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President Moebarak van Egypte binnenkort naar Israël

Shamir komt met
nieuw vredesplan
JftUZALEM- Premier Yitzhak Shamir van Israël
jüt binnenkort met een nieuw vredesplan voor

* Midden-Oosten, gebaseerd op de akkoorden van
J^P David van 1978. Dit heeft Shamirs woord-eer, Avi Pazner, gisteren gezegd.

1T had zondag al in een ge-
d * met de Arabische dienst vanisraëlische televisie aangekon-

digd dat hij „de komende dagen en
weken" met nieuwevredesvoorstel-
len zou komen. Pazner zei gisteren
dat Shamir nadere bijzonderheden
zal geven wanneer hij, waarschijn-
lijk begin februari, naar Washington
gaat om de nieuwe Amerikaanse
president te ontmoeten. Maar het is
ook mogelijk dat hij dat al iets eer-
der doet, tijdens een mogelijke ont-
moeting met president Moebarak
van Egypte.

De Egyptische president liet het af-
gelopen weekeinde in een interview
met een Koeweits dagblad weten
bereid te zijn naar Israël te gaan in-
dien een bezoek iets zou opleveren.
Shamir zei zondagavond dat hij
graag met Moebarak wilde praten
om het vredesproces nieuw leven in
te blazen. Hij hoopte dat ookkoning
Hoessein van Jordanië zijn oproep
zou horen en zich zou aansluiten bij
de onderhandeligen.

Shamir staat een geleidelijkeveran-
dering in de bezette gebiedsdelen
voor ogen, uitmondend in onder-
handelingen over de definitieve sta-
tus. De akkoordenvan Camp David
voorzien in een beperkt zelfbestuur
voor de Palestijnen in de bezette
Westelijke Jordaanoever en de Ga-
zastrook en in verkiezingen voor
een zogenoemde administratieve
raad. De uiteindelijke status moet,
aldus de akkoorden, in onderhande-
lingen worden vastgeteld.

Nederlander
geeft steeds
meer uit

metKerstmis
Van onze Haagse redactie

uË^ HAAG - Nederlanders
boen dit jaar meer geld dan

ste ?an hun Kerstinkopen be-
gui^t " e Baven zon 3 miljard
j. 'den uit aan kerstgeschen-n> eten en feestkleding. Daar-
j. cc isKerstmis voor de winke-

ls een even belangrijk feest
Knorden als Sinterklaas,

werd dit jaarhetzelfdearag uitgegeven.

0
n Paar jaar geleden lagen de

J^etcijfers van beide feesten
to^er uit elkaar. Toen werd
v n Sinterklaas 4 miljard uitge-
j}J 1en aan Kerstmis 1 miljard,
(y/-,. winkeliersvereniging
het «r verwacnt dat Kerstmis
j.
l Sinterklaasfeest in de toe-ItQ?JltQ?J st voorbij zal streven. Dat

thrf on<^er meer door het da-
ncle aantal kinderen,

bj.
Srit kerstinkopen was vooral
geh belangstelling voor dure
Sj f̂

ruiksgoederen. Net als bij
j^Uerklaas deden de CD-spe-

<}J* "et goed. Daarnaast van-
gt.; 1.B°ud, juwelen en parfums
yj,

te aftrek. De groeiende
o^fg naar feestkleding zetteKd»t jaar door.

He?"?S meer mensen gaan met
da 5^mis uit eten en lijken
gp?. b,j steeds minder op hetV-.J1 te letten. Groothandels

6 horecaondernemingen
4q /'den een omzetstijging van
ve„,cent. Daarbij was vooral
I ei vraag naar wild.

Onderhandelingen
Pazner verklaarde dat Shamir voor-
stander is van verkiezingen waarin
Palestijnse vertegenwoordigers ge-
kozen kunnen worden voor de on-
derhandelingen. Maar eerst moet er
een autonomie-programma worden
vastgesteld.

Diplomaten gaan ervan uit dat Sha-
mir, die tegen een internationale
conferentie is, zal oproepen tot vre-
desbesprekingen onder supervisie
van de supermogendheden. Aan die
besprekingen zouden Egypte, Jor-
danië en Palestijnse vertegenwoor-
digers die niet tot de PLO behoren
deel moeten nemen. Het Israëlische
dagblad Haaretz wist gisteren te
melden dat Shamir dan wel van de
Sovjetunie zou verlangen dat zij de
betrekkingen met Israël herstelt.
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Onlusten India:
leger treedt op

NEW DELHI - In de stad Vijayawa-
da in het zuiden van India is giste-
ren het leger ingeschakeld in ver-
band met ernstige ongeregeldheden
waarbij 19 mensen zijn omgeko-
men. Volgens de politie vielen er
zon honderd gewonden. De onlus-
ten braken uit na de moord op een
lid van het parlement van de deel-
staat Andra Pradesh.

Het leger werd te hulp geroepen
door premier N.T. Rama Rao, hoe-
wel de plaatselijke politiechef zei
dat de militairen konden wegblij-
ven omdat veiligheidstroepen uit de
stad en andere deelstaten de zaak
onder controle hadden. Er geldt in
Vijayawada (545.000 inwoners) een
avondklok tot vandaag 06.00 uur.
De troepen hebben opdracht te
schieten op iedereen die zich op
straat waagt.

Sovjetunie
De kerstboodschap van Johan-
nes Paulus werd uitgezonden
naar 50 landen. Vijftien daarvan
zonden de woorden van de paus
rechtstreeks uit, waaronder voor
het eerst de Sovjetunie.

Een dringend beroep deed de
paus op alle mensen om solidari-
teit te tonen met Aids-patiënten.
„Die niet alleen met de bedrei-
ging van deze ziekte geconfron-
teerd worden, maar ook met het
wantrouwen van de maatschap-

pelijke omgeving, die bang is en
instinctief terugdeinst".

Koningin
De zorg voor de natuur en de mi-
lieuproblematiek in de wereld
stonden centraal in deKerstrede
van koningin Beatrix, diezondag
werd uitgezonden door de NOS-
radio via de vijf Hilversumse
zenders en door Radio Neder-
land Wereldomroep.

Zij legde sterk de nadruk op de
verantwoordelijkheid die de
mens heeft voor plant, dier, ber-
gen, zeeën en rivieren. „Mens en
natuur zijn geschapen als bond-
genoten, als partners in één
schepping."

De koningin wees onder meer op
de ontbossing, woestijnvorming
en de aantasting van de ozon-
laag. Toch hoeft dit alles volgens
de koningin niet te leiden tot ont-
moediging. „We moeten elkaar
geen angst aanpraten. Wij men-
sen zijn niet geschapen voor het
passief aanvaarden van 'ons lot.
God gaf ons het vermogen te on-
derscheiden tussen goed en
kwaad en verantwoordelijkheid
te dragen."

KERSTKINDJE VOOR MARLY EN HARRY

HEERLEN - Het gezin Jacobs-
Crombach in Eys-Wittem is in de
Kerstnacht verblijd met de ge-
boorte van een 'echt' kerstkind-
je. Om precies 00.43 uur kwam
Roel in de Heerlense Vroedvrou-
wenschool ter wereld. De kern-
gezonde knul woog bij de ge-
boorte 3.470 gram. Hij is een
broertje van Roy (15) en Riek
(13). Feesten tijdens de kerstda-
gen is overigens niets vreemds
bij Marly en Harry Jacobs. Zoon

Roy werd in 1973 op Tweede
Kerstdag geboren. 'Dubbel feest'
dusvoortaan op 25 en 26 decem-
ber in huize Jacobs.

In de Vroedvrouwenschool werd
vorige week donderdag al een
klein feestje gebouwd. Manon,
dochter van de heer en mevrouw
Wetzels-Gerards uit Landgraaf,
was de duizendste baby die dit
jaar in de Elisabeth-kliniek te
Heerlen werd geboren.

" Marly Jacobs-Crombach uit Eys-Wittem toont haar
'kerstkindje Roel, die in de kerstnacht om 00.43 uur in
Heerlen werd geboren. Foto: CHRISTA HALBESMA

Milieu centraal in Kerstrede Beatrix

Paus roept op tot
hulp aan Armenië
ROME - Paus Johannes Paulus
II heeft in zijn traditionele kerst-
boodschap de wereld opgeroe-
pen steun te verlenen bij de we-
deropbouw van het door een
aardbeving getroffen Armenië.
Ook riep hij dewetenschap op al-
les in het werk te stellen om een
middel tegen de immuunziekte
Aids te vinden.

De paus sprak vanaf het balkon
van de Sint Pieter een menigte
van tienduizenden gelovigen toe.
Voor hen en alle andere gelovi-
gen ter wereld sprak de Heilige
Vader de zegen „Urbi et Orbi"
uit.

Marco van Basten
Europa's beste

PARIJS - Marco van Basten is door het blad
'France Football' uitgeroepen tot voetballer van
het jaar 1988 als opvolger van Ruud Gullit. De
spits van het Nederlands elftal kreeg 129 van de
mogelijke 135 punten. De 24-jarige topschutter
van het Europees kampioenschap in de Bonds-
republiek Duitsland werd verkozen boven Ruud
Gullit (tweede) en Frank Rijkaard (derde), zijn
teamgenoten van Oranje en AC Milan. Ronald
Koeman werd vijfde met een kleine achterstand
op de Sovjet-speler Alexej Mikhailitsjenko." Marco van Basten, bekroning in

goud.

vandaag
# Nog geen

opheldering
in Lockerbie

pagina 3

# Vrouwen zijn
betere chefs

pagina 11

sport
# Spectaculaire start

Parijs-Dakar.

" Stamsnijder leidt
Superklassement.

" Yvonne van Gennip
chagrijnig door roem.

# Het Weekeinde van
Rita Delnoye.

Voor 70 mille
aan mijnlampen

gestolen
VALKENBURG T Uit een kantoor-
ruimte, gelegen naast een woning
aan de Betsy Perklaan in Valken-
burg, zijn in de nachtvan zondag op
maandag circa 150 mijn- en carbid-
lampen gestolen. De buit vertegen-
woordigt een waarde van 70.000 gul-
den.

Via een balkon aan de achterzijde
zijn de dieven de kantoorruimte
binnengedrongen. De lampen, re-
plica van originele lampenzoals die
vroeger in de mijnen en grotten
werden gebruikt, stonden verpakt
in vijftien tot twintig dozen. Omdat
die een tamelijke grote omvang
hebben moeten de dieven bij het af-
voeren van de buit gebruikt ge-
maakt hebben van een grote perso-
nenauto of bestelwagen.

Wie meent iets gezien te hebben
wordt gevraagd contact op te ne-
men met de rijkspolitie Valken-
burg. De inbraak vond plaats tussen
halfeen 's nachts en half acht maan-
dagmorgen.

Jongetje illusie armer

Kerstman
herkend...

Van onze verslaggever
BRUNSSUM- Een jongetjeuit
Brunssum kwam dit weekein-
de op een heel bijzonderewijze
te weten waar de kerstman zijn
kadootjes vandaan haalt. In het
Brunssumse ziekenhuis kwam
de jongeman namelijk zijn als
kerstman verklede oom tegen,
die even te voren een oogletsel
had opgelopen bij een frontale
botsing op de Regentesse-
straat. Ook het jongetjewas per
toeval in het ziekenhuis.

De auto van de kerstman was
frontaal op een tegenligger ge-
botst toen die moest uitwijken
voor een op de weg geparkeer-
de vrachtauto.
Met een letsel aan het oog en
een gekneusde nek mocht de
kerstman het ziekenhuis weer
verlaten.

Fietser (26)
verongelukt

SINT ODILIENBERG - In het zie-
kenhuis van Roermond is zondag
de 26-jarige W. Wiertz uit Sint Odi-
liënberg overleden aan de verwon-
dingen diehij zaterdag in zijn woon-
plaats door een verkeersongeluk
had opgelopen.
Zonder voorrang te verlenen, stak
de man zaterdagmiddag in de
buurtschap HetReutje met zijn fiets
derijksweg over toen een personen-
auto naderde. De automobilist, de
26-jarige W.T. uit Montfort kon de
fietser niet meer ontwijken. Wiertz
werd met levensgevaarlijke ver-
wondingen naar het ziekenhuis in
Roermond overgebracht, waar hij
zondag overleed.

Voor 70 milleaan mijnlampen
gestolen
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KERST
OUDEJAARS
KERMIS
Een groot overdekt gezellig
evenement voor het hele
gezin, met o.a. circus Bongo,
zon 35 kermisattrakties, een
markt enz. enz.

Ie KERSTDAG T/M
30 DECEMBER
Openingstijden:
12.00-23.00 uur elke dag.

>fn€CC Maastricht
GROOTSE EINDEIAARS
MEUBELSHOW
van 27 t/m 31 december

met zeer aantrekkelijkeaanbiedingen

VAN HOOREN MEUBELEN
GROTE GRACHT 42-54. MAASTRICHT. TEL.: 043-213046.

Grote merken, kleine
prijzen

alles halve prijs
bij Carita in Heerlen en Maastricht

Carita, wat doe je me nu?Alles halve prijs. Ja, al-
dus Carita. dat waren twee drukke weken achter el-
kaar. Maar gelukkig hebben mij diverse fabikanten
van onderstaande topmerken hun monster-collec-
ties beschikbaar gesteld, om U alsnog te laten pro-
fiteren Wij zijn dan ook de enige boutique in Lim-
burg, die exclusief een collectie presenteert van
de topmerken Radio boy and girl - Esprit woman
and men - Inwear en Matinique.

Kom tijdig, want op=op.
CARITA

The boutique with the best choice
in the middle of the town

Kleine Staat 6 Maastricht-City
Saroleastraat 3 Heerlen-City ,
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Muzikaal
Wie de kinderliedjes van Annie M.G

Schmidt doorbladert, of zich nog 'Ja
Zuster Nee Zuster' voor de geest kan
halen, kan zich voorstellen hoe goed
een componist met de teksten van
Schmidt uit de voeten kan. Olthuis is
een andere toonkunstenar dan Harry
Bannink, de man met wie ze jarenlang
samen schreef. Gek genoeg laat ze
zich echter zelden uit over haar band
met muziek. Annie M.G., lachend: „Ik
ben niet muzikaal, denk ik. Ik vind dit
een prachtige opera geworden, waar-
bij de muziek niet ondergeschikt is ge-
worden aan de tekst. Je moet het ech-
ter horen met orkest, met koor. Op pa-

pier zegt het me zo weinig." Flip van
Duijn: „We hebben gewerkt vanuit het
verhaal. Annie en ik hadden vrij snel
het idee dat het verhaal op dezelfde
manier moest eindigen zoals het be-
gon. Een soort cirkelverhaal dus, zodat
er aan het einde van de opera opnieuw
een man aanspoelt, zodat het hele ver-
haal weer opnieuw begint. Dat vonden
we zo mooi, zo theatraal, dat we tot
onze verrassing ook nog iets moesten
verzinnen om van begin naar einde te
komen. Daar hebben we heel lang
over gepraat."
Kees Olthuis: „Het is tekst waar heel

makkelijk op gecomponeerd kan wor-
den. Normale spreektekst. Dat werkt
prettig. Het Nederlands, dat vaak pro-
blemen kan geven, stoort niet in deze
opera. Ik was vrij om dingen te veran-
deren in de tekst, en aan te geven hoe
lang een scène moest duren. Als je
opera componeert dan _ie jehet toneel
voor je. Je stelt je de handeling voor.
Je moet dus niet bang zijn om dramati-
sche momenten uitde weg te gaan. Je
moet durven in muziek duidelijk te ma-
ken wat er op het podium gebeurt. Het
publiek moet de sfeer van het stuk ook
in de muziek herkennen. De tekst be-
paalt daarbij wat ik doe."
Olthuis heeft net zoals Schmidt & Van
Duijn dat moesten doen sterk rekening
gehouden met de publiekscategorie
waarvoor De Naam van de Maan in
eerste instantie was bestemd. Kees:
„We hebben 70 kinderen geselecteerd
uit de 240 die op de auditie zijn ver-
schenen. Daarbij hebben we op de
beste stemmen gelet, met dien ver-
stande dat we geen geschoolde, maar
wel zuivere zangstemmen wilden heb-
ben. Dan weet je wat ze kunnen, en
daar kun je op schrijven. Je moet ont-
zettend rekening houden met de or-
kestratie, zodat je hen niet overstemt."

Doordacht spel
Jean Franssen

MAASTRICHT - Kerstmis, Chopin
en Jean Franssen; een combinatie
die bij de Maastrichtse Stads-
schouwburg stilaan op een traditie
begint te lijken. Gistermiddag gaf
de 68-jarige nestor der actieve
Maastrichtse pianisten in de over-
volle Redoutezaal van de schouw-
burg voor de derde maal een kerst-
recital met uitsluitend composities
van Frédéric Chopin. Op het pro-
gramma stond, op veler verzoek',
net als metkerst 1985, de complete
cyclus van 24 Préludes, die om-
raamd werd met twee polonaises,
een viertal mazurka's en de vierde
ballade.

De Préludes dus - door Chopin
voor zijn dertigste levensjaar her en
der geschreven naar analogie van
Bachs 24 'Wohltemperiertes Kla-
vier'-praeludia en eveneens in de-
zelfde kwinteneikel-volgorde ge-

plaatst. Alleen zijn het bij Chopin
geen echte muzikale voorspelen,
maar elke prélude is een korte, zelf-
standige pianocompositie. De
meest bekende criticus aller tijden,
Eduard Hanslick, heeft ooit eens
over Chopin geschreven: 'Dieserso
hoch und eigenthümlich begabte
Componist hat es nie vermocht die
duftigen Blüten, die er mit vollen
Handen ausstreute, zu einem scho-
nen Kranz zu vereinen.' Dit citaat
zou direct op de Préludes kunnen
slaan: de 24 aparte composities zijn
muzikaal niet van hetzelfde niveau.

Desondanks slaagde Jean Frans-
sen erin de reeks als een groot ge-
heel te vertolken. Hij belichtte zowel
de lyrische als de dramatische kant
van Chopins Préludes op een dui-
delijke en doordachte wijze, zonder
extreme uitschieters, zodat de cy-
clus als een onverbrekelijke een-
heid overkwam. Daardoor klonk bij-
voorbeeld de 20ste Prélude (Cho-
pins 'reserve-treurmars') niet re-
quiem-somber, maar als zijnde ge-
zongen door een vredig kersten-
geltje en de befaamde 'Regentrop-
fenpraludium' was niet zo treurig

als het weer van de afgelopen da-
gen - buiten scheen nu immers
sinds dagen weer de zon!

Dezelfde rustige en doordachte
speeltrant handhaafde Jean Frans-
sen in de tweede programmahelft.
De dramatiek van de Ballade In f
kreeg daardoor evenzo gestalte als
het lyrische element van de vier
mazurka's, al had hij daarbij het ty-
pische mazurka^ritme voor mij best
wat vinniger geaccentueerd mogen
spelen. Met de virtuoos vertolkte,
meest bekende polonaise van Cho-
pin, die in As opus 53, zette de
Maastrichtse pianist - ondanks het
feit dat hij niet meer over het techni-
sche vermogen van een 20-jarige
'toetsenist' beschikt - een duidelijk
uitroepteken achter zijn derde
kerst-pianorecital.

Peter P. Graven

Verstaanbaarheid
Flip: „Ik ben zeer verrast door het feit
dat vrijwel alles woordelijk te verstaan
is. Toen we begonnen dacht ik: als het
verhaal maar te begrijpen is zonder dat
je steeds in een tekstboek hoeft te dui-
ken." Kees: „Ik wil niet dat de tekst be-
langrijker is maar ook niet dat ze min-
der belangrijk is dan de muziek. Bij een
musical domineert de tekst. In deze
opera heb ik de verstaanbaarheid kun-
nen vergroten door sommige teksten
tot wel drie keer toe te herhalen zodat
je de bedoeling in ieder geval wel één
keer meepikt."

Terug naar het thema van de opera. In
'De Naam van deMaan' gedragen kin-
deren zich net zo corrupt alsvolwasse-
nen. Flip van Duijn: „Als jekinderen bij
elkaar op een eiland zet gedragen ze
net zo als volwassenen. Haat en nijd.
Dat is het grond-idee voor deze opera.
In ons verhaal komt een volwassen
man aanspoelen en hij heeft al gauw
de indruk dat er van dat eiland een pa-
radijs te maken is. Dat pakt heel an-
ders uit."

kunst

'Kinderen in
'De Naam van
de Maan'
gedragen zich
net zo corrupt
als volwassenen'

Jeugdopera Annie
Schmidt spannend

AMSTERDAM - Afgelopen Kerst-
dagen ging de jeugdopera 'De
Naam van de Maan' in het Muziek-
theater in première, Nieuwjaars-
dag kan heel Nederland de opera
ook op tv te zien. Samen met het
Nederlands Jeugd Orkest vormen
kinderen het koor en de solisten
van 'De Naam van de Maan. Ge-
selecteerd via normale, maar
strenge audities en vervolgens ge-
drild met een Spartaans aandoen-
de discipline. Voor kinderen van
tussen de 12 en de 16 jaar onge-
twijfeld een ervaring die ze hun
hele leven niet meer vergeten.

Tekstschrijfster Annie M.G. Schmidt
heeft vrijwel elk weekend in het Mu-
ziektheater de repetities gevolgd alsof
het een van de zeven musicals is die
ze in de loop van de jaren heeft ge-
schreven. De grande dame van het
Nederlands amusement is inmiddels
78 jaar, maar bevindt zich in buitenge-
woon goeden doen. Samen met haar
zoon, Flip van Duijn, schreef ze het li-
bretto van 'De Naam van de Maan', in
een zo nauwe coöperatie dat je moei-
lijk kunt bepalen wie nou welke regels
heeft bedacht. Kees Olthuis, in het da-
gelijks leven fagottist in het Concertge-
bouworkest en snel in opkomst als
componist, schreef de muziek. 'De
Naam van de Maan' doet, zo geven
Schmidt en Van Duijn grif toe, denken
aan The Lord of the Flies', het boek
van William Golding dat nogal eens
prijkte op menige boekenlijst Engels.
Ook in deze jeugdopera is er sprake
van een eigen samenleving. Een
schipbreukeling (gespeeld door de ba-
riton Lieuwe Visser) spoelt aan op een
eiland waar enkel kinderen wonen. Hij
probeert hun samenleving te ordenen,
maar dat leidt tot een burgeroorlog on-
der de kinderen en tot zijn eigen dood.

" Annie M.G. Schmidt: „De kinderwereld bestaat net als bij een apen-
rots uit een pikorde."

DINSDAG
THE GREAT CARUSO (1951-USA)

13.15-15.00 uur- 110min - Duitsland 1
Film met Mark) Lanza, Arm Blyth en an-
deren. Regie: Richard Thorpe.

GREASE (1978-USA)

15.15-17.00 uur - 105 min - BRT 1
Tijdens dezomervakantie beleven Dan-
ny en Sandy een heerlijke romance. Als
Sandy na dezomervakantie op Danny's
school belandt, kan hij vanwege zijn
imago niet meteen voor haar op de
knieën vallen.

THE ANDROMEDA STRAIN (1971-USA)
23.00-01.05 uur - 125 min - Duitsland 1

Geleerden krijgen opdracht te verhinde-
ren dat een onbekend organisme de
wereldbevolking aanvalt.

DE PROOI (1985-NED)
23.10-00.50 uur - 100 min - Nederland 2

De negentienjarige Valerie hoort na de
dood van haar moeder dat deoverleden
vrouw haar natuurlijke moeder niet was.

C.C. AND COMPANY (1970-USA)
23.40-61.00 uur - 80 min - Duitsland 2

C.C. Rider wordt met zijn rockgroep
'The Heads' plotseling beroemd en zijn
leven verandert ingrijpend.

WOENSDAG
DIE GROSSE CHANCE (1957-D)
13.15-14.50 uur - 95 min - Duitsland 1

Walter Greber is dol op jazz, evenals
zijn vrienden. Hun liefdevoor deze mu-
ziek stuit bij hun ouders echter nogal
eens op tegenstand.

UNCLE TOM'S CABIN (1987-USA)
19.20-21.17 uur- 117 min - Nederland 1

De slavin Eüza vlucht met haar zoon Jim
naar Canada in de hoop daar verenigd
te worden met haar man George en Un-
cle Torn.

THE MAN WHO KNEW TOO MUCH
(1956-USA)
22.15-00.10 uur - 115 min - BRT 2

Op reis in Marokko wordt de zoon van
een Amerikaanse familie gekidnapt om
te voorkomen dat zij een op naden zijn-
de politieke moord zouden verraden.

Slechtheid
Flip: „Ik ga alleen niet verkondigen: da-
mes en lieren, de samenleving zit zo in
mekaar. Dat verdom ik. Dat maakt
iedereen maar voor zichzelf uit. Als jij
vind dat de kinderen in zichzelf slecht
zijn, goed. Als jijna de opera te hebben
gezien vindt dat de man de slechtheid
brengt, ook goed. We willen geen
boodschap verkondigen, we wilden
een spannende opera maken."

Annie: „Die kinderwereld bestaat net
als bij een apenrots uit een pecking or-
der, een pikorde. Een primitieve
machtsverhouding. Sommige kinderen
worden verstoten, anderen niet. Als
die man komt wil hij orde brengen. En
dan wordt de chaos groter. Als de man
overlijdt, zijn de kinderen daarna weer
vriendjes. Of de kinderen wat hebben
geleerdvan het incident? Daar hebben
we het vreselijk lang over gehad." Ze
schudt haar hoofd. „Moet je zelf maar
bedenken."

FOOL FOR LOVE (1985-USA)
22.50-60.35 uur - 105 min - Duitsland 2

Film met Sam Shephard, Kim Basinger
en anderen. Regie: Robert Altman.

STARFLIGHT ONE (1982-USA)
23.00-00.45 uur - 105 min - Duitsland 1

Op zijn eerste vlucht naar Australië
wordt een supermodern passagiers-
vliegtuig zwaar beschadigd.

DONDERDAG
SKOKIE (1981-USA)

20.15-22.15 uur - 120 min - BRT 2
In 1977 kwamen de inwoners van Sko-
kie, een buitenwijk van Chicago, in een
bittere controverse terecht toen ze pro-
beerden demonstratieoptochten van
neo-nazi's te voorkomen.

BUCK ROGERS IN THE 25TH CENTURY
(1978-USA)
23.00-00.25 uur - 85 min - Duitsland 1

Buck Rogers start in 1987 een ruimte-
vlucht, die niet helemaal volgens plan
verloopt: hij komt in de 25e eeuw te-
recht.

VRIJDAG
THE CHRISTMAS STAR THAT VANISHED(NOORW)

15.30-17.00 uur - 90 min - BRT 1
Wanneer de kerstster verdwijnt, roept
de koning zijn geleerden bijeen, maar
ze kunnen de ster niet terugbrengen.

BRIDGEON THERIVER KWAI (1957-GB)

20.25-23.00 uur - 160 min - BRT 2
Britse soldaten in een Japans krijgsge-
vangenkamp worden gedwongen een
brug te bouwen.

VROEGER IS DOOD (1987-NED)
20.29-22.07uur - 80 min - Nederland 3

De schrijfster Inez wordt geconfronteerd

met het ingrijpende proces van het
ouder worden van haar ouders.

ROCKY (1976-USA)
22.50-00.45 uur - 115 min - Duitsland 2

De tweederangs bokser Rocky krijgt op
een dag de kans om tegen de wereld-
kampioen uit te komen en daarmee defi-
nitief door te breken.

ASK ANY GIRL (1958-USA)
23.30-01.05 uur - 95 min - Duitsland 1

Meggie komt naar New Vork, op zoek
naar een baan en een echtgenoot. He-
laas valt zij al snel in verkeerde handen.

THE MISSIONARY (1983-GB)
01.05-02.30 uur - 85 min - Duitsland 1

De geestelijke Charles Fortescue wordt
overgeplaatst naar het Londense ha-
venkwartier om op het slechte pad ge-
raakte meisjes op te vangen.

ZATERDAG
THE FLIGHTING PRINCE OF DONEGAL
(1966-GB)

14.55-16.40 uur - 105 min - Duitsland 1
In 1587 probeert de jonge prins Hugh
O'Donnell de lerse clans aan te sporen
tot een gevecht tegen de Engelse over-
heersers.

POMPY DE ROBODOLL (NED)

16.00-17.20 uur - 80 min - Nederland 2
De verstrooide professor Vriendelijk
maakt speciaal voor het zieke weeskind
Danny een robotactige pop.

Z/w DIE VERPFUSCHTE HOCHZEITSNACHT(1957-D)

15.15-16.40 uur - 85 min - Duitsland 2
Al snel is het de jonge apotheker Peter
Mayer duidelijk, dat hij niet de meest
prettige schoonmoeder getroffen heeft.
Daar komt nog bij datzijn vrouw Lilli ner-
gens liever is dan bij haar moeder. Peter
is dan ook blij als hij samen met Lilli op
vakantie kan gaan. Helaas, ook nu ont-
breekt schoonmamma niet.

Z/w YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
(1938-USA)
16.00-17.55 uur - 115 min - BRT 1

DE dochter van een erg excentrieke
Newyorkse familie wordt verliefd op de
zoon van een rijke wapenhandelaar.

ALL ABOUT EVE (1950-USA)
20.20-22.40 uur - 140 min - Nederland 3

Een beroemde filmster wordt voorge-
steld aan een jeugdige bewonderaar-
ster, die naar later blijkt, met listen zal
proberen haar idool van de troon te sto-
ten.

TOOTSIE (1982-USA)
21.45-23.45 uur - 120 min - BRT 2

Een acteur die voortdurend werkloos is
door zijn lastigekarakter solliciteert naar
een vrouwenrol in een televisieserie.
Tot zijn grote verbazing krijgt hij de rol
en binnen de kortste keren is hij een
ster.

recept h. meijer

Ovenschotel
Voor het bereiden moet prei goed
worden schoongemaakt. Na het ver-
wijderen van eventuele worteltjes
en het buitenste blad, moet de in
stukkenofringen gesneden groente
grondig gewassen worden omdat er
tussen de bladeren nog wel eens
flink wat zand zit.

Benodigdheden: 400 g gehakt, pe-
per en zout, kerriepoeder, tijm, 1
kg prei, 750 g aardappelen, 8 toma-
ten, 100 g geraspte ofplakken kaas.

Bak het gehakt los aan de pan met
peper, zout, kerriepoeder en tijm.

Maak de prei schoon, snijd deze in
stukken van 3 cm en kook ze ca. 7
minuten voor.
Schil de aardappelen, snijd ze in

plakken en kook ze ook een minuut
of tien voor.
Ontvel de tomaten en snijd ze in
plakjes.
Beboter een ovenschotel.
Leg het gehakt onderin, daarop de
afgegoten aardappelplakken, ver-
volgens de tomaten en de prei.
Dek de schotel af met kaas en plaats
de schotel in het midden van een
voorverwarmde oven van 175CC. -
stand 3, gedurende 30-45 minuten.

videospoor
Dinsdag 27 december 1988 tot en
met zondag 1 januari 1989

Z/w: alleen in zwart/wit

VERTIGO (1958-USA)
23.45-01.55 uur - 130 min - BRT 2

Een detective met hoogtevreews*
meegesleurd in een complexe s*
van gebeurtenissen.

FINDERS KEEPERS (1984-USA)
01.05-02.40 uur - 95 min - DuitsU"*1

De zoon en dochter van een nwjj
hebben uit zijn kluis vijf miljoen*
ontvreemd en proberen er nu "*buit vandoor te gaan.

THE REMARKABLE MR. PENNYPA
KER (1958-USA)
01.15-02.40 uur - 85 min - Duitsla^

Mr. Pennypacker leeftrond de eeU'Jseling en is een merkwaardigßj
voor zijn tijd. Terwijl de meeste fl*J|
een ordelijk leven leiden zonde' ,
veel bijzonderheden, houdt hij vaflï
gressieve ideeën en uitvinding*l^
vendien heeft hij twee vrouwen en"
liefst zeventien kinderen.

ZONDAG

OUT OF AFRICA (1985-USA)
20.15-22.50 uur - 155 min - Duits^Vlak voor de Eerste Wereldoorlog .

trekt de jonge Deense Karen Dn(Bnaar Afrika om daar te trouwen m^j
ron Blixen. Het is geen gelukkig nf*Jen Karen wordt verliefd op de avof
Denis Finch Hatton.

2001 - A SPACE ODYSSEY (1968-GB)
21.30-23.45 uur - 135 min - Duits.*"*

Om het raadsel rond het sterk in &j
ting van Jupiter stralendeQuadersl^
lossen, organiseren verschillend,
tenschappers een expeditie naar&j
nog niet eerder onderzochte - P'aljJ
Het team wordt echter van alle ■**tegengewerkt.

Oplossing van zaterdag
panli k k e r
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de komieke coco panda en de roddeltante



astroverzocht
inreferendum

&D - Ruim 100 intellectuelen
resten hebben in een open

beroep gedaan op de Cu-
jSleider,Fidel Castro, een refe-
j 1 uit te schrijven. Zij vinden
} Cubaanse bevolking moet
£en of Castro, op 1 januari

30 jaar aan de macht, nog
"ftoet aanblijven.

■ 9ut>anen bij de volksster-n "ue onder internationaal toe-ftioet komen te staan, 'nee'
cri, moeten er verkiezingen

l? gehouden. Ook moeten alle
Xe gevangenen vrij komen en

ljjen toestemming krijgen naar
f?rug te keren.
i-, de ondertekenaars van de
_j übaanse ballingen opgestel-
? 2'jn de Italiaanse filmregis-

U^derico Fellini, de Ameri-
£ schrijver Saul Bellow, de
|. acteur/zanger Yves MontandlAmerikaanse filmacteur Jackpon.

Defecten
De Britse krant Times berichtte gis-
teren evenwel dat luchtvaartdes-
kundigen steeds meer uitgaan van
de mogelijkheid dat vlucht PA 103
zijn bestemming niet haalde vanwe-
ge één of meerdere defecten in het
toestel. Het dagblad haalt William
Tench, een voormalig inspecteur
voor vliegtuigongelukken aan, vol-
gens wie een technisch mankement
achter de cockpit het ongeluk kan
hebben veroorzaakt.
„De enige reden om aan te nemen
dat er mogelijk een bom was ge-
plaatst", zo laat deTimes Tench zeg-
gen, „is het feit dat er een bomdrei-
gement is geweest. Dat komt vaak
voor."

Onderzoeksleider Charles in Loc-
kerbie stelt dat nog steeds geen aan-
wijzing is gevonden voor een
„structurele" fout in de Boeing 747.
Niettemin zegt hij de mogelijkheid
hiervan niet uit te sluiten. Het on-
derzoek naar de ramp loopt trager
dan gewenst vanwege de grote cir-
kel (100 kilometer) waarbinnen de
restanten van het vliegtuig ver-
spreid zijn neergekomen.

Prestaties na
Couppoging
£TOUM - In Soedan zijn tot

2estien mensen opgepakt die
gorden verdacht deel te heb-

aan een poging tot een
qSreep. Onder de gearres-
iJ 1 zou luitenant-kolonel Has-
Joharnmad Ahmad Nasr zijn,
II"1, die wordt beschouwd als
ü rein achter de couppoging.
ie militair die een belang-
y in het complot zou hebben
I Mohammad Soleiman, is
i_j^eds voortvluchtig. Negen
l?e Mensen die zijn aangehou-

gepensioneerde militai-
deJn °f leden van de vroegere

r,P nd de verdreven president
iv Nimeiry. De zeven anderen

regeringsfunctiona-

Wrakstukken
Het zoeken naar wrakstukken gaat
nog altijd door. Een van de draag-
vlakken voor de vleugels wordt nog
vermist. Indien de vleugel reeds in
de lucht is afgerukt, en niet pas na
het neerstorten, kan dit verklaren
waarom de piloot - wegens het weg-
vallen van de stroom - geen nood-
signaal heeft kunnen sturen.

In het rampgebied zijn vooralsnog
geen bewijzen voor explosieven
aangetroffen. Wel is inmiddels de
eerste plunderaar opgepakt. De 28-
-jarige man zal morgen worden voor-
geleid. Naar de Britse boujevard-
krant Sun gisteren schreef, zijn in
en rond het Schotse plaatsje Loc-
kerbie diverse onbevoegden op
zoek gegaan naar juwelen, geld en
andere overblijfselen van de slacht-
offers.

Twee gegijzelde
meisjes vrij

BEIROET - De twee Franse
meisjes Marie-Laurie en Virginie
Betille, die sinds 13 maanden
met hun moeder en vijfBelgen in
Libanon gegijzeld werden, zijn
gisteren vrijgelaten en op een
vliegtuig naar Parijs gezet, waar
zij gistavond aankwamen. Dat
heeft de woordvoerder van de
Palestijnse organisatieFatah-Re-

volutionaire Raad in Beiroet ge-
zegd.

Zowel de vader van de meisjes,
Pascal Betille, als hun grootmoe-
der, Brigitte Valente, waren eer-
der maandag met een vliegtuig
van de Libanese maatschappij
MEA naar Parijs vertrokken.
Khaled wilde niet zeggen waar
de twee meisjes waren vrijgela-
ten. Maar er werd alom gespecu-
leerd dat dit was gebeurd in Al-
gerijeofLibië, waarde Fatah-Re-
volutionaire Raad van Abu Nidal
bases heeft.

Voor militaire aanval op Libië

Arabische Liga
waarschuwt VS

TUNIS - De Arabische Liga heeft
gisteren de Verenigde Staten ge-
waarschuwd voor een militaireaan-
val op Libië. „Elke poging tot agres-
sie" tegen Libië zal de ergste gevol-
gen hebben voor de regio en de ara-
bisch-Amerikaanse betrekkingen,
zo maakte de raad van ambassa-
deurs van de 21 lidstaten bekend na
een spoedzitting in Tunis.

De raad kwam op verzoek van Libië
bijeen na berichten uit Washington
dat Libië chemische wapens produ-
ceert in een fabriek in Rabta op
ruim 50 kilometer ten zuidwesten
van Tripoli. President Reagan sloot
daarbij een preventieve aanval op
de fabriek niet uit. Volgens de Libi-
sche leider, Muammar Gaddafi, zul-
ler er echter geen chemische wa-
pens maar medicijnen worden ver-
vaardigd als de produktie over en-
kele maanden gaat draaien.

De Liga vindt dat conflicten tussen
staten, zeker militaire, moeten wor-
den voorgelegd aan internationale
organisaties zoals de Verenigde Na-
ties of het Internationaal Bureau
voor Kernenergie. Israël wordt er
verder van beschuldigd dat het als
eerste chemische en andere verbo-
den wapens in het Midden-Oosten
heeft gebruikt en dat Washington
dat steeds door de vingers heeft ge-
zien.

PLO
Namens de PLO maakte Salaf Kha-
laf, die zich ook wel Abu Iyad
noemt, gisteren vanuit Koeweit be-
kend dat Libië op steun van de PLO
kan rekenen bij een eventuele Ame-
rikaanse actie.
Al eerder betuigde de Islamitische
Conferentie Organisatie (ICO) haar
solidariteit met Libië.

Time: aardeplaneetvanhet jaar

WASHINGTON - Het Ameri-
kaanse weekblad Time heeft de
Aarde gekozen tot 'planeet van
het jaar. Dit om een „een wereld-
omvattende kruistocht te begin-
nen om de in gevaar geraakte
Aarde te redden".

Het blad kiest sinds 1927 aan het
eind van ieder jaar de man-
/vrouw, organisatie of het voor-
werp dat de gebeurtenissen in
dat jaar het meest heeft beïn-
vloed. „Dit jaar", aldus de redac-
tie, „heeft de Aarde gesproken,
zoals god toen hij Noach waar-
schuwde voor de zondvloed".

Van de ecologische rampen die

de Aarde bedreigen, noemt Time
het broeikaseffect dat wordt ver-
oorzaakt door de vervuiling en
kan leiden tot klimatologische
veranderingen, de opeenhoping
van giftig en radioactief afval dat
watervoorraden bedreigt en
gronden steriel maakt, de cltemi-
sche vervuiling en de gevolgen
voor de beschermende ozonlaag
rond de Aarde, en de vernieti-
ging van wouden en bossen die
leidt tot verdwijning van duizen-
den soorten van flora en fauna.
„Daarom", aldus Time, „heeft de
wereld meer dan ooit leiders no-
dig die hun burgers kunnen in-
spireren tot een bezielende pas-
sie, nietvoor een nationalistische
of militairecampagne, maar voor
een alomvattende kruistocht met
het doel de planeet te redden".

Vorig jaar koos Time Sovjet-lei-
der Michail Gorbatsjov tot „man
van het jaar". Het enige voor-
werp dat tot dusver werd geko-
zen was in 1982 de computer.

Plan voor verdubbeling aantal reizigers

Openbaar vervoer
bundelt krachten

UTRECHT- De gezamenlijke open-
baar vervoerbedrijven in Nederland
presenteren in april 1989 een ambi-
tieus toekomstplan dat is gericht opverdubbeling van het aantal reizi-
gers in het jaar 2015. Met het plan
'OV x 2' willen de vervoerbedrijven
(NS, stads- en streekvervoer) hun
krachten bundelen, zo meldt het
tijdschrift „Openbaar Vervoer".

De Nederlandse Spoorwegen en de
streekvervoerbedrijven hebben af-
zonderlijk al toekomstplannen ge-
lanceerd (Rail 21 en Bus op Maat)
die een forse groei van het aantal
reizigers beogen. Tegen de achter-
grond van de Vierde Nota ruimtelij-
ke ordening en het Tweede Struc-
tuurschema verkeer en vervoer zijn
de vervoerbedrijven tot de slotsom

gekomen dat een gebundelde aan-
pak meer kans van slagen heeft.
Het openbaar vervoer wordt in nota
en structuurschema een belangrijke
rol toegedicht bij het oplossen van
de verkeers- en vervoersproblemen
in Nederland.
'OV x 2' moet volgens stuurgroep-
voorzitter mr H. Jacobs „een over-
tuigend en nationaal aansprekend
plan" worden. Het plan voorziet in
een gedetailleerde uitwerking van
een vervoersnetwerk in drie voor-
beeldregio's, Schiphol, Den Haag
en Arnhem/Nijmegen. Dat netwerk
moet detoon aangeven voor het sa-
menvoegen van het openbaar ver-
voer in de rest van Nederland.
Daarnaast zal een organisatie-ad-
viesbureau een marketingstrategie
voor het gehele openbaar vervoer
ontwerpen, met als belangrijkste
doel het verbeteren van het imago.

binnen/buitenland

Hogelijk leidde toch technisch mankement tot ongeluk

Oorzaak vliegtuigramp
nog altijd onduidelijk

- De oorzaak van de ramp met de
"_ 747 van de Amerikaanse maatschappij Pan Am staat
'teeds niet vast. Het afgelopen weekeinde zijn steeds meer
[toen opgegaan van mensen die menen dat mogelijk toch

mankement bij het 19-jarige toestel geleid heeft
*t ongeluk in Lockerbie, dat aan waarschijnlijk 269 men-
let leven heeft gekost.

in de Schotse plaats
/} gisteren verklaard dat enke-

en een tas nader'Worden onderzocht. Volgens*1 Charles, de leider van het
°ek, valt hierdoor mogelijk

of zich aan boord van
*ing een explosie heeft voor-J 1voordat het toestel neer-

Kort na de ramp, die zich woens-
dagavond voltrok, gingen velen er
van uit dat sabotage de oorzaak van
het ongeluk was. Deze mening werd
versterkt door berichten over een
dreigement met een aanslag, dat be-
gin december bij een Amerikaanse
ambassade is binnengekomen. Een
pro-Iraanse extremistische organi-
satie eiste vorige week de verant-
woordelijkheid op voor het neerko-
men van de Boeing.

Protest tegen
arrestatie in

Suriname van
zaakgelastigde

DEN HAAG -De Nederlandse rege-
ring heeft zaterdag een ernstig pro-
test aangetekend tegen de arrestatie
van de Nederlandse zaakgelastigde
Van der Kroon in Suriname. Deze
was afgelopen vrijdag korte tijd
vastgehouden omdat hij zich bij een
controle niet kon legitimeren.
De Surinaamse ambassadeur in Ne-
derland, Ramkisoor, was zaterdag
.ontboden op het ministerie van bui-
tenlandse zaken in Den Haag. Hij
had een uur durend onderhoud met
de ambassadeur in algemene dienst
mr H. Vijverberg. Deze topambte-
naar van het ministerievroeg de Su-
rinaamse ambassadeur op korte ter-
mijn opheldering te geven over het
incident. De Surinaamse regering is
met klem verzocht om passende
maatregelen te nemen om herhaling
van dit soort zaken te voorkomen.
Ook zal de Nederlandse ambassade
in Paramaribo een officieel protest
indienen bij het Surinaamse minis-
terie van buitenlandse zaken.
Minister van den Broek heeft over
deze kwestie contact opgenomen
met de Surinaamse president Shan-
kar. Of het gesprek tussen de twee
de reden is geweest voor Van der
Kroons spoedige vrijlating, kon de
woordvoerder niet zeggen.

Zuiveringen in
Azerbajdzjan

MOSKOU - Ruim 200 leden van de
communistische partij in Azer-
bajdzjan zijn ter verantwoording ge-
roepen in verband met het etnische
geweld van de afgelopen maanden
in de republiek. Van hen zijn er 13
uit de partij gezet, zo heeft het Sov-
jetrussische partijblad, de Pravda,
gisteren gemeld.
Het blad beschuldigde in een lang
artikel, overgenomen uit een plaat-
selijk partij-orgaan, georganiseerde
misdadige bendes en behoudende
bureaucraten ervan de handen in-
een te hebben geslagen om aan te
zetten tot etnisch geweld tussen de
Azerbajdzjanen en de Armeense
minderheid. Doel daarvan was, al-
dus de Pravda, de perestrojka van
Gorbatsjov te saboteren.
Tot de anti-perestrojkakrachten be-
horen hoge functionarissen uit de
periode van stagnatie, die zich vast-
klampen aan hun privileges en hun
conservatieve gewoonten, zo
schrijft de Pravda.
In de Azerbajdzjaanse hoofstad Ba-
koe zijn 213 partijleden ter verant-
woording geroepen. Onder hen wa-
ren 130 hoge functionarissen. Ver-
der zijn nog tegen 715 mensen disci-
plinaire maatregelen genomen en
hebben 121 personen hun ontslag
gekregen. Berispt zijn de directeur
en twee onderdirecteuren van de
Arerbajdzjaanse televisie.

PUNT UIT
Priesters
" Het merendeel van de katho-
lieke priesters in de Verenigde
Staten is overwerkt, eenzaam
en „seksueel gestoord". Tot
deze conclusie is een studie-
commissie van de Amerikaan-
se bisschoppenconferentie ge-
komen. De kerk helpt de
geestelijken niet om in een „on-
gelooflijk vrijgevochten sa-
menleving" met hun seksuali-
teit in het reine te komen, con-
cludeert de commissie, die on-
der voorzitterschap stond van
bisschop John Mcßamth van
Owensboro en Kentucky.

Extremisten
" Vijf rechtse extremisten uit
de Bondsrepubliek zijn opge-
pakt op verdenking van brand-
stichting in een opvangcentrum
voor politieke vluchtelingen en
vandalisme op een joodse be-
graafplaats. De arrestaties zijn
een uitvloeisel van huiszoekin-
gen die eerder deze maand bij
de verdachten zijn gedaan en
waarbij beslag gelegd is op wa-
pens en 7ieo-nazistisch propa-
gandamateriaal. De vijf man-
nen zijn lidvan de rechtse Vrije
Duitse Arbeiderspartij (FAP),
die zich keert tegen de ..infiltra-
tie van het Duitse volk" door
buitenlandse vluchtelingen.

Executies
" De voornaamste Iraanse op-
positiegroep, Moedjahedien
Khalq, heeft gisteren een lijst
gepubliceerd met de namen
van 700 politieke gevangenen
die de afgelopen vier maanden
in Iran zijn terechtgesteld. Al
eerder had de groep verklaard
dat in Iran 12.000 politieke ge-
vangenen waren geëxecuteerd
sinds Iran en Irak in augustus
een bestand overeenkwamen.

Rellen
" De Chinese stad Nanjing is
zondag het toneel geweest van
een uitbarsting van vreemde-
lingenhaat tegen Afrikanen die
daar studeren. Een woedende
menigte Chinezen belegerde na
een achtervolging de studenten
in het spoorwegstation. Een
grote politiemacht moest hen
ontzetten, zo zeiden getuigen.
Er zouden bij de rellen geen
slachtoffers zijn gevallen.

Ongeval
" Vijf mensen zijn zondag om
het leven gekomen en één per-
soon raakte zeer ernstig ge-
wond bij een ernstig verkeers-
ongeval bij Mons in België. Alle
doden en de gewende waren in-
zittenden van de auto die eer-
der deze maand in Antwerpen
was gestolen. De politie vond in
de wagen een pistool en een
jachtgeweer. Volgens een poli-
tiewoordvoerderraakte de auto
in een slip en klapte tegen een
paal.

Dali
" De Spaanse schilder Salva-
dorDali heeft gisteren het zie-
kenhuis in zijn woonplaats Fi-
gueras verlaten en is naar huis
teruggekeerd. De 84-jarige sur-
realist was afgelopen donder-
dag opgenomen nadat hij een
geringe hoeveelheid bloed had
opgegeven. De beroemde
schilder balanceerde vorige
maand op de rand van de
dood. Hij verbleef twee weken
op de afdeling intensive care
met hart- en ademhalingspro-
blemen.

Gevonden
# De politie van Leeuwarden
heeft op Eerste Kerstdag in een
flat in de Friese hoofdstad het
stoffelijk overschot gevonden
van de 76-jarige M. de Jager. De
man lag al tien dagen dood in
zijn woning. Volgens de politie
is hij een natuurlijke dood ge-
storven. De politie werd ge-
waarschuwd door de buren van
De Jager.

Deserteurs
" Drie deserteurs uit het
Oegandese leger zijn in het
openbaar door een vuurpeleton
ter dood gebracht. Zij waren
eerder deze maand schuldig be-
vonden aan moord op zeven
dorpelingen.

Doodstraf
" De militaire regering van
Nigeria heeft een wet afgekon-
digd waarmee de doodstraf
geëistkan worden tegen ieder-
een die giftig afval vervoert of
stort in Nigeria. Ook mede-
plichtigen kunnen de dood-
straf krijgen. Op de middelen
die worden ingezet bij het
transport en het storten en het
terrein waar het afval wordt
opgeslagen kan beslag gelegd
worden.

Moorden
" New Vork heeft een bijzon-
der moorddadige kerstavond
beleefd. Er werden ten minste
negen moordgevallen aangege-
ven bij de politie. Daardoor
wordt 1988 het bloedigste jaar
uit de geschiedenis van de stad.

Dinsdag 27 december 1988"3
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WERKPLAATS Ira'SpiïsS

Pelgrims uit de hele wereld
luidden zaterdagnacht

tijdens de mis in Bethlehem
de kerstviering ingeluid.
Maar de ruim een jaar du-
rende Palestijnse opstand
maakte het de meest trieste
kerstavond sinds heugenis
in de stad waar volgens de
christelijke overlevering bij-
na tweeduizend jaar geleden
Jezus werd geboren. De
dienstin dekerk van dehei-
lige Katharina werd door
honderden gelovigen, diplo-
maten en functionarissen
bijgewoond, maar het aantal
soldaten dat de veiligheid
moest waarborgen was gro-
ter. Buiten kwam er een me-
taaldetector aan te pas om
de kerkgangers te controle-
ren (foto). Regenachtig weer
onderstreepte nog de treuri-
ge sfeer in Bethlehem, waar
de traditionele koren, pad-
vinders en luidende kerk-
klokken ontbraken, en waar
de Arabische bevolking de
rond 350 slachtoffers van de
opstand herdacht.



Goeie
morgen
Marietje!

■Ja
Proficiat
Schat!

Wielie |
t

Na een leven, dat werd getekend door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid en liefde, is, na een langdu-
rige ziekte, voorzien van het sacrament der zieken,
van ons heengegaan, in de leeftijd van 83 jaar, onze
üeve moeder, schoonmoeder, zus, tante en nicht

Anna Maria Menten
weduwe van

Henri Hubert Oscar Marie
Arnoldts

E.T.A.M. Arnoldts
J.J. Arnoldts-Stols
Familie Menten
Familie Arnoldts

6224 CX Maastricht, 24 december 1988
Pres. Rooseveltlaan 184 A
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
donderdag 29 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie - Wyckerveld-Maas-
tricht, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf
op der.-k. begraafplaats te Sittard.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans zal worden gebeden woensdag as.
om 18.45 uur, waarna aansluitend avondmis in
voornoemde parochiekerk.
Bezoek uitvaartcentrum Sassen, St.-Maartenslaan
44-48, Wyck-Maastricht, van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

-
Na een liefdevolle verzorging thuis is, voorzien van
de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 84 jaar van
ons heengegaan onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Übachs

echtgenote van wijlen

Peter Willem Opgenoorth
Tholen: Tilly Marijs-Opgenoorth

Kees Marijs
Sittard: Toos Geurts-Opgenoorth

Wil Geurts
Peter en Sylvia

Geleen: Jo Opgenoorth
Hilde Opgenoorth-Claessen
Kim

Geulle: Willy Thijssen-Opgenoorth
Leo Thijssen
Anja en Nick
John

Geleen: Angela Mulleners-Opgenoorth
Frans Mulleners

Heerlen: Math Opgenoorth
Toos Opgenoorth-Stultiens
Stephan
Familie Übachs
Familie Opgenoorth

6412 WB Heerlen, 24 december 1988
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag29 december om 11.00uur in dekerk
St.-Franciscus van Assisië, Laanderstraat te Heer-
len.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
begraafplaats Imstenrade te Heerlen.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Er is geen condoleren. Bijeenkomst in de kerk.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
_____________________■_________________—■r^r^r^Br^Bl

In verband met dit overlijden is donderdag 29 de-
cember as. het kantoor van reisbureau en touring-
carbedrijf

Thijssen Tours Geulle
de gehele dag gesloten.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer, hem als goede en zorgzame
vader, grootvader en overgrootvader, te hebben ge-
had, geven wij u kennis dat in de verpleegkliniek
Schuttershof, na een liefdevolle verzorging, van
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramen-
ten

Jozef Kusiak
weduwnaar van

Veronica Banaszak
op de leeftijd van 87 jaar.

In dankbare herinnering:
Irene Kusiak
Loek en Carry
Hella en Hub
Resi
Rubina, Yvette

26 december 1988
Weustenraedtstraat 13
6431 GS Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 29 december om 11.00 uur in de Chris-
tus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door
de begrafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De overledeneis opgebaard in een derrouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek;
gelegenheid tot afscheid nemen, dagelijks van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

I ~
Rust nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je liebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit!

Met droefheid geven wij kennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwachtvan ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, zoon, schoonzoon, broer,
zwager, oom en neef

Mattheus Trommel
echtgenoot van

Lies Ruiters
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Lies Trommel-Ruiters
Huub

Schaesberg: Mia Gerards-Trommel
Hub Gerards
Melissa en Chantalle
Familie Trommel
Familie Ruiters

6372 EW Landgraaf, 24 december 1988
Prinssenstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 29 december as. om 11.00 uur in de
dekenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene woensdag 28 december as. om 18.45
uur, aansluitend avondmis, in voornoemde deke-
nale kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een
langdurige ziekte, voorzien van het h. sacrament
der zieken, op de leeftijd van 60 jaar, mijn dierbare
echtgenoot, onze goede en zorgzame vader, be-
huwdvader, lieve opa, broer, behuwdbroer, oom en
neef

Wiel Engels
echtgenoot van

Enny van het Veld
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Enny Engels-van het Veld
Helma - Boy Helders-Engels
Ron
Wiel - Lilian Engels-Reulings
William
Heinz - Ella Engels-Jacobs
Daan - Bob
Familie Engels
Familie Van het Veld

6471 JH Eygelshoven, 23 december 1988
Laurastraat 35
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 29 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Johannes de Doper te Eygels-
hoven, waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Woensdagtijdens deavondmis van 18.35 uur wordt
de overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek; bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

I t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis, dat hedenvan ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Driekske
Quaedackers-Gerrits

weduwe van

Jan Willem Quaedackers
op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Sjeng en Tiny

Quaedackers-Haenen
Hoensbroek: Rein en Riet

Quaedackers-Snoek
Hoensbroek: Johanen Nel

Quaedackers-Gijzen
Nuth: An en Reinier

de Séra-Quaedackers
Hoensbroek: Nol en Tiny

Quaedackers-Steinscbuld
de klein- en
achterkleinkinderen
Familie Gerrits
Familie Quaedackers

23 december 1988
Pastoor Schleidenstraat 18
Corr.adres: Dr. Alb. Schweitzerstraat 53,
6431 VE Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 28 december om 11.00 uur in de dekena-
le kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Dinsdag as. om 19.15 uur avondwake in de kleine
St.-Jan aan de Markt.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gele-
genheid tot afscheid nemen heden, dinsdag, van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Rectificatie
De uitvaartdienst van mevrouw

R. Wagenaar-Turken
overleden in Australië

die plaats zou vinden op donderdag 29 december, is
i.v.m. transportmoeilijkheden uitgesteld. Nadere
kennisgeving volgt.

Na een rijk priesterleven is opkerstavond, voorzienvan de h.h. sacramen-
ten der zieken, in de leeftijd van 73 jaar,van ons heengegaan

Nicolaas Leonard
Schlangen

priester
vanaf 1968 pastoor van de St.-Laurentiusparochie te Maasniel

voordien kapelaan te Vlodrop, Martinusparochie
kapelaan te Roermond, H. Hartparochie

aalmoezenier van Soe. Werken te Heerlen en Roermond
pastoor van de ZON-parochie te Chevremont/Kerkrade
Overledene is geboren te Roosteren op 25 oktober 1915

Priester gewijd te Roermnond op 9 maart 1940
Overleden te Maasniel op 24 december 1988

Voor zijnzielerust vragen wij uw gebed.
Mevr. M. Peurteners-Schlangen en kinderen
Familie Brands-Schlangen
Familie Schnlangen
Mej. A. Boonen

Maasniel, 24 december 1988
Corr.adres: Past. Ramakersstraat 8, 6042 KG Roermond-Maasniel
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op donderdag 29 december 1988 om 11.00 uur in deparochiekerk van St.-
Laurentius te Maasniel.
Samenkomst in dekerk, waar vanaf 10.00 uur gelegenheid is tot schrifte-
lijk condoleren.
Woensdag zal in de avondmis van 19.00 uur voor de overledene worden
gebeden in de eerdergenoemde kerk.
Heeroom ligt opgebaard in het mortuarium van het St.-Laurentiuszieken-
huis te Roermond; bezoek van 17.30 tot 18.00 uur.
Indien u, door omstandigheden, geen persoonlijke kennisgeving mocht
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Op kerstavond overleed thuis, na een leven dat werd gekenmerkt door
hartelijkheid, bezorgdheid, eerlijkheiden liefde

de zeereerwaarde heer

N.L. Schlangen
vanaf oktober 1968 pastoor van de-St.-Laurentiusparochie

te Maasniel
Bij zijn 40-jarig priesterschap werd hij
ridder in de orde van Oranje Nassau

Wij verliezen in hem een priester diezich met hart en ziel inzette voor zijn
en onze parochie.
Voor zijn zielerust vragen wij uw gebed.

Kerkbestuur en parochieraad
St.-Laurentiusparochie
Maasniel

Enige en algemene kennisgeving
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen

Joh. 14 vs. 2
Toch nog onverwacht overleed, na een kortstondige ziekte, onze oom

Wim Schupp
op de leeftijd van 81 jaar.

Neven en nichten
6164 CX Geleen, 24 december 1988
Kockelmansflat 13
Corr.adres: Fr. D. Rooseveltlaan 140, 5625 PD Eindhoven
De dienstvan Woord en Gebed zal worden gehouden op woensdag 28 de-
cember om 14.00 uur in de gereformeerde kerk aan de Groenstraat te Ge-
leen.
Aansluitend aan de dienst vindt de teraardebestelling plaats op de alge-
mene begraafplaats "Vouersveld" te Geleen.

I| 1
Heden is, na een moedig gedragen ziekbed, thuis in
alle rust overleden, mijn lieve man, onze vader,
opa, broer, zwager en oom

Hans Italië
echtgenoot van

Babe Rademaker
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar.

Heerlen: Babe Italie-Rademaker
Brunssum: Flip, Bart, Jonneke

Schaesberg: Marijke, Torn, Sanne
Heerlen: Mariette
Heerlen: Eugenie

Familie Italië
Familie Rademaker

6411 LL Heerlen, 24 december 1988
Honigmanstraat 10
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 28 de-
cember a.s. om 14.00 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 13.45 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I 1
Rust nu maar uit, je hebt jestrijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.

Wij geven u kennis dat, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, is overleden mijn man, onze vader
en opa

ing. Jan Mathias
Gijsen

op de leeftijd van 66 jaar.
Wassenaar: P.L.A.G. Gijsen-Roelofs

Oosterhout: D.P. van Vliet-Gijsen
A. van Vliet
Paulien

Noordwijkerhout: V.L. Gijsen
K.M. Gijsen-Kuypers
Lennart en Annick

24 december 1988
Deijlerweg 102, 2241 AJ Wassenaar
De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum
Van der Luit, Deijlerweg 127, Wassenaar, alwaar
gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 28 de-
cember van 19.30 tot 20.15 uur.
De h. eucharistieviering is bepaald op donderdag
29 december as. om 11.00 uur in de kerk "de Goede
Herder", Stoeplaan 4, Wassenaar, waarna de begra-
fenis zal plaatsvinden om 12.30 uur op de begraaf-
plaats "Rhijnhof' te Leiden.
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid .in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

Intens dankbaarvoor alles wat zij ons in haar leven heeft gegeven, berich- L
ten wij u dat in de kerstnacht van ons is heengegaan

Maria Elisabeth I
Mevis-Eurlings I

* 10-1-1910 t 25-12-1988
weduwe van

Louis Mevis
Nuth: Jeanny en Piet Brouwers-Me vis

André en Lesley, Peter en Karin
Anita en Jo

Nieuwerkerk a/d IJssel: Sjef en Gonny Mevis-Scholmen
Esmeralda en Harry, Armand en Connj'

Hulsberg: Jean en Agnes Mevis-Jacobs i
Mariëlle en Hans, Charles, Dion V

Tilburg: Ans en Ed Dalderop-Mevis I
Jeroen, Armemarie, Pieter

Voerendaal: Lien Mevis
Harald en Yvonne, Serge, Micha
Mascha, Nicole

Nijmegen: Martin Mevis .
Jasper, Merijn f

Gouderange (Lux.): Louis en Edmée Mevis-Olinger
Dirk, Lieke

Beek en Donk: Jack en Leonore Mevis-Meulenberg
Haar achterkleinkinderen

Nuth, Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Berkenhof 10, 6336 SX Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdag 29 december
om 11.00 uur in de H. Bavokerk te Nuth, gevolgd door de begrafenis aan j.
de Slagboomsweg.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren
Woensdag a.s. om 19 uur, avondwake in dekapel van Huize Op den Toren
te Nuth.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van De Universele, Hoofd'
straat 100, Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00-15.00 uur en van :
19.00-20.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

f ï
Op eerste kerstdag is in het bejaardenhuis „Huize Tieder" te Brunssum.
op 78-jarige leeftijd, geheel onverwacht, van ons heengegaan, voorzien
van het h. oliesel, onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa, zwa-
ger, oom en neef

Jan Paas
weduwnaar van

Maria Beckers
Maastricht: SjefPaas en Roos Rutten
Bingelrade: Harrie Paas

Hoensbroek: Wiel Paas
Bingelrade: Lenie en Gérard Janssen-Paas

Ivo «.
Brunssum: Jan en Mar jonPaas-Arets

Oud Heusden: Betty en JosRotnicki-Paas
Denny
Familie Paas
Familie Beckers

Brunssum, 25 december 1988
Bejaardenhuis „Huize Tieder"
Corr.adres: Beukenstraat 3, 6456 AM Bingelrade
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen, dagelijks in he
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, donderdagas. om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St.-Lambertuskerk te Bingelrade zal de plechtige uitvaartdiens
worden gehouden op vrijdag 30 december om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren-
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.-k. kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce a»
zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij op 19 decem-
ber 1988afscheid genomen van mijn dierbare man,
onze zorgzame vader, schoonvader, zoon, schoon-
zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Adolf Wilhelmus
Johannes Burda

echtgenoot van

Hermina Hendrika Gerarda
Hendrix

Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 56 jaar, in het Academisch
ziekenhuis te Maastricht.

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: H.H.G. Burda-Hendrix

Heerlen: Marika en Wolfgang
Offermans-Burda

Heerlen: Thera en Raymond
Heimbach-Burda

Brunssum: Yvonne en Henny
Beurskens-Burda
Familie Burda
Familie Hendrix

Landgraaf, december 1988
6374 BC Bernadettelaan 21
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft
de crematie in besloten familiekring plaatsgevon-
den op 23 december 1988 in het crematorium te
Heerlen.

f
Heden overleed, voorzien van de h.h. sacramenten,
in de leeftijd van 79 jaar, mijn lieveman, onze goe-
de vader en schoonvader

Jan Lodewijk Wierts
echtgenootvan

Wilhelmine Elisabeth
Schiffchen

Kerkrade: W.E. Wierts-Schiffchen
Hanny en Leo Wolters-Wierts
Jan Wierts
Familie Wierts
Familie Schiffchen

6465 BE Kerkrade, 24 december 1988
St.-Corneliusstraat 44
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 29 december as. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes te
Kerkrade-Gracht, waarna begrafenis op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Woensdag 28 december zal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

■ "^
t

Zoals zij leefde is zij gestorv®
in alle eenvoud. J

Op de dag voor Kerstmis, is kalm en rustig val\f.oe-heengegaan, onze dierbare moeder, schoon"1

der, oma en overgrootmoeder

Johanna Geertruida
Sterenberg

weduwe van

Bernardus Martinus Sm^. t.e'
Zij overleed, na een liefdevolle verzorging m,^
bejaardenhuis „Het Dal", voorzien van het h-
sei, in de leeftijd van 85 jaar.

Heerlen: Gesien de Vos-Smi*
Theo de Vos

Brunssum: Henk Smit f(
Ida Smit-Rhijnsbur_£ jt

Brunssum: Mia van Goethem-»1"

Leo van Goethem
Brunssum: John Smit .. .

Annie Smit-Niemetf*
haar dierbare, klein- -
en achterkleinkind**

Ransdaal, 24 december 1988
bejaardenhuis „Het Dal" aiji
Corr.adres: Churchillstraat 41, 6441 JS Brunssu

De plechtige eucharistieviering zal worden ge tf
den op donderdag 29 december om 11.00 uur _~.
parochiekerk H. Vincentius a Paulo in BrunS fl p
Rumpen, waarna de begrafenis zal plaatsvind
het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk. o ,v
Overtuigd zijndevan uw medeleven, is er geen
doleren. „?
Avondmis, tot intentie van de overledene, w
dag om 19.00 uur, in voornoemde kerk. ÊH
Gelegenheid tot afscheid nemen, dinsdag ,ft-
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur, in het u»v

centrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg tv-^J

Enige en algemenekennisgevl
t

Heden overleed onverwacht, na een kortsto xp
ziekte, voorzien van het h. sacrament der zie* o0ri'
de leeftijd van bijna 85 jaar, onze broer, SC
broer, oom en neef

Pierre Bastin
weduwnaar van

Gertruda Dortants
Familie Bastin
Familie Dortani»

Bingelrade, 24 december 1988
Eindstraat 20 oli-
De plechtige eucharistieviering zal wordeJ?n uu>" 'n
den op donderdag 29 december as. om 11-0 u g_li*'
de parochiekerk van de H. Lambertus te l»n6
de, waarna begrafenis op het kerkhof aldaa " $
Avondwake woensdag 28 december as. o"1

uur in voornoemde kerk. c0fl'
Overtuigd zijndevan uw medeleven, is er gee
doleren. . __^

Dinsdag 27 december 1988 e4■ Limburgs Dagblad



Stap
De twee, relatief kleine wijzigingen
zijneen stap opweg naar een andere
structuur in de Nederlandse ge-
zondheidszorg. Die veranderingen
maken deel uit van een ingrijpend
plan, waarvoor een commissie on-
der leiding van dr Wisse Dekker,
oud-topman van Philips, de basis
heeft gelegd. Dit plan is onlangs in
gewijzigde vorm door de Tweede
Kamer goedgekeurd en dinsdag jl.
ook door deEerste Kamer aangeno-
men. De veranderingen zijn zo om-
vangrijk dat gekozen is voor een ge-
faseerde invoering.
De veranderingen moeten op ter-
mijn leiden tot een betere verdeling
van de lasten. lemand die geen kin-
deren heeft, betaalt nu nog evenveel
premie als iemand met kinderen.
Dat gaat na 1 januari al een beetje
veranderen, omdat de vaste premie
immers is opgebouwd uit een by-
drage per kind (zy het met een
maximum van twee).
Voorlopig blijft er wel nog een we-
zenlijk verschil bestaan ten opzich-
te van de particulier verzekerden,
die een premie betalen dievolstrekt
onafhankelijk van het inkomen is.
De stellingin de welzijnsstaat dat de
draagkrachtigen ook moeten opko-
men voor minder bedeelden, wordt
dan dus eveneens gefaseerd over-
boord gezet.
Uiteindelijk zal het verschil tussen
de diverseverzekeringsvormen (zie-
kenfonds, particulier) geheel ko-
men te vervallen. ledereen heeft
dan dezelfde basisverzekering, die
pakweg 85 procent van de ziekte-
kosten vergoedt. Voor de resteren-
de 15 procent kan eenieder zich,
naar gelang de individuele behoef-
te, bijverzekeren.

Spotje
Met de twee veranderingen die bin-
nenkort gaan gelden wordt het hui-
digeverschil al iets kleiner. Daarom
gaat het nu nog maar om relatief
kleine ingrepen. Dat er nu al ondui-
delijkheden zijn ontstaan, onder-
streept het belang van een goede en
tijdige voorlichting. Maar eenSTER-spotje met verwijzing naar
folders op postkantoren (die in
Heerlen ook nog eens onbekend
blijken te zijn) is straks zeker niet
voldoende.

Zie verder pagina 6

Daglonen
De daglonenwaarnaar deuitkeringen op grondvan
de WAO, de WW en de WWV worden berekend,
worden per 1 januari 1989 niet verhoogd. In een
aantal gevallen wordt op grond van de overgangs-
wetgeving in het kadervan de stelselherziening so-
ciale zekerheid de uitkering nog berekend naar het
minimumdagloon. Deze minimumdaglonen zijn
per 1 januari 1989: WW 141,51 gulden en WWV
141,59 gulden. Het maximumdagloon voor de bere-'
kening van de WW-, WWV, WAO- en de Ziektewet-
uitkeringen blyft per 1 januari 1989 ongewijzigd
(263,50 gulden).

Kopjes
Om te voorkomen dat voor bepaalde groepen van
uitkeringsgerechtigde alleenstaanden tussen 21 en
27 jaar de uitkering beneden het relevante sociale
minimum daalt, kan een verhoging op de uitkering
worden verstrekt, het zogenaamdekopje op de uit-
kering. Deze kopjesbedragen zijn per 1 januarials
volgt vastgesteld (alle bedragen in guldens):

Alleenstaanden AAW/WAO WW WWV
van 23 tot 27 65,29 65,66 70 82
van 22 jaar 56,50 56,74 61,30
van 21 jaar 48,11 48,33 52,20
Vereveningsbijdrage/premieheffing
over uitkeringen
De vereveningsbijdrage op WWV-uitkeringen be-
draagt 4,3 procent, namelyk 1,2 procent Ziektewet-
premie, 0,7 procent wachtgeldpremie en 2,4 pro-
cent werkloosheidspremie. Voor deAAW-uitkerin-
gen bestaat de vereveningsbijdrage eveneens uit
4,3 procent alsmede uit 11,00 procent WAO-premie
met een premievrije voet van 91 gulden perdag.
Over Ziektewet-, WW- en WAO-uitkeringen wor-
den premies werknemersverzekeringen geheven.
Daarbij wordt voor de heffing van de wachtgeld-
premie en Ziektewetpremie uitgegaan van een ge-
middeld percentage. Dat gemiddelde bedraagt
voor de wachtgeldpremie0,7 procentvoor zowel de
uitkeringsgerechtigde als voor de bedrijfsvereni-
ging. De gemiddeldeZiektewetpremie bedraagt 1,2
procent voor de uitkeringsgerechtigde en 5,6 pro-
cent voor de bedrijfsvereniging.Deze gemiddelden
gelden niet wanneer de uitkering via de werkgever
aan de uitkeringsgerechtigdewordt betaald. In dat
geval gelden de percentages van de betreffende be-
drijfstak.

Uitkeringen AOW en AWW
Nu de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel
hebben aangenomen om het minimumloon en de
sociale uitkeringen in 1989 te bevriezen, zullen de
uitkeringen, daglonen en premiepercentages voor
de sociale verzekeringen volgens onderstaand
overzicht worden vastgesteld. Ondanks de bevrie-
zing stijgen de netto-uitkeringen over het alge-
meen als gevolg van een verlaging van de belas-
ting- en premiedruk. De bevriezing geldt overigens
niet voor de kinderbyslag; die gaat extra omhoog.
De verlaging van de belastingdruk is een gevolg
van de 200 miljoen gulden die de regering beschik-
baar heeft gesteld voor inkomensverbetering van
de uitkeringsgerechtigdenAOW en AWW.
Het AOW-pensioen voor gehuwden is netto gelijk
aan 50 procent van het netto-minimumloon als bei-
de partners 65 jaar of ouder zijn. Het netto-pen-
sioenvan een gehuwde met een partner jongerdan
65 jaaren van een ongehuwde is gelyk aan 70 pro-
cent van het netto-minimumloon. Éénoudergezin-
nen ontvangen een pensioen dat netto gelijk is aan
90 procent van het netto-minimumloon. Het gaat
hierbij om ongehuwde bejaarden met een kind dat
jonger is dan 18 jaar voor wie zij kinderbyslag ont-
vangen.
De gehuwde gepensioneerde met een partner jon-
ger dan 65 jaar kan een toeslag op het ouderdoms-
pensioen ontvangen die afhankelijk is van het in-
komen van die jongere partner. Van dit inkomen
wordt eerst een deel buiten beschouwing gelaten.
Deze vrijlating bedraagt 15 procent van het bruto-
minimumloon en een derde deel van de meerdere
bruto inkomsten. Wat daarna overblijft wordt in
mindering gebracht op de toeslag. Bij een bruto
partnerinkomen van meer dan 1042,50 gulden be-
staat geen recht meer op een toeslag.

AOW uitkering vakantiegeld
gehuwden 1) 807,16 55,26
gehuwden 2) 1.614,32 110,53
gehuwden 3) en
ongehuwden 1.117,98 77,37
ongehuwden 4) 1.452,54 99,47

AWW
weduwen 5) 1.614,32 110,53
weduwen 6) 1.117,98 77,37
wezen tot 10 jr 357,75 24,76
wezen 10-16 jr 536,63 "37,14
wezen 16-27 jr 715,51 49,52
(de bedragen zijn in guldens, bruto per maand)

1) partner ouder dan 65
2) met toeslag (maximaal 496,34)
3) zonder toeslag
4) met kind tot 18 jaar
5) met kind tot 18 jaar
6) zonder kind tot 18 jaar

" Het aantal bejaarde mensen zal in Ne-
derland naar verwachting sterk toenemen,
en de grote vraag is welke gevolgen dat op
termijn zal hebben voor depensioenvoorzie-
ningen. H-et aantal 80-plussers stijgt boven-
dien sterker dan tot nu toe werd aangeno-
men. Bron: CBS

extra

Sociale verzekeringen in 1989
Eerste stap naar uitvoeringplan-Dekker

Nual onduidelijkheid over
'nieuwe' gezondheidszorg

begint de onduidelijkheid te groeien over wat
*t ingang van 1989 precies in de gezondheidszorg gaat ver-
ir&n. Er wordt een basispremie ingevoerd voor mensen die
*t ziekenfonds zitten, zegt de een. Nee, roept de ander, de
J*e voor mensen die particulier verzekerd zijn gaat ora-
'ln beide antwoorden zit eenkern van waarheid, maar vol-
Njn ze niet. Het is duidelijk: het klokgelui is niet onopge-

gebleven, maar de vraag blijft waar de klepel hangt.

luari
veranderen globaal ge-

twee dingen. Op de eerste
ordt een vaste premie van
oor mensen die bij een zie-
s verzekerd zijn èn voor
die tegen ziektekosten zijn
d bij een publiekrechtelijk
lat is bijvoorbeeld het IZA
btenaren). Nu zit bij hen in
ie nog geen vast bestand-
Premie werd berekend door
'ald percentage over het me-
e nemen. De hoogte van de
hte - premie die bij de zie-
swet (ZFW) is geregeld, was
?r afhankelijk van de hoog-
ït inkomen (op dit moment
-mie 5,1 procent),
e maatregel houdt niet in
'FW-premies voor iedereen
i worden. Naast het vasteleel (’ 156 per volwassene
'er kind) wordt ook na 1 ja-
er de hoogte van het inko-
-1 variabele premie bere-
iar het percentage dat hier-
'dt gebruikt zal wel omlaag
het algemeen geldt: hoe la-
ikomen, hoe kleiner het va-
estanddeel in de premie,
ministratief verandert er
af 1 januari gaan de zieken-
de vaste premie innen, ter-
verkgever alleen nog maar
bele deel van de premie in-
*ok dat is een verandering
>r de huidige situatie, waar-
vW-premies geheel door de
er worden ingehouden.

;nsen die boven de 'loon-
tten - die meer dan 50.000
aruto) verdienen - geldt de

ti,^1 nominale premie niet. En
1 V?or zelfstandigen en bc-.J1■ Zij hebben immers zelf een

haer!ng moeten afsluiten, bij
ziektekostenverze-

Hj' "et kan zijn dat zij inmid-prericht hebben gekregen over
t _ emieverhoging per 1 januari

djaar dat geldt niet voor ieder-
® Particulier verzekerd is.

jjjj ventuele premieverhoging
,fj^erband met de tweede ver-
-s(^B die volgend jaar van
(\i wordt: een uitbreiding van
tjSBemene Wet Bijzondere Ziek-
ft n (AWBZ). Deze wijziging
tj., ok een uitbreiding van het
i*i_lJ}r'ngspakket van particulie-
_. jjekostenverzekeraars tot ge-
Wft gaat hier' zoa^s de wet
!i 0 |> °m bijzondere ziektekos-

fde rekening van de psy-
htn\S de kosten voor kunst- en
f|.e '^deien (gehoortoestellen,
tera J^üleglazen). Sommige ver-

die verwachten dat dit
1, u V stijging van de vergoedin-gen,-. .n een premieverhoging
's ndigd. Andere verzeke-

raars, die al eerder dit jaar werden
geconfronteerd met stijgende uitga-
ven in de gezondheidszorg, hadden
onlangs al hun premie aangepast en
wilden niet zo snel tot een nieuwe
premieverhoging overgaan.

" De vergoeding van uitgaven voor geneesmiddellen zal in de nieuwe verzekeringsstructuur
van de gezondheidszorg wel geen probleem zijn. De basisverzekering, die voor iedereen gelijk
wordt, dekt 85 procent van deuitgaven. Voor deresterende 15 procent moet iedereen zich zelfbij-
verzekeren.

Sociale premies
(percentages per 1.1.88)

werkg. werkn. totaal max. inkomen
AOW - 10,80 10,80 65.900 per jr.
AWW - 1,20 1,20 idem
AAW 1) 6,20 - 6,20 idem
AWBZ 1) 5,20 - 5,20 idem
WAO 2) - 11,00' 11,00 263,00 per dag
Wachtgeldverzeker.3) 0,58 0,58 1,16 idem
Werkloosheidsverz. 4) 1,00 2,40 3,40 idem
ZW3) 4,30 1,00 5,30 idem
ZFWS) 4,95 3,15 8,10 164,00 per dag 6)
Vorstverlet 3) 0,29 - 0,29
Vut 3) 1,05 0,46 1,51

1) De opslagpremies per 1 januari 1989 zijn als volgt voor AAW 51,70.
en AWBZ 43,30. Het gaat hierbij om depremiepercentages uit boven-
staande tabel, omgerekend in een percentage van de AOW/AWW-pre-
mie. De verschuldigde premiebedragen voor de AAW en AWBZ wor-
den namelijk afgeleid van het verschuldigde premiebedrag aan
AOW/AWW.
2) De franchise of premievrije voet bedraagt 91,00 gulden per dag.
3) Geraamd gemiddelde voor bedrijven: deze premies worden vast-
gesteld door de besturen van de bedrijfsverenigingen.
4) Over deverdelingvan de premie moet de Raad van State nog advi-
seren.
5) Voor AOW-uitkeringsgerechtigden die verzekerd zijn krachtens
de verplichte ziekenfondsverzekering geldt een premie van 1,90 pro-
cent over de AOW-uitkering. Over het meerdere dient een premie te
worden betaald van 8,10 procent. Alle verzekerden zijn bovendien
een vaste premie (naast de procentuele premie) verschuldigd. Deze
bedraagt per verzekerde en medeverzekerde elk 156,00 gulden per
jaar. Voor medeverzekerde kinderen is die premie 78,00 gulden per
jaar, te betalen voor maximaal twee kinderen.
6) Loongrens 50.150 gulden.

Lagere sociale premies
Deel ziekenfondspremie zelf te belalen

Minimumloon netto hoger
De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimum-
jeugdloonblijvenper 1 januarien 1 juli 1989 gelijk.De netto bedragen
zullen in 1989 echter hoger uitvallen dan in 1988.Dit hangt samen met
de invoering van de zogenoemde nominale premie in de Zieken-
fondswet die niet op het loon wordt ingehouden. Maar dat heeft ook
te maken met het feit dat voor 1989 het totaal aan door de werknemer
af te dragen sociale premies lager is dan voor 1988.

% per maand per week
v.a. 23 jr 100 1.987,70 458,70
22 85 1.689,50 389,90
21 72,5 1.441,10 332,60
20 61,5 1.222,40 282,10
19 52,5 1.043,50 240,80
18 45,5 904,40 208,70
17 39,5 785,10 181,20
16 34,5 685,80 158,30
15 30 596,30 137,60
(bruto bedragen in guldens)

De werkgever is niet wettelyk verplicht aan gedeeltelijk leerplichtige
jongeren het minimumloonte betalen \foor de dagen waarop de leer-
plicht geldt. Zo is byvoorbeeld per 1 januari 1989 het minimumjeugd-
loon voor een 16-jarige bij twee dagenpartiële leerplichten een werk-
week van drie dagen 411,48 gulden per maand en 94,98 gulden per
week.

Netto
De netto minimumloon-en minimumjeugdloonbedragenkunnen per
bedrijfstak verschillen. Dit komt onder andere door verschillen in
premieheffing door bedryfsverenigingen en door andere inhoudin-
gen. De netto-bedragen geven daarom alleen een globale aanduiding.
De netto minimumloonbedragen voor werknemers van 23 jaar en
ouder zijn afgerond globaal als volgt:

per maand per week
Belastinggroep
1 1.442 (was 1.404) 333
II 1.508 (was 1.471) 348
111 1.551 (was 1.514) 358
IV 1.534 (was 1.497) 354

Ongehuwd:
22 jr 1.262 291
21 jr 1.091 252
20jr 940 217
19 jr 816 188
18jr 720 166
17 jr 638 147
16 jr 557 129
15jr 485 112
(netto bedragen in guldens)

OPGELET
Nadrukkelijkzij vermeld, dat opbovenstaande netto bedragen de no-
minale premie voor de Ziekenfondswet (dat is het deel van de pre-
miebijdrage dat als een vast bedrag naast een percentage van het loon
moet worden betaald) nog niet in mindering is gebracht. Deze premie
wordt - in 1989 voor net eerst - niet door de werkgever op het loon in-
gehouden, maar moet door de werknemer zelf aan het ziekenfonds
worden betaald. De nominale premie bedraagt 13 gulden per volwas-
sene per maand en de helft van dit bedrag perkind (voor ten hoogste
2 kinderen). Ter compensatievan deze maatregel wordt overigens de
kinderbyslag in 1989 extra verhoogd.

Dinsdag 27 december 1988"5
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Gat in romp:
Boeing 727 maakt

noodlanding
CHARLESTON - Op de luchthaven
van Charleston in de Amerikaanse
staat West Virginia heeft maandag
een Boeing 727 een noodlanding ge-
maakt, nadat op circa tien kilometer
hoogte plotseling een gat in de romp
was ontstaan. Dat hebben de lucht-
vaartautoriteiten bekendgemaakt.
Alle 110 inzittenden bleven onge-
deerd.

De noodlanding zou zonder noe-
menswaardige problemen zijn ver-
lopen. De Boeing, van de Ameri-
kaanse maatschappij Eastern Airli-
nes, maakte een vlucht van Roches-
ter naar Atlanta. Hoe het gatvan on-
geveer 36 vierkante centimeter in de
romp is ontstaan, was niet direct be-
kend.

De piloot merkte de problemen op
doordat de druk in het toestel weg-
viel. Het gat was vanuit de kabine
niet te zien. De Boeing is volgens de
maatschappij eind jaren zestig ge-
bouwd.

Kustvaarder
vergaan

DEN HELDER - Op circa 10 kilo-
meter ten noord-westen van Texel
is op maandagavond de Hondurese
kustvaarder Baden vergaan. Dat
heeft het Kustwachtcentrum in IJ-
muiden meegedeeld.

De drie opvarenden zijn ongedeerd
aan boord genomen door de zeesle-
per Smit Lloyd 57, die hen naar Den
Helder brengt. Het schip vervoerde
een lading staal, die door de harde
wind mogelijk is gaan schuiven. De
bemanning van de Smit Lloyd 57
heeft nog getracht de overhellende
Baden naar ondiep water voor de
kust te slepen. De slagzij van het
schip nam echter snel toe, waarna
het omstreeks 22.00 uur kapseisde
en zonk.

De gealarmeerde Helderse redding-
boot Suzanna en een marine-heli-
kopter konden zonder daadwerke-
lijk ingrijpen naar hun bases terug-
keren.

Brand vernielt
garage Losser

LOSSER - Een felle brand
heeft zondagmorgen de
werkplaats met spuiterij,
magazijn en twee kantoren
van een garagabedrijf in
Losser verwoest. Zes auto's
die in de garage stonden,
gingen in vlammen op. De
brand ging gepaard met een
reeks explosies van gasfles-
sen en grote rookontwikke-
ling van in brand geraakte
banden. De schade bedraagt
volgens een schatting van
de politie zeker een miljoen
gulden. De oorzaak van de
brand is nog onbekend. De
showroom en het benzine-
station konden worden be-
houden. Op de foto: recher-
cheurs op zoek naar sporen
in het garagebedrijf.

Gevaarvolksgezondheid

Turkse vijgen
uit de handel

MAASTRICHT - Mede naar aanlei-
ding van onderzoeksresultaten in
Limburg is voor het hele land een
verkoopverbod uitgevaardigd voor
Turkse vijgen en vijgenpasta's. Im-
porteurs dienen vóór 1 januari aan-

staande alle bij dehandel aanwezige
Turkse vijgen en vijgenpasta's die
na 1 oktober jl. op de Nederlandse
markt zijn gebracht terug te halen.

De maatregelen zijn genomen nadat
bij enkele partijen uit Turkije af-
komstige vijgen en vijgenpasta's
gifstoffen waren geconstateerd, ver-
oorzaakt door schimmels. De Keu-
ringsdienst van Waren te Maastricht
heeft, verspreid over de hele provin-
cie, 22 monsters genomen en bij de
helft daarvan een te hoog gehalte
van de gifstof aangetroffen.

Bijna 5000
studenten
aan de RL

MAASTRICHT - Aan de RL in
Maastricht studeren op 1 december
jl. 4933 studenten, dat is bijna 900
meer dan op hetzelfde tijdstip vorig

jaar. De toename is vooral te danken
aan de Faculteit Economische We-
tenschappen (van 694 naar 1064 stu-
denten) en de Faculteit Gezond-
heidswetenschappen (van 1185 naar
1535 studenten). Ook de Faculteit
Rechtsgeleerdheid is gegroeid met
169 studenten naar 1298 ingeschre-
venen. Het aantal studenten Ge-
neeskunbde is gestegen van 956
naar 962. De eerstegraads lerarenop-
leiding HBO Gezondheidszorg had
vorig jaaren nu 74 studenten.

Wil Salden bijt de
spits af in buutte

NEDERWEERT EIND -Wil Salden
bijt vrijdag 13 januari de spits af tij-
dens de provinciale Limburgse
buuttekampioenschappen. De Ob-
bichtenaar, die een creatie brengt
als visser,' haalde uit de kerstboom
het nummer één.

Geheel in kerstsfeer en met een
kerstboom vol onderscheidingen,
waarop de nummers van de volgor-
de van optreden stonden vermeld,
werd in zaal Smolenaers in Neder-
weert Eind gisteren de loting ver-
richt voor de buuttefinale, waarvoor
zeven kandidaten zich hebben ge-
plaatst.

Achter Wil Salden komt Jan Ge-
raedts uit Asenray als tweede kandi-
daat in de buutte. Nummer drie is
Pierre van Helden uit Melderslo,
vierde Wil Storms uit Montfort, vijf-
de Hein Coenen uit Sittard, zesde
Harry Erkens uit Hoensbroek en als
laatste kandidaat Wiel Hermans.

De belangstelling voor de finale, die
gehouden wordt in de hal van
Gróndverzetbedrijf Smolenaers in
Nederweert Eind, is bijzonder
groot. Het merendeel van de 1150
zitplaatsen zijn inmiddels in de
voorverkoop van de hand gegaan.

De finale wordt omlijst met optre-
dens van de kampioen van verleden
jaar Wil Knapen uit Nederweert
Eind, Willy Caron uit Blerick, Dans-
groep de Kwikstaartjes uit Neder-
weert Eind, de Heidense Hofzan-
gers, Neutjes Veer uit Venlo en
John Quadvlieg. Er zijn nog enkele
kaarten verkrijgbaar bij de secreta-
ris van de Piepkuukes uit Neder-
weert Eind tel. 04951-32866.

Docdata levert
produktielijn

VENLO - Docdata, een ontwikke-
lingsbedrijf in Venlo waarvan de
aandelen worden verhandeld op de
parallelmarkt van de Amsterdamse
beurs, meldt een produktielijn voor
compact discs (CD) te hebben ver-
kocht op basis van een aanbetaling
bij opdracht. Ook meldt de onder-
neming dat de oplevering van een
eerder verkochte produktielijn ver-
traagd is.
Nadat in Japan CD-recorders op de
markt zijn gebracht die muziek en
informatie kunnen vasstleggen op
blanke schijfjes, overlegt Docdata
over de verkoop van kennis op dit
gebied. Daarnaast zijn er contacten
over andere vormen van samenwer-
king, aldus een bekendmaking van
Docdata.

Nieuwe
hoogleraren

aan UTP
HEERLEN - Aan de Universiteit
voor Theologie en Pastoraat (UTP)
in Heerlen zijn dr. P. Jonkers en dr.
G. van Tillo benoemd tot hoogle-
raar. Hun benoeming gaat officieel
in op 1 januari a.s. Dr. P. Jonkers
wordt hoogleraar in de wijsgerige
antropologie, terwijl dr. G. van Tillo
is benoemd tot hoogleraar in de
godsdienst- en pastoraal-sociologie.
Beiden zijn sinds 1983 verbonden
aan de UTP.

Mr J. Verjans
benoemd tot

rechter
MAASTRICHT - Mr J. H. M. Ver-
jans, thans gerechtsauditeur en
rechter-plaatsvervanger te Maas-
tricht, is benoemd tot rechter in de
arrondissementsrechtbank aldaar.
Hij wordt als zodanig geïnstalleerd
tijdens een buitengewone openbare
terechtzitting op vrijdag 30 decem-
ber te 16 uur.

Akkoord bij
Philips Leuven
BRUSSEL - De werknemers bij de
Philips-vestiging in Leuven hebben
na weken van protestacties inge-
stemd met een plan van de directie'
om na september 1990 toch 810 per-
soneelsleden te ontslaan. Werkne-
mers die het bedrijf eerder willen
verlaten, kunnen een gouden hand-
druk' krijgen die kan oplopen tot
650.000 frank (35.000 gulden).
Op het ogenblik werken bij Philips
in Leuven 1.219 mensen. Het bedrijf
wil een produktie-eenheid in Leu-
ven sluiten en verplaatsen naar Sin-
gapore, maar een centrum voor on-
derzoeken ontwikkeling behouden.
Het bedrijf heeft toegezegd niet na-
der genoemde nieuwe activiteiten
te zullen ontwikkelen.

Kinderbijslag
De prijzen zijn in de periode april 1988/oktober 1988 gemiddeld fl
1,22 procent gestegen. Als gevolg daarvan zullen de kinderbijslag"]
dragen per 1 januari 1989 met eenzelfde percentage worden
hoogd. Daarnaast wordt met ingang van 1 januari 1989 de kindek]
slag extra verhoogd met gemiddeld 4 procent. Deze verhoging h^j
de vorm van een opslag op het gezinsbedrag dat aan kinderbüs^wordt ontvangen. De aanpassing van de kinderbijslagbedragen ~]
de prijsontwikkeling leidt per 1 januari 1989 tot de volgende kindj
bijslagbedragen (per kwartaal in guldens, voor het eerst te ontvanFl
aan het eind van het eerste kwartaal van 1989):

0 t/m 5 jr 6 t/m 11 jr 12 t/m 17 jr
70% 100% 130%

Gezinnen met:
1 kind 214,51 306,44 398,37
2 kinderen 281,36 401,94 522,52
3 kinderen 301,27 430,39 559,51
4 kinderen 329,08 470,11 611,14
5 kinderen 345,74 493,92 642,10
6 kinderen 363,94 519,91 675,88
7 kinderen 376,94 538,48 700,02
8 kinderen 392,45 560,64 728,83
9 kinderen 404,52 577,89 751,26

10 kinderen 414,18 591,69 769,20
Het gezinskinderbijslagbedrag wordt voor een gezin met één
verhoogd met een opslagvan 17,69 gulden per kwartaal. Voor een^zin met twee of meer kinderen bedraagt deopslag 35,38 per kwar^
In verband met de Wet op de studiefinanciering is het recht opK
derbijslag voor kinderen van 18 tot 25 jaar afgeschaft. Echter, hj*
een kind van 18 tot 25 jaar geenrecht op studiefinanciering dan »
toch nog recht op kinderbijslag bestaan.

Bijstand
week maand vak.geld

echtparen 1) 353,99 1.533,96 95,06
éénoudergezinnen 318,59 1.380,56 85,55

Thuiswonenden
(werkloze kinderen):
20 jr 103,08 446,70 50,56
19 jr 82,01 355,36 43,40
18 jr 81,29 352,24 37,54

Voor alleenstaanden
(niet-woningdelers):
23 jr en ouder 247,79 1.073,77 66,54
22 jr 214,75 930,56 60,29
21 jr 186,19 806,81 59,17
18-19-20 jaar 173,10 750,12 (zie thuiswonend'
(woningdelers)
23 jr en ouder 210,20 910,87
22 jr 182,08 789,01
18 t/m 21 jr 173,10 750,12 (zie hierboven)
(bedragen in guldens; het vakantiegeld wordt eens per jaar, in jll
uitbetaald)

N.B. Bij gezinnen die met anderen een woning bewonen, vindt
vaste aftrek plaats van 162,90 per maand. .
1)Hieronder vallen ook twee ongehuwden dieeen gezamenlijke W.
houding voeren. Dus ook personen van hetzelfde geslacht. San1,,
wonendefamilieleden in de eerste of tweede graad zijn hiervan u» 1»
sloten.

Uitkeringen langdurig werklozen
Het parlement heeft ingestemd met het wetsvoorstel om in 1989 (
minimumloon, de socialeen enkele andere uitkeringen te bevrie^,;
Echter, als gevolg van een wijziging van sociale premies en belas' .
zijn de lOAW/lOAZ en bijstandsuitkeringen per 1 januari 1989 in
na alle gevalleniets hoger dan in het afgelopen jaar.

De lOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaa^i
ouder waren op het moment datzij werkloos werden en voor ëefy
telijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. De \" 1
geldt, nadat de uitkeringsperiode voor de nieuwe werkloosheid^;
is verstreken. Voor de lOAZ komen ouderen vanaf 55 jaaren ge {
telijk arbeidsongeschikte (ongeacht hun leeftijd) ex-zelfstandige
aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep m°e
beëindigen.

bruto vak'4 J'(on)gehuwde partners 1.955,12 l'/(f
éénoudergezinnen 1.770,44 l'-q'l).
alleenstaandenv.a. 27 jr 1.362,76 I°*
(bedragen in guldens per maand)

rt/'*Op deze bedragen worden inkomsten uit of in verband met ar^j
van de werkloze of zelfstandige en zijn of haar partner in minde .^
gebracht. In tegenstelling tot de bijstandswet wordt geen reken,]
gehouden met andere inkomsten en met vermogen. Als geen inK e(i
sten worden afgetrokken zijn de netto uitkeringen gelijk aan hon<\s
procent van het netto minimumloon voor gehuwde en ongeinl u
partners, die 90 procent van het netto minimumloon voor éénd1|i
gezinnen en 70 procent van het netto minimumloon voor alleen»
den vanaf 27 jaar. >/

AWBZ
De eigen-bijdrageregeling verandert per 1 januari 1989 niet. Het,n\j|j
mum ter vrije besteding blijvende bedrag (het zogenoemde zakJMwordt evenmin gewijzigd. Op jaarbasis is dit voor ongehu^
3.742,60 gulden en voor gehuwden 6.237,56 gulden. j
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VCIVan Dooren Kantoormeubelen B.V.
Sittard: Handelsstraat 23, Industrieterrein Bergerweg
Telefoon 04490-14867. Telefax 04490-23600 Donderdag koopavond tot 20.00 uur

Van Dooren. Budgettair meubilair
Prijzen exclusief BTW. Franco levering doorheel Nederland.

Dinsdag 27 december 1988 "6Limburgs Dagblad

Enige en algemenekennisgeving

t
Met droefheid geven wij u kennis, dat voor ons on-
verwacht is heengegaan, mijn lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Anna Maria Kuypers
weduwe van

Christiaan Timmers
Op de leeftijd van 73 jaar.

Heerlen: D. van Wezel-Timmers
K.H. van Wezel
Chris en Carina

Bussurn, 23 december 1988
Corr.adres: Donderdagstraat 7, 6416 BM Heerlen
De h. eucharistieviering zal worden gehouden
woensdag 28 december as. om 13.00 uur in de paro-
chiekerk van Verschijning van de Onbevlekte
Maagd, G. Bruningstraat, Heerlen, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf-
plaats. Akerstraat. Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven, die wij mochten ontvan-
gen bij de begrafenis van mijn lieve echt-
genoot, onze vader en opa

Jan Svoboda
betuigen wij hierdoor onze hartelijke
dank.

Mevr. C. Svoboda-Lokken
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden op zaterdag 19 januari 1989
om 19.00 uur in de St.-Vincentius a Paulo
kerk te Rumpen.

LEZERSSERVICE

Limburgs Dagblad
ERNST MOSCH

und seine
Original Egelander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35- en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd delen wij u mede dat heden, na een ge-
duldig gedragen lijden, van ons is heengegaan,
voorzien van het h. sacrament der zieken, in de leef-
tijd van 65 jaar, onze dierbare vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Heidenrath
Maastricht: Bea en John Daniëls-Heidenrath

Danny, Natascha
Maastricht: Bertien Heidenrath
Maastricht: William Heidenrath

Familie Heidenrath
6214 RD Maastricht, 25 december 1988
Past. Wijnenweg 30
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 29 december om 11.00 uur in de St.-
Theresiakerk te Maastricht, gevolgddoor de begra-
fenis op der.-k. begraafplaats Tongerseweg.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Avondmis op heden, dinsdagom 19.00uur. in voor-■ noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
van Dela, Symphoniesingel 40, Maastricht. Bezoek
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

Begrafenis- en crematieverzorging
HEERLEN e.o.

v.h. CROMBAC^_

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Hen stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten.
Tevens verzorging van komplete koffietafel.
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Begrafenis- en crematieverzekeringen.
Koopsommen en wilsbeschikkingen.

Oliemolenstraat 30 - Postbus 2755= 6401 DG Heerlen- Tel. 0.5-714-.2".
Waarin isopgenomenJ.G. Boon.W/'jJ Kerkraderweg 88. Heerlen - Tel. 045--.168.4.

mmw/r/a dagen nacht bereikbaar
■M _ _ JS Pust. gcdip! uilvaanverzurncr

■■PIHIBBpni I PIANOS te huur. spec.
mmmmmmmmU I huursvsteem voor begin-

-99999999999999999 ners, van 1 tot 36 mnd., voor
PIANO'S en vleugels in alle ’600,-. Inl. 04490-45033.
prijsklassen. Stemm, rep.,
verh., transp. H.J. Schet- «»

_
*___~--

ters. Ford Willemweg 28, Met spoed gevr. tegen ver-
Maastricht. 043-217700 goeding persoon in he. Be-

zit van aannemersdiploma.
De massage van VERONI- Br. o. nr. 627 Limburgs
QUE is uniek!!! Tel. 045- Dagblad, Baandert 16, 6136
228481 (geen sex). ER Sittard.

I
..■;-■' :■:-' >.-_.■. m» __? WK ______■&*. ok SB __ti__ Tot 58, flB MtStt Wc TBS -W _x JSH _B_f Sc flt _F _JT*_3>W
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4Jfc^ HOLD ON MODE houdt een spetterende
opruiming met gigantische kortingen op.de

winterkollektie voor zowel heren-, dames- of kinderkleding.

W 4^. Oranje Nassaustraat 4 6411 LG Heerlen Tel. 045-740144

Kennisgeving
Beëdigd als advocate en procureur

Mevrouw mr. A. Carli
Kantoorhoudende bij:
Wagenaar & Winters, advocaten
Munsterplein n0.2, Roermond
postbus 181, 6040 AD, Roermond
tel: 04750-32589
fax: 04750-10696

j

1.11000-- ".1* ' 61°' ,
488 04 I 384.57 1322»» 11

1111.000. ■ 696,14 f 488.0» ' (538,23 I
,15,000,- IL* „ , 813.41 640.95

_— 125 000,- * ,M 8, 976.09 '69^ ,l

_fflW'. V \^V^^ Overiijdensns.cog^ektJ.ol b£zwaar

"■ CMV BANK - BRUNSSUM -KERKSTRAAT?
TELEFOON O4S -251043. OÏ\ s—^r-v-W^n ■-_ A tlllVan 17.00-21.00uuren zaterdags van Sr^/i (C^\i Vi \V/ |__A IMP
900 13 00uur:06-02272 72 (gratis) )y» V__^l_A_/_J W __1»/-\I V
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK / >^f I 1»»/ l/rorliot lAOarHl>
VOORAL UW VERZEKERINGSZAKEN, UW IUCUICi Wctdl Î
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Ontwikkeling
De vorengeschetste ontwikke-
ling had tot gevolg dat ook de
herstructurering van het cen-
trum van Heerlen in een ander
daglicht kwam te staan. Wat aan-
vankelijk eenvoudig, zelfs voor-
zichtig werd aangepakt, kreeg
meer importantie. Er werd ge-
durfder, zelfs verwachtingsvol-
ler geprojecteerd dan voorheen.
Niet alleen de middenstanders in
Heerlen, ook de Kamer van

Koophandel in de Mijnstreek en
projectontwikkelaars kwamen
met ambitieuze plannen op tafel
hoe het centrum van Heerlen er
uit moest gaan zien.

De bewinkeling deed wel het
meeste stof opwaaien. Aan de
Promenade moet wat gebeuren,
want die stamt uit de jarenzestig
en is hopeloos verouderd. Drs.
Nico Simons van de Kamer van
Koophandel kwam als eerste
met het idee de Promenade door
te trekken tot aan 't Loon om zo
een sterke verbinding te creëren.
Aanvankelijk schrokken de mid-
denstanders in Heerlen zich rot,
maar na verloop van tijd zag men
ook wel in dat een connectie van
het oude centrum met 't Loon

niet tegen te houden is. Een van
de laatste indieners van een plan
is MBO/Ruyters. Dat plan gaat
uit van een sterke invulling van
het centrum. Overkoepling van
de totale Promenade met een
golvend doorzichtig dak, een
shoppergalerie op het DSM-ter-
rein etc. Enfin, aan ideeën hoe
het met het Heerlen zou kunnen,
heeft het gemeentebestuur geen
gebrek.

Gemeenteclaimt standplaatsen in Oostelijke Mijnstreek

Ook Schinnen in beroep
tegen blijven Niessings

|h. Van onze verslaggever
8 ÖEEK - Behalve het streekgewest Westelijke Mijnstreek gaan ook
in .tenten Sittard en Schinnen in beroep bij Gedeputeerde Staten te-
"on We'_ering van GS om Schinnen een vergunning te geven om dejfiWagenfamilieNiessing weg te slepen uit Oirsbeek. Zij zullen dat
cL'n een gezamenlijk bezwaarschrift dat begin januari volgend jaarmg 'Maastricht' gaat.

Hii^eester Frans Loefen van
s_}en Eei donderdag tijdens de_
t de beslissing van

i.y- betreuren. Gedeputeerde Sta-
itcJ'Jdemening toegedaan dat de
ige u°stelijke Mijnstreek afkom-

'het Niessin_ maë blijven
i|.(j ,Subkampje aan de Verlengde
ifde in Oirsbeek, omdat zij er
_H(_ stendplaatsen heeft ingeno-an de families uit Sittard, aan

wie de plaatsen formeel waren toe-
gewezen. Die toewijzing vond
plaats na de komst van deNiessings
dus, zo oordeelden Gedeputeerde
Staten, de Niessings kunnen de lo-
catie claimen.

Register
Loefen zei te vrezen dat Schinnen

mede door deze beslissing „een vrij
Europa voor alle woonwagenbewo-
ners wordt". Hij: „Het Oirsbeekse
woonwagencentrum is aangelegd
om mensen uit de Westelijke Mijn-
streek te herbergen. „En als de Nies-
sings blijven, claimen wij vijf of zes
standplaatsen in de Oostelijke Mijn-
streek", benadrukte Loefen op vra-
gen van raadslid Zef Thijssen (Ver-
nieuwingsgroep '70).

Thijssen wilde dat er aandacht
wordt geschonken aan de rommel
op het woonwagencentrum. „De
Niessings wonen er pas maar het
lijkter nu al op dat ze er al enkele ja-
ren verblijven", meende het raads-
lid. Loefen antwoordde dat de
woonwagenfamilie staat ingeschre-
ven in het Schinnense bevolkings-
register en dat ze zich dientengevol-
ge zal moeten houdenaan de regels.Vader en zoon betrappen dief

{Sb,- Van onze verslaggever
straat - Een Brunssumse vader en zijn zoon, uit de Treebeek-
Op l " hebben in de kerstnacht rond twee uur samen een autokraker

a 'ïient ?r<^ aac^ betrapt. De 23-jarige Hoensbroekenaar zat op dat mo-
glas me* gereedschap in de hand in deauto. Vader en zoon hadden
öe gerinkel gehoord.

é '*tic v Za* Sisteravond nog steeds achter sloten grendelomdat de po-
SNljerrrioedt dat hij nog meer op zijn kerfstok heeft.

In Schinveld

Roemeens gezin
aangehouden

Van onze verslaggever

SCHINVELD - De Duitse douane
heeft gisteren bij de grensovergang
Heringsbosch in Schinveld een
Roemeens gezin aangehouden dat
geen papieren bij zich had. Het be-
treft een vader, een moeder en drie
kinderen.

Gisteravond werden ze overgedra-
gen aan deRijkspolitie in Schinnen.

Een woordvoerder van deKijkspoli-
tie liet gisteravond weten dat de
aanhouding waarschijnlijk op een
misverstand berust, daar de Roeme-
nen hun papieren gewoon thuis in
Duitsland hadden liggen. De politie
heeft het gezin de afgelopen nacht
een onderdak bezorgd. De woord-
voerder zei te verwachten dat het
vijftal morgen weer naar huis kan.

Ideeën
Want laten we wel wezen. Het
zijn allemaal ideeën en beslist
geen vaststaande plannen wat er
nu gaat gebeuren. Het is nu de
taak van het gemeentebestuur
om een concept klaar te maken,

een totale visie op het centrum-
gebied van Heerlen, waarna
plannenmakers, projectontwik-
kelaars etc. aan de slag kunnen
gaan. Dat concept is thans in
voorbereiding. Begin volgend
jaar wil het gemeentebestuur het
definitieve plan klaar hebben en
dan wordt duidelijk of Nico Si-
mons op de Apollolaan een ver-
lengde promenade krijgt, of het
schouwburgplein volgebouwd
wordt, of dat er een park kan
worden aangelegd, ofde meubel-
boulevard in het centrum van
Heerlen kan of niet en of de Pro-
menade overkoepeld wordt of
niet.

In 1989 zullen de eerste aanzet-
ten voor het invullen van het

nieuwe centrumplan gegeven *
worden. Een belangrijk jaarvoor
Heerlen dus, want het aangezicht
van de stad zal dan gaan veran-
deren. Nu reeds roepen de esthe-
tici dat dat met de nodige zorg-
vuldigheid dient te gebeuren.
Het bouwen van grote kantoren-
complexen, winkels en prome-
nadeoverkappingen zal welover-
wogen moeten gebeuren, want
het gezicht van Heerlen voor de
komende twintig jaar wordt nu
bepaald.

Nu reeds blijkt dat in 1988 in
Heerlen een begin gemaakt werd
met de 21steeeuw.

wim dragstra

Dieven met
automaat op

bromfiets
Van onze

verslaggever
BRUNSSUM - De
Brunssumse politie
heeft gistermorgen
een 16-jarige jonge-
man uit Hoensbroek
aangehouden die
even te voren met

een vriend een siga-
rettenautomaat had
gestolen op de Lan-
geberglaan. De auto-
maat trokken ze met
behulp van een
breekijzer van de
muur en vluchtten
per bromfiets.

De snel gealar-
meerde politie zag
de Hoensbroekse
jongeman verdwij-
nen bij de voetbal-
velden van Nieuw
Einde, op Heerlens
grondgebied. Na een
balfuur zoeken werd
hij aangetroffen in
een struik. De siga-
rettenautomaat
werd geheel vol "te-
ruggevonden in het
Brunssumse Von-
delplantsoen. Deze
werd achtergelaten
tijdens de vlucht.
De Brunssumse po-
litie is nog op zoek
naar de tweede da-
der.

oostelijke mijnstreek

Wordt 1989 jaar van de kentering?

Heerlen kijkt al
naar 21ste eeuw

EERLEN — Er is in de voorbije jaren behoorlijk wat kritiek gele-
ed op het centrum van Heerlen. Het was er de ene keer te ongezel-
>> de andere keer te druk. Dan weer was het winkelaanbod niet

de andere keer lagen de winkels te ver uit elkaar. Na 18.00 uur iset centrum uitgestorven, te weinig cafés zijn er en die zijn tot over-
zat van ramp ook niet open op zondag. Parkeren is een levensgroot
f°bleem. Nee, in vergelijking met centra als Maastricht en Akenpam en komt Heerlen er maar bekaaid van af.

J 1988 wordt dan opeens een
vizet gegeven waar eenieder
*h van opkijkt. Een totale aan-
P* van het centrumgebied van

wordt door het gemeen-
"estuur aangekondigd. Er
Qet een visie komen op het een-

waarmee Heerlen de
jj^endejaren vooruit kan. Niet
?*en op het gebiedvan het win-
J;en, maar ook wat betreft de
/Storen, het wonen en andere
Jj°rzieningen. Het gemeentebe-
.."ür liet vier deskundigen een,armen uitwerken. Het Burge-

zeggen. Die discussie is afge-
rond. Een veelheid van nieuwe
gedachten ligt momenteel op ta-
fel in het Heerlense gemeente-
huis en het college van Heerlen
zal zeer spoedig een definitief
standpunt ten aanzien van de
herstructurering van het Heer-
lense centrum naar buiten bren-
gen.
Tot zo ver de zuiver procedurele
gang van zaken. Maar er gebeur-
de meer, er gebeurde zelfs heel
veel meer met betrekking tot de
toekomst van Heerlens centrum.

[[ Nog even 88 J
Van Grunsvenplein, ge-

fen voor de pas gerenoveerde. "ouwburg, krijgt in die plan-
bj een zeer centrale functie.
!, ' Plein moet een schakel gaan
|, Trien tussen de 'oude' city van
L r'en en het goedlopende mo-
I rr *e winkelcentrum 't Loon.

Laarnaast moeten 'gaten' opge-
U^ worden (DSM-terrein,
J1C etc), de binnenstad moet

worden en de Prome-
l de vernieuwd. Het gemeente-. stuur gaf een voorlopige visie
,f de hele plannenmakerij en
sPefde een breedvoerige discus-

met eenieder die maar wat.er het winkelcentrum wilde

In de eerste plaats werd Heerlen
samen met Maastricht aangewe-
zen tot stedelijkknooppunt in de
Vierde Nota Ruimtelijke Orde-
ning. De rijksoverheid zegt hier-
mee in feite dat Maastricht en
Heerlen de economische harten
van Zuid-Limburg moeten wor-
den. In het kader van de PNL
wordt afgesproken dat de Ooste-
lijke Mijnstreek meer aandacht
zalkrijgen aangezien de littekens
van de sluiting van de mijnen en
de deels mislukte herstructure-
ring nog steeds niet weggepoetst
zijn. Er komt een duidelijkere sa-
menwerking op bestuurlijk ge-
bied in de Oostelijke Mijnstreek.
Het Streekgewest Oostelijk

Zuid-Limburg functioneert en
weet zelfs een sociaal econo-
misch plan voor het gebied op te
stellen, een plan dat met enige
aanpassing en goedkeuring van
de provincie en het ministerie
van Economische Zaken wordt
voorgelegd aan de Europese
Commissie in Brussel ter verkrij-
ging van EFRO-subsidie.

Het blijkt dat anno 1988 weer
hoop bestaat dat er in het ooste-
lijk deel van Zuid-Limburg toch
iets goed tot stand gebracht kan
worden. Er biedt zich een rede-
lijk perspectief, vertrouwen in de
toekomst. En als bekend wordt
dat er inderdaad 16,6 miljoen
gulden door de EG wordt gege-
ven en als DSM ook nog eens laat
weten dat er een nieuwe fabriek
op industrieterrein De Beitel ge-
bouwd zal worden, dan zijn dat
allemaal impulsen in een goede
richting. Impulsen die nodig wa-
ren om het doemdenken de nek
om te draaien en de blik te rich-
ten op een betere toekomst met
meer werkgelegenheid en econo-
mische vooruitgang voor de re-
gio Heerlen.

" De shoppergalerie uit het plan van MBO/Ruyters voor het centrumgebied van Heerlen. De galerie zou op het DSM-terrein
moeten komen.

In januari driefilms van Astrid Lindgren

'Pippi Langkous'
in het Filmhuis

Van onze verslaggever
HEERLEN - Kinderfilmhuis 'De
Spoel' start op 4 januari een film-
special voor kinderen rond de
Zweedse schrijfster Astrid Lindg-
ren, onder meer bekend van Pippi
Langkous.
Gedurende de maand januarizullen
drie verfilmingen van haar boeken
worden getoond. Op woensdag 4 ja-
nuari (in de kerstvakantie) is dat
Rasmus en deRoversdochter, op za-
terdag 14 en zondag 15 januariPippi
Langkous en op zaterdag 28 en zon-
dag 29 januari Ronja de Rovers-
dochter.
Op deze dagen zal extra aandacht
worden besteed aan de schrijfster
Astrid Lindgren. Al haar boeken
zullen worden uitgestald. Ook zal
het leven van de schrijfster nader
worden belicht. Om er een echte
Astrid Lindgrendag van te maken
vragen de mensen van het Kinder-
filmhuis de kinderen om verkleed
als Pippi, rover of vagebond naar de
film te komen. Maar dat hoeft niet.
Om halfdrie gaat het filmhuis open,
om 15.00 uur start de film. De eerste
film gaat dus over Rasmus, een
weeskind, die op zoek gaat naar een
vader en moeder om daar te kunnen
wonen. Hij wordt bevriend met een
vrolijke vagebond en trekt met hem
rond. Samen ontmaskeren ze een
bende dieven. Op het einde van de
film vindt Rasmus zijn nieuwe

De entree bedraagt vijf gulden. Eer
kaartje voor alle drie de films kos'
twaalf gulden. Het filmhuis ligt aar
de Akerstraat 88A in Heerlen.

Pastoor Nic
L. Schlangen

overleden
MAASNIEL/ROOSTEREN - Pas-
toor Nic. L. Schlangen, in 1915 in
Roosteren geboren, van de H. Lau-
rentiusparochie is zaterdag na een
slepende ziekte in de leeftijd van 73
jaar overleden.
Na zijn priesterwijding in 1940 werd
hij eerst kapelaan in Vlodrop en la-
ter in de H.Hartparochie in het
Roermondse Veld. Daarna werd hij
landelijk aalmoezenier van de Ka-
jottersbeweging. Zijn eerste pasto-
raat was in Chevremont.
De plechtige uitvaartdienst is don-
derdag óm 11.00 uur in de kerk van
de H. Laurentius.

Autodiefstallen
blijven plaag

MAASTRICHT- Ook het afgelopen
weekeinde werden in Maastricht
weer drie auto's gestolen.
Het betrof deze keer een Citroen
Visa met kenteken RN-04-XD van
R. uit Maastricht, die bij de Hei-
poort stond geparkeerd; een VW
Golf GTI op de spoorweglaan met
kenteken NK-61-LP van P. uit Heer-
len; en op de Heerderweg een Opel
van M. uit Maastricht met kenteken
FL-64-KY.

Binnenbrandje
in Simpelveld

SIMPELVELD - Bij een binnen-
brand Op de Huls in Simpelveld is
vrijdag rond 19.00 uur een kamer op
de bovenste verdieping van een
woonhuis uitgebrand.
De brand ontstond door oververhit-
ting van hetrookkanaal van de open
haard. De brandweer van Simpel-
veld had het brandje echter snel on-
der controle. Andere vertrekken lie-
pen rook- en waterschade op.
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limburgs dagblad

Naar schatting 4.000 mensen
bezochten zondag in de

Heerlense Stadsschouwburg
de twintigste aflevering van
de kerst-in. Het kerstfeest, in
principe bedoeld voor alleen-
staanden, maar verder voor
iedereen toegankelijk, was
zeer sfeervol. Bepalend voor
diesfeer was onder andere de
muziek. Orkesten, korpsen en
ensembles, alsmede solisten
gaven acte de présance. Voor
de kinderen was er poppen-
theater. Even rond het mid-
daguur werd het kerstdiner
in de voormalige biljartaca-
demie geserveerd. Aan de
kerst-in werken ieder jaar
meer dan honderd mensen be- .
langenloos mee aan de orga-
nisatie. Don Binnendijk (zie
foto) gaf zondag tweemaal
een piano-concert.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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Vanaf i januari is de PTT geen staatsbedrijf meer, Vooral in het belang van het bedrijfsleven. Dus in Omdat een zelfstandige PTT te maken zal het»
maar een zelfstandige onderneming. ons aller belang. met kortere beslissingsprocedures. Dus sneller kan inspe

Een verandering die misschien enige verwon- Want met goed draaiendebedrijven zijn we in feite op nieuwe ontwikkelingen. J
dering wekt. allemaal gebaat. En de PTT maakt het mogelijk dat ze ook Omdat een zelfstandige PTT nog meer reker^l

Het gaat immers uitstekend met de PTT. Zo mag de werkelijk goed kunnen draaien. moet houden met uw wensen en verlangens. \
post zich tot de betrouwbaarste bedrijven ter wereld Denkt umaar aan detalloze telefoontjes die gepleegd Omdat een zelfstandige PTT meer moet con
rekenen. Wat een niet geringe prestatie is bij een jaarlijks aan- worden. Aan een fax die in een tijd van ja en nee aan reren. Dus nog scherper zal moeten calculeren. J
tal poststukken van zon vijf miljard. de andere kant van de wereld is. Kortom, omdatu aan eenzelfstandige PTT nog&

Een ander belangrijk onderdeel van de PTT, de En aan de brieven, postpakketten, telexen en com- zult hebben. J
Telecommunicatie, is een high tech bedrijfbij uitstek. puterverbindingen die de PTT allemaal mogelijk maakt. De 97.000 PTT'ers staan klaar om het u te beWiJ

Desondanks is de verandering noodzakelijk. Omdat Een vitale rol die we ook in de toekomst willen Bijvoorbeeld als u één van onze filialen binnenstapt,
de PTT weliswaar nu goedfunctioneert, maar ook straks goed blijven spelen. En we zijn er rotsvast van overtuigd dat een
wil blijven functioneren. Nee, móétbüjvenjunctioneren. zelfstandige PTT dat beter kan. PTT ZELFSTANDIG. GOEDEZAAK.



uitsland 1
Vr?F~info Verbraucher. Van-ij^ het repareren van glas en por-

Wilde- Westen inclusive.

!«5 mschau.
Lschauplate der Geschichte.KMherh.).
I<o _ersoverzicht.
!, 5 Jeute.C er grosse Caruso. Ameri-

speelfilm uit 1951 van Ri-Hy^ rhorpe, met Mario Lanza, Armiótj' Jarmilia Novotna e.a.
Hs 'a9esschau.

Mo<?a ' die Tochter desenhalters. Braziliaanse serie.

\rTu gesehen. Sterns Stunde,,w"entaire over het edelhert.
Ms
?0p Pass am Dienstag en Flip-
■ls y Pelprogramma voor kinderen.% 'a9esschau.%,°io für 12. Spelprogramma
Oq u,ska Kaufmann.h Term K"« kommt.
3o i?9esschau.
\ per und Heute.*cnrilï_rner' wen" sic Krimis
Ntief Serie- AfL: stille Wasser
t'Sg p ■Oo ,J^9famma-overzicht.
!_$ s,.r 'Ta9esschau.Aoc^f*0" Parade. Sketches met\ |chenk.

re va D°R " ein anderer B,ick-
iNm» 3 docur'ientaires van over-
NsrT °°st-Duitsers over de
iVr.t(.fPubliek- Deel 1: Der Westen

«5 Di, aber das Licht is kalt.S>ara o' Amenk33nse serie metSk r ' Geddes, Patrick Duffy,% rav e.a. Afl.: Die Macht der

22.30 Tagesthemen.
23.00 Andromeda, tödlicher Staub

aus dem All. Amerikaanse speelfilm
uit 1971 van Robert Wise, met Arthur
Hill, David Wayne, James Olson e.a.

01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
ab0"ces:

'en *ie schema exploitant

"*V*tart wit programma
5$ = t.TEo 9eluidsweergave
!> weetahg b,j stereo-app.

'eietekst ondertiteling

Revisie
S^*^ 1:5.26. 29 46.51. 53 en 57

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

België/TV1
j^nse* *Sin^- Programma over

'il* 1-Hei-h de dood voor °9en za"

»>he sertfn en dochters. Australi-
k chard, D

met Pa' MacDonald, Torni s GrL wena wa»ace e.a.
i 197 b " Arr>erikaanse speelfilm

a°hr> 1,* Van Randal Kleiser. met:!"*" TiidÜ ta' olivia Newton-John,
h nDanrv % öe zomervakantie bele-
id.k* uko en sandy Olsen een

evailia Wanneer Sandy
« n hii L p Danr,y's school belandt

Il>Tel, k H
e9ens zijn macho image niet,K,ooAndOOraeknieën._fc_9erideifn Va/? het G|,oene Huis.

to^ "9e Canadese serie naar

het boek van Lucy Maud Montgome
ry. Met: Megan Follows, Colleei
Dewhurst, Richard Farnsworth e.a
Afl.2.

17.55 Nieuws via teletekst.
18.00 Tik Tak. Animatieserie.
18.05 Prikbaüon. Kleutermagazine
Presentatie: Francis Verdoodt.

18.20 Carlos en Co. Magazine waarir
poppen vertellen wat kinderen willer
weten. Afl.: Zure regen. Herh.

18.35 60-Plus. Seniorenmagazine
Presentatie: Connie Neefs.

19.15 Uitzending door derden: pro
gramma van de Socialisticshe Om-
roep.

19.40 Lotto-winnaars, mededelinger
en programma-overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 Buren. Australische serie mei

Francis Bell, Dasha Blahova, Petei
O'Brien e.a. Scott en Danny beslis-
sen verder te trekken.

20.35 Fanklub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag:Louis en ALbert (komisch duo).

20.45 Wij en de andere dieren.
Twaalfdelige Britse documentairereeks. Afl.B: Kennis doorgeven.

21.10 Gezondheid. Maandelijks ge-
zondheidsmagazine. Thema: De
maagzweer. Presentatie: Karla
Rodts, dr. Toon Goossens en Piet de
Valkeneer.

21.40 Vlaanderen erger je niet. Spel-
en showprogramma gepresenteerd
door Jos Gijsen. Met: Bart Kaëll, Gé-
rard Vekeman en Pascale.

22.40 Nieuws.
22.50 Christmas Praise Concert.

Kerstconcert vanuit De Doelen in Rot-
terdam, uitgevoerd door 600 leden
van christelijke gemengde koren Deo
Cantemus, Song of Praise en orkest
0.1.v. Arie Pronk. Solisten: Andrée
Bach, sopraan: Hans Scheyen, bas;
Jan van Weelden, orgel en Loch van
de Leeden, piano.

23.50-23.55 Coda. Andante van Fioc-
co, uitgevoerd door Josef Sluys, or-
gel. \

, wè/Tv .— tv "' vrrease.i Z.:. 15-15 ">

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland. 1.
13.20 Sic werden es nicht für

möglicht halten. Illusie met Doris
Gallert en Herbert Boetticher e.a.
Gasten: Siegfried & Roy, David Cop-
pertield, Shimada e.a.

14.20 Der schwarze Bumerang.
4-delige tv-film. Deel 1. Met: Klaus
Barner, Danielle Volle, Paur Spurrier
e.a. (herh.).

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Singen macht Spass. Muzikaal

avontuur met Rolf Zuckowski.
16.05 Die faszinierende Welt der

Tierbabies. Canadese documentai-
re.

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

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

17.55 ««Nonni und Manni. Die Jun-
gen von derFeuerinsel. Serie naar de
verhalen van Jon Svensson. Deel 2.
Met: Gardar Thor Cortes, Einar Om
Einarsen, Lisa Harrow e.a.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage.
20.15 Noble House. 4-delige tv-film

naar de gelijknamige roman van Ja-
mes Clavell. deel 2. Met: Pierce Bros-
nan, Deborah Raffin, Ben Masters
e.a.

21.45 Heute-Journal.

22.10 Aus unseren Ateliers. Informa-
tie over actuele film- en televisiepro-
ducties. Presentatie: Sabrina Lorenz.

22.40 Das kleine Fernsehspiel. Le-
benszyklus, documentairefilm van At-
tiat El Abnoudi.

23.40 C.C. und Company. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1970 van Sey-

mour Robbie, met Joe Namath, Arm-
Margret, William Smith e.a.

01.00-01.05 Heute.

" Bruni Löbl, Michael Wolf, Katharina Köhntopp, Nicole Schmid,
Christian Wolffen Gisela Uhlen in 'Aus unseren Ateliers. (Duitsland
2-22.10uur)

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91 9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Jen-
ny is ongeneeslijk ziek en neemt een
belangrijke beslissing.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Ana en Ricardo
trouwen in een emotionele sfeer.

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Argus. Praatprogramma waarin

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

21.25 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Christen-Democrati-
sche Omroep.

22.00-22.30 Soepel werken: Werken
in crisistijd. Driedelige serie. Afl.l.

programma's dinsdag

Nederland 1
J3.05 Nieuws voor doven en

James Herriot. Engelse serie.j'Je schrik van de buurt. (herh.).
_|'')Ja natuurlijk. Naturserie.
j*ag: de lammergier.
Herinneringen aan Feike

J* Fragmenten uit vroeger pro-
i jj^a's over en met deze in 1984l^en organist.(2). (herh.).

j journaal.Als Lotte onzichtbaar wordt.'9e Deense kinderserie. Afl.6

18.11 Ducktales. Tekenfimserie van
Walt Disney. Afl.: Wie gaat er mee
met de Odyssee?

18.36 Alex. Tekenfilmserie.
18.41 Kleine Isar. 18-delige geteken-

de serie naar het gelijknamige boek
van Bertus Aafjes. Afl.: Waarom zij
wel?

19.00 Journaal.
19.19 Drempels weg. Actiejournaal.

Presentatie: Dick Passchier.
19.29 Buli's Eye. Spelprogramma.

Presentatie: Guido Jonckers.
19.54 Cosby Show. Amerikaanse co-

medy-serie.
20.20 Different World. Amerikaanse

comedyserie.
20.51 Lee Towers Lustrum Gala of

the Year 1988. Muziekspecial.

M.m.v. Metropole Orkest 0.1.v. Jerry
van Rooyen.

21.47 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
Vandaag: verkeersslachtoffers...en
dan?

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Rondom tien. Discussie-

programma gepresenteerd door
Hans Sleeuwenhoek. Thema: de man
van zes miljoen op komst.

i *<» Bonet in 'A Different World'. (Nederland 1 - 20.20 uur)
I In.

België/Télé 21
19.30 Journaal (Met simultaanvertaling
in gebarentaal.). 20.00 Vaudeville,
Franse speelfilm uit 1985 van Jean
Marboeuf. 21.30-22.25 Secret diploma-
tique, 6-delige serie. Afl.s.

TV5
16.10 La Mémoire des Siècle. 16.30
Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Récréa-
tion. 17.30 Des chiffres et des lettres.
18.00Les Fanas du Ciné. 19.30 Papier
glacé. 20.00 Rétrospective Sports
1988. 21.00 Ciel Mon Mardi. 22.00
Journal télévisé. 22.35 Les Enfants du
Placard. 00.20 Apos. 00.35-01.00 Pa-
pier Glacé.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De grote vakantie van Ramc

en Necla. (Jeugdfilm 91).
18.30 You're Welcome. Cursus En-

gels. Les 9.
19.00 Madi. Belgische jeugdfilm ovei

Madi, die tijdens het autoruiten was-
sen een ongeluk krijgt.

19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.41 Uitzending van het CDA.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. Re-

portages uit de regio. Vanavond:
Smokkelaars in Brabant.

21.07 Meestercursus Elisabeth
Schwarzkopf. Afl.3: Vier letzte Lie-
der van Richard Strauss. Onder lei-
ding van Schwarzkopf neemt de so-
praan Charlotte Margiono het lied lm
Abendrot door.

21.32 Vijf tellen rust. Afl.l.
22.30 Journaal.
22.40 Werken aan werk. Serie over

transportsector. Afl.6: Luchtvervoer.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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

Augsburger Puppenkiste. Afl.l: Ein
Kater lernt sprechen.

16.30 Peter und der Wolf. Muzikaal
sprookje van Prokofjev. M.m.v. het
Englisch Chamber Orchestra 0.1.v.
Daniel Barenboim.

17.00 Auf Grosswildjagd im Sabwsi-
Valley. Documentaire over de jacht
op groot wild.

17.30 Alte Ansichten. Vandaag
Streifzüge durch das Sudetenland.

17.45 Magnum. Amerikaanse serie
Afl.: Schwarzer Spiegel (2).

18.30 Sesamstraat.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.
(19.40-19.55 Raamprogramma van
de regionale studio's).

20.00 Die Zwillingsschwestern.
2-delig Engels tv-spel van Robert
Chenault en Melville Chavelson naar
de roman van Judith Michael, met
Stefanie Powers, Gina Lollobrigida
e a

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Ich liebe dich, sonnenver-
branntes Land. Engelse documen-
taire over een reis per helicopter door
Australië.

22.30 Die süsse Haut. Franse speel-
film uit 1963 van Francois Truffaut,
met Jean Desailly, Francoise Dor-
léac, Nelly Benedetti e.a.

00.17-00.22 Laaste nieuws.

België/RTBF 1
16.00 L'écran des vacances. 18.00
Nouba nouba, met: Edouard et ses
amis en Dusty, tekenfilms. 18.30 Ja-
mais deux sans toi, gevarieerd informa-
tief programma. 19.00 Nieuwsover-
zicht. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.25 Lotto en Joker. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Mourir pour Barossa. Zes-
delige serie van Donald Cromble. Afl.3.
21.00 Festival de Rochefort. Vandaag:
Caméléon 66, Eddy Allart, e.a. 21.45
Retour au chateau, zesdelige Engelse
serie naar de roman van Evelyn
Waugh. Afl.3. 23.25 Fantaisie video:
Chopin. 23.30-00.05 Journaal.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Echo-
magazine. 7.15 Het levende woord.
7.33 Echo-magazine. 8.05 KRO-
programma overzicht. 8.08 ECHO-
maagzine. 8.45 Kruispunt. 9.05
Met deKRO, met Arme. 10.05 M/V-
Magazine. 11.05 Echo-magazine.
12.05 KROs Schone Kunsten.
12.56 Meded. voor land- en tuinb.
13.05 KRO-programma overzicht.
13.08 Echo-magazine. 14.05
Nieuwsradio Speciaal. 19.02 De
Plantage. 20.02 BORAT, gespeld
8.0.R.A. accent aigu T. 21.02 Van
u wil ik ziongen. 21.35 Metterdaad.
21.39 Hemelsbreed. 22.02 Begrijpt
u wat u leest? 22.20 België totaal.
22.30 Als mensen veranderen.
23.05 Met het oog op morgen
0.02-7.00 De nacht klinkt anders;
1.02 Muziek in de nacht. 5.02-7.00
VARA's Ochtendhumeur.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 AVRO's
radiojournaal. 9.03 De muzikale
fruitmand. 10.03 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willenweten. 11.58
EO-Metterdaad hulpverlening.
12.03 Lunchtime-magazine. 13.03
Tijdsein. 13.30 De plantage. 13.48
Margreet Dolman. 14.03 Soortge-
noten 14.48 De jazz van Pete Fel-
leman. 15.03 De Vlaamse connec-
tie. 16.03 Ischa. 17.03 Plantage-
Magazine. 17.54 Vrije Geluiden.
18.03 Plantage-Magazine. 18.30
Meningen. 19.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
7.00-0.00 VARA's verrukkelijke
dinsdag. 7.03 De Verrukkelijke 85
van 88, met om 7.00 Peter Holland.

8.00 Luc van Rooy. 9.00 Jan Dou-
we Kroeske. 10.00 Mark de Brou-
wer. 11.00Angelique. 12.00 Pieter-
Jan Hagens. 13.00 Peter Holland.
14.00 Jan Douwe Kroeske. 15.00
Angelique. 16.00 Pieter-Jan Ha-
gens. 17.00 Luc van Rooy. 18.03
Driespoor 19.02 Dubbellisjes.
20.02 Popkrant. 21.02 VARA's
Vuurwerk. 22.02 VARA's Poppo-
dium. 23.02-0.00 Tracks.

Duitsland 3 SWF
14.05 Eine gemischte Gesellschaft.
Reportage over een SOS-kinderdorp.

14.50 ■ Rauber, Gendarm und ein
Dienstmadchen. Italiaanse speelfilm
uit 1958 van Steno, met Nino Manfre-
di, Giovanni Minervini, Gabriella Pa-
lotta e.a.

16.15 Lander-Menschen-Abenteuer.
Zwischen Kairo und Kapstadt. Deel
2.(herh.).

17.00 Rebecca, ein Madehen setzt
sich durch. Afl.: Der 50-Dollar-Preis
(herh.).

17.30 Hinter der Sonne - nebem dem
Mond. Sprookjes van Terry Jones.
Afl.: Hexe und der Regenbogenkater;
der See-Tiger.

17.55 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Hallo, wer spricht?

18.00 Jakub, der Glasmacher. Tje-
schische serie. Afl.3: Rückkehr.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
Aansl.: Rheinsender.

19.30 Unterhaltung '88. Terugblik op
de entertainment-szene, met Michael
Jackson, Herbert Grönemeyer, Loriot
e.a.

20.15 Japan. 4-delige serie. Afl.:l.
Das Elektronikvolk.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Matto regiert. Film van Wolf-
gangPanzer naar de gelijknamigero-
man van Friedrich Glauser, met Hans
Heinz Moder, Fritz Lichtenhahn,
Hans-Joachim frick e.a.

23.00 Caprice. Amerikaanse speelfilm
uit 1966 van Frank Tashlin.met Doris
Day, Richard Harris, Ray Waltson
e.a.

00.35-00.40 Laatste nieuws. .

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Marie Cecile Moerdijk. (8.00
Nws.) 9.00 Continu klassiek. 11.00
TROS Concertzaal. Radio Filhar-
monisch Orkest. 12.30 Nieuwe
klassieke platen. 13.00Nws. 13.02
Klassieke top tien. 13.30 Belcanto-
rium, opera. 16.00 Het Kunstbe-
drijf. 17.00 Het grote werk in kleine
bezetting. 18.00 Nws. 18.02 Lied
van de week. 18.15 Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd. 19.30 Kamermuziek uit de ba-
rok. 20.00 Nws. 20.02 NCRV-klas-
siek: Radio Filharmonisch Orkest
metKoorschool St. Vitus. 21.30 Li-
terama. 22.30 Orgels in de Han-
zesteden (IV). 23.00-0.00 Muziek
van deze eeuw uit Polen.

Radio 5
-6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De creatie. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.

12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 Nederland en
zijn buren. 13.30 Rondom het
woord. 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10 Dagvaardig. 14.30 Zelf mode
maken. 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht
16.30 NOS Ombudsman. 17.35
Postbus 51. 17.55 Meded. en
Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Vers op vijt. 18.20 Uitz. van
deRPF. 18.30Vertel me wat. 18.40
Taal en teken. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Oude-
renwijzer. 21.00 Ca va? 21.30-
-22.00 Latijn.

televisie en radio

Nederland 2______________
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
15.00 Kleine mensen hebben grote

wensen. Programma waarin kinder-
wensen in vervulling gaan.

16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-
weekblad. Presentatie: Mireille Be-
kooy en Tetske van Ossewaarde.

17.00 Ha110...met de TROS. Reacties
van kijkers op televisieprogramma's.
Presentatie: Marlot Bloemhardt en
Freek Simon.

17.30 De bal Is rond. Achtdelig jeugd-
voetbalprogramma in samenwerking
met de K.N.V.B, deel 2.

18.00 ««TROS Popformule. Muziek-
programma gepresenteerd door Mar-
tij n Krabbé en Mariska van Kolck.

18.40 Toekomst in de telecommuni-
catie. Achtdelige cursus over tele-
communicatie 0.1.v. Chriet Titulaer.Afl.: Videotex.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De kof-
fer van Ooievaar.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: Dücker goes disco. Juf-
frouw Dcuker en Merel duiken een
discotheek in om nieuwe ideeën voor
hun journalistieke opdracht op tedoen.

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

20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) Op hoop van zegen. Drie-delige Nederlandse serie naar de ge-

lijknamige speelfilm uit 1986 van Gui-do Pieters. Deel 3 en slot.

21.25 Het nationale communicatie-
spel. Informatief spelprogramma met
als deelnemers de kijkers thuis. Pre-
sentatie: Astrid Joosten.

22.40 Aktua Special. Special over de
gehandicapte kinderen in derde We-
reldlanden.

23.10 De Prooi. Nederlandse speel-
film uit 1985 van Vivian Pieters, geba-
seerd op de Britse thriller Henrletta
Who? van Catherine Aird. Met Maay-
ke Bouten, Johan Leysen, Marlous
Fluitsma e.a.

00.50-00.55 Journaal.

" Rijk de Gooyer in 'Op hoop van zegen. (Nederland 2 - 20.29 uur)

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Ausreis-
ser. 09.35 Mr. Magoo. Tekenfilmserie.
Afl.: Mr. Magoo und Kick Tracy. 10.00

SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Willst Du mem Dad werden? 10.50
Koenen mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 lm weissen Rössl. Duitse operet-
tefilm uit 1952 van Willi Forst met Jo-
hanna Matz, Johannes Heesters, Wal-
ter Muller e.a. 12.40 Telethema: Auto.
14.00 Programma-overzicht. Aansl.: Ihr
Horoskop. 14.05 Jackie und Jill. Die
Barenkinder vom Berg Tarak. Afl.: Das
Hornissennest. 14.30 ■ Lassie. Afl.:
Neue Pachter. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Streit und Versöhnung. 15.50 Koehen
mit SAT 1. 16.00 ■ Meine drei Söhne.
Afl.: Juniorenflugwettbewerb. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von der Shiloh Ranch. Afl.: Der falsche
Weg. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 SAT 1 -Ihr privates Programm. 17.50 Bezau-
bernde Jeannie. Afl.: Die verhinderte
Mondfahrt. 18.15 Glücksrad. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Weerbericht. Aansl.:
Gewinn in SAT 1. 19.10 Cannon. Afl.:
Kubanisches Gold. 20.00 SAT 1 Bliek.
20.10 Stingray. Afl.: Nachtmanöver.
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Alles tanzt
nach meiner Pfeife. Frans/Italiaanse
komedie uit 1969 van Serge Korber
met Louis de Funès, Olivier de Funès,
Noelle Adam e.a. 22.40 SAT 1 Bliek.
22.50 Telethema: Wirtschaft. 23.05 Pe-
ter Maffay in Concert vanuit de Dort-
munder Westfalenhalle. 00.45-00.55
Programmaoverzicht.

SSVC
12.00 Children's SSVC.
12.25 The Real Ghostbusters. Serie.
12.50 Jim'll fix it for Christmas.
13.30 News and Weather.
13.40 The Green Berets. Film.
15.50 The Match. Sport.
17.55 News and Weather.
18.00 The Cannon and Ball Show.
18.50 Wish you were here...?
19.20 A Question of Sport. Quiz.
19.50 The Les Dennis Christmas

Laughter Show.
20.30 No Frills.
21.00 The Ruth Rendell Christmas

Mystery. No Crying He Makes.
22.15 SSVC TV Christmas Competi-

tion.
22.20 The Lenny Henry Special.
23.00 News and Weather.
23.10-00.00 The Equalizer. Christ-

mas Presence.

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 Littles.
10.00 "" Soft and Romantic.
11.00 "" The Nescafé UK Top 40.
12.00 "" Countdown.
13.00 Another World.
14.00 City Lights.
14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 Elephant Boy.
15.30 Castaway.
16.00 "" The Coca-Cola Eurochart
Top 50.

17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget.
18.28 The Times Headlines News.
18.30 I Dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.

19.28 The Times Headline News.
19.30 Gemini Man.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Ruby & Oswald. Film.
22.27 The Uniroyal Weather Report.
22.30 NFL American Football

1988/89.
23.28 The Times Headline News.
23.30 Paris to Dakar.
23.45 "" Popformule.
00.25 "" Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Music is the Key.
01.55 Magnificat.
02.45 Hey Master.
03.25 PGLKA Childrens Theatre.
03.40-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muz. 8.05, 9.02. 10.02 en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, ruilbeurs,
agenda en muz. 13.05, 14.02,
15 02 en 16.02 Kort nws. 17.02
Reg. weerber. 17.05 Limburg aktu-
eel: Agenda en muz. 17.25 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg. 1755 Kort Nws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT2
5.30 Sjapoo. (6.00, 7.00 Nws., 7.30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet leven. 1000 Nws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1988. 13.00 Nws.
13 10 Onvergetelijk. 13.45Orgelre-
cital Ivan Guilini. 14.00 De gewa-

pende man. 17.00 Focus. 17.10
Het algemeen belang. 18.00 Het
orgeltje van Yesterday 19.00 Nws.
19 10 Rockgolf. 22 00 Nws 22.05

Je weet het maar nooit. 23.30-2.00
Twee tot Twee. (0.00 Nws.)

satelliet

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd magazine.
09.12-10.00 Die Springfield Story.

Amerikaanse serie. Herh.
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Gelahmt. Herh.
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Hilfe
für den kleinen Mickey. Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Elnfach Tierisch. Dierenshow

met een kwis. Presentatie: Iff Ben-
nett.

14.55 programma-overzicht.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Ver-
brecher Herrschaft.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Dance Mambo. Muziek- en

dansshow.
17.20 RTL-Spiel.
17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Bornemanns Nahkastchen.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Madchenraub.
18.45 RTL aktuell.
18.55 Karlchen.
19.00 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der Tod Fahrt mit. Herh.
19.50 Weerbericht.
20.00 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: Die stummen Zeugen.
20.55 Ein Amerikaner in Paris. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1952 van Vin-
cente Minelli. Met: Gene Kelly, Leslie
Caron, Oscar Levant e.a.

22.55 RTL aktuell.
23.20 Eine Chance für die Liebe.

Kontaktmagazine.
00.05-00.10 Betthupferl.

3 SAT___________________________________
16.00 DasKind under der Zauberspuk.
Muzikale film met muziek van Maurice
Ravel. 16.50Laterna Magica - Die Zau-
berlaterne. Film van Ivan Steiger. 17.20
Mini-Ziss. Jeugdmagazine. 17.30 Tele-
Zoo. Het jaarvan de robben. 18.00 Für
Stadt und Land. Muzikale winterreis
door het Zwitserse Toggenburg. 19.00
Heute. 19.22 3sat-Stüdio. 19.30 Rings-
trassenpalais. Serie in drie delen. Afl.l:
Die Verschwörung. 21.00 Auslands-
journal. 21.45 Kulturjournal. 21.53
Sport-zeit Nachrichten. 22.00 Fanny
und Alexander. Tv-film in vier delenvan
Ingmar Bergman. Deel 1: Familie Ek-
dahl feiert Weihnachten. 23.30 Ein
neues Denken in Ost und West. Erwin
Koller in gesprek met Valentin Falin en
Horst-Eberhard Richter. Aansl.: 3sat-
Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.15 The Age of Dinosaurs.
10.30 We are the World a Year of Gi-

ving.
11.30 Doll Face.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Cassie & Co.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Chart Attack.
16.00 Supertime.
17.00 Rockin'in in the UK.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Flying High.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 NBA Basketball.
21.30 Power Boats 1988 lOGP.
22.00 Super Football.
23.00 Super Channel News.
23.20 Goodyear Weather
23.25-00.25 Hit Machine.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck. 7.15 Wünsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 9 05 Musikexpress. 10.00 Gut
Aufgelegt 11.05 Gut Aufgelegt.
1200 Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender. 13 00 Fn-
schauf. 14.05Musikzeit Heute: Or-
chesterklange aus aller Welt. 1605
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18.40-
-20.00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 'Treft nach
elf 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva
16.00 Entenjagd. 17.00Musikduell
17.50 Sportshop. 18.00Musikduell.
19.00 Prima. 20.00-01.00 Ein jun-
ges Musikprogramm.

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 905 Musikpavillon 12.07
Gut aulgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert,
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Muj
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22 30-4 05
Nachtexpress.
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Vriendinnenvan priesters
willen uit de anonimiteit

Ni die een relatie hebben met een katholieke priester voelen
"skend, geïsoleerd en door de kerk gediscrimineerd. Een aantal
R wil een netwerk opzetten om elkaar onderling te steunen.
»st willen ze in mei van het volgend jaar uit de anonimiteit tre-

een eind te maken aan de situatie waarin ze nu verkeren.

pentraal Adviesbureau voor
F* en Religieuzen' heeft begrip
F* situatie van de vrouwen, die
P altijd op het tweede plan
yOok erkent het bureau dat
F 8 en andere religieuzen hetl^Uitengewoon moeilijk hebben
P celibataire bestaan dat de ka-
r* kerk hen oplegt. Desondanks
£*st de grote vrees dat de vrou-rh werkelijk bekend zullen ma-

ken en hun problemen zo in de publi-
citeit brengen.

Persoonlijk
Directeur van het adviesbureau, pater
dr. A. Pfaff van de 'Missionarissen van
de Heilige Familie' in Goirle: „Het gaat
om heel persoonlijke zaken, het is
moeilijk om daarover in de krant dis-
cussie te voeren. De problemen waar
de mensen mee worstelen, zijn zo in-
tiem". De pater zegt er op zich geen
bezwaar tegen te hebben dat de pro-
blemen bekend zijn geworden. Het
valt immers niet altijd mee om celiba-
tair te leven, geeft hij toe. En dat geldt
niet alleen voor priesters, maar even
goed voor de andere religieuzen. Dat
de vriendinnen van de priesters graag
een eind willen maken aan hun geïso-
leerde positie, waarbij ze nooit uiting
kunnen geven aan hun gevoelens, be-
grijpt hij. „Het is duidelijk dat die men-
sen aandacht nodig hebben en hulp,
maar dat is nog geen reden om geval
voor geval in het publiek uit te spin-
nen."
Hoeveel religieuzen het moeilijk heb-
ben met de situatie waarin zij verke-
ren, is niet bekend. Evenmin weet de
directeur van het Centraal Adviesbu-
reau voor Priesters en Religieuzen
hoeveel vrouwen een geheime relatie
onderhouden met een priester. „Daar
hebben we geen kijk op, ik durf abso-
luut geen schatting te maken."
Het liefst heeft de pater dat de oorzaak
van de problemen aangepakt wordt.
„De enige oplossing is ervoor te zor-
gen dat een andere structuur van de
kerkelijke organisaties aanvaard
wordt. De problemen waar we nu mee

te maken hebben, zijn inherent aan de
kerk. Dat maakt het juist zo moeilijk."

Ontkoppelen
De problemen zijn allang geleden aan
de orde gesteld. Zon vijftien jaar ge-
leden heeft de toenmalige kardinaal
Alfrink er al voor gepleit het prieste-
rambt los te koppelen van het celibaat.
Pfaff ziet niet dat de ontwikkelingen
binnen de katholieke kerk op dit mo-
ment in die richting gaan. „Het is niet
te schatten hoeveel tijd er nog nodig
is." Pfaff verwacht niet dat paus Johan-nes Paulus ook maar het kleinste stap-
jezal doen in dierichting. De paus on-
derneemt juistvan alles om de opstan-
dige Nederlandse kerkprovincie weer
in het gareel te krijgen.
„We moeten realistisch zijn en inzien
dat we geen ijzer met handen kunnen
breken. Je kunt de structuur van de
kerk niet zomaar veranderen, dat is
een utopie." Zolang het celibaat onver-
brekelijk verbonden blijft met het
priesterschap, zit er volgensPfaff niets
anders op dan de individuele mensen
met problemen te helpen. Algemene
regels zijn daarvoor niet te geven.
„We hebben geen draaiboek, we pro-
beren juist zoveel mogelijk persoonlij-
ke hulp te geven als religieuzen en
priesters zich bij ons melden."

De katholieke kerk verwacht van haar
dienaren gehoorzaamheid. Priesters
die er een relatie op nahouden en de
regels van de kerk schenden, komen
niet zelden in gewetensnood. Pfaff tilt
daar echter niet zo zwaar aan. „Het is
niet veel anders dan het probleem van
de gelovige die vroeger braaf op zon-
dag naar de kerk ging en nu niet
meer.,, De verplichte kerkgang op
zondag is voor hem geen wet van Me-
den en Perzen. „Mensen hebben alle-
maal hun persoonlijke verantwoorde-
lijkheid en die moet je daarin betrek-
ken."

eel klachten
na gebruik

ncosmetica
van de klanten van schoon-.. cialisten heeft weleens last

rj*erkingen van cosmetica. Dit
J* huidarts A. de Groot, die
j?**9aan de Rijksuniversiteit in
Jj9en promoveerde tot doctor inJ*skunde.L e andere mensen die toiletarti-
Letl cosmetica gebruiken, heeft
i_. °cent klachten over irritatie of
i ■ Ofschoon de bijwerkingen
(J*JjJgemeen mild van aard zijn,

niettemin 30 procent van
jL^n die van cosmetica oftoilet-
l*| hinder ondervinden, de der-

van de arts blijkt datj" tweemaal zoveel klachten
I, als mannen. Het verschil

°lgens de promovendus gro-
je 's veroorzaakt door de cosmeti-Vrouwen op haar gelaat aan-

ste klachten betreffen irritatie
'he, d- Dat komt " hoofdzaak
K .ebruik van zeep, shampoo,
'ies 1 en deodorant. Allergische
d 6' zoals eczeem, komen veel_ oor. Het gebruik van huidcrè-
t^Seliak, kleurstoffen voor het
At VQ?eur^es 11 daar verantwoor-

rde k^ s k°mt m 11 proefschrift
,Q0n ''verschijnselen van cosmeti-
ct6

s l°t de conclusie dat irritante
(^ van cosmetica en toiletartike-s,aande huidaandoeningen, zo-

en eczeem, kunnen vererge-

Uje n die bij vrouwen de meesteioj-J* facties veroorzaken zijn:
jjp- gelaatscrème, oogcosme-
HgP. shampoo en badschuim. Bij
_j -.^W dat zeep, aftershave, deo-
s^n aoucheschuim.

Leesoma Tans verwent
graag 'haar' kinderen

f* o^a £oud jullie mond, anders
6cht kir 118 boos!" Maar ze kan

J d 6 J**» worden, de leesoma
is J.^osiusschool in Heerlen.Setv ** Ik ben nu vijf

S i-^soma en ik heb hier veel
i s' L_ aldus deze zeventigjarige
e 1 beftS°Uder °in op een basis"
h Eii «f l aan o-derparticipatie
!%, zoa;fom 2°u een oma dat niet
*< dat aacht mevrouw Tans toen
ottUe«o e basisschool verlegeneesouders.

°E> sch^ "^oen n 1"11 kleinzoon
.^dero hoorde dat er te wei-
-7« het T Waren die de kinderen
M spo-, 2en wilden begeleiden,
kL wel juaan: 'Maar dat doet mijn*Her n dochter, die al lees-

*vak__., eLdde mij aan en na de„ le ben ik begonnen."

hS. kr*!? Week> op donderdag--s>& de leerlingen van de
>7fles va?* een 'leesuurtje'. In

6h er Q ?* of
"» kinderennder toeziend oog van

een ouder - of zoals in dit geval van
een oma - boeken gelezen. „De kin-
deren moeten om de beurt een blad-
zijde lezen en ik moet er op letten dat
ze geen fouten maken. Ik mag niets
zeggen, alleenmet mijn hand op de ta-
fel tikken. Af en toe test ik de lezertjes,
door te vragen waar we zijn met lezen.
Of ik stel ze de vraag 'waar gaat het
boek over1? Ja, en dan gaat er natuur-
lijk wel eens een kind de mist in. Voor
mij is het trouwens ook opletten ge-
blazen, jemoet intens meelezen."

„Ik weet nog goed hoe ik op een ande-
re school meehielp tijdens de schil-
derlessen. De kinderen waren niet stil
te krijgen. Hoe los je zoiets op? Heel
eenvoudig dacht ik, ik neem gewoon
een grote zak snoep mee en beloof de
kinderen dat als, ze goed hun best
doen, ze een verrassing krijgen." Me-
vrouw Tans is er nog steeds van over-
tuigd dat oma's en opa's kinderen mo-
gen verwennen. „En geloof maar dat
ze rustig waren! Maar de schoollei-
ding nam mij dat niet in dank af, dat
kun je je wel voorstellen!"

Mevrouw Tans is trouwens niet alleen
als leesoma actief. Ze heeft meerdere
'hobbies'. „Ik schilder graag. Toen
mijn acht kinderen nog thuis woonden
heb ik één jaar schilderlessen ge-
volgd. Hoe ik toen met zon groot ge-
zin de tijd en de rust daarvoor heb
kunnen vinden vraag ik me nu wel va-
ker af. Maar ik ben nooit bij de pakken
gaan neerzitten. Ik ben mijn hele le-
ven erg actief geweest."

" Mevrouw Tans, de 'oma' van de Tarcisiusschool in Heerlen.
Foto: DRIES LINSSEN

Bijgeschoold
In Nederland trouwen jaarlijks zon
50.000 bruidjes in 't wit. „Wij heb-
ben een verkoop van acht- tot tien-
duizend japonnen in ons land en
uiteraard streven we ernaar dat
aantal op te voeren. Het personeel
wordt regelmatig 'bijgeschoold'
en via modeshows en dergelijke
moeten ze nieuwe ideeën op-
doen."
De collectie van Creatie Libel om-
vat ongeveer vijftig japonnen.
Twee ontwerpers, Dinand Schip-
per en Peter Willems, dragen de
'bouwstenen' aan, Lia werkt de
modellen commercieel uit. Daarna

gaan ze naar een produktiebedrijf.

„Zelf maken? Nee, daar begin ik
niet aan. Ik heb m'n handen meer
dan vol."

Twaalfeneenhalf jaar geleden be-
gonLia Hack voor zichzelf met een
bruidsmodezaak. 'Le Papilion'
werd de naam, gezien het vlinder-
achtige verleden van de eigenares
een juistekeuze. Want voor die tijd
had de Steenbergse 'van alles en
nog wat' gedaan. „Mijn eigenlijke
vak is kinderverzorgster", vertelt
Lia. Ze ging naar Amsterdam om
daar een baan in die sector te be-
machtigen, maar dat bleek niet
mee te vallen. „Toen ben ik in de
Bijenkorf 'zwervende part-timer'
geworden. Dat betekent dat je in-
zetbaar bent op alle afdelingen.
Daarna werkte ik op de produktie-
afdeling van een reclamebureau, in
de Rijp in een restaurant, werd kof-
fiejuf in een bouwvakkerskeet en
kwam vervolgens bij een bruids-
zaak in de hoofdstad terecht. „Dat
was 'n grossier en op m'n 21e reis-
de ik de hele Benelux door om
bruidsjurken te verkopen. Dat ging
prima."

Klein
'Wat ik voor een ander kan, kan ik
ook voor mezelf, moet Lia Hack
gedacht hebben. Vandaar de zaak
in Steenbergen. „De huur was vijf-
tig gulden per week. Dat was dus
beslist niet te veel." In die periode
begon ze ook zelf avondjaponnen
te ontwerpen en Steenbergen
werd al gauw te klein voor Lia. In
oktober 1979 opende ze een zaak
in Roosendaal. Een statig pand,
een bruidshuis waardig. Zeven jaar
later volgde haar zaak in Breda.

Toen een aantal jaren geleden de
avondjapon uit het modebeeld ver-
dween, schakelde Lia Hack over
op het ontwerpen van bruidsjur-
ken. „Ik ging er zelf mee op pad.
Door heel Nederland en België,
daarna op beurzen in Duitsland.
Toen had ik inmiddels een paar
mensen in dienst."Nu heeft ze een
aantal verkoopagenten in boven-
genoemde landen en de beurzen
houdt ze voor gezien. „Daar lopen
alleen maar mensen rond die jouw
modellen willen copiëren.,, Zelf
importeert ze voor de Benelux de
Pronovias-bruidsmode uit Spanje.

vrouw

Bertha sprekend

„Een tijdje geleden stelde ik in mijn
bedrijf een huisman als lasser voor
de avonduren aan. Die huisman zorgt
overdag, terwijl zijn vrouw werkt,
voor de kinderen en 's avonds komt
hij dus in mijn technische bedrijf Ho-
vuma werken. Nadat ik ervan over-
tuigd was dat die combinatie prima
ging, dacht ik: 'Dat moet een vrouw
dus ook kunnen.
In samenwerking met het Arbeidsbu-
reau hebben wij een advertentie ge-
plaatst, waarin we vrouwelijke las-
sers opriepen om te solliciteren. De
voorwaarde was wel dat ze eerst een
cursus moesten volgen. Zeventien
vrouwen reageerden. Al snel hielden
tien vrouwen het voor gezien. Ze von-
den dat ze vuil werk moesten doen.
En ik zat met het probleem dat er in
mijn bedrijf geen sanitaire voorzie-
ningen voor vrouwen waren. Inmid-
dels zijn die voorzieningen in onze
nieuwbouw aangebracht, maar ik

heb nu geen vrouwelijke lassers
meer.

Ik heb als directrice vijftig mensen in
dienst, waarvan zeven vrouwen. Ze
werken allemaal op de administratie-
ve afdeling. Dat vind ik wel jammer,
maar ik blijf ervoor vechten dat er in
mijn bedrijf ook vrouwen aan de slag
kunnen in de technische sector. Met
dezelfde rechten èn dezelfde plich-
ten. Dat laatste zeg ik er met nadruk
bij, omdat ik van mening ben dat
vrouwen niet alleen rechten hebben
maar ook aan de verplichtingen bin-
nen bedrijven moeten voldoen.
Daarom ben ik genoodzaakt om tij-
dens sollicitatiegesprekken een aan-
tal vragen te stellen die ik eigenlijk
zelf niet zo prettig vind. Zoals bij-
voorbeeld: 'Hoe staat het met de zorg
voor de kinderen? Heeft u goede af-
spraken gemaakt wat de taakverde-
ling in het huishouden betreft? En wat
gaat u doen als u zwanger mocht ra-
ken?' Ik weet dat dit voor vrouwen

heel vervelende vragen zijn. Laten
we eerlijk zijn, ik wil best vrouw-
vriendelijk zijn, maar als directrice
moet ik in de eerste plaats aan mijn
bedrijf denken.

Uiteraard is het een prima idee dat
vrouwen die kinderen hebben ook
aan het arbeidsproces willen deelne-
men. Het wordt echter anders als een
klein bedrijf, zoals Hovuma, voor de
opvang van de kinderen moet zor-
gen. Ik ben van mening dat ouders
dit probleem moeten oplossen. Voor
kleine bedrijven is dat geen haalbare
zaak of wij zouden met andere be-
drijven op ons industrieterrein moe-
ten samenwerken. Dan kan eventu-
eel een crèche gerealiseerd worden.
Het werk dat ik voor mijn bedrijf ver-
zet kost veel energie. Daar heb ik
geen moeite mee. Alle beslissingen
worden uiteindelijk toch door mij ge-
nomen, dus ook het aanstellen van
vrouwen. Het is best wel eens fijn om
de macht te hebben."renvrouw van het jaar 1988Bertha Hovers uitReuver.

Foto: DRIES LINSSEN

'Beursbezoekers willen jouwmodellen allen copiëren'

Lia Hack bouwde eigen
bruidsmodebedrijf op

Zesendertig is Lia Hack nu en
behalve directeur van 'Creatie
Libel' is ze ook eigenares van
een bruidsmodezaak in Roo-
sendaal en in Breda. Onlangs
vierde ze, met haar twintig me-
dewerkers, het twaalfeneen-
"halfjarig-bestaan van haar mo-
debedrijf. „Ongelooflijk hé",
zegt ze zelf. „Ik ben er dag en
nacht mee bezig en leef in en
voor de zaak. Ik doe 't ook ont-
zettend graag, anders kon 't
ook niet, dan hou je 't gewoon
niet vol. Een gezin erbij zou ook
niet kunnen. Het is 't een of 't
ander. Daar kies jevoor."

'Creatie Libel' is de naam van de
bruidsmode die door de Steen-
bergse Lia Hack op de markt wordt
gebracht. En dat gebeurt niet al-
leen in Nederland, maar onder
meer ook in deScandinavische lan-
den, Amerika, Canada, Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland hangen.

" Lia Hack tussen demannequins tijdens de show waarmee ze het 12Y2 jarigbestaan van 'Creatie Li-
bel' vierde.

Zalmtint
„Ik ben zon elf uur per dag in touw.
Het hele management, de ontwer-
pen, reizen naar de agenten en
sinds kort hebben we ook in België
een ontwerpbureau voor mannen-
mode. Dat doe ik samen met Her-
man Knaap en Lacerna uit Amster-
dam. We willen moderne trouw-
pakken brengen voor de man. Pak-
ken van deze tijd."

Uit ervaring weet Lia Hack, dat
sierlijke, eenvoudige modellen de
voorkeur hebben van de jonge
bruid. „En wit blijft een belangrijke
kleur. Hoewel, wij hebben nu een
nieuwe, warme zalmtint. Die slaat
ook erg aan."

„Dit is een leuke handel. De men-
sen die onze zaak binnenstappen,
zijn gelukkig. Er hangt altijd een fij-
ne sfeer." En ook de bruidjes van
vandaag komen meestal met hun
moeder een jurkkopen. „Dat moet
nog altijd een romantisch ge-
heimpje voor de bruidegom blij-
ven", lacht Lia Hack.

Vrouwen onderaan de ladder in milieuorganisatie
De grote milieuorganisaties heb-
ben weliswaar veel vrouwen in
dienst maar zij vervullen daar
meestal de laagste functies. Ruim
meer dan de helft van de vrouwelij-
ke medewerkers vallen in de laag-
ste salarisschaal. Dit blijkt uit een
onderzoek naar de betaalde ar-
beidspositie van vrouwen in dienst
van natuur- en milieuorganisaties,
die deel uit maken van het Lande-

lijke Milieu Overleg (LMO)

De werkgroep Vrouwen en Milieu
van de Vereniging Milieudefensie,
die het onderzoek heeft laten uit-
voeren, is van mening dat de be-
trokken organisaties in de afgelo-
pen jaren alle kans hadden een
meer op de vrouw gericht perso-
neelsbeleid te voeren. Sinds 1981
is het aantal arbeidsplaatsen bij de

natuur- en milieuorganisaties met
38 procent toegenomen. Het gaat
om 68 nieuwe functies. De werk-
groep wil dat er een emancipatie-
werkster wordt aangesteld om de
personeelsfunctionarissen van de
organisaties te begeleiden bij het
aannemen van nieuwe mensen.

Slechts 10 procent van de vrouwe-
lijke medewerksters heeft een be-

leids-, onderzoeks- of bestuurs-
functie. Het overgrote deel (70 pro-
cent) is secretaresse. Niet meer
dan 6 procent van de vrouwen valt
in de hoogste salarisschaal. Bij de
mannen is dat 43 procent. Mcci
dan de helft van de vrouwen (66
procent) moet het met het laagste
salaris doen, terwijl slechts 20 pro-
cent van de mannen in deze cate-
gorie valt.

Onderzoek tijdschrift Opzij

Vrouwen
zijn betere
chefs dan
mannen

Vrouwen zijn betere chefs dan
mannen, ze hebben meer over-
wicht, organiseren beter, maar
hebben ook minder schroom har-
de maatregelen door te voeren.
Uit een onderzoek dat het feminis-
tische tijdschrift Opzij heeft laten
doen, blijkt dat de meeste Neder-
landers om die reden graag een
vrouw als chef hebben. Slechts
dertien procent van de chefs in
Nederland is vrouw, in de echte
top-functies is dat slechts twee
procent.

De vragen werden voorgelegd aan
800 willekeurige Nederlanders, voor
de helft mannen met een baan, aan 400
Opzij-lezeressen met een baan en aan
200 geselecteerde leidinggevende
vrouwen.

Vrouwen doen niet onder voor man-
nen wat betreft deskundigheid en be-
sluitvaardigheid. Ze delegeren net zo
goed en staan open voor het perso-
neel. Het belangrijkste verschil met
mannen is dat ze niet altijd met hun
werk bezig zijn. Opzij betwijfelt of dat
een minpunt is.

Over het algemeen zijn de Nederlan-
ders best te spreken over hun chef.
Zeventig procent vindt dat die zijn vak
beheerst en hard werkt. De Opzij-le-
zeressen zijn kritischer. Zij zijn matig
positief over hun vrouwelijke bazen en
uitgesproken negatief over de andere
sekse.

De lezeressen geven de voorkeur aan
een vrouw als chef, maar ze hebben
geen voorkeur voor vrouwelijke on-
dergeschikten. Van alle chefs zijn
vrouwen met alleen mannelijk perso-
neel het slechtst af. De vrouwelijke lei-
dinggevenden en de Opzij-lezeressen
zijn van mening dat zij het werk van
hun chef net zo goed zelf kunnen
doen, ze vinden zichzelf deskundiger.

De ondervraagden blijken niet erg
carrière-gericht. Slechts twintig pro-
cent wü hogerop. Veel verdienen
staat niet bovenaan de lijst van absolu-
te voorwaarden voor een prettige
baan. Vrouwen vinden part-time wer-
ken erg belangrijk, mannen niet.
Vrouwen blijven grotendeels opdraai-
en voor huishoudelijkeklussen. Zij ko-
ken en blijven thuis als het kind ziek
is. Van de leidinggevende vrouwen
heeft een kwart het krijgen van kinde-
ren uitgresteld, vijftien procent ziet
daar definitief vanaf.

Vrouwen voelen
zich niet veilig in

recreatiegebieden
Vrouwen voelen zich in openlucht-re-
creatiegebieden niet altijd even veilig.
Daarom bezoeken zij deze terreinen
minder dan mannen.

Dit is gebleken uit onderzoek dat door
het ministerie van landbouw wordt
verricht naar het bezoek aan open-
luchtrecreatiegebieden. In een rap-
port aan de Tweede Kamer schrijft mi-
nister Braks dat hij heeft besloten bij
de verlening van subsidies voor nieuw
aan te leggen recreatieterreinen, een
optimale sociale veiligheid door een
aangepaste inrichting van de terreinen
als voorwaarde te stellen opdat vrou-
wen zich veiliger kunnen voelen. Bo-
vendien zal de minister verscherpte
aandacht aan de milieuaspecten ge-
ven.
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ikhoopdat PSV het mij niet kwalijk neemt'

Romariofit voor
buurtfeest in Rio
iM JANEIRO - PSV's Brazi-
PB* aanwinst Romario heeft on-"s2ijn tegen Groningen opgelo-
ijoetblessure meegedaan in een

kerstwedstrijd op een
t ërasloosen hobbelig veld. Ro-
y die zich bij aankomst in Rio
s>eiro nog met dc rechtervoet
? verband op krukken voortbe-
?' zei „te hopen dat PSV mij het'Pelen in Brazilië niet kwalijk
J6(nen". Hij had in Eindhoven
toestemming gevraagd voor

duel.

ï^fio verklaarde dat hij alleen, had gespeeld om zijn familie
2,°ral zijn vader te plezieren. Va-
Mevair dc Souza Faria organi-
al 32 jaar op eerste kerstdagv °etbalwedstrijd tussen leden

t^in familie. Het was vanzelf-
*end dat Romario werd gese-
£d toen bekend werd dat hij
?stdagen in Rio dc Janeiro zou
P*ngen.
!'jio nam geenrisico's op het in
slechte staat verkerende voet-
t Het duel vond plaats in dc
°udigc arbeiderswijk waar hij

en werd door talrijke
J^ewoners en dc pers bijge-
.«" Dc wedstrijd eindigde ge-

voetballer zei geen ge-
r sProblemen te hebben over
*l* PSV niet op dc hoogte was.
**rio besloot te spelen omdat hn'

er zich fysiek toe in staat voelde. „Ik
heb dan wel geen toestemming ge-
vraagd, maar PSV heeft mij me ook
geen specifiek verbod opgelegd",
verdedigde hij zichzelf. De Brazi-
liaanzei ook nog dat de blessure, die
hij opliep toen hij door Groninger
Hennie Meijer werd geraakt, niet
ernstig is. „Het is een lichte spier-
verrekking en ik maakte tot eergis-
teren gebruik van krukken omdat
ik moeilijk op mijn rechtervoet kon
steunen. Maar nu voel ik mij prima".

Romario verklaarde dat hij gedu-
rende zijn verblijf in Rio bereid was
om nog in andere wedstrijden op te
treden. „Ik denk niet dat het mijn
blessure zal verergeren. Integen-
deel, het zou mijn hoofd weer wat
goed doen", verklaarde hij.Romario
keert op 4 januari naar Nederland
terug.

Luc Krotwaar
heer en
meester

{iEERLEN - Luc Krotwaar
ceef_ de jaarlijkseAVON-kerst-

op zijn naam geschreven.,_e atleet uit Eindhoven klopte
y.et ruim een minuut verschil

Ju concurrent Michel Frans-en1 op de tien kilometer. Voor
,j n daverende verrassing zorg-
de Vaalser hardloopster Rita
t^'rioye. Qp het onderdeel kor-
st cross was ze nauwelijks te
,Uiten Slechts één man bleef

r de baas: Rob Sluyper. Alle
k< ere mannen moesten in het_t'eit op de middenlange af-
raden hun meerdere erken-
h i 1: °P de foto van CHRISTA
I^LBESMA de eenzame Luc
ty °twaar, die heer en meester
fy op net traditioneel lood-

are parcours.___ Zie verder pagina 19

Sensationele proloog Parijs-Dakar

Vatanen over de kop
NeM?NA - Spectakulairder
%[en a'!y Parijs-Dakar haast niet
>cAe A jj.eg.nnen. Bij de proloog
r^in'. Hoorneter op.een industrie-
els 1J ®arcel°na sloeg maandag
_.&tune favoriet Ari Vatanen, aan?t_ t5ir van een met 600 pk toege-Ugeot 405, al over de kop.
Ü? Werd het linkerportier van
inwint n gerukt en de voorruit
3atj, .d- De vroegere rally-we-
rvel/' 10611 kwam er zonder
J_?_e tpUren vanaf en beëindigde
Sr 4 H deklo^i die overigens
r^ee startv°lgorde bepaalde
s rall v erste etappe van de woen-

endWoensdag in Tunis, nog

*_
_

ZieKSte
i

uren van de wedstrijd
iW__ n al een ongeluk voor. De

-56-jarige Franse motorrijder Jac-
ques Langlois verloor zondagmid-
dag in de omgeving van Martel
(Midden Frankrijk) de macht over
het stuur van zijn Honda. De rijder
vloog uit de bocht en werd in be-
wusteloze toestand met schedellet-
sel opgenomen in een ziekenhuis in
Brive.
De beste tijd in de proloog werd ge-
maakt door de Fransman Guy Fre-
quelin. Hij finishte na 7 minuten en
18,27 seconden. Ex-formule 1-cou-

reur Jacky Ickx werd tweede op
drie seconden. Vatanen had overi-
gens al eerder pech gehad, net als
Frequelin en Ickx. Zij arriveerden
te laat bij de tijdcontrole, doordat
een enorme mensenmassa, die de
rallycoureurs wilden bewonderen,
de toegang tot het proloogterrein
versperde.
Eerste kerstdag waren in Versailles
396 deelnemersvoor de monsterral-
ly gestart, die 13 januari in Dakar
eindigt. In totaal 241 auto's en 155
motoren komen voor de respectie-

velijke hoofdprijs na 10.000 kilome-
ter in aanmerking. Vorig jaar start-
ten 602 deelnemers.

Uitslag: proloog, auto's: 1. Frequilin
(Frankrijk) Peugeot 205 in 7.18,27; 2. Ickx
(Belg) Peugeot 405 op 3,4 sec; 3. Wambergue
(Frankrijk) Peugeot 205 op 5,23 sec; 4. Larti-
que (Fr) Mitsubishi Pajero op 11,71; 5. Tam-
bay (Fr) Mitsubishi op 20,88; 6. Cowan (GB)
Mitsubishi op 22,92; 7. Vatanen (Fin) Peu-
geot 405 op 25,97; 8. Da Silva (Fr) Mitsubishi
op 29,11; 9. Ambrosino (Fr) Toyota op 29,77;
10. Auriol (Fr) Buggy Loto op 30.62.
Motoren: 1. Peterhansel (Frankrijk) Yama-
ha 6.46,17; 2. Balestrieri (Italië) Aprilia op
11,29; 3. Arcarons (Spanje) Suzuki op 15,58;
4. Terruzzi (It) Cagiva op 17,97; 5. Huynen
(Belg) Suzuki op 20,71; 6. Mas (Spanje)
Yamaha op 23,84; 7. Vall (Spanje) op 25,41;
8. Charbonnier (Fr) Suzuki op 26,20; 9. Mo-
rales (Fr) Honda op 26,53; 10. Rahier (Belg)
Suzuki op 31,60.

Van Basten solist, die Gullit niet wil imiteren
'Mooier dan

Gouden Schoen'
PARIJS - „Deze uitverkie-
zing is het hoogst haalbare
voor een voetballer. De titel
zegt me veel meer dan de
Gouden Schoen van 1986,
als Europees topscorer. Het
verschil is het podium", al-
dus Marco van Basten, na-
dat hij uitgeroepen was tot
Europees voetballer van
het jaar, met zijn ploegge-
noten bij AC Milan, Ruud
Gullit en Frank Rijkaard,
respectievelijk in tweede en
derde stelling.

Voor het eerst sinds 1972, toen deWestduitsers Beckenbauer, Muller
en Netzer in deze volgorde de
hoofdprijzen verdeelden, bezetten
weer eens drie spelers uit één land
de ereplaatsen bij de uitverkiezing
tot Europees voetballer. De uitver-kiezing werd verricht door voetbal-
journalisten uit zevenentwintig
Europese landen.

Nooit eerder is het voorgekomen,
dat drie clubgenoten op het erepo-
dium mochten plaatsnemen. De bij-
behorende onderscheiding, de gou-
den bal, werd voor het eerst in 1956uitgereikt aan de Brit Sir Stanley
Matthews. Van Basten is de derde
Nederlander die de eer te beurt biel.
Johan Cruijff, die drie keer won
(1971, 1973, 1974) en Ruud Gullit
(1987) gingen hem voor.

„Topschutter ben ik geworden in de
Nederlandsecompetitie", aldus Van
Basten. „De trofee is gebaseerd op
doelpunten. Die maak je gemakke-
lijker in Nederland dan in Italië of
Spanje. Deze Gouden Bal heeft veel
meer waarde. De vergelijking is veel
eerlijker. Maar verzadigd? Nog lang
niet."

„Ik put mijn motivatie uit de wil om
dit succes nog een paar keer te her-
halen. Er zijn bovendien als indivi-
du en als team nog zoveel dingen te
winnen. Daar kan ik nog wel een
bladzijde vol van schrijven", voegt
de voetballer er aan toe, die begin
van het jaar nog vreesde voor zijn
loopbaan en hardop dacht aan het
incasseren van zijn verzekeringsuit-
kering van drie miljoen Nederland-
se guldens.

Marco van Basten houdt de eer van
Europees voetballer van 1988 het
liefst voor zichzelf. De Utrechter

wenst zijnploeggenoot Ruud Gullit,
de topper van 1987, niet te imiteren.
Die droeg de prijs op aan Nelson
Mandela, het symbool van de strijd
tegen de apartheid. Van Basten wil
hooguitzijn familie betrekken in de
verovering van de Ballon dOr, de
gouden bal. „Ik heb dit zelf gedaan.
Weinigen hebben me geholpen.
Hooguit wat familie en kennissen.
Hulp is leuk, maar uiteindelijk moet

je het zelf doen."

Dergelijke uitspraken horen bij
Marco van Basten, een harde, een,
solist, die vooral op eigen kunnen
vertrouwt. Het is de geboren eigen-
schap van een spits, een midvoor
dievier jaarachtereen in Nederland
topscorer werd van de eredivisie.
De vijf treffers en het Europees
kampioenschap in de Bondsrepu-

bliek Duitsland hebben de 24-jarige
spits echter ook bevestigd in zijn
overtuiging, dat alleen samenwer-
king doet slagen in een teamsport.

„Zon teamtitel is het begin. Als het
elftal niets wint, dan kom je ook
nooit in aanmerking voor een per-
soonlijke titel. Gullit was vorig jaar
een uitzondering. Hij is een van de
weinigen, die zonder een groot suc-

ces Europees voetballer van het jaar
is geworden. Normaal wordt er ge-
keken naar de prestatie van een
team. Is er één speler, die daarboven
uit steekt, dan wordt die al gauw de
speler van het jaar. Deze Gouden
Bal is dan ook de erkenningvan het
Nederlands voetbalelftal, waarbij ik
op een speciale manier naar voren
ben gekomen."

Van Basten is de 25ste speler, diebij
de 33 uitverkiezingen sinds 1956, als
Europa's beste werd verkozen.
„Mezelf vergelijken met eerdere
winnaars is moeilijk. Ik wou dat ik
zo goed was als Johan Cruijff. Maar
ik heb niet het gevoel dat ik zo goed
ben. Nee, ik vind hem beter. Het
verschil tussen ons is dat hij elke
wedstrijd dominant» aanwezig was.
Ik kan nog wel slechte wedstrijden
spelen. Daarentegen ben ik nog
jong. Ik kan nog veel leren."

Van Basten is van jongsaf aan bege-
leid door befaamde coaches. Kees
Rijvers ontdekte hem als bonds-
coach en voorspelde hem als zes-
tienjarige al een plaats in het Neder-
lands elftal. Johan Cruijff kneedde
hem bij Ajax via een harde, vaak
botsende aanpak tot de topspeler
die geschoold werd voor een rol in
de Italiaanse profwereld. Rinus Mi-
chels had als coach van het Neder-
lands elftal het geluk, dat hij de
spits via een reserve-rol tot onge-
kende scherpte kreeg. Maar het kan
nog beter, is de vaststellingvan Van
Basten na een jaarzonder weerga.

Van Basten ziet, in het kader van de
vele aanslagen en zijn slechte ge-
wrichten, geen kans tot zijn voetbal-
pensioen in de punt van de aanval te
opereren. Een rol als de Cruijff-in-
zijn-latere-jaren, als terugvallende
architect, ambieert hij evenwel niet
hardop.

„Ik zou het kunnen. Tot nu toe heb
ik het nauwelijks geprobeerd. Bij
Ajax heb ik wel eens gewisseld met
Bosman als minder diepe man. Het
is een hele omschakeling, maar
soms zou ik het wel willen. Als het
in een wedstrijd minder gaat, dan
krijg je alleen maar onbespeelbare
ballen. Als je van achter komt, dan
heb je niet constant een man in de
nek, je krijgt meer ruimte en wordt
meer aangespeeld. Dat leidt tot
meer invloed in dewedstrijd."

" Marco van Basten: 'Dit is hoogst haalbare voor een voetballer, maar ik put motivatie ui} de wil
om succes nog te herhalen. Foto: dries linssen.

Toppers van
Europa

" PARIJS - De ranglijst van de
verkiezing tot Europees voet-
baller van het jaar 1988 is: I._
Marco van Basten 129 punten;'
2. Ruud Gullit 88 p; 3. Frank
Rijkaard (allen AC Milan) 45 p;
4. Alexej Mikhailitsjenko (Dy-
namo Kiev) 41 p; 5. Ronald
Koeman (PSV) 39 p; 6. Lothar
Matthaus (Inter Milan) 10 p; 7.
Gianluca Vialli(Sampdoria) 7 p;
8. Franco Baresi (AC Milan),
Jürgen Klinsmann (Vfß Stutt-
gart) en Alexander Zavarov (Ju-
ventus), allen 5 p.

" De lijst van winnaars: 1956
Matthews, 1957Di Stefano, 1958
Kopa, 1959 Di Stefano, 1960
Suarez, 1961 Sivori, 1962 Maso-
pust, 1963 Jasjin, 1964 Law,
1965 Eusebio, 1966 Bobby
Charlton, 1967 Albert, 1968
Best, 1969 Rivera, 1970 Muller,
1971 Cruijff, 1972 Beckenbauer,
1973 Cruijff, 1974 Cruijff, 1975
Blosjin, 1976 Beckenbauer,
1977 Simonsen, 1978 Keegan,
1979 Keegan, 1980 Rummenig-
ge, 1981 Rummenigge, 1982
Rossi, 1983 Platini, 1984 Platini,
1985 Platini, 1986 Belanov, 1987
Gullit, 1988 Van Basten.

Luxe op weg door woestijn waar nood groot is

Witte vloot zonder grenzen
Van onze speciale verslaggever

BARCELONA - De veiligheid
van de deelnemers aan Parijs-
Dakar moet bijzondere prioritei-
ten krijgen. Zoveel is duidelijk!
Bedenkelijk wordt het evenwel
als je vast stelt dat de karavaan,
die voor een korte proloog de
tenten opsloeg in Barcelona en
gisteravond inscheepte voor de
overtocht naar Tunis, begeleid
wordt door veertig artsen, waar-
onder tien chirurgen, een radio-
loog en twee anesthesisten. Art-
sen zonder Grenzen, een interna-
tionale humane organisatie die
met bescheiden middelen nood
leent waar enigszins mogelijk is,
moet het met veel minder stel-
len. In Soedanese kampen vech-
ten dertig doktoren en verpleeg-
sters dag en nacht om de levens-
draad van 100.000 vluchtelingen

nog enkele minuten aan te span-
nen.
Luxe dus op de weg door de
woestijn, dieoverigens Sahellan-
den kruist waar een bedenkelijk
tekort heerst aan voedsel en ge-
neesmiddelen. Roger Kalmano-
vitz, 42 jaar en specialist van
Afrikaanse rally's, is coördinator
van de dienst veiligheid en geeft
inzage in de technische infra-
structuur waarover de medische
vloot beschikt.
„We hebben twaalf 4x4 Toyota's
BJ 45, twee vrachtwagens, twee
helicopters en een vliegtuig, alle-
maal uitgerust met de modernste
apparatuur voor radiologie,
scanning, reanimatie, heelkundi-
ge ingrepen, immobilisatie. Per
wagen bevinden zich twee dok-
ters en per helicopter eveneens
twee. Anderen maken de dienst

uit in de bezemwagen, op nevral-
gieke punten op de omloop of
bevinden zich in de veldhospita-
len die onderweg zijn opgericht
en eveneens tot in de puntjes zijn
uitgerust".
Er wordt gerekend op tien inter-
venties per dag, op vijfendertig
repatriëringen tijdens de hele
rally. Het meest beducht is men
voor letsels aan deruggewervels,
waaraan vooral de motorrijders
bloot staan. Bij een valpartij is
hun lichaam immers hun enige
bescherming.
„Wij verzorgen uiteraard ook
kleine ongemakken: hoofdpijn,
buikloop, stress, maagstoornis-
sen. Voor iedere volger die zich
onwel voelt, houden we een me-
dicijn of een spuitje klaar".

De kostprijs van de hele opzet

raamt Kalmanovitz op ongeveer
anderhalf miljoen gulden, zon-
der uiteraard de prijs van de be-
geleidende voertuigen mee te re-
kenen. Alles wordt betaald door j
het verzekeringswezen en de far-
maceutische industrie. De artsen ;
werken kosteloos. Zij kiezen
voor het avontuur en offeren vrij- j
willig hun verlof op voor Paijs-
Dakar. Aan kandidaten is er geen I
gebrek. Dit jaarmoesten er hon-
derd afgewezen worden. Zouden i
ze voor Soedan en Armenië ook
zo gretig in derij gaan staan?
Pittig detail. De heer Kalmano-
vitz, die „Les hommes en blanc" i
zoals ze genoemd worden din- !
geert, heeft totaal niks met het
artsenberoep te maken. Hij leidt
een verzekeringsbureau. Gespe-
cialiseerd in verkeersongeval- i
len...
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ZERVICE RUBRIEK

[7 ~\ I heftruck-verhuur

vanderbroeck 043-631400

Bi] vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 22-12-
-1988 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN
1. J.P.M, van den Bongard, Kerkraderstraat 63,

6471 BK Kerkrade, vh h.o.d.n. Jan van den Bon-
gard te Heerlen. Rechter-commissaris: Mr.
G.M.C.J. Gemmeke-van Delft. Curator: Mr.
M.C.L.G. Ruyters-Stevens, Hoofdstraat 36, 6461
CR Kerkrade, tel. 045-452789 (flnr. 13621).

2. Haas-Jongen BV, Hommerterweg 208, 6431 EZ
Hoensbroek. Rechter-commissaris: Mr. G.M.C.J.
Gemmeke-van Delft. Curator: Mr. C.L.J.R. Lückers,
Caumerdalsestraat 1, 6416 GC Heerlen, tel. 045-
-717995 (flnr. 13622).

B. OPGEHEVEN
3. Aprovo Beheer BV, Kleine Gracht 1, Maastricht

(flnr. 12826).
4. Handelsonderneming Jol BV, Kupstraat, Spau-

beek-Beek L. (flnr. 13437).
5. J.E.J. Terheijden, Fossielenerf 670, Heerlen, v/h

h.o.d.n. Dakdekkersbedrijf J.E.J. Terheijden (flnr.
13516).

6. Mr. C.G.M.M. Grouls, Zonstraat 59A, Kerkrade
(flnr. 13547).

C. GEËINDIGD DOOR SLOTUITDELINGSLIJST
D.D. 16-12-1988

7. C.A.J. Pohl, h.o.d.n. Wieking Fish. vh wonende
Klimmenderstraat 82, Voerendaal. thans wonende
Egstraat 34, Heerlen (flnr. 13236).

Wordt RIJINTRUCTEUR
(m/V) of rijschoolhouder

Haal het enige door
Ministerie erkende Kader-
schooldiploma. In januari
starten in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Meer dan 250 vacatu-
res. Dus vast en zeker werk.
Wilt u echt een fijne baan
en een prima toekomst?
Bel dan nu (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
de Kaderschool: 04998-
-99425.
Gevr. vr. part-time HULP
(18-24 jr.) voor in cafetaria-
snackbar. Tel. 045-213451.

Wie met 2 rechterhanden
en kennis van electrisch
LASSEN wil montagewerk
doen. Vast werk, lt. 25-30 jr.
F. Straten, Eykskensweg
18, Geulle. Tel. 043-641044.
SCHOONMAAKST. gevr.
v. werkz. op afroep en voor
op projecten. Schr. soll.
richten aan Gebouwenser-
vice de Wisser,Kristalstr. 7,
6412 ST Heerlen.
Gevr. net WINKELMEIS-
JE lft. 17-18 jr., full-time
baan. Slagerij Hermans,
Kasteellaan 85, Heerlen.
Tel. 045-720102.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.

MEISJES gevraagd voor
excl. bar. Halen/brengen,
tel. 045-244240/241592.

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

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-

Irantie. Vr. vrijbl. advies/of-

' ferte. Bel 045-453818.
OPRITEN: erfverhardin-

' gen etc. vlgs. de nieuwe
iunieke stabilatiemeth.
Duurzaam vorst-vrij, en
geen spoorvorm. meer.
Vraag vrijbl. info en prijs-
opg. Kallen Stabilisatie
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Met spoed gevr. tegen ver-
goeding persoon in bezit
van AANNEMERSDIPLO-
MA. Br. o. nr. 627 Limburgs
Dagblad, Baandert 16, 6136
ER Sittard.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave.' Scliillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. ftVJ Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.

Bontmantels
Dames, ruil nu uw oude
bontmantels of lammy's in
voor een nieuwe. Ze zijn bij

IIons nog honderden gul-
dens waard. Onze nieuwe
collectie 1988 is enorm:
edelbont, lammy's, gevoer-
de regenmantels.

Inez Bont
Grote Gracht 87 Maas-

tricht, tel. 043-252259.

Keuken-aktie
In wit/beige 2.70 tot 3 m
kompl. m. app. (3 dlg. van-
af ’ 3100,-. In eiken land-
huis, 3 kleuren v.a.

’ 3990,-. Vossen Keu-
kens, Eikenderweg 77 en
Glaspaleis, Kerkplein
Heerlen.

I °P Nieuwste mo^ell^l 9 WM

H magnetron, J
V°°r keukens. \ vQ°r!^-MB^ffl

TOMZONKEUKENS - SANITAIR
Meer dan 60 keukenopstellingen

Hofdwarsweg 69, Geleen, tel: 04490-42516 (nabij crematorium)
Nieuwstraat 25, centrum Hoensbroek, tel: 045-211889

Er is geen beter adres.

■ ïfj^-"/»-**?. Gs ■■ Estelle.ans9B.-niJ ."■ ■■- Ig____-Jl
___P.lj^)eii«^

"^_^B Jacks en blazers

E_______S_______l M »«♦ 50% korting ■■ pantalons tot 50/ J
BJ!sEËffl_________ I Blouses 1»-- ||■ÉÉipMHOTPNÉIfI Hl vanaf on - IISE ■ Bokken 2__J_^l___f^!!_r^-!^,^__i9___fc_______. Il __——_________■__________! I

■ I vanaf I
■ Japonnen 9ö— II

Srt'Sßjr^arTJl^ _____jl
PU JE'HH.^^ ipTruién ____^__________H_____j

HliM>l^rW^_>M_l!-_—_■*-*_—WJtÉBJM 11 ■ -■ —_B____ff____
___i ___________!

KOOP NU-BETAAL IN 198&
f«*»__,__.- JfiKklantenkaart v.a. f40,~ p.mnd/in 3xkost nietmeer. I
I ! «Dagelijksthuisbezorgen! -p^4_y 1'/ /TTC^^^^-^ / «Perfekte service Is? 045-313267 j\/ ;ttS^C_:__^-?^ %M WÊwÊ^^^^^^^^^^^ " Ruime parkeergelegenheid (gratis) ife=^_ j.

_Lw%.JjlS_li E WwfbjiM EüM iln c B^s-5-Mi^l ,L. ro9- I 1 i_=^=_j^!^=ï'i!ii E irynÉnaKJi h

. AKTIE 11 ,JJ , 4fill VB \ _^^ SSj^k. |PB«aBML/500.--j| saw fffÜIJV ||%UR|* NU^^ 1599.- H
mmururmrmmWJt l' 11 I _._^rs,r m mlw mmW ssrtr^llOll __^3^7fi_H ' I 1 _€__! V_ _"■■ 2 AV_nCTI schakeling . ma. S jaar *^ — " _^<I_B I 1-1 Blffffl I 1I I Wii_^__U__________ibi^i_^^i^i^i^i^^i fi. 1 'au- I^^MïrJJl

_■ KTwl,_r,ffß, _TrffyT?l____________________rZ^- __r^^"^""^^""""^"^_i __r'

| p^. 'tsl r '**l i^ilwigpi ____i_____________l ____.ü^lE^3m , "' ■ """ I I] i_________l________________i I K, . _£ ___. fj^fflu^lj^i^ j^____uL_j f'll'l"1'"" l'l [BOSCH bh BL___, I

I PHILIPS VR 6470 VHS HO Vrd.or.conl.. tt_S >MW^MmMB f/ "" m^k _J ■_» VOO^,^ T -— "»* \_ __/ I'
I ~ ■—-J I _.c».«»,._ndb„.. l|ill__S_---Z~''. ■I SB I DE^_f— Ijl <— ""*, KoEL^rVu^ B|

~"» =-— I D_Uv"._...»er.,-._.r »»____ M^Bj' ~' - IW^ _- "** TT\I l>N *■ „c WVOGtL'^
MM ----------'''f --_ lop4 programma ~n 31 r_^__B__ta»^__ RSTL FJ-H_____P__!P_" '1 " lNB° f,T^<_£ «T IVfffIr»li inel# I __Trroi I °-W«_„orr,,,g.h._ / I_r^^JJ«B__^^B^",*^^^^^^^Bt I , - -"** - "*" ■ ________________________■ flTWi'lUM I I |_l _, ■ I ■Ul_ L! I gen. 35 voorkeunenders. ’(X ~■___fßSr_ M^~"f~^5P Tl l|_: ■ X___^^___*__* I L____L<■ IKri ILIr-l Sikß |rr__B l,Jn..Sean.«in,lu,t,n9. /CASc^ ü________~F_. Bi| aankoop i%_____Maj - """ ■ |B^TTKWTTÏVWM I '"cl draadloze afsLindsbe GRATI Bj ;f« audio CD-set ,ftpiI______T_i1______T_i ■ j___ F-s ■ Hffltffv _)_.

twalßi IFjl ■ 1 M*ïllln iLkkst> ______I^lli---fe^t__P I r;--:;rRc2" 7Q I "_______IH r_Kn r s
Pl'-Tl UUMt jL-JTi-i-iliiT,-ii^^J la^r^r..;-»,.,. lillli gn^j^y^ji

i" e_4_^wKr! t—T, 11;1La 1"|r^^ü-_-----i| =~^ ffffftg luN*]"VI*J il_iiff_B CkT <^|
'I Huil fr" """""^-3:-=—-J°^ ïE_^_S___B j_g|j|jup j KMt&H ?l_3 '| ijl JJIIIi1 ~ii!l __«______._.__ ffil ""Hir' _M| !;ls'..wil)l'i^PJ ||——j H l> loi I Bn *-*^> a

BS t-JMÉBO.~4-!-.9 ____■ I AKAiv,d»r«„rd., BPr'ffi PQ^^B |^B,| aankooravi 500 Watt 15 Liter. 5 Standen._*JlI vT*TIP I "_____________S^ 3a-V ij| I VS 22 audio-CD-set »■ ■ «■> ~» » W f~l I I P^B 'tT--B «"d." 4Progr"/""eken /TlllT I'III 1 1 M|-=---g-=a---^--|j W| ICD plaat |l _JL||| mcl PMA' ü_i^__________l _ '_^^^________^^_— lH iLT iI i pj^| I StrUtaand beeld. Beeld woor ’~J' '111lL___?l^___. ■*MA
(jHAIIS H rniLirj 600Watt P_l^ül I ■■ I * p

" BLAUPUNKT I E_____-____ M'ïï.n°s';\«"D_Aü,°'/»? -~-_<^^^ BIJPASSENDE CD SPELER ■!»/__t_>' _^_i 20 Liter. 10 Standen. _WSrJ3 1.
■PfPnPffPPMfl __Li ir*"! wi». GRat's LmëM m' mWmm^'— ___■ sharp rsg Oi_i_ i>___jj| -ml v.iy\vm'\ii '.'.m^m^^m^^m^^m /■gratis tfOONB ■ eoowan 24ute. "".XMII" i________jé____m
BIK 11,1 LiWrMpßfc [1 1 I m9mmmkmmk tTÊ' ~K / !________! _■_____■ f y sstanden Metgriii UwU*
■' ''lA'l'jil '"|__i lIKI I ■■ I** ,litkJrfl _F*l _' '/'l FAn L-J . BIJ AANKOOP MAGNETRON l'J ' I ■--.■ -_a 'ËËÏ-------I 11 lil ÜU'Ua 'i_fe*T' -F--kl II f_>W M 1 1" |^ Na.nlever.ng STARTERSET GRATIS fl>l I I M

I^^^^^B I w ■' kadocheque. ■ j_______________i

I fIDI innif_ I __f__ _i_k _P__ __S_HBES I BAUKNECHT cenir.lu.. VVS 235 _^_"~ .ÏT*^B UHUIIUIU M l=________— _TI __■■■■ _2S___ ..,- Mr*M__a£ _________________■ __^J^^WHr~~rrrn|---T_____l _^------------SS I PH.L.PSCD.p.I- mT U ■ a__ ■ I RVSr.omm.l '~H___ _mW\ 1 ■J.lPfflffffl___W_. ____F ' _W■ 1 I Prog,.ma.2onomme„. «^«fl ■-■ VS| Mf^-" . .J^_ B^SS mT^mW^ T_KmMntMM ■ Next irack. prev-ous Track _■_■■■ ■ .TV^J^-T^-TITT-__■ ________■ I r 1 I 4______k__r^^Mli*>f*'H I tl*ll*ll»l_'.l I I replay, repeai. Drrevoodrge WWWMf -I K-fl___É_______l ■|S____B!__ainC_ll j/W , ~ üi^^^^^^^^___i__. J W*_T,■ icibiuh.i ■ i ïoekinel
_.ic, ~_^ ~_^ « 1 (^BauknEcht I'ROC.ri-l IH____ 1 jï»

——~~~~~~,| |^^b^m^Bm_____________| H| SwSSSssï _SSS wSêÊL
SONV CO-H-" COPM 25 _ "55!' S ■ PHILIPS Crimper BABYLISS HotStick |M ■ -I ■■'.ll' llil' j'^l'l^33____M_rV^_Z 2 mr,d,q..aalf.l.er 4 , o.e. »/^__F' * _>9'^=.___-mP^RIIPi_I I HP4419 ■ I IVl'l )J__!__>_!||___| !■I. ftlf11811 M_■____ _S urnping. g.chedenD.A iTt # _^B-"-SrTM(ERS Voor hel modieuze kapsel Ook handig op reis ■W!__n__r_r__|lÉ_____| I____________■■IK ■ conve.ter. ShuMi. MÊ \^JWmVA .-^TTT^tEf SgSJg-^_______BjjliM_lM.ißl__| «ar, vandaag 40 Wa.l ■MiiHji|fl 11, .'l'W ■MSfIIT Hl HooldlM ..n,1u,.,n,. JB j^J^Ü "siJ_sÊ___S_^____! _»V W .'■ !ar ijitl iMfT ___ _-I^^^^^M----l-Mill.ll.!Mli!!__-->;

■Bin f"" _lr_. I rr\u ui -.c 1 I " #■ #■ I __röi"____(-!^^^ _5 _______________■ IA |r - m^^p^-g^..___sC_| PHI I P—V II sets. Te bed.enen mei Son. J^K^Kl|—I H-M __j____^3—lr8 '"""""WMl| __-^%_ __LU ■■ JT> Ft I' J_ . . IQ B^T ,C__r

■i v! I Jk__________^_______-_-__l BC v! l,^*^^^* CCl__ fJIh lt________jhrï
PHILIPS R»d«,r._,d., PHILIPS WALKMAN 0 6606 PHILIPS Tanden Soundmachine VIDEOTAPES PHILIPS SHAVER PHILIPS G..,cm_-lir.um BRAUN K.pk.nm-chin. BRAUN koHie-.tter £ni!£_,"££_?__,1, PHILIPS Raclan.gol.
MOM Con,o«;,e.ie.eoe»i«.,").l«. D8304. AM/FM stereo radrore HP1135 HP3151 mulllp._tie UK 20 KF22. Met yvarm- HD44S7. 650 Watt ~*,?■ .nen. ■

_^É3s^l,^-^%lli^P99;|s^
Openingstijden: g. A 9m9JJm9Wm99W ■ _^T- H^ H|^H MAH ■ ■ |B__^k^^__. N-0- """-Z
ma-13.00-18.00 -jSStS^S I Vm\wAmWA\W MmmW __^^ _^^^ 111 ______T I _T^__l f— WS"-S /^S. 'di/vr-9.30-18.00 oON^. vc3Nu. ____________r______F_______r _______r ______f _!________■ ■___ __r_i ___■___. __L_____r V ______ "___ *' *»,e,i / __S_
»-9.30 ".oo koopje I fJrJ & _■______: Hfl ■__■ IS 5? 249:vssH^ ,

■ IWI ■ l__.^^__.«___^___| O Mo-u,,.- W^^P^F/fllS^_____V^^^^^. Bi_____i llmm I _H \etx <*«_!_!_"■>_f-
voorwaarden. Wetiel„ke aanbetaling X% I I | —_■ ■^^ I *"* _ ilD _

/ I
Beialmg met chequesol grrobetaalkaartenm ———■ —— ~.^^^^ _^^* ~~~~~^"^" ■ intevetir. I_J__Ï_ ✓
rnaand,erm„nen Af_,,k,ngen ,n albeeld.rvj.n JE|_ 045-317657 ' *I W. I~»** _—_-'*' |
.rr^-^r^r"-'- IANDGRAAF/SCHAESBERG Streeperstraat 72 BRUNSSUM Kerkstraat 324 U--— _.

"■^--"-^__._____i.".i____--____________--_----_------------i----*■■99999999999999999"9"99"---------
Vuurwerk

Groot assortiment, nu bestellen bij
Rens Janssen

Ganzeweide 54 Heerlerheide. Tel. 045-211486
Afhalen 30 en 31 december

Sier- en knalvuurwerk
Voorverkoop t/m 29 december

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

Grote
apparatuurshow

van topmerken inbouwap-
paratuur. Koken op gas, op
licht en in de magnetron-
oven mogelijk. Kom er
eens kijken bij: Vossen
Keukens, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.
Te k. ANTRACIETKOLEN
tel. 045-752819.
40 tot 70% KORTING van
de nieuwpr.! Diepvriezers,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
video, audio, stereoapp.
iijcl. volle garantie, eigen
tèchn. dienst + gratis thuis-
bez. Alleen bij Vriesko, Sit-
tarderweg 132/136, Heerlen.
Tel. 045-726206/727342.
Te k. wegens overcompleet
Bosch VT 596 WASAÜTO-
MAAT/DROGER ’350,-.
Bert Rekers, Willemstraat
85. Heerlen. Tel. 045-726840.
T.k. aanbgeboden 3500 m-
dikke TROTT.-TEGELS:
2000 nr betonklinkers; 2000
m 2kleiklinkers; 5000 blau-
we mulderpannen. Wolter
en Zn. B.V. Tel. 045-229999.

~ OPENHAARDHOUT 2 m;(

’ 70,-. 04459-1675.
T.k. elektr. ACCORDEON,
eiken bankstel, videoree. en
herenfiets. Alles z.g.a.n. Tel.
04490-38119.
KACHELS, diverse aanbie-
dingen. Gratis gebracht en
geplaatst. Nergens goedko-
per. De Kachelsmid, Walem
21. Tel. Klimmen, 04459-
-1639.

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

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

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

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

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

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

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

Te k. Mechelse KAST.
Drievogelstr. 139, Kerkra-
de
Te k. gebruikte CV-KE-
TELS, i.z.g.st. Debetslaan
35, Nieuwenhagen.
Een wereld vol
keukendromen

vindt u in het Glaspaleis,
Kerkplein te Heerlen, in de
nieuwe Design-keuken-
studio van Vossen Keu-
kens Heerlen.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Nog snel leverbaar BALL-
POINTS vanaf 14 et. Aan-
stekers 43 et., sleutelhan-
gers e.v.a. artikelen met uw
tekst, ook gratis fietsenak-
ties. Penreclame 030-
-518736-517538.

GUNSTIGE LENINGEN
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Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, eiken
balken en bielzen enz.
Houthandel Landgraaf,
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenbosch-Landgraaf.
045-318518.

STOOKHOUT 4 m 3droog
populier ’240,-; 3 mJ ge-
mengd ’210,-. Tel. 045-
-318518. ___
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik
1,15 p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60, Übach overWorms,
tel. 045-319846.

Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeldv.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. ÖccasioncentrumGeel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.

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

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.

Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109. Geleen.

Jurgen AUTOVERHUUR..Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.. T.h. HEERLERHEIDE,
Stanleystr. 16, eengezins-
woning met 3 slpk.,
woonk., keuken, eetk., gas-
tenkamer, gasten-w.c, bad
m. W.c, cv., terras, garage.
Gunstige huur. Vrij. va. 1-2-
-'B9 bez. Dinsdag + woens-
dag v. 16.00-20.00 u. Tel. tot
15.00 u. Tel. 0949-24072636.

Gemeub. ZIT/t-
-met gebr. v. keukc' ~che, wc, cv, w. en "■" ]
op kamer: tev<-
dio/app., all in pfi' J
Heisterberg te Hoergd
na 14.00 u. tel.: 045^ :
Te h. aangeb. CAO
boyenwoning te J>V. »Overname invental >-
ml. tel. 045-32639_L^
Centrum Heerlen^en halfgemeub. 5* >TENKAjMER. C,
keuken, bad. ’2'3'Tel. 045-713013. __^
Kleine, nette geniep j
MER te h. voor keU'^traan rand Heerlen-'-' .
Tel. 045-217592.



mpelewinst
moke Eaters
TÈN - Het oefenpartijtje dat
£e Eaters gisteravond voor on-
J1500 toeschouwers tegen de
gese ploeg Haileybury Miners!'e leverde de Eaters een 14-0
L 0; 4-0) zege op. Twee test-
js maakten in het team van
* Eaters hun opwachting: de
jj'^aanDriscoll, die reeds tegen

logische nationale team van de
"1 Was en de Canadees Tim

L
i_ n zullen ook donderdag tegen
Ij^'a Heist op deri Berg van de
t*ijn. Volgens manager Hubr l* is er nog niet beslist of een

eden het team van Smoke
Ve voor de rest van het seizoen.. rsterken. De Canadezen, die

waren, zorgden in de
kJJ van Dan Turner ervoor datij," zijn testwedstrijd niet vol-
iu °n uitspelen. Deze ging met
.«^genoot op de vuist, waarna
if ,Srechter Tuynman beiden.t

e kleedkamers stuurde. Ook
L'^anvaller Marinus Simonis
i^1 voortijdig het duel. Hij raak-

*ijn linkerarm geblesseerd.

i» l Eaters kon zich in het duel
S|t, arte uitleven. Voor het pu-leef het aantrekkelijk omdat

",^'al doelpunten over de dries verdeeld werden. Voor het
i e team scoorden Verstee-
W' Louwers, Pellegrims (2),
C?bosch, Meeks, Houben,
V-U' 801, Van de Thillart en8S üeder 1).

oegoslaviëwil
vobelprijsvoor

vredevoor IOC
\,^ADo - Het Joegoslavische
Via voor Sport zal het Inter-
Vra Olympisch Comité (IOC)
\>Hgen voor de Nobelprijsvoor
V?e- Dat heeft het in Belgrado
\,IJl»ende dagblad Politika za-
Mweegedeeld- Milan EreeSan'
Vk ordiSer van de Joego-
\]_?e Unie voor lichamelijke
\, eJing, die de voordracht on-
J*C de> lichttetoe dat „het lOC,
p_, _j n een behoudende organi-

e,'aatste jarenis omgevormd
H,_ bemiddelaar en een bouwer
«L^ltfBen die zorgen voor samen-
Vpl en toenadering tussen de
V^" van de gehele wereld."

N?_iDkrt - Christ van derij "3e the^ft in de eerste ronde
A 47,.raditionele mini-vijfkamp%) i ' bandstoten ; 71/2 en drie-
Jl^ n Zundert een onverwach-
SjVthan6 geleden tegen Louis
!,Ve ns, die later ook Harrie van
r^s Z°Ü verslaan- Behalve Ka-
di. ï,rPHtnaa,tte maandag ook de
hH f? eric Caudron een sterke
W Pas 20-jarige Waalse bil-

Xün .met 8-2 van het Brabant-
ucl-talent Dick Jaspers.

Meijer rap
INZELL - Tijdens onderlinge trai-
ningswedstrijden op de baan van
Inzell met de leden van de dames-
kernploeg heeft Henna Meijer giste-
ren de 500 meter gewonnen in 42,1
seconden. Marieke Stamwerd twee-
de in 42,2 seconden.
Anja Bollard was in lang niet opti-
male omstandigheden (mist, zwaar
ijs) het snelst op de 1000 meter in
1.26,1. Tweede werd Meijer in 1.27,3.
Ingrid Paul en Stam deden niet aan
de kilometer mee.
De 22 Nederlandse schaatsers, die
in Inzell zijn neergestreken, reden
een 500 en 1500 meter. Arnold van
der Poel was op beide afstanden de
sterkste. Hij sprintte naar 39,70 en
legde de 1500 meter af in een goede
1.58,98. Wijnand Kooiman bleef op
de 500 en 1500 meter respectievelijk
ook beneden de 40 seconden en de
twee minuten.

" GRONINGEN - Jan Wedman uit
Amsterdam heeft maandagavond
op de kunstijsbaan van Groningen
een marathonwedstrijd, tellend
voor het KNSB-klassement, gewon-
nen. Hij bleef Yep Kramer (tweede)
en Jan IJse Kromkamp (derde)
voor.

Anderlecht gebruikt Hamme als schietschijf

Arsenal profiteert
van rustdag Norwich
LONDEN -Arsenal heeft de leiden-
de positievan Norwich in de Engel-
se voetbalcompetitie overgenomen.
De Londenaren wonnen bij Charl-
ton Athletic met 3-2 en kwamen
daardoor op een totaal van 34 pun-
ten uit zeventien wedstrijden, één
punt meer dan Norwich, dat pas
vandaag tegen het onderaanstaande
West Ham United in actie komt. In
België werd tijdens de kerst gestre-
den in het kader van de bekercom-
petitie. Anderlecht gebruikte derde
klasser Hamme als schietschijf: 0-8,
nadat de rust al met een marge van
drie treffers was ingegaan.

Voor rust scoorden achtereenvol-
gens Nilis, Krncevic en viel er een
eigen doelpunt bij Hamme door
D'Hondt. Na de hervatting schoten
Nilis (2 maal) en Krncevic (3 maal)
raak voor Anderlecht. De return
wordt eind januari in de Belgische
hoofdstad gespeeld.
In de Britse voetbaltopper Charlton
Athletic-Arsenal droeg Bran Nar-
wood met twee treffers veel bij aan
de zege van de bezoekende ploeg.
Hij zorgde in de eerste helft uit een
strafschop voor de openingstreffer.
Toen Mearson er in de 73e minuut
2-0 van maakte leek Arsenal zeker
van de drie punten te zijn. Charlton
was echter wakker geschud en dat
resulteerde in een tegentreffer van
Mackenzie. Even later stond Mar-
wood weer klaar om de bal via de
paal in hetdoel te schieten. Met nog
zeven minuten te spelen werd het
wederom spannend toen Mackenzie

weer voor aansluiting zorgde. In de
slotfase bleef de gelijkmaker echter
uit.
Landskampioen Liverpool is om-
hoog gekropen naar de derde plaats
al is de afstand met de leiders nog
groot. Liverpool zegevierde bij sub-
topper Derby County met 1-0 door
een treffer van lan Rush in de ze-
ventiende minuut. De club heeft nu
28 punten uit achttien wedstrijden
en staat er relatief eigenlijk iets
slechter voor dan Millwall en Ever-
ton, die 27 uit zeventien hebben.
Millwall verzuimde bij het laag ge-
klasseerde Wimbledon de winst te
grijpen. Door een doelpunt van
Fairweather in de 53e minuut bleef
Wimbledon baas in eigen huis.
De succesvolste aanvaller van de

dag was Richard Hill van het in de
tweede divisie uitkomende Oxford
United. Hij scoorde viermaal in een
periode van zestien minuten tegen
Walsall, dat met 1-0 voor kwam,
maar met 1-5 verloor.

De uitslagen: Aston Villa-Queen's Park
Rangers 2-1, Derby-Liverpool 0-1, Everton-
Middlesbrough 2-1, Manchester United-
Nottingham Forést 2-0, Southampton-Co-
ventry 2-2, Charlton-Arsenal 2-3, SheffieldWednesday-Newcastlë United 1-2, Totten-
ham-Luton 0-0, Wimbledon-Millwall 1-0.
De stand: Arsenal 17-34, Norwich 17-33, Li-
verpool 18-28,Millwall 17-27, Everton 17-27,
Coventry 18-27, Derby 17-26, Southampton
18-26,Manchester United 18-24, Aston Villa
18-23, Tottenham 18-22, Nottinêham Forest
18-22, Sheffield Wednesday 17-21,Middles-
brough 18-21, Queen's Park Rangers 18-JO,Luton 18-20, Wimbledon 17-19, Newcastle
18-17, Charlton 18-16,West Ham 17-13.

Trainerscarrousel

" LEVEROY - Aan de vierjarige
verbintenis tussen trainer Wim
Janssen en de vierde klasser Lever-
oy komt aan het einde van dit sei-
zoen een einde.

" TUNGELROY - De derde klas-
ser Crescentia uit Tungelroy moet
een nieuwe oefenmeester zoeken.
Siem Dreesen heeft te kennen gege-
ven na het lopende seizoen te stop-
pen. Dreesen is dan driejaar aan de
club verbonden geweest. '

sport

SPORT KORT
'&ANVILLE - De Sovjet-- toer Koyfman heeft na zes

I ten van het toernooi om het
1 ?ldkampioenschap voor ju-

*n twee punten voorsprong4 «IvoriaanBa en zijn landge-
'Sizov. Koyfman speelde tij-
! het kerstweekeinde in

"ïville remise tegen Tingass
*on van de Nederlander Wie-

J[Hij bracht daarmee zijn to--1 op tien punten, drie meer

' de beste Nederlander Van
«"Wen.

■^SCHEDE - Gérard Veld-
Bjten heeft in Enschede een
B^rveldrit gewonnen. De man""denzaal legde de 23 kilome-
P in 1 uur 4 minutenen 16 se-
■ten. De tweede plaats was
■ Gérard ter Haar uit Henge-
WHi had een achterstand van
Boeter op de winnaar. Derde

' zijn plaatsgenoot Rob
'^srnan met een achterstandi '1 minuut en 12 seconden.

■ j^USEL - Edward Kuyper■ Tilburg heeft maandag in
rel een nationale wielervel-
fffewonnen. Gerrit JanBijnen

gemonde werd tweede op 28
toden. Daarna volgden Jan-
(Heiloo) op 1.00, Van Korven
*sen) op 1.10 en Burgers

op 1.14.

|OSKOU - De zwemmer Vla-
Jr Salnikov is in de Sovjet-
i gekozen tot sporter van het
be 28-jarige Salnikov, die al

'"80 in Moskou Olympisch
S>i'oen werd, veroverde ook
*oel goud (op de 1500 meter'slag). Tweede werd de pols-

Sergej Boeb-
P derde de basketballerArvi-

JANKTMORITZ - Gerrit Jan
É^Jnenberg heeft maandag najï^st op de schans van Sankt
|?tz besloten de wedstrijden
'armisch Partenkirchen te la-
schieten en een extra rustpe-
E in te lassen tot 17 januari,
jOe wedstrijden in Willingen
Jet programma staan. De nog

van een enkel-
gtie herstelde skispringer
j^e in Sankt Moritz welis-
? 63 meter, hij bleek echter te
.hinder van zijn blessure te
£en om in Garmisch Parten-
*ten weer in actie te komen.

Roland Liboton boekt eerste seizoenszege

Stamsnijder op troon
DIEGEM - Hennie Stamsnijder heeft op eerste kerstdag door
een tweede plaats in de veldrit van Diegem bij Brussel de lei-
ding genomen in het klassement om de Super Prestige-trofee.
De zege ging naar de meervoudige oud-wereldkampioen Ro-
land Liboton, voor wie het succes het eerste was, dat hij in dit
seizoen behaalde.

Liboton staat in de algemene rang-
schikking twaalfde met 26 punten.
Zijn landgenoot Pol de Brauwer,
die na zes veldritten het klassement
met 69 punten aanvoerde, voegde in
Diegem door een vijftiende plaats
slechts één puntje aan zijn totaal
toe, Stamsnijder daarentegen veer-
tien. Er zijn nu zeven van de tien

veldritten voor het Superklasse-
ment verreden.
Gedurende de hele wedstrijd in Die-
gem reed Liboton met Hennie
Stamsnijder onbedreigd op kop. Al-
leen Frank van Bakel kon het spoor
van het tweetal, dat een zeer goede
start had, volgen. Later moest ook
hij terrein prijsgeven. Pol de Brau-

wer ging slecht weg. Mede doordat
hij twee maal lekreed zat er voorde
Belg niet meer in dan de vijftiende
plaats. De eindsprint van Liboton
en Stamsnijder leverde een gemak-
kelijke zege op voor de Belgische
oud-wereldkampioen.
De uitslag: 1. Liboton in 1.12.00; 2. Stam-
snijder op 3 sec; 3. Messelis op 35 sec; 4.
Danny deBic op 40 sec; 5. Baars op 46 sec; 6.
Hendriks op 55 sec; 7. Rudi de Bic; 8. Van
der Poel; 9. Van Bakel; 10. Moonen; 15. De
Brauwer.
Klassement Super Prestige: 1.Stamsnijder
79 punten; 2. De Brauwer 70 p; 3. Baars 68 p;
4. Van Bakel 66 p; 5. Danny de Bic 48 p; 6.
Kools 46 p; 12. Liboton 26 p.

" LUXEMBURG - Amateur Noël
van der Leij uit Mechelen was pre-
sent in het Groot-Hertogdom Lu-
xemburg. In develdrit van Tétange
legde de regerend Nederlands
cross-kampioen beslag op de zeven-
de plaats. De Brit Baker won vóór
zijn landgenoot Gould en de Lu-
xemburger Michely. In Differdan-
ge, waar Baker en Gould eveneens
eerste en tweede werden, bezette
Van der Leij de achtste plaats.

" SOESTDUINEN - Frank van Ba-
kel bracht gisteren de 32e wielervel-
drit van Soestduinen, voor ama-
teurs en profs, opzijn naam. Aan de
eindstreep had hij een halve minuut
voorsprong op Martin Hendriks.
Frank Groenendaal eindigde op
veertig seconden als derde, Baars
werd vierde, Ludwig Wijnants vijf-
de. Er waren circa 8.000 toeschou-
wers.

" Doelman Bob Holder van Charlton stompt de bal weg voor-
dat Alan Smith van Arsenal gevaarlijk kan worden.

" Frank van Bakel aan de leiding in de door hem gewonnen
cross van Soestduinen. Een dag eerder werd de Brabander ne-
gende in Diegem.

Marlies Reinders:
verlies in finale

MIAMI BEACH -Marlies Reinders
is er niet in geslaagd de finale van
het tennistoernooi om de Orange
Bowl in Miami Beach te winnen. In
de eindstrijd verloor de Nederland-
se in dit toernooi voor speelsters tot
zestien jaarvan de Francaise Sylvie
Sabas. De cijfers waren 6-3, 6-0.

Jan Siemerink werd bij de jongens
in de halve finales uitgeschakeld.
De Italiaan Stefano Pescosolido
versloeg hem met 7-5, 7-6 (7/3). In
het jongens enkelspel ging de zege
naar Rosset. In de eindstrijd ver-
sloeg de Zwitser met 7-6 (8/6), 3-6,
6-1 de Italiaan Pescosolido.

Het jongens dubbelspelwas voor de
Nederlandse combinatie Jan Sie-
merink-Joop Eltingh. Het tweetal
won in de finale van het Mexicaanse
dubbel Ivan Trevino-Luis Herrera
met 6-4, 6-4.

Douven schuift door
naar tweede plaats

GRONINGEN - Nationaal kam-
pioen Rudy Douven beleefde een
succesvol Kerstweekeinde in Gro-
ningen. Tijdens het internationale
toernooi won hij zowel zaterdag als
maandagzijnpartijenvoor de groot-
meestergroep. In de vierde ronde
versloeg hij met wit Greenfeld uit
Israël, op Tweede Kerstdag dwong
hij met zwart de Tsjechoslowaakse
grootmeester Ftacnik tot overgave.

Limburger Douven deelt nu de
tweede plaats met Greenfeld en de
Britse grootmeester Nunn. Dit trio
heeft drie punten, een punt minder
dan de verrassende Australiër lan
Rogers, die ook nog een hangpartij
heeft staan. Jeroen Piket liet een de-
gelijkeremise tegen Nunn maandag
volgen door een verliespartij tegen

Greenfeld. Voor een grootmeester-
resultaat moet Piket nu alle reste-
rende vier partijen in winst omzet-
ten.

Uitslagen: Grootmeestergroep, vierde ron-
de: Piket - Nunn 1/2 -1/2, Brenninkmeijer -
Hoeksema 1-0,Khalifman - Ftacnik 1/2 -1/2,
Douven - Greenfeld 1-0, Lautier - Rogers
0-1. Vijfde ronde: Greenfeld - Piket 1-0,
Ftacnik - Douven 0-1, Rogers - Khalifman
afgebroken, Hoeksema -Lautier 0-1, Nunn -Brenninkmeijer 1-0. Stand: 1. Rogers 4 en 1
afg., 2. Douven, Greenfeld en Nunn 3, 5.
Ftacnik 2 1/2, 6. Khalifman 2 en 1 afg., 7.
Brenninkmeijer, Lautier en Piket 2, 10.
Hoeksema 1/2.
Stand aankop meestergroep na vijfronden:
1. Vanheste, Hoi Bo Hansen, Ermenkov,
Ristic en Norwood 4 punten.

Ad Wijnands start in zesdaagse Keulen

TVM contracteert
Flup Vandenbrande

HOOGEVEEN - De vierde Ne-
derlandse profploeg TVM wordt
in het nieuwe jaar versterkt met'
Flup Vandenbrande. De 33-jari-
ge Belg heeft een faam als mees-
terknecht, die ook zelf op gere-
gelde tijden toeslaat. Hij reed de
laatste jaren in dienst van De
Kimpe aan de zijde van ex-we-
reldkampioen Claude Criquie-
lion. Volgens ploegleider Cees
Priem van TVM is een figuur als
Vandenbrande onmisbaar voor
een kopman in de finales van
klassiekers.
TVM wil in 1989, net als de ande-
re Nederlandse merkenforma-
ties Panasonic, PDM en Super-
Confex, voor vol worden aange-
zien en wil verzekerd zijn van
een plaats bij de top-twintig als
dit op 1 januari gepeild wordt op
de FICP-ranglijst van derenners.
De eerste twintig ploegen zijn
automatisch startgerechtigd in
de klassiekers, die meetellen
voor de wereldbeker.
Voor Priem c.s. was de contrac-
tondertekening van Scan Kelly
bij PDM een hele opluchting. De
ler is eerste op de FICP-ranglijst
en zou een Spaanse ploeg als
Teka, die overigens net als Pana-
sonic grote interesse voor Gert-
Jan Theunissem heeft aan een

plaats bij de top-twintig kunnen
helpen.
Nederlands kampioen Peter Pie-
ters, de AustraliërPhil Anderson
en de Belgen Johan Capiot en
Flup Vandenbrande zullen ko-
mend seizoen de kopstukken
van TVM zijn. De ploeg hoopt
bovendien alsnog met Peter Post
tot een vergelijk te komen over
een overgang van Teun van Vliet
naar Priems formatie.

" KEULEN - Vanavond om ne-
gen uur klinkt in de Kölner
Sporthalle (Messegelande) het
startschot voor de zesdaagse van
Keulen, die duurt tot Nieuw-
jaarsdag 22.00 uur. Als enige
Limburger behoort Ad Wijnands
tot het deelnemersveld. Hij start

aan de zijde van de Amsterdam-
mer Michel Cornelisse. Bekend-
ste koppels zijn Kappes-Her-
mann, Thurau-Doyle, De Wilde-
Tourné en Clark-Diehl.

" GENT- In een omnium op de
baan van het sportpaleis Gent
behaalde een Belgisch zestal op
eerste kerstdag de overwinning
tegen een halfdozijn buitenland-
se beroepsrenners: 3-2. De Bel-
gen schreven zowel de afvalrit,
alsook de tijdrit over 1000 meter
en de puntenkoers over zestig
ronden op hun naam. De buiten-
enlanders toonden zich het
sterkst in de ploegachtervolging
over 2 kilometer en in het tempo-
rijden. De Belgische formatie be-
stond uit De Wilde, Tourné, Co-

lijn, Vaarten, Costermans en Ile-
gems. Tot het buitenlands team
behoorden Ad Wijnands, Corne-
lisse, De Koning, Kappes, Diehl
en Rellensmann.

" DORTMUND - Liefst twaalf-
duizend toeschouwers woonden
gisteren in de Westfalenhalle de
strijd om de Grote Kerstprijzen
voor profs bij. Na afloop van het
evenement werd Didi Thurau ge-
huldigd ter gelegenheid van zijn
laatste optreden in Dortmund.
De Kerstprijs voor stayers kwam
op naam van de Australiër Dan-
ny Clark, die in de finale over 40
kilometer de plaatselijke favoriet
Torsten Rellensmann twintig
meter achter zich hield. Verdere
uitslag: 3. Tourné, 4. Marki, 5.

D'Hondt, 6. Sawyer. De kwalifi-
catieritten over 20 met telkens
zes deelnemers, waarvan twee
zich voor de eindstrijd plaatsten,
werden gewonnen door respec-
tievelijk Clark en Tourné. Via de
herkansing over 15 km verdien-
den ook Marki en D'Hondt nog
een plaats bij de beste zes.
Behalve de strijd achter de moto-
ren was er een omnium tussen
West-Duitsland (Thurau, Kap-
pes, Diehl, Görgen) en een bui-
tenlands team (Doyle, Marcus-
sen, Meyer, Cornelisse). De Duit-
sers wonnen de sprint en de tijd-
rit met aflossing; de buitenlan-
ders waren het sterkst in de af-
valrit en achtervolging, maar om-
dat detijdrit als slotnummervan
doorslaggevende betekenis was
ging de eindzege naar het kwar-
tet uit de Bondsrepubliek.

" MOSKOU - De Russin Laris-
sa Orlova heeft zondag het reeds
in haar bezit zijnde wereldrecord
200 meter met vliegende start bij
de junioren op overdekte banen
scherper gesteld. De 18-jarige
kwam in Moskou op de Olympi-
sche wielerbaan van Krilatskoje
tot een tijd van 11,713 seconde.
Ze was sedert 28 oktober van dit
jaar met 11,764 seconde al houd-
ster van het record.

lotto/toto
DEN HAAG - Resultaten sportprijsvragen
Kerstweekeinde: lotto51 : 4 -13 - 24 - 27 - 30- 36. Reservegetal: 33. Deelnemers: 549.065
Inleg: 2.354.707,00Prijzengeld: 1.118.486,00.
Cijferspel 51 winnend getal: 9 6 0 8 9 5. Deel-
nemers: 260.610. Toto 51 (dinsdag wordt
nog gespeeld: Norwich - West Ham) Juiste
kolom: 1-2-2 -1 -1 - dinsdag -2-3- 3 -1 -1 -
1. Deelnemers: 22.120 Inleg: 111.457,00Prij-
zengeld: 75.799,00. Toto gelijk 51 dinsdag
bekend. Deelnemers: 2.710 Inleg: 12.814,00
Prijzengeld: 13.879,00. Belgische lotto: 1 - 6- 13 - 15 - 24 - 31. Reservegetal: 23. Jokerge-
tal: 8 4 2 1 1 7 2. Westduitse lotto: 1 - 4 - 16 -
25 - 31 - 48.Reservegetal: 2. Spiel 77: 7 5 0 0 5
9 4.

Stockcar-titel in Baarlo

Keizer niet
te stoppen

Van onze medewerker
BAARLO - Piet Keizer heeft giste-
ren op het circuit van Baarlo in de
stockcar-klasse zowel het nationale
baan- als puntenkampioenschap ge-
wonnen. Na het wegvallen van de
Limburgers Welters en Rutjens is
Keizer de te kloppen man. Voor
onze provincie restte dit keer niet
meer dan een troostprijs. Koos Pe-
ters legde voor 4000 toeschouwers
beslag op de revanche-finale.

In de standaardklasse gingen de
baan- en puntentitel naar respectie-
velijk Peters uit Nijmegen en Schut
uit Dordrecht. Derde werd Toon
Smit uit Blerick. Bij de rodeo's was
André Verhoef uit Pijnacker de
snelste. Hij bleef de Westduitsers
Willy Norra en Werner Knauer de
baas. Voor de Middenlimburger
Laurens van der Velde uit Ittervoort
zat er in deze seizoensafsluitende
race niet meer dan een derde plaat
in bij de hot rods. Winnaar werd
Toon van Bakel uit Uden voor Jos
Kuypers uit Best.

Boris Gelfland
alleen aan kop
ARNHEM - Titelverdediger Bons
Gelfand heeft voor het eerst alleen
de leiding genomen in het schaak-
toernooi om het Europees jeugd-
kampioenschap in Arnhem.
De uit Minsk afkomstige Gelfand,
die 33e staat op de wereldranglijst
en eerder dit jaar de grootmeester-
groep van het Ohra-toernooi in Am-
sterdam won, versloeg in de zesde
ronde de Noor Djurhuus en zege-
vierde een ronde later over de Span-
jaard Comas Fabrego. De Neder-
landse jeugdkampioen Loek van
Wely kende een wisselvallig week-
einde. Hij won zaterdag van Lev uit
Israël en verloor op Tweede Kerst-
dag van Djurhuus, die nu met een
half punt achterstand op Gelfand
tweede is.

Uitslagen zevende ronde: Gelfand-Comas
Fabrego 1-0,Van Wely-Djurhuus 0-1, Wahls-
Drejev 0-1, Adams-Thorhallsson 1-0, Del
chev-Degraeve 1-0, Hansen-Lev 1/2-1/2,
Horvath-Kontic 1/2-1/2, Wessmann-Mackay
1-0, Daniilidis-Marca 0-1, Van der Werf-Top-
akian 1-0, Kula-Aschwanden 1-0, Menghi-
Mrva 0-1, Güllülü-Ryan 0-1, Mamalainen-
Meessen 0-1, Almeida-Stafrace 1-0, Ozanne-
Long 0-1. Stand aan kop: 1. Gelfand 6 pun-
ten, 2. Djurhuus 5 1/2, 3. Comas Fabrego en
Drejev 5, 5. Van Wely, Adams en Delchev 4
1/2, 8. Wahls, Thorhallsson, Hansen, Lev.
Kontic, Wessman en Manca 4, 15. o.a. Van
der Werf 3 1/2.
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Oirsbeek - Schaesberg - Sittard
vanaf vandaag t/m zaterdag 31-12-1988

__^________?^__3___
B9"______^^^^^^ ___T

In onze verwarmde showroom bieden wij u een ruime keuze
van occasions in de prijsklasse van ’ 10.000- tot ’ 40.000,-

TOYOTA MENGELERS
Provincialeweg-Zuid 91, Oirsbeek 04492-1814

Baanstraat 105, Schaesberg 045-318888
Rijksweg-Zuid 212, Sittard 04490-21000 110.15
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GROOT ASSORTIMENT I
STOFFEN JffT'lijUt WOLPOLYESTER
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GEWATTEERDE C BEDRUKTE
MANTELSTOFFEN $ --"^VISCOSE150 cm breed / Ook gevester. r > enorme sortering,
2-zi]dig te gebruiken g* \ Reuver R

ë°'n «teen, Maastricht f „e nieuws,e 4 Anormaal 26,95 T £ "ermond, Sittard en Venlo J dessins T
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REZA __
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GELEEN PhR/rN SITTARD

"^pffltW DCD7CIÜ■ rtn_.tw *9ffls^ ■I I TOTALE II
1 LEEGVERKOOP! [ I

Alle oosterse en óók perzische kleden
worden nu verkocht tegen prijzen met

1 20-40-70% I
1 korting I

"alle maten voorradig!

" enorme keuze, ook in zéér grote maten

" met certificaat van oorsprong
REZA REZA
GELEEN SITTARD
Rijksweg-Zuid 193 Kerkstraat, Stad 1,
tel: 04490-55052 tel: 04490-15259
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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. .. /COC

(I LimburgsDagblad I
__»___-^^

I „DE SKIWERKPLAATS"I speciaal voor vakkundig
I onderhoud-verhuur-mon-
I tage-tuning-inruilen, ma.-I vr., open vanaf 3 uur, za.
I open vanaf 10 uur. Eiken-I derweg 16, 6411 VL, Hrl.
I Tel. 045-716704.

I GEBIT gebroken? KlaarI terwijl u wacht. Hoonhout.I Akerstraat Nrd. 328, Hoens-I broek. Tel. 045-228211.
I Voor het ZAGENvan eikenI of dennen balken en alleI voorkomend industriehout.I Pakken brandhout ’ 10-
I per pak afgehaald. Houtin-I dustrie Pelzer 8.V.. Rijks-I weg 36, 6286 AG Wittem.I Tel. 04451-1218/04450-2168.I TV-REPARATIE zonderI voorrijkosten. Z.-LimburgI tv-service. Tel. 045-314122.

I le klasse A
I Gulpen-Kanaries 4—4
I 2e klasse A
I Heer-Bissjop 2-0
I 2e klasse B
I Heer 2-Bastings 2 4-2
I 2e klasse CI Pancho-Quelle 6-3I 2e klasse E
I Merpati 2-Puth. Boys 2-4
I Bongo Boys 2-Zwaluw 1-3I 2e klasse FI Hollywood-Sjuffelke 4-9
I 3e klasse A
I MKC-Maasvogels 2 19-1
I Bohème 2-Sjork 2-6
I DBSV-H. Anders 5 3-sgest.
I 3e klasse E
I Haco-Soleil 3 3-5
I SHC3-Cantonßeiss6 2-4
I 3e klasse I
I Teddyberen 3-Egor 4 7-6

3e klasse J
Neerbeek-Jabeek 1-2
3e klasse H

i Hollywood2-Egor3 8-4
\ 4e klasse A

MKC2-Sjork4 2-1
Eijsden 5-Eijsden 7 4-3
Wiegert 2-De Kilo 2-7
4e klasse B
Eijsden 6-Erka 2-10
Hemelke 3-Flaterke3 7-1
4e klasse C
DBSV2-H. Anders 7 1-2
DBSV 3-Heer 3 4-4
4e klasse D
SHC4-Heilust3 1-1
4e klasse E
DWC-Haantjes 4 1-4

I 4e klasse F
I Moetpoint 4-Knoteraar 3 6-2

8.8.H, dubbel-league
MPG-Stap In 4-0
BTKamelon-Ladies First 4-0
Sn.b. Aarveld-Strike + Sp. 2-2
Kever Freaks-VOG 1-3I Hodaar-Twilight IV2-21/.I BTDeFontein-BEHA 3-1

I Bedrijyen-league
I SSOVH-Webibo 1-3
I ABP-Unitedßears2 0-^1
I SSOVH2-AZL 1-3

United Bears-Verma 2-2
Hoeve de Aar trio-league
'tBoebelke-Internationals 0-5
Joemi-DDD 5-0
HetRaadsel-Pin Up 3-2
Het Laatste Moment-BMN 4-1
8.8.H, trio-league
position-day
UB Br. B-UB BPL/Gol. 2-2
UB Master 8.-BT Spoilers 1-3
UB C. Girls-BTMeisjes 4-0
UB Polar B-UBKodiaks 0-4
ÜBBiruangs-ÜBObies 3-1
UD 1-ÜBTeddies 0-4
UBKoala's-UB Wombats 3-1
UD 2-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league
Pinhunters-Madonna's 2-2
Riefie-Snoopy 2-2
Missers-Optimisten 4-0
Aneo-Good Luck o—4
Volhouders-BZN 4-0
Lablo's-AB 2-2
Puppies-Blind 4-0

I Eerste klasse D
Quick N.-TOP 1-0

District Weert
HoofDklasse
Vuulderke2-Vuulderke 1 5- 7
Old Inn-Schuttersh. 7- 5
DeGraswinkel-BCB 8- 4
Laar-Royal 1-11
De Stamg.-Luchtpost 4- 8
Eerste klasse
Luchtpost 2-SwingMill 3- 9
Vriendenb.-DeTaphoeve 2-10
Luchtpost 2-GBC Leike 6- 6
Royal 2-Swing Mill 7- 5
BCB 2-Hekkesl. gest. 3-3
Tweede klasse
DeTaph.3-DeTaph. 2 3-9
DeSpijk 2-De Hook 8-4
De Hoppers-Laar 2 7-5

*... ;:.:;. :fc...._..... ;.;;: ;; ::;:;;;;;::;;:;|;N

Elbee mode diffusion
HONIGMANSTRAAT39-41 HEERLEN
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MIDDENLIMBURGSE
BILJARTBOND
Hoofdklasse
Paerdstal-OVU 2 4-2
Montfort-Blaakven 4-2
le klasse A
Wessem-Odilia 4-2
Montfort 2-Haelen 4-2
le klasse B
Swalmen-Crescendo 4-2
2e klasse A
OVS-Mereveld 2-6
2e klasse C
De Smids-De Stevel 2-6
2e klasse F
De Peel-Montfort 5 4-4
2e klasse G
Mijnheerkens-De Sport 1-7
Hom-Vlodrop 6-2
2e klasse H
't Stift 2-DES 2-6
3e klasse B
Crescendo 4-Joppe4 4—4
Ramona 2-TOP 4 8-0
Tramhalte 2-Montfort6 2-6
3e klasse C
Brand'sQ.-Avant2 8-0
Wessem 4-OVT 2 4-^J
3e klasse E
'tPumpke2-ONA3 6-2
Oranjeteam 3-De Smids 2 6-2
3f kliissc P
De Sport 3-Ramona 3 0-8
3e klasse H
't Stift 3-Wessem 5 6-2
Karot 3-ABC 2 6-2
De Smids 3-Haelen 3 6-2
rw. Qto,'ol 'VrVnQr-pnHn 5 4—4

4e klasse C
Ritho-Thorn 5 6-2
Odilia 6-DOS 4 6-2
DLV 2-Paerdstal 3 4-4
4e klasse F
ONA4-Klumpkes 6-2
Grathems-DeGraaf3 4-4
Swalmen 4-DLV 5 2-6
4e klasse I
Herkenbosch 4-'tVeld 2-6'
Vlodrop 3-Maneslust 5 4—4

De dubbele cijfers
Kader 38/2
G. Cox Montfort 37,33
H. Dierix Paerdstal 26,33
J. v.d. Beek Paerdstal 13,92
A. Scheepers Blaakven 13,66
Libre
G. van Pol Montfort 38,75
J. Vullers Haelen 18,87
P. Coenen Montfort 14.16
P. Smeets Odilia 13,60
P. Poeth Odiha 12,17
Hoogste serie
P. Poeth Odilia 107

IC
Klosje-Juliana 2-5
Schaesberg-St. Bavo 5-2
Butting-St. Heerlen 3-4
Z.B. Bock-Eendracht 1-6
Apollo-Vriendenkring 5-2
Eendracht-Apollo 3-4
Klosje-Schaesberg 5-2
2C
Keizer-Waubachj 5-2
BCV-ABC 7-0
Hoefijzer-Carambool 2-5
N.Klossen-Schaesberg 2-5

Vriendenkring-Hoefijzer 0-7
Carambool-N.Klossen 7-0
BCV-De Keizer 2-5
2D
In'tVen-DJB 5-2
Hoefijzer-Brunssum 2-5
Keizer-Hofke 5-2
Z.B. Bock-N. Klossen 5-2
Ransdaal-Schaesberg 7—o

' N.Klossen-Hoefijzer 6-1
DJB-Ransdaal ' 2-5
Brunssum-In 't Ven 7-0
2E
B.wapen-Carambool 5—2
Klosje-Volkshuis 2-5
N. Klossen-St. Hoger 7-0
M. Gewanden-Sibbe 5-2
Schinnen-Schaesberg 3-4
Volkshuis-B.wapen 2-5
Carambool-N. Klossen 5-2
St. Hoger-Schinnen 5-2
3C
Treffers-St. Hoger 7-2
Weustenrade-DDK 2-7
ABP-Carambool 2-7
DJB-Irene 0-9
Carambool-Treffers 0-9
Los Band-ABP 7-2
St. Hoger-DDK 7-2
DJB-B.wapen 5-4
3D
ABC-Klimmen 5-4
OHVZ-Schaesberg 5-^»
N. Klossen-Vriendenkring 9-0
BCH-Sibbe 7-2
DJB-Hoefijzer 5-^J
Hoefijzer-Eikhagen 4-5
DJB-N. Klossen 0-9
4C
Cebusta-Keizer 4-5
Apollo-Academie' 2-7
Trr.r.. 1^.1.U-,.-,. S A

r Touche-Bluf 7-2
I Treffers-BCH 2-7
i In'tVen-Eendracht 7-2

Eikhagen-Apollo 7-2. Keizer-Touche 2-7
I Bluf-Treflers 5-4
> Eendracht-Cebusta 7-2. Academie-In 't Ven 0-9
i 4D

In 't Ven-Brunssum 4-5
| BCH-Waubach 5-4
I DDK-St. Heerlen 9-0
ABC-Keizer 0-9. Zwaantje-DJB 7-2, Eikhagen-In'tVen 7-2

I DDK-DJB 4-5. 4E
\ M. Gewanden-Hofke 9-0, Zwaantje-Keizer 2-7. Juliana-N. Klossen 7-2
i Sibbe-Beatrix 7-2

' DDK-St. Bavo 9-0
i Juliana-M Gewanden s^-4
■ DDK-Keizer 7-2
■ Weustenrade-Beatrix 4-5, 5B
l Beatrix-Carambool 4—5
; Heukske-Kempke 7-2
i Keizer-Hoefijzer 0-9
\ GONA-M. Gewanden 4-5

B.wapen-N. Klossen 7-2,Kempke-B.wapen 7-2
Hoefijzer-Carambool 4-5

lKeizer-GONA 2-7
! Irene-DJB 2-7

Hoefijzer-Schaesberg 3—6, Apollo-N.Klossen 4-5
Beatrix-Carambool 9-0
Heukske-In'tVen 2-7

i Carambool-Hoefijzer 7-2
Beatrix-DJB 5-4
N Klotcon In'tv- _-7

Mechelen wint Blitz-toern^
VOORSCHOTEN - De basketballers van Raci^-ichelen hebben het traditionele kersttoernooi *J
Voorschotense vereniging Blitz gewonnen. cde

der'versloeg de Joegoslaviosche vertegenwoordig y
benka met 108-101 en bleek vervolgens ook &.i
voor Hapoel Tel Aviv: 92-81. Miniware Weert W" jt«
beide partijen (78-77 van Hapoel en 94-93 van *$
ka), maar eindigde door een slechter doelsaldo O 7
tegen plus 18) op de tweede plaats.
Topscorer van het toernooi, dat volgend jaar n I
worden voortgezet en nu door het tegenvallen^
zoekersaantal met een fikse schadepost bleet j
werd Bill Varner. De Amerikaan, die voor een f
op proef is bij Mechelen en in Voorschoten
blieksprijs kreeg, tekende voor 73 punten. .
Verlies Van der Smis^

ZUNDERT- Christ van der Smissen heeft in de 41
ronde van de traditionele mini-vijfkamp (U" ÓjTC
bandstoten, 71/2 en driebanden) in Zundert een J
wachte nederlaaggeledentegen Louis Haverm3 »r
later ookHarrie van der Ven zou verslaan. Beha ft

vermans maakte maandag ook de Belg Fredef
dron een sterke indruk. De pas 20-jarige Waalse
ter won met 8-2 van het Brabantse allroun"
Dick Jaspers. .^ii JCaudron had s'avonds ook geen moeite met :p'
Smissen: 6-4. De Nederlander was alleen bete^bandstoten en het driebanden. Raymond
bleef ook ongeslagen tegen Dick Jaspers en v

el,rgrond van zijn aantal partijpunten het klasserï>
na Hp eer^tp daf
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VGZ SITTARDIA
LiejuDueumveremging is er natuur-

lijk alles aan gelegen op het 'eigen'
toernooi een solide indruk achter te
laten. De dertienvoudige landskam-
pioen behaaldevoor het laatst in het
seizoen86/87 de titel. Vorig jaar ging
het iets minder met de club maar dit
jaar, met als nieuwe trainer Jo Maas
aan het roer, doet de club weer mee
in de race om de prijzen. Al i_> Jo
Maas, die als speler en als trainer de
'gouden' jaren van Sittardia heeft
meegemaakt, realitisch genoeg om
te onderkennen dat zijn mannen ten
opzichte van V en L en E en O nog
iets te kort komen. De poule-inde-
ling spreekt niet voor een topklasse-
ring van Sittardia tijdens de Lim-
burgse Handbaldagen. Maar een
verrassing zal de gastvereniging ze-
ker in petto hebben voor de trouwe
fans.

HERSCHI/V EN L
De Geleense ploeg is dit seizoen de
gedoodverfde favoriet voor de
landstitel. Tot nu toe, afgezien van
een misstap tegen Blauw Wit, loo-
chenstraffen de mannen van trainer
Gabri Rietbroek deze voorspelling
niet. Samen met E en O is V en L
koploper. De favorietenrol kreeg de
Geleense ploeg opgestempeld nadat
Wil Jacobs en Jan-Willem Hamers,
na een buitenlands avontuur bij res-
pectievelijk US Gagny en Neerpelt,
hadden aangekondigd terug te ke-
ren op het oude nest. Ook tijdens de

Limburgse Handbaldagen wil V en
L hoge ogen gooien, al maakt de af-
wezigheid van Bart Wanders en Cor
Vincent de wisselmogelijkheden
voor Gabri Rietbroek wel erg be-
perkt.

KWANTUM BLAUW WIT
De landskampioen van het afgelo-
pen seizoen gaat het dit jaar niet zo
voor de wind als werd verwacht. In
de nationale competitie leed de
ploeg al vrij veel puntverlies, het-
geen de mannen van trainer Guus
Cantelberg eerder in de rol van out-
sider dan een die van favoriet heeft
gemanoeuvreerd. De Geleense
oefenmeester, die door nagenoeg
heel handbalminded Nederland
wordt gezien als de meeste geschik-
te opvolger van de huidige bonds-
coach Ton van Linder, heeft echter

ongetwijfeld nog het een en ander in
petto. De Limburgse Handbaldagen
moeten wat dat betreft als spring-
plank dienen.

Het weekeinde van...
RITA DELNOYE

i. van onze medewerker

W ~ Rita Delnoye is terug
gü 'Weggeweest. Letterlijk en fi-
{,■ '"ik. De dochter van de in
Joen bekende hardloper
Va y Delnoye is even thuis in
.i6r som kerst en nieuwjaar te
t.n *len om haar vorm te tes-
Uur" "9mdat ik door een kwets-
s.rjidSlnds augustus geen wed-
Den»! 1 meer neD kunnen lo-
H 6 ■ lr> de AVON-kerstcross in
tan sloe9 de strijdlustige

stUrtj eln°ye, die in El Paso een
at|etje, D'ologie paart aan haar
deiüi/k-activiteiten, onverbid-KiJ i)°e- Rita Delnoye spotte
S|uvn 9eb°den en liet °P R°b
rieijji? ers na, het complete man-
rn6^ e en vrouwelijke deelne-
te ;Veld achter haar op de kor-
een Ss van 3300 meter. Met
een "2|e-zo", een brede grijs en
*e 2; .yreden gevoel spoedde
hu.s vervolgens weer naar

* bedooi? 2eer content met mijn lijdspect V en prestatie. Het biedt per-
ho.f ' ' Vo °r de nabije toekomst. Ik
ïan mf kki 9 net meer te twijfelen
atlete Jn.vorrn". sprak de 22-jarige
Qetwjj, | aan- R'ta Delnoye is on-
d6rlanH een van de 9rootste Ne-
friomênf6 hardl°optalenten op dit
'°ekorn De Ellv van Hulst van de
6en _r.k' Jarer"ang was Van Hulst
'Valentend voorbeeld voor de
Wi_iv ,'.. atlete; nu dreigt ze de
de mirtH9 nationaal kampioene op
So|^kei t

nge afstand van de
r6sD 6', e s,oten. „Ik heb erg veel
haar n_ voor El|y. maar ik hoop
6en s ,^®r n|et al te lange tijd toch
&_|n J kunnen aftroeven", melddeve eerder dit jaar reeds.

re_h teel"pye is een van de voorbe-urs f „,es' die in Amerika een
ben QJathlet'cs-scholarship) heb-
<ei vol He9en; in ,eite een dekman"
be9el«L verdere ontwikkeling enUr>iveri t

lng 0D atletiekgebied. De
% een "eiten ir> Amerika pronken
sPortjp_2aal 9raa9 met (vooral) de
d6nten pres,a,ies van hun stu-
iver*.. °mdat de naam van een
ric htinn«n Ttaat of valt b" dje ver-
°°k haf, ' Toch acht R'ta Delnoye

'aar studie uiterst belangrijk.

S^L Jaar 9-eleden brak de hard-

loopster haar studie geneeskunde
in Maastricht af en daar heeft ze
geen spijt van. In El Paso doet ze
met succes biologie en over twee
jaarhoopt ze geneeskunde te gaan
studeren aan een universiteit in de
VS. „Mijn voorkeur gaat uit naar
Austin, de hoofdstad van Texas of
naar een goede universiteit in Cali-
fornië". Wie een doctorstitel ge-
neeskunde op zak heeft kan in de
States goed geld verdienen. „Ik wil
me later bovendien graag voorgoed
in de Verenigde Staten vestigen".

Toch blijft atletiek de voornaamste
bezigheid van Rita Delnoye in Ame-
rika. „Ik heb, geloof ik, de ideale
mixture tussen atletiek en studie
gevonden en dat is zeer fijn. Door
mijn knieblessure heb ik evenwel
niet optimaal van het seizoen kun-
nen profiteren. In het najaarssimes-
ter heb ik zelfs geen enkele wed-
strijd kunnen lopen en dat was toch
een bittere tegenvaller".

Uitzonderlijk begaafde atleten mo-
gen op kosten van de universiteit

wel eens een simester of jaar over-
slaan. 'Red-shirten' wordt dat ge-
noemd en dat deed Rita Delnoye
de afgelopen maanden. „Door de
blessure ben ik niet in paniek ge-
raakt", zegt ze uiterst koel. „Je moet
er altijd mee rekening houden. Mo-
menteel ben ik weer tweeëneenhal-
ve maand in training".

Met haar prestatie in de AVON-
kerstcross en de cross in Vorsse-
laar zaterdag (ook winst) knoopte
Delnoye enigszins aan bij de pres-
tatie medio dit jaar. Toen verbaas-
de ze de nationale atletiek door op
de 5000 meter een tijd van
15.44.25 neer te zetten. Een chro-
no waarmee ze nipt boven het na-
tionaal record bleef. „Als ik ver-
schoond blijf van blessures ver-
wacht ik dit seizoenweer enige pro-
gressie. Het Nederlands record
verbeteren wordt dan nog slechts
een kwestie van tijd", aldus de
Vaalser belofte, die zich nog vol
gaat mengen in de limietenjachf
voor de diverse indoorkampioen-
schappen.

Op 14 januari gaat ze weer terug
naar West-Texas. Voor die tijd loopt
ze nog enkele wedstrijden. „Ik hoop
de limieten voor de EK- en WK-in-
door te halen. Die sfaan respectie-
velijk op 9.05 en 9.04. Carel van
Nisselroy, de bondscoach wil me
ergens in Duitsland laten starten,
waarschijnlijk in Düsseldorf. Verder
loop ik de zuidelijke veldloopkam-
pioenschappen in Tegelen (8 ja-
nuari)".

Van haar nieuwe Amerikaanse
coach Bob Kitchens hangt het af of
Rita van de partij kan zijn bij de EK-
en WK-indoor en het NK-veldloop
in Schaesberg, dat 26 februari juist
tussen beide grote zaaltoernooien
valt. Eventueel is er ook deelname
aan het WK-veldloop, 19 maart in
het Noorse Stavanger. „Ik weet niet
of Bob mij een maand wil missen.
Voor de studie is het geen pro-
bleem. In overleg met de faculteit
kan ik mijn programma wel thuis af-
werken. Bovendien kan ik wat meer
internationale wedstrijdervaring
best wel gebruiken".

%Rita Delnoye
krijgt na de glorieu-
ze overwinning in
de Kerstcross een
welverdiend
schouderklopje
van haar vader
Joep.
Foto. CHRISTA HALBESMA

MAI MOSKOU
De. Sovjetrussische ploeg is onge-
twijfeld dé trekpleister van de Lim-
burgse Handbaldagen. Als repre-
sentant van de Olympisch kam-
pioen kan en mag de ploeg van de
alom bekende trainer Juri Klimov
geen gezichtsverlies lijden. Minder
dan de hoofdprijs is niet meer dan
een grote teleurstelling. De hoogtij-
dagen van het Russisch handbal
zijn weer teruggekeerd. Na een kor-
te inzinking geldt de Sovjet-Unie
weer als toonaangevende handbal-
natie. Die status onderschreef men
middels een gouden plak in Seoel.
MAI Moskou, een van de hofleve-

ranciers van het nationale team,
maakt in eigen land met SKA Minsk
en Granitas Kaunas al sinds jaaren
dag de dienst uit.
PECSI MUNKAS SC
De ploeg uit Pees mag in eigen land
afgelopen seizoen dan wel niet de
dienst hebben uitgemaakt; als re-
presentant van het Hongaarse hand-
bal is het team zeker op zijn plaats
bij de Limburgse Handbaldagen.
Vijf spelers van Pecsi Munkas
maakten in september deel uit van
het nationale team, dat tijdens de
Olympische Spelen acte de présen-
ce gaf. Daar vielen de prestaties
enigszins tegen, maar nog tijdens
het laatste A-WK in 1986 sleepten de
Hongaren een tweede plaats uit het
vuur.
BRǾNDERSLEV IF
De Denen uit het gelijknamige
plaatsje in het noorden van het
schiereiland Jutland zijn een onbe-
schreven blad. De ploeg speelt pas
twee jaar in de hoogste speelklasse
en moest afgelopen seizoen genoe-
gen nemen met een zesde plaats.
Ook dit jaar zit er tot dusverre niet
meer in dan een plaats in de mid-
denmoot. Toch moet weldegelijkre-
kening gehouden worden met
Bronderslev IF. Vooral op toernooi-
en liet de ploeg steeds een gedegen
indruk achter. Het Deense handbal

bevindt zich al sinds jaar en dag in
de sub-top van het mondiale circuit.

sport

Al Moskou heeft eerste training in Sittard al achter de rug

Russenstaan scherp
door ivo op den camp

rAïtD/GELEEN - Als torenhoge favoriet gaat MAI Mos-
tri start in de eerste editie van de Limburgse Handbalda-

vanavond zowel in Sittard als Geleen het begin-
aal klinkt. Om vooral geen afbreuk aan die status te doen

'ei de Russen het driedaags toernooi bijzonder serieus op.

°eë van trainer JuriKlimov ar-
*e gistermiddag als eerste in

van Sittard. 's
.'s sloten het Hongaarse Pecsi

I as en het Deense Bronderslevh aan bij het Russisch gezel-

iSt. Otmar en l_okomotiva
1arriveren pas vandaag in Sit-

"_ na aankomst in het speler-
berden de door alle wateren

handballers uit de Russi-
'oofdstad, die rond 12.00 uur

van Frankfurt wa-
onderworpen aan

ltj l'ge training. Pas na het. konden de spelers even
Jtkomen. Hedenochtend staat»ens opnieuw een training op
;„°gramma alvorens vanavond
j. '0 uur St. Otmar als eerste te-
<, der fungeert tijdens deLim-Xe Handbaldagen.
ft spelersfront valt nog te mel-
ai de bekende Deen Kim Jen-

Le' degelijk van de partij is.
*Ou de 20-voudige internatio-
" het Deens nationaal team

[.
r'endschappelijke interland

jjl sPelen, maar op het laatste
(. Nt gaf Jensen toch de voor-ao de Limburgse Handbalda-

Venement, dat om 19.00 uur
j,.?^ in de Stadssporthal van
jl en het sportcentrum Glaner-
[,.ln Geleen begint, is een pres-
j toernooi voor herenteams,
Ij ek geval ook de komende

Jaar een vervolg krijgt. Vanwe-
lja f.°-Jarig bestaan van VGZ Sit-

"gt het zwaartepunt van de

Limburgse Handbaldagen dit jaar
in Sittard.

De deelnemende teams:

" De handballers van MAI Moskou werden gisteren direct na aankomst in Sittard al aan een
eerste training onderworpen. De Russen gaan vandaag alsfavoriet van start tijdens de Lim-
burgse Handbaldagen. Foto: PETER ROOZEN

MORGEN
De Haamen Beek - Groep B
19.00 uur: Kwantum Blauw Wit - Bronderslev IF
20.20 uur: Bronderslev IF - Lokomotiva Trnava
21.40 uur: Herschi/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
13.30 uur: A 1.- B 2
14.45 uur: A 2 - B 1
16.00 uur: A 4 - B 4
17.15 uur: A3-B 3
18.30 uur: derde/vierde plaats
19.45 uur: finale

TSV OTMAR ST. GALLEN
Deze Zwitserse ploeg geldt als een
van de sterkste Westeuropese club-
teams. Al bijna twintig jaar rijgt de
club nationale en internationale
successen aan elkaar. In 1982 was
Otmar St. Gallen nog Europacup-fi-
nalist en afgelopen seizoen was in
de halve finale .van de IHF-cup pas
de latere winnaar Granitas Kaunas
uit de Sovjet-Unie te sterk. Otmar
St. Gallen is geen onbekende in
Limburg. Twee jaar geleden was de
ploeg in het EC I-toernooi nog te
sterk voor V en L.

LOKOMOTIVA TRNAVA
Een Tsjechische ploeg staat bij
voorbaat al borg voor een geslaagd
toernooi. Met Lokomotiva Trnava is
dat niet anders. De Slowaken tim-
meren al jaren,zowel in eigen land
als buiten de landsgrenzen, aan de
weg. Een viertal spelers van Trnava
was in Seoel present en legde daar
beslag op een eervolle zesde plaats.
Tsjechoslowakije leunt tegen de
Europese top aan. Datzelfde geldt
voor Lokomotiva Tranava, dat in
eigen land grote faam geniet door
haar zeer gedegen jeugdopleiding.
Blauw Wit en V en L kunnen in pou-
le B in elk geval hun borst nat me-
ken.

Wedstrijdschema
VANDAAG

Glanerbrook Geleen - Groep B
19.00 uur: Herschi/V en L - Lokomotiva Trnava
20.20 uur: Lokomotiva Trnava - Kwantum Blauw Wit
21.40 uur: Bronderslev IF - Herschi/V en L
Stadssporthal 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

Moutarazak
laat sterke

indruk achter
PARIJS - De Geleense taekwon-
doka Mustafa Moutarazak is tijdens
de Open Franse kampioenschappen
in Parijs als derde geëindigd in de
klasse tot 54 kg. In de halve finale
was Moutarazak beduidend succes-
voller dan de latere winnaar van de
klasse, de Fransman Lahouêt, maar
werd door de Franse jury toch als
verliezer aangeduid. Overigens ver-
liepen de Open Franse kampioen-
schappen bijzonder goed voor het
Nederlandse team. Er werden ne-
gen eerste plaatsen behaald, twee
tweede en tien keer brons. Het in-
ternationaal Boiskol-toernooi in Ol-
denzaal verliep voor Mustaf Mouta-
razak nog beter. Hier werd hij win-
naar in de klasse tot 54 kg.

Volleybalwinst
tegen Cuba

SOEST - Het Nederlandse heren
volleybalteam heeft zaterdag in
Soest in zijn derde wedstrijd tegen
Cuba voor het eerst een overwin-
ning behaald. Het team van Arie Se-
linger zegevierde met 3-2. De set-
standen: 3-15, 15-13, 15-7, 9-15, 15-6.
In de Haarlemse volleybalweek
ging Nederland, vijfde tijdens de
Olympische Spelen van Seoel,
woensdag met dezelfde cijfers ten
onder. De demonstratiewedstrijd
van vrijdag in Den Haag ging even-
eens met 3-2 verloren. Beide teams
nemen deze week deel aan het Dy-
namo-toernooi in Apeldoorn.

SPORT KORT

" SITTARD - De Zuidlimburgse da-
meskorfbalverenigingen houden deze
week op vier plaatsen een korfbalin-
stuif. Morgen staan vanaf 12.30 uur
sporthal De Heeg in Maastricht en
sporthal De Sjirp in Nieuwstadt cen-
traal. Vrijdag is het, eveneens vanaf
12.30 uur, de beurt aan de Stadssport-
hal in Sittard en sporthal 't Anker in
Bom. Belangstellenden zijn van harte
welkom.

" MARRUM- Jos van Leeuwen is in
Marrum winnaar geworden van een
halve marathon. De loper van V en
L/TC uit Den Haag zegevierde in
1.11.06. Hij had een voorsprong van
twee seconden op zijn clubgenoot
Huub Pragt. Enige vrouwelijke deel-
nemer was Akke Kuiper van Lionitas
Leeuwarden, die na 1 uur 26 minuten
en' 9 seconden door de finish ging.

Rob Sluypers wint met overmacht korte cross

Luc Krotwaar neemt
loopje met concurrenten

Van onze medewerker
HEERLEN - Rita Delnoye nam gis-
teren zelf alle vraagtekens omtrent
haar vorm- weg. De student-atlete,
enkele maanden uit roulatie door
een knieblessure, won bij de dames
met overmacht de AVON-kerst-
cross in Heerlen en zette haar voor-
naamste concurrente Jackie Win-
kelman na 3300 meter zelfs op een
dikke 58 seconden achterstand. Bij
de heren ging de zege naar Rob
Sluypers, die op het loodzware par-
koers slechts een voorsprong van 24
seconden had op Rita Delnoye.

De hoofdloop van de kerstcross was
evenwel de 10 km bij de mannen.
De 20-jarige PSV'er Luc Krotwaar
had eigenlijk voor de 10lwillen mee-
doen, maar paste zijn 'tactiek' aan,
omdat hij plannen heeft voor deel-
name aan de WK-veldloop in Sta-
vanger. Krotwaar nam rust op eer-
ste kerstdag en trok gisteren zelfs
zijn wedstrijdspikes aan. Trainers-
makker Michel Franssen uit Roer-
mond bleek zijn voornaamste ri-
vaal, maar moest na drie kilometer
lossen. Daarna bouwde Krotwaar

gestaag aan zijn voorsprong en uit-
eindelijk bedroeg de kloof 62 secon-
den. Met dewinst in Heerlen stelde
Krotwaar tevens zijn kandidatuur
voor de Zuidnederlandse veldloop-
titel.

Uitslagen: mannen 10 km: Krotwaar (PSV)
32.39; 2. Franssen (VLTC) 33.41; 3. Schuur-
man (ATOS) 34.02; 4. Goessens (Unitas)
34.10; 5. Tummers (Unitas) 34.33); 6. Diede-
ren (Unitas) 34.51; 7. Lemmens (Kimbria)
34.59; 8. Greidanus (Hellas) 35.03; 9. M. Jas-
pers (Unitas) 35.22; 10. Hovens (AVON)
35.25.
40-plussers: 1. Van de Boom (Unitas) 35.29;
2. Budzijn (Unitas) 37.02; 3. Derix (Unitas)
37.41; 4. Hendrix (STB) 38.06; 5. Trags )STB)
39.06.
Sprintcross 3.3 km: 1. Sluypers (AVON)
9.37; 2. Adams (AVON) 10.08; 3. Gielen
(Achilles Top) 10.16.
Dames 3.3. km: 1. Delnoye (Kimbria) 10.01;

2. Winkelman (Achilles Top) 10.59; 3. Hey-
nen (Kimbria) 11.21; 4. Blaszek (Kimbria]
12.33; 5. Hannen (Heythuysen) 12.56 Meis-
jes A 3.3 km: 1. Ruyters (Unitas) 11.29. Jon-
gens A 6.6 km: 1. Smits (Kimbria) 22.15; 2.
Nelemans (Unitas) 23.17; 3. Bock (PSV;
23.33; Jongens B 3.3km: 1.Raymakers (Val-
kenswaard) 10.14; 2. Driessen (AVQ£I 10.24;
3. Luik (AVON) 10.56. 'SS
Meisjes B 1.9 km: 1. Van de Ësscherl
(AVON) 13.13. Jongens C 1.9 km: 1. Van
Dijk (Valkenswaard) 9.23; meisjes C 1 km:
1. Vreijens (Kimbria) 3.32; jongens D: 1.
Courage (Caesar) 3.39; meisjes D: 1. Frans-
sen (Caesar) 3.48; pupillen, jongens A: 1.
Verlaan (Achilles Top) 4.03; meisjes A: 1.
Baartman (Caesar) 3.58; jongens B: 1. Maks
(B) 4.06; meisjes B: 1. Wissing (Caesar) 5.02;
jongens C: 1. De Braekt (AV'34) 4.44; meis-
jes C: 1. Meyers (Unitas) 6.19.
Volkslopen: 3.3 km heren: 1. Spronkmans
(Elsloo) 10.43; dames: 1. Van Hoof (Neter-
sel) 12.53; 6.6 km heren: 1. Simons (Merkel-
beek) 23.40; Dames: Brouns-Jenkins 37.10;
10 km heren: 1. Hamers (Landgraaf) 37.10.
Dames: Halmarm (Geleen) 46.15.

|[ SOLDES 1

(ADVERTENTIE)

m\999999m999WmmWmWm~ Fantastische kortingen tot 50% bi)

IJCf-kvffi jrik% sachashoes
■____H____M_____H______M___l Promenade 37-39, Heerlen.

Dinsdag 27 december 1988 "19

Turbo's Tob sport door dik bruynestyn

|| SAUS \\

[uitverkoop ||

Limburgs dagblad



r^^VßM______MHHH_HflHM_H__iar^K'^M<H ift^ej.-iMMK_-M_!^<WSfta__. _
PHILIPS I "" VSÜJ-WW.; VOOT -fe*__S W3II J_trs»~."

TyïliPP\Tüf?____Sß ifÊm "koökpuaaT .bjpassend "a 7 IC w|kC_B 'ÏS «SfDE SlaaT M AfmMMméW /._':"*" 7 P AWm )■ j f- —> j ■ GEÏNTEGREERDE m^m(M» ml^^-,Wt ■ p^n. I feZ Vfl B " TCNM SW(IBAK 'SOv.r. ' ",_e_d_ __F -fl VI Vffttó^^V^ -V V I I ■ l^^b B^V?\iJ -—* SES2SSSSS_ AFZUICKAPERD DRAAIPLATEAU S AFZUIGKAP ■_____| _^ T,
■L' _________fl uitgevoerd in gemakkeiiik te onderhouden 00K ANDERE —— ___

_—- — ■ __T " ____________________■_______■______________________■
~— --ï

k JJ fc _E^^^_Pl 1111 __!_■ II LHJ II rl f^®örsoocrfi.'Swwci!!uHir iste modellen keukens 1 V3f1346_Kl A\ . I Ifl A sittard stationsplein 10 04490-11775 fOOnin aIOfIXJSK'Wl nu Ibi KoponzVspeciale Kerstsho» [ Voor ■kkW *#W" | venio roermondsestraat 7 077-518613 | j 19ö9
;..<jß^j|MaM^^2________P W_MW__^^i__l_-_P^BW_lW"^W_Blß_______,^^h_ji_^ ___s_T_H__l__^___)i ___!____ „s__^«9_______S'iiß____S_^_sSi______r^a___^

W FIËSTA 2|.
%É_BIJDE'i^'
FORD DEALER?
f\4^J^^'Nog 1 week fiësta. motor in de Escort en Orion.
# V-2^^^"Dus nog 1 week swin- Meerprijs t.o.v. 1.6-liter benzine-

r^-S^x gende muziek èn heel motor slechts f 500,-.
vee^ voordeel bij iedere Accessoires voor de Scorpio

—~sj Ford Dealer. Zo kost het zijn wel héél bescheiden geprijsd:
SuperSportpakket voor deEscort u kunt tot f 8.000,- besparen,
en Orion, met o.a. leren sport- ,*—»

f //"i_____.
stuur, RS-velgen, spoilers ._» ~-x^~~^+^j~^ ff tff ’ I '§M WStÊ I

/^^^^-^emonteerd schuif/kan- auto's goed be- '*|N!i|jfe| Ë
\gH^ teldak op de Escort en antwoordt, krijgt een"'^ftnf

Bravo en de Sierra swingende cassette met 14 Dash-
Special kost nu zon f 1.000,- board Classics cadeau". U bent
minder, namelijk f 620,-. Extra van harte welkom,
aantrekkelijk is ook de ,______^_____ii___x(W*yï__^!_H_) *°P vertoon van geldig rijbewijs en
nieuwe 1. O-liter diesel- zolang de voorraad strekt.

T/M3l DECEMBER DOETFORD ALSOF HETELKE DAG FEEST IS.
ledere Ford is 6 jaar gegarandeerd tegen doorroesten van binnenuit. Over de gunstige Ford Credit Financiering, de levenslange

garantie op reparaties en Garantie Extra zal de dealer u graag informeren. Alle genoemde prijzen zijn inclusiefBTW.

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

Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820. ,

SUPER
PRIJSVERLAGING
ENORME KORTINGEN! ALLES MOET WEG
MODE 500 DE TOTALE DODGERS lEDER
BROEKEN SPIJKER LOVE BLOUSES JACK,
De hele kollektie van BROEKEN KOLLEKTIE Met lange mouwen- COLBERT»Love, Ball, Levi's, In alle modekleuren CU|DTRille, enz. van Levi s, mie, Lee, ue gehele Love van deze winter. T-SMIHT,
In katoen, viscose B_i.Pepe.en_ dameskollekt,e nu y»nsWonu SWEATJe hebt mnu i i n

" -69» tak. m - 29» ~.
125,- P^^"*Per stuk 69,50 f /,., U\JK E

km mw ■

KERKSTRAAT 45, BRUNSSUM ** _^._____^^^^
i^^^.^^^^^^
i

I, il

STIHL 026ËLA

fl**l» %
'pHU>«M""""''*'^

Uitvoering: AVEQ
Vermogen: 2,6 kW (3,5 PS)
CC:4B,7cm3 # HenGewicht: 4,7 kg T 1.1DU,- bruto

excl. BTW

TUIN EN PARK BV |
Vroenhof 86, Valkenburg. Tel. 04406-40253

I NICE-MONACO 7 dagen ’ 599.- ff ZWITSERLAND 5 dagen ’ 499,- ff
I BERLIJN 3 dagen ’299.- ff
f BERLIJN 4 dagen ’419,- ff
I LONDEN 3 dagen ’339,- ff
I LONDEN 4 dagen ’449.- ff
I PARIJS 3 dagen ’279,- ff
f PARIJS 4 dagen ’399.- ff
I PARIJS 5 dagen ’499.- ff
I OBER-HARZ 5 dagen ’499,- ff
I LUGANO 7 dagen ’749,- ff
I OOSTENRIJK 10 dagen ’795.- ff

mw-mmwmmwmm mmmmmm

AITÜWnffiRSnOTO.
in_yi_Numn_AAß

._______! ___________K^____^____l W UmW*^m_Jlr__7 VS^ . :' .: ''"?■# f'■ } Bk

3&I uitste' 'If^gljf _||Ej_ir KLEURENFOTO'SI IN27MINUTENKIAAR! ,
/_-__«__e__r_________ \ I_^V_---^"*- 'Tiir. M i—^—__*~ iii t"'i i n""""'*'' "* 'jS2FlmWm\ __. \ S

I TOtOißPrintt^XP-T^SS Landgraaf, Winkelcentrum Op de Kamp, Rossinipassage 16, Te1.045-323377.
* Maastricht Spilstraat 1, telefoon 043-251175._
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sport

vonne van Gennip heeft moeite met status van 'bekende Nederlander'

'Medailles hebben me
niet gelukkiger gemaakt'

Van onze verslaggever

- „Yvonne, Yvonne....mag ik een
Aan derand van de Haarlemse

Wn verdringen enkele jochies zich met
'Uood en papier om Yvonne van Gennip. De
frnpisch kampioene trekt rustig haartaatsen uit, zet haast zonder te kijken een

op de neurveus aangereikte velletjes
[ftiaakt zich daarna snel uit de voeten.
vonne, Yvonne....", roept een ander jongetje
't de mini-samenscholing te laat heeft ontdekt.
aar Yvonne doet of ze niets hoort en trekt
lagrijnig de kleedkamerdeur achter zich dicht.

e Haarlemse lachebek vervloekt in haar hart
ö§ steeds de dag, waarop ze tot de categorie 'de
skende Nederlander' is doorgedrongen. Naast
balloze aanvragen voor interviews als ze overal
I in zou gaan, zou Van Gennip momenteel vijf

op een dag moeten afwerken
I ?fdt ze sinds haar kroning tot olympisch
paatskoningin tot vervelens toe lastig gevallen,
j^gegaapten aangesproken. Een handtekening

ff*r. een babbeltje daar, of zo maar een losse
■Werking. „Echt, soms komt het mijn keel uit.
'2ie er tegenwoordig gewoon wel eens tegenop
II naar de ijsbaan te gaan, omdat een rustig
'antje trekken haast niet meer kan. Op het
'orrient, dat ik naar dekant ga, verdringt Jan en
eman zich om mij. Daar kan ik soms heel

pgrijnig van worden".

*nd je }iet eigenlijk wel
om olympisch

üy>lT>ioene te zijn?

<y°nne van Gennip: „Eerlijk, egd word ik wel eens zo
6ntVan al die aandacnt. dat ik,. nif: had ik die drie medailles
t

ar nooit gewonnen. Ik benj/Jelemaal niet gelukkiger, °r geworden. Eerder
Sinds Calgary

1(.,rcl ik voortdurend
3ervolgd. Mensen vragenJri handtekening of roepen

mijn naam. Ik wil metL l gelaten worden en mijn
L^n gang kunnen gaan. Ik
L eer me eraan en probeerr er Vervelende situaties te
ü' bijden. Dat betekent, dat ik
(. jneervrij ben in mijn
Joelen. Je kunt tegen jezelf
(Kgen: ik heb schijt aan alles,

dat aat ook "iet. Ik
!hn ,r zo vriendelijk
gelijk te blijven. Het
*e» c Probleem na Calgary

dat dc wereld om
jgt n^en veranderd is. Ik denk,
icu^Pas over een paar jaar
V)- an genieten van mijn

ailles".
L
!poan dere landen hebben

het vaak nog

Ie a?n^ van Gennip: „Ik heb
lüu Jpelopen periode vaak aan
)je ? Gullit moeten denken.
;eer eeft "et in Italië nog tien
ieeft

2° moeilijk. Die jongen
lor, J Volgens mij een
'et w en- Zielig is dat Nu
'fob al minder met hem gaat,
"akft 1"6? ze hem kaPot te
W^- Wat is dat voorntahteit?"

\uies een Jaar geleden lag
>o0r *ltuatie totaal anders,
ür,^ v°et-operatie en het

Uol9ende
c 2ldatie-proces

oor
ajiie"dansen als sneeuw
achtte wat van je.

Qn°d ?u van Gennip: „Datheerlijk. Ik heb me

nooit zo happy gevoeld als ik
van tevoren tot favoriet werd
uitgeroepen. Na mijn operatie
ben ik in allerust met Tjaart
Kloosterboer aan mijn
olympische voorbereiding
gaan werken. Ik was helemaal
gefocust op Calgary. Het NK
afstand, EK en NK allround
waren louter bedoeld als test.
Tussenstations, waar ik mezelf
uit kon proberen en aan mijn
vertrouwen kon werken. Dat
lukte. Ik kreeg langzaam maar
zeker macht en het gevoel: ik
heb het in de hand.

Voor de Olympische Spelen
zijn we op hoogte in Butte gaan
trainen. De Oostduitse meisjes
zaten er ook. Die gingen er als
gekken tekeer. Zoals altijd
waren die aan het raggen,
raggen en nog eens raggen.
Normaliter word ik daar
onzeker van, omdat ik geneigd
ben tegen ze op te kijken, maar
ik heb het toen bewust van me
afgezet. Ik heb me gedeisd
gehouden, omdat ik me na
mijn operatie realiseerde, dat
ik niet te hard moest trainen. Ik
moest het zien te rooien met de
conditie die ik had.

Vanwege het slechte weer in
Butte zijn we eerder dan
gepland naar Calgary
vertrokken. Het was
bovendien saai in Butte. Toen
de Spelen waren begonnen,
kreeg ik de kriebels en wildeik
er ook naar toe om sfeer te
proeven en aan het snelle ijs te
wennen. Ik voelde me er
meteen vertrouwd. Het ijs
gleed als een gek. Op een
gegeven moment dacht ik
tijdens een training zelfs: kijk
nou maar ook eens naar mij. Ik
ben toen vlak voor die
DDR-meiden gaan rijden en
heb er een ronde keihard
aangetrokken. Even maar
hoor, want als je je te veel
vermoeit in een training, ben je
al voor de wedstrijden
uitgepoept".

„Toen wij in Calgary
aankwamen, was alle aandacht
nog gericht op de mannen.
ledereen liet mij met rust. Ik
voelde me heerlijk relaxed. De
lessen van Ted Troost kwamen
me ook goed van pas. Hij heeft
me geleerd, hoe ik er zelf aan
kan werken om vertrouwen te
krijgen. Op de zondagvoor ons
toernooi heb ik een kerkdienst
bijgewoond. Ik wilde naar een
Mis, maar daarvoor was ik net
te laat. De Amerikaanse ploeg
was daar wel. Zij herdachten
het zusjevan Dan Jansen, die
net was overleden. Ik ben naar
een dienst voor alle geloven bij
elkaar geweest".

Toen kwam die
gedenkwaardige 23ste
februari. Kania en Ehrig
reden elkaar kapot, waarna
jij in een nieuwe

wereldrecordtijd het goud
op de drie kilometer
veroverde.

Yvonne van Gennip: „Ik heb
alleen de laatste ronde van die
twee gezien. Ze zaten er
helemaal doorheen. Voor mij
was het alles of niets. Ik ging
van start met het idee: ik ga
helemaal dood. Ik wilde
strijden voor het hoogst
haalbare, hoewel ik me besefte
dat ik net als Ehrig en Kania
kapot kon komen te zitten en
dan niet verder zou reiken dan
een middenmootplaats. Dat

risico heb ik genomen. Zo vaak
doe je in je leven immers niet
mee aan de Olympische
Spelen. In toernooien rijd je
vaak op reserve, omdat er dan
nog een dag komt. Ik hoefde
menu niet in te houden. Er was
maar één gedachte: zo hard als
hetkan en niet verslappen. Dat
lukte. In de laatste ronde kon
ik nog versnellen. Mijn
grootste angst was, dat ik me
achteraf zou kunnen verwijten
dat het nog harder had
gekund".

In Calgary en Nederland

ik doe mijn best, meer kan ik
niet doen. Ik had niks te
verliezen. Toen viel de
spanning weg, ik accepteerde
het meer. Het verblijf in het
ziekenhuis is goed geweest
voor mijn innerlijke rust. Voor
die tijd klaagde ik vaak.
Waarom ben ik nü weer ziek?
Waarom moet ik geopereerd
worden? Waarom breek ik een
pols? In het ziekenhiuis zag ik
allerlei leed om me heen.
Mensen, die op sterven lagenof
bij wie een been moest worden
afgezet. Toen zei ik tegen
mezelf: mens, stel je niet zo
aan. Wat is jouwvoet-operatie
vergeleken bij al die drama's.
Niets toch. Het presteren was
sindsien niet meer zo
belangrijk. Ik vatte alles
luchtiger op".

Na mijn gouden rit dacht ik: ik
heb nou wel gewonnen, maar is
het wel zo fantastisch. Heel
stom was dat. Ik ging meteen
relativeren. Na mijnrace heb ik
wel een kwartier nodig gehad
om op adem te komen. Het was
erg warm in die hal, waardoor
ik zelfs oververhit raakte. Ik
heb een kwartier met natte
doeken om me heen op de wc
gezeten om af te koelen.
Daarna had ik een onwijze
honger. Ik ben in m'n uppie
met mijn gouden medaille in
de eetzaal gaan zitten.
Niemand wisteigenlijk waar ik
uithing, terwijl de pers met
man en macht achter me
aanzat".

Het was toen wel afgelopen
met jouwrustige leventje in
Calgary.

Yvonne van Gennip: „Ik weet
nog wel, dat ik voor de drie
kilometer soms met
medelijden naar Karin Kania
zat te kijken, omdat zij als de
grote favoriete constant door
de camera's werd gevolgd. Ze
kon zich moeilijk concentreren
op haar wedstrijd. 'Blij dat ik
dat niet heb', dacht ik nog.
Maar na mijn eerste
overwinning werd ook af en
toe een camera op mij gericht.
En na mijn goud op de 1500
meter had ik de rol van Kania
helemaal overgenomen. Ik
merkte zelfs, dat ik steeds op
mijn woorden moest passen.
Toen ik tegen Marieke Stam
een keer in mijn onschuld zei,
dat Eric Heiden van die mooie
bruine ogen had en dat ik hem
een stuk vond, kwam dat
meteen op de televisie.
Na mijn derde gouden plak
was het helemaal feest in de
ploeg. Chef de mission Wim
Cornelis had toen een gouden
jurkvoor me gekocht. Ik moest
zo uit mijn trainingspak in die
jurk stappen. Ik zag er niet uit<Het was een strakke vampjurk.
Je kent het wel, zon sexy ding.
Maar iedereen lag in een deuk.

reageerde men verbijsterd,
toen je het goud te pakken
had, maar jij bleef vrij koel.
Hoe kon dat?

Yvonne van Gennip: „Ik bleef
kalm door dehele situatie.
Terugblikkend dacht ik: het
heeft zo moeten zijn. Ik had het
idee, dat het een soort lot was.
Vanaf het moment dat ik
geopereerd moest worden aan
mijn voet. In het begin was ik
obstinaat, omdat ik niet op tijd
klaar zou zijn voor Calgary. Op
een gegeven moment ben ik
verder gegaan in de trant van:

omdat mijn haar zo plat als een
dubbeltjeop mijn kop zat en ik
eronder een paar gympies
droeg. Niet bepaald sexy dus".

Welke medaille heeft jezelf
het meest verbaasd?
Yvonne van Gennip: „In eerste
instantie was ik al lang blij met
een bronzen plak. Maar
doordat ik in Calgary zo
relaxed was, begon ik te
rekenen op zilver. Nadat ik
goud had gepakt op de drie
kilometer, voelde ik me zo
sterk, dat ik ook in mijnkansen
begon te geloven op de 1500en
5000 meter. Dat ik Kania zou
pakken op de 1500 meter heeft
me eerlijk gezegd wel verrast.
Op die afstand werd ze
onverslaanbaar geacht. Dat ik
haar had verslagen vond ik
onvoorstelbaar".

Na Calagary braken
drukke tijden aan. Leefde je
toen erg in een feestroes?
Yvonne van Gennip: „Tijdens
de vliegreis terug naar
Nederland heb ik geslapen en
een bezoekje gebracht aan de
cockpit. Daarna was het
compleet oorlog op Schiphol.
Wat een gekkigheid was het
toen ik terugkwam. Ik had wel
gehoord, dat ik veel had
losgemaakt, maar al die
huldigingen had ik toch niet
verwacht. Het was een
hartstikke leuk feest op de
Grote Markt in Haarlem en in
mijn eigen buurtje. Toen
genoot ik er nog volop van.
Daarna moest deknop om,
aangezien het
wereldkampioenschap in
Noorwegen eraan zat te
komen. Ik was doodmoe. Toen
ik er de eerste dag was ben ik
na één trainingsrondje al weer
van het ijs gestapt. Ik kon van
moeheid amper op mijn benen
staan. Het
wereldkampioenschap was
voor mij niet meervan cruciaal
belang. Daarna volgde nog het
IJsgala in Heerenveen. Het
slopende seizoen zat er toen op.
In april heb ik vakantie gevierd
op Aruba".

Heb je daarna serieus
overwogen om met
schaatsen te stoppen?

Yvonne van Gennip: „Het is
me door sommigen wel
aangeraden, omdat ik me dan
volledig kon richten op allerlei
aanbiedingen. Maar ik wilde
mezelf niet verkopen. Zo zit ik
niet in elkaar. Ik heb de draad
van de zomer toch weer
opgepakt, zij het met andere
ambities. Het presteren op zich
is niet langer doel meer. Het
schaatsplezier staat voorop.
Resultaten zijn niet langer
zaligmakend. Mocht ik
desondanks winnen, dan is dat
mooi meegenomen".

" Yvonne van Gennip vervloekt nog steeds de dag waarop ze doordrong tot de categorie 'bekende Nederlander.
„Echt, soms komt het me de keel uit". Foto: dries linssen

" „Dat ik Kania zou pakken op de 1500 meter heeft me verrast. Op die afstand werd ze
onverslaanbaar geacht. Dat ik haar had verslagen vond ik onvoorstelbaar".

K Zólustuern°9wel 'npaar!

_Bo (§)

NIEUWJAARSSHOW
Vfn 31 december

afe.., metpassend
GUWJaarsgeschenk voor

jw^eaerebezoeker

(ADVERTENTIE)

KLEURKOPIEËN
Perfekte kleuren en vele
mogelijkheden. A-4 en A-3
en zelfs groter.
Bij dekleurenprofs:
Apollolaan 13 Heerlen
Telefoon 045-711460
KOPtESNELLEFt
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DAMOISEAUX Heerlen
/erkoopt en verhuurt meer
ian u denkt! (Verhuur zon-
ier borg). Tel. 045-411930.

Z_rote Wielersport KERST-
SHOW met zeer speciale
arijzen. Tweewielerspecia-
ist Math Salden, Lim-
pricht,

CARAVANS 1989. Vouw-
wagen: Alpenkreutzer, nu
"net extra winterkorting tot
f 830,-. Caravans: Burstner,
Hobby, Knaus. Nog enkele
Dverjarige modellen met
ïxtra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella, j
IVio, Walker. Caravan-im- I
port Feijts, Hoofdstraat 84, 1Amstenrade, 04492-1860.
TE k. gevraagd TOURCA-
RAVANS. Contant geld.
rel. 045-323178. I
KERSTSHOW van 27 t/m
31 december by Camping U

Ridderbeks. Cara-
s: Gruau, licht, com-

pleet en zeer scherp ge-
gnjsd. Nu ook in grijslever-

aar. Predom: super licht- I
gewicht caravan, va. 1F 5.995.-. Vouwwagens:
Scout, Trigano, Europa-
Camper. Camping-Cars
Ridderbeks, Prinsenbaan
135, Koningsbosch. Tel.
04743-2213. |
V.a. 27 dcc. t/m 7 jan.van de
'oerdegelijke en stijlvolle
iNederlandse Walker vouw-
wagens 4-6-8-10 pers. Zwa-
re kwaliteit van tentdoek en
uniek eenvoudig opbouw-
systeem. Kleuren, sunny-
groen, doublette-rood en
grijs, Olympigue-beige.
Voor kwaliteit en service
naar: De OLDE CARA-
VAN BV Sittard, Langs de
Hey 7 md. park nrdT tel. ,
13634. I
V.a. 27 dcc. üm 7 jan. IKERSTSHOW van de |
uniek ABI Beyerland cara-
vans o.a. de stijlvolle luxe
Award en de moderne met
grijs exterieur en keuze in
g-ys of hout interieur

eyerland, Quartz- Vitesse
en sprinter. Tevens een uit-
gebreide onderdelen en ac-
cesoires-shop. Voor kwali-
teit en service naar de Olde
Caravan BV Sittard. Langs
de Hey 7 md. Park Nrd. tel.
13634.

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

KORTING " BIJ " KIXEN " KORT I N G " BI J " jjU*% l >'

maW \ *m m ____^_^' <

■1^ *^«Kien start de opruiming \jC/ï
vv \ 1 M met een SUfER^fUNT! Voor \x / |

V-A mZm^Êf] o> e^^eopruirtjartikkkjjetaaltonzel\ f 1
/ r^ _/ ** klant slechts de HELFT<>cgn de /)■/

v^>>/, *m^P^mm^ |PPru'mPr'fc Dat bedo'eTëff jH/
|W £^^:({ V maar even met Kien wil ’/j
i / " 't. vL>^ 'cSe hangers zien.^v^^^J^ Am ff

AmmW Wy^ ______________
4 [ M \k J)^ *elk afgeprijsd artikel is een opruimartikel. Bij aankoq_|^an^^^lB^^^^^l l___ wM^^\t ______^^____ een e °Pru'mart'kel betaalt u slechts de halve prijs vofcc

A laa^tjgeprijsde artikel. J mm9mm^m^ JÜf^K.J f^^^^^^^^^^ __. a _■ ~ HEERLEN " HOENSBROEK " MAASTRICHT l
VÊ 'QSS€UnO VCCIZIjdIg, VCrDQZCtIU VJJE Promenade 8, W.C. De Plu Markt 3 Franciscus Romanusweg 2 V.C. Noorderbrug.

Zeven tips om 'toude jaar
voordelig afte sluiten.

g

''■'';&' ___S_<v> _____.: Imn_i^n{ffirtii; i_di___i__-_n^__i'___-n__L ___ffll_l___.-^P__r.:''' -_dJ_S__S":*-~-~-"- Mm _____E<:
_/ ______■" _^\s___. ■ ;_■ - _iWniffrTrfr'- . ----____H^_V'':: ..■__^__yü__hM_B|l_ffirK':':'' __B_Bc^':":

_______rv ■**^l_fltfi]üifïïy^ ______rit9_M_HH__c*^':' HHHHPHMw^ '>^^^v^>^cuw<rWWWwWWt*y BPWcï^'
.uu.iuuuuiiriiiïilTrrnrTTrTT^riTrTriin^^ _WWB_BBBBBHB HVMRN&-: -".v."-....- .(.wjaWM»*^ -w... .^,u^W)mK«mm"l" '' ■ ■-■—.-.w.i .■»_". ... .mimmmmmmmmmmmmwwmmmmmift.'.KK'.,...... "-- ■ ■ ..........._-,;.■.■.■.... .-.-.■

Ariel 4kg Dash3 4kg Ariel Vloeibaar 3L Vizir3L Dreft2kg Dreft Vloeibaar IL Dreft Afwas 2x500 ml j
voordeel f 4,-retour bank/giro voordeel f 4,- retour bank/giro voordeelf 4,-retour bank/giro voordeelf 4,-retour bank/giro voordeelf 2,25 retour bank/giro voordeelf 2,- retour bank/giro voordeelf 1,25retour barW ,
i

i

Een voordeeltje komt altijd goed uit maar 't is plus f 0,55 portokosten teruggestort op uw bank- of
extra welkom in deze dure tijd van het jaar. girorekening.
Daarom geven de hier afgebeelde produkten u de Bijvoorbeeld: een pakAriel van 4kg kost ±f 16,99.
mogelijkheid om veel geld te besparen. Doet u mee aan de aktie, dan krijgt u vier gulden terug. !

Daarvoor moet u de aanwijzingen volgen op de Hoeveel 't scheelt bij de andere produkten J

speciale aktieverpakkingen, die vanaf vandaag in de ziet u onder de afbeeldingen. Dus wilt u 't oude jaar
winkel staan. Dan wordt namelijk een deel van de prijs goed besluiten, haast u dan naar de winkel. i
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\ __■#_[ Bilffl'^rffSlflßP^ïfSifffl.^^ Openingstijden:
■I __HJÉ_TamV AvNM-HH-lifWMfe^ Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur.

-illA ||||V*~| Wmm Lunchpauze 12.30-13.30 uur.

npeP*%n BUCO zet de laatste 5 dagen van »-~-"ja^
Ï^A^M^^^^^ het jaardeprijzen op z>nkop! BUCO :Bfes&

°'%^'^ KERKRADE
' "T_ni>MlW >K^_R^ S^ffsp _K 1? 134, Straterweg 47/Dom. Mijnstraat.

■_____lH_H_l____ll__BÉÉHriliÉÉlllÉ^

kerstshow van81" «1 december auto■51; Ford modellen■ net veel extra's en ak-Efüen. Geselecteerde
■yfis met speciale prij-

de show o.a.
WÊïïP 20L GL '86; Ac"P_§4° .L EX aerodeckm®y-Audi 80 diesel CLBBF 1"3 2.3 L dieselLaserWmW^.a !-8 L combi La-JK;Escort 1.6L CL'B6;Bfj° 1-3 L DX 12 Valve■K^ndai 1.3L Pony XP
W£.0n !-6 L diesel '85;_C* 1.5 L 305 GL '85;
mWiï&,h° L Charade TSKSJS 18 L 316 LPG■E?I*» 1-6 L Laser LPG■f?c.°rt 1.6 L Bravo '84;
m,y L Bravo '84; Es-■ t'-L. Laser '84; Passat■t § CL '84; Starlet 1.3■LW; Corsa 1.2 L LS«on 1.6L GL '83; Es-
_lKi_ avo '^-Diverse

Cf* inruilwagens.■Jgfasweg 8, Heerlen-■t'foek, tel. 045-

-■LS hallo opgelet! Wij|?J 300-tot?20.000,-Kfauto, ook bedrijfs-f^Q_s_-411572.
Ri^ PASSAT C 1600■;, stationcar, 5-bak,H£Dauw, nw. mod. '82,R^. /6750-. Tel.

»A Prelude type '80F_fffeAPK: Renault 5[My^APKJ 1250,-; VWR.r bwjr- '80 ’2650.-,
Whiu1' moi- Heeren-BK£i_jjeerlerheide.

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.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
groot en klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.
In- en verkoop goede ge-
bruikte zomer- en WIN-
TERBANDEN met gar.
Passartweg 39, Heerlen,
045-222675.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Te k. FORD Sierra 1.6 L5-
drs., bwjr. '83, 62.000 km,
i.st.v.nw. Mgr. Hanssenstr.
6, Nieuwenhagen.
Prachtige FORD Escort
KR 3, moet weg t.e.a.b.
Houwer 28 Landgraaf. Tel.
045-322123.

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

'134l34- 45 ...'Bl t/m '87 MinMOOOE '85
s ,ry55 '83 t/m'BB Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6

lo esel '84, '86, '87 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85L- '84 t/m'B6 Renault 11 TXE '85
| u,°S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,C/° CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81■lnuPer9oo '82 Opel Corsa TR '84■3.70 '86 Jetta '83Ein85s. 100 S '84 Toyota CorollaAut '80ï^.zeermooi 79 Volvo34sDLS '82

I )i.e 9oedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

i ,ÖO-REMSCHIJVEN. „De allerbeste kwaliteit".
j j^ÜlCramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

;|itw en "PÜPen voor alle auto's en
✓ tip. ~9ens- Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de

045-716951.

' 3.000 accu's
topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

l_ °or ieder voertuig uit voorraad leverbaar
de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951
Nieuw! Hogedrukreiniger

i Karcher 570
f|/ orTlPlete set. Nu met 80 bar druk! ’750,- mcl.

Heerlen. 045-716951.

fl Fiat demo - Fiat demo
Jni?L rood van / 12.460,-voor ’ 11.260,-

-)<5 °"y blauw van ’ 12.680,- voor ’ 11.660,-
->4S "-blauw van’ 17.650,- voor ’ 15.450,--107?9r|jsm. van ’ 18.500,-voor’ 15.900,-
-'rii> b'm' van f 20.290,-voor / 17690,-
J*en excl. afleveringskosten en

metaalkleur
Bastiaans Fiat-dealer

_: Po°i"singel 50 Heerlen. Tel. 045-724140

!da^eJaarsopruiming in Limbricht
l^êl 2° 'P9'85; Mazda 626 2.0 GLX 2x '85, '83;

183.f° 1-6 HB GLX '86, '84; Mazda 626 2.0 GLX se-
\- 'iv,72da 323 1.3 HB GLX '88; Mazda 323 1.3 HB
*\ 87 va 323 1-3 LX stationcar '86; Mazda 323 1.3

1- '8c 7azda 323 1.5 HB '83; Mazda 323 1.3 sedan
fy , ' Ma2da 1.5 GLX HB 5-drs. Aut. 12-.6; Ford

bravo, veel ace. '82; Opel Kadett 1.3 S HB
h 6h ' opel Kadett 1.3 S HB 5-deurs '81; VW
■fassaf .el s"bak '84; vw Jetta 1.6 kat. nw.st., '87;
+15 _6 3"drs- '83; Lada 1-6 3-drs. '83; Lada 1.6

""■Zviiat 85 + '83; Toyota Celica 1.6 ST coupé
l70Q

art 83; BMW 316 rood '81; Citroen Visa RE II.km- Occasions met Mazda Kroon-garantie.

h 6 Auto Leymborgh B.V.
Tel. 4490-15838.

N,lA'320A lapisblauw 1983
.316 grijsmet. div.ace. 1981

w3ie bronsmet. 66.000 km 1985Cj3i 6 beige 65.000 km 1985
tó3lBi/4Hrc. blauwmet. 40.000 km 1986
C3IBI re' wit 62.000 km 1984
w32oj blauwmet. 50.000 km 1987

blauwmet. 35.000 km 1985
W324D wit div. ace. 38.000 km 1986
j/^ grijsmet. 35.000 km 1988

% serie
?28i aut bronsmet. 82.000 km 1985s^__^"1- blauwmet. 20.000 km 1986

f^èwoordeel I
R^3l6 rood 1984 18.750,-
-5^316 brons met. LPGI9B4 20.500,-
CW3lBi/4 roodmet. 1985 22.500--4 Wit 1984 21.500-- 1986 29.750,-

WU ZORGEN VOOR
DE APPELS! ZORGT U

VOOR DE BOLLEN^

SS_________B__l verpakt, __■_!%#% J fles 0,75 liter fjjffljtk I uA^t-.A^M U.A^ „^^„,ii I Mj BK2^" _^____.'-^W 20°9ram lyll Ü3 I Herberg bier gastvrij

AJr-M}Lr/kW f --^ __(___■' SSSw 8x 5* _r ____
__.__■

_______ .__§. l___fc____s V .\j_fii_ ___% _f__l

HHi gebrouwen ra_#T^<ÉÏ /Sll
# _■_■ J_T MvWif _r -i^P"~ Kv'. _?S^ 'i-,krst 24 flfisiGS '___^__R_^«y .r __si!r j* *"^ ._■ ■■■$.

HB IflOE ■*-'" Nlf% emmertje 1000 ml.

* IQQ mandlrijntjes X^KW
° O/IO_25_T I*7*7 hele partjes, #*#* .f-LftH>s^ aww blikje 312 gram Ijl] ||^V

rPers- AAA Haust snackcups JAA JjP^iP CafeïnevrijekoffieA-^A Appelsientje metvruchtvleesAAA

nefi?kr ppe,en jyy k,ein' doosieio°9ram pak2so9ram 075^

r^f. ÈAm mm Lm% ______!^^^_____________
Tomaten H_^ _T\ Verse slagroom AAA Geisha Fancy crabmeat A Af\ CrokvcniPs 4PA ffl Vfl

500 9ram |£|*J°-5»» _„k|e 170 gram i\i\\j S^^b-. 220 gram >7tf 'S"/! 11 H |\
mSjr Fondue-of 4>| AA Fine Food Russisch ei Af\f\ Verkade kaaszoutjes JAA Aanbiedingen geldigvandi. 27 t/m za. 31 IV ■■ ■■ mlmar gourmetschotel |£■VJVA bak6oogram -LL^fl^i diverse smaken, pak 75 gram . | /Vf december 1988. Zolang de vcx.rraad strekt, ff ■■ ■’ca. 800 gram n^WW >49 !___.«’ Prijswijzigingen voorbehouden. ff VH ■!

■ * Deze aanbiedingen zijn niet in alle filialen ff Bff
Kippebouten I"AA Jac.MartinChampagneAAAP Wissoll AAA verkrijgbaar. ff f ■-

k"° Oyy ïïtgmT" opopéJöyp "^r^g. o^.y \JqC ffAfIH /_
Mini-prijs & Maxi-keus. daarom ga jenaar jac.Hermans --SS/^
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Top-

" occasions
Auto A-Z bv

iDoor verkoop van diverse
imerken nieuwe auto.s voor
'u ingeruild 0.a.:
ißMW3l6i.demo '88
Suzuki AltoGL demo .... '88
VW Golf GT4 3-drs '88
Toyota Camry station.... '88
Fiat Uno fire moter '87
:BMW3l6sversn '87
:SuzukiSiftl.3GLX '87
(Ford Escort 1.6 CL '87
iHonda Accord 2.0 EX...'87
Opel Omega 1.8 i '87
jDaihatsuCharadeTS ...'B7
:Austin Mini 1000 E '87
;VWGolfl.BGL3drs '86
!Ford Orion I.6GL '85
:Opel Senator 2.5 i '85

!BMWs2sidiv. ace '85
;OpelKadett 1.3 LS '85
Ford Escort 1.3 L '82
:Saab9ooGLl 3drs '82
'Toyota Corolla 1.6 GL... '84
j Exclusieve cars

iMercedes 190Ddiv. ace...
'88

|JaquarDaimler3.6 '87
] Audi 90 E nw. model '87

Saab 900 GL 3drs '87
! Porsche 924 S nw. staat'B7

' Mercedes 200 D div. ace....
! '87
.Mercedes 190 E autom.'B6
i BMW 728 i autom '86

' Mercedes 230 E div. ace....
j '85

I Mercedes 190 E autom'Bs
BMW 633CSi airco '80

" Mercedes 230coupe aut....
'80

Nu nog 'n occasion kopen
: betekent dat u nu al de ver-

laagde 1989 prijzen betaalt
bij Auto A-Z b.v. Heerlen-
seweg 200, Landgraaf,
tel. 045-728484.

Wij geven het meeste voor
1 uw AUTO. U belt, wij ko-

men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. MAZDA 323
HB 1.3, bj. '81, '83: Mazda
323 HB 1.5 GT, bj. '83; Maz-
da 323 HB 1.3 '83; Mazda
323 HB 1.3 GLX, '86; Mazda
323 Sedan 1.3 '81, '82, '83,
'84, '86; Mazda 323 Sedan
1.5 '83, '86; Mazda 626 HB
2.0 GLX. bj. '84; Mazda 626
HB 2.0 GLX, bj. '86; Mazda
626 HB 1.6 GLX, bj. '84;
Mazda 626 HB 2.0 GLX. bj.
'87; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'82; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'83; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'84; Opel Ascona 1.6 S. bj.
'84; Opel Manta 1.8 S HB.
bj. '83; Ford Sierra 1.6,
LPG, bi. '85; Ford Sierra 1.8
Laser, oj. '85; Ford Escort

" 1.3 3+6, bj. '82; Ford Fiësta
1.1L, bj. '85; Honda Quintet
Autom. I+7. bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82; Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX '85:
VW Jetta C 4-drs. '82. Te
koop ± ’50.000.-; onder
nieuwprijs Mercedes 260
SE 25-B-'B7, 37.500 km, don-
kerblauwmetallic, le eige-
naar, alarminstallatie, an-
tenne- + luidsprekersset,
centrale deurvergrende-
ling, buitentemperatuur-
meter, velours bekleding,
klapschuifdak (electriscn).
A.B.S. Autobedrijf Loven
Heerlen b.v., Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
Te koop VOLVO 244 GLT
bj. 1980 i.z.g.st. Speciale uit-
voering met stuurbekrach-
tiging, trekhaak, schuifdak,
getint glas. Vraagprijs

’ 7600,-. Te bevragen Rijdt-
straat 100. Susteren.
Tek. zeer mooieFord TAU-
NUS 1600 met APK t/m
nov. '89. Pr. ’ 2700,- (zien is
kopen), Malbergstr. 17,
Voerendaal (Kunrade).
Te k. VOLVO 360 GLT,
3-drs., bwi. '86, bl.met. Te
bevr. 04498-57459.
Ford Scorpio 2.0 5 bak '86

>500.-; Honda Prelude
1.8 5 bak '86 div. ace.

1500,-; Ford Sierra 2.3
diesel 5 bak '86 ’ 18000,-;
Ford Sierra 1.8 laser '86

1000,-; Ford Sierra 2.0
GL 5 bak Ipg '83 ’ 12500,-;

rd Sierra 2.0 GL '82
750,-; Ford Sierra 1.6

Laser Ipg '85 ’ 15500,-;Ford
Escort 1.6 L 5 bak div. ace.
'85 ’14500,-; Opel Kadett
1.2 LS '86 ’15750,-; Opel
Corsa 1.3 LS hatchback

’ 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 f 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. Ipg '85 ’ 13500,-;
Nissan Stanza 1.8 GL 5 bak
'83 ’ 9500.-; Mazda 626 auto-
maat '82 ’6250.-; Toyota
Camn 2.0 GLI autom. 5 d.
'85 Inruil Financieren en
Bovaggarantiebewijs Auto-bedrijfP. v DIJK EN ZN,
Hompertsweg 33, Land-
graaf (Schaesberg-Kakert)
tel. 045-311729. Alle keurin-gen toegestaan.

AUTOMAAT R 5bjr. '78,APK sept. '89. nw. gespo-
ten. Pr. n.o.t.k. Pr. Bern-
hardstr. 70, Brunssum.
T.k. R5TL 80.000 km. APK
jan. '90 ’ 1950,-. Tel. 04450-

-2826.
T.k. GOLF diesel '78,
i.z.g.st. 130.000 km. Tel.
04405-3687.
T.k. Talbot SOLARA LS
'80, nwe. uitlaat, i.z.g.st. :
’2450.-. Tel. 045-212269.
T.k. Fiat RITMO diesel '82,
nwe. accu + banden i.z.g.st. :
’ 2950.-. 045-270856.
RENAULT 9 TSE '82, kl. ,
grijs, i.z.g.st. ’4750,-. Tel. .04492-3234.
Ford SCORPIO GL 2.0 '85.
le eig., kl. antraciet, ■schuifd. etc, Ipg, onder- 'bouw, ï.st.v.nw. ’ 18.750,-. i
04492-3234. .
AUDI coupé GT '81. mars- 'rood. quattro-look, Ipg. div. i
extra's f 11.000,-. Tel. 045- I
210007. . [i

lOpel Omega 2.0 I '88; Ka-
dett 1.6 S GT '85;Kadett 1.3
LS Sedan '86;Kadett 1.3LS
'85; Kadett 1.2 LS '85; Ka-
dett 1.2 S HB '83; Kadett
Caravan 1.2 S '84 en '81;
Fiësta 1.1 L '83; Peugeot 305
GL '82. Automobielbedrijf
J. DENNEMAN, Raadhuis-
str. 107. Hulsberg.
Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Opel Ascona, 4-drs., '84;
Ford Escort XR3I, div. ex-
tra's, bj. '84;Mazda 323 Aut.,
bj. '78; Porsche 944, '85; Ci-
troen Visa, '86; Fiat Ritmo,
'82; Mitsubishi Galant, '81;
Mitsubishi Sapporo, '79 en
'78; Opel Kadett Diesel, '83;
Ford Mustang, '80, 4 cyl.;
Datsun Sunny. '84. Div. in-
ruilers. AUTO P. FRAN-
KEN, Ganzeweide 59,
Heerlerheide. Inruil, financ.
en garantie. Tel. 045-727711
of 216475.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S.Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
VOLVO 340 GL, '81,

’ 3750,-; Peugeot 504
Break, '80, ’3750,-; Opel
Ascona, '78. ’ 1750,-; Re-
nault 4 GTL, '80. ’ 1500,-;
Fiat 131, '81, ’2500,-; Lada
2105, '85, ’5750,-; Mazda
626. '80, ’ 2000,-; Renault 4
GTL, '82, ’ 2750,-; VW Golf
LX, '83. ’7750.-; Toyota
Corolla, '80, ’3750,-; Volvo
240 GL, '81, f7250.-; Volvo
264 GLE, '80, ’5500,-; Ci-
troen GSA Pallas, '81,

’ 1750,-; Honda Prelude,
'80, ’3500,-; Mini Special,
'80, ’ 2250,-; Ford Granada,
'82, ’6750,-; Ford Transit,
'80, ’1750,-. Oirsbekerweg
27, Oirsbeek. 04492-3582.
DAIHATSU-DEALER Ton
Quadflieg. Let op!!! Oude-
jaarsaanbiedingenü! Por-
sche 911 SC 3.0 coupé, le
eig., onderhoudsboekje,
get. glas, nieuwst. '82; Mer-
cedes 190Ezwartmet. 66000
km '86 f 36900,-; Ford Scor-
pio 2.8 IGL 37000 km '85

’ 23.900,-; Ford Scorpio 2.0
Cl aut. 68000 km '85
j' 22500,-; Honda integra
wit, uitgeb. 9000 km
’27.000,-; Peugeot 205XS
le eig. rood, 4e maand '88

’ 19.750,-; BMW 316 M-uitv.,
4-drs., zeer sportief '86
’26.900,-; BMW 316 4-drs.,
roodmet. 45000 km '86
’21.900,-; Toyota Celica 1.6
ST groenmet. '86 ’ 26.900,-;
Citroen BK sport excl.
uitv.. zilver '85 f 18.900,-;
VW Scirocco 1.8 GTI rood,
nw.st. '84 ’ 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
j 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,-; OpelKadett 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 1.6 L
5-drs. blauwmet. '83
’10.900,-; Saab 900 GLS
Sedan blauwmet., 11e mnd.
'83 ’11.900,-; Mitsubishi
Lancer F blauwmet. '83

’ 8900,-; Skoda 120LS cou-
pé 36000 km, wit '84 ’ 4950,- ,
: VW Golf 1.6 CL autom.
beige '82 ’7900,-; Honda .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,-; VW Passat !
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,- i; Suzuki SJ 410Q Softtop !wit '83 ’ 10.750,-. Inruilers: 'Ford Granada 2.3 L LPG, \bruinmet. '82 ’ 4750,-; Ford 'Taunus 1-6 Ghia 4-drs j
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 IHatchback oranje '79 ■’2750,-; Opel Ascona 1.6 -i.g.st. '77 ’ 1500,-; Opel Man-
ta 19N blauw i.g.st. '76

’ 1760,-; 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 m- showroom en 250
m 2werkplaats. Autobedrijf
Ton Quadflieg, Reeweg 112,
ind.terr. Abdissenbosch-
Landgraaf, tel. 045-321810.
T.k. Opel KADETT 13 N, bj.
5-'BO, wit. Tel. 04498-53931.
T.k. Vespa Ciao bj. '84.
Te k. MINI Clubman Esta-
te, 4 pers. met 2 achterdeur.,
bj. 'BÜ, APK tot 1990. 71.000
km i.g.st., alu. velgen.

’ 2750.-. 04490-25315.
Ford FIËSTA 1.1 L Bravo,
'82, zeldz. mooi. Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
Ford type ESCORT L Bra-
vo '82, zeldz. mooi. Kerkra-
derweg 166, Heerlen.
SAAB 900 sedan '82, leeig.,
kl. met.blauw, in nw.st.

’ 8500.-. 04492-3234.
Alfa GIULIETTA 2.0 '81, kl.
ivoor, i.z.g.st. ’4250,-. 045-
-454217.
MERCEDES 230 E aut. '83,
kl. wit, Ipg, i.z.g.st. ’ 12.250,--. 04492-3234.
ROVER 2300 S '82. kl.
blauw, plg. in nw.st. ’ 7250,--. Tel. 04492-3234. ■
RENAULT 11 GTL '84. le
eig., kl. met.griis, 28.000 km,
in nw.st. ’8750,-. 04492-
-3234.
Opel COMMODORE aut.
'80, Ipg, kl. blauw, i.z.g.st.
’4750,-. 045-421207.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl.
cnampagne, Ipg, 80.000 km

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

’ 8750,-. 04492-3234.
Te k. MAZDA 323 bj. '78, I
apk, Ipg. Goede motor I

’ 350,-Tel. 04490-11570.
Te k. VISA Super E '83, I
68.000 km ’4250,-. Nwe. ■band., accu, uitl. + schok- I
brekers. Tel. 045-251557.

Met supertaagpriizenvuurwerki
knalt homdezeweeli 1988uit

Ftn uuii aaan door in 1989. -■- ~^ fP^ __s nS S___Hl B- "SS Jj|tn...UUIJ yaaii ««»'
Qi.o|l jn \'M IpM rTT7T^sri„|^_^^|^.____giig Bfiigi -^slifïlM f _Hpvß_Ffß^Slll 4

het nieuwe jaar, ijucuwi^] __ I i....vj;a,nl'--^nri I- I___KX£JW ___rJ I |P^^Mfll| «^wDaretnermos». II| . ■ J;■ _ '"TM I .ïu^ __»--«--l ||.ftMiwl l'BS^'l II lb.^B5)^^?'llll DW m
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_. ___ _ ~SWWWW.raIM.T_ i" n4rT^r^^^ I ' t* 1 * WW>wT - l__ h _ .__ll_T7^?g> ____F^_J___l^____F _-.
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Ford ESCORT KR 3-i '84,
kl. met.grijs, 55.000 km

’ 15.500.-. 04492-3234.
CITROEN BK 19TRD rood
'88. Citroen 19 TRD wit '86,
16 TRS wit '86-'B4, BK 16
TRS rood '83, Visa II E wit
'82, GSA Special blauw '84,
2 CV 6 Special rood '85; CX
22 TRS met schuifd. '86,
Nissan Patrol turbo diesel,
zilver '86, Renault 5 autom.
5-drs. zilver '86. Inruil, ga-
rantie, financiering. Bovag
May Crutzen, Hunsstraat 33
Übachsberg. Tel. 045-
-752121.
CITROEN BK 19 TRD die-
sel, schuifdak, getint glas,
rood, 3000 km, 88. Bovag
May Crutzen. Tel. 04k5-
-752121.

CITROEN BK 19RD break
diesel, rood, 33.000 km
1988. Bovag May Crutzen.
Tel. 045-752121.
OPEL Kadett 1.6 diesel
5-drs. blauw, 76.000 km '85.
Bovag May Crutzen. Tel.
045-752121.

RENAULT Super 5 auto-
maat, 5-drs. zilver, 9000 km
'86. Bovag May Crutzen.
Tel. 045-75.121.

NISSAN Patrol diesel tur-
bo zilver 70.000 km, '86. Bo-
vag May Crutzen. Tel. 045-
-752121.

KADETT 12 h.back '83
sch./kant.dak, als nw. Her-
longstr. 43 Heerlerbaan.

■VPPJPPPPpWH
mylüiiliii^ixE^iMMU "999999m999Mm999m

Weg. omst.h. te koop of te 'huur een zeer compl. GA- ;
RAGEBEDRIJF (evt. met
zeer 'goed merk) in grote ]
Zuidhmb. stad. Riante wo- j
ning, event. met tweede
woning mog. Voor de snelle j
beslisser een zeer gunstige
prijs. Inl. postbus 504, 6400
AM Heerlen. |

TECKELS, lang- en ruw-
haar. Tel. 04459-1237.
Te k. 2 BOUVIERPUPS
zwart, ouders geröntgend
op HD. Tev. teef, 4 jr. enreu
1 jr. Tel. 045-244867, b.g.g.
258825.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Te k. LABRADORPUPS
m. stamboom + gezond-
heidsgar. Ouders HD-vrij.
Tel. 04130-62313. .
ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat'49, Brunssum. Orkest
New Team. Tel. 045-252304.
WEDUWE, 60 jr. zkt. ser.
weduwn. tot 65 jaar,voor de
eenzaamh. op te lossen. Br.
o. nr. XE 047 LD. Markt 42,
6461 ED Kerkrade.

EENZAAM, doeer wat aan. I
Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.
Zoekt u een serieuze RE-
LATIE bel dan huw. enrel.
bemidd. buro Levensgeluk,
tel. 045-211948.
Eldorado Spaubeek. Elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week Bonjour.
Tel. 04493-4193.
Partners-Trust, HUWE-
LIJKSRELATIEBURO
info 045-461235.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.

Non-stop SEXVERHALEN \
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in 'hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086. !
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.

Nieuw NOENDA + leuke
assistentes 12 tot 22 u.
Ook zat. 04492-5605.

Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

Nobel-Escort
alles is mogelijk. Geopend
van ma.-vrijd. v. 14 tot 2
uur. 045-459597.
Selfkant MANNEKE.
02456-1053.
Heren, van harte welkom
bij WENDY va. 10 u. Ook
zat, en zond. 045-721759.
Bij privé-huis MICHELLE
staat ie??? De verrassing
van de kerstman. 045-
-228481.

!!! de Live-AfspreeK- 11)(<
Bel: 06-320.320.55
cpm) voor 'n |e t,(
vriend(in).

Ik kom direkt, ok? (50^ \
Flirt-Line 33 uniek
320.320.33. _^--y
„DE JACHTHUT", \ \
rade-K'rade, Grenssfhj
Gabi, Regina, Karin,
Maria en Matina. Ma-'
20-4 uur. 045-46394ix'

f
KANDRA en JoyC^
03.00 uur, privé en
tev. meisje gevr- .
228975.■ "Ti

iBSr__ bpinnhig*^"^" van gffi
H Ésola Mj V-_JX Zwaar verzilverd 4-dlg. koffie- .# ouden nieuw niet thuis bent. kunt |JP~IFt) =. (y)^ De binnenfles j &ÊIÊI Êm

Kinderfauteuil met hoge rug- 4-dlg. pannenset: kookpan 16, theeservies met rijke gravering. jf^^^*^ u later toch uw favoriete T.V. Cn MOOQI-* is van glas J| Ileuning van 100% volkunststof. 18 en 20 cm. en een steelpan Omvat een royaal serveerplateau, *MfS^3g^i programma zien. Speelduur: 3 OU theelichtjes. en heeft een fl|ÜMi__Jril / /y
Een leuk zitje en gemakkelijk in 14 cm. Voor gas en elektra. koffie'theekan, suikerpot en uur. VHS systeem. In aluminium cup inhoud voor ilffTTTllP ILm^// J_
onderhoud Adviesprijs 169.- melkkan. Adviesprijs 12.95 met groenzegel ca. 1 liter '^HIJJiJP' "V _—--^_1

1 " " L
mu==!l ' 'I La_______r-Jff ' " J ff\^~n 1

SFEERVOLLE PARTY-LIGHTS «_*_i*^fW_*_ XA^ ißoval alaSWerk aï-_—V ,___. IPyi! Kruimelzuiger/steelstofzuigercieanette". /’
i in-iTCwr. unnoncci \/r.r.QQCCi ni «_vM.mlwl —Vf¥— " *jiw-»ww\-i rt fiSJI^JI _/"7lt\ W/__. ♦/frT met verchroomd metalen steel is deCleanette te ///LICHTEND-VOORDEEL-VOORBEELD! 11111111 A IjfWl HEES ___/fP %(<£>! gebruiken als steelstofzuiger. /’

mM Aft I Florida dinerkaarsenin borrel-, bier- of cognacglas. Cocktail-mixer, waarmee u Kleurrijk geklede muzikale --.^^rSinïïiMfM \EmEmm vPlffl __I^_ISSB&) kiloverpakking (14 stuks). 9 uur sherryxhampagneflute of drankjes tot een heerlijke cocktail clown. Met grappig bewegend ffff ilJlllPll^/ y/l I
m\Jm JXJ\ brandduur en in diverse kleuren, vruchtencoupe. mixt. Het mix-staafje is hoofd en opwindbaar IH"v'a"" lllllPlllll1"^^ /,/// \—^i^^^^mJ Jltc___3| Perkil°4'95 Per set van uitneembaar. Excl. batterijen muziek-element wJJ I
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«ex Society
■ )rige meisjes
■ v-a. 18 jaar, 06-

-■20.321.21
W shows per dag
ls nachts live

■20.321.21
■Jaagse bluf

80.325.21
l*t it be:zar
120.324.21

abinet knoeit
] 20.324.31
■r° cent per minuut

■^nummersjjelax Line
P^da * Gratis foto's

|20.320.06
p Zevende
/Hemel

1.a, 's surprisepakket

1r20.320.07
I hX non"stoP
jj ?° verhalen per dag

20.320.08
jLive sex!!

Box
r|kt volwassenen

fcJOct. p. mm.
kiezen

Ij. ° Venus voor privé-
L^n- Zowel regio als
JK- Inschr. v. gast-
i,® n welkom. Inl.:

g^SÈRVICËI
'iai 73°- Maandag

van 20.00 tot
i^JNieuw: Sandra).
», J m n vriendje wor-

"3v?y! Date! Llve: 06--<?gg__!l(sogt/m).0 gt/m).

feesterMartin
!^r mee... naar wat

t? ani9e slaven graag
W_C,h laten doen door;r|ands bekendste
iv n°momeester

I- Pm- Dag & nacht
<é \...
y \lï kunt vanavond je
4 tan.! 1 aan de meester
jf'SOn aar maken van

v f£, 00- Bel grat's-
/

G

" A
J V
i h escort

!% J.e_,2in- bel dan:320.323.04
t fe2elf wie iè bij je

■ Vp' S laat komen.
V^nacht 0,50 p.m.

Ci^'véhuïsTCb Exclusief
S lSexv meisjes aan-
Xy 18 Jaar- zelfSft.o' u laten ver-
JÜk. c. 8| 1 ons is het mo-
? ?atprHopend maandagSu,?a,9vanll-00totVd«r-,lnd"striestr. 13,>^ig__o4s-423634.

wdsexü
cteeris als je durft!3^l. P.m. 24 uur 06--§0.325.35f0.325.35>,°psex

b Best!
2p225.25

ï? Royal
5>50 cent p.m.<^320.24Wi^—e weet, misse

een afsfBel s
Whh Babbi
LoVera°be|box ontmoet
ZS mJ !ï'eer' vri Jen. ave%^t de Babbelbox d<vaar behoefte aan f

(druk opc
OH (? N,acnts alleen

Love Line
Rosie en Rob hebben een

video gehuurd. Wil je
weten welke en hoe ze

kijken?
06-320.320.61

Spetters
06-320.330.71

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

06-320.330.72
Tatiana - 50 cent per min.

F ■"■''* T^'Therkende ,—\&»»JJ~_,
\, |_-_-_fcl--_
JC bIC lil | Q6 - 320.325.50

meteen... é\ ~^mg HOMOBOXI W 10 MANNEN OP I LIJN

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch 06-320.320.45

Hetero 06-320.320.26
Wet-Sex 06-320.320.47

Live 06-320.320.60
Fanmail 06-320.320.48

Viditel pag. 611,
0,50 p.m.

Lmb^nJtgt sex mul )"»< ' ( ..__,, ■
speelseparen (lel %*""'"' ' I| Q6-32^-_____________|

'buurman-buurvrouw ■
/ E„ nu mmér".m"Jóor'!Lr.'èw.."" I
/ Q6-32____30^0^^J
[5 /H-V A R l fl I
/ Q6-3-^3__S___________t
fsfX KONTAKT LIUBM_vitfaa^»|00-320*^21 gM|t__J

PIOf U H rtODU.TIONS PB 41300. IDOV IG A DIM

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou je van verrassingen?

BelGina. 50et. p. min.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Mmmm, ik wou
dat er geen eind

aan kwam..
ÜErotifoonü
06-320.320.12

' Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Nieuw bij Yvonne, de hele
DECEMBERMAAND een
kerstsurprise ’ 75- all-in.
Voor onze gasten, onze
meisjes ontv. u nu in linge-
rie. Nieuwe meisjes aanw.,
ook 's zat. + zond. Tel.
045-425100.

! Ook bij ons hangen de bal-
len in de boom.

De meisjes van

Club Bubbles
Rijksweg-Zuid 131, Ge-

[ leen. 04490-42313. Geop.
ma. t/m vrij. 10-24 uur, zat.
10-18 uur. Tev. meisje
i gevr.

CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-. sen. Tel. 04490-50921,
Geleen.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
Privé bij JOLANDA, iets
nieuws. Al va. ’ 75,-.
04492-3198.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Tev. ass. ge-
vraagd.
Privé BETTY, Ivon, Ange-
la, Petra, Chamilla en Elly.
Tel. 045-227734.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.

chien maak je wel
praakje...
mei de
elbox!
je mensen die vrijuit praten

Dntuurtjes en verliefd zijn.
oe je met zn tienen of, wan-
nebt, intiem met zn tweetjes
de 0-toets).
voor volwassenen)
6-320.330.02

En als zon lekker ding te intiem rwordt, neem je toch een lijntje metzn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók),
50 et/min.

06-320.330.03
B.A.G.D. GESLACHTS-
ZIEKTENBESTRIJDING,
24-uurs infolijn. Tel.
740136.

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.

Joyce
is sexi

06

320.321.65
50 et. p.m.

Joyce
is ondeugend

06

320.321.65
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.

Bel nulzes
pour toi

320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
iiiheetjij

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

Gay-Phone
Geluk bij een ongeluk
06-320.322.06

Dag & nacht. 0,50 p.m.
PRÏVÉ + escort, iedere
dag. 045-220866.
KATJA, privé en escort
v.a. ’ 50,-van 11-23u. Tel.
045-423608.
PRIVÉ bij Anita. Ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

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

Tevens meisjes gevraagd.

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

GIRLSTALK
32032088

__#i^^^
1

_
Grijp je kans 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

-^r "T. P

__^___________________________ >'"<^»''i'ms;^^ V _ \iMiiin"iiii **^i^MJt^-.
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■■ KANS OP EEN
fWÊEKWINTERSPORTTIJDENS 1

"^HETGRAND GALA PEUGEOT.
11 KZ _____» WIN ÉÉN VAN DE 100WEKEN WINTERSPORT VOOR 4 PERSONEN. 31-1-89 kunt u profiteren van een fan
WH __k__i__________l BM ... ■- i i /-. i r- i r i■ ï- tastisch financierini>s aanbod. Een■■ mTmwAm ___■ Wanneer u üidens ons drand Gala een proefrit maakt ol uw huidige _ , , _,„_. ,■ m i i i i "" i i-i renteloze lening tot ca. 70% van de
m^^^**-^ auto laat taxeren, kunt u meedoen aan een wedstrijd met schitterende _.__""— ItTCMVETVJÏ TE 1 1 1 ■■ ~ . ■ . __ 1. aanscharpnis, met een maximum vanDiniTEnuc pnjzen: een weeklang een luxe studiovoor 4personen inclusief 4 ski-passen innnn l. Ma UtVPeugeotviertdelaatstemaandvan in deFranse wintersportplaats Valfréjus. Haal daaromgauw bij uw Peugeot- ' _ V,, A aanbe^m 8weer een succesvol jaarmet een Grand O V_. . dealerhet wedstrijdformulier met allevoorwaarden, wr v^^veöa\ae waarde

Gala. Een Grand Gala waarop Peugeot \oh \& __^4*N, zijn adres vindt vin de van uw - n^t u dus tot 1 juli
uitpakt met een sprankelende show en \ Q& ]& 'Sl?@P^i^\v Gouden Gids 89 zonder rente te betalen of zelfs

klinkende voordelen. Ct. X *- ' /!_
maar iets ai te lossen.

\ __*■ -^^__lBs^!__;'v '/^^^nrfi lij /&^\ u voor een lening over

Wl m7r_r_ri__pTrT7FTTPl °° *Q'P^\ïï^^^ïr __J _^^-w /\ /Wm 48maandentegen7.9%**ataanbod
VA__r________E_______________L__l_J \ Nsfc*?_? "^ s' '■ \ _!e'dt voor alle 34 uitvoeringen van het
' De Peugeot 205 Magnum met <^\ "=:\__/>,^^___C_ :'^\ sterke nummet Puur rijplezier dat al

5-bak en 1.1 liter schone motor is tijde- gO ~ O __rVcP* l_.^/C i^f % begint bij 17.585,-.
lijk uitgerust met een gratis schuift O^ft "\S^V___^^Ï!^^-^ % TOOST MET ONS OP HETdak en donkergrijze metallic lak V^_^N^l^f^__K—^T__7—% 4 currcc vaw onircnT
Zolang de voonaad strekt, Vx<>l —^ A \ \SUCCESVANPEUGEOT.^
vanaf 20.275,-. \fQ T ~Y^ V^», \ \Sr^ ft ' * Tijdem het Grand Gala
Uw voordeel LOÖJr IS. \ \<=^^:> bieden wij u een franke- Pik-'. __ff^^ Iv 1^ _J —^E^-* lerxl inruilaanbod en toosten >w|

309 XL presenteert zich als de meest __ \^S_%*V^_A SKTO.UBDE hRANCE echten bruisend jaar WM lO|
zuinige en comfortabele gezinsauto in J"^ ~_* BUJUJIS datwij graagbeklinken M C^J
zn Uasse. Gratis een schuifdak en c*V^ ï55_^^ '" '°"'""-°°'°°°'°'""1" met een&* champagne. J|; |"J
donkergrijze metallic lak maken ' —X\* »"^ mlmm ■ I ..F" __" m^\mÊT
'm nog aantrekkelijke, Zolang de DE NIEUWE 405 BREAK W^S^WS^SESÊÊm PEUGEOT
il M M. m | !__, II I I_ IJ lil .^^^ I -H _____v __________llr .__[ A IL^ I 3 __V _hI_ i __i W*V I —UW __B >*AFC tßEtt D*0. SRi LIOfTMCTM__N VdCfih TtGt*^ Ml_ KPRJh 1f* f kH\M-<voonaad strekt, vjccri uueixuutiil. H^^£^yja2^sü__t_______L_______E_i "w_>i_ra_NWD«DENDooi.r_»TT<ii»THr«-a_»c.__ _._ ___ _. __ I 1 _. __- I^. 1 .. 1^ Ti^ ... I / V_MTTtt^OND_DtC_IWJ.Kaj^tVOC«VftA__€N**.HUURItO,«aÜV_R
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