallen
# Dominique Prieur, de agen-
te van de Franse geheime
dienst DGSE die in 1985 in
Nieuwzeeland een schip van de
milieugroep Greenpeace op-
blies, heeft een zoon. In 'Le
Monde' van donderdag staat
dat de bevalling op 15 decem-
ber heeft plaatsgehad. Als uit-
vloeisel van een akkoord waar-
bij de Verenigde Naties betrok-
ken waren, werd zij verbannen
naar het atol Hao. Maar ruim
voordat hun drie jaar balling-
schap voorbij was, haalde
Frankrijk haar naar huis.

Namibië
" Angola, Zuid-Afrika en
Cuba hebben gisteren twee his-
torische akkoorden onderte-
kend die een einde moeten ma-
ken aan de burgeroorlog in An-
gola en tegelijkertijd Namibië
onafhankelijkheid moeten ge-
ven. Namibië staat sinds de
Eerste Wereldoorlog onder be-
stuur van Zuid-Afrika.

Spion
" In de VS is een Amerikaan-
se militair aangehouden op
verdenking van spionage voor
de DDR. De verdachte, werk-
zaam bij de inlichtingendienst
van de strijdkrachten, zou de-
fensiegeheimen hebben ver-
kocht aan Oostduitse geheim-
agenten. Hij begon daarmee in
1982, toen hij werkzaam was
in de Bondsrepubliek, en kon
daarmee doorgaan tot januari
dit jaar.

Weggelopen
" Het 17-jarige Tsjechische
meisje Andrea Tuckova is ver-
dwenen. Amper twee weken
geleden kwam Andrea op
Schiphol aan, waar ze werd her-
enigd met haar 35-jarige moe-
der Ludmilla Jonker-Kalciko-
va. Tijdens het winkelen met
haar moeder, gistermiddag in
de binnenstad van Enschede,
ging ze er vandoor. Thuis lag
een afscheidsbriefje. Daarin
schrijft Andrea zich een 'pech-
kind' te voelen. Dertien jaar
lang leefde het meisje geschei-
den van haar uit Tsjechoslowa-
kije gevluchte moeder.

PUNT UIT

Vuurwapens
"" De politie in de Sovjetunie
heeft bijna 16.000 vuurwapens
in beslag genomen in de repu-
blieken Armenië en Azerbajdz-
jan.Het afgelopen jaar verloren
meer dan zestig mensen het le-
ven in etnische conflicten tus-
sen christelijke Armeniërs en
islamitischeAzerbajdzjanen.

Een
reizigster in
de
Alpenexpress
maakt het zich
makkelijk.
Enige
honderden
winter
sporters
vertrokken
gisteren met
de trein
richting
sneeuw.
Gestreefd
wordt
overigens
naar toename
van het
aantal bus- en
treinreizen
naar de
wintersport-
gebieden om
de milieu-
overlast
van auto's
aldaar te
beperken.

Vrijdag 23 december 1988"3
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LONDEN - De beide geV?£<3ï
vluchtrecorders, de zgn. ztf^J»:
zen, zijn gevonden. De ge n̂t(BJ
daaruit worden op dit morne'
analyseerd op een onderzo^ tf.
trum in Farnborough. Volge" tfX!,
britse minister van transpol"
over veertien dagen een v°°
rapport worden verwacht.
Bij de ramp zijn in totaal 275'
sen omgekomen. Gisteravond^"
ren 150 lijken geborgen uit e,e v^Pstukken van het vliegtuig en d ,
woeste huizen. Zestig st !,eri^
overschotten zijn inmiddels °v)
bracht naar een tijdelijk BJ?rium in het gemeentehuis
worden geïdentificeerd.

„alfl IOp de grond zijn 22 doden gev|,
demeesten in auto's die rede0, jüijj.
weg van Glasgow naar Carüs''
vlak langs Lockerbie loopt- *" «;
tien personen, 14 volwassen^
drie kinderen, nog vermist- 1 y
kenhuizen in de buurt word
gewonden verzorgd. $&In totaal zijn 40 woningen! ,’
vernield door de exploOjg P
overblijfselen van het VliegW1» „p
de vijf totaal verpletterde auto^ode weg werd niemand aangeti-

Oppositie hoopvol gestemd na ingrijpende wijziging

Nieuwe partijtop in
Polen meer liberaal

Van onze correspondent

BOEDAPEST/WARSCHAU - De Poolse partijtop is gisteren
ingrijpend gewijzigd en in de eerste commentaren uit opposi-
tionele kringen in Warschau klinkt de nodige hoop door: er is
geen enkele dogmaticus benoemd. Dit wijst in de richting van
sociale overeenstemming.

Die hoop wordt vooral ingegeven
door enkele verrassende nieuwko-
mers in het Politbureau, het dage-
lijks bestuur van de partij. Bijvoor-
beeld kolonel Kwiatkowski, on-
danks zijn legerrang de liberale di-
recteur van het door partijleider Ja-
fuzelski destijds opgezette bureau
voor opiniepeilingen. Kwiatkowski
heeft het werk van dit instituut de
nodige degelijkheid weten te geven.
Hij geldt met een andere liberale de-
butant, prof. Reykowski, als een
vertrouweling van Jaruzelski. De
hoogleraar in de psychologie heeft
een zeer liberaal imago. Reykowski
komt niet uit het partijapparaat en
stond bekend om zijn vrijmoedige
commentaren op de politiek van
partij en regering. In oppositiekrin-
gen werd gisteravond dan oók ge-
zegd dat Jaruzelski voor het eerst in
zeven jaarnaar zijn naaste adviseurs
gaat luisteren.

Eveneens een verrassing is de be-
noeming van prof. Marian Stepien
uit Krakov. Ook Stepien geldt als
een 'verlicht marxist', is lid van de
marxistisch-liberale discussieclub
Kuznica in Krakow en hoofdredac-
teur van het progressieve blad Zda-
nia. Bevorderd tot het hoogste be-
stuurscollege werd ook kandidaat-
lid Stanislaw Ciosek, deman die tij-
dens de legale periode van Solidari-
teit de onderhandelingen met de
vakbeweging voerde en tevens aan-
wezig was bij de gesprekken met
Walesa de afgelopen maanden.
Ook de 'baby'svan de generaal', zo-
als ze wat spottend worden ge-
noemd, haalden het politbureau: de
partijleider uit de provincie Slupsk
Czarzasty en zijn collega uit het
stadje Skielniewice. Beiden zijn
veertigers en trouwe volgelingen
van Jaruzelski.
Dinsdag had het Russische partij-

dagblad Pravda nog een lovend arti-
kel over Czarzasty, die tevens is be-
noemd tot secretaris van het Cen-
traal Comité, vanwege de economi-
sche en politieke hervormingen die
onder zijn leiding in Slupsk zijn
doorgevoerd. Zo werd het partijap-
paraat met een derde verminderd
en in de woningbouw het loon naar
prestatie-beginsel ingevoerd.
Voor deze merendeels jongereen li-
berale kameraden verdween een
aantal beruchte conservatieven. Zo-
als de voormalige partijideoloog
Jan Glowczyk, oud-premier Mess-
ner, Zygmunt Muranski en, verras-
send, een boezemvriend van Jaru-
zelski, generaal JozefBaryla. De re-
den voor zijn ontslag is volgens in-
gewijden zijn weinig succesvolle en
inefficiënte optreden. Baryla was
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor
de organisatie van het referendum
over de politieke en economische
hervormingen van vorig jaar no-
vember, dat partij en regering op
een gevoelige nederlaag kwam te
staan.

Solidariteit
Dat premier Rakowski afscheid

moest nemen van het secretariaat
van het Centraal Comité was voor-
speld vanwege de onverenigbaar-
heid van de functies. In zijn rede
voor het Centraal Comité zei Ra-
kowski dat deregering de verboden
vakbeweging Solidariteit opnieuw
zou erkennen als die anders zou
worden opgezet. De Poolse regering
schrikt niet terug voor vakbonds-
pluralisme, vermits er overeensteml
ming is over beginselen, vorm en
tijdstip, aldusRakowski. Hij beves-
tigde bereid te zijn tot een ronde-ta-
felgesprek met de officiële vakbon-
den en de „gematigde leiders van
het voormalige Solidariteit".
De Poolse radio en televisie brach-
ten de kritiek die er op vooral de
economische politiek van de rege-
ring-Rakowski werd gegeven. „Veel
te kapitalistisch, we moeten de ar-
beidersklasse steunen, de eenvou-
dige partijleden vrezen dat er een
nieuwe, bourgeoisie ontstaat, geen
overeenkomsten met Solidariteit",
waren enkele van de opmerkingen.
Partijleider Jaruzelski nam Ra-
kowski echter in bescherming.
„Gun deze regering de tijd, er is een
verantwoordelijk compromis nodig
wil Polen uit de problemen ko-
men", betoogde hij.

deerd, weet Boyd. Hoe kan het an-
ders dat de cockpit van de Boeing
op ruim 5 kilometer afstand van het
staartstuk is gevonden.

Lockerbie ligt in een dalen vanaf de
heuvel aan deoostkant van het dorp
is de ramp goed te reconstrueren.
Het voorstuk is op de heuvel te-
rechtgekomen, terwijl de rest van
het vliegtuig stuurloos een regen
van brandende wrakstukken over
het dorp deed neerkomen en zich
uiteindelijk boorde in de autoweg
A-74. De klap sloeg een krater van
30 voet in het asfalt. Vijf auto's wer-
den in devuurzee op deA-74 meege-
sleurd. De inzittenden heten offi-
cieel vermist te zijn.
Op de heuvel liggen de stoffelijke
overschotten her en der verspreid.
Helikopters vliegen afen aan om de
in witte doeken gewikkelde licha-
men naar elders te vervoeren.
Telkens worden nieuwe lijken ge-
vonden. In een greppel langs de
weg, die van de heuvel naar het
dorp leidt, ligt het lichaam van een
vrouw. Onbegrijpelijk dat zij pas
achttien uur na de ramp wordt ge-
vonden, terwijl in de loop van de
dag tientallen politiemensen, mili-
tairen en journalisten die plek zijn
gepasseerd.
Van de 257 vliegtuigpassagiers zijn
er donderdagavond bij het invallen
van de duisternis 150 gevonden. De
militairen van de Mountain Rescue
rukken in. Het zoeken wordt tot de
volgende dag opgeschort. Dat geldt
ook voor de zeventien vermiste dor-
pelingen, 13 volwassenen en 4 kin-
deren. Ze liggen vermoedelijk nog
ergens onder het puin van de ver-
woeste woningen. Tien huizen zijn
totaal vernietigd. Een dertigtal an-
dere heeft zware schade opgelopen.
De ruiten zijn gesneuveld en de
dakpannen verdwenen.
De wijk Sherwood, die het dichtst
bij de A-74 ligt, is het zwaarst getrof-
fen. Villa's brandden uit en een ben-
zinestation ging in vlammen op. Ar-
thur en Jean Jardin, een echtpaar
van in de zestig, wonen vlak bij de
plek waar het staartstuk van het
vliegtuig uiteindelijk belandde. Ze
hebben vreselijk veel geluk gehad.
„We zijn alleen onze ruiten en dak-
pannen kwijt. Ja, en de auto. Die
vloog in brand, toen die werd ge-
raakt door een brandend stuk van
het vliegtuig".
Het echtpaar Jardin is evenals alle
andere bewoners van Sherwood tij-
delijk geëvacueerd. „We moesten
ons huis uit, omdat ze bang waren
dat er door de klap gaslekkenwaren
ontstaan", vertelt de vrouw. „Ik was
wel blij dat we weg moesten. Nu
kon ik tenminste met andere men-
sen over dat verschrikkelijke onge-
luk praten. Het was vreselijk, ik
dacht dat de atoombom was geval-
len".
Of het aantal slachtoffers onder de
bewoners van Lockerbie nog zal
stijgen, is niet duidelijk. De politie
weet niet met zekerheid of er nog
meer mensen worden vermist. Aan
de muur van het stadhuis hangt een
lijst met de namen van de inwoners
die in ieder geval terecht zijn. Die
lijst groeit met het uur, tot grote op-
luchting van de velen die zich bij
het bord verdringen. Ze zijn alleen
geïnteresseerd in het lot van hun fa-
milie en hun vrienden enkijken niet
op of om als achtereenvolgens prins
Andrew en premier Margaret That-
cher het getroffen dorp komen be-
zoeken. Ze maken een anderhalf
uur durende rondgang langs de zes

lokaties in en rond Lockerbie, die
het zwaarst getroffen zijn. Andrew
zegt onder de indruk te zijn van de
hulpverlening, die inderdaad zeer
snel op gang kwam.
Het leven inLockerbie is van de ene
op de andere minuut definitiefver-
anderd. Woensdag maakten de in-
woners zich slechts druk over het
naderende kerstfeest. Nu moet de
opgetuigde kerstboom de mensen
eraan herinneren dat de feestdagen
voor de deur staan. Een beetje
schuldbewust zegt de 17-jarige Ca-
thy: „In Lockerbie was nooit iets te
doen. Een saai dorp. Ik heb er heel
vaak over lopen schelden. Daar heb
ik nu spijt van".

"Een moeder valt bewusteloos neer, alszij op het J. F. Kennedy
vliegveld in New Vork hoort dat haar 2-jarig kind bij de lucht-
ramp is omgekomen.

Medewerkers hulporganisatie voelden zich niet langer veilig

Libanon echt verdoemd
na vertrek Rode Kruis

BEIROET - Het Internationale Co-
mité van het Rode Kruis (ICRC)
heeft al zijn medewerkers opdracht
gegeven zich uit Libanon terug te
trekken. Het is een unieke beslis-
sing, die naar alle waarschijnlijk-
heid internationaal niet zonder ge-
volgen zal blijven. Voorlopig staat
in elk geval vast dat het - letterlijk
en figuurlijk - verscheurde Libanon
in de ogen van het buitenland defi-
nitief verdoemd is.
Sinds het begin van de vele twisten
in het land, in 1975, heeft het Rode
Kruis garant gestaanvoor essentiële
humanitaire hulp; De onafhankelij-
ke organisatie bezocht gevangenen,
bemiddelde bij de uitvoer van over-
eenkomsten tot een staakt-het-vu-
ren, zorgde voor de repatriëring van
gesneuvelden, en zo voort. Het zijn
taken die het Rode Kruis ook in an-
dere landen volbrengt, maar daar
onder vaak eenvoudiger omstandig-
heden.

De leden van het ICRC, allen Zwit-
sers, golden giet name voor de be-
woners in het zuiden van Libanon
als een baken. Eerste hulp, nazorg,
aandacht en menselijkheid, het zijn
zaken die in het geteisterde land
voor de „eenvoudige burger" én
voor de strijders van grote beteke-
nis zijn. Daaraan is met het vertrek
woensdag van de laatste drie afge-
vaardigden, onder wie directeur Mi-
chel Dufour, een einde gekomen.
De samenwerking tussen het ICRC
in Libanon en Israël zorgde er vorig
jaar voor dat 26 Libanese gevange-
nen naar hun land konden terugke-
ren. In totaal 17.365 brieven van ge-
detineerden aan familieleden, en
vice versa, werden vorig jaar op de
plaats van bestemming gebracht.
Ook mensen die door de Israëlische
„veiligheidszone" in het zuiden van
Libanon gescheiden zijnvan de rest
van het land konden op de zorg van
het ICRC rekenen.

Om al ditwerk te kunnen verrichten
hebben de medewerkers van het
Rode Kruis zich moeten blootstel-
len aan uitzonderlijke gevaren. De
term „menselijke schietschijf' is in
hun geval zeker op zijn plaats. Met
name in West-Beiroet, waar met ze-
kere regelmaat westerlingen zijn
ontvoerd; het Rode Kruis heeft zijn
kantoor in dit stadsdeel nooit verla-
ten.

Het commando van de 10.000 Syri-
sche militairen in het islamitische
gedeeltevan Beiroet, die sinds vorig
jaar februari enige orde op zaken
trachten te stellen, is door de beslis-
sing van het ICRC onaangenaam
verrast. De Syriërs hebben steeds
gezegd de veiligheid van de Rode-
Kruisleden te kunnen garanderen.

Niettemin voelden de medewer-

kers, hoezeer ook gehard, zich niet
langerveilig. Volgens de leiding van
het Rode Kruis in Genève was spra-
ke van „bedreigingen met de dood".
Daarvan zou sprake zijn sinds de
antvoering, een maand geleden, van
ie inmiddels vrijgekomen Rode-
Kruismedewerker Peter Winkler.

Zwitserland
Volgens politieke bronnen in de Li-
banese hoofdstad Beiroet is op de
beslissing tot terugtrekking van het
Rode Kruis ook aangedrongen door
de Zwitserse autoriteiten. In Zwit-
serland staat binnenkort een jonge
shi'itischeLibanees terecht, die ver-
dacht wordt van kaping van een
vliegtuig van Air Afrique en de
moord op een passagier, in juli 1987.

In Bern zou men alles in het werk
willen stellen om te voorkomen dat
de medewerkers van het Rode
Kruis in Libanon het slachtoffer
worden van een wraakactie van een
van de vele militante groeperingen.

De directeur van het Rode Kruis in
Libanon sluit deze mogelijkheid
evenwel uit. Hij wijst op de „vol-
strekte onafhankelijkheid" van de
organisatie, die volgens hem voor
een dergelijk argument nooit zou
wijken.

binnen/buitenland

’Ik liep vaak te schelden dat hier nooit iets gebeurde’

Lockerbie door ramp
definitief veranderd

Van onze verslaggever
Jos Heymans

LOCKERBIE - In enkele uren
is Lockerbie van een vredig en
onbeduidend dorpje veran-
derd in een plaats waarover in
de hele wereld wordt gepraat.
Het straatbeeld wordt be-
heerst door honderden journa-
listen, die geen inwoner met
rust laten. Het verhaal van de
Boeing 747, die in enkele se-
conden tijd een spoor van
dood en vernieling door het
dorp trok, moet keer op keer
worden verteld. Voor de be-
woners is het een vorm van
therapie; ze vertellen graag,
dolgraag, om die afschuwelij-
ke gebeurtenis van zich af te
praten.
De hoofdstraat is bezaaid met brok-
stukken van de verongelukte Ame-
rikaanse Boeing. Op elke hoek van
de straat liggen opgerolde brands-
langen. De branden zijn geblust,
maar politie, brandweer en leger
zijn er nog niet toe gekomen de rest
op te ruimen.
Eerst moeten de slachtoffers wor-
den geborgen. Vierentwintig uur na
deramp is amper de helft gevonden.
„Maar het terrein is ook enorm uit-
festrekt", voert politiecommissaris

ohn Boyd ter verontschuldiging
aan. „De wrakstukken en de licha-
men liggen verspreid over een ge-
bied met een doorsnee van acht tot
tien mijl".

In het armoedige zaaltje naast het
politiebureau in de hoofdstraat
staat Boyd ieder uur de pers te
woord. Veel heeft hij meestal niet te
melden. Alleen de getallen lopen

wat op. Over de oorzaak van de
ramp kan hij geen mededelingen
doen. „Daarvoor is het nog veel te
vroeg. Het kan nog dagen duren
voordat we een idee hebben van wat

er precies is gebeurd".
Aan speculatiesover een bomexplo-
sie aan boord van het vliegtuig doet
hij niet mee. Maar in ieder geval
staat vast dat het toestel is geëxplo-

" Lockerbie na het neerstorten van de Jumbojet.

Onheil
Twee gebeurtenissen die in-
ternationaal grote indruk ge-
maakt hebben, luiden riet
jaar 1988 uit: de vermeende
bouw van een grote gifgasfa-
briek in Libië, welke zich in
het grootste geheim zou vol-
trekken, en de ramp met een
jumbojet van de Amerikaan-
se luchtvaartmaatschapi)
PanAm boven Schotland.

Hoewel het een niets met het andere te maken heeft, is het aller-
minst uitgesloten dat in beide gevallen Amerikaanse tegenmaatre-
gelen volgen; in het ene geval, omdat Washington wil verhinderen
dat een onberekenbare figuur als Gadaffi straks vrijelijk kan beschik-
ken over gifgas, en wat de tragedie boven Schotland betreft, om mo-
gelijke schuldigen te straffen.
Gevreesd moet worden dat de jumbojet van PanAm doelwit is ge-
weest van een aanslag. Absolute zekerheid daaromtrent beslaat
nog niet, maar afgaande op de omstandigheden waaronder het toe-
stel met 258 inzittenden neergestort is, kan feitelijk niet anders ge-
concludeerd worden dat er sprake is van opzet.
De vraag is nu wie de catastrofe op zijn geweten heeft. „De VS.
heeft Reagan ooit gezegd, „kunnen en zullen nooit toelaten dat
Amerikaanse onderdanen moedwillig gedood of anderszins het
slachtoffer van terreur worden. In dat geval zullen wij de daders op-
sporen en straffen." Thans mogelijke schuldigen aanwijzen is pure
speculatie. Al eerder is gesproken van mogelijke nieuwe activiteiten
van individuen in Palestijnse kring, die gekant zijn tegen de verzoe-
ningspolitiek die Yasser Arafat sinds kort lijkt te voeren. Afschrikken
van de Amerikanen kan daarbij in terroristische ogen een heel goed
middel lijken.
Wat de zaak van de vermeende gifgasfabriek-in-aanbouw betreft:
het is natuurlijk niet gebruikelijkdat een mogendheid - zonder dater
officieel sprake is van een ernstig conflict of oorlogstoestand - doe-
len in een vreemd land bestookt en vernietigt. MaarLibië is nu net de
uitzondering op deze regel.
Al in 1986 kreeg Gadaffi een Amerikaanse afstraffing in devorm van
een bombardement op niet uitsluitend militair-strategische doelen
vanwege zijn actieve rol in het plegen dan wel daadwerkelijk onder-
steunen van terreurdaden op verscheidene niveaus.
Dat toen van alle bondgenoten alleen Margaret Thatcher het Ameri-
kaanse optreden toejuichte en loyaal ondersteunde, terwijl alle an-
dere vrienden van de VS uitgesproken lauw reageerden, zal de
Amerikanen er mogelijk niet van weerhouden, Gadaffi opnieuw te
treffen, wanneer vaststaat dat in Libië inderdaad op grote schaal gi''
gas geproduceerd wordt. Wie hiertegen om welke relevante rede-
nen ook bezwaren aanvoert, moet tegelijkertijd niet uit het oog ver-
liezen welke rampzalige toestanden kunnen ontstaan als gifgas wer-
kelijk strijdmiddel wordt.
Gadaffi's Iraakse tegenvoeter, Saddam Hoessein, deed dit, niet ge-
hinderd door enig gevoel van mededogen voor deKoerdische bur-
gerbevolking in eigen land. Gevolg: de wereld spreekt nu over de
genocide van Halabaja, waar zon vijfduizend vrouwen, mannen en
kinderen een vreselijke dood stierven.

Vliegtuig kan wel
honderd jaar mee

Van onze correspondent
SCHIPHOL/SEATTLE - De
technische levensduur van een
vliegtuig is onbeperkt. Als het
onderhoud regelmatig en vol-
gens de voorschriften wordt uit-
gevoerd, kan een vliegtuig in
principe honder jaar mee.

Volgens de woordvoerder van de
KLM, Peter Offerman, worden
de Boeings 747 die de maat-
schappij in dienst heeft, elke vijf
jaar 'op nul uren gebracht. Het
toestel wordt volledig uit elkaar
gehaald.Een klus, waar in conti-
nue dienst 58.000 man-uren in
worden gestoken. „Daarna is het
toestel weer als nieuw", aldus Of-
ferman.

Woordvoerder Jack Gamble van
vliegtuigfabrikant Boeing in
Seattle bevestigt dat een goed
onderhouden vliegtuig ook na
langere tijd luchtwaardig blijft.
„Als je het op de juiste wijze on-
derhoudt, zou het vliegtuig altijd
betrouwbaar moeten zijn, maar

het kost dan meer", aldus Gam-
ble. „De structuur en samenhang
van vliegtuigen heeft te lijden en
verzwakt naarmate het aantal
starts en landingen oploopt, om-
dat wijzigingen in de cabinedruk
metaalmoeheid met zich mee
brengen", aldus Gamble.

De neergestorte Boeing werd ne-
gentien jaar geleden door Pan
Am in gebruik genomen en na-
derde het moment dat extra on-
derhoud nodig was. Volgens een
schatting van Boeing heeft het
vliegtuig er 72.000 vlieguren en
16.500 starts en landingen opzit-
ten. Dat is naar verhouding veel.

Jack Gamble beaamt dat. „Dat
aantal landingen wordt als veel
beschouwd. Het economische le-
ven van de747 is ontworpen voor
20.000 starts en landingen en
60.000 vlieguren in ruwweg 20
jaar. Vanaf dat moment vereist
het meer en meer onderhoud en
wordt het vliegtuig duurder voor
de luchtvaartmaatschappij."
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aan. ,.
Een toestel van British
heeft gistermiddag een nu v3i

ding gemaakt op het vhegv r v
Rome nadat het hoofdkaru^^rLonden was gebeld met de n q0p>
ling dat er een bom was aan
van het vliegtuig. , ten °u
De Italiaanse autoriteiten si"

middellijk het vliegveld ai,

het toestel met 242 mense■ &
boord kon landen. Nadat vu
passagiers en bagage ëT?n~L]ieée
den doorzocht, kon het dooi
naar Londen.
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’Zwarte dozen’ gevonden

Nog 17 mensen
vermist uit
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Amerikaanse
deelname in

KLM Aerocarto

- Het Amerikaanse kartografi-
'ct>e bedrijf Steward Technical Services Ine.
*eft een aandeel van 40 procent genomen in
**M Aerocarto BV. KLM Aerocarto was tot
JU toe een 100 procent dochteronderneming
v/jn de KLM. Volgens deKLM zal de partici-
"üe van de in San Antonio in Texas geves-
te onderneming in KLM Aerocarto kun-
J*n leiden tot een intensieve samenwerking
J'ssen beide ondernemingen ter versterking
3,1 hun positie op de internationale markt..eKLM zocht al geruimetijd naar een parti-
'Pant in Aerocarto. In augustus van het vo-?.8 jaar leek het te komen tot een samenwer-
J"Jg met Heidemij Vastgoed Beheer. Toen

'et de organisatie van KLM-personeel duide-
JkWerd dat Heidemij een meerderheidsaan-

deel in de KLM-dochter zou gaan krijgen,
dwongen zij de KLM uit te kijken naar part-
ners waarmee een gelijkwaardiger samen-
werking mogelijk zou zijn.
In november van het vorig jaarvond deKLM
twee andere gesprekspartners. De onderhan
delingen met Heidemij gingen echter door
Dit bedrijf verklaarde toen te hopen dat vooi

het einde van 1987 een gezamenlijk besluit
zou kunnen worden genomen.
Bij KLM Aerocarto werken 69 mensen. Het'
bedrijf houdt zich bezig met vastgoedregi-
stratie door middel van kartering. In het
boekjaar '87/'BB, dat op 31 maart eindigde,
werd een verlies van 0,7 miljoen gulden gele-
den, iets minder dan in het boekjaar daar-
voor, dat met een verlies van één miljoen gul-
den werd afgesloten. De omzet steeg met 20
procent tot 10,1 miljoen gulden.
KLM Aerocarto heeft opdrachten in Neder-
land, België, de Verenigde Staten en de Ver-
enigde Arabische Emiraten. De maatschap-
pij beschikt over drie vliegtuigen. De organi-
saties van KLM-personeel hebben volgens
de KLM-woordvoerder met de Amerikaanse

Begrotings-en handelstekort temperen optimisme economie

Angst voor recessie
in VS blijft leven

- De afgelopen zeven jaar hebben een onon-
Jbroken economische groei in de Verenigde Staten te zien«ven. Zelfs de beurskrach van 1987 liep niet uit op een re-
LS'e. Evenmin kon de enorme droogte van afgelopen zomer,
. een aanzienlijke vermindering van de landbouwoogst tot
L°lg had, de opwaartse beweging van de economie tot staan
etlgen.

Jkis het recent verschenen half-> 'vaPport van de OESO (Organisa-
t) °0r Economische Samenwer-
C.^fï Ontwikkeling) groeit de

'kaanse economie dit jaar met
*lU er Procent- Voor 1989 voor-wet rapport een groei met drie
j ef>t. Dat is iets minder dan de
lv?rocent die enkele economische

~. eUrs van president Reagan

Khten'
Jor yptimisme wordt echter niet
ïQt ledereen gedeeld. Uit een re-
ife On-derzoek van de nationale

!Vs k' n£ van bedrijfseconomen in
11* Wijkt datveertig procent van

<w ■in 1989 een economische
Cle in de VS verwacht. Veel
iti„.at er uiteindelijk zal gebeuren
er, af van de beleidsmaatregelen

fc,jeorge Bush na zijn ambtsaan-fc^g op 20 januari gaat treffen.
Rfe is 0f hij erin slaagt de don-
'PW °}ken boven de Amerikaanse11 ttiie te doen verwaaien.
Pbiefn de bedreigingen voor een

economie is het enorme be-
Ki;j Sstekort van de federale over-
X^resident Bush zal overeen-

stemming moeten bereiken met het
Congres over stappen om het tekort
te verkleinen. De afgelopen maan-
den hebben vele deskundigen hun
licht laten schijnen over de vraag of
een vermindering van het tekort
moet worden bereikt door belas-
tingverhoging, bezuiniging op uit-
gaven of een combinatie van bei-
den.

Bush heeft gekozen voor de „flexi-
ble freeze". Hij wil de uitgaven be-
perkt laten stijgen en hoopt zo van-
zelf uit het tekort te groeien. De uit-
komst van het debat zal voor tien
procent worden bepaald door eco-
nomische motieven en voor negen-
tig procent door politieke overwe-
gingen, zo zei de vice-voorzitter van
de Nationale Economische Com-
missie, Drew Lewis, onlangs.

Dreiging
Naast het begrotingstekort vormt
het handelstekort een grote bedrei-
ging. Als het tekort op de handels-
balans hoog blijft, kunnen de finan-
ciële markten hun vertrouwen in de
Amerikaanse economie verliezen en
weigeren de tekorten nog langer te
financieren. Dat leidt tot een tuime-
ling van de koers van de dollar met
alle rampzalige gevolgen van dien
voor de VS.
De huidige lage koers van de dollar
heeft tot gevolg dat de importprij-
zen in de VS relatief hoog zijn. Hoge
importprijzen zijn een bron van in-
flatie en diekan opzijnbeurt deren-
tetarieven opschroeven. De „Fed",
het centrale-bankenbestuur in de
VS is echter zeer terughoudend wat
betreft een verhoging van de rente.
De golf van discontoverhogingen
die halverwege december door
Europa ging, heeft in deVS geenna-
volging gevonden.

Als de economische groei in 1989 te-
genvalt is de kans groot dat de eco-
nomie in een neerwaarte spiraal be-
landt. Door de golf van fusies en
overnemingen in de VS in de jaren
tachtig zitten de betrokken bedrij-
ven met hoge rentelasten.

FransMaas lijft
Transmarcomin

!?itiiu0 ~ Het internationale exp-W; bedrijf Frans Maas heeft het
Vc he expeditiebedrijf Trans-

-3^l °r. m Antwerpen overgeno-
J|Kpt e onderneming heeft een
jjfejv van circa ’65 miljoen en
Rrw^ mensen in dienst.
l^stj heeft verscheidene

1 singen in België en is een van
flSjjg langrijke zeevrachtexpedi-
nVh/ 11 Antwerpen. Behalve zee-

behandelt de ondernemingEïhtvracht.
Ir*s rcom zal binnen de Frans
rr1e

gr°ep a*s een zelfstandige on-
i\\ü blijven werken met be-
'r^ihVan eiSen identiteit.De over-
al y8 dient te worden gezien als

J|[Uw erdere versterking van het

' l^D Se logistieke netwerk van de

;!% s Maas zelf heeft 38 onderne-
-I^l ih , met meer dan 100 vestigin-k nl« landen.

BEURS-
OVERZICHT
Vriendelijk
te - De beurs lijkt
989 j vriendelijke stemming

yte Saan- De stemmingsin-
eüwleiP donderdag naar een
\ b hoogtepunt van dit jaar
°6 gIJ °et sluitenvan de deuren
Vf UrsPlein 5 terug te keren
*4g ,e recordhoogte, die dins-

Werd bereikt Gunstige
Vp*^ische vooruitzichten, zo-

f^Do d in hetrecente Oeso-
zouden vooral de bui-

teer, .Se beleggers nu over de, trekken om Nederlandselijkte kopen.
""all ■>, nagenoeg gelijkblijvend
Nen en een staDiele dollar
OUrio de internationals prijs-

nd tot licht beter. Dit gold
e .. niet voor Koninklijke

i'eü.sr.u le na berichten over mi-
Sk\t e in de vs wat onder
ca» jt- **et meest verhandel-
Ns ccl Baf donderdag f 1,80
*8 betP f 228' De ..lokale" sector
k^s r.er in de markt, maar hierHet k: lst-brocades spelbreker.

f ï rP^eehnologieconcern raak-
Sstv Jl op f39' nadat de

L?rwachting naar beneden
V ongesteld. Dit gebeurde bij
Uider5et in Gist-brocades die

f^h,jlJ groter was dan devoor-Ke
RHi-"i3o won een gulden °P''Hg' °P een gunstige voorstel-

Hst w de dit Jaar te behalen
'1 jv ' *;r was relatief veel handel
621n0yd

' die f3'so won °P

beurs van amsterdam
slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 91,50 91,70
Ahold 85,30 87.80
Akzo 152,20 151,70
A.B.N. 42,30 42,60
Alrenta 157,00 157,00
Amev 53,80 54,50
Amro-Bank 79,30 80,30
Ass. R'dam 152,00 149.50
Bols 143.50 143.40
BorsumijW. 115,50 117,00
Bührm.Tet. 57,40 57,70
C.S.M.eert. 62,90 62,50
Dordtsche P. 212,50 211,00
Elsevier 61,00 61,20
Fokker eert. 25,70 26,20
Gist-Broc. c. 40,90 39,00
Heineken 143,00 142,20
Hoogovens 73,00 73,20
Hunter Dougl. 81,30 83,00
IntMüller 70,00 72.00
KLM 42,40 42,50
Kon.Ned.Pap. 46,10 46,60
Kon. Olie 229,80 228,00
Nat. Nederl. 65,00 65,30
N.M.B. 185,00 185,50
Nedlloyd Gr. 259,00 262,50
Nijv. Cate 77,00 77,80
Océ-v.d.Gr. 264,00 263,00
Pakhoed Hold. 104,30 104,00'
Philips 32,60 32,70
Philips divB9 31,80 32.00
Robeco 95,90 96,00
Rodamco 155.70 155.80
Rolinco 90,80 91,00
Rorento 60,50 e 60,60
Stork VMF 25,60 25,90
Unilever 116,60 116,60
Ver.BezitVNU 91,00 93.00
VOC 33.80 34,50
Wessanen 81,00 80.80
Wolt Kluwer 144,80 144,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 28.90 28,50
ACF-Holding 55,20 54,30
Ahrend Gr. c 149,00 148,00
Alg.Bank.Ned 42.80 43,60
Asd Opt. Tr. 24.20 24,00
Asd Rubber 7,70 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 60.50 60.40
Aut.lnd.R'dam 55.00 55.00
BAM-Holding 212,00 215,00
Batenburg 70,00 70,00
Beers 117.50 117.50
Begemann 65.00 65,00
Belindo 423,00 423.00
Berkels P. 3,65 3,55
Blyd.-Will. 21,50 21,40
Boer De. Kon. 289,00 288.00
de Boer Winkelbedr. 58,80 58,60

Boskalis W. 9,95 10,00
Boskalis pr 8,15 8,10
Braat Bouw 900,00 900,00
Burgman-H. 2950.00 2950,00
Calvé-Delft c 765,00 766,00
Calvépref.c 4250.00 4250,00
Center Parcs 52,30 52,70
Centr.Suiker 61,70 61,60
Chamotte Unie 12,70 12,70
Cindu-Key 97,50 97,50
Claimindo 408,00 405,00
Cred.LßN 67,50 67,50
Crown v.G.c 68.20 70,50
Desseaux 175,50 177,00b
Dordtsche pr. 209,00 208,50
Dorp-Groep 43,50 44,00
Dorpv.div.B9 42,50 b 42,50 b
Econosto 174,00 173.30
EMBA 116,00 116,00
Enraf-N.c. 43,60 43,50
Eriks hold. 277.00 277.00
Frans Maas c. 61.00 63.20
Furness 70,00 71,00
Gamma Holding 59,80 59,60
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 24.70 24,80
Geveke 35,70 36,00
Giessen-de N. 78,00 78,00
Goudsmit Ed. 142,00 143,00
Grasso's Kon. 81,50 82.00
Grolsch 107,50 107,80
GTI-Holding 140,80 140,80
Hagemeyer 75,00 75,50
H.B.G. 168,00 169,00
HCS Techn 12,10 12,20
Hein Hold 129,00 130,50
Hoek's Mach. 160,00 159,00
HoldohHout 445,00 446,00
Holec 15,30 15,10
H.A.L.Tr. b 1353.00 1383.00
Holl.Am.Line 1354,00 1385,00
Heineken Hld 129,00 130,50
Holl.Sea S. 1,35 1,31
Holl. Kloos 300,00 300,00
Hoop en Co 11,30 e 11,90
Hunter D.pr. 1,95 1,95
ICA Holding 16,00 16,00
IGB Holding 32,20 32,30
IHC Caland 19,50 20,00
Industr. My 148,00 148,00
Ing.Bur.Kondor 580,00 580,00
Kas-Ass. 32,40 32,20
Kempen Holding 15.40 15,30
Kiene's Suik. 1240.00 1240,00
KBB 67.00 71,00
KBB (eert.) 66.00 70,00
Kon.Sphinx 66,70 67,00
Koppelpodrt H. 253.50 255,00
Krasnapolsky 146,00 146.00
Landré k Gl. 40,40 40.10
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 563.00 563,00
Medicopharma 72,30 71,20
Melia Int. 5,80 f 5,50 a

MHV Amsterdam 16,50 16,50
Moeara Emm 1000,00 990,00
M.Emm 08-cert 13100,00 13000,00
Moolenen Co 32,80 32,80
Mulder Bosk. 37,00 e 37,50
Multihouse 9,90 10,00
Mynbouwk. W. 395,00 395,00
Naeff 225,00
NAGRON 46,00 45,50
NIB 473,00 466,00
NBM-Amstelland 13,00 13,40
NEDAP 266,50 266,00
NKF Hold.cert. 214,00 210,00
Ned.Part.Mij 30,80 30,60
Ned.Springst. 7000,00 6900.00
Nont 615,00 615,00
Nutricia 240,00 245,00
Omnium Europe 19,00 19,00
Orco Bank e. 80,60 80,60
OTRA 434,00 434,50
Palthe 144,00 144,00
Polynorm 84,00 83.90
Porcel. Fles 116.00 116,00
Ravast 52,20 52,00
Reesink 56,80 56,70
Riva 46.00 47,20
Riva (eert.) 44.80 46,00
Samas Groep 52,30 52,30
Sanders Beh. 75,00 77,00
Sarakreek 32,80 32,90
Schuitema 1050.00 1050,00
Schuttersv. 90,00 90,00
Smit Intern. 26,50 26,60
Stßankiers c. 29,10 29,00
TelegraafDe 368,00 371,00 .
TextTwenthe 208,50 210,00
TuUp Comp. 64,80 62,80
Tw.Kabel Hold 109,00 111,00
Übbmk 75,60 76,90
UnionFiets. 16,20 16,00
Ver.Glasfabr. 210,00 210,00
Verto 61,70 60,80
VolkerStev. 42,60 41,10
Volmac Softw. 78,20 80,20
Vredestein 19,60 18,90
VRG Gem.Bez. 170,00 169,80
Wegener Tyl 155,50 160,00
West Invest 19,00 19,00
Wolters Kluwer 144,60 144,60
Wyers 56,80 56,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33.40 33,60
ABN Aand.f. 66.00 65,70
ABN Beleg.f. 49,80 49,70
ALBEFO 50,00 50,20
Aldollar BF $ 20,80 20,70
Alg.Fondsenb. 212,00 214,00
Alliance Fd 13,80 12.50
Amba 42,20 42,00
America Fund 255,00 255.00
Amro A.in F. 89.80 89,90
Amro Neth.F. 65,80 65,90

Amro Eur.F. 62,10 61,50
Amvabel 94,40 94,80
AsianTigersFd 50,60 50,50
Bemco Austr. 60,50
Berendaal 93,90 93,70
Bever Belegg. 25.80 25,80
BOGAMIJ 112,00 112,70
Delta Lloyd 37,60 37,50
DP Am. Gr.F. 20,80 20,90
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 71,10 71,40
Eunnvestü) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 48,00 48,00
Hend.Eur.Gr.F. 151,00 150,50
Henderson Spirit 65.60 65,90
Holland Fund 58,00 58,50
Holl.Obl.Fonds 121,20 121,40
HoU.Pac.F. 98,70 99,30
Interbonds 597,00 597,00
Intereff.soo 31,30 30,80
Intereff.Warr. 220,00 219,50
Japan Fund 37,40 37,30
MXInt.Vent. 60,50 , 60,00
Nat.Res.Fund 1235.00 1250,00
NMBDutch Fund 32,40 32,40
NMB Oblig.F. 36,60 36,60
NMBRente F. 101,60 101,60
NMB Vast Goed. 37,30 37,20
Obam, Belegg. 187,50 187,50
OAMF 14,95 f 15,05
Orcur.Ned.p. 46,90 46,90
Prosp.lnt.H.l. 10,10 10.10
Rentalent Bel. 1356,00 1356,50
RentotaalNV 31,00 31,00
Rolincocum.p 99,60 b 101,00 b
Sci/Tech 18,00 17,60
Technology F. 20,50 19,50
TokyoPac. H. 230,50 233,50 'Trans Eur.F. 62,60 63,50
TranspacF. 505.00 500,00
Uni-lnvest 116.30 116.50
Umco Inv.F. 80.20 80,40
Urufonds 25,90 25,60
Vast Ned 121,00 120,90
Venture F.N. 38.50 38.50
VIBNV 84,50 84,60
WBO Int. 74,70 74,80
Wereldhave NV 203,70 203,50
Wereldh.divB9 200,20 200,20

Orig. n.amerik. aandelen
AUied Signal Ind 33,50 33,00
Amer. Brands 55,70 55,50
Amer. Expres 27,25 26,70
Am.Tel.fc Tel. 29,60 29,50
Ameritech 96,70 97,30
Amprovest Cap. 131,00 131,00
Amprovest Ine 230,00 230,00 d
ASARCO Ine. 26.00 26,20
Atl.Richf. 79,50 80,20
BAT Industr. 4,40 4.40

BeU Atlantic 72,60 72,50
BeUCanEnterpr 37,20 37,30
BeU Res.Adlr 1,60 1,60
BeU South 40,50 40,60
BET Public 2,20 2,22
Bethl. Steel 22,25 21,90
Boeing Comp. 60,20 58,70
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 26,55 26.70
Citicorp. 25,70 25,60
Colgate-Palm. 46,00 45,50
Comm. Edison 32,50 32,30
Comp.Gen.El. 400.00
Control Data 18,30 19,00
Dai-lchiYen 3080.00 3150,00
Dow Chemical 85,80 85,50
Du Pont 86,90 87,70
EastmanKodak 46,25 45,90
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 222,00
Exxon Corp. 45,50 45,50
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 22,70 22.50
Ford Motor 51,70 51,10
Gen. Electric 45,70 45,50
Gen. Motors 87,00 86,00
GiUette 33,20 33.10
Goodyear 48,50 49,50
Grace & Co. 25,00 24,90
HoneyweU 60,00 57,50
Int.Bus.Mach. 123.05 123,20
Intern.Flavor 49,00 49,40
Intern. Paper 44,25 44,50
ITT Corp. 50,90 50,70
Litton Ind. 72,00 71,20
Lockheed 40,90 40,20
Minnesota Mining 63,00 62,50
MobU Oil 45,80 46,00
News CorpAuss 9.50
Nynex 68,60 68,70
Occ.Petr.Corp 25,70 25,70
Pac.Telesis 31,70 31,70
P.& O. © 5,10 5,10
Pepsico 39,50 39,60
Phiüp Morris C. 98,20 99,90
PhiU. Petr. 20,00 19,20
Polaroid 36,30 36,60
Pnvatb Dkr 300,00 310,00
Quaker Oats 52,00 52,00
RJR Nabisco 89,00 90,10
St.Gobin Ffr 555,00 560,00
Saralee 45,30 45.80
Schlumberger 32,20 32,50
Sears Roebuck 41,00
Southw. BeU 41,20 41,10
Suzuki (yen) 720,00 726.00
Tandy Corp. 40,60 40,60
Texaco 51.60 51,30
Texas Instr. 40,20 39,80d
T.I.P Eur. 1.65 1,65
ToshibaCorp. 1060.00 1050.00
Union Carbide 25,25 25,50
Union Pacific 63,50 63,80
Unisys 28,25 28,20

USX Corp 28,60 28,60
US West 58,80 58,30
Warner Lamb. 76,10 76,75
Westinghouse 52,80 52,90
Woolworth 50,30 50,00
Xerox Corp. 58,00 59,20

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 155,20
ATT Nedam 57,00 57,00
ASARCO Ine. 40,00 40.50
Atl.Richf. 158,00 160,50
Boeing Corp. 120,00 117,00
Can. Pacific 30,50 32,00
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 50,00 50,00
Citicorp. 48,50 48,00
Colgate-Palm. 90.50 90,00
Control Data 34,00 34,00
Dow Chemical 170,00 170,00
Eastman Kodak 90,50 90,80
Exxon Corp. 90.00 90.10
Fluor Corp. 41,00
Gen. Electric 90,00 88.50
Gen. Motors 173,00 171.10
Gillette 66,50 67,00
Goodyear 98,00 98.00
Inco 64,00 68,00
1.8.M. 239,60 d 237.00
Int. Flavors 92,00 ' 97,00
ITT Corp. 100,00 101,00
Kraft Ine 193,00 191.00
Kroger 17,00 16,00
Lockheed 81,00 80.50
Merck&Co. 113,70 113,00
Minn. Min. 124,00 124,00
Pepsi Co. 79,00 77.00
Philip Morris C. 195,50 198,00
PhiU. Petr. 36,00 36,00
Polaroid 68,00 64,00
Procter &G. 163.00 168,00
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 64,00 66,00
Sears Roebuck 80,00 81.00
Shell Canada 65.50 66.50
Tandy Corp. 79,50 81,00
Texas Instr. 78.50 79,00
Union Pacific 126,00 126.00
Unisys Corp 54,50 54,50
USX Corp 55,00 54,00
Vanty Corp 4,00 3,50
Westinghouse 104,00 104.50
Woolworth 99,50 98,00
Xerox Corp. 111,00 114.00

Warrants
Akzo 37,70 37.30
AMRO warr. 4.30 4.20
Asia Pac Gr F. 5.95 5.80
Bogamij 10,00 10,00
Falcons Sec. 12,10 12,00

Honda motor co. 2375,00 2360,00
K.L.M. 85-92 128,50 128,50
PhiUps 85-89 32,80 28,00
St.Bankiers a 2,50 2,80
St Bankiers b 3,00 3,10

Euro-obligaties & conv.
lO'/i Aegon 85 102,00 102,00
Aegon warr 14.00 14,00
10/2ABN 87 97,65 97,65
13Amev 85 98,50 98,50
13Amev 85- 97,75 97,75
10 AmevBs 102,00 102,00
11 Amev 86 98,30 98.35
14'AAmro87 99.00 99.00
13 Amro-BankB2 102,35 102.35
lO'/a Amro 86 97,50 97,30
10 Amro 87 97,50 97,50
53A Amro 86 101,50 101,50
Amro Bank wr 24,50 24,80
Amrozw 86 68,50 68,50
9BMH ecu 85-92 102,25 102.25
7BMH 87 98,25 98,25
11 CC RaboB3 102,50 102.50
9CCRabo 85 105,40 105,40
7 CCRabo 84 108,00 108.00
10'AEEG-ecu 84 102,00 102,00
93/4EIB-ecu 85 106,35 106,35
12V2 HIAirl.F 94,75 94,75
12NIB(B) 85-90 103,00 103,00
ll'/aNGUB3 102,00 102,00
10NGU 83 102,00 101.50 a
2/4 NMB 86 86.90 86.90
NMBwarrants 30,10 32.00
Wt Phil. 86 95,10 95,10
63/4 Phil.B3 95.00 95,00
H'AUn.Becumy 86 99,90 99,90
12V4Unü. 97,75 97.75
4%Akzo 69 215,00 215,00
s/2Amro 69 403,00
53A Gist 69 455.00
Parallelmarkt
Alanhen 14,70 14.80
Berghuizer 45.20 45.20
BesoUw Van c. 36,00 35,00
CBObüg.F.l 101,70 101,70
CB Obhg.F.2 101,90 101.90
CB Obkg.F.3 103.30 103.30
De Drie Electr. 27,30 27,90
Dentex Groep 27,10 26.70
Dico Intern. 82,50 e 82.50
DOCdata 28.50 29,20
Geld.Pap.c 71,40 70,10
Gouda Vuurv c 59,50 60,20
Groenendijk 25.50 26.20
Hes Beheer 240.00 240.00

" Highl.Devel. 11,30 11.30
Homburg eert 3,60 3,70e
Infotheek Gr 18,70 18,70
Interview Eur. 6.60 6,70
Inv. Mij Ned. 38,00 38.00
KLM Kleding 25,00 24,90

Kuehne^Heitz 24,20 24.30
LCI Comp.Gr 32.50 32.30
Melle 301.00 301.00
Nedschroef 65,00 64.30
Newavs Elec. 8.50 8.60
NOG Bel.fonds 29.60 29.60
Pie Med. 10.30 10.30
Simac Tech. 14,50 14,30
Text Lite 3,70 3,70
Verkade Kon. 289.00 287,00
Weweler 75,10 75,50

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 45.00 471 0,40 0,40
abn c jan 50,00 195 o.loa 0,10
abn c apr 45,00 259 1,30 1,40
ah c apr 90,00 183 2,00 3,20
akzo c jan 140,00 217 13.20 13,20
akzo c jan 150,00 235 5,20 5,20
amev e jan 55,00 336 1,00 1,60
amro c jan 75,00 155 4,90 530
amro c apr 80,00 292 3,20 3,60
amro c apr 85,00 178 1,20 1,50
buhr c jan 55,00 231 3,10 3,30
buhr c apr 60,00 206 2,30 2,40
d/Fl c jan 200,00 241 2,50 2,20
eoE c jan 255,00 490 3.30 a 3.90
giSt c jan 40,00 389 2,20 1,20
giSt c apr 40,00 178 4,20 3,20
giSt p apr 40,00 153 2,30 3,20
hein c jan 140.00 207 6,40 5,50a
hein c jan 150,00 453 2,30 2.00
hoog c jan 75,00 301 2,20 2,40
kim c jan 40,00 525 2,80 3,00
kim c jan 45.00 233 0,40 0,50
kim c apr 40,00 265 4,40 4,60
kim c apr 45,00 371 1,90 2,00
kim c 091 40.00 186 8.80 9.00
kim p apr 45,00 235 3,80 3,50
knP c jan 40.00 198 6,20 7.00
knP c jan 42,50 269 4.00 4,50
knP c jan 45,00 261 2,10 2,40
knP c apr 45.00 182 3,50 3.60 a
nedl c jan 250,00 225 13,50 16,50
nedl c jan 260,00 226 7,60 11,50
nedl e jan 270,00 254 4.00 7,10
nedl c jan 280,00 206 2,00 3,10
nedl p apr 260.00 160 19.00 a 16.50b
phil c jan 30,00 207 2,80 2,90 -
phü c jan 35,00 194 0,30 0,-30-
-phü c apr 35.00 330 1,20 1.10
phü c 091 55,00 178 2,00 2,00
phil c 093 30,00 202 8.30 8.30
phü p apr 35,00 330 3.80 3.69
oUe c jan 220,00 153 10.70 a 9.50a
olie c jan 240,00 201 1,00 0.80
ohe c apr 230.00 250 9.50 9,10
olie p jan 230,00 254 3,20 4.00
unil c jan 120,00 436 1.30 1.40
unü c apr 120.00 170 4,60 5.10
umi p jan 120.00 224 4,60 450b
voc c apr 35,00 513 2.00 2.1jf1.

economie

Vooruitlopend op verbod thuis-pellen

Bedrijf schakelt Polen
in voor pellen garnalen

Van onze verslaggever
ZOUTKAMP/VOLENDAM - Het
garnalenpelbedrijf Heiploeg bv uit
Zoutkamp laat met ingang van
maart zijn garnalen pellen in Polen.
Het bedrijf, de grootste in zijn soort
in West-Europa, sluit daarvoor een
miljoencontract af met een Pools
(hand)pelbedrijf, waar 2200 mensen
werken. Heiploeg wijkt uit naar Po-
len, omdat er in Nederland steeds
minder pellers zijn.

De directie wijt het gebrek aan pel-
lers aan de gevolgen van de twee-
verdienerswet en de steeds strenge-
re eisen die worden gesteld aan de
hygiëne bij het thuispellen. In de
opslagloods van Heiploeg liggen
grote voorraden ongepeldë garna-
len. Overigens worden de in Polen
gepelde garnalen aan onze grenzen
gecontroleerd, zodat de hygiëne ge-
waarborgd blijft.
In Volendam houden de pelbedrij-
ven voorlopig de Poolse garnalen-
boot af. Directeur B. Mooijer Puul
van Crevettes BV verklaart desge-
vraagd welcontacten te hebben met

Polen. „We hebben ook een parti,
op proef laten pellen, maarvan con
traeten is nog geen sprake."

Het uitwijken naar Polen houdt on-
der meer verband met de dreigende
afkondiging van een thuispelver-
bod voor garnalen, waarop de Keu-
ringsdiensten van Waren hebben
aangedrongen. Mooijer Puul: „Als
dat thuispelverbod inderdaad
wordt afgekondigd, betekent dat
het einde van de thuispelcultuur in
ons land. Vandaar dat we contacten
hebben gezocht in Polen". In Polen
zijn er nog werkateliers waar men-
sen de gehele dag tegen een relatief
laag loon pellen.

Volendam heeft inmiddels één be-
drijf dat partijen garnalen in Polen
laat pellen. De ervaringen van dat
bedrijf daarmee zijn uitstekend, al
wordt de prijs van garnalen wel ho-
ger (transportkosten) door deze
vlucht naar buitenland.

PTT geeft
zakenpost
voorrang
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De PTT heeft ex-
tra maatregelen getroffen om te
voorkomen datbezorgingvan za-
kelijke post vertraging oploopt
door de lawine kerstkaarten.
Juist in de laatste weken van het
jaar, als de bedrijven hun boek-
houding afsluiten, neemt de za-
kelijke correspondentie een
hoge vlucht. De PTT krijgt dage-
lijks zon zeventien miljoen post-
stukken te verwerken.

De PTT heeft daarom besloten
de zogenaamde roodfrankering
(post die gefrankeerd wordt door
een bedrijfsstempel) er al bij de
voorsortering uit te halen. Daar-
toe heeft het postbedrijf extra
personeel ingezet.
Verder hebben alle vaste za-
kenklanten een brief ontvangen,
waarin henwordt geadviseerd de
post aan het loketaf te geven. Za-
kenpost is voor de PTT gemak-
kelijker te verwerken omdat de
adressen doorgaans zijn voorge-
codeerd. Die post kan door spe-
ciale code-apparatuur worden
gelezen en snel naar regio wor-
den gesorteerd.

De stroom kerst- en nieuwjaars-
kaarten verschilt per dag. „Soms
is er een verdubbeling, dat wil
zeggen 34 miljoen poststukken.
Verder zijn er pieken in het
weekeinde, maar dan is er nau-
welijks zakelijk postverkeer om-
dat bedrijven stilliggen op zater-
dag en zondag", aldus een
woordvoerder van de Post.

CAO-overleg in
bouw opgeschort

NIEUWEGEIN - Tijdens de derde
onderhandelingsronde over de
nieuwe cao voor debouwnijverheid
(250.000 werknemers) is de onenig-
heid tussen werkgevers en vakbon-
den over onder meer de arbeidstijd-
verkorting en loonsverhoging niet
opgelost. De onderhandelingen
worden in januari voortgezet, zo
hebben werkgeversonderhandelaar
C. de Fouw en dewoordvoerder van
de Bouw- en houtbond FNV afge-
sproken na de derde onderhande-
lingsronde.

De Fouw wilde alleen kwijt dat er
sprake is van een „complexe onder-
handelingssituatie". Volgens de
bondswoordvoerder is er „op geen
enkel punt concrete vooruitgang ge-
boekt".

De onenigheid tussen werkgevers
en bonden spitst zich toe op de
wens van werkgevers om de roos-
tervrije dagen (in de bouw geldt de
37-urige werkweek met 16 rooster-
vrije dagen) flexibeler te plannen in
tijdenvan leegloop (de winter) en af
te zienvan verdere ATV. De bonden
zijn tegen een soepeler ATV-sys-
teem omdat daardoor van herbezet-
ting niets terecht komt. De eis van
de bonden voor een procent loons-
verhoging en inbouw van twee pro-
cent prestatietoeslag in het basis-
loon is vooralsnog voor de werkge-
vers niet bespreekbaar. De FNV-
bond heeft al eerder gedreigd met
acties om de werkgevers op andere
gedachten te brengen, maar daar-
van is vooralsnog geen sprake.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 22-12-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.530-/27.030,
vorige ’ 26.440-/26.940, bewerkt ver-
koop ’ 28.630, vorige ’ 28.540 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 355-/425, vori-'
ge ’ 355-/ 425; bewerkt verkoop ’ 470
laten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:

Amer.doUar 1,94 2.06
Brits pond 3,48 3,73
Belg. frank (100) 5,22 5,52
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.schiU (100) 15,80 16,40
SpaJthse 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) 157,50 162,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,00175-00425
Brits pond 3,6085-6135
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,035-33,085 ,
Belg. franc 5,3845-3895
Zwits. franc 133,795-845
Japanse yen 160,61-160,71
Ital. lire 15,315-365
Zweedse kroon 32,640-690
Deense kroon 29,160-210
Noorse kroon 30,485-535
Canad. dollar 1,67125-67375
Oost. schill 16,0510-0610
lers pond 3,0100-0200
Spaanse pes 1,7470-7570
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7470-7570
Hongk.dollar ■ 25,60-25,85
Nieuwz.doUar 1,2675-2775
Antül.gulden 1,1075-1375
Surin. gulden 1,1075-1475
Saudische rial 53,15-53.40
Ecu gulden 2,3430-3480 -
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 283,5 284,3
alg.-lokaal 276,3 277.2
internationals 291,3 291,9
industrie 248,1 241,1
scheepfluchtv. 249,4 254,5
banken 346,5 349,7
verzekering 592,9 593,9
handel 455,9 460,1
cbs obl.index 115,8 115,7
rend. staatsl. 6,20 6,21
waarvan 3-5 jr 6,12 6,13
waarvan 5-8 jr 6,21 6,23
waarv.s langst 6,39 6,40
rend. bng-len. 6,55 6,54
rend. banklen. 6,30 6,29

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

Akzo 151.70(151,70)
Kon Olie 228,00-28.80 (228,00)
Philips 32,70-33,20 (32,70)
UnUever 116,60(116,60)
KLM 42,50 (42,50)

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 2164.64 958.99 185.40 821.80
Hoogst 2176.43 966.38 187.17 827.31
Laagst 2151.43 952.05 184.98 816.97
Slot 2160.36 961.70 186.23 822.10
Winst/
verlies - 4.28 - 1.21 + 1.66 - 0.15

Protocol -Finland en de Sovjetunie
hebben een handelsprotocolvoor 1989
ondertekend, Dat voorziet in een ver-
mindering van de waarde van de on-
derlinge handel ten opzichte van dit
jaar van 27,3 miljard Finse mark tot
22,6 miljard mark (10,8 miljard gul-
den). De twee landen hebben de af-
spraak dat de handelsstromen in
evenwicht moeten zijn. Doordat de
waarde van de Russische export sterk
is verminderd als gevolgvan de daling
van de olieprijzen moet ook de waarde
van de Finse uitvoer dalen.

Vrijdag 23 december 1988 "5

Bij de bouw van een
nieuwe kolengestookte
elektriciteitscentrale in
Noord-Brabant is ook een
bedrijf uit Limburg be-
trokken, aannemer Vic
Laudy in Sittard. De
Amercentrale wordt met
een vermogen van 600 me-
gawatt de grootste in zijn
soort in Nederland. Spe-
ciaal voor deze opdracht is
een samenwerkingsver-
band van aannemingsbe-
drijven opgericht, waar-
van Laudy deel uitmaakt
en waarvan een Brabants
bedrijf de hoofdaannemer
is. De opdracht voor de
Amercentrale in Geertrui-
denberg is verleend door
EPZ, het stroomproduktie-
bedrijfwaarin de Plem en
de Pnem zijn samenge-
gaan. Met de bouw is in ok-
tober al begonnen; medio
1993 moet het project vol-
tooid zijn.

Limburgs dagblad



Duitsland 1
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Verkehrsgericht. (herh.).
11.55 Urnschau.
12.10 Abenteuer Forschung.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Mr. Musical. Oder wie man mit
Katzen Mause macht. Portret van de
producent Friedrich Kurz.

14.00 Flickerl und Fleckerl. Poppen-
spelserie uitgevoerd door de Kleine
Bühne. Afl.: Das Radrennfest.

14.30 Roncalli. 6-delige serie. Afl.:
Hochzeit. Met Günter Lamprecht,
Günther-Maria Halmer, Claudia Amm
e.a. (herh.).

15.30 Tagesschau.
15.35 Vorhang auf - Film ab.
15.50 Wenn der Wind weht. Engelse

tekenfilm uit 1986van Jimmy T Mura-
ki naar het boek van Raymond
Briggs.

17.15 Tagesschau.
17.25 Hart aber herzlich. Amerikaan-

se serie. Afl.: Der Hund, der zuviel
wusste.

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

ma.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Wilder Westen inclusive. 3-de-

lige tv-film van Dieter Wedel, met Pe-
ter Striebeck, Krystyna Janda, Katja
Studt e.a. Deel 3.

22.05 Gott und die Welt. Ohne das
Zeug ware ich schon langst tot, repor-
tage over methadon-verslaving in de
christelijke hulpverlening.

22.30 Tagesthemen met bericht aus
Bonn.

23.00 Staatsmann zwischen Ost
und West. Portret van Helmut

Schmidt t.g.v. zijn 70e verjaardag.
23.45 Strasse der Ölsardinen. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1982 van David
S. Ward, met Nick Nolte, Debra Win-
ger, Audra Lindley e.a.

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
13.15 Auf Stippvisite bei Mitmen-

schen. Documentaire. Vandaag:
Vrouwen langs de Gambia-rivier.

13.50 Programma-overzicht voor de
Kerstdagen.

14.05 Die Welt des Marehens. Der
Salzprins, een Slowaaks sprookje,
met Karol Machata, JosefKroner, Lu-
zena Kocurikova e.a.

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

des Peter Rosegger. Afl.: Wie mir ein
Licht aufging.

16.25 Freizeit und was man daraus
machen kann, vrijetijdsmagazine.

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

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

17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse serie met Michael Landon,
Victor French, Helen Hunt e.a. Afl.:
Einmal werdet ihr noch wach.

18.15 So lauft's richtig. Spel met Die-
ter Thomas Heek.

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

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 Lebenslanglich - ganz ohne
Gnade. Misdaadverhalen naar een

idee van Eduard Zimmermann. Afl.:
Verdachtiges Schweigen. Met Heike
Faber, Traudel Sperber, Frank Röth
e.a.

21.15 Showfenster. Amusementspro-
gramma met als gast o.a. Don John-
son. Presentatie: Sabine Sauer.

21.45 heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 ■ Der grosse Bluft. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1939van George
Marshall, met James Stewart, Marie-
ne Dietrich, Charles Winninger e.a.

00.20-00.20 Heute.

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

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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

Nederland 2: 31. 33. 35, 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télë 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af 1.639.

15.25 Hoger-lager. Spelprogramma.
Vandaag spelen Mia Verbeeck en
Francis Molderez spelen tegen Frans
Himpe en Annie Maes. (herh.).

16.10 Wikken en wegen. (herh.).
17.00-17.40 Mobiele mensen - auto.

(herh.).
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.237.

(Herh.).
18.05 Plons. Afl.: Plons en de mees-

terzanger, (herh.).
18.10 Prikballon. Kleutermagazine.

Presentatie. Francis Verdoodt.
(Herh.).

'18.25 Wie troost MUU? Produktie van
het Gentse Speeltheater naar het
boek van de Finse schrijfster Tove
Jansson (winnaar van de Signaalprijs
voor het beste Vlaamse Kinderthea-
ter van het afgelopen seizoen).

19.15 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Liberale TV- en Ra-
dio-Omroep.

19.40 Mededelingen. Programma-
overzicht en paardenkoersen.

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

Francis BeU. Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Af1.31.

20.45 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-

daag: De winnaar van vorige week.
20.50 Wereldoorlog 11. Het Verzet.

Af1.13: de bevrijdingskoorts.
22.00 Het Europa van het Gulden

Vlies. 4-delige serie over de glans
van het Bourgondische tijdperk. Afl.4:
De damesvrede (1477-1530). Pre-
sentatie: Prof. W. Blockmans.

22.55 Nieuws.
23.05 Sport Extra.
23.20 Verhalen van Hollywood.

3-delige serie naar een verhaal van F.
Scott Fitzgerald. Afl.3 en slot: Natica
Jackson, van Paul Bogart, met Mi-
chelle Pfeiffer, Brian Kerwin, Hector
Elizondo e.a.

00.10-00.1523.55 Coda. Mijn zoon die

ver woont, verder wordt, van Wilfired
Adams.

" Robert Redford en Glenn
Cose in 'The naturel. (Bel-
giè/TV 2 - 20.55 uur)

programma's vrijdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.15 Ring of Fire. Serie. Afl.2: De

dans van de krijgers. De gebroeders
Blair zijn op het eiland Sumba getuige
van een dans van krijgers waarbij
bloed moet vloeien.

16.15 (TT)De appelgaard. Serie.
Afl. 12. (herh.).

17.15 Pimmetje Panda. Serie. Afl. 12:
Alle moeite voor niets.

17.30 Journaal.
17.46 Klassewerk. Spelprogramma

voor scholieren. Presentatie: Hans
van Willigenburg.

18.35 Vogels van Amsterdam.
19.00 Journaal.

19.19 Waku waku. Spelshow waarin
het dier de hoofdrol speelt. Presenta-
tie: Rob Fruithof.

19.50 Volmaakte vreemden. Come-
dy-serie. Afl.: Honden verboden.

20.22 Napoleon en Josephine. Ame-
rikaanse serie. Afl.4 (slot): Napoleon
en Josephine verhuizen naar het pa-
leis van Versailles en Napoleon roept
zichzelf tot keizer van Frankrijk uit.
Omdat Josephine niet voor een troon-
opvolger kan zorgen volgt er een
scheiding.

21.30 Brandpunt in de markt. Actua-
liteitenrubriek.

22.30 Journaal.
22.40 Vrijdagavond met Van Willi-

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

23.20 Man en paard. Verslag van

KRO's '88 schaaktweekamp'BB Tim-
man-Tal. Presentatie: Hans Böhm.

23.30-01.07 A Christmas carol. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1984 van Clive
Donner naar het kerstverhaal van
Charles Dickens, met George C.
Scott, Lucy Guttridge, Frank Finlay
e.a. De vrek Scrooge wordt op de
avond voor Kerst bezocht door vier
geesten die hem confronteren met
zijn hardvochtige daden en het effect
daarvan op anderen. Daardoor komt
Scrooge tot zichzelf, krijgt berouw en
verandert in een hartelijke, gulle man.

" Willeke van Ammelrooy, Danny de Munck, Nadieh en Bram
van der Vlugt in 'Waku, Waku'. (Nederland 1-19.19 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
15.00 Bassie en Adriaan Kerstcir-

cus.
15.40 Tita Tovenaar. Serie. Af1.25: De

zweverik.
16.05 Alf's Kerstfeest. Kerstspecial

van de Amerikaanse serie. Alf komt
per ongeluk in een doos met speel-
goed terecht die bestemd zijn als
kerstgeschenken voor de kinderen in
het ziekenhuis.

16.55 Hoe de gloeiwormpjes het
Kerstfeest redden. Tekenfilm.

17.17 T. en T.. Amerikaanse serie.
Afl.: Gevaarlijke tijden.

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

18.05 Oog om oog met Nepal. Docu-
mentaire over het Hindoe-koninkrijk
in de Himalaya en het werk van Ne-
derlandse vrijwilligers daar.

18.40 Simonskoop voor de jeugd.
Filmmagazine. Presentatie: Simon
van Collem.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Ham-
sters doen mee.

19.00 ""Op volle toeren. Neder-
landstalig muziekprogramma vanuit

Apeldoorn. Presentatie: Chiel Mon-
tagne.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 The two Mrs. Grenviles. Slotaf-

levering van de tweedelige tv-film uit
1987 van John Erman naar de gelijk-
namige bestseller van Dominick Dun-
ne, met Ann-Margaret, Claudette Col-
bert, Stephen Collins e.a. Herst 1955.
Arm ontdekt dat ze verliefd is op een
ander, en Billy ontdekt gegevens over
Arm, die hem zullen helpen bij de fel-
begeerde echtscheiding.

22.15 Marblehead Manor. Serie.
Afl.B: In vol ornaat. Marblehead Ma-
nor is in rep en roer als op de voor-
avond van een feest bij de Stonehills
de stoffelijke resten van Randolph;s
neef worden gebracht.

22.40 Simonskoop. Filmprogramma
van Simon van Collem en Frank
Pouw.

23.10 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: 132: Een soort moord. Werner
Rutger heeft achttien jaar wegens
roofmoord in de gevangenis gezeten.
Aan de politie vertelt hij dat hij de mil-
joenenbuit onder een boom heeft ver-
stopt. Een sceptische Derrick kan
echter niets vinden. Wil Rutger be-
langrijker zijn dan hij is?

00.15-00.20 Journaal.

" Armand Assante in 'Napo-
leon und Josephine'. (Neder-
land 2 - 20.22 uur)

Duitsland 3 WEST
15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Tante Tao. Chinese speelfilm.
17.30 Der Schatz ist vergoldet. Mu-

ziek voor jou en mij.
17.45 Magnum. Amerikaanse serie.

Afl.: Schwarzer Spiegel (1).
18.30 KeinTag wie jeder andere. Co-

sima, portret van een Boliviaans
adoptiekind dat haar vaderland be-
zoekt.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Der Star und seine Stadt. Re-
portage uit Parijs over Richard Clay-
derman.

20.45 Ich sage nichts. Documentaire
over de wandschilderingen van twee
Duitse soldaten in een Frans café ge-
maakt tijdens de Tweede Wereldoor-
log.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Elsa Brandström - Engel von

Siberien. Documentaire over het
werk van Elsa Brandström tijdens en
na de Eerste Wereldoorlog.

22.30 Rubbel extra.
22.35 ■ Schiessen Sic auf den Pia-

nisten. Franse speelfilm uit 1960 van

Francois Truffaut, met Charles Azna-
vour, Marie Dubois, Nicole Berger
e.a.

23.50 ■ Die Unverschamten. Franse
korte film uit 1957 van Francois Truf-
faut naar een verhaal van Maurice
Pons, met Bernadette Lafont, Gérard
Blain e.a.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

" Frank Röth en Heike Faber in 'Verdachtiges Schweigen
(Duitsland 2-20.15 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3:- 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 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 fn (1440 kHz van 5 30-19 00)- FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

Duitsland 3 SWF
16.45 Ganzer Mann auf halber Stel-

le. Documentaire over deeltijd-banen
(herh.).

17.30 Adolf Kolping. Afl.4: 1850-
-1865.

18.00 Marehen der Welt. Die Blumen
des Herrn Mah, uitgevoerd door de
kleine Bühne.

18.29 Schwarzes Theater.
18.31 Die Campbells. Serie. Afl.:

Wege der Freundschaft.
18.56 Het zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

19.30 Das Rasthaus. Auto- en ver-
keersmagazine. Thema's: 1. Slipcur-
sus. 2. Witte auto's in de sneeuw. 3.
In dewinter onvermijdbaar: de tunnel.
4. De reddingshelicopter. 5. Auto's ter
vergelijking: VW Corrado - Porsche
944. 6. Nieuwe auto's.

20.15 Menschen und Strassen. Die
Strassenkinder von New Vork, docu-
mentaire over het leven van straatkin-
deren.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kulturkalender. Theater, ten-
toonstellingen, boeken en uitgaan-
stips.

21.45 lm Gesprach. Viktor von Örtzen
praat met Horst Stern.

22.30 Yes Minister. Britse comedyse-
rie, met Paul Eddington, Nigel Haw-
thorne, Derek Fowlds e.a. Afl.: Die
Leiche im Keiler.

23.20 Pianomuziek. Andor Foldes
speelt werken van Mozart, Schu-
mann, Chopin en Bartok.

00.30 Denkanstösse. Nun singet und
seid froh.

00.40-00.45 Laatste nieuws.

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

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

sche serie, met Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.:
640.

19.25 ■ Comedy Capers. Bij de lood-
gieter, korte komische film met Bobby
Dum.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Weerbericht.
20.20 Kwidam. Videospelletjes met

Marleen Gordts.
20.25 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
20.55 De kampioen. Amerikaanse

speelfilm uit 1984 van Barry Levin-
son, met Robert Redford, Robert Du-
vall, Glenn Close e.a.

23.05-23.35 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij de filmactualiteit.

België/RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
nouba, met Jimbo Jet en de Smurfen.
18.30 Jamais deux sans toi, gevarieerd
informatief programma. 19.00 Nieuws-
overzicht. 19.03 Ce soir, Waalse actua-
liteiten. 19.30 Journaal. 20.00 Le bon-
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heur d'en face, serie. Afl.11: Loup soli-
taire cherche brébis. 20.30 Grand
écran: New Vork 1997. 22.05 Cocktail
maison, reportage over de consumptie
van luxe-goederen. 22.50-23.20 Laat-
ste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Le crédit a court terme, informa-
tieve serie over leningen. Afl.s. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal. 20.00 Dieu que la Suisse est
jolie, documentaire over Zwitserse my-
then. 20.50 Miami Vice, Amerikaanse
serie met Don Johnson, Philip Michael
Thomas, e.a. Afl.6: La verdette du rock
'n roll (1). 21.30 Coup de film, presenta-
tie: Terry Focant. 21.50-23.35 Film: Cy-
cle Fred Astaire et Ginger Rogers.-B La
joyeuse divorcée, Amerikaanse speel-
film uit 1932 van Mark Sandrich, met
George Marion jr, Dorothy Vost, Ed-
ward Kaufmann, e.a.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 La Mémoire des
Siècles. 16.30 Bonjour, Bon Appétit.
17.00Récréation. 17.30 Des chiffres et
des lettres. 17.55 Brèves et Météo
Européene. 18.00 Le Veneur Noir.
19.30 Papier Glacé. 20.00 Montagne.
20.30 Le Triathlon Historique. 21.20
L'ame des Santons. 21.35 Le Divan.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo
Européene. 22.35 Le Magazine Cultu-
rel Océaniques. 23.00 Sports Loisirs.
23.30-01.00 Chocs.
I ■ | lilII 111 lIIIIIIIM Mllllllllllllll

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00-11.45 Schooltv-weekjournaal.

Les 13.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.46 Sesamstraat.
18.05 De clown. Kinderfilm. Carlos is

doofstom. Alleen zijn hond Bala be-
grijpt hem echter heel goed. Op een
dag mag Carlos als clown in het cir-
cus optreden.

18.30 Latijn. Taal en cultuur van de
Romeinen. Les 4.

19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Avondvoorstelling. Giustino,

komische opera van G.F. Handel uit-
gevoerd door de Komische Oper Ber-
lin 0.1.v. Hartmut Hanchen m.m.v. Mi-
chael Rabsilber, Violetta Madiarova,
Dagmar Schellenberg e.a.

22.50 Journaal.
23.00 Gesprek met de Minister Pre-

sident.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

SAT1
= 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
! SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
109.30 Programma-overzicht. 09.35

Arme mit den roten Haaren. Afl-, n|)S
Gestandnis. 10.00 SAT 1 Bliek. "'General Hospital. Afl.: Mord-Trao'
10.50 Koenen mit SAT 1. 11.00
Bliek. 11.05 ■ Schach dem Teute'-^liaans/Britse detective uit 195^
John Huston. 12.40 Thelethema- *
tur. 13.00 Tele-Börse. 14.00PwV
maoverzicht. 14.05 Superkaten
Choo Choo dreht durch. 14-3.%.
Nachste bitte. Afl.: Puni als Re9l5°

(ai
14.55Koehen mit Sat 1.15.05 Gen
Hospital. Afl.: 400 Millionen Dolla' J
hen auf dem Spiel. 15.50 Kocdenj
SAT 1. 16.00 SAT 1 - Teleshop- %
Der Goldene Schuß. 16.35 Die L»

von der Shiloh Ranch. Afl.: Jim V°U
Heimkehr. 17.35 SAT 1 Bliek. ]''$
SAT 1 Programmaoverzicht. JJj
SAT 1 Sportblick. 18.15 Gluc^'18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Sat 1 We'
19.10 Simon Templar - ein Gen"V
mit Heiligenschein. Afl.: Das Mcr° ,
tel. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Love^Afl.: Weibliche Tricks. 21.00 5/*,
Bliek. 21.10 Countdown - S'3"^Mond. Amerikaanse SF-film uit
van Robert Altmann. 23.10 Teletn'<
Auto. 23.25 Zwei dreckigen Haluri
Amerikaanse Western uit 1969va
seph L.Mankiewicz, met Kirk Do"^.Henry Fonda, Hume Cronyn, vvj
Oates, Arthur O'Conell, Burgess k"

dith e.a. 01.25-01.35 Programma^

SSVC
13.00 Children's SSVC. Fingermou-

se.
13.20 Puddle Lane. Christmas spe-
cial.

13.35 Hudson and Halls. Peter Hud-
-14.00 News and weather.
14.30 Neighbours.
14.50 The sounds of Christmas.
15.40 Children's SSVC. Vandaag:

Bertha.
15.55 Thomas the tank engine and
friends.

16.10 Hartbeat.
16.35 Palace Hill.
17.05 Blue Peter. .
17.25 Blockbusters.
17.50 The Franchise Affair.
18.20 Emmerdale Farm.
18.45 News and weather.
19.00 Top of the Pops.
19.30 Concentration.
19.55 The Bill.
20.40 The home-made Christmas vi-

deo.
21.05 A taste for death.
22.00 News and weather.
22.30 Friday night almost Live.
23.35-01.00 TV Movie. Killer in the

Mirror.

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.
09.30 The Little Brown Burro.
10.00 ««The Nescafé UK Top 40.
11.00 ««Soul in the City.
12.00 ««The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Thailand Panorama.
15.00 The Elephant Boy.
15.30 Castaway.
16.00 ««Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget.

118.28 The Times Headline News.
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18.30 I Dream of Jeannie. oo0oiH!
18.57 The Uniroyal Weather >w*
19.00 The Ghost and Mrs. Mv».
19.28 The Times Headline Ne*9'
19.30 Manimal. f20.27 The Uniroyal Weather ReK
20.30 Canon Fashion TV.
20.58 The Times Headline New*
21.00 Tennis Court.
22.28 Ford Snow report. .
22.33 The Times Headline New<\ji
22.35 NFL American r°°

1988/89.
23.35 "«Countdown.
00.35 "«Canada Calling. of\.00.57 The Uniroyal weather rep"

01.00 New Bom King.
02.00 The Mysteries.
03.45-06.45 Landscape cna

Programmes from Sky. .

Radio 1 radioE leder heel uur nieuws. 7.03 Het Ge-
E bouw, met Afdeling Binnenland:
E Dorrestijns Persagentschap; De ta-
E fel van NL; Radio 747; Nederland
E buitenland-reportage; De bovenka-
E mer en informatie voor de vissers.
E 12.56 Meded. voor land- en tuin-
= bouw. 13.08 Hieren nu. 13.35Kerk
I vandaag. 14.05 NCRV-VIP-roem.
E 16.05 VARA Radio 1 Vrijdageditie.
= (16.30, 17.30 Nieuwsoverzicht.)
I 18.30 Nieuwsoverzicht. 19.02 Hob-
§ byvitaminen. 20.02 Water en vuur.
| 21.02 Jazztime. 22.45 Man en
= paard extra. 23.05 Met het oog op
= morgen. 0.02-7.00 Veronica's Oh,
= wat en nacht, met om 0.02 Stem-
I band; 2.02 Oh, wat een nacht;
= 5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03 Het le-
vende woord. 7.10 Echo. 7.15
KRO's Ontbijtshow met om 8.03-
-8.13 Echo. 8.50 Postbus 900. 9.03
Adres onbekend. 10.03 In ant-
woord op. 11.50 Postbus 900.
12.03 Van twaalf tot twee (13.03-
-13.15 Echo). 14.03 Ratel. 15.03
KRO-Cameretten 1988. 15.30 Ge-
rard de Vries draait op verzoek.
17.03 Nederlands hitwerk. 18.03
AVRO's radiojourn. 18.15 Uit stu-
dio en theater. 19.00-07.00Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
} leder heel uur nieuws. 7.03 Ook
I goeiemorgen. 9.03 Goud van oud.: 11.03 Wessel van Diepen. 12.03
: D'Rob of d.ronder. 13.03 Erik de
Ê Zwart. 15.03 De Top 40. 18 03
: Driespoor. 19.02 Stenders en van: Inkel. 22.02-24.00 Countdown ca-
I fé.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 8.02 Vroeg och-
tendconcert: Leonard Bernstein di-
rigeert Stravinsky. 9.00Het interna-
tionale concertcircuit: Klassieke
pianomuziek. 10.30 Muziek voor
strijkkwartet. 11.10 De VARA Mati-
nee: Rotterdams Philharmonisch
orkest met viool. 12.30 Jazz-op-
vier-concert. 13.00 Nws. 13.02
Operette: Operette in Kerstsfeer.
14.00 Orgelbespeling. 14.30 Me-
moires de Noël. 15.30Uit de schat
der eeuwen. 16.00 Crrhe du Baro-
que. 17.30The best of brass. 18.00
Nws. 18.02 Aspekten van de Ka-
mermuziek. 19.00 De Bovenbouw,
hedendaagse muziek. Vandaag:
Randy Brecker en de Benny Walla-
ce Band. 20.00 Nws. 20.02 Bayreu-
ther Festspiele 1988: der Ring des
Nibelungen - Das Rheingold, opera
van Wagner. Uitgevoerd door das
Festspielorchester 0.1.v. Daniel Ba-
renboim met sol. 23.00-24.00 NOS
Jazz: Michiel Braam.

Radio 5
6.30-6.49. Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 930 Het overzicht.
10.00Meer dan muziek. 11.00Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13.10 Standplaats Pakistan en

Euroburo. 14.00 Michel Legrand in
concert. VPRO: 15.00 Het gebouw,
met om 15.00Radio 747; 15.03Het
spoor; 16.00Radio 747; 16.03 Mv-

ziek uit het gebouw; 16.20Afdeling
binnenland; 16.45 Welingelichte
kringen. INFORM. V.D. RIJKS-
OVERH.: 17.45Landbouwrubriek.
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Euroburo.
18.20 Uitzending van het PvdA.
18.30 Euroburo. 19.00 Programma
voor buitenlandse werknemers.
20.30 De bijbel open. 21.00
Schoolagenda. 21.15 Zicht op Is-
raël. 21.40-22.00 Theologische
verkenningen.

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

30-2°°
22.05 Country-Side. &■$ n"
Twee tot twee (om
Nieuws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12-10.00 Die Springfield Story.
(Herh.).

12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Interview mit den Hulk. (herh.).

13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Engel kehrt zurück.
14.05 Programma-overzicht.
14.10 Mega. Jongerenmagazine.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Tödliche Bakterien. (herh.).
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.

Economisch magazine.
16.00 Die Springfield Story. Serie.

Afl.: 651.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL-aktuell.
16.55 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
17.30 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Kal-

tes Fieber. (herh.).
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.

!18.00 Hulk Amerikaanse serie. Afl.:
i Gelahmt. (herh.).: 18.45 RTLaktuell.
■ 19.03 Karlchen.: 19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-; Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Ver-

brecher-Herrschaft.: 20.00 Weerbericht.: 20.10 Der Schutzengel von New
Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Hilfe

; für den kleinen Mickey.
I21.05 Kinoparade. Kijkers kunnen

kiezen uit de volgende speelfilms: 1.
Argoman. 2. Die McMasters.

i 22.45 RTL aktuell.
I 23.05 Zwei Supertypen raumen auf.

Duits/Italiaanse speelfilm uit 1976/77
van Fernando diLeo, met Harry Bear,
Al Cliver, Jack Palance e.a.

! 00.35-00.40 Betthupferl.

3 SAT
17.20 Mini-Ziß. Jeugdjournaal.J j-j
Pinocchio. Afl.: Wo die Gelde» a,
wachsen. 17.55 Till, der Junge voi d
benan. 18.30 Tips & Trends, "yl
Heute. 19.22 3sat-Studio. 19-30.jut-
derBerge. Alpermagazin. Adalber" -5
ter und das Dachstein-Wunder. '.p.
Kein Brot im goldenen Westen 'v-j
kaanse film van Georg Eich.
'Meine Angst macht mir Muf- %ir-
film van Juliane Schuhler. 21.45 „
■journal. 21.53 Sport-zeit Nachr'c
22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 ■ FriC"^ner probt Kabale und Liebe. Du»»
cumentaire uit 1965 van Hans J „e
Syberg, met Fritz Kortner, Chns-ji
Hörbiger, Helmut Lohner e.a.
3sat-Schlagzeilen. JiiiilllM

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

Super Channel
07.00 Super Channel News. |y, <07.15 European Business Wee*'
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
08.55 The Brave Frog.
10.35 Blondie Eat to the Beat-
-11.25 Sharp Cookery program"
11.50 The Plank.
12.25 The Goodies.
12.50 Classic Cartoons.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Land of Mist and Fire.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Tracking.
16.00 Supertime.
17.00 Offthewall. jjfi"
18.00 Super Channel New*

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Survival.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Feature Film: Concrete

boys. eho*22.10 lts Garry Shandling s »'
22.40 Super Channel News.
23.00 Goodyear Weather. \f
23.05-01.10 Feature Film: lne

Time I Saw Paris. „.ij

Belg. RundfunkT^nasKa'L
kasten. 7.45 VeranstalW"30 W
der. 8.10 Presseschau.
sinnliche Worte. 9.05 " #V
press. 10.00 Gut Aufgeiey siK ßJVeranstaltungskalender, " m
Tisch. 12.30'PreMMChJJ,: *ïï
Frischauf. 14.05 Schulf^usS.^Verhalten im Verkehr. .w u«jm

Fahrrad und mit Auto. i«- serv*?l
zeit heite: Klassik leicW ,6?
15.00 Nachmittagsstudia
Spotlight: Eurotops. ]'■ iB-*"
kiste. 18.00 BRF-Aktue"
20.00 Konzertabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9."^MuSi%!
wie kein anderer. Y 1 f^p 0$
scher Aperitif. 12.00 Is I- ,7£
14.00 Viva. 16.00Enteniag
RTL-Musikduell. JJ. 3

W usil<d>schop. 18.00 „Rl
T'-nEini^19.00Prima,20.00-I.oofc'

Musikprograrnm.

WDR4
f, 05 M° fo;

melodie. 9.05 Musjkpa^V W
Gut aufgelegt. 14-05r^fé-l< O,V
menade 15.00 Ca, 7 .00 $i
16.05 Heimatmelodie
sik-Express. 20.05 „orfy
Broadway undKudamm 30-4
sik zum Traurnen. 'Nachtexpress. . Ml
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Paus in
’Surprise
Show...
HEERLEN - Voor de KRO-
'Surprise Show', die op twee-
de kerstavond om 20.20 uur op
Nederland 1 wordt uitgezon-
den, reisde presentator Henny
Huisman (deze keer onder
meer naar Rome. Hij ging er
op audiëntie bij de Paus sa-
men met een briefschrijver die
daardoor haar hartewens in
vervulling zag gaan. Wie ge-
lukkig werd gemaakt en hoe
het er tijdens de reis aan toe
ging is maandagavond te zien.
De KRO huldigt het stand-
punt dat de verrassingen die
tijdens dit tv-programma aan
de orde komen, vooraf niet
worden bekend gemaakt. Men
vond het echter een té gekke
'stunt' dat men bij de Paus
werd toegelaten. Vandaar dat
deze foto maar wat graag naar
de krante-redacties werd ge-
stuurd.

" Henny Huisman op audiëntie bij de paus

Jan Rietman, presentator Limburgs Dagblad Sportgala

Doe maar normaal, dan
doe je al gek genoeg’

J*KRADE - Woensdag na kerstmis presenteert Jan Riet-
in het Kerkraadse Wijngrachttheater de Limburgse ver-

lag van sportvrouw, sportman en sportploeg van het jaar
t., De populaire duizendpoot zal dit opnieuw op de hem be-
i wijze presenteren: weinig bombarie, maar wel met ver-
v. de showbizz zit de 36-jarige presentator en musicus voor-
JS op rozen. De surprise-show van Hennie Huisman, een
J*l concerten met Anita Meyer die hij met zijn superband
«"leidt plus nog een aantal optredens voor de t.v. Kortom,
L,*>ietman zit niet stil. Daarom is er een 'Kalverstraatje pak-
L ih Amsterdam nietbij. Zeldenkan hij zich in het openbaar

°nen of de mensen hangen hem aan zijn lip.

AL *ordt enorm moeilijk om op
m^anier een beetje privacy te
fcsj/1- Ik ken genoeg mensen in

' V|,ovvvvereld die er absoluut niet
lij.ou-den om herkend te worden.
V|>akt het geen fluit uit. Sterker

' Vil.geniet er dagelijks van. Het
rtv 'J Jevak datje als musicus en
J^tator uitoefent," aldus Jan

an. „ik heb genoten van de

t.v.- en radioprogramma's 'Los Vast'
en als sportpresentator heb ik bij
Sky-channel heel veel geleerd.
Sport en show gaan goed samen. Je
vermaakt het volk op je eigen wij-
ze", aldus de Doetinchemmer.

" JAN RIETMAN
,In de showwereld zit ik het liefst onder de mensen

’Loterij’
Na een conservatorium-opleiding
kwam Rietman in de wereld van de
popmuziek terecht. In groepen als
Long Tall Ernie and the Shakers,
Unit Gloria en later de Rainbow
Train met Anita Meyer en Hans Ver-
meulen. „Ik speelde in de 'Lost
Vast-band live piano en keyboards.
De mensen in dezaal, maar óók ach-
ter de buis, dachten vaak dat ik
'playbackte. Eigenlijk kun je dan
geen beter compliment krijgen.
Voor de rest zit ik heus niet op mijn
krent. Hennie Huisman (die vroeger
als drummer bij de groep Lucifer
van Margriet Eshuys speelde) en ik
zijn typische jongens van de 'nieu-
we lichting. Zelf weten we wat er in
de muziekwereld allemaal te koop
is. Ik ben geboren in de Achterhoek
en daar hoor je iedere dag de kreet
'Doe maar normaal, dan doe je gek
genoeg. Hennie Huisman en ik zijn
in de showwereld gerold. Ikzelf ben
jaren geleden door Eddy Becker,
die toen 'Los Vast' presenteerde, ge-
vraagd of ik iets voor hem wilde
doen. Ik ben in eerste instantie 'Los
Vast' gaan produceren. Van het een
kwam het ander. Het is gewoon een
loterij die in een keer je hele leven
verandert".

’BRT, het
huis van

vertrouwen’
j^ftt Van onze rtv-redactie

'JSSEL/HEERLEN - De
üijjj s*- van de nieuwe commer-
Vw. zender en concurrent
Sq^ (Vlaamse Televisie Maat-
ktw^PiJ) in februari van het
hè,. er»de jaar, zit de van ouds-, fifyj, gebakken staatsomroep
%, in België behoorlijk
°TïpS' aarom zal tijdens de

°& h feestdagen opnieuw
di» tet BRT-scherm veelvuldig

I Jeru'sPot 'BRT, het huis van
ar°UWen te zien zijn.

W er is méér: in de komende
SjT1 komt de BRT met een
C^ma-aanbod waarvan
%js °°Pt dat de kijker voor
Nirj 2a^ blijven. Vaak tot nato°nd nacht worden nlms ver-

jT',er komen nieuwe spel-
fe^isprogramma's. In het
(W Pr°gramma 'Argus' van
\u nc*e dinsdagavond (om
Ü'WUur °P BRT 2) volgt eenW-h d tv"debat tussen
h'fept aas Cas Goossens en een
% ,elld van de nieuwe VTM.
SVj ordt °Pening van de

Van zaken gegeven.

Onzeker
„In deze wereld weetje nooit watje
te wachten staat. Je werkt keihard,
maar ik ga niet over lijken. Maar van
de anderekant is het geen luilekker-
land. Dat ik in Nederland populair
ben, vind ik fantastisch. Al ben ik
me er wél van bewust dat de men-
sen jeals een baksteenkunnen laten
vallen. In de showwereld zit ik het
liefst onder de mensen. Ze willen
graag een praatje met je maken en
dan moet je niet vervelend doen.
Per slot van rekening ben ik ook
iemand die aan het eind van de

maand van zijn baas geld krijgt. Als
ego-tripper kun je het in de show-
wereld wel vergeten. Met het 'Los
Vast-radioprogramma is voorlopig
gedaan. Jammer, want dit was toch
mijn favoriete programma. De stu-
dio van Joop van den Ende is voor-
lopig mijn werklokatie. Hier in
Aalsmeer wordt een stukje perfect
werk afgeleverd. Je hebt een team
om je heen waar jevanrilt. Zó goed
zijn die mensen op elkaar ingesteld.
Voorlopig denk ik aan het program-
ma in het Wijngrachttheater, een
programma van het Limburgs Dag-
blad dat niet stuk kan. Vorig jaar
presenteerde ik een muziekpro-
gramma in een bomvolle Feyert-
oord-kuip en dat was klasse. Ik
hoop in het Wijngrachttheater op
een volle bak. Wanneer ik vraag 'Is
everybody happy? en er roepen
maar drie mensen 'Ikke wel me-
neer', dan is er echt iets mis. Dan
zien ze me in Limburg nooit meer
terug".

Frans de Croon

Nederlandse top veertig
het n-^EN - Michael Jackson zorgt deze week voor
v6e,reuwe nummer één-geluid in deNederlandse top
t>laa,'g- En daarmee verdwijnt Enya van de eerste
<Ja„ s- Het hele hitgebeuren valt op deze vrijdagmid-

-5 weer te beluisteren vanaf 15.03 uur op Radio 3.

2 ( , \ Smooth criminal -Michael Jackson
3 (i \' Onrinoco flow - Enya
i l> Pirst time - Robin Beek
5 ) y Never trust a stranger -Kim Wilde
6 K Twist & Shout - Salt 'n pepa
7 ) l?> Can't stay away from you -G. Estavan & MSM
8 ( 4) just a ballgame - Womack & Womack

*' Till I loved you - Barbra Streisand & Don
9 Johnson

10 (iJ Don't worry be happy - Johnny Camaro
11 J ~{ Two hearts - Phil Collins
12 Jpf' Wee rule - Wee Papa Girl Rappers
13 (14 Dngel of ~U2
14 (1«: ut a love inyour heart -A. Lenox &A. Green
15 Ü\\ hove house - Samantha Fox
le ( i\ Kissing a fooi - George Michael
17 ( 2 ' Kiss - The Art of Noise & Torn Joness^^^' Take me to your heart - Riek Astley

18 (22) The way to your heart - Soulsister
19 (23) Left to my own devices- Pet Shop Boys

20 (16) As long as you follow - Fleetwood Mac
21 (34) Come out and play - UB 40
22 (25) Respect - The Real Roxanne
23 (19) Zijn het je ogen -Koos Alberts
24 (—) Tonight - Tina Turner & David Bowie
25 (33) Enchanted Lady - ThePasadenas
26 (28) Somthing so strong - Jim Capaldi
27 (—) Good life - Inner City
28 (32) Handle with care - Traveling Wilbury's
29 (17) Big Fun - Inner City
30 (—) 'n Sneeuwwitte bruidsjurk - Henk Wijngaard
31 (26) The Dream - The Nits
32 (37) The sound of c... - Confetti's
33 (38) 9 a.m. - Londen Beat
34 (20) Don't worry be happy -Bobby McFerrin
35 (—) Gelukkig Kerstfeest - Artiesten voor R.

McDonald Huis
36 (—) Lovin' Whiskey - Rory Block
37 (40) Awaka boy- Tatjana
38 (27) Twist in my sobriety - Tanita Tikaram
39 (35) The party -Kraze
40 (18) Teardrops - Woraar' & Womack

show

Tv-show
van Toon
Hermans
ingekort, Van onze rtv-redactie

j^RLEN - De one-man-
t met Toon Hermans, dieI 'AVRO op tweedekerstdag
!f het scherm brengt, duurt

' Minuten korter dan in de
i staat aan-
rtondigd. Deze tv-registra-
ffit 1984 wórdt nu van 21.20
!j 23.35 uur via Nederland 2
gezonden. Aanvankelijk
?* het debedoeling dat deze
?°w tot middernacht zou du-
r Op verzoek van Toon

werd dit tv-pro-
F^ma na een kritische te-
rSblik ingekort. Dat gebeur-
? tijdens de montage, die
rder deze week plaatsvond.

["fsebreid interview met
lJ"" Hermans: morgen op

showpagina).

Zanger en musicus uitKerkrade op radio en tv

Jo Smeets met
’Zakgeld voor oma’
Van onze showpagina-

redactie
KERKRADE - Oma
wordt - zéker met
kerst en nieuwjaar -
niet vergeten. Zan-
ger, musicus, com-
ponist, tekstschrij-
ver en orkestleider
JO SMEETS uit
Kerkrade heeft een
plaatje op de markt
gebracht met als titel
'Zakgeld voor oma.
Een nummer met
een kritische tekst
en kanttekeningen
rond de bezuinigin-
gen die de bejaarden

in onze maatschap-
pij steeds meer en
meer worden opge-
legd. Ook de AVRO
is de inhoud van dit
liedje niet ontgaan.
Daarom werd Jo
Smeets voor het pro-
gramma 'Hobbyvita-
minen' (op deze vrij-
dagavond van 19.00
tot 20.00 uur op Ra-
dio 1 en 2) geinvi-
teerd voor een mini-
special.

De samenstellers en
presentatoren van
dit programma,

Rudy van Houten en
Dick Pons, hebben
een uitgebreid inter-
view met de orkest-
leider van 'The Pea-
nuts'. Behalve 'Zak-
geld voor oma'
brengt Jo Smeets
ook de nummers 'A
Tiny little Lovesong'
en 'Mem bestes
Stück'. Dat laatste
nummer viel ook al
te beluisteren bij de
BRF in Eupen en bij
WDR 4 in Keulen.

Naast deze mini-ra-
diospecial zal het
nummer 'Hei kunt
Roda* via RTL-Plus
in maart in het tv-
sportprogramma 'Fi-
nale' met Ulli Po-
tovski worden voor-.
gesteld. RTL be-
steedt uitgebreid
aandacht aan Roda
JC dat voor de Euro-
pacup speelt tegen
Sofia.

Enkele andere en re-
cente produkties van
JoSmeets zijn onder
anderen de nieuwe
single van Peter de
Bree uit Maastricht
met 'Bitte lass das
Weinen sein' en het
liedje 'Eige Wijs' van
de kinder-elpee
'Kinderwerk', ver-
tolkt door zangeres
Airnee Huysmans." JO SMEETS

.mini-radiospecial bij deAVRO, optreden
op tv bij RTL-Plus...

’Zeven uur-journaal’
aanmerkelijk verbeterd’

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - EO, KRO, NCRV
en VARA zijnvan mening dat de in-
houd en vooral de vormgeving van
het 7-uur journaal op Nederland 1
aanmerkelijk is verbeterd. Zij zijn
ook 'blij' met de groeiende belang-
stelling voor het journaal van half
zes dat meer kijkers trekt dan het
journaalvan acht uur op Nederland
2.

Dat schrijft mr. A. Duijser, alge-
meen directeur van de NCRVen dit
jaar voorzitter van het overlegor-
gaan van de omroepen die via het
eerste net uitzenden, in een brief
aan de hoofdredacteur van het
NOS-journaal, Gerard Van der
Wulp.

De bespelers van het eerste net zien
het journaal van 7 uur als een be-

langrijk element in de programma-
opbouw van Nederland 1. EO, KRO,
NCRV en VARA kozen destijds
voor een journaal om 7 uur (en niet
om 8 uur) op het eerste net, omdat
ze meenden dat daarmee 'een goede
start van de avond' werd gecreëerd.
De genoemde omroepen eisten
daarbij wel dat het 7-uur journaal
'gelijkwaardig' zou zijn aan het jour-
naal van 8 uur.
In de eerste maanden (na de start op
4 april) voldeed het journaal van 7
uur naar het oordeel van de eerste
net-omroepen niet geheel aan dat
criterium. Inmiddels is een uitbrei-
ding van het 7-uur journaal met
twee minuten gerealiseerd. „Het
journaal is nu minder gehaast, rusti-
ger en levendiger geworden en
daardoor ookvoor de kijker beter te
volgen", aldus Duijser in zijn brief
aan Van der Wulp.

Sinatra à la carte
tot 3000 gulden

Van onze showpagina--redactie
ROTTERDAM - Het optreden
van Frank Sinatra, Sammy Davis
Jr. en Liza Minnelli in Ahoy' op
zaterdag 8 april moet alles op
'glamourshowgebied' gaan over-
treffen. Vandaar de (overmoedi-
ge?) subtitels 'The Ultimate
Event' en zelfs 'Gala OfThe Cen-
tury'.

Wat de prijzen betreft geldt in elk
geval 'Nog nooit vertoond.
Want, iedere potentiële liefheb-
berkan het bijna net zo duur ma-
ken als zelf gewenst. Voor wie
niet op een grijpstuiver hoeft te
kijken bestaat de mogelijkheid
om een Royal Podium Table of
een Royal Loge te reserveren,
voor zes tot acht personen. De ta-
fels kosten minimaal 8000 gul-
den en in de meest exclusieve
vorm 21.000 gulden ofwel een
slordige 3000 gulden per stoel.

Bij dezeplaatsen zijn inbegrepen
een cocktailparty en uitvoerig
buffet vooraf, champagne tijdens
de show en na afloop een gala-
party.
'Eenvoudige(r)' tribuneklanten
kunnen aanmerkelijk goedkoper
terecht. Voor een kaartje voor
een van de ringen boven de arena
wordt tussen de 100 en 500 gul-
den gevraagd.

De voorverkoop voor de eenma-
lige happening begint op 20 ja-
nuari. De organisatie is in han-
den van La Bastille Produkties
uitAmsterdam, dat oook Charles
Aznavour voor drie concerten
heeft gestrikt. De Frans-Armeen-
se zanger staat op 22 januari in
het Haagse Congresgebouw, op
26 januari in Carré (Amsterdam)
en een etmaal later in de Rotter-
damse Doelen.

e FRANK SINATRA
...'the voice' komt samen met
Sammy Davis jr. en Liza Min-
nelli in april opnieuw naar ons
land...
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Te koop Fiat PANDA 45 bj.
'81 rood met APK 10-'B9

’ 2950,-. 04405-1688.
Te k. in st.v. splinternieuw
Toyota COROLLA 13 DX
Sedan bj. '84 nw. mod. '85
kl. grijsmetall. geen 2e zo
mooi met keuringsrapport

’ 8750,-. Inl. 043-254462.
Te k. Honda QUINTET 5
drs. bj. '81 kl. blauwmet. 5
gang enz. ’ 3850,-. Kieskoel
8 Schaesberg.
Te k. van Volvomedew.
VOLVO 360 GL inj. 5-drs.
do. grijs metal. bwjr. 6-'B7,
km.st. 18.000. Tel. 045-
-251370.
Nieuw model FIAT 127 Su-
per, bwir. '82, APK l-'9O,
34.000 km, 5-speed enz.
Vraagpr.' ’ 3850,-. 045--319328:
Te k. RENAULT 14 TL,
bwjr. '78, APK april '89.
’600,-. Tel. 045-314654.

Te k. VOLVO 360 GLS,
bwj. '85, kl. groenm., 5-drs.,
5-speed, get. gl., i.z.g.st.,

’ 11.750,-. Piet Heinstr. 20,
Geleen.
Te k. TOYOTA Celica 1600
ST, bwj. '78, type '79, vin.
dak, 5-speed, sportvelg.,
nw. band., i.z.g.st., vr.pr.
’3250,-. Piet Heinstr. 22,
Geleen.
Te k. FORD Sierra 1.6 EM
Laser, bwj. '86, kl. blauw,
LPG, slotvergr., i.z.g.st.,

’ 14.500,-. Piet Heinstr. 22,
Geleen.
CITROEN Visa 11 E, bwj.
'85, kl. beige, 5-drs., nw.
mod., i.z.g.st, ’5850,-.
Schatsberg 14, Óirsbeek.
VW GOLF de luxe m., '80,
met APK, zeer mooi,

’ 2950-, 045-454087.
VW GOLF, '77, GTi-uitv.
Tel. 045-413258. Apostelstr.
5, Kerkrade.

BMW 316 '87, BMW
'85, BMW 316 autoriM
BMW 524 TD '85, A*
18S, Ford Escort Cl,\
'87, Mitsubishi CotÜ
'87, Honda Accord %
2.0EX '86,Opel Kade» |
'85, VW Polo coupé s!
'86, Fiat Uno 55 '84
Golf 160083, ToyotaPla '83, Peugeot 205
Autobßdrijf Reubsael
de Vey 47-49, Gelee»
ruil, garantie, fïnanci»
Tel. 04490-44944. UW >!
v. APK-keuring en
autoreparaties. A
Tek. BMW 5281, bi.'B|!
mog. Caumerweg 38,;
len. J

Saab'
99 LPG zilver 1
99 4-drs. groen J
900lwitLPG I
9001 5-drs. blauw I
900GLE aut. r00d..-
-900 turbo 16S zilver.-j
9004-drs. zilver j
900turbo zilver airo.-T
900 turbo 16S + leer.

Lanctë
Prisma 1600wit |
Prisma 1600inj.zwartj
Prisma 1600 blauw " jThema I. E. blauw fThema V6aut. bruin.-j

Overig
Ford Sierra 6 cyl 4
Fiat Croma turbo diesi
Volvo360 GLS I
Mitsubishi Coltrood -j

Kompiej
feöSaab-Lancia-dej
Akerstraat 150, W

Tel. 045-71775^
Te k. CX REFLEX fAPK tot 25-5-'B9, i.z.g-*
torystr. 12, Nuth. __y
Te k. AUDI 80 16GI&
kl. zilvergrijsmet l/iDr. Poelsstr. 42 Wt
Schaesberg. X

Te k. OpelKADET?!van 3 drs. bj. '85, kleJtraciet-grijs lpg. treW
i.z.g.st Dr. PhilipsS''
Hoensbroek. /

i Te k. zeer excl. ,mooi*|

" ESCORT 1.6 diesel Mmr. mog.. vr.pr. fhl. Prof. v.et Waalstr. 8 P
broek. _y

Daihatsu-dealer TON \QUADFLIEG. Let op!!! ;öudejaarsaanbiedingen!!!
Porsche 911 SC 3.0 coupé,
le eig., onderhoudsboekje, ;
get. glas, nieuwst. '82; Mer- 'cedes 190Ezwartmet. 66000 :
km '86 ’ 36900,-; Ford Scor-
pio 2.8 IGL 37000 km '85

’ 23.900,-; Ford Scorpio 2.0 i
Cl aut. 68000 km '85
’22500,-; Honda integra .wit. uitgeb. 9000 km vBB ,
’27.000,-; Peugeot 205XS j
le eig. rood, 4e maand '88 '’ 19.750,-; BMW 316 M-uitv i
4-drs., zeer sportief '86 |
’26.900,-; BMW 316 4-drs.,
roodmet. 45000 km '86
’21.900,-; Toyota Celica 1.6
ST groenmet. '86 ’ 26.900,-;
Citroen BK sport excl.
uitv., zilver '85 ’18.900,-;
VW Scirocco 1.8 GTI rood,
nw.st. '84 ’ 18.900,-; Toyota
Starlet zilver 33000 km '85
’10.900,-; Honda Civic
Shuttle 5-drs. 1.5 luxe '84
’12.750,-; Honda Civic 1.2
spec. 3-drs. rood '84
’12.750,-; Opel Kadett 12
LS blauw 52000 km '85
’13.900,-; Opel Kadett 1.2
LS Limited bruin '85

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

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

’ 16.900,-; Ford Escort 1.6L
5-drs. blauwmet. '83
’10.900,-; Saab 900 GLSSedan blauwmet., 11e mnd.
'83 ’11.900,-; Mitsubishi
Lancer F blauwmet. '83
’8900,-; Skoda 120LS cou-
pé 36000 km, wit '84 ’4950,-
-; VW Golf 1.6 CL autom.
beige '82 ’7900-: Honda
Quintet autom. blauw '82
’4950,-; Mitsubishi Sappo-
ro 2.0 GLX rood '81 ’ 5750.-.
Stationcars: Ford Granada
2.8 I GL autom., als nw.
uitv. '82 ’ 9950,-; VWPassat
diesel rood nw.st. '86
’19.900,-; VW Polo Shop-
per rood 47000 km '86
’10.900,-; Toyota Tercel 4
WD blauwmet. '85 ’ 15.900,--; Suzuki SJ 410Q Softtop
wit '83 f 10.750,-. Inruilers:
Ford Granada 2.3 L LPG,
bruinmet. '82 ’ 4750,-; Ford
Taunus 1-6 Ghia 4-drs.
bruin '79 ’ 1950,-; Ford Es-
cort L geel, zeer mooi '79
’2750,-; Honda Accord 1.6
3-drs. goudmt. '80 ’2900,-;
Honda Civic L 3-drs. goud-
met. '80 ’ 1950,-; Opel Man-
ta 2.0 S Hatchback zilver '80
’3250,-; Opel Manta 1.9 N. Hatchback oranje '79
’2750,-' Opel Ascona 1.6
i.g.st. '77 ’ 1500,-; Opel Man-
ta 19N blauw i.g.st. '76

’ 1750,-; Peugeot 304 i.g.st.
78 ’ 1500,-; VW Golf diesel
blauw '77 i.g.st. ’ 1500,-. in-
ruil en financ. mogel. Bo-
vag-garantie, APK-station.
Ons nieuwe bedrijf bestaat
uit 500 m2showroom en 250
m 2werkplaats. Autobedrijf
Ton Quadflieg, Veeweg 112,
ind.terr. Abdissenbosch-
Landgraaf, tel. 045-321810.

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-bakkl. wit
'86 ’19.750,-; Lancia V 10
Turbo z. aparte auto 40000
km '86 ’15.800,-; HondaPrelude ex automaat 1.8 m.
stuurb. goudmett. '85
’21.900-; Honda Prelude
ex 5-bak kl. wit nw. st. '86

’ 22.800,-; Volvo 340 GL
diesel Sedan luxe uitv.
grijsmet. '85 ’ 14.900,-; Opel
Senator 2.5 E M. 5-bak lpg
CD uitv. blauwmet TJ4

’ 19.750,-; Opel Ascona 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
injection schuifd. stereo zil-
verm. '84 ’16.500,-; Volvo
240 GLE autom. schuifd.
Lpg, centr. v. blauwm. '83

’ 18.900,-; Opel Rekord 2.0
S GL uitv. m. Lpg kl. wit '83’11.500,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. zilverm. nw. st. '84

’ 10.750,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. groenm. div. ace.
'83’ 9.800T-; Opel Kadett 1.2
S hatchb. 42000 km
blauwm. '84 ’9800,-: VW
Golf GTI 1.8 5-bak kl.
groenm. als nw. oud model*84 ’ 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
busElO verh. dak 11000km
kl. wit '87 ’ 10.900,-; Suzuki
Carry gesloten bus kl. wit
77000 km '83j4250,-;
Inruilers: 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.
Lpg blauw '80 ’ 1950,-; Vol-
vo 244 DL m. Lpg kl. groen
'80 ’5750,-; Opel Senator
2.8 S autom. z. mooie auto
blauwm. '80 ’5950,-- Opel
Rekord automaat m. Lpg kl.
groenm. '80 ’2950,-; Pon-
üac Sunbird 6-cyl. aut. kl.
groenm. '79 ’ 2750,-.
*Erkend Bovag bedrijf
"Eigen werkplaats "'Finan-
ciering zonder aanbet. mog.
*Alle keuringen toegestaan
*Inruil mogelijk *Keuze uit
12-3 mnd. garantie *WNkeuringsstation *Garantie
boven ’ 10.000,-. Kom vrij-blijvend kijken en vergelij-
ken bij Auto Landgraaf.
Het adres voor debetere ge-
bruikte auto. Auto land-
graaf, Heerlerbaan 74-76,
Heerlen, tel. 045-424268-
-424231.
Ford Scorpio 2.0 5 bak '86
’25500,-; Honda Prelude
1.8 5 bak '86 div. ace.
’23500,-; Ford Sierra 2.3
diesel 5 bak '86 ’lBOOO,-;
Ford Sierra 1.8 laser '86
’lBOOO,-; Ford Sierra 2.0
GL 5 bak lpg '83 ’ 12500,-;
Ford Sierra 2.0 GL '82
’10750,-; Ford Sierra 1.6
Laser lpg '85’ 15500,-; Ford
Escort 1.6 L 5 bak div. ace.
'85 ’14500,-; Opel Kadett
1.2 LS '86J 15750,-; Opel
Corsa 1.3 LS hatchback sB7

’ 14750,-; Opel Corsa 1.2LS
2 deurs '87 ’ 14750,-; Opel
Ascona 1.6 LS hatchback
automaat '85 ’ 16500,-; Maz-
da 626 1.6 LX coupé '85

’ 15000,-; Mitsubishi Galant
1.6GL '86’ 17000,-; Renault
25 GTS 5 bak '86 ’23500,-;
Renault 11 1.4 Broadway 5
d. '86 ’ 13500,-; Peugeot 505
Select 5 bak '85 ’ 15500,-;
Nissan Bleubird 2.0 GL
autom. Lpg '85 ’13500,-;
Nissan Stanza 1.8 GL 5 bak
'83 ’ 9500,-; Mazda 626 auto-
maat '82 ’6250,-; Toyota
Camri 2.0 GLI autom. 5 d.
'85 Inruil Financieren en
Bovaggarantiebewijs Auto-
bedrijfP. v DIJK EN ZN,
Hompertsweg 33, Land-
graaf (Schaesberg-Kakert)
fel. 045-311729. Alle keurin-
gen toegestaan.
MAZDA 323 bj. '81 i.z.g.st.
vr.pr. ’2300,-, tel. 045-
-424424.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.

Te k. FIAT Ritmo 75 CL,
bwj.'Bl, tel. 045-458117.
Ford TAUNUS 2.0 GL '80
autom. ’1750,-. Tel. 045-
-719546.
M.B. 240 D. aut '78 ’ 5750,-;
BMW 320-6 aut LPG get.
gl., sch.d. enz. ’ 4500,-; Ka-
dett D. station '80 ’3900.-;
Honda Civic aut. '81 ’ 350Ó,--; Volvo 245 GL '79 ’3750,-;
Golf GLD type '78 ’2250,-;
Fiësta '77 APK ’900,-; VW
LT 28 ’1650,-. Inr. mog.
045-211071, Overbroekerstr.
54, Hoensbroek.
T.k. SIMCA 1308 Jubilee,
bwj. '79 met schuifdak,
stuurbekrachtiging en
electr. ramen. Pr. ’ 1000-,
tel. 227179 na 17.00 uur.

Staatspraktijkdiploma voor
bedrijfsadministratie Qpl
Per 1 februari as. starten weer te Maastricht,
Sittard en Weert de mondelinge onft,.
avondopleidingen voor wru"
Thans zijn lopende SPD-l-opleidingen te Hee^Maastricht, Roermond, Sittard, Tegelen en W 6"

Inl., prosp. en aanmelding:
Limburgse SPD-opleidingen
dir.: drs. S.J.M. Brouwers

" Gloriët 9
6247 BB Gronsveld
tel. 04408-2304

Te k. DATSUN Cherry
Coupé, bwj. '81 + APK,
zeer goedkoop. 04498-
-52195.
VOLVO 360 GLT injectie,
bwj. '88, vele extra's. Tel.
04492-4457.
Te k. FIAT Uno 60 S, bwj.
10-'B6; Mercedes 200D, bwj.
'78; Ford Escort, bwj. '84;
Ford Fiesta, bwj. '80; Mazda
626, bwj. '81: Golf diesel,
bwj. '77; Bedford vrachtwa-
gen met kipper voor klein
rijbewijs, bwj. '80. Indu-
strieterrein De Koumen
124.
Terug van financierings-
bank: BESTELBUS Ci-
troen C 25 Benz, '83,
’6500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738/04498-54510.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.
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.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.

9000 T, ACC, ATS-vel-
gen, lederen bekleding,
electr. schuifd., 65.000 km,
nov. '85.
9000 i, alu. velgen, electr.
schuifd., electr. ramen,
electr. spiegels, 68.000
km, bj. '87.
9000 i, electr. ramen,
electr. spiegels, 87.000
km, bj. '86.
900 4-drs. M 5, lpg, spoiler
alu. velgen,bj. '86.
900, 5-drs., LPG, 60.000
km, bj. '87.
900 T, 5-drs. SR I, S-pak-
ket '85

900, 4-drs. Lpg '81,
’10.500,-
-900, 4-drs., '83.
99 GL, 2-drs. M5, d.blauw
'83.
99 GL, 2-drs. M5, grijsmet.
'83
99 GL, LPG ’ 6500- '82.
900 turbo autom. '81
’10.500,-.

Prisma Monte Carlo 1.6,
35.000 km, 31-12-86.
Delta 1600 GT, '84.

Hyundai Pony, 15L Olym-
pic, 75.000 km '88.
Fiat Panda, APK, ’ 4500
'82.
Peugeot 305 GL diesel,
105.000 km, ’6500,- '83.

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5,
6042 EK Roermond

Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en
Lancia-dealer voor

H0402 Midden-Limburg.

VW Passat CL diesel, bwj.
'85, 100.000 km i.z.&st. Nw.
banden v.a. 14 u. Tel. 045-
-453015.
Te k. TOYOTA Carina
4-drs. nw. banden, koppel,
remmen, bj. '78; Audi 80LS
bwj. '78. Tel. 04490-28612 na
19.00 uur.
Te k. FIAT 127 special
i.z.g.st. ’ 1950,-. Tel. Ó4492-
-13(M.
Opgelet: HONDA Accord
aut. LPG, bj. '79: Toyota
Starlet DL bj. '79; Mini spe-
ciaal bj. '81; Mercedes 200
Benz bj. '79. Recente APK.
Tel. 04490-27879.
BMW 728LPG. vele extra's,
bj. '79. Vr.pr. ’5650,-. Moet
weg! Tel. 045-726207.
Tek. zeer mooieFord TAU-
NUS 1600 met APK t/m
nov. '89. Pr. ’ 2700,- (zien is
kopen), Malbergstr. 17,
Voerendaal (Kunrade).

T.k. BMW, hartge 3 serie,
bwj. '85, Celica Cabriolet,
bwj.'BB, tel. 045-323942.
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),

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

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
BEDRIJFSAUTO'S groot
en klein, steeds 25 st be-
stellers, bussen, minibus-
ies, grote en kleine bestel-
lers, diesels, verlaagd en
verhoogd, open en geslo-
ten, dubbele en enkele ca-
bines, open laadbakken, di-
verse luxe auto's in alle
prijsklassen. Donny Klas-
sen BV., Meerssenerweg
219, Maastricht. Tel. 043-
-635222 of 043-634915.
T.k. GOLF GTibjr. eind '77,
m. APK 12-'B9. i.z.g.st
Vr.pr. ’3250.-. Tel. 045-
-218386. Koekoekstr. 11,
Versiliënbosch-Heerlen.
T.k. Opel KADETT 12 S
rood, bjr. 1980, model 1981.
Tel 045-218425.
Weg. omst t.k. i.z.g.st. Opel
KADETT 1.3 S hatchback,
bjr. okt '85, donkerblauw.
Pr. n.o.tk. Tel. 045-441981.
Te k. Citr. DYANE '80, pas
54.000 km gel. APK 8-'B9

’ 1250,-. 045-252947.
Te k. BMW 320.6, antra-
cietgr., LPG, '80, APK,
mooie auto, ’5750,-. Tel.
04490-49189.
Te k. VW PASSAT C 1600diesel, stationcar, 5-bak,
5-drs., blauw, nw. mod. '82,
mooie auto, ’6750,-. Tel.
04498-54651.
Te k. MAZDA 323 1-3 HB,
nw. mod. '82, APK, pr.st,
’4650,-. 04490-26047.
Te k. FORD Escort 1.3 L,
bwj. '81, 5-drs., APK, nw.st,
bwj. '81, ’ 6650,-. Tel. 04490-
-19749.
Te k. FORD Escort 1.3 L,
bwj. '81,APK, 3-drs., a.nw.,
’,6350,-. 04490-25489.
Komplete GASINSTAL-
LATIE, 85-litertank, merk
Koltek. Pr. ’250,-. Tel.
227179 na 17.00 uur.
Te k. Toy. CELICA Lift-
back, bwj. '78 + LPG, APK
Urn 11-'B9, vr.pr. ’1450,-.
Moltweg 26, Schaesberg.

Te k. Opel KADETT 1200 S
Hatchback de luxe, 3-drs.,
bwjr. '80,kmst. 84.000, APK
l-l-'9O, kl. bruinmet., bijz.
mooi, i.z.g.st. Vraagpr.
’4750,-. Tel. 045-259809.
T.k. OPEL Ascona 1.6 S,
hatchback, bwj. '83, pr.
’9500-, 045-351606.
CITROEN GSA Club '81,
nw.st, APK 2e mnd. '90.
’2.450,-. 045-415528.
Weg. sterfgeval t.k. RE-
NAULT 5 TL, als nieuw,
bwj. aug. '87, 12.000km. pr.

’ 12.500,-. Tel. na 18.00 uur
045-414Ó86.

Mooie R5GTL. bwjr. eind
'80, 5-drs. Pr. ’1750,-. Tel.045-422610.
Te k. HONDA Civic 5-drs.
5-gang, bwjr. eind '80, APK
'89, als nw. ’3950,-. Tel. 045-
-453572.
T.k. OPEL Commodore 2.5
S, bj. '80. Vr.pr. ’ 4950,-. Tel.
04455-1368.
Te k. 5 AUTO'S; Nissan
1608 radio, trekh., bj. '80

’ 1950,-. Ford Granada 2300
sportwielen, radio/cass.
trekh., '81 ’2400,-. Volvo
343 bj. '80 gasinstall. ’ 1750,--. Fiat Ritmo 75 CL '81

’ 1750,-. Fiat Zastava Yugo
45 bj. '84 ’ 2450,-.Alle auto's
APK en i.z.g.st. 3 mnd.
schriftelijke garantie. Tel.
045-323178.

Opel MANTA hatchback,
bwj. '79, lichte schade. Tel.
045-210502.
Ford FIESTA 1.1L bwj. '80
i.g.st. ’1950,-. Tel. 045-
-272019.
OPELKadett 13 N 5-drs. t.
'81, kl. rood, met trekh. en
nw. Apk in pr. st. ’3750,-.
Tel. 045-259228.
VOLVO 345 autom.. 5-drs.
bwj. '81, i.z.g.st. Pr. ’ 7500,-.
045-253305.
Te k. OPEL Ascona bwjr.
'83 in nw.st. met apk +
trekh., luxe uitv., 4-drs., kl.
goudmet. ’ 9000,-. Tel. 045-
-259228.
OPEL Kadett '77 i.g.st. Tel.
045-752235.

Te k. goed onderh. OPEL
Kadett City (zeer zuinig) +
apk. Vr.pr. ’ 1275,-. Pun-
telstr. 46 Simpelveld. Na
18.00 uur.
Tek. GOLF C 1300 bwj. '83,
nieuw model, sportvelgen.
Koopje. Tel. 045-726716.

Auto Aarts: INRUILERS:
Opel Kadett GSI sedan '87;
Opel Omega 2.3 D 1987;
BMW 728 i 1982; BMW 316
1982; Seat Ronda 1.5 GLX
'84, '85; Ford Taunus 2.0
aut. '81-Citroen Visa Super
E '81. Div. goedkope inrui-
lers. Hamstraat 211 Kerkra-
de. 045-412545.

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

15.000 Opti-Belt
V-snaren direct uit voorraad leverbaar

Voor industrie, landbouw en huishoudmachines
Kerp

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

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

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

V. part. t.k. aang. weg. vertr. buitenl. VW GOLF GT4
donkerbl.met. 1.8 L, 90 PK, 5 versn. m. div. ace. '87
±25.000 km. 04406-15120.

INGERUILD!!! Met APK
Mini automatic '84 ’6750,-;
Honda Prelude '81 rood

’ 6750,-; Honda Accord '78
groen’ 850,-; Fiat Panda '82

’ 4750,-; Ford Fiesta le eige-
naar '83 goudk. ’6750,-;
Ford Escort type '81 ’ 6500,-
-; Opel Ascona spuitwerk '79

’ 1250,-; Volvo 66 automatic
'79 geel ’ 2500,-: Fiat Ritmo
85 % blauw '83 ’6750,-;
BMW 320-6 mooi ’5950-;
Mitsubishi Galant combi
lpg '83 ’ 7250,-; Renault 18
combi '82 ’4950,-; Nissan
Cherry combi '81 ’4250-;
peugeot bestel dies. '82

’ 3750,-; Buggie mooi

’ 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.
Te k. VW-KEVER i.z.g.st.
APK '73 tel. 04499-3398.
SEAT dealer, A.C.H. Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. Tel.045^222455 biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
'87; Seat Ibiza Van diesel
'86; Seat Malaga 1.5 GLX
'88; Seat Ronda 1.2 GL '84;
Subaru 1800 GL 4 WD '88;
Subaru 1800 GL '85- Suba-
ru 1300 3-drs. '84; Subaru
1300 '80 en '81; Subaru Mini
'87 (2x); Renault R 5'85 en
'81;Lada 2105 GL '83 en '82;
Fiat Panda '81; Honda Civic
'80 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-
Eer '80. Inr. en fin. mog.

>ond. koopavond.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, allemerken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Te k. van dame mooie VW
JETTA L 5 autom., kl. bei-
ge, alles 100%. APK tot eind
IS9, bj. '81. Vr.pr. ’4500,-.
Ernst Casimirstraat 2, Ka-
kert/Landgraaf.

Te k. RENAULT 14 TL 5
drs. bj. '81, mcl. radiocass.
APK, keur pr. ’1250,-
-i.z.g.st. tel. 045-463289.
Te k. aangebodenOpel KA-
DETT stationcar 12 S, lpg
onderbouw bj. '82, le eige-
naar moet weg, tel. 225901^
Te k. CITROEN GS bj. '78,
APK tot sept. '89 i.g.st.

’ 800,-, 045-420697.
Te k. VOLVO 360 GLT,
3-drs., bwj. '86, bl.met. Te
bevr. 04498-57459.
Te k. Opel MANTA 1.6
Lz.g.st. type '79 trekh., vr.pr.
’2750,-04454-1632.
Te koop Ford FIESTA Fes-
tival bj. '83, Dr. Philips-
straat 54, Hoensbroek.
Te k. FORD Escort 14 Cl
5-drs. bj. '11-'B6 ’16.500,-.
Inr. mog. 045-453572.
Te k. OPEL Rekord GL bj.
'85, 33.000 km. Inr. mog.
Tel. 045-316940.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
BMW 315 t '83 gloednieuw,
luxe uitv. ’ 7950,-. St. Mar-
tinusstr. 31, Kerkrade-W.
Te k. MAZDA 323 bj. '80,
apk 16-12-'B9, iets spuit-
werk, vr.pr. ’ 1450,-. Tel.
045-452008;
Te k. MAZDA 323 zien is
kopen, bi. '77, pr. ’950,-.
Tel 045-259664.
Te k. Ford ESCORT 1.6 die-
sel vr.pr. ’ 11.000,- tel. 045-
-411786.
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.
PEUGEOT 104 GL m. '80,
z.m. ’ 1600,-. Lampisterie-
straat 2, Hoensbroek.
MAZDA 323 bj. '80. Tel.
045-463280.
Feestelijke kerstshow van
,22 fm 31 december auto
Vonken, Ford modellen
1989 met veel extra's en ak-
tiemodellen. Geselecteerde
occasions met speciale prij-
zen tijdens de show o.a.
SCORPIO 2.0 L GL '86; Ac-
cord 2.0 L EX aerodeck
LPG '86; Audi 80 diesel CL
'86; Sierra 2.3 L dieselLaser
'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
1.6L 5 D CL '84; Starlet 1.3
L DX '84; Corsa 1.2 L LS
'84; Orion 1.6L GL '83; Es-
cort 1.6 LBravo '83.Diverse
goedkope inruilwagens.
Wijngaardsweg 8, Heerlen-
/Hoensbroek, tel. 045-
-212459.
Te k. OPELkadett HB 12S,

foudmetal.. 3-drs., bwj. '83,
nw. banden, uitl., trekh.,

radio-cass. Vr.pr. ’ 9200,-.
Tel. 045-227520.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn
bij Stiba-autosloperij Ra-
Eie. Tevens schade- en ge-

mikte automobielen. In-
en verkoop. Locht 70, Kerk-
rade-West. Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.
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 Cressida
Diesel, nw. mod., t '83,

’6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
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 S

,Autom., bj. '79. i.z.g.st.,
’3900,-; Audi 80 GLS, t.*80, ’ 3900,-;Honda Accord,
t '80, ’2400,-; Mazda 626
Hardtop Coupé, t. '80,
’3900,-: Fiat Uno 55 S, tvB6, ’10.500,-; Renault 18
TL, lpg, t. '82, ’3900,--Opel
Manta, t '77, ’ 1900,-; Toyo-
ta Starlet State, t. '80,

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

’ 1900,-; Chrysler Talbot
1510, t '81, ’2250.-; 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 fï-
nanciering mogelijk.

mmmmmmmmmmmmm. T" jiiDa,fjjjy WS****""^
Nu in onze showroom: de nieuweAlfa 164. >«sè^^^^^^^^l^^Ö^^^^(^^B MÉIHOfwel sportiviteit in zijn meest exclusievevorm. j^^^B |||| \|P^lpll|||

Een uitgebreide proefrit leert u datAlfa de ,B K:fl
grenzen opnieuw heeftverlegd. HlkjM

Leaseprijzen v.a. fl. 1.259,- excl. BTW
gebaseerd op 20.000km/48 mnd.

Automobielbedrijf _ AUTOBEDRIJF
E.A. KOZOLE _** SANDERS O» arco - stem
Edisonstraat 23, nabij draf- en renbaan Autocentrum SANDERS BV Akerstraat 128. \Al"£y COUMANS HAVENSTRAAT 25
Schaesberg-Landgraaf. telefoon 045-321088 Brunssum, tel. 045-251644 _ @ 04490-32026
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KL je ËK;.i

Al vanaff 575,-
-per maand een Mercedes-Benz

bedrijfswagen

N.8.: meer dan 11 jaar Nederlands meest verkochte
bestelwagen. Informeer naar onze voorwaarden.

Truckcentrum Smeets
MB Zuid-Limburg BV

Heerlen/Hoensbroek, Wijngaardsweg 55, tel. 045-224800
Maastricht, Akersteenweg 10, tel. 043-613200
Geleen, Rijksweg-Nrd. 125, tel. 04490-46333

2038aPrijzen vrijblijvend, excl. BTW

EUROPA'S GROOTSTE DISCO-IJSBAAN
-£■ Kerst ijs-disco

a^ W%m*m\\ Kerstavond en 1e Kerst^
Wrcjfl j^^S I^P^^^ 2e Kerstdag geopend

Voor veel automobilisten
begintde nasleep nadat
de schade is hersteld.

Alleen een Acoat-Selected schadebedrijf
controleert de technische staat van de auto en
repareert waar nodig, ook als het om de motor gaat.

Bovendien regelen wij alles met de Jmmaamummm
verzekering. En u krijgt tijdens het schade- r""»l
herstel gratis een auto van ons mee. L^J"

"eigen sleepdienst

" moderne spuit- en richtapp.. " alle merken voorruiten f-mij

" schuif- en zonnedaken " ieenauto beschikbaar i ■ -
inzetbaar " makkelijk bereikbaar bfqcwr

lA autoschade de Vries bv
I ~'yf^f* Grasbroekerweg 28 - HEERLEN - Telefoon 045-722463

voorschadeherstel zonder nasleep.

UW PEUGEOT DEALER MET DE MEESTE SERVICE

n* Reeds 20 jaar Peugeot-ervaring.
★ Zeer grote onderdelenvoorraad.

* Grote Peugeot accessoiresshop.
★ 25 Man vakbekwaam personeel.
★ Grote voorraad nieuwe en occasion-auto's.

* 50 Nieuwe huurauto's (Europcar autoverhuur).

SCHELSBERG 45 " HEERLEN - TELEFOON 720202

/fj\ ALLE MATEN EN MERKEN
/SS-l^^y^A NIEUW EN GEBRUIKT.
y^Ng J Cis^ " Concurrerende prijzen.
L!|JijSfcv~ -y^-^"^^ m Specialist in het
ffig§&& -y BALANCEREN EN UITLIJNEN

WMmmWROUWETTE*mWz-m\^E'autobanden
Putweg49 KLIMMEN Tel. 04405-1286
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Volvo
Volvo geeft, middels een openge-
werkte Volvo 480 ES, haar 'high-
tech'-geheimen prijs. Philips Car
Stereo toont de Hunter, een auto op
basis van de Ford Sierra 4x4 met het
neusje van de zalm op het gebied
van auto-audio. Exclusieve sportwa-
gens als deBritse Reliant Scimitar en
de Nederlandse Donkervoort ziet
men ook niet op elke hoek van de
straat. Gedurende de showdagen
wordt er een Autosportfilmfestival
gehouden waar 26 films op het pro-
ramma staan. Ook de tuningbranche
presenteren diverse boliden. De In-
ternationale Raceshow wordt ge-
houden op tweede kerstdag van
12.00 tot 18.00 uur, dinsdag 27 de-
cember van 10.00 tot 20.00 uur en
woensdag 28 december van van
10.00 tot 18.00 uur.

Racersin Autotron
R^rs van racers en 'race-kanonnen' kunnen van 22 december tot

''i '8 januari in het Autotron in Rosmalen hun hart ophalen. Wat er zoal
j 6n? Le Mans-wagens van het type Ferrari 250 LM en Jaguar D-type.

\( yï? «iet twaalf cilinder motoren: Lamborghini Countach LP4OO, Jaguar
H§t Convertible en Ferrari Daytona Spider. Racers uit het verleden,

$LR°nder meer BMW 328 MiUe Miglia, Aston Martin DB4, Mercedes
6^ en Cisitalia Abarth. Toekomstauto's als de MG EX-E, Peugeot Qua-
L Droomauto's als deBugatti Type 37, Alfa Romeo 2000 Sporti-
t 6 erder tientallen modellen elk thuishorend in aparte categorieën.

l°onstelling is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur (eerste
Ig9 gesloten). De entree bedraagt 10 gulden voor volwassenen en

voor kinderen.

Thuismarkt
Bij de coupé zal die bvb en btw
slechts marginaal indruk maken op
aanstaande kopers. Die zullen
vooral overtuigd moeten zijn van

het nieuwe concept: een sportieve
limousine waarbij je niet inlevert
op comfort en waarvoor een flink
bedrag betaald moet worden. Audi
slaagt er na een succesvolle start
met de 80/90-serie in om in West-
Duitsland BMW in de hoge mid-
denklasse voor te blijven. Vraag is
echter of zij in de topklasse gang-
maker kunnen worden. De recent
uitgebrachte Audi V8zal bij ons
niet zo aanslaan als bijvoorbeeld in

Oostenrijk waar voor dit ruim an-
derhalve ton kostende model het
verwachte aantal verkopen direct
meer dan verdubbelde. Van de
nieuwe coupé waarvan er in '89
22.000 stuks worden gebouwd, zal
meer dan de helft voor de thuis-
markt zijn. Geen probleem om die
te verkopen als men de prijzen
ziet. Voor de eenvoudigste betaalt
men daar 45 mille en het overcom-
plete 20-kleppermodel kost slechts

61 mille. Hoe die prijsverschillen
over een paar jaar bij de EG-een-
wording gladgestreken zullen zijn
moet men maar afwachten.

Alle takken van autosport vertegenwoordigd

Raceshow in Eindhoven
7 Jaar en dag vindt tussen kerst en nieuwjaar in Eindhoven

Raceshow plaats. Een honderdtwintigtal race-
'%boüden alsmede -motoren uit nationale en internationale

staan opgesteld in de naast het PSV-stadion gele-
Evenementenhal. Alle takken zijn vertegenwoordigd, zoals

rally-, terrein-, kart en rallycross.

van Ayrton Senna (wereld-en Fl), de Marlboro-McLa-
Jp. staan er. En de West Zak-
? pl, deBenetton Ford Fl en de
,' lotus-Honda. Het roemruchte
j F6rrari neemt een uitzonderlij-

l^s in met de Testarossa. Naast
uit de Formule 1 staan

I** Uit de Formule Ford 1600 en
Sports 2000,

jr Starlet Cup en Opel Lotus
i opgesteld. Ook de groep
■sche van de stal Van Kremer
J*6kt niet. De rallywagen van
>l komst, Toyota Celica Turbo
4Valt samen met de monstrueu-

MG Metro 6R4
v^ te bewonderen. In hetfe6s Toerwagenkampioen-
*v°eren BMW en Mercedes de

boventoon en pakken in Eindhoven
uit met respectievelijk een M 3 en
een 190 2.3 16V AMG. Ook derally-
wagens van het Ford Sierra Team en
de Porsche 911 van de Rallysprint-
kampioen 1988Kobus zijn te bewon-
deren. De Daihatsu Rocky en de
Range Rover Proto uit het NK Endu-
rance 4x4 zijn ook present. De
Yamaha-Sidecar van het meervou-
dig wereldkampioensduo Streuer/S-
-nieders en een scala race- en trial-
motoren staan in deKNMV-stand.

# De Maxlboro
McLaren MP4 van
Ayrton Senna te kijk
tijdens de
Internationale
Raceshow in
Eindhoven.

auto

Chrysler op Nederlandse
markt weer in opmars

Jtysler is weer terug aan het
Mront. Eind zeventiger jaren
F^erde Chrysler dik in de
Wiemen. Enerzijds was er het
Jacle met Simca, daarnaast
Nn er afzet-problemen op de
Nrikaanse markt. In 1978 nam
F> ex-directeur van Ford USA,
r lacocca, het roer over. Hij
Pd. zei men, voor een onmo-
Wke taak. lacocca maakte het
*i&r onmogelijke waar en red-
l Chrysler van het bankroet.

is Chrysler de derde auto-
r^ucent op de Amerikaanse
[jjfkt en bouwt meer dan twee

auto's per jaar.

gevestigde Ameri-
r Cars is Chrysler-dealer.

J^ de lijnvan Chrysler, Dodge
neemt men er ook im-

?" van de VIP-bus Chevrolet
P*emaster ter hand. Tot dit
r zijn de verkoopactiviteiten
P een laag pitje blijven bran-
rj- Afgelopen juli is Chrysler in

terug voor het voet-je getreden met Chrysler Im-
Holland. American Cars is

een van de zeventien officiële
dealers in Nederland. Volgens
verkoper Wevers is de invloed
van Lee lacocca duidelijk merk-
baar. Er wordt een goed product
gemaakt. Tot 31 oktober jongstle-
den verviervoudigde Chrysler in
Nederland de verkoopcijfers.
Het succes is te danken aan mo-
derne en energiezuinige model-
len in het programma. Vroeger
was een verbruik van 1:15 bij US
Chrysler normaal, nu ligt het rond
de 1:10.
Tien jaren geleden ongeveer
werden er in Limburg tal van
Amerikaanse personenauto's
verkocht. De 'verkopers' zijn
praktisch uitgestorven. Op Ame-
rican Cars na. Door de huidige
koers van de dollar is een Ameri-
kaan voor de koper weer aan-
trekkelijk. Tussentijds zijn veel
bestuurders van Amerikanen
overgestapt naar Duitsers van
merken als BMW en Mercedes.
Chrysler beweegt zich in Neder-
land in een marktsegment van
35.000 gulden met de ES tot
.70.000 gulden voor de Leßaron
Convertible Turbo Automatic.
Het verkcopscala omvat de ES,
GTS, Leßaron, de GS en de Voya-
ger, alsmede de Jeep in Wrang-
ler-of Cherokee-uitvoering. De
heer Wevers ziet de toekomst
rooskleurig tegemoet. Er is een
brede interesse bij het publiek,
de verkoop loopt goed en, wat
nog belangrijker is, de' klant
blijkt tevreden." Hef vlaggeschip van Chrysler, deLeßaron Convertible

Audi Coupé voor de goed
gevulde portemonnee

Bij Audi brengt men de laatste ja-
ren in hoog tempo vrij opmerkelij-
ke auto's op de markt die, naar het
blijkt, steeds meer gewild zijn. In
Nederland gaat het met een ver-
koopdaling van elfprocent dan niet
zo goed, de export in Europa steeg
daarentegen —vergeleken met vo-
rig jaar- de afgelopen negen
maanden met twintig procent.
Rond 1990 gaat Audi ook in China,
met VAW Changchung, zaken
doen door er 30.000 Audi 100's te
laten assembleren. Later dient die
fabriek een groot deel van de pro-
duktie over te gaan nemen.
In Nederland importeur Pon, ooit
begonnen met de eenvoudige VW
Kevers, van dit merk 10.000 auto's
per jaar. In het hoge middenseg-
ment gaat er vijf procent aan Audi
90's de deur uit en van de nu uitge-
komen coupé, die deels opge-
bouwd is rond dit type zullen er
vanaf de komende RAI honderd
welwillende cliënten gevonden
moeten worden. Welwillend in die
zin dat ze de inhoud van een goed
gevulde portefeuille flink zien slin-
ken na aankoop van een van de
drie verkrijgbare typen. De voor-
wiel aangedreven coupé kost 70
mille, de 136 pk Onattro 93 mille en
de 170 pk Ouattro haalt de pittige
prijs van 116 mille. En die bedra-
gen zijn nog maar gissingen, omdat
de regering alle importeurs in het
ongewisse laat wanneer de nieuwe
bvb en btw ingaat. Directeur Lada-
ge: „Het is droevig dat wij zo aan
een draadje hangen en Den Haag
nauwelijks gehoor geeft aan onze
terechte zorgen. We moeten nu bij
de fabriek bijvoorbeeld enkele
honderden al bestelde Golfs 1.3i

laten staan, want als die voor de
nieuwe regeling worden inge-
klaard zit je naast een deel subsi-
die en serieuze kopers die alsnog
afhaken".

" Audi Quatro Coupé voor de goed gevuldeportemonnee.

Alert
De Ouattro heeft een handbedien-
de sperdifferentieel voor de ach-
teras waardoor men tot 25 km per
uur uit moeilijk terrein weg kan rij-
den. De permanente 4WD met Tor-
sen-tussendifferentieel wordt ge-
schakeld middels een goede vijf-
bak die eigenlijk wat te lange over-
brengingsverhouding heeft gezien
het sportieve imago. Hoewel de
vijfde versnelling 'fahren' verkiest
boven 'sparen' is het alert reage-
ren op het gas niet voor honderd
procent aanwezig. Een bereikbare
top van ruim 200 km/uur hoeft even-
wel niet steeds flitsend gehaald te
worden. En van 0 tot 100 km/uur in
slechts 8,4 seconde is toch vlot ge-
noeg voor deze coupé.

Zorg .ANWB
over vroege
sluiting van
tankstations

De ANWB maakt zich zorgen over
de afnemende nachtelijke servi-
ce op het wegennet. De bond
meent dat op regelmatige afstand
langs autosnelwegen, maar ook in
steden, gedurende vierentwintig
uren een aantal benzinestations
open dient te blijven, desnoods
speciaal bemand. Aanleiding tot
deze reactie is een voorstel van
onder meer de Bovag aan de mi-
nister van economische zaken om
benzinestations om 20.00 in plaats
van om 23.00 uur te sluiten. De
ANWB meent dat door vroege
sluiting van benzinestations meer
voertuigen 's nachts zonder
brandstof komen te staan. Nu al
moet de Wegenwacht, vergele-
ken met overdag, gedurende
nachtelijke uren twee a driemaal
meer brandstofhulp verlenen.
Bovendien wordt, volgens de
ANWB, de kwaliteit van het we-
gennet mede bepaald door per-
soonlijke hulpverlening en servi-
ce. Dit geldt bijvoorbeeld voor
buitenlanders die informatie die-
nen te krijgen en mogelijkheid
dienen te hebben om te tanken,
ook wanneer ze voor de automaat
niet de beschikking hebben over
het juiste geld of de juiste credit-
card. Ook voor minder validen is
de vroege sluiting van benzine-
stations een probleem. De pro-
blemen die deze groep bij tan-
ken en betalen ondervindt, wor-
den verergerd door de trend van
beveiliging en automatisering,
meent de ANWB.

Pakruimte
De motortechniek van Audi, het
aandrijfconcept, de charmante
aankleding van het geheel en het
opvallend rechtlijnige uiterlijk
spreken tot de verbeelding. Min-
puntjes zijn het ontbreken van een
kaartleeslampje, gevaarlijk uitste-
kende handgrepen boven de deu-
ren, matige sportstoelen in de
duurste versie en niet bijster veel
zithoogte achterin. De neerklapba-
re achterbank kan in deze coupé
drie keer meer pakruimte bieden,
zoiets mag zo spoedig mogelijk in
de 80/90-serie ingevoerd worden.
Alleen als er een andere bodem-
plaat onder die modellen komt is
dat mogelijk. Tot die tijd moet die
kopersgroep zich tevreden stellen
met een nog steeds te krappe
vreemd gevormde kofferbak. De
kunststof klep van de Audi coupé
maakt een hoog opstaande rand
van metaal noodzakelijk anders
schiet er bij een aanrijding teveel
massa door als die kunststof klep
tot aan de bumper zou doorlopen.

■

lachten over de
l^orging op
ferdag?

\ Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

...

Toyota mengelers
occasion kerstmarkt
fret lagere 1989 prijzen

■ ISLmi Wkm\
f^mtH*iii*B*nHN* Al ' *"'___""__

aa,^ jSj\\vjjjiiiiiiWk '" _^^^^_
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KAPPERoiT*a"pstergev*\
mft iets ervaring. Maison
Chic. Tel. 04490-45614.
MEISJES gevraagd voor

bar. Halen/brengen,
tet; 045-244240/241592.
Wj£ met 2 rechterhanden
en» kennis van electrisch
LASSEN wil montagewerk
dd>n. Vast werk. It. 25-30 jr.. aten. Eykskensweg
ltt; Geulle. Tel. 043-641044.

W.J. Zegel BV. vraagt voor het verrichten van div. werk-
zaamheden in pakhuis en op de markt, handige en zelf-
st. MEDEWERKERS, die niet bang zijn om aan te pak-
ken. De werkzaamheden zijn afwisselend. Kandidaten
kunnen schriftelijk of telefonisch solliciteren bij W.J. Ze-
gel BV., Haring- en Zeevisgroothandel, Langheckweg
20, Kerkrade-W., Industrietterein Dentgenbach, tel. 045-
-460140.
Wie kan mij MECEDO-
NISCH leren, uiteraard te-
gen betaling. Tel. 043-
-474832.

Erv. SERVEERSTER v.
restaurant aan de Selfkant
en erv. kok gevraagd tel. 09- i49-2455-1866 of 2978. l

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Goedlopende club te Kerk-
rade vr. dringend MEIS-
JES. Tel. 045-423634.
Club Exclusief te Kerkrade
vr. GASTVROUW. Tel. 045-
-423634.
Gevr. BUFFETHULP tel.
045-412715.

Huisvrouw zoekt HUIS-VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.
Nette TAXICHAUFFEUR
m. erv. gevr. Pers. aanm.
Maastrichterstr. 157, Bruns-
sum.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas. water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

TV-ANTENNES ’395,-,all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-burg. Géén voorrijkosten!
Koenen, 045-441693.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.

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
§arantie. K/J Handelson-
erneming. Stationstraat

294, Nuth. Tel. 045-242602.

KACHELS nieuw en ge-
bruikt koop je bij de vak-
man. Gratis gebracht en ge-
plaatst. Nergens goedko-
Êer, diverse aanbiedingen.

»e Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.
Grote keuze in KERST-
GROEPEN Lucie Klei-
kamp Voorstad 1 Sittard
04490-10457.
ANTIEK: vrijslinger, oma-
klok, lantaarnklok, boeken-
kast. 045-750917.

Wmm
KLEUREN-TV *e
voltransistor, moo'
weg. omst.heden-
-2701183. __^rfn
Te k. MODELA4,>;
verbr. motor en a»* co[
sturing ’4OO,- &% \A
tel. 045-424212_nai%7
Goede KLEUR^V
met garantie,Ph*£r#
beeldv.a. ’145,-., »£,#
sort. tv's. Occasion^Geel, Grasbroekeg7ffl
Heerlen. Tel Ojg^V

BB^aKf^Sgua.pit )mmiI ■, mmm „„,,_ m Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - mamm—^—^—^—~^m\\Tr^X

Zondags I fl
HAPPY -WT^| I
HOUR

Ie en 2e Kerstdag geopend

1 januari Frühshoppen met
Trio Kwatsch

vanaf g .
20.00 uur r BdflUtS
Wij wensen onze klanten, vrienden en
bekenden een vrolijk Kerstfeest

Gezellig dunClflQ

HOOFDSTRAAT 30KERKRADE
Dageii|Ks geopend va. 11 00 uur
Dinsdag rustdag

mWmm rWtykJÊ H^l

2e Kerstdag, Kerstavond
en 1e Kerstdag gesloten.

DJ WILCO
Wilma en Wilco Willems
wensen alle klanten,
vrienden en bekenden
een vrolijk Kerstfeest

-. . -^H \W ,* I'/MM mmm\\

\\\\m^m\mm\ f * '99

DISCOTHEEK

Los Veeas
NIEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur
veel gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2

Nieuwenhagen/Landgraaf

2e kerstdag geopend
oudejaarsavond en

nieuwjaarsdag geopend

Directie en personeel
wensen clientèle,

vrienden en bekenden
een vrolijk kerstfeest

p f 8! umi

■ .Zai>__~-) 1 ■TTCTI J-Tal ' rT*l?"^P"^r^ ■ iITJ'II i^*B

HL y^»T(^^V /7^pV 04493-4193

VmëPs v—l l I l I Spaubeek

wÊÈmSm*

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag i.v.m.
kerstavond

geen dansen
Dinsdag gezellige

avond voor
alleenstaanden met

orkest
New Team

Wij' wensen al onze klanten,
menden en bekenden een

trolijk kerstfeest

Gemeen-
schapshuis
Schimmert

2e kerstdag

disco
wmtmtmtm

Uk] DISCO

MiTropic
y* " Tentstraat 478 -
\ Vaals

Verrassing
2e kerstdag

MIDNIGHT
SHOW 1

i i it i rttiti

NEWYORK
Vrijdag 23 december

Miss Wet
T-shirt

bekendvan veromca ~.

Pirt-Up BlTow me!.als gaste
PiivUpvan de maand»

december.
2e Kerstdag geopend
vanaf 14.00 uur met

new beat muziek.
Van 14.00-18.00 uur

bier en fris voor

ÉÉN PIEK
Wij #ef>sm at ome klanten,
vtMvten m bekenden«#tï

vrolijk Kerstfeest.
Annemie Habets

Nico Pitz
Bokstraat 41a
Heerlerheide

■■■.■ï.a—jim 1111■■ iiii 111 iirrn iiwiiiiiiiiwili■n : 111i i'i'i.ll■

Srw^S Kcrfl mlm^Ê^m\JmJm\Ê
r mmmM

■firn Bla*''ja».i^l^iafl 1"T ■ -M
B^^3/il^a^^ Wmmmm^^'yr fc. ""

Dancing HOUSMANS Montfort I
zaterdag 24 dcc. gesloten

eerste kerstdag The Run
tweede kerstdag Hurricane |

zaterdag 31 dcc. gesloten
nieuwjaarsdag Flamingo

:

TOT ZIENS IN </ JhA DISCOTHEEK A flfc-t.l
é ónop innm^EJHlf^^ KERKRADE-HOOFDSTRAAT 26 118 mm mm"^"r -2-045-452471 H^ ■

Donderdag, vrijdag en 2e Kerstdag geopend!
1 januari nieuwjaarsfrühshoppen met

ORIGINAL BERGDORF MUSIKANTEN uit Übachsberg L
Directie en personeel wensen onze klanten, vrienden er> i

bekenden een vrolijk Kerstfeest

c^ Anders uit? j/fMyfëjèkr* De nieuwe dimensie in Heerlen >§P^

c^Ajtottb^ La Cavd
, . „ het adres voor gezelligheid}Emmaple.nl Wilhelminaplein 2 1

Dagelijks van ', in(A 1
10.00 tot 02.00 ■ Vanavon I
2e kerstdag | Tïclc^ lgeopend

t
■ ■ aWB%. ■

Vrij ent** 1
2e kerstd^ I, vanaf 20.00 t^J

UITGAANSCENTRUM

Kerstavond en eerste kerstdag gesloten Tweedekerstdag geopend v.a. 20.00utf
Tweedekerstdag: kerstsurprise//

Zaterdag 31 december- Zondag 1 januari __^\
-mmmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaama mmmmmm—

Jl Sylvester Party J\^ . I J _— —B^ * van oud naar nieuw op de seconde via onze video monitoren
Nvfll .-ron1 * een spectaculair vuurwerk om middernacht in de zaak
ore»®0 '* en alB k,aPPer °P de vuurpijl: uitAmerika (bekend van „SpanK ; I j

Entreekaarten te verkrijgen aan Inmmam%# p/\»Uê\P hflWkmm* onze kassa. Reserveren mogelijk. I JIMMY DU "iyiil-***lv Tel. 04490-79297. Beperkt aantalkaarten. ■ Tr-TTTTTffiTffi r tïït tt rrtt n—

Globe, Burg. Janssenstr. 26, Beek (t.o. kerk). Geopend donderdag, vrijdag, zaterdag^zono^j
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" zie verder pagina 16
'Wij leiden twee levens'

Van onze verslaggever
HEERLEN — De Onderwijsstich-
ting St. Bernardinus te Heerlen
staat niet meer alleen in haar afwij-
zing van het nieuwe bisschoppelij-

Rel om ’ziekenhuiswinkel’
Ondernemers Brunssum: ’Oneerlijke concurrentie’

■ke reglement voor katholieke scho-
len. Ook de Stichting Katholiek On-
derwijs voor Midden-Limburg wijst
namelijk het reglement af. Onder
deze stichting ressorteren acht
scholen in het Middenlimburgse
met circa 5400 leerlingen.
Dé besturen van katholieke scholen
in Limburg werden vorig jaar ge-
confronteerd met het standpuntvan
bisschop Gijsen, dat de bisschoppe-
lijke reglementen hun weerslag in
de statuten van de scholen moeten
krijgen. Op deze wijze wil de bis-
schop zijn invloed op de katholieke
scholen in het bisdom vergroten.
De Onderwijsstichting Bernardinus
in Heerlen bestudeerde uitvoerig
het nieuwe reglement en kwam tot
de conclusie dat het afgewezen
moet worden. De zes grote scholen-
gemeenschappen van de stichting
in Heerlen, Kerkrade, Brunssum en
Landgraaf, zullen op katholieke
grondslag onderwijs blijven geven,
maar zich niet onderwerpen aan het
reglement van de bisschop. De
scholen riskeren daarmee dat de
bisschop verbiedt dat het predikaat
katholiek gevoerd wordt. Andere
consequenties zijn er niet.
Roermond is nu het tweede onder-
wijs bolwerk dat een duidelijk
standpunt inneemt. De stichting.
Katholiek Onderwijs Midden-Lim-
burg heeft scholen in Roermond,
Echt, Hom, Heythuysen, Thorn en
St. Odiliënberg.
Het schoolbestuur in Midden-Lim-
burg stelt zich nu onder het Alge-
meen Reglement Katholiek Onder-
wijs van de zes andere bisschoppen
in Nederland.

Felle kritiek
raad Simpelveld
op Theo Hoogers

Berg
Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Schaap
le1 cJp S^^P is geen schaap,% \a}efoedacht hebben. En

e sc.hapen dat loont de
i's lo Tl' aar zeven scha-
Jl Je duj}et maximum aantal
. 'opt, ,dief mee kunt nemen.
*k *ür, 9de dief die deze
% Jn slag sloeg in een wei-
r nW de de Lindeweg in
k stal een reuze-idee.
<£ En Ze?en drachtige scha-
» Si-o»; in maart zijn buit

BlSne 1
nïa.r' {andbouwer U. uit

iV'Oei pIS met dit lumineuze
tV'Qens 2^n vee kwiÓt- dat
Sf^rip». een gezamenlijkeJ tJeeo^e/t van 2500 piek.
i P*n- h °nna te verQemak-'Mt iL, ie schapen dragen
kSr* ?inroor de 9ele label-%eZ.i 04' Heen 112 en de»r0oc/l^Pen hebben in hun
l'l73i>, nummers 4945,
Ju d en 162 getatoeëerd. Zo-ft>t> e * 9een schaap in dezak
1,/^m „ln °eval van aanbodeven de politie kunt

HEERLEN - De voorzitters van de
twee overkoepelende ouderenorga-
nisaties in Heerlen hebben er bij de
gemeenteraadsleden in die plaats
op aangedrongen de in te stellen se-
niorenraad een goede taak en in-
houd te geven. De ouderenorganisa-
ties vinden dat de seniorenraad de
status moet krijgen van een officiële
gemeentelijke commissie (ex artikel
61). Dan kan de 'seniorenraad' ad-
vies geven aan het college over be-
paalde onderwerpen en is de taak-
stelling niet al te vrijblijvend.
De heren Mertens (voorzitter van de
Vereniging Heerlense Ouderen Or-
ganisaties) en Jabos (voorzitter van
het Overkoepelend Orgaan Oude-
ren Hoensbroek) schrijven dit in
een brief aan alle gemeenteraadsle-
den te Heerlen. De voorzitters stel-

Mogelijk samengaan
Tobias en St. Anna
Van onze verslaggever

HEERLEN - Een fusie van het
bejaardentehuis St. Anna in Wei-
ten en bejaardencentrum Tobias
staat voor de deur. Vorige week
heeft Tobias een verzoek inge-
diend bij Gedeputeerde Staten
voor de overname. In januari of
februari zullen Gedeputeerde
Staten een beslissing nemen.
Volgens directeur Beckers van
huize Tobias hebben de zusters
van de Congregatie van de Heili-
ge Harten, die het bejaardenhuis
te Weiten beheren, contact ge-
zocht met Tobias met het oog op

een mogelijke fusie. Inmiddels is
een commissie van de besturen
van beide instellingen in het le-
ven geroepen die een mogelijk
samengaan bestudeert.
De commissie wordt bijgestaan
dooreen adviseur van een lande-
lijke katholieke bejaardenvere-
niging. Deze commissie heeft
zich gebogen over de betekenis
van de overname en over de
voorzieningen die er nodig zijn
voor de overname.
Het bejaardencentrum Tobias
heeft op dit moment zon 150
bedden. Weiten heeft er 19.

Ouderen vragen om
’serieuze’ seniorenraad

In brief aan raadsleden Heerlen met zich meebrengt." Zo staat er in
de brief aan deraadsleden.

De ouderen in de gemeenteHeerlen
zijn van plan wat meer actie aan het
daglicht te stellen als het gaat om de
behartiging van hun belangen. Eer-
gisteren werd al bekend dat oude-
ren - met name in het Hoensbroekse
- van plan zijn een eigen partij op te
richten om ook meer invloed te krij-
gen op de politieke besluitvorming
in de gemeente. Volgens de oude-
renorganisaties in Hoensbroek hou-
den de bestaande politieke partyen
in Heerlen te weinig rekening met
de oudere medemens.
Het collegevan Heerlen heeft in juli
van dit jaar al besloten dat er zon
seniorenraad moet komen. Over de
samenstelling 'en de taak van zon
raad wordt momenteel nog nage-
dacht.

len dat de seniorenraad een plat-
formfunctie moet krijgen voor
ouderenorganisaties, bewoners-
groepen en dergelijken.Maar de se-
niorenraad moet ook een advies-
funktie krygen richting gemeente-
bestuur inzake het ouderenbeleid
en vooral met betrekking tot wel-
zijn, gezondheids- en huisvestings-
taken.

Complicaties
„In het verleden is reeds gebleken,
dat een overlegvorm met een grote
mate van vrijblijvendheid en van
een gemelleerde samenstelling zo-
als instellingen, ouderenorganis-
ties, vrijwilligers en overheid, grote
complicaties in het functioneren

Over de kop

S)Jultuur van de kerstkrib- ILj^t weer opzetten. Menige I
Ct*r van deze streek herin- I\ tfe'1 waarschijnlijk nog I
t^* Prachtige kerstkribben I
f1 n r e staatsmijnen wer- I
L £crgezet. Onder andere Ic l^enckenbachstraat in I
OoJ^fc en naast de vroegere I
'Mr'Ü 19-k'J inoan0 van de I
Ny, *-n Brunssum- De te- I
*he?raiae kribjes zijn wat H
lejw Van formaat, maar de I
il^c is dezelfde en daar I
' U)n t}och om- °P veel plaat- I
%n zelfs levende kerst- I
it. , 9emaakt compleet met Ib^oren kindjes, in Bocholtz I
tt^jj fiat in de poort van een I
'plo^ *n centrum van I
cht ?ts^e Qedurende dekerst- I
ijg' ln nagenoeg alle kerken I
((jQre9'° zijn de kerststallen I

ar opgesteld zijn, te be- I

' t" *n het algemeen zijn I
V» in a"e middaguren H
«n J5en 17) uur daarvoor I

SIMPELVELD - Een 19-jarige
Simpelveldenaar is afgelopen
nacht met de schrik vrijgekomen
jtoen zijn auto in een weiland di-
verse malen over de kop sloeg.
Hij liep 'slechts' enkele snijwon-
den op. Na behandeling in het zie-
kenhuis mocht hij gistermorgen
al weer naar huis.

De aangeklaagde winkelier vraagt
zich af waarom men nu ineens met
de kritiek komt. „Ik heb al heel lang
een vergunning om tot twee uur na
sluitingstijd open te mogen houden.
Dat geldt trouwens voor alle bedrij-
ven die op minder dan 500 meter
van het ziekenhuis liggen. En over
het assortiment? Dan moeten ze
maar eens bij het echte ziekenhuis-
winkeltje gaan kijken...", aldus
Janssen.
In het Brunssumse gemeentehuis is
men druk bezig om de zaak te on-
derzoeken. Secretaris Cuypers kon
gisteren alleen zeggen dat voor
zover na te gaan was de versie van
de ondernemersvereniging de juiste
was. „Maar de juridische afdeling
verdiept zich verder in de kwestie,
zodat de burgemeester morgen
(vandaag, red.) een beslissing kan
nemen."

Een woordvoerder van de onderne-
mers laat een hele litanie van klach-
ten horen: „Hij is illegaal begonnen,
maar door connecties met wethou-
ders is zelfs het bestemmingsplan
voor hem gewijzigd. Hij verkoopt
bovendien meer dan alleen fruit,

bloemen en snoep, waardoor er van
een 'ziekenhuiswinkel' geen sprakekan zijn. Verder beroept hij zich op
een ontheffing op grond van de
plaatselijke verordening. Maar deze
geldt alleen van een half uur vóór
tot aan het einde van de bezoek-
uren."

Men vindt dat Janssen, diezijn win-
kel vlak bij het ziekenhuis heeft, 'il-
legaal en concurrentievervalsend' te
werk gaat. Daarom is een aangete-
kende brief aan burgemeester
Hoogland gestuurd, waarin men
hem vraagt de politie in te schake-
len.

% Heilsoldate Gertruda Coolen: 'De bodem van de collectebus is ampergevuld..'
Foto: DRIESLINSSEN

Ook de politie gaat er van uit dat de
omstreden winkelier zijn boekje te
buiten gaat. „Openstelling van tien
uur 's , ochtends tot acht uur 's
avonds op zondag kan zeker niet de
bedoeling zijn", zei een woorvoer-
der gisteren.

De jongeman verloor de macht
over het stuur toen hij met zijn
auto de berm raakte. Hierdoor
kwam hij aan de andere kant van
de weg terecht, waar hij de-afras-
tering van een weilandramde. Hij,
reed het weiland in en raakte daar
een betonnen paal.

’Laatste’ Kerst van Gertruda Coolen

Heilsoldate
uitgestredenRaad Onderbanken

rookt vredespijp

Compromissen brengenfracties op één lijn

HEERLEN - Dr knie wil niet
meer. Maar gelukkig houdt, zo ge-
looft heilsoldate Gertruda Coolen
heilig, de Heer haar op de been.
Toch is deze Kerst echt de aller-
laatste waarop zij met de collecte-
bus de straat op gaat.
Tegen de 70 is ze. En eigenlijk bek-
af.
Even houdt zuster Coolen, bellend
op weg van de Promenade richting
't Loon, de slepende pas in voor
een praatje. „Ik kan niet meer. Het
collecteren wordt me te zwaar.
Laat de jongere heilsoldaten het
nu maar van me overnemen."
Een vrouw in regenjas stopt drie
kwartjes in de dank-u-wel-bus. De
heilsoldate straalt voor een gulden.

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - De raad van Sim-
pelveld had gisteravond tijdens de
raadsvergadering felle kritiek op
Theo Hoogers. Het PvdA-raadslid
ging niet akkoord met het voorstel
van B en W om de afvalstoffenhef-
fing en het reinigingsrecht met in-
gang van 1 januari '89 te koppelen.

Hoogers noemde de nieuwe tarie-
ven - ’ 6,15 maandelijks voor huis-
vuil in plastic zakken en ’ 10,95voor
een containervan 120 liter- 'een uit-
buiting van de inwoners.
„In Duitsland kan men een contai-
ner kopen voor 83 mark. Binnen
twee jaarheeft men dieheffing er op
die manier uit". Wethouder Frijns
reageerde fel op die uitspraken: „U
kunt niet rekenen. Het reinigings-
recht voorziet niet alleen in de aan-
koop van een container. Van dat be-
drag wordt het ophalen, het vervoer
en de verwerking betaald. Uitbui-
ting is zeker niet op zijn plaats, om-
dat wij al dertig jaar lang qua belas-
tingheffing de goedkoopste ge-
meente in heel Zuid-Limburg zijn".
Op Hoogers na stemde de raad in
met het voorstel van B en W.
Ook de nota 'gemeente en alcohol-
preventie' verkreeg van Hoogers
geen goedkeuring. „Het schrijven
gaat verder dan wat pijnloze maat-
regelen keurig op een rijtje zetten.
Laten wij als raad een voorbeeld
stellen. Geen borrels meer op recep-
tie, geen alcohol in sportkantines en
geen alcoholhoudende drank als ca-
deau aanbieden".
Wethouder Schrijvers: „In de nota
staan liefst 22 mogelijke maatrege-
len aangegeven. Bovendien is de
nota in meerdere commissies be-
sproken en verleende de raad haar
goedkeuring". Wethouder Frijns
voegde er nog aan toe: „Wij stellen
als gemeente Simpelveld wel dege-
lijk een voorbeeld. Zo mogen er in
iedere dorpskern slechts twee tent-
feesten per jaar worden gehouden.
Ook is er streng toezicht op de open-
stelling van sportkantines. Van een
uur voor de wedstrijd tot twee uur
na afloop". Opnieuw was Hoogers
het enige raadslid dat tegen de nota
in deze vorm stemde.

Van onze verslaggevers
ONDERBANKEN -Kerstmis is dit
jaar in politiek Onderbanken vroeg
gevallen. Gisteren bekrachtigden
het college en de raad een aantal
compromissen waardoor de strijd-
bijl, die niet alleen het Schinveldse
bos, maar ook de verhoudingen bin-
nen het gemeentebestuur bedreig-
de, is begraven. „We kunnen weer
constructief aan de slag", vatte een
gelukkige burgemeester Vincent
Ritzer gisteravond,na afloop van de
raadsvergadering, samen.

Woensdagavond werd al een ak-
koord bereikt waar alle fracties hun
schouders onder gezet hadden. Er
werden spijkers met koppen gesla-
gen.
Een raadsvergadering geleden nog
zette een raadsmeerderheid het col-
lege voor het blok. Men wilde raads-
leden bij het overleg met Defensie,
en dat ministerieper 1 januariin ge-
breke stellen by het niet nakomen
van afspraken. Ook moest het mo-
gelijk zijn, zo vond een meerder-

heid, om rechtshulp van 'buitenaf
in te schakelen.
Een van de compromissen is dat
meteen na elk overleg met Defensie
het college in een werkoverleg de
raad zal inlichten over het bespro-
kene. De datum van het in gebreke
stellen is verschoven naar 1 april.
En inderdaad bestaat voortaan de
mogelijkheid om rechtsbijstand te
krijgen.

Overigens trok Theo Sturmans van
de fractie Kleine Onderbanken gis-
teren zijn initiatiefvoorstel in dat
een verbod behelste het Schinveld-
se bos 'panklaar' te maken voor De-
fensie. Ritzer wist hem ervan te
overtuigen dat het hier om een mis-
verstand ging. Er zou namelijk geen
sprake van zijn het bos 'panklaar' te
maken, maar van houtresten oprui-
men.

Ook hier bereikte men een compro-
mis: de passage van het 'panklaar'
maken is uit het beleidsplan ge-
schrapt.

Gul rondje
Een kwart eeuw collecteert Ger-
truda Coolen voor 'de Heer en het
Leger. In Zuid-Limburg kent ze
nagenoeg elke bar, kroeg en res-
taurant, hoe .petit ook. Zodra ze
met onafscheidelijke bus en rood
gestrikte hoed een herberg binnen
stapt, wordt ze ontvangen met ver-
schaalde kreten zoals 'aha, daar
heb je m'n zus.' of 'M'n kind, waar
was je...'.
De vermoeide heilsoldate: „Dan
zette ik mijn groot, lachend gezicht
op en rekende op een gul rondje.
Soms zong ik op verzoek. Ja, altijd
hetzelfde lied. Mon Dieu, je t'aime.
Heel mooi en gemeend. Boos werd
ik alleen als ze me een borrel wil-
den voorzetten. Een heilsoldaat
drinkt niet... tenminste, niet tij-
dens zijn werk...".
Zodra Heerlen zich optuigt voor de

IKerst, kom je zuster Coolen op
elke straathoek tegen. In Valken-
burg collecteert ze het hele jaar
door. „Daar noemen ze me de

I
'dochter van Valkenburg', lacht ze
trots.

Bodem
Pas toen ze 37 jaar was, en gedeuktdoor het leven, heeft de in Vroen-hoven geboren mevrouw Coolen
zich aangemeld by het Leger des
Heils. „Daarvoor leidde ik een watgemakkelijk leven als laborante in
het St. Jozefhuis van Heerlen. Ver-
geet bovendien niet dat ik tot mijn
zeventiende gewoond en geleefd
rieb in Frankrijk. In Surrein, netonder Parijs, was mijn vader on-der-directeur van een radiotech-
niek-fabriek. Net toen ik diep in de
put zat, ontmoette ik kapitein Pop-
pema, die nu majoor is in Maas-
tricht. Hij bracht mij terug naar de
Heer."

Nu knikt ze vriendelijk naar een
passant die een 'gouden' vijfje in
de bus laat rinkelen. En verzucht:
„Toch is het dit jaar stukken min-
der. Vorig jaar zat de bus al tegen
twee uur 's middags vol. Nu is de
bodem amper gevuld. Waar het
aan ligt...Teveel collectes tegelijk,
denk ik. Krappere budgetten?...
Dat geloof ik niet. Want ik zie ze
met volle winkelwagentjes de su-
permarkt uit komen."
Nu deze Kerst haar 'laatste' is, kan
misschien de kas worden opge-
maakt. Haar mooiste moment?
„Dat ik geknield heb voor de Hee-
r!...Oh, u bedoelt als collectante...
Dat ik van iemand, wiens porte-
feuille ik op de Promenade gevon-
den had, spontaan vijfentwintig
gulden kreeg."
Dan is het tijd om door te lopen.
Richting 't Loon met een te lege
bus.
En een te pijnlijkeknie.

hans toonen

'ii|Us^n9en van de Petrus en
SiSf

Uo in Landgraaf heb-
\ebnJien een era sPee'ooed'1 dg. t*en aan zuster Miriamkindertehuis Groenen-
K Jl} Maastricht. De a/ge-
-1 |le.e'(:en hebben de leerlin-et speelgoed verzameld.
%ryf een initiatief van de
*9eri reniging. De leerlingen

POfft, "Oor de inzameling iuatfts. over het kinderte-
[?t>en aar dat niet alleen
Pfojj' sPellen, knuffeldierenk j^aatsen werden opge-, Gr0 °ofc rammelaars.
fVij-J-^enscheldt verblijven
L?r- Hp.Aderen van 0 tot 21
lJ ao £ speelgoed luerd giste-
Xio 9enboden tijdens deen"g.

Kribben

verbergen hun analfabetisme.
Zij blijven in de maatschappij
overeind door leugens te verzin-
nen, ter plekke foefjes te beden-

van hen probeert via een speciale
cursus het schaamrood op de ka-
ken enigszins te verjagen.
De overige 49.500 Limburgers

Op de valreep van 1988 een nieu-
we rubriek die eigenlijk voor
zich spreekt. Want in 'Nog Even
88' staat de redactie 'oost' stil bij
onderwerpen die in de afgelopen
twaalfmaanden de krant hebben
gehaald. Bovendien bij zaken
waarover nog wat te vertellen
valt.
'Nog Even 88' wordt geopend
met een artikel dat door zeker
50.000 volwassen Limburgers
nief kan worden gelezen. Zoveel
analfabeten telt namelijk deze
provincie. Slechts één procent

Limburg telt zeker
50.000 analfabeten

ken en gebruik te maken van een
bijzondere gave: een ijzersterk
geheugen.
In onder andere de gemeente
Landgraaf wordt sinds jaar en
dag een cursus 'Leren lezen en
schrijven' gegeven. Drie leerlin-
gen van respectievelijk 33, 36 en
39 jaar oud praten vrijuit over
hun stilgehouden handicap.

Meer scholen tegen
reglement bisschop

Steun voor Sint Bernardinus Heerlen
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Van onze verslaggever

fced UtP Van Plan was om °PL ac Kerstdag naar het con-1^ ar > de Schinveldse Ritmichjl,lde Sittardse te gaan,
L^at maar beter nalaten.
F aat genoemde groep nietL °ei£e van het aanhoren
C^2ou zijn, nee in tegen-£ 7et concert is uitverkocht.
IS fc ar£-?es c^us meer. Als er
tja° . weldenaren zijn die
I (J 1*B. zonder de kerstzang
Lr* Ritmic Group kunnenr <hQeten ze naar de nacht-
k^"* 22 uur in de St. Grego-
r*rte inBrunssum.

Concert

BRUNSSUM - Het is de ondernemersvereniging Brunssum inhet verkeerde keelgat geschoten dat winkelier Janssen zijn
zaak aan de Peerdendries op beide Kerstdagen van tien uur 'sochtends tot acht uur 's avonds open wil houden.

nog even 88



We willen langs deze weg onze dank
betuigen voor de enorme belangstelling
die wij op onze huwelijksdag hebben
gekregen. We hopen de waardering
daarvoor ons verdere leven uit te kunnen
stralen naar al diegenen die ons nabij
zijn.
Tevens willen wij van deze gelegenheid
gebruik maken om al onze vrienden en
kennissen prettige feestdagen en een
voorspoedig 1989 te wensen.

Petra en Carlo Habets-Boumans

t
Onrustig blijft mijn hart, totdat het rust in U.

Op 21 december 1988 is onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder, zus, schoon-
zus en tante

Joanna
Vranken-Gabreëls

weduwe van

Frits Vranken
van ons heengegaan op de gezegende leeftijd van
92 jaar, gesterkt door de genademiddelen van de
h.kerk.

Maastricht: Wil Vranken
Lies Vranken-Jaspers

Voerendaal: Jan Vranken
Bert Vranken-Janssen

Swalmen: Jeannie Dorssers-Vranken
Jan Dorssers

Heerlen: Netty Vranken
Nuenen: Mien Leers-Vranken

Wim Leers
Amstelveen: Riet Karsten-Vranken

Wim Karsten
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Gabreëls
Familie Mareelissen
Familie Vranken

22 december 1988
Corr.adres: Aambos\ield 58, 6411 CV Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
dinsdag 27 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Franciscus van Assisië aan de
Laanderstraat te Heerlen, waarna aansluitend be-
grafenis op de algemene begraafplaats Akerstraat,
.ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot condoleren, achter in de kerk van-
af 10.40 uur.
Moeder zal bijzonder worden herdacht tijdens de h.
mis op 2e kerstdag om 11.30 uur in voornoemde
kerk.
.Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,

'Heerlen, ingang St. Antoniusweg. Gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, 2e kerstdag van 17.30 -18.00
uur.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, plotse-
ling, onze lieve moeder,, schoonmoeder, oma,
schoonzus, tante en nicht

Petronella Verhaeg
weduwe van

Eduard Huynen
Zij overleed op 78-jarige leeftijd in het St.-Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade, na voorzien te zijn van het h.
sacrament der zieken.

Nuth: Janen Annie
Cecile en Jaime
Jacqueline, Susanne
Anita, Henny

Heerlen: Ed en Mia
Edith, Peggy

Heerlen: Lot en Agnes
Kerkrade: Mia en Pierre

Miriam en Frans v
Diana en Frank

Kaalheide: Sjef en Jeanne
Marie-Jeanne, Ton
en Henriette

Merkelbeek: Ton en Marlies
Manön en Rini, Paul

Kerkrade: Paul en Helly
Mare

Kerkrade: Mien en John
Yvette

Heerlen: Claire en Hans
Timo, Rob

Hoensbroek: Kay en Marcella
Übach over Worms: Nelly en Jim

Roel, Barry
Familie Verhaeg
Familie Huynen

22 december 1988, bejaardenhuisFirenschat
Corr.adres: Krichelstraat 4, 6466 AS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis op het kerkhof aldaar, zal plaatshebben op
dinsdag27 december 1988 om 11.00uur in de paro-
chiekerk St.-Joseph te Heerlerbaan.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Op maandag 26 december a.s. zal om 10.15uur een
h. mis ter intentie van moeder worden opgedragen
in de kapel van bejaardenhuis Firenschat, Schaes-
bergerweg 25.Kerkrade-West.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het streekmortuarium St.-Pieterstraat 145, Kerkra-
de (gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek).
Gelegenheid tot afscheidnemenvan 18.00tot 19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze diepe droefheid overleed op 21 december
1988 onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Joseph Leonard
Reynders
echtgenoot van wijlen

Anna Sibylla Hirsch
op de leeftijd van 77 jaar.

Brunssum: SjefReynders
Eindhoven: Marjo Zanetti-Reynders

Corina en Viola
Familie Reynders
Familie Hirsch

6451 EW Schinveld, 21 december 1988
Schoolstraat 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op zaterdag 24 december a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius
te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondwake is heden vrijdag 23 december om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Vader ligt opgebaard in derouwkapel te Schinveld.

Enige en algemene kennisgeving

f
'De mens wikt en God beschikt'

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten, in de leeftijd van 74 jaar, mijn dier-
bare man, onze lieve vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Harie Schepers
echtgenootvan

Regien Lotz
Stem: R. Schepers-Lotz
Stem: Annie Schoens-Schepers

Herman Schoens
Ron en Monique
Ivonne en Richard
Diana en Toon

Urmqnd: Jo Schepers
Liessy Schepers-Martens
Roger
Daniëlle

Stem : Wim Schepers
Elly Schepers-Tilmans
Suzanne
Richard
Familie Schepers
Familie Lotz

6171 BK Stem, 22 december 1988
Geurtshof 3
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag 27 december om
11.00 uur in deSt. Jozefkerk te Kerensheide-Stein.
Maandag 2e kerstdag om 11.00 uur zal de dierbare
overledene bijzonder herdacht worden in voor-
noemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Gelegenheid om afscheid te nemen
dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.

In verband met dit overlijden is op
dinsdag 27 december a.s.

carrosserie- en
spuitbedrijf/autoschade

Jo Schepers
Urmond

DE GEHELE DAG GESLOTEN

I t
Bedroefd, maar dankbaarvoor wat hij voor ons ge-
weest is, berichten wij u dat heden van ons is heen-
gegaan, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Hub Gerards
begiftigd met de eremedaille in zilver

verbonden aan de orde van Oranje Nassau
weduwnaar van

Hubertine Dumoulin
Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, op de leef-
tijd van 87 jaar, in de verpleegkliniek Schuttershof
te Brunssum. (Voorheen: Benzenraderweg 150,
Heerlen).

In dierbare herinnering:
Schinveld: Cor Gerards

Marij Gerards-Jennes
Maurice en Silvia, Melanie

Landgraaf: Ton Gerards
Arme Gerards-van Oirschot
Remko, Egon

Helden-Parmingen: Marianne Gerards
Familie Gerards
Familie Dumoulin

22 december 1988
Corr.adres: Einderstraat 10, 6451 AH Schinveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 28 december 1988 om 10.15 uur in de pa-
rochiekerk H. Moeder Anna te Bekkerveld-Heer-
len, waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00
uur achter in de kerk.
Avondmis op dinsdag 27 december a.s. om 18.30
uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

I t
Tot ons groot verdriet moesten wij voorgoed af-
scheid nemen van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

Adam Hubert Kremer
echtgenoot van

Francisca Henriette
Lemmens

Hij overleed op de leeftijd van 71 jaarna een moe-
dig gedragen lijden.

Vaals: F.H. Kremer-Lemmens
Vaals: Paul Kremer

José Kremer-Deusings
Armand, Lydia

Gulpen: Cécile Geerkens-Kremer
Josef Geerkens
Marcel, Resi

21 december 1988
Lemierserberg 9, 6291 NM Vaals
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 24 december 1988 om 12.00 uur in de paro-
chiekerk St. Jozef te Vaals, waarna aansluitend bij-
zetting in het familiegrafop het kerkhof aan de Sef-
fenterstraat aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 11.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op vrijdag 23 december as. om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
de St. Jozefkerk te Vaals. Gelegenheid tot afscheid-
nemen aldaar vrijdag na de avondmis.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze vriend

Wiel Kaubo
Jarenlang was hij als lid, bestuurslid en de laatste
tijd als erelid nauw verbonden aanonze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte toe.

Het bestuur, dirigent,
leden en damescomité
Harmonie St. Catharina
Lemiers

Enige en algemenekennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheidge-
nomen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante
en nicht

Catharina, Cornelia
Aben

echtgenotevan wijlen

Nicolaas Joseph Krings
weduwe van

Heinrich JosefBlezer
Zij werd 89 jaar.

De bedroefde familie:
Familie Aben
Familie Krings
Familie Blezer

Bocholtz, 22 december 1988
Correspondentie-adres:
Kommerstraat 18, 6351 ET Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 24 december as.
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Jacobus
deMeerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt heden vrijdag 23 december
gebeden om 18.45uur in voornoemde kerk, waarna
aansluitend de avondmis te harer intentie.
De overledene ligt opgebaardin de aula van dekli-
nieken te Heerlen. Bezoekuren van 14.00 tot 16.00
uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
dat heden na een liefdevolle verzorging in St.-Jans-
geleen te Geleen van ons is heengegaan, onze lieve
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Sibilla Dicteren
weduwe van

Johannes Adrianus Sormani
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij in de leeftijd van 65 jaar.

Beek: Ruud Sormani
Annemie Kitterbeeks

Geleen: John Sormani
Familie Dicteren
Familie Sormani

Geleen, 21 december 1988
Corr.adres: Margrietstraat 3, 6191 XD Beek
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
zaterdag 24 december om 10.00 uur in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium om 9.45 uur.

Groot is het verdriet en de
leegte diehij achterliet,

""""" mooi zijn de herinneringen
die blijven.

Uw gewaardeerde blijk van me-
deleven, de vele bloemen en con-
doleances, de warme vriend-
schap en de begeleiding naar zijn
laatste rustplaats, van mijn ge-
liefde man

Frans Verhagen
hebben mij diep ontroerd.
Hiervoor mijn hartelijke dank.

Rini Verhagen-Verheijen

Brunssum, 23 december 1988

Dankbetuiging
Eenvoudig leven,
hard werken,
zorgzaam.

Zo ging zij toch plotseling van ons heen. Zij
zal steeds dankbaar in onze gedachten zijn.
Groot was het verlies van onze onvergetelijke
moeder, schoonmoeder en lieve oma

Mia Franken-Maas
Voor uw gewaardeerde blijken van medele-
ven, bloemen, h.h. missen en condoleances,
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 24 december a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk Maria Hulp derChris-
tenen te Nieuwenhagen.

Een jaar ging snel voorbij
zolang geleden al.
Maar de herinnering blijft
zolang ik leven zal.

De eerste jaardienst van mijn echtgenote,
moeder en oma

Mietz Bruns-Goertz
zal gehouden worden op maandag 2e kerst-
dag 26 december a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk H. Drievuldigheid, Schaesberger-
veld te Heerlen.

De heer J. Bruns
kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeviw>
t

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de e^e
9zorg waarmede hij ons tijdens zijn leven heeft j>

ringd, en tijdens zijn ziekbed zijn lijden geduWj
gedragen, geven wij kennis van het overlijden»*
onze zoon, broer en neef

John Schuman
in de leeftijd van 26 jaar.

In dierbare herinnert*
Familie Schumans
Familie Schuman
Familie Geilen

22 december 1988
Dr. Philipsstraat 43, 6136 CW Sittard
De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op dinSn
27 december om 14.00 uur in dekapel van der^j
Pompeklihiek, Weg door Jonkerbos 55, 6532
Nijmegen. Gevolgd door crematie aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen cono
ren.
Maandagavond om 19.00 uur is er een avondiT"5

de Heilig Hartkerk te Overhoven-Sittard.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van o^neming, ons betoond bij het overlijden en
begrafenis van onze lieve moeder, oma, z
tante en nicht

Maria
Herveille-Coenen

betuigen wij u onze oprechte dank.
Familie Herveille

Hulsberg, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden 5
houden op tweede kerstdag 26 december
10.00 uur in de parochiekerk van de H- "*mens te Hulsberg. .
De plechtige eerste jaardienst voor mijn cC
noot, onze vader en opa

Winand Pasmans
zal plaatshebben op 2e kerstdag 26 december,»;
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Joz
Kaalheide.

Mevr. G. Pasmans-Renke»5

kinderen en kleinkinderen
December 1988 a

tAleijda Hendrix, oud 86 jaar, weduwe vatl
ltJ

seph Lamberts. 6261 PA Mheer, Past. Giliss u ;)
34. De uitvaartdienst zal plaatsvinden zaterd» j,
december om 11.00 uur in de parochiekerk van
Lambertus te Mheer. Er is geen condoleren.

t Maria Roijen, oud 81 jaar, echtgenotevan *^Hubertus Claessens. Heugem. Corr.adres: p
mileslaan 110, 6229 VW Heugem-MaastricW-^
eucharistieviering zal gehouden worden op &A
dag 24 december om 11.00 uur in de parochie
van de H. Michael te Heugem.

t Hubertus Thehu, oud 77 jaar. Maastricht. CojJ»
dres: Maastrichtersteenweg 92, 3770 VroeP(

ven (B). De uitvaartdienst zal gehouden worde \
zaterdag 24 december om 10.30 uur in de kerk .
St. Jan de Doper te Limmel-Maastricht. Gele»
heid tot condoleren vanaf 10.15 uur in de kerl^y

I ~
Na een voorbeeldigen zorgzaam leven is heden na een ziekte in het Maas-
landziekenhuis te Sittard, voorzien van de h. sacramenten der zieken
zacht en kalm van ons heengegaan, op de leeftijd van 70 jaar, mijn innig-
geliefde vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Nolda van Gulik
echtgenote van

Piet Tij ssen
Wij vragen u voor haar te bidden.

Maasbracht: Piet Tijssen
Oostvoorne: Henk en Anneke Tijssen-Rekkers

Diana en All, Jim en Angeliqué
Treebeek: Lies Meewissen-Tijssen

Saskia
Bom: Piet en Emmy Tijssen-Mulleners

♦Sandy, Ronnie
Maasbracht: Theo en To Tijssen-Demandt

Helmut
Familie van Gulik
Familie Tijssen

22 december 1988, 6051 LE Maasbracht
Dokter Engelsoord 1, kamer 24
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door debegrafenis zal plaatsvin-
den op zaterdag 24 december 1988 om 14.00 uur in de parochiekerk van
St.-Gertrudis te Maasbracht.
Samenkomst in voornoemde kerk, waar vanaf 13.30uur gelegenheid istot
schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondmis voor haar zielerust in de recreatie-
zaal van het Dokter Engelsoord te Maasbracht.
Gelegenheid tot afscheid nemen in uitvaartcentrum Sniekers, Wilhelmi-
nalaan sa, Maasbracht, vrijdag van 18.00 tot 18.30 uur en zaterdag van
13.00 tot 13.30 uur.
Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan deze annonce als kennis-
geving aan te nemen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Hand in handzijn wij gegaan
tot aan de drempel
Plotseling, maar omringd door onze liefde
ben je moedig en rustig heengegaan.

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, maar be-
droefd om het scheiden, delen wij u mede dat, voorzien van de h. sacra-
menten, op leeftijd van 75 jaar van ons is heengegaan mijn liefdevolle
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Joh Coumans
echtgenootvan

Mia Bartholomeus
Beek: M. Coumans-Bartholomeus
Beek: Mart Coumans

Marion Coumans-Visschers
Ruud en Paul

Elsloo: Jo Coumans
Els Coumans-Driessen
Iris en Astrid

Beek: Marianne Gelissen-Coumans
Jean Gelissen
Familie Coumans
Familie Bartholomeus

6191 JM Beek, 22 december 1988
van Sonsbeecklaan 42
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 27 decem-
ber om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te Beek, waarna debegrafenis op
de begraafplaats de Nieuwe Hof zal plaatsvinden.
Maandag 2e kerstdag zal de overledene tijdens de h. mis om 11.30uur bij-
zonder herdacht worden in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men & Zn. Prins Mauritslaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.00 tot
18.45 uur.

tßr. Leonorius Boek-
hold, oud 74 jaar.

Brusselsestraat 38, 6211
PG Maastricht. De uit-
vaartdienst zal plaats-
vinden in de kapel van
De Beyart, Brussel-
straat 38, Maastricht, op
zaterdag 24 december
om 11.00 uur.

I f
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt .
jeogen hebben ons tot het laatst gezoet1 ■Rust nu maar uit. ■ïie*Op de vooravond van het kerstfeest heeft God tot Zich geroepen, mijn»

ve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma, zus, schoonzus, tante
nicht

Clara Vijgen
weduwe van

Sjef Vrösch
echtgenote van

Anton Voncken
Voorzien van de h. sacramenten, overleed zij in de leeftijd van 74 jaar-

Heerlen: Anton Voncken
Landgraaf: Huub Vrösch

Alice Vrösch-Schreur
Sandra en Michel
Ron en Gabby
Rebecca
Jordy
Familie Vijgen
Familie Vrösch
Familie Voncken

Heerlen, 21 december 1988
Catullusstraat 33
Corr.adres: Europaweg-Noord 156, 6374 CLLandgraaf

De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op dinsdag 2
cember om 11.00 uur in deparochiekerk H. Moeder Anna in Heerlen-P te
kerveld, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkho
Leenhof-Schaesberg.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid istot schriftelijk condoler
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden in de h. rms
tweede kerstdag om 11.30 uur in voornoemde kerk. ~De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in Heerlen, qq
broekerweg 20. Gelegenheid tot afscheidnemen heden vrijdag van *■

tot 19.00 uur, zaterdag en maandag van 14.00 tot 15.00 uur. v
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze
kondiging als zodanig beschouwen.

Oma
bedankt voor alles.
Ik zal je erg missen.

Ron

I INSCHRIJVING IS VOOR DE RESf
VAN UW LEVEN 'N ZORG MINDER!
Omdat u uw nabestaanden zekerheid verschaft over de
afwikkeling van uw
uitvaart. Daar kunt u met ji
ons best'ns over ¥"" J r»«i
praten. Er zijn namelijk égz/ * JUUKieilian
een aantal mogelijk- §1?^ [Ïj£vaartcentï3
heden om de kosten j£U^-*-»"-»""*""

tijdig te'dekken... Bel: Stationsstraat 6,6372 GS Landgj"33 .' M Spoorsingel 4, 6464 AA Heerlen.
Einderstraat 53, 6461 EM Kerkrade,,

Telefoon (045) 724808/3131 97/46Ji^,
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De man beweerde tegenover de
politie dat de muziek verband
had gehouden met een feestje.
Waarschijnlijk zeer intiem, want
buiten de bewoner bleek geen
ander in diens flatwoning aanwe-
zig te zijn.

- Rond half drie
«'sternacht werd de Maastricht-

gemeentepolitie overstelpt
j«et telefoontjes uit het stadsdeele Heeg waar in een flatwoning
nstige muziekoverlast werd

Foorzaakt.
L° en een patrouille de 35-jarige
J^Woner tot matiging maande,,e 'gerde deze daaraan te vol-
te?' Dat leidde uiteindelijk totnn°uding en overbrenging
d
aar bureau. Een uur later mocht

Up man terug naar huis, waarnaet niet lang duurde of de politieerd andermaal bestookt metn lawine van telefonische

Opnieuw togen agenten naar De
Heeg, waar een complete woon-
buurt in opperste ontstemming
bleek te verkeren. Een vrouw die
bij de veroorzaker van het lawaai
had aangebeld, was doorhem be-

Van onze Haagse redactie

’Alvakerproblemen geweest met ministerie’

Ambtenarenrechter
hekelt Justitie

DEN HAAG - Minister Braks (Landbouw en Visserij) voelt er
niets voor om agrariërs in het door erosie geplaagde Zuidlim-
burgse heuvelland in aanmerking te latenkomen voor de zoge-
naamde bergboerenregeling. Volgens deze EG-regeling heb-ben boeren in gebieden die te lijden hebben onder natuurlijke
handicaps recht op een financiële tegemoetkoming. Die bij-
drage is maximaal 180 gulden per hectare per jaar.

Van onze verslaggever

Met zijn afwijzing lapt de minister
een oproep van Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg aan zijn laars. Het
provinciebestuur heeft er in het ver-
leden bij Braks met klem op aange-
drongen de bergboerenregeling van
toepassing te verklaren in de erosie-
gevoelige delen van Zuid-Limburg.
De minister geeft toe dat erosie op

Overstroming
Overigens komt een aantal Lim-
burgse veetelers dat grond bezit in
de uiterwaarden van de Maas in de
toekomst wel voor de bergboerenre-
geling in aanmerking. Braks vind
dat de boeren daar recht op hebben
omdat hun weilanden vaak meer
dan eens per jaar overstromen. Zij
kunnen rekenen op het jaarlijkse
maximumbedrag van 180 gulden
per hectare.

Belangrijkste reden van Braks om
de bergboerenregeling niet voor de
Zuidlimburgse agrariërs te laten
gelden is het feit dat zij zich hoofd-
zakelijk met landbouw bezighou-
den. Volgens de minister is de rege-
ling alleen bedoeld voor probleem-
gebieden waar overwegend groot-
vee wordt gehouden. Braks wijst
erop dat de vergoedingen immers
per ha gras of grpenvoedergewas en
per grootvee-eeriheid worden uitge-
keerd.

de Zuidlimburgse hellingen een
probleem is, maar hij verwijt de
boeren daar zelf gedeeltelijk verant-
woordelijk voor te zijn. Volgens
Braks is de erosie de laatste jaren
toegenomen doordat er steeds min-
der wintergranen worden ver-
bouwd.

Ere-diploma voor 25
Limburgse chauffeurs

Vijftien jaar geen ongeluk veroorzaakt

DSM slaat slag in VS
Belangrijke aankoop bedrijf in technische kunststoffen

„Dan zou het wel eens kunnen dat
er bij de politie zoveel gestudeerd
werd, dat er van het eigenlijke werk
niets meer terecht komt..." Gebelgd
zei Habets hierop dat de korpslei-
ding heel veel verwacht van het
middenkader, „maar als we begin-
nen over ontplooiing en studie, dan
kom je aan een gesloten deur."

Gebelgd
Een collegavan Habets, bij de groep
Schinnen/Onderbanken, had wel
toestemming gekregen die studie te
beginnen. Dat vond Habets niet te-
recht, gezien het gelijkheidsbegin-
sel. Maar mr Egelie sneerde dat ner-
gens in het Ambtenarenregelement
voor de Rijkspolitie vermeld staat
dat de overheid verplicht is een
werknemer te laten studeren.

arbeidsmarktpolitiek en perso-
neelsbeleidwil gaan doen, wenst dit
besluit vernietigd te zien: „Als
rayoncommandant heb ik dagelijks
met personeel te maken. Met name
het begeleiden van de jongere
krachten, is niet niks", beweerde
Habets, die al twintig jaarbij de po-
litie is.

Smeets, Anton Trines, Servaas
Vroemen, Johan van der Wens, P.
Stals, H. Janssen, W. Michiels,
Emiel Scheffers, Ferdinand Wetzels
en Jacob Gooren." Erosie in het mergelland. Om de schade, die landbouwers in Zuid-Limburg hierdoor lijden,

enigszins te vergoeden, was gehoopt dat de 'EG-bergboerenregeling' op dit gebied van toepas-
sing zou worden verklaard. MinisterBraks heeft dit echter van de hand gewezen.

(archieffoto)

Het ministerie had 'neen' gezegd te-
gen Habets' verzoek omdat de te
volgen studie te weinig te maken
heeft met diens huidige en toekom-
stige functie. Daarnaast was opk ge-
keken naar het hoge aantal studie-
uren dat hieraan verbonden is. De
groepscommandant in Beek had
het ministerie een negatief advies
gegeven over de studie van Habets.
De ambtenarenrechter doet over
drie weken uitspraak.

HEERLEN - Een 25-tal vrachtwa-
gen- en buschauffeurs uit Limburg
is onderscheiden door een interna-
tionale organisatie, de International
Road Transport Union (IRU). De
IRU kent ieder jaareen erediploma
toe aan chauffeurs in diverse landen
die aan strenge voorwaarden kon-
den voldoen. Niettemin komen in
Nederland dit jaar 186 chauffeurs
voor de onderscheiding in aanmer-
king en kregen in totaal meer dan]
900 chauffeurs uit 20 landen het di
ploma toebedeeld.

ENCI heeft
goed jaar

achter de rug
De chauffeurs krijgen de onder-
scheiding pas als ze minstens 20 jaar
hun vak hebben uitgeoefend, waar-
van 15 jaar op het internationale
vervoer. Ze moeten ook zeker tien
jaar in dienst zijn van de huidige
werkgever en één miljoen kilometer
in werktijd hebben afgelegd. Ten-
slotte mogen ze de laatste 15 jaar
geen ernstige ongelukken hebben
veroorzaakt en moeten ze zich over
het algemeen goed hebben gedra-
gen.

ERMOND - „Als ik van alle
ie 2I er één wil zien
e[fJCri aan de regels houdt, dan is
"w m^nisterie van justitie wel.
H* 1 blijkt, pas tijdens de zitting
«t tl m^n met een standpunt, en

ehs '^ 'k er een tiJci geleden als
tL Nadrukkelijk om heb ge-

trouwens, in het verleden
iw cri zich al vaker zulke proble-

rtlet Justitie voorgedaan."

' g ekelde ambtenarenrechter mr
■ net ministerie bij de be-
*H» ** van een zaa^ van opper-en ester J'Habets van de
lu st j?olitiegroep Beek/Nuth tegen

ietia^'^isterie had een verzoek van
ol s om een studie te kunnen
fciv ' afgewezen. Habets, die een

utnbineerde MBO/HBO-studie

DSMverwacht
minder groei
d|.jRLEN - Terwijl het be-jJKsresultaat van DSM dit

k°ven één miljard gul-
j^ zal uitkomen, tegen

ö° miljoen in 1987, ver-J^ bestuursvoorzitter
(H- van Liemt voor 1989n 'ets lagere groei.
Vert**1 rti in§ van de groei in de VS
t^/Jogelijk leiden tot een lagere
kjwf en bij een lagere dollar-
Vrf neeft dat zi Jn weerslag in
djj P*> vooral in de chemie, om-
kiit.^rnerikaanse import dan zalnen toenemen.
W
fy. .^lemt zegt een en ander in
ÜS^J-erview in het bedrijfsblad
«eer Magazine. DSM heeft een
Sijjj §°cd jaar achter de rug met
Van te verwachten recordwinst
cc ' rond ’6OO miljoen, 35 pro-
’44, 'neer dan vorig jaar (1987:
U* miljoen).
Vge, meent dat in de
's gp,Pen jaren een goede basis
êfog.0 g. egd voor een constante
Oji j- Van Liemt wijst er echter

*^ v
a' nieuwe produkten jaren

tetj,: °orbereiding vergen en dan
is (j adeld 20 jaar meegaan. Hetar°rn niet correct uitslui-

** kiif ar kwartaal- of jaarcijfers
Mjs jl en> omdat die schoksge-

Kunnen veranderen.Sl,
fiod mt verwacht dat DSM

tin, 11,e.n van economische neer-
zit! -.zeker in de jaren ne-g ZUuen komen" aan zal

61?' "Overigens geloof ik
Is ln jwe soortgelijkerecessies

elir krijgen. Die moeten
% t 5-33- niet aanpraten", aldus

Het Amerikaanse bedrijf wordt on-
dergebracht bij de DSM-divisie
kunststofverwerking, waarvan ook
de Erta-groep deel uitmaakt. De
overname van Polymer staat vol-
gens een woordvoerder van het che-
mieconcern los van de slechte fi-
nanciële positie waarin deze divisie
het laatste jaarverkeerde (verlies in
1987: ’ 12 miljoen).

De minder florisante cijfers bij
kunststofverwerking, waartoe bij-
voorbeeld ook Curver behoort, was
toe te schrijvenaan de verpakkings-
groep. Inmiddels zijn de resultaten
overigens verbeterd. Bij de presen-
tatie van de halfjaarcijfers in augus-
tus jl. was alweer sprakevan een po-
sitief bedrijfsresultaat van vier, te-
genover één miljoen in dezelfde pe-
riode van '87.

Almelo
De dochtermaatschappijen van Po-
lymer werken onder de naam Poly-
penco. Vijf vestigingen liggen in
Noord-Amerika; zes zijn er in Euro-
pa te vinden. Eén van de Polypenco-
vestigingen in Europa ligt in Alme-
lo, waar 170 mensen werken.

De Erta-groep maakt sinds 1976 on-
derdeel uit van DSM. De aankoop
was toen ingegeven om een positie
op te bouwen in de snel groeiende
markt van kunststofprodukten.
Sindsdien heeft DSM de activitei-
ten in deze branche verder uitge-
bouwd, deels door omvangrijke in-
vesteringen en deels door forse ac-
quisities. Erta zelf heeft zes vesti-
gingen in Europa en twee in de VS.

Van onze redactie economie

HEERLEN - DSM gaat het
Amerikaanse kunststofbedrij f
Polymer Corporation overne-
men. Dit bedrijf maakt techni-
sche kunststoffen, halffabrika-
ten en eindprodukten, van
hoogwaardige kwaliteit. Het
bedrijf wordt samengevoegd
met de Belgische Erta-groep
van DSM. De bundeling levert
een onderneming die ruim
twee keer zo groot is als de
huidige Erta-groep: 2.300
werknemers en een omzet van
bijna een half miljard gulden.
Voor de overname van alle
aandelen in Polymer heeft

DSM honderden miljoenen
guldens op tafel gelegd.
DSM ziet de acquisitie passen in de
strategie, die is gericht op een even-
wichtige positie in hoogwaardige
kunststofmaterialen en produkten.
Ook in Europa wil DSM die positie
versterken, gelet op de opheffing
van de binnengrenzen in 1992.
Polymer is sterk op de Verenigde
Staten gericht en vult daarmee de
activiteiten aan van de Erta-groep,
die Europa als thuismarkt heeft.
Het Amerikaanse bedrijf beschikt
over elf vestigingen en neemt deel
in joint-ventures in Japan en Span-
je. Polymer werd in augustus 1986
los gemaakt van Cheseborough-
Pond's, toen grote delen van dit
concern werden overgenomen door
Unilever.

Volgens de Federatie Wegvervoer
blijkt uit het grote aantal Neder-
landse onderscheidingen (20 pro-
cent van het totaal) hoe goed het
wegvervoer in ons land is. Meer dan
de helft van de diploma's die in
Limburg terecht kwamen, gaat naar
chauffeurs van het Maastrichtse
transportbedrijf Schols. Onder de
gediplomeerden bevindt zich één
militair uit Weert, werkzaam bij de
transportgroep van de KMS-oplei-
ding in die plaats.

De onderscheiden chauffeurs: Pete?
Aelen, Frans Bischops, Karel Brok,
Harie Daelmans, Willem Dorssers,
Pierre Eerkens, Louis Husson, Pe-
ter Jansen, Johan Jeucken, Math
Lemmens, Jean Pacquay, Jacob
Peijmen, Frans Schweitzer, Gerard
Schweitzer,Remy Servais, Frederik

MAASTRICHT - Voor het cement-en betonmortelbedrijfENCI is 1988
een goed jaar geweest. Dat schrijft
algemeen directeur M. I. Platschor-
re in zijn nieuwjaarsboodschap in
het bedrijfsblad ENCI Schakels. De
winst zal naar alle waarschijnlijk-
heid die van ’ 42,9 miljoen van 1987
overtreffen.

De winter is in het begin van het
jaar relatief zacht geweest, waar-
door de bouw ononderbroken kon
doorwerken. Verder is de economi-
sche situatie in Nederland aanzien-
lijk verbeterd, waardoor er meer
werd gebouwd en bijgevolg ook het
cementverbruik toenam.
Onlangs heeft het moederconcern
van ENCI een cementfabriek in Ca-
lifornië gekocht.

Al twaalf jaar wacht het bedrijf op
een ontgrondingsvergunning voor
een deel van het Plateau van Mar-
graten. Een positieve beslissing is er
nog niet, maar onlangs heeft de
Raad van de Waterstaat de minister '
een positief advies uitgebracht.
De ENCI-ziet dat duidelijk als een ■lichtpunt. Als minister Smit-Kroes ,
dit advies overneemt, kan volgens
directeur Platschorre op korte ter-
mijn in de Tweede Kamer de be-
spreking van de nota Gegrond Ont-
gronden volgen.

Drie miljoen voor universiteiten Limburg en Twente

KWF steunt onderzoek
RL naar rookpreventie Nieuw draaiboek

luchtvervuiling
niet compleet

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Samen met ande-
re provincies heeft Limburg het eer-
der uitgegeven Draaiboek Verhoog-
de Luchtverontreiniging geharmo-
niseerd door verwarrende verschil-
punten er uit te lichten. Het nieuwe
draaiboek is echter nog niet volle-
dig. Zo geeft het niet de maatrege-
len aan die bedrijven in perioden
van verhoogde luchtverontreini-
ging moeten treffen en evenmin de

dan noodzakelijke verkeersmaatre-
gelen.
De provincie voert thans overleg
met het bedrijfsleven om te komen
tot maatregelen dieGS te zijner tnd
zullen vaststellen en doen opnemen
zowel in het draaiboek als in af te
geven vergunningen. Specifieke
verkeersmaatregelen wachten op
voltooiing van een landelijk onder-
zoek. Alvorens te worden opgeno-
men in het draaiboek zullen zij wor-
den besproken met de betrokken
diensten.
De thans verschenen versie van het.
draaiboek bevat informaties over
onder meer signalering, organisatie,
voorlichting, uit te voeren maatre-
gelen, afstemming en samenwer-
king en activiteiten per fase.

succes uitgeprobeerd. Met de
Stichting Volksgezondheid en
Roken en het Didactisch Service
Team in Bussurn wordt nu on-
derhandeld over een aanpassing
van het programma zodat het op
grote schaal verspreid kan wor-
den.

De Universiteit Twente gaat zich
specialiseren in onderzoek naar
voorlichting en begeleiding van
vrouwen, die deelnemen aan het
bevolkingsonderzoek op borst-
kanker.

" De Rijksuniversiteit Limurg krijgt drie miljoen gulden
om meer onderzoek te verrichten naar de vraag waarom
jongemensen gaan roken.

(archieffoto)

Van de ongeveer 30.000 sterfge-
vallen aan kanker per jaar in ons
land zijn 10.000 gevolg van ro-
ken. Bij alcohol gaat het om een
kleine duizend patiënten per
jaar.
Vragen die men ondere andere
wil proberen te beantwoorden:
waarom eten sommige mensen
zo vet, waarom willen bepaalde
mensen per se onder de hoogte-
zon liggen, en waarom andere
niet.
Het onderzoek waarop De Vries
gaat promoveren blijkt grote
praktische waarde te hebben.
Het is een videogestuurd pro-
gramma dat met name bleek aan
te slaan bij jongeluiin het Lager
Beroepsonderwijs. Op oa. VWO
bleek het minderaan te slaan, en
men werkt nu aan een aanpas-
sing van het programma in die
richting.

hen een afwijking wordt aange-
troffen. In ongeveer 2000 geval-
len zal sprake zijn van borstkan-
ker.

Ma* n onze verslaggever

I*'WTRICHT - De universi-
ktjj n van Limburg en Twente
j<>e„ volgend jaar drie mil-
"c^g^lden voor sociaal-weten-Pï>eHjk. onderzoek naar
4fitJ^"voorlichting. Het geld is
tylh i U.g van het Koningin

* na"fonds voor de kan-
"estrijding (KWF).

Selcj ~f RL in Maastricht zal het
v<k>rt rden gebruikt voor de

rpe^mg en uitbreiding van
enige jaren lopend pro-

a°hti Feitelijk zal gedurende
&SvciVar drs H. de Vries, sociaal-
?el h?i og- uit het bedrag wor-
-otnenH°SÜgd- Die hoopt medio

e?n nd jaar te promoveren op
v! erzoek naar mogelijkhe-

lfOeio , rookpreventie bij op-
tie 'ende jeugd.
Sg '!,breiding betreft beinvloe-
Ven ■ rookgedrag in bedrij-
g°r>r1e Werking van het al be-
rijder* 1 onderzoek op scholen;en h net worden uitgebrei-
Kan Vo eLrichting van de invloed

Jgebr ■ingsgewoonten en alco"van k- V op het voorkomen

Het onderzoek in Twente wordt
gedaan door de vakgroep psy-
chologie onder leiding van prof.
dr. O. Wiegman. Het heeft zowel
betrekking op de voorlichting
aan vrouwen die in aanmerking
komen voor deelneming aan be-
volkingsonderzoek als op de
voorlichting en begeleiding van
vrouwen bij wie verder onder-
zoek en eventueel behandeling
voor borstkanker nodig blijkt.
Het gaat bij het bevolkingson-
derzoek naar schatting om een
half miljoen vrouwen per jaar.
Verwacht wordt dat bij 5000 van

schappelijk kankeronderzoek te-
gengaan. Bovendien is het de be-
doeling op deze manier meer jon-
ge onderzoekers op dit gebied te
doen bekwamen. Los van deze fi-
nanciering besteedt het KWF'
aan overige sociaal-wetenschap-
pelijke onderzoeksprojecten elk
jaar nog eens anderhalf miljoen
gulden.

Aangeslagen
Het programma, dat aanvanke-
lijk in Zuid-Limburg was getest
blijkt ook elders in het land aan
te slaan; het werd in Arnhem met

Versnippering
Met deze gerichte subsidies wil
het KWF de bestaande versnip-
pering in het sociaal-weten-

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

\W^~~m^Si\\^ Bauuuuummmmmmmmmmm

De kleine zaak *y Hr""""^s^ ||
met de aW I
grote service m WMmmW^Lm^mmm-en grootste Ê li: 'liïf.MnT^^H Imm^hcollectie
.. 'n snelle ■!20 meter ■ ski-zonnebril HMde W m VÊÊÊÊk WËk
Emmastraat Alpina Uvex kW
voorbij Carrera Cazal M MP*
Algemene Bank ste Ray-Ban^ ■mÉÉM^HI
Nederland

klachten over muziekoverlast,

dreigd met een ijzeren staaf en
een mes.

Ditmaal maakte de politie korte
metten met de weerbarstige en
beschonken lawaaiproducent.
Voor de tweede maal meegeno-
men naar bureau werd hij nu in-
gesloten tot elf uur. Voorts wer-
denzijn televisietoestelen draag-
bare radio in beslag genomen.

Buurt ongewild
betrokken bij
’intiem’ feest

Braks wil Zuidlimburgse landbouwers niet helpen
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Geen extra bijdrage
voor ’erosieboeren’

Limburgs dagblad provincie
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Aan dertien universiteiten in ons land

Overheid staakt steun
aan technologie-eentra

DEN HAAG/MAASTRICHT -
Met ingangvan 1989 krijgen de
dertien universiteiten in ons
land geen financiële steun meer
van de overheid voor transfer-
punten. Dat zijn centra die de
overdracht van kennis naar het
bedrijfsleven moeten bevorde-
ren. Dit blijkt uit een brief van
de ministers De Korte (econo-
mische zaken) en Deetman (on-
derwijs) aan de TweedeKamer.

De steun van de overheid voor de
transferpunten werd in 1984 inge-
voerd. Toen werd voor vier jaar
een bedrag van 10,75 miljoen gul-
den gereserveerd. Daarvan is 10,5
miljoen nu opgebruikt. In 1988
ging 1,5 miljoen naar de transfer-
punten.
Volgens beide ministes hebben
de transferpunten een goede rol
gespeeld bij het overbrengen van
kennis aan het bedrijfsleven. De
punten zijn daarbij ook steeds
hechter verankerd in de universi-
taire organisatie zelf. Ze zijn
steeds meer een normale functie
gaan vervullen binnen de maat-
schappelijke dienstverlening van
de universiteiten. De noodzaak
van specifieke geldelijke steun is
hiermee steeds minder geworden,
aldus de ministers.
Ook het personeel van de Rijks
Nijverheidsdienst (RND), onder-
deelvan Economische Zaken, dat
bij de transferpunten gedeta-
cheerd was, zal nu worden terug-
getrokken.

Indien de universiteiten ook in
1989en volgende jaren geld willen
hebben voor de transferpunten
moeten ze dat verzoeken in aan-
vragen voor steun ten behoeve
van kennisoverdracht in het alge-
meen. De instellingen zullen dan
zelf moeten afwegen hoeveel van
het ontvangen geld zij aan de
transferpunten besteden.

ITTERVOORT - Voor het eerst in
haar historie heeft de Coöperatieve
Vereniging voor de Afzet van Sui-
kerbieten (COVAS) een score van
9.360 kg. suiker per ha. behaald. De
gemiddelde opbrengst van het
11.700 ha. omvattende COVAS-are-
aal bedroeg 6,9 ton netto; het gemid-
delde suikergehalte 15,38 procent.
In 1981 werd bij een gemiddelde op-
brengst van 61,1 ton netto en een ge-

middeld suikergehalte van 15,14
procent 9.250 kg. per ha. geoogst.
Met dit nieuwe record spant Lim-
burg voor wat het oude land betreft
de kroon.
Alleen Flevoland scoorde hoger.
„Daar kan geeri oud land tegenop",
aldus drs. Constant de Waal. De di-
recteur van de COVAS is een con-
tente mens. „Voor zon campagne
wil ik elk jaar tekenen. Het verliep

rimpelloos: goed weer en sti iggr
ende fabrieken. We sluiten a
1988 gelukzalig af. eé
In totaal werden op de spoo' e t
tions in Nuth en Haelen en l\tfk
yens van Wanssum en Maa rC) P
861.000 ton bieten aangevoeld
tarra-gehalte was lager dan
jaren. Netto konden *n k356.000 ton naar Puttershoe* fi
den verscheept en 353.000 <■
Roosendaal worden vervoer ■ pi
Een hogere uitbetalings?"^
nen de telers tegemoet zi^gps1
jaarwerd inclusiefBTW b«
kergehalte van 16 procent pil
per ton netto uitbetaald. ®e,ye V.
die geldt voor de bieten Wf $
ten de EEG moesten worde
zet, bedroeg toen f46,50 PeX^y

Record Limburgse
suikeroogst sneuvelt
" Oogsten van bieten. Het suikergehalte is dit jaar in Limburg op weg naar een record-

De Korte en Deetman zeggen niet
te verwachten dat met hun besluit
de kennisoverdracht ineen zal
zakken. Het stimuleringsbeleid
van de laatste vier jaren rond de
transferpunten zal ook verder in
positieve zin doorwerken, zo me-
nen zij.

benadeeld nu de pacht n .^ vl
lengd wordt. Boeren die niet n \»Jhet contactorgaan zijn kres vrffl
een verlenging. Daarnaas ofl
Lankhorst om een toezeggl^ jm
'uitsluitend gehandeld was
lijke gronden.

Bureau Beheer Landbou^g a^l
heeft de betreffende gronde^ go»
kocht voor de aanleg van __^ jvj
westbaan. Omdat de grono j,t 1
niet gebruikt wordt verp.<: je °1
bureau ze aan de boeren in bül
geving. Of de nieuwe aior^ 1daadwerkelijk gebouwd
nog steeds onduidelijk.

Lankhorst vroeg het Ministerie on-
der meer op welke gronden verlen-
ging werd geweigerd en of de wei-
gering te maken had met het lid-
maatschap van beide boeren van de
'Contactgroep van Agrariërs uit-
breiding Vliegveld Beek. De leden
van dit orgaan zijn tegen de aanleg
van de landingsbaan en voelen zich

HEERLEN - Kamerlid Lankhorst
van de PPR heeft onlangs het mi-
nisterie van Landbouw en Visserij
enkele vragen gesteld over de wei-
gering een pachtovereekomst te
verlengen van twee boeren uit de
omgeving van vliegveld Beek. Bu-
reau Beheer Landbouwgronden,
die onder de verantwoordelijkheid
van het Ministerie valt, weigerde de
boeren om onduidelijke reden een
verlenging van hun overeenkomst.
Eerder was de verlenging hen wel
toegezegd. De boeren denken dat de
verlenging hen geweigerd is omdat
zij tegen de aanleg van de Oost-
westbaan zijn.

Boeren bij Beek
benadeeld door
opheffen pacht

Van onze verslaggever

HEERLEN - Een aantal grens-
overgangen met Duitsland in
het douanegebied van Maas-
tricht zal op basis van een proef
van 1 januari tot 1 april niet
meer permanent bezet zijn. Van
8.00 uur tot 16.00 uur zijn er op
de posten Schinveld-Minder-
gangelt, Rimburg-Marienberg,
Waubach-Scherpenzeel, Baals-
bruggen-Herzogenrath aan de
Kirchraderstrasse en Haanrade-
Herzogenrath douanebeambten
aanwezig. Na die tijd worden er
door de zogenaamde velddien-
sten tijdens patrouilles steekpr-
oefen gehouden. Dit is besloten
door de betreffende Ministeries
van Nederland en Duitsland.

De Duitse douane experimen-
teerde al eerder met flexibele
bezettingen. Een eerste proef
aan de Frans-Duitse grens bij
Saarbrücken verliep zo positief

dat het experiment werd uitge-
breid naar andere grensstreken.
Naast Maastricht doen ook een
aantal grensposten in Gelder-
land aan de proef mee.

De nieuwe opzet is onder andere
een gevolg van het akkoord van
Schengen waarin het grensover-

Postzegelblok
voor Armenië

ren van de regels op het gebied
van de douane-en accijnswetge-
ving. Hiervoor moeten de veld-
diensten uitgebreid worden. De
uitbreiding wordt mogelijk door
de vrijgekomen douanebeamb-
ten aan de velddiensten toe te
voegen.

Volgens de heer Luite, woord-
voerder van de Inspectie In-
voerrechten en Accijnzen in
Maastricht is de flexibele bezet-
ting onder meer mogelijk omdat
het aantal grenspassanten zeer
laag is en voornamelijk bestaat
uit plaatselijke bewoners die de
grens dagelijks passeren, bij-
voorbeeld vanwege hun werk.

„Temeer daar er een vrijstelling
van belasting bestaat op goede-
ren tot een bedrag van 890 gul-
den - wat vrij hoog is - is het
niet echt nodig deze mensen
steeds te controleren", aldus de
woordvoerder.

Flexibele
bezetting bij
’kleine’ grens

Velddiensten worden uitgebreid

schrijdende personenenverkeer
eenvoudiger is gemaakt. Daar-
om heeft de douane haar be-
langstelling verschoven van
persoonscontrole naar het in de
gaten houden van fraudeurs op
het terrein van de drugs en wa-
pensmokkel en de illegale
vreemdelingen en het controle-

SITTARD - De Russisch^
rijen geven nog deze &e\S
speciaal blok met drie ze* $
voor de slachtoffers van Kji
beving in Armenië. Het ga»
een waarde van 1,40 roe .^fNederland ongeveer 9g° doo t
ten. Dat is meegedeeld .^

\j

Russische ambassade 0{
Haag. Het is niet beken^trampenblok nog voor op

gen verkrijgbaar zal zijn-

MAASTRICHT - De capaciteits-
groep Biochemie van de Rijksuni-
versiteit Limburg heeft honderd
aanmeldingen binnen gekregen
voor een studieproject naar de in-
vloed van palmolie op hetrisico van
het ontstaan van hart- en vaatziek-
ten. Alhoewel de stroom aanmeldin-
gen in het begin niet zo goed opgang
leek te komen, is daarmee toch het
quotum gehaald volgens dr A. van
Houwelingen, lid van het project-

team.
De honderd mannen moeten nu
eerst medisch gekeurd worden. Dat
zal in de maand januari gebeuren.
De ervaring leert dat daar nogal wat
mensen door afvallen, aldus Van
Houwelingen. Het projectteam
hoopt de proef te kunnen uitvoeren
met zestig mannen, waarvan twintig
in reserve.
De mannen, tussen de twintigen 45,
krijgen elk vijftien weken lang voor
zichzelf en hun gezin een groot aan-
tal vetbevattende produkten, om na
te gaan wat de veranderingen in het
cholesterolgehalte en in de stol-
lingsneiging van het bloed zijn. On-
der de deelnemers wordt een geheel
verzorgdereis naar Maleisië verloot.

Honderd mannen
’in’ voor

palmolié-test

Zonkerstpakket
heeftu nog nooit gehad.
t . . ■■^^^^^^ mmmmmm^m—^^~^mmmmmmmim,m^. ■ De Seat-dealer is inkerststemming Kijk

jdE pps""'"B*»^^ maar naar de geweldigeaktie-modellen dievoor
jéA PP^^^ |m SÜ» u Waar staan Elk met een pakket extra's die u

;*■ Pi^^ MI iPvl weer 'n c kerstman doen geloven

Js_ BHBB&>ü,>. fffif^TL Jsl \ Haast u voor de Marbella Sprint Uit-
a#ü inmananamw» Ëfcjjjiaariiiiriif'nfrmiriijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillrirH 1 H m gerust met een record aancal extra's

W'Ü*: BHr^ ! 1 H gezien. Met 5-bak en een schitterend sport-
!| EHBBMHHüHBBBBnMHHw lilPl - £> 1 ... r-S""' pakket. Met lichtmetalen velgen. Brede. 155/70
€ «i** '?' B BB K «v', -taffi§KL^jaMiW UP SRI3banden en eenachterspoiler

V mmmmIÊÈÊIIÊB Wie snel iskrijgt als klap op de vuurpijl in

S?ÉS^H Ë^wKF nee ouc'c iaar noB een financieringsaanbod van

K^i'^nffH Mjfe ïlB Bf» !:lf o** rer)te. De Seat-dealer vertelt ver graag het
UI Hnill'lLlfMi«iiibJß WÈ' $ÈL m Hf'l 1 fijne van.

~*3» a ÜP^ z&ólmmlm l|c'Si.*?^illlni%g}&sfc*atf^^ ?S??&.: HV laaHUUliv m

mHÉimI jgnjjgpr en merj( van jiet vW-concern.

BEEK (L) Automobielbedrijf Coumans'- Beek BV, DSM - straat 7, Tel.: 04490-71243. HEERLEN Autobedrijf Van Moorsel Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel.: 045-7242*
HOENSBROEK ACH., Jeugrubbenweg 20, Tel.: 045-222455. KERKRADE Auto Aarts, Hamstraat 211, Tel.: 045412545.

Wijzigingen voorbehouden Prijzen mcl BTW, excl afleveringskosten Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovercenkomst met een looptijd van 1 jaar in samenwerking met onze f'naV|i"'
maatschappij op de gebruikelijkevoorwaarden voor hetbij inruil bij te betalen bedrag met een maximum van f 10 000,- Minimale aanbetaling 25%. Deze aanbiedingen gelden alleen op nieuwe personenauto's, bij aan
31 december 1988en registratie vóór 15 januari 1989en zolang de voorraad strekt Importeur Pon Car B.V. Heemstede Tel: 023-339172 a

|||| Provincie
jfp Limburg

mededeling Kantoren provincie gesloten
m 192/50-88 De kantoren van het provinciaal bestuur zijn

van 26 december 1988 tot en met 1 januari
1989 gesloten.

Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie van het College van
Gedeputeerde Staten wordt gehouden op
maandag 2 januari 1989 van 17.00tot 18.30
uur in het Gouvernement, Limburglaan 10
te Maastricht.

Omdat wij beslag konden leggen op een zeer aantrekkelijke partij
exclusieve Perzische en andere Oosterse tapijten van
uitzonderlijke kwaliteit, organiseren wij uitsluitend

op vrijdag 23 december van 10.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 24 december van 10.00 tot 16.00 uur

een exceptionele verkoop in onze zaak.
Hoewel dit artikel niet behoort, noch zal gaan behoren tot onze

standaardkollektie, hebben wij toch gemeend u dit aanbod
niet te kunnen en mogen onthouden.

Gedurende bovengenoemde verkoopdagen kunt u deze kleden
bezichtigen en kopen voor de helft van de normale prijs.

Ook de aanwezige Marokkaanse berbers worden tegen
zéér speciale prijzen verkocht

Alle tapijten zijn voorzien van een certificaat van oorsprong en
worden geleverd onder garantie van
Goed Wonen-Limburgs Handwerk.

Verkoop uitsluitend tegen kontante betaling.
Openingstijden:

vrijdag 23 december van 10.00 tot 21.00 uur
en zaterdag 24 december van 10.00 tot 16.00 uur

GOED WONEN / LIMBURGS HANDWERK
AKERSTRAAT NOORD 362

(verbindingsweg Heerlen-Sittard)
HEERLEN-HOENSBROEK

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.
04492-1870.
Te koop P.V.C. STACARA-
VAN 850x300. Hoofdstraat
84, Amstenrade, 04492-
-1860.
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.
TE k. gevraagd TOURCA-
RAVANS. Contant geld.
Tel. 045-323178.

Te koop 2de hands BROM-
FIETSEN, bromfietsspe-
cialist Math Salden Lim-
bricht
Grote Wielersport KERST-
SHOW met zeer speciale
grijzen. Tweewielerspecia-

st Math Salden, Lim-
bricht.
Te k. DT 50 MX YAMAHA
kl. wit/rood, bj. '86. Vr.pr.

’ 1600,-. Ernst Casimirstr. 2,
Kakert/Landgraaf.
Tek. YAMAHA RDLC, wa-
tercooled, 6-gang pr. ’ 950,-
Kruisstr. 56, Kerkrade.

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

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übacn over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma 07-01-89.
Start cursus gavaarlijke
stoffen 08-01-89.
Gerenomm. cursus TEK-
./SCHILDEREN, enkel se-
rieuze candid. Br.o.nr. HK
602, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DPIHeerlen.

Grote KERSTSHOW v. 23-
-30 dcc. Geopend v. 10-18
uur o.a. meubels, klokken,
klèingoed enz. 600 m2showruimte. le kerstdag

fesloten. Wim Scheepers,
'a'nheelderweg 28. Heer-

baan 31, Heel, tel. 04747-
-1593.

„DIANA" antiek. Renne-
migstr. 19, Heerlen. Tel.
045-221187.
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
debetere meubelenvoor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Don-
derdag en vrijdag koop-
avond^ Tel. 045-243437.

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.

Levende of geslachte kal-
koenen en soepkip t. koop.
Cazenderstr. 16, Meerssen.
Tel. 043-644805.
T.k. 6 witte PAUWSTAAR-
TEN, samen’ 20,-. Tel. 045-
-720350.
Te koop BOUVIERPUPS
zout'peperkleur. Prijs
f350,-, tel. 045-221986.

Te k. DOBERMANN +
st.boom, zeer lief v. kind., 6
mnd. Moltweg 26, Schaes-
berg^
Te k. jonge gras- en VALK-
PARKIETEN, dwergpape-
gaaitjes, hamsters, ko-
nijntjes en kanaries, Japan-
se nachtegalen ’ 19,95 p.st.
(man). Voor een ruime sor-
tering kooien en stan-
daards, dan naar v.d. Veer,
Rumpenerstr. 70, Bruns-
sum.

Morgen grote grote vogelmarkt
in Makado-Beek (toegang gratis)

~\

mm\ E^ï ' mr

l _ /A

1

Dansen
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd

Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0, N.R.R.A, N.A.D.B.
Wij starten half januari in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco

Ook 40+ (gehuwde) parencursus stijldansen
Onthoudnummer: 04493-4343

Samen kun 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.

Een echt Perzisch tapijt is
een geschenk voor de Kerst

en voor hét leven

Een ruime sortering en een
pracht collectie bij

DOFA EXCLUSIEF
PERZISCHE TAPIJTEN

Honigmansitraat 43, Heerlen,
tel. 045-740491.

87675
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„Amsterdamse rechtbankpresi-
ltir. B. J. Asscher bepaalde gis-n dat geen van de vorderingen
*°rden toegewezen, omdat van

handelen van de Tros
"sprake was. Ook was de betref-

lende uitzending volgens hem niet
onjuist en misleidend.
Van denBerg heeft alle gelegenheid
gehad voor een weerwoord en de
toonzetting van de uitzending was
„gelet op deernst van debedreiging

voor de volksgezondheid" niet on-
nodig grievend, aldus derechtbank-
president.

Volgens mr. Asscher moet worden
aangenomen dat de show van de

hypnotiseur schadelijk is voor de
deelnemers. „Daarmee is het grote
maatschappelijke belang gegeven
bij een publieke waarschuwing als
de onderhavige", meent hij. Daar-
mee onderschrijft de rechter het
standspunt van het gemeentebe-
stuur van Beek,- die de show van
Rostelli in die plaats verbood.

DeTros besteedde aandachtaan het
optreden van Rostelli, naar aanlei-
ding van kritiek die op zijn show
was geuit. Bij zijn optredens brengt
hij vrijwilligers uit het publiek on-
der hypnose en laat hen allerlei
kunstjes doen. Twee vrouwen die

Hij stelt dat dit tenminste een zorg-
vuldige begeleiding van de deelne-
mers aan de show vereist. Van den
Berg heeft volgens Asscher echter
niet aannemelijk gemaakt dat hij
voldoende nazorg geeft en vormt
derhalve een gevaar voor de volks-
gezondheid.

Gouvernement
blokftin trek

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Per maand ko-
men gemiddeld 1500 personen in
groepsverband een kijkje nemen
in het gouvernement langs de
Maas te Maastricht. In april 1986
werd het nieuwe bestuurscen-
trum van de provincie officieel
geopend en kort nadien tijdens
twee weekenden open huis reedr
door 25.000 belangstellenden be-
zocht.
Als doelgroep gaan vrouwenver-
enigingen met dertig procent
van het totaal aan kop op de lijst
van groepsbezoeken. Twintig
procent komt voor rekening van
onderwijsinstellingen en voor
tien procent tekenen bestuurlij-
ke organisaties, zoals gemeenten
en (andere) provincies. De reste-
rende veertig procent worden ge-
vuld door 'overige' gezelschap-
pen.
Bij excursies voor groepen uit
het onderwijs of de bestuurswe-
reld gaat de belangstelling voor-
namelijk uit naar het funktione-

ren van het provinciaal bestuur.
Voor hen wordt daarom vooraf-
gaand aan de rondwandeling een .
inleiding gehouden. Alle overige
groepen tonen méér belangstel-
ling voor het gebouwencomplex
als zodanig.
Een bezoek aan het gouverne-
ment vergt, diaklankbeeld en ;
kop koffie inbegrepen, gemid- "deld anderhalf uur. Naast deel-
name aan een groepsexcursie be- "staat ook de mogelijkheid indivi- '.
dueelhet complex te bezichtigen ;
met gebruikmaking van ter "plaatse verkrijgbare plattegrond
en folder.

Stadsgidsen
Vanwege de grote druk die het
vele groepsbezoek legt op het |
provinciale Bureau Voorlichting
en Public Relations is een deel
van de rondleidingen uitbesteed
aan stadsgidsen van de Maas-
trichtse VVV. Zij worden vooral
ingeschakeld voor excursies
waarbij de nadruk ligt op het be- *\
zichtigen van het gebouw.

Steunfraude in Venlo
VENLO - De politie in Venlo heeft zes mannen in de leeftijd van 30 tot 43
jaar aangehouden wegens steunfraude.

De mannen hebben in de periode april '87 tot december '88 de gemeente-
lijke sociale dienst voor ruim honderdduizend gulden benadeeld.

Zy werkten gedurende verschillende tijdvakken op bouwprojecten ir
Duitsland en Nederland en hadden daarnaast een uitkering. De verdien-
sten in de bouw werden echter nooit opgegeven aan de sociale diens?,

Van onze verslaggeefster

l0 - „Onze maatschappij heeft de werkende vrouw8 steeds niet radicaal, daarmee bedoel ik in al zijn wortels,: |J? cepteerd. Daarom is de positie van de vrouw nog altijd. ,"-ter dan die van de man." Dat constateerde wethouder
van Heerlen gisteren op het eerste lustrum vantu^teunpunt Vrouw en Werk Zuid-Limburg dat in het Ther-nrnuseum m Heerlen werd herdacht. De andere spreker, za-

o„Vr°Uw van net Jaar M. Hovers-Van Lierop uit Reuver,
veel bijval met haar belofte dat ze samen met de 'secre-

h0 Sse van het jaar' uit Maastricht iets voor de Limburgse
i^^en zou gaan doen. „We zullen Nederland laten merken

S°ed deLimburgse vrouwen zijn."

Wethouder Andriesma op lustrum Vrouw en Werk:

Werkende vrouw nog niet
100 procent geaccepteerd'

" Deelnemers aan de lustrumviering van het steunpunt Vrouw en Werk in gesprek met de za-
kenvrouw van het jaarM. Hovers-Van Lierop (zittend). Foto: DRIES LINSSEN

Kinderbijslag gaat vaak
rechtstreeks naar Limagas

Gasnotaniet alleen probleem voor laagstbetaalden we langzaam naar toe gegroeid.
Op een gegeven moment hebben
we de knoop doorgehakt."
Van die beslissing heeft de Lima-
gas-directie nog geen spijt. Al
meteen nadat aan de eerste
rechtszaken ruchtbaarheid was
gegeven, waren opeens meer be-
talingsproblemen in dezelfde
buurt van de baan. Limagas is er
dan ookvan overtuigd dat van de
rechtszaken een bepaald uitstra-
lingseffect uitgaat.

ars> directrice van een tech-j' bedrijf, maakte echter al snel
J^'jk dat mooie ideeën over
l herintredende vrou-
? kinderopvang enzovoorts nog
H*° gemakkelijk in praktijk teBen zijn. „Hoe graag ik ook zou
C\ soms kan ik het niet doen in

van het bedrijf."

esrria putte uit tal van rappor-
U *h zijn sombere visie op de
k'enemancipatie in Nederland. en. Er wordt maar al te snel
cht dat vrouwen nu toch gelijk.oc'Jiers spreken dat tegen. In
Pa neemt Nederland met 41
l .^t de laagste positie in wat be-
tje participatiegraad van vrou-. 1 het arbeidsleven, staat in het
aal Cultureel Rapport '88 te le-

vrouwen worden nog
*rf niet gelijk betaald voor ge-
aardig werk, zo heeft deLoon-
jjl'sche Dienst berekend. De
j °osheid onder vrouwen is ho-al die onder mannen.

Het Limburgs percentage ligt bo-
vendien boven het landelijk gemid-
delde, merkte Andriesma op. Hij
wees er ook op dat maar dehelft van
de vrouwen die een baan zouden
willen zich inschrijft bij een ar-
beidsbureau.

Vergeleken met vijfjaar geleden is
er volgens Fiet van den Heuvel van
het Steunpunt toch wel het een en
ander veranderd. Steeds meervrou-
wen willen betaald werk en onder-
breken hun loopbaan steeds minder
voor het krijgen en opvoeden van
kinderen. Het feit dat vrouwen bui-
tenshuis willen werken, wordt
steeds normaler gevonden. Door de
toenemende vergrijzing wordt de
vraag naar vrouwen steeds groteren
meer instellingen en organisaties
hebben, al dan niet gedwongen
door de overheid, aandacht voor de
positie van vrouwen.

Maar desondanks overheerst bh' het
steunpunt het gevoel dat 'we er nog
lang niet zyn' wat betreft 'vrouwen
en werk. Van den Heuvel verwacht

dan ook niet dat het werk na 1991,
als de subsidie van het steunpunt
afloopt, beëindigd zal zijn.
De huidige ontwikkelingen geven
daar ook geen aanleiding toe. Man-
nen dringen meer door in vrouwen-
beroepen dan omgekeerd. Vrouwen
stromen nog te weinig door naar
midden- en hogere kaderfuncties.
Kinderopvang is niet of slecht gere-
geld, waardoor het moederschap of
het werk opgegeven moet worden.
Veel vrouwen werken thuis en de
sociale positie van thuiswerkers is
zwak. De beroepsgroepen waarin

veel vrouwen zitten zijn niet direct
degenen waar veel vraag naar is. En
qua opleidingskeuzeen vakkenpak-
ket (veelal de niet-exacte richtingen
en vakken) bakken de meisjes van
nu er ook niet veel van.

„Er is dus nog heel veel werk dus,"
stelt Van den Heuvel. Het steun-
punt zal zich vanwege beschikbare
'mankracht' moeten beperken tot
de meest zwakke groepen. Dat zijn
de oudere herintredende vrouwen
(vanaf circa 40 jaar), de zwarte en
migrantenvrouwen en de laagge-

schoolde of verkeerd geschoolde
vrouwen.
Met cursussen, projecten en onder-
zoek wordt geprobeerd hun situatie
te verbeteren. De spreekuren in
Heerlen en Sittard blijven een be-
langrijk instrument van het steun-
punt om alle vrouwen te bereiken
en het steunpunt hoopt ook een
spreekuur in Maastricht te verwe-
zenlijken. Daarnaast moet er een af-
zonderlijk spreekuurvoor zwarte en
migrantenvrouwen komen. De sub-
sidiëring hiervan is echter nog niet
rond.

" Een meteropnemer aan hetwerk. Vijfd zes keer per jaarwordt een 'Limagas-klant' voor
de rechter gedaagd, omdat ondanks allerlei aanmaningen de energierekening niet wordt
betaald, (archieffoto)

Kort geding
Vorig jaar werden er al meteen
zes kort gedingen aangespan-
nen; in vijf zaken was Limagas
overtuigd van het gelijk. Maar
voordat een juridische procedu-
re gestart kan worden, is vaak al
veel tijd verstreken. Doorgaans
is ook de hulp van een deurwaar-
der aleens ingeroepen. De bewo-
ners geven echter in vele geval-
len geen gehoor, ook al is er
iemand in huis.
Muller: „De vrouw des huizes
heeft vaak het consigne gekre-
gen, niet open te doen. Ook onze
incasseerders komen vaak niet
binnen. In die gevallen krijgen
we dus geen beeld van de situa-
tie. In één zaak van vorig jaar
hebben weachteraf- het was een
perfect gezin- gezegd dat andere
oplossingen mogelijk hadden
moeten zijn. Er is toen ook een
regeling getroffen met de werk-
gever. De schuld is afbetaald
door inhoudingen op het loon."
De betalingsproblemen beper-
ken zich niet tot de groep minst
draagkrachtigen. In naar schat-
ting de helft van de probleemge-
vallen, heeft Limagas te maken
met andere oorzaken. Dat va-
rieert van faillissemententot per-
soonlijke omstandigheden zoals
echtscheidingen.
In heel wat zaken zijn er echter
ook voldoende inkomsten, maar
wordt niet goed met het geld om-
gesprongen. Zo krijgt Limagas
in vele gevallen de kinderbijslag
betaald, in plaats van de ouders,
en op dat bedrag worden de gas-
nota's ingehouden.
„We zijn er niet op uit," zegt Mul-
ler tenslotte, „om de gastoevoer
af te sluiten. We willen goede
klanten hebben. Tot de 250.000
die we hebben, zit ook een paar
wanbetalers. Die mensen probe-
ren we er op het juiste moment
uit te halen."

Van onze redactie economie

( 'fiUWENHAGEN - „Als we de
l,>v asso-procedure niet stipt na-
Üïae?' dan worden ons inder-
\\,u de oren gewassen." Drs J.
C,er benadrukt dat de Lim-
Ö»!.oS.ene Maatschappij voor
Sa?,! str>butie (kortweg Lima-
'uJ >n Nieuwenhagen niet al-
"ih een duidelijk,maar ookeen
j^'pieel beleid wil voeren te-

et "?ver wanbetalers. Het zijn
'Hm et Veel, maar de mensen die
leii

a easnota te laat of niet beta-
e6h u 2orgen de gasleverancier
" »oop werk.

§6(Jer. wü met zijn uitspraak
tjiJ^zins bevestigen dat de
S !n Maastricht op alle pun-
ejs gehjk had, toen hn onlangs
W vanLimagas afwees om en-rj^n Woningen te mogen betre-
de n Limagas daarmee niet
Üs "^gelijkheid wilde geven om
$tnEast°evoer bü twee klanten te

v»or v^f °* zes keer per ■'aar
V°or^at limagas een (ex-)klant

k recnter daagt. Als jekijkt
kijr jjettotale aantal gasverbrui-
t^n at bij Limagas is aangeslo-
<W Eo'n 250.000 gezinnen, is dat
% 2o'n hoog aantal. Met ruim
4f jjf

r°cent daarvan heeft het be-
ttl °eivr°uwens noo*t betalings-
iWj Jkheden; zij betalen auto-
tai-Scn en krijgen daarvoor een

llng van 30 gulden.

dat net tot een kort geding
**rup' 's doorgaans al een moei-

Weg bewandeld. Die weg
\^ wanneer de klant een
de *of drie na het verlopen van
Vft rvaldaë n°g niet betaald

'at is bij één op de tien
Wn n net Seval, zeg maar zon

den {;. mensen per twee maan-
'ti (j e**'J hen valt een herinnering
'iijjj j Us met het verzoek binnen
*W|-agen te betalen- In die me"

L*W-ng staat dat extra kosten in
ï^tali ng worden gebracht als de
t>^ar g dan nog niet binnen is.

betaalt de helft alsnog.
Jo^.resterende 5.000 klanten
Mmd

de incasseerder langs. Drs
'eito er: -Hij probeert er achter

11611 watde reden van de be-
°fe gSaehterstand is en gaat naeen reBehng getroffen kan

sn'liet kan Dest zi Jn dat niJ
h verkeerd taxeert om-

febraï, vernaal verkeerd wordtac nt, maar in principe weegt

vorig jaarwerden geen gerechte-
lijke stappen ondernomen om
het principe, dat iedereen die gas
gebruikt er ook voor betaalt,
overeind te houden. Sinds 1987
heeft het bedrijf er bewust voor
gekozen juridische maatregelen
niet uit de weg te gaan. Dat het
jarenlang heeft geduurd voordat
het zover kwam, komt volgens
mr T. Ellenbroek, woordvoerder
van Limagas, omdat er ook het
afnodige vooronderzoek aan
vooraf is gegaan. „We wisten nog
niet hoe te handelen. Daar zyn

Inmiddels hebben de meeste
mensen hun schuld alsnog be-
taald, vaak al één dag nadat de
meter is weggehaald. Uiteinde-
lijk blijft Limagas per maand
met een enkel geval zitten. Tot

Bewust

vallen van buitenaf de gastoe-
voer afgesloten worden. Dat is
een dure oplossing want dan
moet de schop de grond in en
moet een technische ploeg voor-
rijden.

het oordeel van de incasseerder
zwaar."
Dit bezoek werkt kennelijk ta-
melijk doeltreffend, want in de
regel betaalt nu vier van de vijf
mensen. Twee maanden later
krijgen de duizend anderen een
'boze' brief. Daarin staat een tijd-
stip waarop de * incasseerder
langs komt om het verschuldig-
de bedrag op te halen. Als niet
betaald wordt, sluit Limagas de
zaak af en neemt de meter in be-
slag. Wanneer de toegang gewei-
gerd wordt, kan in de meeste ge-
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Tros hoeft gewraakte uitzending niet te rectificeren
Rostelli vangt
bot bij rechter

zijn show in Eindhoven hadden bij-
gewoond klaagden na afloop over
depressiviteit.
Mr. Asscher wijst erop dat Van den
Berg met zijn hypnose op extreme
wijze macht uitoefent over anderen.
Dit is daarom zo gevaarlijk, omdat
gevoelens aan de oppervlakte wor-
den gebracht die normaal gespro-
ken verborgen blijvenen een afhan-
kelijkheid ontstaat van degene die
deze gevoelens heeft losgemaakt, al-
dus derechtbankpresident.

Van onze verslaggever

- De Tros
Oir e hypnotiseur Roland van

Be «"g, alias Rast Rostelli, geen
(r*oord te geven na een voor
'l schadelijke uitzending in de
*v>sierubriek „Tros Aktua".
ei"nin hoeft de omroep het pro-J^toate rectificeren of een scha-; ergoeding aan Van den Berg te,a'en> zoals de hypnotiseur in: kort geding tegen de omroep
*Seêist.

(ADVERTENTIE)

MAXHAVEIAAR

'■-'>■■ Tw&Sst ißy la-^MWÉM EwBp
W& :/y.. iw&^l 3SpSö^H£39t Mt^mmwßtwSßm

Hetvervolgophetboek
Multatuli schreefin 1860 datzij tegen woekerrente bij de

zijn boek 'Max Havelaarof opkopers lenen om in hun le-
dekoffieveilingen derNe- vensonderhoud te voorzien. Als
derlandsche Handelmaat- debonen noë aan de struik han"
schappij. Een bewogenpro- Ben/8en/ komt al e

v
en deelvan de

’ j i i . i verkooppms binnen.test tegen dekoloniale wan- x , v, , ,
° , ~ . Max Havelaar garandeerttoestanden. Meer dan een Reina en Gabinoverdereen

eeuw later is ditprotest nog rechtvaardige prijs. De afge-
altijd actueel. Het boek sproken minimumprijs biedt
vraagt om een vervolg. hun ook voor volgende jaren

bestaanszekerheid. Al met al is
Gabinoen Reina verbouwen hun inkomen verdubbeld in

koffie in het Zuiden van Mcxi- vergelijking met vroeger,
co. Ze bezitten één hectare
grond, waaropzij lange dagen Wie hier in Nederland koffie
hard werken. Zij zijnaangeslo- met hetKeurmerk van Max Ha-
ten bij een coöperatie. Zo kun- velaar koopt, kan er zeker van
nen kleine koffieboeren zich zijn dat deboeren in de derde
sterkmaken tegen deopkopers wereld daarvoor beter en sneller
die te lageprijzen bieden. betaald hebben gekregen. Veel

Tegenwoordig verkoopt de winkels en supermarkten heb-
coöperatie van Reina en Gabino ben dezekoffie.
deooest rechtstreeks aan de \i " i i-"f _ ' *-«-"■">«""""»- Vraaguw winkelier.
branders. Er komt geen tussen-
handelaar meer aan te pas. /\\\/\ J/^E^\Koffie met hetKeurmerk van A. JxLMax Havelaar is direct inge- /I V^j^fF milf"^ /\kocht bij zon coöperatie. Hier- / V* y^.\
door stijgthet inkomen van de / ' >^4kJpPV' i»^^ r^ \koffieproducenten in de derde ||pWp 1 ]

Reina en Gabinokrijgen hun y^Jmfjt t i »
geld tegenwoordig ook eerder. \"^E^^%, l x^"^/
Eenkoffieplant levert pas na Y^^*>lr O "<-/drie jaarzijn eerstebonen op. \^/w^£R YJ^^9/Zo langkunnen kleine boeren go ?J>}_^^
nietop deopbrengst wachten. Stichting Max Havelaar
De snellerebetaling van Max Postbus 57,4100 AB Culemborg
Havelaar maakt het overbodig, Tel.03450-19651

!_ Limburgs dagblad provincie
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LANDGRAAF - Pas op zijn
31ste leerde Hubert meer
dan alleen zijn naam schrij-
ven. Nu, vijfjaar later, heeft
hij dank zij de cursus 'leren
lezen en schrijven' een veel
bredere kijk op de dingen in
de wereld gekregen. Zijn
verhaal en dat van de twee
andere in deze kolommen -
anoniem - op te voeren man-
nen, is typerend voor iedere
analfabeet.

Huberts 'lijdensweg' loopt langs
26 (!) werkgevers. Maar begon
met een schoolmeester met wie
hij niet kon opschieten.
Als broekie van acht zat hij meer
thuis dan in de schoolbanken.
Op een gegeven ogenblik was de
achterstand op de rest van de
leerlingen zo groot, dat Hubert
het niet meer zag zitten. Zelfs
met privélessen kwam hij geen
stap dichterbij. Als taal, schrij-
ven of rekenen op het lesrooster
stond, kreeg Hubert van de
meester een Donald Duck in de
handen gedrukt. „Aan gymnas-
tiek, tekenen en muziek mocht
ik wel meedoen", zegt de 36-jari-
ge vader van drie kinderen.
„Voor derest was ik veel te dom
volgens de meester."
Op zijn dertiendemocht hij de la-
gere school verlaten. „Wie niet
wil of kan leren, gaat maar wer-
ken", was het parool voor Hu-
bert.
Zo begon voor hem een lange
weg via veel bazen. Als hovenier
heeft hij nu eindelijk zijn draai
gevonden. Hubert: „Ik heb het
uitstekend naar mijn zin. Als het
een beetje meezit, hoop ik met
mijn vrouw ooit een eigenzaak te
runnen, want ik kan veel dingen
best aan. Ik heb van Onze Lieve
Heer twee flinke knuisten gekre-
gen en mijn geheugen werkt uit-
stekend. Mijn vrouw is lerares.
Zij kan het papier- en schrijf-
werk verzorgen."

Bevorderd
Leo was op de lagere school
evenals Hubert geen kei. De
tweede klas moest hy viermaal
doubleren. Uiteindelijk werd
Leo in een ruk 'bevorderd' van
de tweede naar dezesde klas. Ge-
volg: de aansluiting was totaal
zoek.
Ook voor deze nu 39-jarige ge-
huwde vader van twee kinderen
volgden er alternatieve lessen:
schoolplein vegen, bloemen wa-
ter geven of de ramen wassen.
Het schoolhoofd adviseerde de
ouders Leo op een school voor
geestelijk gehandicapten te
plaatsen. „Dat heb ik steeds ge-
weigerd, want ik heb geen handi-
caps", zegt Leo. Ook voor hem
zat er niets anders op dan een

HEERLEN
Royal: Kerstavond gesloten. Willow,
dag. 15 18.15 en 21 uur. Rivoli: Kerst-
avond gesloten. Scrooged. dag. 16 19 en
21.30 uur. De Reddertjes, dag. 14.30uur.
Maxinr.Kerstavond gesloten.' Beetlejui-
ce. dag. -15 17 19.15 en 21.30 uur. H5:
Kerstavond gesloten. Moonwalker, dag.
14.30 16.30 18.45 en 20.45 uur. Who fra-
med Roger Rabbit. dag. 14 16.30 17.45 19
20.15 en 21.30 uur. Frank en Frey, dag.
14.15en 16 uur. Pippi Langkous, dag. 14
en 16 uur. Coming to America, dag. 14 16
18.45 en 21 uur. Die Hard, dag. 18.15 en
21 uur De Spiegel: The Name of the
Rosé. vrij Lm ma 21 uur. Kinderfilm-
huis De Spoel: De sneeuwkoningin, wo
15 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Beetlejuice, dag. beh. za 20
.»ur. Die Hard, dag. beh. za 22.15 uur.

Bi, ma 18 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Kerstavond gesloten. Willow,
i«ag. 14.30en 21 uur, zo t/m wo ook 18.30
uur. De Reddertjes, zo t/m wo 14.30uur.
Beetlejuice, dag. 14.30 en 20.15 uur, zo
t/m wo ook 18.15uur. Coming to Ameri-
ca, zo t/m wo 18.15 uur. Big, dag. 14.30en
21.15 uur. zo t/m wo ook 18.45uur. Cine-
ma-Palace: Kerstavond gesloten. Moon-
walker, dag. beh. zo 14.15 16.45 19 en
21.30 uur. zo 16.45 19 en 21.30 uur. Who
framed Roger Rabbit, dag. beh. zo 16.15
17.30 19 20.15 en 21.30 uur, zo 17.30 19
20.15 en 21.30 uur. Frank en Frey. dag.
beh.zo 13.45 en 15.45 uur, zo 13.45 uur.
Pippj Langkous, dag. beh. zo 14uur. zo
"f6uur. Palace 2: Pornoprogramma, dag.
doorl. v.a. 13.30 uur. Ciné-K: Spoorloos,
dag. beh. za zo 20 en 22.15 uur. Lumiere:
Kerstavond gesloten. Un Ragazzo di Ca-
labria. dag. 20 uur. Tampopo, dag. 21
uur. Dr. Strangelove. dag. 22 uur. Kin-
derfilmhuis Zoem: Knalmiddag met als
hoofdfilm De laatste eenhoorn, wo 13
uur.

GELEEN
Roxy: Kerstavond gesloten. Willow,
dag. 20.30 uur, ma wo ook 15 uur. Studio
Anders: Kerstavond gesloten. Big, dag.
20.30 uur. Bambi. ma wo 15 uur.

SITTARD
Forum: Kerstavond gesloten. Moonwal-
ker, dag. beh. zo 15 en 20.30 uur, zo al-
leen 20.30 uur. Coming to America, dag.
20.30 uur. My little pony, ma t/m wo 15
uur.

exposities
HEERLEN

Galerie Signe, Akerstraat 82a. Werk van
Wim Geeven. T/m 24/12. Open wofm zo
14-17 uur. Welterhof, Kennedylaan.
Werk van André Offermans. T/m 15/1,
open dag. 9-21 uur. Stadsgalerij, Raad-
huisplein. Werk van PeterWehrens. Tm
8/1. open di t/m vr 11-17uur, za en zo 14-
-17 uur. De spiegel. Akerstraat 40. Werk
van Ingeborg Meulendijks. T/m 1271.
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Jan Stuyt. Tm 8/1, open di t/m vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur.

KERKRADE
Galerie Hoogh Anstel, Kasteel Eren-
stein. Thema 'Natuur. T/m 4/1, open za
en zo 14-17 uur.

HOENSBROEK
# Kasteel Hoensbroek. Foto's van Hans
Schrijen. T/m 30/12, open dag. 13.30-17
uur. ABN-bank. Werk van Stan Cau-
dron. T/m 15/1, open 9-16 uur. Fotogale-
rie 68. Kasteel Hoensbroek. Foto's van
Paul De Nooyer. T/m 27/12, open ma t/m
vr 10-12en 13.30-17 uur, za en zo 13.30-17
uur. Bibliotheek, Pastoor Schleiden-
straat 39. Werk van Nol Pepermans. Tot
15/1. open ma, wo en do 10-18 uur, di en
vr 10-20 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Jacqueline
Klinkers en Kees Verhoeve. T/m 31/1.
open op werdagen 8.30-12.30 (di ook
13.30-16.30uur).

OENSEL-SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Werk van Joke van Geel en Octavia Mo-
lea. T/m 24/12, open do t/m zo 14-17uur.

AMSTERADE
Galerie To Crijns-Beckers, Hoofdstraat
58-60. Werk van Marlies Prieckaerts,
Dorte Ahrenkiel en To Crijns-Beckers.
T/m 8/1. open do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
CZFElisabethstraat 9. Expositie foto-
kring Geleen. T/m 26/1.

LIMBRICHT
Volkskundig museum, Allee 1. Het
kerstgebeuren. T/m 15/1, open di t/m vr
13-17 uur, za en zo 14-17 uur.

ELSLOO
Maaslandcentrum. Werk van Ernest
Spronken. Vanaf 21/12.

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum. Accademia. ba-
siscollectie. Tm 8/1. Het postmoderne.
T/m 3/2. Open di t/m vr 10-17 uur. za en
zo 11-17 uur. Galerie Schuwirth en Van
Noorden, Rechtstraat 64. Werk van Ma-
rijke Stultiens, Marco Jurien. Guusje
van Noorden en Gerrad Schuwirth. T/m
10/1. open wo t/m za 14-18 uur, do 14-20
uur. Galerie Feiix, Wijcker Brugstraat
16. Werk van Josee Hofhuizen en Char-
lotte Gerards. Tm 24.12. open ma t/m za
op winkeltijden. FilmhuisLumière, Bo-
gaardenstraat 408. Werk van Hilda
Haafkens. T/m 31/12. open ma t/m zo
19.30-24 uur. zo 14.30-16 uur. Galerie De
Blauwe Olifant, St. Servaasklooster 38.
Boedhistische sculpturen uit Zuidoost-
Azié. T/m 23/12, open do t/m za 14-18
uur. Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Werk van Will Eggen. T/m 8/1, open do
t/m zo 13.30-17.30 uur. do tot 20.30 uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. Werk
van Sam Parabirsingh. T/m 12/1, open
do t/m zo 13-17 uur. Galerie Signe, Ka-
poenstraat 24. Werk van Hannie van den
Bosch. T/m 31/12, open wo t/m vr 13-18
tiur. za 13-17 uur, zo 13-17 uur. Gene-
raalshuis. Vrijthof 47. Werk van Frans
Slijpen. T/m 3/1, ma 13-16 uur, di t/m vr
11-16uur, za 11-14 uur.

BEETLEJUICE/VS 1988

TANDARTSEN

ik nooit meer in dat buurthuis
geweest."

" Meer inlichtingen en informatie kunt u vanaf 2 januari '89 krijgen bij het Regionaal
Educatief Centrum in Heerlen: telefoon 045-740667.

Relaties

Leo weigert mee te werken aan
verstoppertje-spelen. „Mijn twee
kinderen weten dat hun vader
problemen heeft met lezen en
schrijven. Ook de vrienden en fa-
milieleden die op visite komen,
weten van mijn handicap. Zij ne-
men mij zoals ik ben."

Hubert en Leo hebben een ver-
schil van mening over de opvoe-
ding van hun kinderen. De drie
kinderen van Hubert weten niet
dat hun vader grote moeite met
lezen en schrijven heeft. Hubert:
„Ik blijf het zolang mogelijk ver-
zwijgen. Als de klasgenoten van
mijn kinderen dat aan de weet
komen, wordt daar misbruik van
gemaakt. De ellende die ik jaren-
lang heb meegemaakt, wil ik hen
besparen. Thuis kan ik mijn te-
korten uitstekend verbloemen
door te zeggen 'zie je niet dat ik
aan het werk ben' of 'vraag dat
nu maar aan je moeder.

In tegenstelling tot Hubert en
Leo is Harry niet getrouwd. „Ik
heb al heel wat relaties gehad,
maar op het moment dat mijn
handicap ter sprake kwam, was
de liefde voorbij. Ik vind het ge-
weldig datHubert en Leo wel ge-
trouwd zijn en kinderen hebben,
maar ik kan dat niet opbrengen.
Ik blijf twee levens leiden".

baan te zoeken. „Ik vond snel
werk in een supermarkt. Groen-
ten schoonmaken, snijden en in-
pakken. Een baantje waar geen
schrijf-, lees- en telwerk aan te
pas kwam". Door het volgen van
deze cursus hoopt Leo uit het
isolement te geraken.

Hubert, Harry en Leo kwamen al
snel tot de conclusie dat voor hen
de 'leuke banen' niet voor het op-
rapen liggen. Lopende band-

Koppelbaas

opleiding. „In de praktijk was ik
een kei, maar ik kreeg niets op
papier gezet. Vandaar dat de in-
structeur-opleiding in Deurne
aan mijn neus voorbijging.
Doodjammer, want ik wist pre-
cies hoe alles in elkaarzat".

Harry had de pech dat zijn
ouders vrijwel direct na zijn ge-
boorte uit elkaar gingen. Als

vierjarige kleuter kwam hij in
een internaat terecht. „Ik heb
een verschrikkelijke jeugd mee-
gemaakt. Op het internaat werd
ik te veel op de vingers gekeken.
Te veel verplichte nummers. Ik
werd daar agressief van en dat
kon de leiding niet waarderen."

Harry meent dat werkgevers en
collega-werknemers dikwijls
misbruik maken van iemand die
niet kan lezen en schrijven.
„De baas van de manege waar ik
redelijk lang heb gewerkt, vertel-
de nooit iets over verlofdagen en
vakantiegeld. Ik heb nooit gewe-
ten dat ik recht had op vrije da-

'gen. Werken en nog eens werken
voor een hongerloontje. Ik noem
dat uitzuigen. Zoiets verdienen
wij niet".
Hubert voegt daar aan toe:
„Twaalf jaar geleden praatte
mijn moeder haar mond voorbij.
Ten overstaan van een groep
mensen werd ik door haarverne-
derd. Sindsdien heb ik mijn
moeder nooit meer gezien en ge-
sproken. Jarenlang kwam ik in
een gezellig buurthuis. Ik praatte
met vrienden en bood hen zelfs
mijn hulp aan. lemand die pro-
blemen had, verwees ik naar de
Wetswinkel. Een paar dagen
daarna kreeg ik van hem een fles
wijn als dank voor mijn advies.
Ik vond dat een schitterend ge-
baar, maar nog geen maand later
kwam dezelfde man erachter dat
ik niet kon lezen en schrijven. Hij
liet mij op dat moment vallen als
een baksteen. Vanaf die dag ben

Uitzuigen

.zaak opknappen. Soms had ik
mijn bril vergeten of ik had
spierpijn. Maar na een paar we-
ken was ik door mijn smoesjes
heen, met als gevolg dat het zo-
veelste ontslag een feit was".

Harry wist 'bijna alles' van de
edele viervoeters af en kreeg dan
ook gemakkelijk werk bij een
dierenverblijfcentrum. Struikel-
blok werd echter weer de school-

„Het schoolgebouw van de BLO
heb ik slechts één maand van
binnen gezien. Op de LOM-
school ging het iets beter, maar
op de VGLO ging het opnieuw
verkeerd. Verhaaltjes over de
Romeinen en zo boeiden mij
niet. Mijn interesse ging uit naar
paarden."

werk, vuilnisophaler, schoonma-
ker of werken bij een koppel-
baas. Allemaal karweitjes die
geen enkel uitzicht bieden op
promotie.
„Het is verdomd moeilijk met
dat gegeven te moeten leven.
Koppelbazen ontvangen je met
open armen, omdat je bij zulke
mensen meestal geen papieren
hoeft in te vullen. Maar ik pas
voor zulke praktijken", vertelt
Hubert. „Eén keer heb ik tijdens
een sollicitatiegesprek verzwe-
gen dat ik niet kon lezen en
schrijven. Ik werd aangenomen,
omdat ik met de mond mijn
mannetje sta. Ik ging echter voor
de bijl toen ik een rapport op het
bedrijfskantoor moest schrijven.
In eerste instantie nam ik het
schrijfwerk zogenaamd mee naar
huis en liet dan mijn vrouw de

Kinderen van de basisschool
krijgen schrijven, rekenen en
taal op een speelse manier aange-
leerd. Volwassenen aan de cur-
sus 'leren lezen en schrijven'krij-
gen les op een geheel andere ma-
nier. Veel aandacht wordt be-
steed aan de uitbreiding van de
algemene ontwikkeling omdat
het gros de krant niet leest. Een
hulpmiddel is de speciale
nieuwskrant 'De Voorzet', waar-
in het actuele wereldnieuws op
een eenvoudige manier wordt
weergegeven. Ook wordt er ge-
werkt aan ieders persoonlijke
problemen zoals leessnelheid,
schrijfangst en het kunnen vol-
gen van film-ondertitelingen op
de tv. De eerste stap die de anal-
fabeet moet zetten om zon cur-
sus te volgen, is meteen de
zwaarste. Angst voor herkenning
('wie zit er in de groep?') vormt
het grootste struikelblok.
De drie cursisten weten als geen
ander dat dit artikel hun 'lotge-
noten' niet direct kan bereiken.
Zij hopen echter dat de echtge-
noten, familieleden ofkennissen
van analfabeten henwijzen op de
cursus 'Leren lezen en schrij-
ven. „Stop met verstoppertje
spelen", zegt het drietal. Zij kun-
nen het weten. Zij gaan door het
volgen van de cursus met spron-
gen vooruit.

hans rooij akkers

Schrijfangst

Regie: Tim Burton; met: Alec
Baldwin, Geena Davis, Michael
Keaton e.a. In: Maxim Heerlen en
Autokino Scaesberg.

APOTHEKEN.
De avond-, weekend- en zoi*
diensten beginnen op vrijdag"""
en eindigen de volgende wee»
dagochtend om 8.30 uur. ,
BRUNSSUM. Bel TIGH S 71'
HEERLEN. Heerlerbaan, Ca«
boord 31, S 412647 en Ganze*
Stanleystraat 23, S 210772. 1
dag van 8.30 tot 18.00 uur de Hl
le, Bongerd 25, S 719545. Zajl
van 10.00 tot 14.00 uur Heerlen!
Corneliusplein 2, S 211377. I
TIGHS 711400.
LANDGRAAF. Lempers, &Jstraat 5, Schaesberg, S3JVoor spoedgevallen dag en I
bereikbaar. .<
KERKRADE - EIJGELSHOT
van Wersch, Hoofdstraat
S 452010.
KERKRADE-WEST. KerKJWest, Akerstraat 79, S 415440]
spoedgevallen dag en nacha
opend. Snijders Kerkrade
Kampstraat 114, S 420777. 0
nacht geopend.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheidft
Bleijerheiderstraat 52, S *Zaterdag van 10.30 tot 16.00 D
zondag van 12.00 tot 13.00 U
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor s
gevallen dag en nacht geopenj.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. v"

ken. Dr. Ottenstraat 9, Simp^
S 441100. Zaterdag van 11-ïï
15.00 uur en zondag van 14-"|
15.00 uur. Voor spoedgevalleij
men terecht van 22.00 tot 22.3 JHOENSBROEK. Martens, Pj
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallene
apotheek (bgg TIGH S 7114W
TIGH - HEERLEN.
E: 711400

(Informatie over avond- en *1
einddiensten van artsen, ta>*T
sen, apothekers en het "f!
Kruis.)

GROENE KRUIS.
HEERLEN. Wachtdienst
spoedgevallen tijdens avo^L
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur- *,
enden 24 uur doorlopend S ''»Werkdagen, tijdens wer"
S 713712. nt]lNUTH-VOERENDAAL-SIM^VELD. Wachtdienst voor spo^
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM-SCHINVELD-J^j
BEEK. Wachtdienst voor spo^
vallen S 259090. CA
HOENSBROEK-MERKELBE^
BINGELRADE. Wachtdienst
spoedgevaUen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedge^J
is de dienstdoende verpleeg*
ge bereikbaar onder S 46222^EYGELSHOVEN-LANDGRA^Wachtdienst voor spoedge
S 323030.
ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedge^i
TIGH (brandweercentrale)
S 711400.
BRUNSSUM-HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen hll

bellen.
KERKRADE-WEST. Voor s^
gevallen eigen huisarts bellen- j

SCHIMMERT. Voor spoedgcV
eigen huisarts bellen. ,A
KERKRADE-OOST. Tot i»va
12.00 uur vlg. telefoonbeantw^van eigen huisarts. Van za jj
12.00 uur tot zondagmorgei^
uur Willemse, Laurastra» f
Eygelshoven, S 351232. Va%
dagmorgen 11.00 tot maandag
gen 10.00 uur Goebbels, Bos%
Eygelshoven, S 351464. Van lJ
dagmorgen 10.00 tot dinsd^j
gen 8.00 uur Uyterwaal, PricH»
weg 42, S 453059. „ nfSIMPELVELD-BOCHOLTZ.v\
24 en 25 december Schiffele^j, Iweinweg 50 Eys, S 04451-iy
26 december Schepers, Baann
weg 5 Bocholtz, S 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag
burg, Lichtenbergerstraat J
S 322072. Zondag en rn^rfEussen Brikkebekker 2, S hS
UBACH over WORMS-NlEu
HAGEN. Eigen huisarts belley
VOERENDAAL. Praktijk
huisplein 4 S 751322.

De dure familie die aan tafel wordt
'behekst' en met spastische bewe-
gingen de 'Bananaboat Song' ten
beste geeft is een vondst van de
eerste orde. Ook de bureaucratie in
de hemel is de moeite waard. Jam-
mer genoeg raakt de film al snel
verstrikt in zijn eigen doolhof van

waren kennelijk vastbesloten er
een dolle boel van te maken. Alle
grappen en persiflages die ze maar
konden bedenken worden in hoog
tempo op elkaar gestapeld. Bij vla-
gen levert dat leuke momenten op.

die de pest heeft aan Kerstmis, en
vast van plan de gelegenheid uit te
buiten terwille van de kijkcijfers.
Voor kerstavond heeft hij een
groots en wereldwijd mediaspekta-
kel geprogrammeerd rond het klas-
sieke kerstverhaal van Dickens,
'Scrooge'. Voor aanvang van het li-
fe-programma heeft hij nog niet in
de gaten dat de gebeurtenissen die
de originele Scrooge tot inkeer
brengen, ook hem zullen overko-
men. Als hij door de eerste geest
bezocht wordt, een taxichauffeur
die hem meeneemt op een ritje

Patiënten gezondheids^6,
Hoensbroek-Noord kunnen
nacht bellen, S 214821.

In tal van horror-films hebben we
kunnen zien hoe het onschuldige
mensen vergaat die een huis be-
trekken waar de geesten van hun
gestorven voorgangers nog rond-
waren. Het leven wordt een hel en
de kijker huivert mee. In 'Beetlejui-
ce' zijn de rollen omgedraaid: de
toeschouwer bekijkt de zaak vanuit
het standpunt van twee kersverse
geesten die vergeefs proberen om
een stel hinderlijke mensen te ver-
jagen.
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’Wij leiden twee levens’

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor
klactrten over bezorging

(739881)
Kantoor Heerlen: 739911
Hans Toonen
(chef regioredactie) S 425335
Wim Dragstra
(stadsredacteur Heerlen)
S 710317
Richard Willems
S 04406-15890
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 714876

Kantoor Kerkrade: 455506
Jos van den Camp
S 351514

Kruisselbrink
’weggesleept’

HEERLEN-HULSBERG-VO^ %
RENDAAL. Zondag Beekrn^JAntoniusweg 8, S 713714. M'jflfl
Sijben, Bekkerweg 23, « J
B.g.g. TIGH S 711400. ÖM
KERKRADE-UBACH OVER

WORMS-SCHAESBERG-NEIUWENHAGEN-EIJGELSHOVEN.
Zaterdag, zondag en maan" ■ters, Kapellaan 19 Kf-Ntf'S 453112. Spreekuur van
12.00 uuren van 19.00 tot liKtJl
SIMPELVELD-BOCHOLTZ-GUIPEN-VAALS-WIJLRE-WITTEM.
Zaterdag, zondag en maandje
wissen Marktstraat 10 SimP n
S 045-440923. Spreekuur va» ,0.
tot 12.00 uur en van 17.30 to
uur. „ tfitf!
BRUNSSUM-SCHINVELD-NUTHHOENSBROEK-SCHINNEN.
terdag, zondag en maandag
Stationstraat 37, Nuth, y
Spreekuur van 11.30 tot 12-""
van 17.30 tot 18.00 uur.

KERKRADE - Jarenlang was
hoofdagent J. Kruisselbrink van
de Kerkraadse politie als verant-

" Hoofdagent J.Kruissel-
brink ondervond nu hoogst-
persoonlijk hoe het voelt
wanneer je auto wegge-
sleept wordt.
woordelijke betrokken bij het
wegsiepen van auto's. Woensdag
werd hij zelf 'weggesleept' na
ruim dertig jaar trouwe dienst.
Tijdens een heel druk bezochte
receptie was er naast speeches
van zijn bazen ook een optreden
van de politiekapel. Van de car-
navalsvereniging van de techni-
sche dienst kreeg Kruisselbrink
een bijzonder ingewikkeld ca-
deau met zo ongeveer alle attri-
buten die met auto's te maken
hebben.

door zijn leven, denkt hij nog dat hij
overwerkt is en hallucineert. Er vol-
gen nog twee geesten: een elfje
met een gemene rechtse hoek en
een geest die hem de stuipen op,
en enig kerstgevoel in het lijf zal ja-
gen. En net als Scrooge komt ook
Frank tot inkeer.

grappen en karikaturen. Het is lang
niet altijd echt leuk, en echt grieze-
lig is het ook niet. Blikvanger temid-
den van al dit spektakel is Michael
Keaton in zijn rol van Beetlejuice.
Als bio-exorcist is hij gespeciali-
seerd in het uitdrijven van lastige
mensen, maar doorzijn luidruchtige
en ruwe gedrag staat hij bij de amb-
tenaren van het hiernamaals niet in
een goed blaadje. Keaton leeft zich
uit in een wilde one-man-show,
waarmee hij zijn doel voorbij schiet.
De film overschreeuwt zichzelf en
laat de kijker eerder verbaasd dan
geamuseerd achter.

SCROOGED/VS 1988

De hoofdpersonen in 'Beetlejuice'
zijn de pas getrouwde Adam en
Barbara Maitland (Alec Baldwin en
Geena Davis). Ze verheugen zich
op een knusse vakantie thuis, maar
dat pakt anders uit. Twee weken
vrijaf veranderen in een eeuwigheid
wanneer de Maitlands na een auto-
ongeluk tot de conclusie komen dat
ze overleden zijn. Binnenshuis lijkt
alles nog normaal, maar als ze een
voet buiten de deur zetten komen
ze in een surrealistisch landschap
terecht. Van het 'Handboekvoor de
pas-overledenen dat ze tot hun
verbazing op tafel aantreffen wor-
den ze ook niet veel wijzer. Wat
moeten ze doen wanneer een af-
schuwelijke zakenman en zijn vol-
strekt verknipte vrouw en dochter
hun gezellige huisje op zn kop ko-
men zetten? Rondspoken dus. Als
echte amateurs proberen ze het
eerst met een laken over hun
hoofd. Het resultaat is teleurstel-
lend, ook wanneer ze krachtiger
maatregelen treffen. De nieuwe be-
woners zijn gek op alles wat bizar
en exentriek is. Enthousiast beslui-
ten ze om het huis als paranormaal
centrum te gaan exploiteren.

Regie: Richard Donner; met: Bill
Murray, Karen Allen, John For-
syth, Robert Mitchum, Alfre
Woodart e.a. In: Rivoli Heerlen.

Computer voor
Welzijn Ouderen

HEERLEN - De
Stichting Welzijn
Ouderen te Heerlen
heeft woensdagmid-
dagvan de gemeente
Heerlen een perso-
nal computer gekre-
gen. De computer

werd door Computer
Centrum Nederland
(CCN) aan de 'ge-
meente gegeven
toen de eerste beton-
nen paal de grond in
ging voor de uitbrei-
ding van dit een-

trum. Die uitbrei-
ding komt aan de
Schinckelstraat en
gouverneur Kremers
verrichtte de officië-
le handeling tijdens
zijn werkbezoek aan
de gemeente. Bij die
gelegenheid nam
burgemeester Piet
van Zeil de compu-
ter in ontvangst. In-
middels heeft de
computer dus een
bestemming gevon-
den.

Regisseur Tim Burton (voormalig
Disney-animator) en scenario-
schrijver Michael McDowell
(geestelijke vader van de eigentijd-
se vampier-film 'The Lost Boys')

De jongste president van een tele-
visiestation in de geschiedenis is
Frank Cross (Bill Murray), een man

Het scenario voor 'Scrooged' werd
geschreven door Mitch Glaser en
Michael O'Donoghue, die net als
Bill Murray afkomstig zijn uit de stal
van de 'Saturday Night Live. Dat is
duidelijk te merken, maar regisseur
Richard Donner weet er kennelijk
niet goed raad mee. De twee paral-
lelle Scrooge-verhalen bevatten
genoeg satire en humor, en de
techniek is perfect. De ontknoping,
echter, waarin Frank zijn presti-
gieuze life-programma verstoort
met de boodschap dat we toch
vooral aardig voor elkaar moeten
zijn, is van een verschrikkelijke klef-
heid en een regelrechte anti-climax.

HULPDIENST.
Dag en nacht bereikbaar,*»^/

_<A

Geen voorrang
meisje gewond

SCHIMMERT - Een 10-ja"ë__sc\\
is eergisteren met een nerfjeer|^
ding opgenomen in het r* z jj
De Wever-ziekenhuis, nada^ v
aangereden op de provin»-■ 0?
in Schimmert. Het meisje/1 _,$
fiets en kwam ter hoogte t
Diepenstraat in botsing „g
automobilist, die geen voor
leende.

Limburgs dagblad
■

oostelijke mijnstreek

nog even 88 J
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men, die ook tellen voor het Euro-
pees kampioenschap. Te weten: de
Hellendoorn Rally, de Omloop van
Vlaanderen (België) en de Duitse
evenementen Hessen Rally en
Hunsrück Rally.

budjet van de Nederlandse equipe
moeten aanvullen.
Vossen is razendenthousiast over
het vooruitzicht om eindelijk eens
de beschikking te krijgen over de
crème de la crème op rallysportge-
bied. „Zon kans met de beste rally-
auto van dit moment, dat is natuur-
lijk prachtig. In het verleden heb ik
pas één keer een dergelijke steun
gekregen. Dat was in 1985 met Opel
Nederland en de Manta 400. Maar
die auto had toen al internationaal
gezien een flinke achterstand op de
vierwielaangedreven toppers. Nu
krijg ik echter een auto die ook in-
ternationaal nog de absolute top
vormt".

325iwerd in in 1986 kampioen in
groep N. Met de Audi was ik vorig
jaar nog groep A winnaar en met
een flinke dosis fortuin tweede in
het kampioenschap. Feit is echter
dat deze auto's het niet toelieten om
helemaal vooraan mee te rijden".

Op het programma van Vossen-
/Schoonenwolf staan in beginsel de
acht rally's voor het Open Neder-
landse kampioenschap '89. Daarin
zijn vier loodzware rally's opgeno-

professioneel bezig. Het feit dat ik
mijn jonge co-piloot Johan Find-
hammer heb moeten vervangen
door de gelouterde André Schoon-
enwolf duidt daar ook op. André is
één van de beste en Nederlandse na-
vigatoren, die ook veel ervaring
heeft in buitenlandse rally's en aan
de zijde van talrijke internationale
cracks heeft gereden".
Met het Lancia-avontuur neemt
Henk Vossen afscheid van de be-
trouwbare, maar niet meer competi-
tieve Audi 80 Quattro, waarmee hij
de voorbije twee seizoenen genoe-
gen moest nemen met een plaats in
de subtop. In 1989 beschikt hij ech-
ter weer over een bolide waarmee
de BMW M3en de Ford Cosworth
partij kan bieden. „Met de BMW

Nog geen
oplossing

in zaak
Theunisse

Over het verwachtingspatroon voor
1989, in principe wordt de samen-
werking tussen Vossen en Lancia in
1990 gecontinueerd, is Henk Vossen
duidelijk. „Wij rijden voor het kam-
pioenschap. Ik durfniet eens te zeg-
gen dat wij op een hoge klassering
mikken. Met deze auto creëer je na-
tuurlijk een enorm verwachtingspa-
troon, waardoor elke vorm van te-
rughoudendheid toch wordt wegge-
wuifd. Voor Nederlandse begrippen
zijn wij natuurlijk ook behoorlijk

De officiële presentatie van het top-
team met de potente Lancia Delta
groep A moet begin februari tijdens
deRAI in Amsterdam plaatsvinden.
Nog onduidelijk is wanneer de Lan-
cia, die kant en klaar vanuit Italië
wordt geleverd, in Nederland arri-
veert en welke auto het wordt. In
eerste instantie was er sprake van
een optimale ex-fabrieksauto, waar-
mee mannen alsBiasion en Alen het
rallygebeuren dit jaardomineerden.
„Het kan echter ook zijn dat het
compleet nieuwe auto wordt. Het is
in ieder geval de bedoeling dat wij
begin maart onze vuurdoop onder-
gaan in de Amsterdam Rally", aldus
Henk Vossen.

De samenwerking houdt in dat de
auto wordt aangekocht door Lancia
Nederland en aan Vossen/Schoon-
enwolf ter beschikking wordt ge-
steld. Hoofdsponsor is Martini, zo-
als dat ook dat bij het heersende
Lancia-fabrieksteam sedert jaar en
daghet geval is. De auto wordt daar-
door in de officiële fabriekskleuren
op de Nederlandse wegen wordt
losgelaten. Het enige uiterlijke ver-
schil met de bolides van de WK-top-
pers zijn de co-sponsors die hetVrijdag 23 december 1988" 17 AMSTERDAM - De commissie

sportsponsoring komt op 10 ja-
nuari opnieuw bij elkaar om zich
te buigen over de zaak Gert-Jan
Theunisse. Tijdens de eerste zit-
ting, gisteren in Amsterdam,
kwam er geen oplossing. Theu-
nisse, die in het afgelopen wieier-
seizoen en met name de Ronde
van Frankrijk opzien baarde, wil
weg bij zijn huidige ploeg PDM.
„Ik ben een paar keer teleurge-
steld en er zijn' een paar geschil-
punten. Ik wil op de best moge-
lijke' manier de ploeg verlaten.
Daarom ga ik niet op de details
in. Ik heb natuurlijk ook van an-
dere ploegen mooie aanbiedin-
gen gekregen, waardoor ik me fi-
nancieel en maatschappelijk kan
verbeteren."

Italië verslaat
Schotland: 2-0
PERUGIA - Een maand na de
sverwinning op Europees kam-
pioen Nederland heeft het Ita-
liaanse voetbalelftal ook Schot-
land verslagen. Het werd in de
vriendschappelijke wedstrijd
2-0. Beide doelpunten vielen na
rust. Giannini opende de score
uit een strafschop in de 48e mi-
nuut na een overtreding tegen
Serena. Berti maakte in de 70e
minuut 2-0 met een kopbal.

" Armin Bittner (links)
en Bemhard Gstrein,
winnende outsiders

in Sankt Anton
en als levende

reclamezuilen goed
in beeld.

door frans dreissen
Morgen in het

Limburgs Daglad:
het bewogen jaar

van Gert-Jan
Theunisse.

De teleurstelling van Theunisse
is vooral gelegen in de uitslag
van het diepgaande onderzoek
dat de ploegleiding instelde naar
de dopingaffaire in de Tour. De
conclusie luidde dat de onschuld
van de renner niet geheel bewe-
zen was. Bovendien kan Theu-
nisse bij andere ploegen veel
meer geld verdienen dan bij zijn
huidige werkgever PDM. Mr.
Van Praag Sigaar, de voorzitter
van de arbitragecommissie van
het Nationaal Instituut voor
Sportsponsoring, gelastte alle
betrokkenen tot 10 januari geen
uitspraken te doen over deze
zaak.

Berger houdt
aanbieding
Fortuna in

beraad

%°£ d> tijdens de laatste speel-
JVt> °ngeren, staat als sluitstuk
&tij eru op de rol, vooraf door de

het e ingeschat als de klapper
hu toernooi, omdat de Zuida-
*Cfnsen in Seoel nipt van
?'do Cn goud werden afgehou-
W°r Rusland. De Olympische
fr. hVar» Peru bestaat echter niet
\(Te meeste speelsters hebben
% f1Voor het grote geld in Italië
r>r j^Tierikaanse profcompetitie.
f e Europese tournee werd al-
j\n juniorengroep op pad ge-
Xeii etmveau van dit team stelt
Rla Wemi8 voor, getuige de 3-0
\ Sen tegen achtereenvolgens
l n Ambassadors.

amPioen China verkeertt'^ïa i'n een ase van °PDOUWen
Jk ""^komende talenten in inter-
Ü otnruimscnoots speelgelegen-
\c,.een definitieve plaats in de
Pt^tj e te verwerven. De con-
ljys

e tegen Cuba ontwikkelde
'Ir Hw-^n vervroegde finale, waar-
toe 'kzüverige Aziaatjes het op|Vfe oorlogssterkte aangetre-
tV a knap partij gaven. De Cu-
t^&k OeS zegevierde uiteinde-

asis van meer power en rou-

Einde zoek
De wereldbeker groeide de laatste
jaren uit zijn voegen. Het werd een
industrie, waarin de belangen van

Voor de ruim honderd topsporters
was het de afgelopen twee dagen

de sponsor lijken te prevaleren bo-
ven die van deacteurs zelf. „Het ein-
de is zoek," meldde Lang en trad
twee jaar geleden terug als wereld-
beker-opperhoofd, om het reclame-
bureau IMG McCormack carte blan-
che te geven. „Het wordt tijd voor
iets anders. De lawine die de we-
reldbeker jaren geleden heeft losge-
maakt, lijkt bijna te zijn uitgeraasd,"
sprak Lang zijn bezorgdheid uit.

&KT ANTON - 'Slalomkrimi bij deArlberg Kandahar-Ren-

'htn 'Winnaar Bittner heeft maar één doel: Tombaverslaan.IWaatselijke kranten in Sankt Anton pakten de afgelopen
rj\n groot uit. Het skicircus was immers in het dorp. Twee-kjjerd inwoners van het wintersportoord en nog eens twee-L^erd militairen waren al weken druk in de weer om de pis-L^ Prepareren voor het rondtrekkende elitekorps, dat twee
Ê6*1 halt maakte in het Tiroolse skiparadijs. De wereldbeker-
L^rijden afdaling en slalom prijkten op de affiches. VoorL*t Anton een gelegenheid bij uitstek om vlak voor de start
L het wintersportseizoen de anonimiteit nog even te onstij-

k e het motto 'De skinomaden
(u Weer' werden niet alleen tal
fristen en 'Schlachtenbumm-< ( jarhetwintersportoord gelokt.
llv OrP wachtte ook een invasie:* "Jfhonderd journalisten uit de
gereld. Velen hengelden bij
ijp^e toppers als Girarelli, Zur-
t-^, tl en Tomba naar een uit-

K< sneeuwde het en binnen in

Schranz was in 1972 wereldnieuws.
De toenmalige lOC-president, Ave-
ry Brundage, die destijds nog de
toenemende commercie probeerde
uit te bannen, vond dat Schranz
door diens promotie-activiteiten
niet langer meer als maagdelijk
amateur beschouwd kon worden en
stuurde hem naar huis.

In het perscentrum maakte ook
Karl Schranz, de grote Olympische
'martelaar' en inwoner van Sankt
Anton, zijn opwachting, als colum-
nist van de Neue Kronenzeitung.
Voor het eerst was de vijftigjarige
ex-wereldkampioen niet direct be-
trokken bij de organisatie van de
Arlberg-Kandahar-Rennen.

van onze medewerkerpAUL DEMELINNE

Cubazeker van

toernooiwinstin Maaseik

Thans is Schranz uitbater van een
hotel. „Onlangs had ik ook nog een
skischool met ruim 250 skileraren.
Ik had een monopoliepositie en dat
werd me niet in dank afgenomen. In
de rechtszaal is daaraan een einde
gemaakt". Schranz is niettemin bij
de ski-journalisten nog immens po-
pulair en vrijwel elke dag komt hij
in kranten aan het woord.

Het zijn echte profs geworden", stel-
deKarl Schranz nog enigszins mis-
troostig vast. „Ik ben twintig jaarte
vroeg geboren".

V ~ e eindzege in het in-
V°nale toernooi dat in Bel-
'lu^'mburg onder de noemer
Ht_j 'fttercircuit wordt afge-

Han de volleybalsters van
Cn'et meer ontgaan. Na een

3-0 opening tegen The Am-
ii)v}rs bedwong de eilandequi-
q^aaseik na een spectaculaire
t^eting op basis van de nieu-
'Ha lng het toekomstteam vanls>et 3-2 (17-16, 8-15, 15-4, 13-

SITTARD - Fortuna Sittard en
trainer Han Berger hebben beslo-
ten, dat zij op 15 januari verder
praten. Berger, voornaamste kan-
didaat ter opvolging van de aan
het eindevan dit seizoen vertrek-
kende trainer Hans van Doorne-
veld, houdt de Sittardse aanbie-
ding in beraad. Knelpunten in het
overleg zijn de condities, waar-
over beide partijen het nog niet
eens zijn, en de interesse die Ber-
ger van andere clubs geniet. For-
tuna-voorzitter mr. Paul Boels:
„We zijn er gisteravond niet uitge-
komen."

de tot perscentrum getransformeer-
de Arlberg-Saal liep de spanning
aan de vooravond van de eerste dag
soms hoog op. De militairen en
plaatselijke bevolking konden on-
mogelijk de afdalingspiste tijdig
prepareren, omdat er in de nacht
een meter verse sneeuw was geval-
len. En dat leidde weer tot alarme-
rende berichten in de ochtendeditie
van de 'Kurier': „Afdaling in ge-
vaar!". Serge Lang, de rijzige Zwit-
ser en peetvader van het witte cir-
cus, wist echter beter. „Eerst de sla-
lom en een dag later de afdaling,"
waren zijn bevrijdende woorden.
Deraces waren gered.

Serge Lang was degene die in 1966
de formule voor de jachtigewereld-
beker bedacht. Hij dankt daar ook
zijn reputatie en autoriteit aan en
bewoogzich daarom met het onmis-
kenbare gezag dat bijvoorbeeld de
voormalige Tourleider Lévitan uit-
straalde, door de perszaal. Zijn we-
reldbekercircuit heeft het skiën
groot en puissant rijk gemaakt. „De
plaatsen staan jaarlijks met getrok-
ken beurzen in derij voor een toer-
nooi. De bedragen variëren van
700.000 Westduitse marken tot ruim
een miljoen. Dat geld wordt dan la-
ter gewoon doorberekend aan de
toeristen", aldus Lang, vertegen-
woordiger van de ski-journalisten.

bittere ernst. De tijd drong, de ca-
mera's liepen en opnieuw werd dui-
delijk dat niet de coaches, maar de
commercie de skiërs opdrijft. On-
verschrokken en diep gehurkt flit-
sen de skiduivels met snelheden
van boven de 90 kilometer per uur
over de piste. „Velen zijn miljonair.

'Worldcup' was twee dagen lang het
toverwoord Sankt Anton. De plaat-
selijke horeca maakte overuren, de
hotels waren volgeboekt en bijna
iedereen speculeerde over de uit-
slag. Tijdens de wedstrijden werden
dewinkels geslotenen leek het dorp
uitgestorven. In het bij de piste
geïmproviseerde wedkantoor liep
het storm. Drieduizend fans, uitge-
dost met toeters en bellen, omzoom-
den het traject. Skiën is en blijft nog
altnd een televisiesport.

Bittere ernst

zien. Trefpunt: Garmisch Partenkir-
chen. Hetzelfde ritueel. In Sankt
Anton sneeuwde het gistermiddag
opnieuw en tegen het vallen van de
avondrinkelde in het dorp de kassa.
„De wereldbeker heeft iets los ge-
maakt", stelde ski-paus Serge Lang
met enig understatement vast. Het
circus van de witte piste wordt
steeds sneller en jachtiger.

Ondanks alle kritiek verliepen de
races vlekkeloos en was de span-
ning te snijden. De Westduitser Ar-
min Bittner schreef de slalom op
zijn naam, met in zijn spoor Bern-
hard Gstrein en Pirmin Zurbriggen.
Alberto Tomba, de Italiaanse vrij-
buiter, faalde hopeloos in de tweede
doorgang en viel uit. Dit tot grote
ontzetting van alle tifosi, die voort-
durend in zijn slipstream zitten.
Gisteren pakte de Oostenrijker Hel-
muth Höflehner de afdalingszege
(topsnelheid 94,70 km p/uur). Pir-
min Zurbriggen eindigde in het
'Sanftschneerennen' met slechts
eenhonderdste seconde verschil (26
centimeter) als tweede, omdat 'Höf-
lehner op het laatste stukje net iets
meer durfde,' verbeet de Zwitser
zijn teleurstelling.

GELEEN - Met 18-1 (4-1, 9-0, 5-0)
speelde Smoke Eaters het Belgisch
nationale team van het Geleense ijs.
De Amerikaan Tim Driscoll, als
gastspeler debuterend bij de Eaters,
scoorde slechts één doelpunt. Veel
te weinig voor een aanvaller die bij
Smoke Eaters het produktiepro-
bleem moet oplossen. Toch krijgt
de Amerikaan een herkansing.
Tweede kerstdag (18.00) uur is hij
van de partij in de thuiswedstrijd te-
gen Haileybury Miners. Eaters-trai-
ner Mike Daski, momenteel op va-
kantie in West-Duitsland, zal na die
tweede test beslissen of hij Driscoll
contracteert. Daski benut zijn va-
kantie in Duitsland om te speuren
naar aanvulling van zijn spelersar-
senaal.

" Risto Mollen belaagt de Bel-
gische doelman.

Foto: PETER ROOZEN

Smoke Eaters
tikt België

van ijs: 18-1

Over twee weken volgt er een weer
Weerzien

Om 14.00 uur liepen de wereldbe-
kerwedstrijden ten einde. Journa-
listen spoedden zich achter hun
tekstverwerkers, acteurs en officials
schaarden zich rond de dis en de
supporters vierden feest of ver-
werkten de nederlaag van hun favo-
riet. Kort erna werden al de koffers
gepakt, de attributen opgeruimd en
het nieuwsvia de diverse persagent-
schappen de wereld rondgestuurd.

Het witte circus: slalom
tussen sport en industrie

Fabrieks-Lancia
voor Henk Vossen

Ambitieus project Limburgse rallycrack

door huub paulissen

LimburgsDagblad sport

Steven Rooks en
Yvonne van Gennip

soortduo 1988
BUSSUM - Steven Rooks is door 45 Nederlandse sportjournalis-
ten gekozen tot sportman van het jaar 1988. Rooks eindigde dit jaar
als tweede in de Ronde van Frankrijk, won de bergetappe naar I'Al-
pe-d'Huez en werd klimmerskoning. Sportvrouw werd drievoudig
Olyrhpisch schaatskampioene Yvonne van Gennip. Het Neder-
lands voetbalelftal werd uitgeroepen tot sportploeg van dit jaar. De
verkiezingen hadden plaats in een TV-uitzending van de AVRO in
Bussurn.

In de categorie 'sportman van het jaar' werd de voetballer Marco
van Basten tweede en de schaatser Leo Visser derde. Bij de dames
eindigde de wielrenster Monique Knol op de tweede plaats. Veel-
voudig karatekampioene Guusje van Mourik werd derde. Het
roeiersduo Ronald Florijn en Nico Rienks behaalde in de categorie
'sportploeg' detweede plaats. PSV werd derde.

TEGELEN -Rallyrijder Henk Vossen uit Tegelen zorgt volgend jaarvoor
een geweldige Nederlandse primeur. Met officiële steun van importeur
Lanim en Martini Rossi Nederland bestrijdt de 43-jarige Limburger het
Open Nederlandse kampioenschap in 1989 met een heuse fabrieks Lancia
Delta HF Integrale, de toonaangevende rallyauto van dit moment. In het
ambitieuze project krijgt Vossen de Nederlandse topnagivator André
Schoonenwolf aan zijn zijde. Het nieuwe duo in met de ruim 280 paarde-
krachten uitgeruste vierwielaangedreven Lancia is op voorhand favoriet
voor de Nederlandse titel, die Henk Vossen eerder in 1983 veroverde.

" Actiefoto van deLancia Delta infabrieksuitvoering. Henk Vossen (inzet) krijgt volgend sei
zoen de beschikking over een soortgelijke bolide.

Ski-paus Lang: 'De miljoenen worden gewoon doorberekend aan de toeristen'
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1.000 KADOOTJ ES
Voor de kinderen van Kerkrade bracht de kerstman bij:

'p i-^^^—' as- zaterdag 24 december

IW%I MmffDWI ij^Ë. kan ieder kind gratis een
("'"'"'"'^'^''"'jß kadootje komen halen (tussenucntucal °° °°Vanaf heden 7 dagen per

Sonstraat 85 (Chevremont) week geopend van
Kerkrade. tel: 045-322590 ] 6.00-23.00 uur, behalve:

24-12 16.00-20.00 uur
25-12 gesloten
26-12 gesloten

**31-12 16.00-20.00 uur
01-01 gesloten

PIZZERIA VENTURA
is gevestigd in
Heerlen, Bautscherweg 37
(Heerlerbaan) tel: 045-416352

lenKerkrade, Sonstraat 85
(Chevremont) tel: 045-322590

/ : .
Ontdek 't verschil! I

~-

f^_l_l__^ j** Exclusieve
Hetmooiste sanitair. [^W\T^\^ schuHkastenwanden.

demooistetegels. fes] T- 50%meer bergruimte.

[rtkleurd sanitair, klassiek of In degezelligste keuken moet je je Vanvloer tot plafond envan wand
nodernvan vorm. Past altijd bij thuisvoelen, ongedwongen op je tot wand, keurig voor u op maat

egels ofplavuizen uit onzeom- gemak. SicMatic en Bulthaup oren- gemaakt. Door het schuifdeuren-
vangrijke kollektie. Inonze show- gen die gezelligheid terug inuw systeem altijd optimale loopruimte,
room ziet udemeest uiteenlopende keuken- Geven er eenpersoonlijke Leverbaar als spiegelwand, maar
kombinaties. Kom in allerust sfeer aan.Maken van uw keuken ook indiverse kleuren en strukturcn I

l kijken en alvasteenbeetje genieten. een behaaglijk trefpunt voor gezin Binnen 1 dag kompleet bij u gein-
en vrienden Want SicMaticen stalleerden... 10 jaargarantie op de I
Bulthaup zijn de gezelligste systemen. —"~~^\JUknüu:ns —""-Tezëttté'C% WE

« fndien gewenst worden alle bijkomende werkzaamheden zoals o.a. _.""bëïÓë^**ll °ht.esh°v',tOO(rt U
1 oPlaatsen enaansluiten " Loodgieterswerkzaamheden\ voV n6aiaard- Ml
» "Tegels plaatsen » Timmerwerk (plafonds + \ t,es\ist e "J°ogerte

wandbekledingen) "Electriciteit \ mnaa^m^^^^^^\
"Kleine verbouwingen \__^m^m^^^^^m*^^

dooreigen personeel vakkundig verzorgd. H|

9oer9enb¥ f^^^keukens-sanitair-c.v.-te|els-kastenwanden Öjj^^A^ss
i Nijverheidsweg 17-18,Slein(ind. Kerensheide)(o449o) 31463 -31367. ' -^^~=^\ \ V~j

Open: ma. 13-18, dl t/m vr. 9-18en za.lo-16 uur. Verder volgens afspraak.
Donderdags koopavond tot 20.00 uur.

Voor Heerlerbaan
vragen wij

Bezorgers
Melden bij Limburgs Dagblad

Fr. Erenslaan 4, 6371 GV Schaesberg-Landgraat, tel.
045-311782

Limburgs Dagblad

Hopmann Liften Nederland B.V.
Werkvoorbereider

gevraagd
t voor de nieuwbouw en service werkvoorbereiding.
! - opleiding minimaal M.T.S. elektro of gelijkwaardigI - leeftijd vanaf 24 jaar
j - goede kontaktuele eigenschappen
< - verantwoordelijkheidsgevoel en flexibiliteit
', Afhankelijk van ervaring en persoonlijke kwaliteiten

" wordt een goed salaris geboden alsmede secundaire
; voorzieningen.

" Schriftelijke sollicitaties aan:
Hopmann Liften Nederland B.V.iïjostbus 2796

JB4OI DE, Heerlen

j.

FITNESSAPPARATUUR:
tKJrnetrainers, roeiappara-
te«, compl. fitnessstations,
chroom nalterstangen van-
af,/ 52,-, halterschijven va.
( 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
Stness, Theaterpassage
Kykrade, tel. 045-459230.
f* k. postfr., POSTZ. Ned.
i :d.zeg. 60% postfr.

g. pi. 04490-15657.
"Kleurentelevisies

;, Blaupunkt, ITT,
Wtaaf ’95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-rVeide. Tel. 045-213432.
Öebruikte KLEURENTE-

iIES te koop vanaf
f-MX),-; nieuwekleurentele-

vanaf ’398,-. R.T.V.

*Voorst, Ganzeweide
eerlerheide. Tel. 045-

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. 043-64104 C
BALKEN, planken, troit-
.tegels, afbr. materiaal, div.
radiatoren etc. Bouw-
bergstr. 100 Brunssum. Tel.
045-251964.
Cadeau-idee??? G.G.
AUTOSHOP heeft 1001 ca-
deau-ideeën op autogebied.
Kom vrijblijvend kijken in
onze shop. Op koopavon-
den en zondag geopend. Nu
speciale aanbiedingen
stoelhoezen, pechlampen
enz. enz. Tot ziens in onze
shop. G.G. Autoshop. Hee-
renweg 284, Heerlen (grote
weg Heerlen-Brunssum).

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.
GASPLAAT inbouw
nieuw 175,-; wasaut. 195,-;
ijskast 95,-; gasforn. 125,-;
dubb. drs. ijskast 175,;
electr. kookforn. 150,-. 045-
-725595.

Op ons Opel Gala of theYear

5 *uw ellebogen gebruiken.
?.■ ■£ - - '~' ''""■'■■"■ ■

WkXw&ES^ÊLm ■ë. X^kWkmmmmÈ^k)* 'imtLM mmW^^mWm^mWmmmfsmSj^mX^lm^mm

RISH mm\WyW^WLmW^mm\ mm**' "2-^ÊÊ mm\r '3mmWffi' ' / ■..-. '^V-: ' t

'sSHnSBI 11 Hw^^ l£:k-L'' 1 fö£« ■« jÉSkmmvßßm i"■

W^Zmmrn^ É fll ft' «■ hP^

Wjw&XmWKm w ****#&>" Ui Ban^S HB^^M(9b9^^^^k^^^BmßxJ

HH^^ By aEs ËStf Hot
>3BtfÉHP7 .jlhSi Hf fl V fl BfflEpvfëp|P*: MÈJLW*» Br : fl I^B :: :>: :^flfl X^^Ü mmmmWMMiïm^Ê mm\WLlÊmÊmmmm\\ OmË'

WêF^ X. ft jj^B;I:;^;I::|:;?:-!^B^. ■ JÜ ït.

Onlangs hield Lee Tbwers voor Gala of the Year niet mag missen. Turbo-Diesels, van 1,2 tot 3 liter. Stuk £^DE LAATSTE HIGH TECH-SNUF|ES-
een uitverkocht Ahoy zijn Gala of the HOGE |NRUILPRIIZEN Aan het eind voor stuk zuinig met brandstof> maar J&fopel

J
1S Uaa,rf voor de v>arfn. I»

Year. Met General Motors als sponsor <l) wel lekker felUw favoriete l"*thton En loopt daarinze^s voorop. Dat ziet u

van Lee ?wers is het nu debeurt aan - aitijd bij! Si3^^I£ffl-^de Opel-dealer om in n ongetwijfeld dige auto even meeneemt naar de r^i WAAR VOOR |E GELD. Opel-kwaUteit oDel now'bomvolle showroom het Opel Gala of shOWroom, komt u zelf ook direkt in \ft?ia heel gunstig geprijsd. Zo is er J" __
AT|C TftUICDC rAccrrrF Bilthe Year te organiseren. Er zijn op- een feestroes. al 'n Corsa vanaf f 17.500,-, 'n Kadett mSjSJi"sj^"^„ ww «utotredens te verwachten van de handige m cncriAlc AI/Tlc„nncl , CM „ . vanflf f22 656- 'n vèctra vanaf >^TAXATIE- Neem uw hmcüf aU,

en kompakte Corsa, de Kadett als ge- &SPECIALE AKTIEMODELLEN. Naast f_^~^ "J^f^ naar deshowroom, vraag de Op*
zinswagen bij uitstk, de Omega als Wdekomplete modellenhjnheeft de

de elrt'ra dealer UW aut° te texeren .en Ukomfo^belerei Swagen,deSena?orals Opel-dealer een aantal ak -modeUen aUee" P? S' ""ïl!
summum van luxe, en als ster van de mhuis waaronder deKadett Club met J^ÏWoÏÏWvïST^ °ntVangt brentÜ.ei, de
show de nieuwe Veetra vele extra's, zoals een vijf-versnelhngs- die u van upei mag verwacnten. yan Lge lbwerg. iaatste album „ln

Bovendien staat vin de show- bak- brede banden met sportvelgen, y^ UITGEBREID ZELF TESTEN. Voel hoe Harmony". En bij hetbeluisteren ervan
room een heel speciale, muzikale ver- sPeciale bekleding en getint glas. \£/komfortabel uw favoriete model mag uoverigens ook bestvoor een keer-
rassing te wachten. Maar daarover j^tKOMPLEET MOTORENPROGRAMMA. rijdt en hoe soepel hij schakelt. Ga ge- tje uw ellebogen gebruiken. Dus met-
straks meer. Want in totaal zijn ermaar Benzine-motoren met en zonder rust uw gang. Bij de Opel-dealer krijgt een op weg naar de showroom, want d

liefst 7 redenen waarom u het Opel katalysator of injectie, Diesels of u hiervoor alle gelegenheid. voorraad cassettes is niet onbeperKt-

—mm ' 70PEL/§>JgJlJjï De aktie loopt t/m 31 december 1988. i *"^
DAAR STAAT DE WERELD

PRIJZEN INCLUSIEF BTW EXCLUSIEF GEADVISEERDE AFLEVERINGSKOSTEN f 367,- RESP f 398. .AF GENERAL MOTORS NEDERLAND BV.ROTTERDAM^ ~„„»,, ANlr NO
, VAN GENERAL MOTORS ACHTt -y^

PRIJS EN SPECIFIKATIEWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ZES JAAR GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNEN UIT OOK IN FLEETSALES EN LEASING IS OPEL AL JARENLANG NO. 1
725595. |

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.

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

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

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

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

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

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

EENZAAM, doe erwat aan.
Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.
Cafe-dancing WINDROSE
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek, 2e Kerstdag ge-
opend, 31 dcc. grandioze
Silvesterparty. 1 jan.
nieuwjaarsbal. Geopend
v.a. 20.30 uur.

Serieuze jongeman 24 jr.
zoekt leukMEISJE of jon-
gevrouw tot 30jr., vast
werk, in het bezit van auto.
Br.ond.nr. XE 045, L.D.,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE bel dan huw. en rel.
bemida. buro Levensgeluk,
tel. 045-211948.
Partners-Trust, HUWE-
LIJKSRELATIEBURO
info 045-461235.

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. ■

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

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
TV-REPARATIE . zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwdrieten, biezen enro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.

,ri(jm
De massage van V, j. 01
QUE is uniek!!! >■ J
228481. (geen sex^ojll
Bar-discotheek £e Kef
wenst u een P^v^jjii
en nieuwjaar. wlJo()o'i'
opeiid do.-zo.: dp. ° OjU
vr. 8.00-2.00, zat. P:^zo. 8.00-1.00 u^ SO. 'Centrum 33, Gelee
04490-55894. ______-<gff
PARAGNOST, $,«0
helderziende ,YoO£ro blfdige hulp in elkeP'63qM
situatie.Tel' 045^^

ARMENIË GIROW
TE UTRECHT

ARTSEN ZONDER GRENZEN/MENSEN IN NOOD/NEDERLANDSE RODE KRUIS/STICHTING OECUMENISCHE HÜ^

.Limburgs Dagblad



Van onze speciale verslaggever

JERLEN/PARIJS - De elfde Parijs-Dakar vertrekt
Ne kerstdag in alle vroegte uit Parijs richting Bar-
Nia, waar de volgende dag de proloog wordt verre-
£" Organisator Gilbert Sabine, die aanvankelijk alle
Nte van de wereld had om de erfenis van zijn veron-

zoon Thierry te torsen, spreekt van een 'nieu-

* Ï*arijs-Dakar. Die vernieuwing drong zich sterk op;

*let zou het voortbestaan van de monsterraid in ge-
r komen.

" KERKRADE - Dinsdag wordt
van 9.30 tot 15.30 uur in de sport-
hal Kerkrade-West een zaalvoet-
baltoernooi voor de jeugdvan 14
t/m 18 jaar gehouden. Naast de
C-teams van Roda JC en Ale-
mannia Aken zijn onder andere
Merpati, Haantjes en Sphinx
Maastricht van departij.

" LONDEN - Michele Alboreto
rijdt komend seizoen voor het
formule 1-team van Tyrell. De 32-
-jarige Italiaan kwam de afgelo-
pen jaren uit voor Ferrari, waar
hij wordt opgevolgd door de Brit
Nigel Mansell.

" BERN - De Europese voetbal-
unie (Uefa) heeft ruim een half
miljoen gulden geschonken aan
de slachtoffers van de aardbe-
ving in Armenië. Het bedrag
wordt overgemaakt aan de voet-
balbond van de Sovjetunie.

" ARNHEM - Loek van Wely
won zijn partij voor de vierde
ronde van het schaaktoernooi
om de Europese jeugdtitel. Hij
versloeg de Zweed Wessmann.
Daardoor kwam Van Wely op
drie punten, waarmee hij de ge-
deelde vierde plaats bezet. Mark
van der Werf verloor van de
Spanjaard Comas Fabrego en
bleef op twee punten staan. De
IJslander Thorhallsson leidt met
3Vz punten.

" GRANVILLE - In de vierde
ronde van het WK dammen voor
junioren in Granville kwam geen
der drie. Nederlandse deelne-
mers tot een overwinning. Wie-
ring en Van Leeuwen speelden
tegen elkaar remise. Mol moest
een punt afstaan aan de Frans-
man Nicault. De Rus Koifman
blijft leider.

BREMEN - Florence Griffith-
Joyneropent op 5 januari de wie-
lerzesdaagse van Bremen. 'Fast
Flo', de drievoudige Olympisch
kampioene, incasseert voor haar
aanwezigheid 45.000 gulden.

Kapitaal
startschot

SPLIT- Den Bosch heeft het in zijn
derde wedstrijd voor de kwartfina-
legroep van de Europese beker voor
basketbalkampioenen ondanks een
voordelige ruststand niet kunnen
bolwerken tegen Jugoplastika. In
Split verloor Den Bosch met 79-86.
Halverwege konden de Brabanders
nog op een voordelige marge van
drie punten (45-42) bogen. Ondanks
goed werk van uitblinker Jos Kui-
pers uit Hoensbroek, die 21 punten
maakte, slaagde Den Bosch er niet
in de wedstrijd naar zich toe te trek-
ken. In de tweede helft bleef de
strijd voortdurend gelijk op gaan.
Bij 63-63 kwam Thompson bij een
actie tussen de toeschouwers te-
recht. Hij bleef enige tijd duizelig
liggen. Het leek alsof deBrabanders
daardoor uit hun ritme waren ge-
raakt, want van dat moment ging
het bergafwaarts. Jugoplastika liep
uit naar 75-67 en liet zich de zege
niet meer ontnemen.

Den Bosch
profiteert niet
van produktie
Jos Kuipers

SCHAESBERG - De LD-tips voor
de koersen op de draf- en renbaan
Schaesberg voor hedenavond lui-
den:

Kerstmisprijs (2100 m, acht paarden): 1.
Cashflow S; 2. Christine D; 3. Arlou GM.
Outsider: Commercie.
Weihnachtenprijs (2100 m, zes paarden): 1.
Cas Buitenzorg; 2. Alifar D; 3. Crebella C.
Concertprijs (1609 m, negen paarden): 1.
Catch me Jacky; 2. Cid Olympic; 3. Charlot-
ta V. Outsider: Califiee de Fooz.
Kerstboomprijs (1609 m, zeven paarden): 1.
Alfa Nora; 2. Wicardo Peter; 3. Tresia L.
Kerstnachtprijs (2100 m, elfpaarden, W5-I):
1. Casimir Durbin; 2. ApriVD; 3. Bram Bui-
tenzorg. Outsider: Chamonie T.
AllroundKampioenschap II (2600 m, veer-
tien paarden, W5-11, kwartet): 1. Brigitte G;
2. Bravo Nora; 3. Anna Dakota. Outsiders:
Yakka K en Yshamo Lerona.
Glühweinprijs (2100 m, acht paarden, ama-
teurs, W5-III): 1. Zorro V; 2. Celerite d'l-
vens; 3. Brigitta R. Outsider: Avance Atta-
queur.
Allround Kampioenschap I (1609 m, twaalf
paarden, W5-IV): 1. Bavonora; 2. Boris Bui-
tenzorg; 3. Abbado R. Outsiders: Ali Buiten-
zorg en Boy De Bloomerd.
Prix Noël (2100' m, zes paarden, W5-V): 1.
Wanda Volo; 2. Wing and a Prayer; 3. Vryo
Buitenzorg.
Kerststerprijs (2600 m, negen paarden,
kwartet): 1. Belmondo O; 2. Alezan; 3. Boy
Sneep Taxis. Outsider: Coco Whitesummer.

" GELEEN - VV Geleen heeft
het contract met Ger Houben
met eenjaarverlengd. De tweede
klasser en Houben werkten al
twee jaar samen.

" Parijs-Dakar, op zoek naar een nieuwe horizon. Ondanks alle aanpassingen en verbeterin
gen blijft de spooktocht smeulend onderwerp van discussie.

Sittardia, Blauw Wit en V en L slaan handen ineen

Russisch topteam geeft
Limburgcup extra glans

ky *Ny opnieu\ isehjk"
t cht geven... Dat was zo onge-
\ ue opdracht van Sabine bij

van een nieuw
ijji °urs. Maar dat was niet ge-
-1(, lelijk. De voedselopstand in
ifc!erfst maakte het sociaal kli-
i Mn Algerije ongeschikt voor
L*'assieke doortocht. Sabine

evenwel gehoor in Tunesië
!(, ■ Libië, waar kolonelKadaf-

!" evenement dankbaar aan-
win de heimelijke hoop daar-

\ "et imago van zijn politiek
op te fleuren.

l«nis en Libië worden drie
taCla!s' verreden. De aanloop is

fc „ginder radicaal dan bij vori-
„Ik hoop, dat

Sireuw3aarsdag nog allen sa-
'Jn, ook de pure amateurs",

'% a°ine. „De Libische autori-
\%J} hebben bij hoge uitzonde-
\\ °egestaan, dat we die dag op
\\ grondgebied enkele flessen

Pagne mogen ontkurken."

De dag na nieuwjaar steekt de ka-
ravaan de zuidgrens van Libië
over - einde van de diplomatieke
missie - om vertrouwder oorden
op te zoeken: Niger, Mali, Guinee,
Senegal. Er is één rustdag voor-
zien, op 4 januari in Agadez. De
winnaars worden gekroond op 13
januari in Dakar. Benevens hon-
derden avonturiers nemen ook tal
van absolute grootheden uit de
gemotoriseerde wereld deel aan
Parijs-Dakar. Onder hen Jacky

' Ickx, Vatanen, Pescarolo, Tam-

'" bay, Lafitte, Ambrosio, Neveu,
Peterhansel, Rahier. Uit Neder-: land het echtpaar Kees en Mieke

■ Tijsterman.- De vrachtauto's zijn evenwel ge-- weerd. Ze functioneren uitslui-» tend als assistentiewagen, maar
i momenteel zijn al besprekingen

aan de gang om ze in 1990 weer tot

de eigenlijke wedstrijd toe te la-
ten. Nieuw is ook de intentie van
Sabine om in bewoonde kernen
het tempo aanzienlijk te drukken,
zodat de plaatselijke bewoners
aan minder lijfgevaar worden
blootgesteld.

Ondanks alle vernieuwingen zal
Parijs-Dakar onderwerp van dis-
cussie blijven. Vandaar ook, dat
met argusogen gekeken zal wor-
den naar het nieuwe parcours, de
nieuwe filosofie en... de nieuwe
drama's. „Mijn zoon Thierry was
van plan om na tien edities te
stoppen, maar ik wil zijn werk
voortzetten. Zo lang ik leef', zegt
vader Gilbert Sabine.

SCHAESBERG - In de Schaes-
bergse sporthal De Baneberg
houdtBreak Out op dinsdag 27 en
donderdag 29 december een
handbaltoernooi voor jeugd-
teams. Dinsdag spelen de heren-
ploegen met onder andere Her-
schi/Vlug en Lenig, NOAV, VIOS
en Popeye. Donderdag komen de
dames in actie. Deelnemers zijn
Merefeldia, HVN, Sibbe en
NOAV. Start op beide dagen:
09.30 uur.

Handbaltoernooi
in Schaesberg

door ivo op den camp zijn. Niet alleen is er een sterk deel-
nemersveld gecontracteerd; tevens
heeft men de entreeprijzen binnen
de perken kunnen houden. Een
dagkaart kost slechts tien gulden
(jeugd vijf gulden). Voor die prijs
kan men drie wedstrijden van nor-
male speelduur (2x30 minuten)
zien. Een passe-partout kost 25 gul-
den.

De deelnemende teams zijn: VGZ
Sittardia,Herschi/V en L, Kwantum
Blauw Wit, MAI Moskou, Pecsi
Munkas SC, Bronderslev IF, TSV
Otmar St. Gallen en Lokomotiva
Trnava.

Kerstmis bij de sjeiks
Zuidlimburgse voetballertjes spelen hoofdrol in instructiefilm

samen met zijn compagnon Wil
Knols, echter al snel achter dat het
kostenplaatje niet alleen door Sit-
tardia gedekt kon worden.

Omdat V en L, dat volgend jaarzijn
veertigjarig bestaan viert, met de-
zelfde ideeën rondliep en ook
Blauw Wit wel iets zag in de plan-
nen van de Sittardse club, werd be-
sloten tot een samenwerkingsver-
band. Aangezien Sittardia als jubile-
rende vereniging het initiatief nam,
wordt de hoofdmoot van het toer-
nooi, dat van dinsdag 27 tot en met
donderdag 29 december wordt ge-
houden, in Sittard verspeeld.

SITTARD - Handballend Limburg
mag zich volgende week verheugen
op een in tweeërlei opzicht bijzon-
derwapenfeit. Ten eerste hebben de
gedoodverfde aartsvijanden VGZ
Sittardia, Herschi/V en L en Kwan-
tum Blauw Wit voor het eerst écht
de handen in elkaar geslagen om
een bepaald doel na te streven. Dat
samenwerkingsverband mondde
uit in een resultaat van uitzonderlijk
sportief gehalte: een driedaags toer-
nooi om deLimburgcup met, naast
de Limburgse handbaltroeven,
deelname van vijf internationaal ge-
louterde herenteams.

l - Acht zuidlim-
QkSG voetbaltalentjes
fio en zich reeds 'gekwali-
ttSerd'voor het WK 1990 in
3e lé- Daar namelijk wordt
sentvideo-instructie gepre-
hoof^erd- waarin zij een

'drol zullen vertolken.
scur^en vertrek het gezel-
va_aP> onder begeleiding
W, e oefenmeesters Stro-
g,sr rg. Janssen en verzor-

habets naar Doebai om
Sj,o

aar op uitnodiging van
c}e ns°r sjeik Mohammad
strifers*e nand aan die in-
oijgctiefilm te leggen. In het

e aan de Perziscrie
<W eft de geestelijke va-
Co van het project, Wiel
sla zijn tenten opge-

alfrs*~ en Paasvakantie moe-
den ue oefeningen op band wor-
ersf6Zet"' aldus Coerver. „De

Hik a Xf^antie wordt voorname-
stof~J bruikt om de gehele oefen-

r te nemen en Proef te
%rdt In de Paasvakantie
Vi<Wk de laatste hand aan de

p
and gelegd. In totaal wor-§er,r^ 15 delen van 26 minutenpr°duceerd."

Om de hogekosten - er is voor bijna
een ton begroot - voor het toernooi
op te kunnen brengen, werd onder
andere een Stichting Tophandbal
Limburg in het leven geroepen.
Naast een jaarlijksterugkerend eve-
nement met een keur aan interna-
tionale topteams, is er ook ruimte
om in de toekomst andere activitei-
ten te ontplooien.

De ouverture mag er in elk geval

Uniek voor Nederland is daarbij de
deelname van MAI Moskou, een
van de topteams uit het land van de
Olympische kampioen. Nooit eer-
der slaagde men er in ons land in
een Russisch clubteam te strikken
voor een toernooi. Het idee om een
groot toernooi te organiseren komt
uit de koker van Sittardia. Om het
veertigjarig jubileum extra cachet
te geven zocht de recordhouder in
landstitels contact met handbalinsi-
der Michel Janssen. Deze kwam er,

DEN HAAG - De Stichting Natio-
nale Sporttotalisator stelt in 1989
een ton meer beschikbaar voor de
individuele begeleiding van top-
sporters. De totale bijdrage uit toto-
/lotto-gelden voor deze NOC/NSF-
activiteit bedraagtruim een miljoen
gulden (’ 1.080.000). Op basis van
de prognoses van half augustus
komt er het komend jaar ruim vijf-
tig miljoen gulden vrij voor beste-
ding uit de inleg van toto/lotto.
Daarvan ontvangt de sportsector

’ 32.620.492. Via het Prins Bern-
hard Fonds, het Koningin Juliana
Fonds en de Stichting Wervingsac-
ties Volksgezondheid ontvangen de
sectoren cultuur, maatschappelijk
welzijn en volksgezondheid

’ 17.263,160.

Ton meer voor
topsportersWedstrijdschema

DINSDAG, Glanerbrook Geleen,
Groep B: 19.00 uur Hersehi/V en L - Lo-
komotiva Trnava; 20.20uurLokomotiva
Trnava - Kwantum Blauw Wit; 21.40 uur
Bronderslev IF - HerschiAf en L; stads-
sporthal Sittard, Groep A: 19.00 uur
VGZ Sittardia - Pecsi Munkas CS; 20.20
uur MAI Moskou - TSV St. Ottmar; 21.40
uur TSV St. Ottmar - VGZ Sittardia.
WOENSDAG, De Haamen Beek, Groep
B: 19.00 uur Kwantum Blauw Wit -Bronderslev IF; 20.20 uur Brpnderslev
IF - Lokomotiva Trnava; 21.40 uur Her-
schi/V en L - Kwantum Blauw Wit;
stadssporthal Sittard, Groep A: 19.00
uur Pecsi Munkas CS - TSV St. Ottmar;
20.20 uur VGZ Sittardia - MAI Moskou;
21.40 uur MAI Moskou - Pecsi Munkas
CS.
DONDERDAG, Stadssporthal Sittard:
13.30uur Al-B2; 14.45 uurA2-BI; 16.00
uurA4-B4; 17.15 uurA3-B3; 18.30uur
derde/vierde plaats; 19.45 uur finale.

# Piet Strolenberg (links)
aan het hoofd van de dele-
gatie die morgenvroeg naar
Doebai vertrekt.

Foto: CHRISTA HALBESMA

waar alle beelden van de grote
voetballers, van Matthews en
Pele, Cruijff en Gullit, zijn vast-
gelegd. Hun bewegingenworden
eveneens in het leerprogramma
opgenomen."

Kortom weer een prestigieus
project uit dekoker van deKerk-
raadse voetbalprofessor. Een
voetbalbijbel, gesponsord met
oliedollars, zeer waarschijnlijk
op de markt gebracht door een
Japanse multinational en met
acht Limburgertjes als hoofdrol-
spelers. Wiel Coerver heeft de be-
schikking over alle fasciliteiten
die maar te bedenken zijn. Of zo-
als Piet Strolenberg weet te mcl-

V«^ r.de Kort (Roda JC),
Hoff^, n DJafai (Roda JC), OrkeyWd* n beleen), Boudewijn
v*ru;ro iMVV), Maurice Blijle-
(t*Oda to

a JC)' Quincv Edwards
Nd rr>u *' Ravrnond van Soer-hts ;.^vevremont) en Ralf Ha"
het rp"en Kerstmis dus niet in

nachtige Limburg mee-van r» rT\ aar in de nete woestijn
Brachr°" aL "ZiJ vinden het
Stroio ? ' aldus trainer Pietber8- -Voor hen is het een
tend " avontuur. Zaterdagoch-
ll varT^1 de trein naar Schiphol
öoehai a r̂uit om 13 uur richting
We *■ UP acht januari hopenweer terug te zijn."

den. „Ik geloof dat er zes camera-
teams aan het werk gaan met
ons. Als Coerver vraagt om een
gouden zetel aan de rand van het
speelveld, komt er een gouden
zetel aan de rand van het speel-
veld. Ik wil er maar mee zeggen,
dat het ons aan niets zal ontbre-
ken en dat we onder de meest
ideale omstandigheden kunnen
werken."

Piet Strolenberg neemt enkele
keren per week in de Hoens-
broekse Headowhal het huis-
werk met zijn twaalfjarige voet-
baltalentjes door. „Als met Pasen
de opnames worden gemaakt
moeten de spelertjes de stof tot
in de perfectie beheersen." Met
'de stof bedoelt Strolenberg zon
driehonderd passeerbewegin-
gen, wedstrijdstrijdsituaties etc.
„Dit wordt waarschijnlijk mijn
laatste en compleetste project",
zegt Wiel C oerver. „Alles wat een
voetballer tegen kan komen zit
erinverwerkt. Als de opnames in
Doebai klaar zijn vertrek ik naar
Londen. Daar duik ik een week
lang in de voetbalbibliotheek,

Trainerscarrousel

Sport kort

Twaalf Nederlanders

(ADVERTENTIE)

Zó lustu er
nog wel'n paar!

NIEUWJAARSSHOW
t/m 31 december

metpassend
nieuwjaarsgeschenk voor

iedere bezoeker

" Morgen in het
Limburgs Dagblad:

André Malherbe,
een jaar na
zijn laatste

Parijs-Dakar

% jaar werd de wedstrijd ont-a door tal van dodelijke onge-
-6,1. drama's en incidenten.s Van Loevezijn en Patrick Ca-
? verloren het leven, André
~Jerbe bleef voor de rest van'even verlamd. En er was nogr- Het parcours was zó erbar-
liK dat na enkele dagen nog
£r de helft van het deelne-

overbleef, En om hele-n mineur te eindigen werd
logere dag de wagen van de
(/"estemde winnaar, Ari Vata-
(j. ontvreemd, wat na allerlei
ij^kkelingen tot diskwalifica-

van de superieure Fin.

*an onze sportredactie

Koersen
Schaesberg

HEERLEN - Aan Parijs-Dakar nemen twaalf
Nederlanders deel, exclusief de assistenten.
De Nederlandse karavaan: motoren: Arjan
Brouwer (Nijkerk), Peter Hardsteen (Bosch
en Duin); auto's: Willem Snippe (Doetin-
chem) en Hans Wagenvoort (Vorden) in Toyo-
ta HL; Maarten Bottelier (Amsterdam) en J.
de Kleine (Utrecht) in Sparrow; Kees en Mie-
ke Tijsterman (Waddinxveen) in Mitsubishi;
Bert Moritz (Amsterdam) en Ben Elenbaas
(Muiden) in Landrover; Boy Hayje (Amster-
dam) en Declercq (België) in Proto. Assisten-
ten: Pierre Karsmakers (Waalre), Jan Roelofs
(Valkenswaard) en Henry den Toom (Schel-
luinen).

Parijs-Dakar:
de reanimatie

van een dodenrit
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Nieuwe formule moet rally menselijk gezicht geven
Limburgs dagblad sport

Turbo's Tobsport door dik
bruynestyn
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EEM MIEUW STERK STAALTJE VAM JAPAMS AUTOVERHUFT: TOP VAM RUIM 170KM/UUR. BIJ DEZE SPORTIEVE PRESTATIE 15
DE ChARADE 1300. MIERMEE HEEFT DAIMATSU OPMIEUW MET BRAMDSTOFVERBRUIK VAM DE MIEUWE CHARADE 1300 0P"
GREMZEM VERLEGD. ZOWEL OMDER DE MOTORKAP ALS BIMMEM. MERKELIJKLAAG (ECE-MORM 1:18,9BIJ 90KM/UURCOMSTAMT).

Met de Charade 1300 kies je dam ook voor sportief. De Charade 1300 is verkrijgbaar met 3 of s deurem.
smel op de buitemweg. 50epel cm strak bocmtemwerk. cm bovemdiem 15 er — voor de w/are liefhebber — eem
EM 20 COMFORTABEL, DAT JE OOK MA EEM UREMLAMGE RIT FULL-TIME 4WD VERSIE. REDEM TE OVER DUS, OM GAUW EEMS
mog steeds prettig zit. bij oms lamgs te komem voor eem proefrit. vvamt over de

De krachtige motorvam de Charade 1300 isvoorziem kracht cm souplesse vam de mieuwe Charade 1300 moet
VAM EFI EM EEM 3-WEG KATALYSATOR. HIERDOOR VOLDOET HIJ JE MIET LEZEM: DIE MOET JE MEEMAKEM.
MU AL AAM DE STREMGSTE TOEKOMSTIGE MILIEUEISEM. DESOH-
DAMKS KUMT U REKEMEM OP EEM SMELLE ACCELERATIE EM EEM DE CHARADE 1300TX:V/AHAF f20.995,-.

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010
HEERLEN, H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045424444

LANDGRAAF, Ton Schuijren, Rotscherweg 60, tel. 045-313588
LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadvlieg, Reeweg 112, tel. 045-321810

Joyce
is sexi

06

320.321.65
50 et. p.m.

I Zoenbabwe
1 06-

-320.325.22
Sex met

zoenlippen!
50 et. p/m

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wan-
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
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.

'FoßtiOßo/]
PE HEETSTE BOX r>d

VAN NEDERLANP (Jl
Pittig en zonder J^f, I.taboes na 21.00 u\x.Q&/Jdk■06 320.320.51 <i/Yi|

i ir»se m SANDERS km

ÏDIANA DE KONJNb} E

’ De mildste liv. >" Uilde
mond vin ,lind,li-y^l'P<"no"" foa - aaojgisg^,J

BUURMAN-BUURVROUW f/ Gluren b'l I' "elebu"r, ,/ Een nummer om voor Ih-.s f' M»«" ■
Q6 - 32a33QJjO.^^J

/S M-V 4 K / "f
Krmp d.relcl """'* telefoon' Mmltret m

/ Anjlfl' '»"' I"'°"" »»ch"" f
Q6 ■ 3£t^2^J°.^J

ÏSEX KONTAKT CLUB*
tm. lot mdc detJil. Belen bestel ■

PB ■ 32Q^2^S_______J
pioruM riooucnois >i tuoo 100? je t ui

CLUB ËLLEÜ! Nieuwe
meisjes!!! Mercedes, Te-
resse, Katja, Claudia, Mari-
leen, Tanja verwachten u
met open armen. Tel. 043-
-218884.
ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).
Nieuw NOENDA + leuke
assistentes 13 tot 22 u.
Ook zat. + zond. 04492-
-5605.
Je lekkerste vrienden vind
je via Gay! Date! Live: 06-
-320.330.18! (50ct/m).

Grijp jekans en laat je eens opwar-
men door 9 frisse jongens!

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

50 et/min.
06-320.323.01

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

320.320.24
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Joyce
is ondeugend

06

320.321.65
50 et. p.m.

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.

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

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
Love Line v°ke

n
uft°ede

John en Bob zijn gisteren I i i n 111bij Anja blijven eten en I IJ fi!!!slapen. Wat een avond! Qg_
06-320.320.61 320.325.33sPetlers 50 et. p/m06-320.330.71 Callcutta120 kanjers p.d. 50 c p.m. \-fC*NUUIia

OoOOhh! 320.320.13
06-320.320.66 Lolita!

mmh sex 50 et. p.m. 50 et. p/m

De NATIONALE Life Lijn, ZAKENMENSEN kiezen
tel. 013-321395 7 dagen bij Buro Venus voor privé-
per week geopend. adressen. Zowel regio als
Club RUSTICA v.d. landelijk. Inschr. v. gast-
Weyerstr. 9, Kerkrade- vrouwen welkom. Inl.:
West, tel. 045-412762. _ Brunssum. 045-257191.

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

W^^^^^^H (iMmmm CAI A^-XX

**Nieuw**
*Love-sex*
*Love-sex*
*Love-sex*

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.

Privéhuis
Club Exclusief

Lieve en sexy meisjes aan-
wezig vanaf 18 jaar, zelf
verwennen of u laten ver-
wennen. Bij ons is het mo-
gelijk. Geopend maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot
23.00 uur. Industriestr. 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.

Flirt-Line 33, bel snel: 06-
-320.320.33 (50cpm). Di-
rect contact!.
!!! De Live-Afspreek-üjn !!!
Bel: 06-320-320-55
(50cpm) Direct S-E-X-con-
tact...

g
a
y

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

06-320.322.07
discretie verzekerd 50 et.

Privéhuis
Michelle

en de meisjes wensen
iedereen een zalig kerst-
feest. Tweede kerstdag
gesloten. Tel. 045-228481.
Tot ziens.

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

i?el^W:
* Bent u op zoek naar
een écht sex-kontakt...
bel dan deRelatielijn
06-320.324.50

(50 cent per mnuutl

Dagelijks nieuwe
aanmeldingen

Wilt u een sex-kontakt 5

aanbieden... fbel dan ons speciale «

nummer 1

010-429.11.33 a

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

Meester
Martin

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

homomeester
06-320.323.05

50 et. p.m. Dag & nacht

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50cent perminuut

Diana Escort
045-215113/

320905/321038
ledere dag van 9.00 tot

02.00 uur.
Ook in het weekend.

Joyce
is heet

06

320.321.65
50 et. p.m.

Bij beschikking d.d. 15 de-
cember 1988 van de arron-
dissementsrechtbank te
Maastricht werd onder cu-
ratele gesteld Mathijs Ge-
rardus JohannesTicheler,
geboren te Geleen op 27
september 1968, wonende
en verblijvende te Sittard
aan de Watersley 1 te Hui-
ze Watersley, met benoe-
ming van Gerard Chris-
tiaan Ticheler, geboren te
Geleen op 17 maart 1933tót curator, en Henriette
Gerarda Maria Paumen,
echtgenote van Ticheler
voornoemd, geboren te
Stem op 20 juli 1934, tot
toeziend curatrice, beiden
wonende te Stem aan de
Batenburgerstraat 14.

Procureur:
mr. J.J.Th. Paulissen,
Wilhelminaplein 35a,
6171 EN Stem

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

I ,2»,. 147." ■
Ito-000l ■ *3£ 1
llt^l»70'-883r 7t4rlIsooooW *** waH

OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIEHINGSKANTOOR

ion
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000■

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.3gQ.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
iii'heetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

Nombre
Hombre

Nederlands
Beste
Hetero

Nummer!!!
06-

-32032023
50 et. p/m

Joyce
zit er bovenop

06

320.321.65
50 et. p.m.

G
A
V

ANONIEM
Luister mee... naar wat

mannen vertellen aan
Marcel & André

06-320.320.21
Dag en nacht. 0,50 p.m.

Gay-Phone
Mag ik even persen?

06-320.322.06
Dag & nacht. 0,50 p.m.

Sex Hotline
06-320-320-22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. . privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.
Kijkotheek VIDEOCLUB,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Prettige
feestdagen.

Lien hoe de BTW verder wijzigt

fm lilVerlaging van het algemene tarief
Per 1 januari 1989 wordt het algemene BTW-tarief verlaagd
van 20% tot 18,5%. Het lage tarief blijft hetzelfde: 6%.

Voor Voor ondernemers die hun BTW berekenenvanuit de
ondernemers ontvangsten, gelden vanaf 1 januari 1989 devolgende

breuken:
¥" bij het algemene tarief: 18,5/118,5 (15,61%)

i "bij het lage tarief: 6/106 (5,66%).

Voorondernemers op v/ie.forfaitaire percentages van
toepassing zijn, betekent deverlaging:

" het landbouwforfaitwordt 4,9% (was 5,4%)

" helforfait bijprivé-gebruik autoen voor de autokosten-
vergoeding aan personeel wordt 13% (was 13,5%).

Ook de toepassing van het algemene tarief en
het lage tariefverandert
Voor de levering en invoervan een aantal groepenvan
produkten zal vanaf 1 januari 1989 steeds het lage tarief
gelden.
Het gaat om:

Voedirvgs- " voedingsmiddelen (eet- en drinkwarenvoor menselijke
en consumptie, met uitzondering van alcoholhoudende

geneesmiddelen dranken)

" ingrediënten voor dezevoedingsmiddelen (bijv. gist en
kruiden)

" produkten die de eet- en drinkwaren kunnen vervangen
ofaanvullen (bijv. vermageringsprodukten en vitaminen)

" geneesmiddelen.
.

Zeep Voor de levering en invoervan zeep en wasmiddelen zal vanaf
en 1 januari 1989 steeds het algemene tariefgelden. Voor een

wasmiddelen aantal produkten betekent diteen verhoging van het tarief
van 6% naar 18,5%.

Overige wijzigingen per 1 januari 1989
Voor De levering van onroerendgoed door een ondernemer is

ondernemers veelal vrijgesteld van BTW. Maar koper en verkoper
kunnen ervoor kiezen datbij levering van onroerendgoed
toch BTW wordt geheven. Nieuw is dat de BTW danaltijd
verschuldigd is door dekoper.

Fiscale Soms vormen twee ofmeer ondernemingen samen een
eenheid fiscale eenheidvoor deBTW.

Nieuw is datvanaf 1 januari 1989 elk onderdeelvan zon
fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk isvoor debetaling
van de BTW die de fiscale eenheidvanaf die datum
is verschuldigd.

Belastingdienst

ESCORT Discreet met i
Anja, Carmen, Mitha en i
Marion. 045-311895. I
Nieuw NATASJA, Elly en[
Betty. Tev. kam. te huur-
Tel. 045-229718.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.
ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal- i
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.

G
A
V

escort
heb je zin... bel dan:

06-320.323.04
en bepaal zelf wie jebij je

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

PRIVÉ + escort, iedere
dag. 045-220866.
KATJA, privé en escort
v.a. ’ 50,-van 11-23 u. Tel.
045-423608.
NIEUW, blondine vanaf
10.00 uur. 045-721759.
Ook zat., zond.
PRIVÉ bij Anita. Ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.
DAVED + Boy. Boys voor
Boys. Dagel. geop. v.a.
14.00 u. 045-326370.

COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's zaterdags vanaf 20 uur.

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.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
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.
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.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou je van verrassingen?

BelGina. 50ct.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.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
lets nieuws bij JOLANDA,
privé. 04492-3198.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.

Non-stop SEXVEP.HJ
Retinafoon 06-320-**
50 et. per min.
Privé ISA v. ’ 75-''
zondag (zaterdaQ
ten) tel. 043-2140g^

PIANOS te huur^
huursysteem vooi' ,ners,van 1 tot 36 rrJ»
’6OÓ-. Inl. 04490^Te k. Fender W
BASGITAAR, tel-
-414605. __^\
electronisch orgfl"'
NENT 2000 Grand \i
nw.pr. ’ 19.995r.
Tel. 045-222054. A
ORGEL met r» 7
merk CosmovoX ..
Vraagpr. ’ 1500,- £11uur Sint Jozefstr. '*rade, tel. 045-41890°^
Te k. z.g.a.n. SYjffl
ZER met Yamaha,|.
met alle toebeh. Pr-J
045-451672. _^

Grote KERSTSHÖ
Wijshoff Anüques-jji
stenraderweg 9. ni'
broek-Centrum oP/j
24 december. *e t211976. __^\
Texas-Viking TVKf.
ZEN vanaf ’995.--.j2,
BTW. Met compl^j
gramma toebehorfy
Nusterweg 90, S^,
04490-19980.
Te k. 2-paardsr \»)
GEN Citroen HY t<*
75%, pr. ’2500,-
-419830. A
Stalen SILO, inh- 2W

’ 1000,-. Tel. 0453ffi
Te k. gevr. VEL?,
aardappelen. Te1'751830. " ___y



Henk Temmink met zwart op bord 1
had lange tijd een remisestelling op 't
bord, totdat zn tegenstander 't gevoel
had dat alles remise maakte. Er werd
afgebroken in bovenstaande stelling
die eenvoudg gewonnen bleek voor
zwart. Bijv:lKc2,Pe6 2Le3,P:d4,K:d4
4Kd2,Kc4 5Kc2,d4 6Kd2,d3 7Kdl Nu
is 7...Kc3 BKcl,d2 9Kdl remise. Zwart
kan echter de oppositieveroveren met
7...Kd5 BKcl (BKd2,Kd4),Kc5
9Kdl,Kc4 waarna hij eenvoudig wint.

" Vic Hermans,
Nederlands
record-intemational,
hoopt met Oranje hoge
ogen te gooien tijdens
het in ons land te
verspelen WK
zaalvoetbal.
Foto: WIDDERSHOVEN

deze ploeg in Brazilë behaald heb-
ben. Dat zegt natuurlijk niet veel,
maar vorig jaarwonnen we met 4-0
van Paraguay".

j*ederlands zaalvoetbalteam isj:e,e^ in poule A samen met De-kken, Paraguay en Algerije.
J geen gemakkelijke poule,
j de Oranje-selectie gaat er van"at de eerste ronde overwonnen
gorden. Een en ander houdt in
e' Nederlands zaalvoetbalteam

perste of tweede moet worden
( Poule om vervolgens in eene groep een gooi te doen naar."naleplaats. Of dat laatste er

11zit valt moeilijk te zeggen., ermans, met bijna vijftig inter-
im. fecord-international in de
* '.De openingswedstrijd tegen
parken zal een moeilijke wor-

ö weten praktisch niets vanenen af. De tweede wedstrijd
ij Algerije valt evenmin te voor-
in* 1 alhoewel de Afrikanen op,r misschien de zwaktsten zijn.patste duel in de voorronde te-araguay zouden we moetenAlthans als ik uit ga van het
v^at dat wij toentertijd tegen

Bij het eerste Fifa-wereldkampioen-
schap zaalvoetbal wordt gefloten
volgens de Fifa-regels. Deze zijn af-
geleid van het veldvoetbal en laten
onder meer lichamelijk contact toe.
Het ligt meestal aan de interpretatie
van de scheidsrechter hoe ver spe-
lers kunnen gaan. Marcel Loosveld,
samen met Vic Hermans praktisch
zeker van een basisplaats, daarover:
„Volgens de Nederlandse zaalvoet-
balregels mag bitter weinig. Hier is
elk kontakt verboden. Die Fifa-re-
gels geven wat meer mogelijkheden
maar het kan, indien de arbitrage
niet goed is, snel leiden tot een
schoppartij. Daar hebben we na-
tuurlijk niets aan want daar komen
de mensen niet op af. Zij willen
goed voetbal zien met liefst zoveel
mogelijk doelpunten".

Voor Eduard Demandt is geen ba-
sisplaats weggelegd. Wel is hij een
technisch zeer begaafde voetballer,
maar zijn tijd zal zeker nog wel ko-
men. Hij is in elk geval van de partij
en dat is ook veel waard.
De vraag is hoe 'het wereldkam-
pioenschap zaalvoetbal bij het pu-
bliek zal aanslaan. De toeschou-
wersaantallen bij de Limburgse
zaalvoetbalwedstrijden lopen sterk
achteruit. Toch hoopt deKNVB dat
tijdens dit WK een zelfde enthou-
siasme zal ontstaan als onlangs in
Duitsland tijdens het EK-toernooi.
Als laatste voorbereiding op het WK
speelt het Nederlands zaalvoetbal-
team op tweede Kerstdag in Am-
sterdam een toernooi en sluit het de
voorbereding af op donderdag 29
decenmber in Veendan met een
wedstrijd tegen de plaatselijke club.

Het is nodig om op één van de rubrie-
ken van kortgeleden terug te komen
want ik heb gemerkt dat ik een kanjer
van een fout heb gemaakt.Elma Gerards neemt

het heft in handen

Drievoudig Nederlands kampioene tafelvoetbal uit MaastrichtC^GRAAF - Op 28, 29 en 30 de-
"de rWordt in de sporthallen In de
sr() Woensdag en donderdag), Ter-
46Len (woensdag t/m vrijdag) en
rt^rg (vrijdag) een zaalvoetbal-
i(j ' gehouden bestemd voor allej^aafse voetbalverenigingen.
"cv st 87 teams hebben inge-
'«erine sPeeltijden van 9.00 tot 0n-

*6.30 uur.

ü^ASTRICHT - ZW Sphinx
h zl^ houdt op tweede Kerstdag

aivoetbaltoernooi in sporthal
ktj sselt- Deelnemers: De
'b«Uk 'Merpati, Spel. Leeuwen, Va-
Itefi', Keelkampers en Sphinx
|es ' c"t. Aanvang: 11.00 uur. De fi-

n var>af 1430uur op het pro-

32 17-21 9. 33-28 24-29 10. 28x19 2'
11. 19-14 40-44 12. 14-10 44-50 13. 10-5
en zwart kan de remisedreigingen 27-
-22 en 37-31 enerzijds en 32-28 ander-
zijds niet tegelijkertijd pareren.
Dit betekent eigenlijk dat de stand
nogveel mooier sluit dan in mijn com-
mentaar tot uitdrukking kwam. Wit
moet de remise die er in zit immers
wel erg ver halen. U weet misschien
nog dat Schotanus, de Friese wereld-
kampioen in het correspondentiespel,
in de partij subliem wist te winnen.
Vanuit het diagram volgde namelijk:
1. 27-21 17x26 2. 28-22 30-34 3. 44-40 24-
-30! 4. 40-35 16-21! 5. 35x13 Want na
35x33 volgt (21-27) slagkeus en
(26x48)+. 5. ... 34-39! 6. 43x34 29x40 7.
45x34 23-29 8. 34x23 21-27 9. 32x21
26x8 met winst voor zwart door oppo-
sitie!

lijk dat ze zulke eisen gaan stellen
van een damesbond. We zijn toch al-
lemaal lid van de NTVB. Moet je
dan nog lid worden van een aparte
afdeling? Ik heb hierover een brief
gezonden naar het bestuur van de-
bond maar men heeft nog altijd
geen uitsluitsel over gegeven".

Van onze medewerker
MAASTRICHT - „Als je bij het ta-
felvoetbal alleen maar over een
Itrekbal' beschikt dan kom je daar

niet ver mee". Deze uitspraak van
de Maastrichtse Elma Gerards geeft
meteen al een indicatie over haar
eigen speelsterkte. Nadat ze in het
begin van de tachtiger jaren met
Annemie Starren Nederlands kam-
pioene bij de dames werd, heeft ze
nu een, in voetbaltermen, loepzui-
vere hattrick gescoord. In de seizoe-
nen 1985 en 1986 werd ze Neder-
lands kampioene met haar koppel-
genote Miranda Cloos. Het afgelo-
pen seizoen completeerde ze de trio-
logie door opnieuw Nederlands bes-
te te worden, maar nu aan de zijde
van Annemie Starren. Een succes-
senreeks die er niet om liegt.

Tenslotte wil ik hier nog eens stilstaan
bij een droevige gebeurtenis van het
afgelopen jaar, het overlijden van
jeugdspeler Bas Damman van dam-
club Philidor uit Nuth. Ter nagedach-
tenis aan hem maakte Leen de Rooy
bovenstaande, aan Bas opgedragen,
compositie waarin wit speelt en wint.Er kan bijv. nog volgen 7. ... 19-23 8. 38-

Na 3. 32-28 23x32 4. 38x27 volgt 4.... 19-
-23 5. 44-40 gedwongen 5. ... 24-30! 6. 40--35 wat anders? 6. ... 26-31! 7. 35x33 23--28 8. 27x36 28x48 en na 9. 22-18 34-4010. 45x34 48x30 11. 18-12 30-2 wint
zwart precies op tempo!
En in de andere variant 3. 32-27 34-39 4
44x33 23-28, dieik afdeed met een sim-
pel '-(-'-tekentje, blijkt wit juist na 5.43-39 28x17 6. 39-34 29x40 7. 45x34 vol-
doende compensatie voor een punten-
deling te hebben!

Bij de bespreking van een stand Lu-
teijn-Schotanus (zie het eerste dia-
gram) uit het wereldkampioenschap
correspondentiedammen beweerde ik
dat wit na het gespeelde 1. 27-21 17x26
2. 28-22 30-34 in plaats van de partijzet
3. 44-40(?) remise had kunnen en moe-
ten maken via 3. 32-28 23x32 4. 38x27
daar3. 32-27 zou verliezen door 3.... 34-
-39 4. 44x33 en 4. ... 23-28. Maar het is
precies andersom!

Voor Elma Gerards (27) is het tafel-
voetbalspel hobby nummer een. Al
op 10-jarige leeftijd leerde zij het
spel op het 'baantje' in haar vaders
café. „Samen met mijn moeder
vormde ik een koppel dat voor me-
nigeen te sterk was", zegt Elma met
een guitige lach.
„Ik speel nu al zowat tien jaar com-
petitie en ben lid van de club Bon
Voyage en speel, samen met de he-
ren, in de tweede klasse. Daar kan ik
me redelijk goed handhaven. Mo-
menteel gaan we aan de leiding en
zit er een mogelijk kampioenschap
in. Of ik dan ook nog mijn 'man-
netje' kan staan betwijfel ik. Niet
dat ik er bang voor ben, dat abso-
luut niet. Maar die eerste klas moet
je echt niet onderschatten".

„Maar of de serie een vervolg gaat
krijgen is erg twijfelachtig", vraagt
Elma Gerards zich af. „Het succes
wordt je niet altijd in dank afgeno-
men. Dat hebben we tijdens de zo-
genaamde winterkampioenschap-
pen nog ondervonden. Toen we ons
gingen aanmelden voor deelname
werd ons te verstaan gegeven dat
we eerst lid van de damesbond
moesten worden. Die aanmelding
kon nog tot diezelfde avond 21.00
uur geschieden. Maar die moeite,
werd ons gezegd, konden we ons
wel besparen. Alvorens we konden
meedoen moesten we eerst een bin-
dende wedstrijd bij de dames heb-
ben gespeeld".

" HEERLEN - Op dinsdag 27 decem-
ber wordt in De Caumerbron te Heer-
lerbaan devoorronde van het Interpo-
lis Bridge-toernooi gespeeld. Aanvang
20.00 uur. Inschrijven bij Willem Ver-
hoef, S 045-720127.

" BUNDE - Bridgeclub Meerssen
houdt op donderdag 29 december in
het Expo gemeenschapshuis teBunde
haar vijfde Expo Nacht Bridge-drive.
Vanaf 20.00 uur wordt gedurende de
hele nacht gespeeld. Inlichtingen: S
043-641447.

„Je merkte aan alles dat we geweerd
werden. Ik kan het mij in feite wel
indenken want aan toernooien
waaraan wij meedoen schrijven
minder andere dameskoppels in.
Men geeft zich bij voorbaat minder
kans, wat natuurlijk onzin is. Ook
wij moeten het elke keer maar weer
waarmaken. Bevreemdend is eigen->iet z -fl Bremmers op de mat met haar vriend Peter Creemers, terwijl Otti Roethof een oogje

eU hOUdt. Foto: WIM KÜSTERS

Karatekampioene: ’Vechten tegen mannen is een voorrecht’Pt&T?Jze medewerkerPS-ftf. ERRE FRAMBACH

'reeliii, ~ -Men saat mü nu *"Nt ik" met Guusje van Mourik
CesSil ■ voor de tweede keer in
erlarLm haar gewichtsklasse de

"»s ah , titel heb gepakt. Maar
M- £D?oluut bezijden de waar-
°Hdis u'dehjke taal van de Roer-
?tuUrliiiT'unelies Bremmers (21).
*8eVO p, ' net streelt enerzijds haar

i"eaiitmaar anderzijds is er toch
rtl dat litszin' diezegtdat ze niet"ld etiket wil worden opgeza-
I
SuJan Mourik is een natuur-
Sff rCZoals bijvoorbeeld Johan
Wpi ?-.Worden slechts eens in

'61 harri jd geboren. Ik moet er
,ai epn

voor werken dan zij. Dat
h
Ch ontkPneJ?aal.de vingerwijzing.
g «nii vf" met dat de vergeüj-eaa i Vleit- Het zou voor mij een

ltlrien tred"1 '" haar voetsPoren te

at'°riaai \,asse tot aratekampioene in de*rs is
u* 70 kg. Armelies Brem-

iater» ov
e bescheidenheid zelve.,r sterlr6! aar successen is niet'^karatfe punt Toch heeft zij inssen kifCanrière al denodige suc-UIJ elkaar gestoten en ge-

Armelies Bremmers
in voetsporen van
Guusje van Mourik

Zuid moet 4Sch spelen, waartegen
West uitkomt met ruiten 4. Förch ha-
mert er terecht op dat u nu, alvorens
een kaart in dummy bij te spelen een
speelplan moet opmaken.Dat gaan wedus eerst doen en dan zien we dat het
contract altijd wordt gemaakt als de
troeven 2-2 zitten, e kunnen dan onge-
hinderd 2 aftroevers in harten makea

Als we schoppenaas en heer slaan rrja-
ken we in dat geval zelfs een overslag.
Maar het gevaar van slaan is dat wedown gaan als troefvrouw in drieën
zit. Oost of West zal dan, aan slag met
harten een 3e ronde troef spelen, waar-door we een introever tekort komen.
Als iemand een 3-kaart troef heeft zalhet naar alle waarschijnlijkheid West
zijn, want ruiten 4 wijst op een single-
ton en daarom zal West eerder lang
zijn in schoppen dan Oost. Als u het
hierover met u zelf eens bent is het
volgende speelplan aan te bevelen, ü
wint ruiten, speelt schoppenaas .en,
een kleine schoppen. Legt West een
kleine dan speelt u in dummy de 10!
Of Oost wint of niet, u maakt uw con-.
tract nu 100%. En dat alles tegen dere-
gel in dat u met 9 troeven samen moet
slaan en niet op de vrouw snijden.

Uiteraard is dit speelplan in eerst in-
stantie bedoeld voor een viertallen-
wedstrijd, waar het maken van het
contract de hoogste prioriteit heeft, al-
hoewel ook in een parenwedstrijd het
maken van het contract in vele geval-
len voorop moet staan. Dit en vele an-
dere nuttige zaken moet u zich beslistniet onthouden. En mocht u dan -in
Bunde een der prijzen in dewacht sier
pen, dan is een boek van rond de’ 25,--daarvoor een zeer goede investering
geweest.

Donderdag 29 december as. houdt BC
Meerssen weer deNacht van Bunde in
het Expo-gemeenschapshuis. Het is
dit jaar de 5e keer, een teken dus dat
deze nacht inderdaad uitbundig wordt
beleefd. U begint 's avonds om 20.00
uur aan 72 spellen en de bedoeling is
dat 12 uur later, dus 's ochtends om8.00 uur de prijsuitreiking plaats
vindt. Het inschrijfgeld is ’5O- per
paar, waarin o.a. een uitgebreid ontbijt
is inbegrepen. Voor verdere inlichtin-
gen wende men zich tot de heer B.
Lousberg, tel. 043-641447.
Misschien kunt u uw kansen op een
prijs vergroten door vooraf nog even
een blik te werpen in „Uitspelen voor
gevorderden" of „Tegenspel voor ge-
vorderden" van G. Förch. Beide boe-
ken, indertijd in één band „Spelen
voor gevorderden" uitgegeven en na
enkele maanden uitverkocht, zijn nu
apart in herdruk verschenen bij
H.J.W. Becht. Ik ken de oplage niet,

' maar zeker is dat, na devoorafgaande,
jaren van gebrek, de beginvraag zeer
groot zal zijn. Geïnteresseerden zou-
den m.i. dus niet te lang moeten wach-
ten met een gang naar de boekhandel.
Wat is er voor gevorderden, dat zijn
diegenen die de basisregels onder de
knie hebben, nog allemaal te leren? Inhet deel „Uitspelen" wordt bv. aller-
eerst aandacht geschonken aan het
maken van een goed speelplan. Be-
kijkt u bv. het volgende spel eens.
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bij Otti Roethof trainden, bleven
haar echter uitdagen om eens mee
te gaan. „En nadat ik eens een wed-
strijd gezien had was ik gelijk ver-
kocht", zegt ze enigszins veront-
schuldigend. Spijt van haar impul-
sieve beslissing heeft zij geen enkel
moment gehad. „O neen", meent
Bremmers, „in het karate kun je al-
les kwijt en je leert ontzettend veel
zelfbeheersing, waardoor je buiten
het karate veel rustiger bent".

Zij voelt zich enigszins bevoorrecht
doordat ze met de jongensvan Otti
Roethof kan trainen. Bremmers:
„Het is een voordeel voor ons dat
wij het tegen die sterke jongens
kunnen opnemen. Wereldkampioen
Dutley Josepha, vice-wereldkam-
pioen Rynaldo Doran, Ulrich (Pat-
ty) Schmeins, Peter Creemers en
Jeffrey Sams zijn geregeld jetegen-
standers. Hoeveel dames in Neder-
land hebben het geluk om zo veel
sterke trainingspartners te ontmoe-
ten? Maar mijn beste 'tegenstander'
is toch mijn vriend Peter. Buiten de
mat praten we enorm veel over het
karate. We zijn er steeds mee bezig.
Soms moeten we wel eens tegen el-
kaar zeggen: 'Laten we het nu in
Gods naam eens over iets anders
hebben dan karate.

schopt. Nationaal eremetaal en
Zuidnederlandse titels zijn al te veel
om snel op te sommen. Toch lijkt
het of Armelies Bremmers pas aan
haar echte karateloopbaan begint.
„En dat komt door mijn vriend Pe-
ter Cremers", lacht Bremmers olijk.
„Sinds ik met hem verkering heb
ben ik veel fanatieker geworden en
geloof ik ook meer in succes".

De vriend van Armelies Bremmers,
Peter Cremers, is dit jaarzelfs natio-

naai karatekampioen in de B-cate-
gorie geworden. Bremmers: „Zijn
fanatisme stimuleert mij. Vroeger
trainde ik twee keer per week. Nu is
dat minimaal driekeer en daarnaast
ben ik vaak nog voor mezelf bezig.
Verleden jaar heb ik de uitdaging
voor de selectieploeg om privé-re-
denerj geweigerd. Nu steven ik er
evenwel gretig op af. Begin februari
zijn de Europese kampioenschap-
pen in Parijs en als het even kan wil
ik daar toch bij zijn. Natuurlijk wil

ik wel degelijk de plaats van Guusje
van Mourik innemen, maar dan zal
ik er wel het nodige in moeten in-
vesteren. Overigens is het toch wel
zo dat ik alleen maar mijn eerste
partij met 6-1 van Guusje verloren
heb. Al de partijen daarna waren we
heel erg aan elkaar gewaagd en als
ze won dan was dat slechts met mi-
nimaal verschil".
Armlies Bremmers had aanvanke-
lijk niet veel op met het karate. Haar
beide broers, Jacques en Ger, die al

SCHAKEN
met Arno Henzen

DAMMEN
met John van den Borst

SPORT KORT

BRIDGE
met Wiel Gielkens
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Van onze medewerker JOHN BANNIER
*RLEN - Voor het eerst in de geschiedenis van het zaal-
toal worden volgend jaar de wereldkampioenschappen

Nederland zal van 5 tot en met 15 januari als gast-
* optreden. In het Nederlands zaalvoetbalteam, de selectie

I P^at uit twaalf spelers, zijn drie Limburgers opgenomen:
cel Loosveld, Eduard Demandt en Vic Hermans.

WKzaalvoetbal met
Limburgse inbreng

VicHermans, Marcel Loosveld en Eduard Demandt van de partij
riaalverhouding en het gebrekaan zin-
volle zetten gafzwart op.
leder jaarkan ik weer melding maken
van de degradatiezorgen die Schaes-
berg I in de 2e klasse KNSB vergezel-
len. Ook dit seizoen bedroeg ons
matchpuntentotaal na drie wedstrij-
den nog altijd 0. In de 4e wedstrijdteg-
en Dordrecht I, dat dezelfde proble-
men kent, moest er daarom gewonnen
worden. Metveel moeite lukte dat nipt
met 4/23 1/2. Twee voorbeelden uit 't
laatste uur spelen.
Raymond Honings had met wit aan
bord 6 lange tijd 't beste van 't spel ge-
had. Toen hij niet meer goed zag hoe
verder te komen, besloot hij te force-
ren. Resultaat een pion minder, 't
Bleek gelukkig voor ons nog net remi-
se. Zwart komt niet verder bijv.
1...Ke5 2Kg3,Kd6 3Pd3. In de partij
ging 't nog eenvoudiger met 1...Kg5
2Pe6+ en P:d4.

De opgave van de vorige week.
In de stelling:
wit:Kgl,Ddl,Tcl,Tfl,Le3,Pc4,Pc3,a2,
b4,c5,d5,e4,f2,g2,h2.
Zwart:KgB,Dd7,TaB,TfB,Le7,PcB,Pg6,
a6,b7,c7,d6,e5,f7,g5,h6 was de vraag
hoe wit van zn overwicht op de dame-
vleugel gebruik kan maken, de meest
voor de hand liggende zet is ongetwij-
feld 17Pa5. Zwart kan de pion op b 7
niet dekken met TbB wegens P:b7 en
'c6, terwijl wit na 17...b6 18c,c:b6 19Pc6
een deel-succes heeft geboekt, name-
lijk een lijn openen op de verzwakte
damevleugel. Blijft over 17,...c6 waar-
na wit na 18d:c6,b:c6 19Dd2 goed spel'
heeft. In departij had dewitspeler zn
zinnen gezet op een andere mogelijk-
heid. Er volgde 17c6. Eigenlijk hetzelf-
de principe als daarnet: het voordelig
openen van de stelling op de dame-
vleugel. 17,„b:c6 18Pa5. Nu is 18...c:d5
19P:d5 slecht voor zwart aangezienc 7
ondekbaar is. Bijv:l9...LdB 20Pc6 of
20T:c7,L:c7 21PfB+ .Relatief't beste is
waarschijnlijk 18...c5 19b:c5,d:c5
20Pa4 alhoelwel wit zn pion terug
krijgt bij een goede stelling. Zwart
koos uiteindelijk voor een alles of
niets wending. 18...F5 Er volgde
19d:c6,De6 20Pd5,Ld8 21Pb7!,f4
22P:d8,T:d8 23P:c7,Df7 24P:a8,f:e3
25f:e3,Da7 26Dd5+,Kg7 27Khl! Het
paard op a8kan niet genomen worden
wegens c7of Df7+ en gezien de mate-

Limburgs dagblad sport

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Sport kort
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De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

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

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

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

u losse nummers kunt kopen.
De prijs ’ 5^5.

I LimburgsDagblad \
HBÉÉIAÉiifcJÉÊÉÉÜI
Eiken BANKSTEL ’225,-;
eiken eethoek ’325,-; gas-
haard ’ 100,-; k.t.v. 12 kan.
’275.-. tel. 045-415181.
Te k. prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker
of AEG met garantie, tel.
045-314914.

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.

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

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door
Jan des Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.
Te koop diverse ingeruilde

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

Rijksweg 21 Gulpen
Te koop diverse

showroomkeukens
in klassiek en modern voor

de helft van de prijs
Plan Keukens b.v.

Rijksweg 21 Gulpen

Fitness-shop
Verstelbare halterbank en beencurll, samen ’319,-;
Bicepsplank a ’ 79,- cadeau;
Kerstaanbieding halter a 50 kg ’ 149,-
Heerenweg 246, Heerlen, tel. 045-224735.
Maandags gesloten.

Tapijttegels!
Mtijd 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 2 gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
en).
Kerstkado, br. lederen RE-
LAXSTOEL (laysyboy), 3
mnd. oud, niet gebruikt,
zeer luxe uitvoering ’ 750,-
-beneden nw.pr. Tevens 2
manou-stoelen met kus-
sens ’75,- per stuk. TEI.
04405-2708.
Stalen SILO, inh. 20 m 3. Pr.

’ 1000,-. Tel. 045-257994.
27 MC, 4x120 kan. H.A.M.
11 + Ünivers. 5500 + kl.
mat. ’425,-. Heerlenseweg
32, Schaesberg.
Te k. SAUNABOX, 2.50-
-5.00 mtr. + oven. Inventaris
h.kapsalon. Prjnsweg 72,
Heerlen.
Tek. eiken VITRINEKAST
en bankstel, als nieuw,
pr.n.o.tk. Na 18.00 uur 045-
-425031.
Te k. KINDERSPEEL-
GOED, babypakjes,truitjes, joggingpakken, da-
mes-/herentruien enz. Gro-
ningenstraat 9, Heerlen.
Tel. 045-721051.
Wand- en VLOERTE-
GELS. Keuze uit meer dan
100 soorten, le-keus al v.a.

’ 19,50 p/m2lxl BTW. De
Hut 7, Gulpen, tel. 04450-
-1970.
Te k. MSX 1 COMPUTER
mcl. externe diskdrive,
boeken,tijdschr. en pro-

framma's. ’650,-. Tel. 045-
-59619.

HiFi VERST. gebr. 2x40W.
’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
2xBoW. ’ 325,-; nieuw CD-
speler ’ 250,- ’ 290,-; midi-
set 2x20 W. ’348,-. Inr.
mog. F. Meyer, Verzetstr.
15, Hrl., tel. 045-417651.
EETHOEK 195,-; eiken
bankstel 375,-; kl. tv 200,-;slaapk. wit 550,-; mod. kast
wit 495,-. Kouvenderstraat
208, Hoensbroek.

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

Te k. WIENER Strasser
5-rijer, pr. ’ 2.250,- of te ruil
voor auto. 045-415528.
Te k. Piano ACCORDEON
80 bas z.g.a.nw. ’ 850,-. Tel.
045-252947.
Tekoop uniek in dewereld,
antieke BADBOILER, sto-
ken op hout en kolen. Ge-
schikt voor uitstelramen
van sanitair-verkoop. Tel.
045-319298.
BILJART te k. Afm. 175 x
95 cm, leisteen m. orig.
doek+ onderst., 4 keus. Pr.

’ 750,-. Tel. 04492-5386.
Te koop volglas AQUA-
RIUM afm. lengte 150 cm.,
hoogte 40 cm., aiep 35 cm.
met onderstel, Eheim-
pomp, thermostaat, licht-kap. (Zonder vissen en
planten). Vaste prijs
’275,-. Te bevr. na 18 uur
tel. 045-310012.
OPENHAARDHOUT 2 m 3
’70,-. 04459-1675.
T.k. elektr. ACCORDEON,
eiken bankstel, videoree. en
herenfiets. Alles z.g.a.n. Tel.
04490-38119.
WINKELINVENTARIS,
stellages met verlichting,
tel. 045-412882, na 17 uur.
Te k. ANTRACIETKOLEN
tel. 045-752819.
40 tot 70% KORTING van
de nieuwpr.! Diepvriezers,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
video, audio, stereoapp.
mcl. volle garantie, eigen
techn. dienst + gratis thuis-
bez. Alleen bij Vriesko, Sit-
tarderweg 132/136. Heerlen.
Tel. 045-726206/727342.
Te koop zeer mooie GAS-
HAARD Faber met kool-
tjes, 3 jr. oud. 04490-53152.

Te k. Mechelse KAST.
Drievogelstr. 139, Kerkra-
den
FITNESS-SHOP. Halters
en gewichten v.a. ’ 1,50
p.kg. Fitness toestellen,
fiets- en roeitrainers, boks-
en gevechtsportartikelen,
fitnesskleding en access.
Heerenweg 246, Heerlen,
tel. 045-224735, maandags
gesloten.

Voor de feestdagen

aparte
mode
leuke

prijzen
Mode
Haan

Hoogstr. 98, Landgraaf
200 m nabij winkelcentr.

Barok EETHOEK 6 stoelen
’775,-; noten wandmeubel
’295,-; Queen Arm t.v.kast
’225,-, tel. 045-415181.
Te k. gegalvaniseerde
POORT. Br. 2 mtr., hg. 1.50
mtr. Tel. 045-315825.
Tek. weg. omst. el. ORGEL
Viscount Oklahoma de
luxe. Tel. 045-318722.
Sier- en KNALVUUR-
WERK, voorverkoop t/m 29
december, Bert Kekers,
Willemstraat 85, Heerlen,
tel. 045-726840.

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, truien, jacks, parka's, body-
warmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
stalen neus, enz. enz. Bij: K. Stienstra en Zn. Wagen-
schutsweg 21, Palemig-Heerlen, tel. 045-722334.

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.

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

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

Te k.pracht. KERSTBO-
MEN tot ’ 15,-, verkoopEikerpl. wijk Gracht, Kerk-
rade.
Weg. omst. te k. splinternw.
BONTJAS driekwart mo-
del mt. 36-38 voor ’450,-.
Smeedijz. tuinlantaarn nw.
2 mtr. hoog compl. voor

’ 450,-; 300 zilveren guldens
in een koop voor ’ 480,- tel.
045-414032.
Te k. D.RING 14K met hal-
ve karaat briljant ’ 1250,-,
045-750587.

De hoogste prijs v. oud pa-
pier en metalen. IRIK, Pap-
persjans 36 Heerlerheide,
045-212913, na 18 u. 045-
-253209.
Defecte KLEUREN-TV'S
vanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.
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.

Te h. gemeub. KAMER,
Kruisstr. 75, Heerlen, tel.
045-714330.
Te h. vrijst. WOONH. 3
slpk. ’750,- p.m. tel. 045-
-412715.
Te huur of te koop geh. ge-
renov. TUSSENW. te Lin-
denheuvel: kelder, woonk.
m. open keuken, badk. m.
ligb., toilet, berging, 2 of 3'
slpk., v.-en a.-tuin,hereikb.
m. auto. Tel. 04490-48670.
Na 18.00 uur.
Gemeub. ZIT/SLAAPK.
met gebr. v. keuken, dou-
che, wc, cv, w. en k. water
op kamer: tevens stu-
dio/app., all in per l-l-'B9.
Heisterberg te Hoensbroek,
na 14.00 u. tel: 045-229654.
Gem. KAMER te huur aan-
geb. voor net persoon te
Heerlerheide. Tel. 045-
-221832.
Te h. aangeb. CAFÉ met
boyenwoning te Kerkrade.
Overname inventaris. Voor
ml. tel. 045-326391.
Hoensbroek ruime ZIT-
/SLAAPKAMER m. eigen
voordeur, kookgeleg. en
douche ’560,- mcl. huur-
sub. mog. Tel. 04459-2277.
Centrum Heerlen, gestoff.
en halfgemeub. STUDEN-
TENKAMER. C.v„ gem.
keuken, bad. ’275,- mcl.
Tel. 045-713013.
Te h. SCHINVELD ge-
meub. zit/slaapkamer,
keuk., douche, w.e. ’450,-
-p.m. mcl. tel. 045-254408.

Te h. gevr. LOODS, ± 150m2, max. prijs max. ’ 650-
-excl. Br.o.nr. HK 616 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Te huur gevraagd: ruimVRIJSTAAND PAND, gro-
te woonkamer en grote eet-
kamer, grote keuken, 4 rui-
me slaapkamers, garage
voor 2 auto's, complete
badkamer. Lokatie: „drie-
hoek" Sittard, Maastricht,'
Kerkrade. Voor offertes
en/of meer informatie gelie-
ve contact op te nemen met: USMC the Netherlands
t.a.v. Housing Office, Bor-
gerweg 10, 6365 CW Schin-
nen. Tel. 04493-7416/7345.

WOONHUIZEN te koop
gevraagd tot ’ 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.
Weg. omst.h. te koop of te
huur een zeer compl. GA-
RAGEBEDRIJF (evt. met
zeer goed merk) in grote
Zuidlimb. stad. Riante wo-ning, event. met tweede
woning mog.Voor de snelle
beslisser een zeer gunstigeprijs. Inl. postbus 504, 6400AM Heerlen.
SCHAESBERG, hoekp.
met gar. en tuin. Ind. o.a.
L-woonk., op. keuk., 3slpk., luxe badk. en ruime
zold. annex 4e slpk. Pand is
goed onderh. Pr. ’ 126.000,-
-k.k. Inl. Paul Simons. 045--318182.
SCHAESBERG, rust. gel.
halfvrijst. 3-slk.-won. metruime gar., berg. en tuin.
Pand is voorzien van o.a.
mod. op. haard, mod. gekl.
sanit, luxe keuk.install. etc.
Geh. pand rolluiken. Pr.

’ 138.000-k.k. Inl. Paul Si-
mons. 045-318182.
ÜBACH OVER WORMS,
Rimburg hoekp. met cv.,
berg., keld. en ruime tuin.
Ind. o.a. woonk., eetkeuk.
met eik. inst., 2 ruime slpk.,
badk. en zold. (via vaste
trap, evt. 3e slpk.). Pr.
’85.000,- k.k. Inl. Paul Si-
mons. 045-318182. ,

Elsloo
Tussengelegen woonhuis
(bwj. '82) met berging en
tuin. Ind.: b.g. hal, toilet,
woonkamer, keuken.
Verd.: 2 slaapkamers, bad-
kamer met toilet en dou-
che. Vaste trap naar zol-
der. C.v. Prijs slechts

’ 95.000,- k.k.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard

04490-10855

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.
’2850,- mcl. b.t.w..Tel. 045-
-313239.

Meer dan 1000 soort*} .
STEENSTRIPS \%£\
f 9,50 per m2; stenen v&»* ■’0,35 p.st. Het meeste*
voorraad leverbaar. r>j.
Staringstr. 123-125, m
len-Molenberg (achter » .
lipsfabriek) Tel. 04_5^g3^.
Te k. vezelcement GOW j
PALTEN in grijs en zw* I
ook polyester en pvc, S 1 1helder. Kepers en balK^ I
div. afm. VÏoeiteels.l*^.b.v. Industrieweg 5, *W 1
terr. Borrekuil Geleen- * b
04490-43985. ___--=^

Bij
FOXTERRIERS, u J# *keltjes, boemerhonO)
Tel. 04459-1237.
Tekoop aangeb. zee; m^t
POINTERPUPS, }"&.
ontwormd en met »__„
boom. De pointer J» „#middelgrote, k?I"^-hond die zéér lief e" j

hankelijk is, vooral G .kinderen. Inl.: Hubert ">■s \
Hoenen, Stationsstraat
Hoensbroek, 045:21j99«^-
Cursussen met hond-
oorzaamheid/show/bene _
digheid. Ma-woe-qo-a\ fl qj
Inr. inschrijving 4 jan-* re j
uur, Limbricht, manege \
Klipper. Inf. kvnoloJL,,cluhfceleen,o47so-l66J'
04406-41886. _—r^
Jonge Golden-Bet»e^p.
pups m. stamb. Ouders
vrij Tel. 04110-1376^^Te k. zeer mooie Mf^tHERDER met cerü»_ en
mechelse herder 7 yjr^
doberman 100%, "J£Vonmogelijk, niet voc»
ginnefing. 04490-3813^;
BOBTAIL pups met st*},.
boom ingeënt *~«wormd, tel 04920403^;
Z.m. DWERGTV
KELTJES rood en zW3l^, |
stamb. Prov.weg «°-Oirsbeek. ,--<£
PAPEGAAIEN uit W?"t
jonge grijze roodst^* fyi
weken inruil moge'-
-04490-49517. —--<)£
Te k. mooie gele^-
VIJVEREENDJËS, " cht
darijnwoerdjes, in £Liin*"
’3O,- p. stuk, caro^r.
eendjes ’ 55- P-
-04499-1499. -——<jjüé
Te k. zwarte en brrii.DWERGPOEDELS 0„t-
-stamb., ingeënt fnKqö. „ ,
wormrj. Tel 0475^1<jjgk
Rijksgedipl. Do^MANN-KENNEL ,_> lnog enkele pupste
Ouders HD vry, met j-^,. ,
boom en kamp-a^tfl'
ming. Kennel Von __ .tensfern, tel. 045-3joj>4°<__■ TllU 1^
Te k. nest jonge y &
HERDERS, geënt, „.
stamb., uit eigen vergier-
dekennel. Wiïcorshotifr^
markt 15 Maasniel. "*21621.
Te k. 2 BOUVIERPV
zwart ouders gerpn%te»
opHD.Tev.teef,4jr.e' |
1 jr. Tel. 045-244867,
258825. —^f"
Te k. BOUVIERPUV if: 1,
weken oud, ontw- _ w
geënt, mooi dier (is n°B f"
moeder), pr. ’4o"' \
bevr. 045-258904. >f

Een beetje Miljonairrijdt al
gauw met zon f 5.000,- |

I aan voordeel bij ons weg.
'""" ~**&s^^^ ■- mW i i\mL9S ; W-^wii,

. \'wJWflW'«l^ -' iSf" :::':::^Nv*^sii^:::::::::■:-.:::::;'ï:;:;::: :'"?t"< :"■''■ --~

I « ïf 'JU KfVIM ' si m
ag "k vA—\ |_F _| **

| De Golf Miljonair: slechte f 29995^ j
U leest 't goed. De Golf Miljonair is een speciale - aan de bovenzijde verduisterde achterlichten aantal sportieveaccessoires nog'nsextra benadrukken-. Noemen we nog de verlichte make-upsp'®9

Golf, die we hebben uitgebracht omdat we inmiddels - aspherische linkerbuitenspiegel - vierspaaks sportstuur middenconsole en de intervalschakeiaar en e^ /
JO miljoen Golf's hebben verkocht! - zwarte antenne en zwarte deurgrepen - in hoogte verstelbare bestuurdersstoel zal duidelijk zijn: de Golf Miljonair is een au o

Hij is dan ook uitgevoerd met ruim f9.000- aan - aluminium sportvelgen . - van binnenuit verstelbare buitenspiegels naam eer aandoet. "

extra's, waar u slechts f 3.840- voor betaalt. Dat houdt - extra brede 185/60 Rl4HR banden - bekleed dashboard en afsluitbaar handschoenen- We kunnen ons dan ookvoorstellen datu
dus 'n voordeel in van ruim f5.000,-. - spatbordranden en zwarte dorpelbekleding kastje meteen richting Volkswagendealer gaat. Gef^ar.

Hoe 't ook zij, een aanbieding als deze zult u niet - decorstreep in de bumpers. - sportstoelen met velours bekleding idee, want de Miljonair is zeer beperkt lever
gauw elders tegenkomen. Leest u maar even mee. We zijn nog niet eens aan de binnenkant toege- - hoofdsteunen en hoedenplank in blauwe stof Voor het dichtstbijzijnde dealeradres kun

Om met de buitenkant te beginnen: komen, maar u begrijpt het al: het gaat hier om 'n Golf - vloerbedekking en zijwandbekleding in blauw 020-867351. Jj
- starblau metallic-lak, ook op de spiegelhuizen met een duidelijk sportief karakter. Het interieur zal dat, - CL-instrumenten /V#\VolksWQQen.WiC OHC*^
- blauw getint glas naast de nodige comfortverhogende extra's, met een - stereo-radiovoorbereiding en adapter. vui^/

Er is al een Golf Miljonair v.a. f29.995,-. Prijzen inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.
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