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Bestuurder 'moest'
even; tram ervandoor
MUNCHEN - Terwijl de be-
stuurder van een sneltram in
München zaterdag op het toilet
zat ging de tram ervandoor.
Twintig kilometer reed de
spooktram een aflopend traject
af voordat het voertuig op het
station van Wasserburg in het
district Rosenheim tot stilstand
kwam.

Geheel tegen de voorschriften in

was de trambestuurder vergeten
derem aan te trekken toen hij 'ef-
fetjes weg moest. Toen hij na
een paar minuten terugkwam op
het station was de tram ervan-
door. Nog geheel en al in schok-
toestand verkerend deelde de be-
stuurder de leiding van de tram-
maatschappij mee dat zijn vehi-
kel ervandoor was. Na deze me-
dedeling verdween hijzelf. Mid-
dels de radio is hij opgeroepen

zich te melden bij de leiding van
de trammaatschappij. Tijdens
zijn spookrit reed de lege tram
door meerdere wijken en pas-
seerde verscheidene overwegen.
Op het traject reden op dat tijd-
stip geen andere trams.

Het was aan het gedrag van een
verantwoordelijken voor de
tramdienst te danken dat het
voertuig in Wasserburg tot stil-
stand kwam. Hij verzette een
wissel waardoor de spooktram,
die inmiddels al een snelheid
had van 60 kilometer per uur, te-
gen een stootblok botste en der-
tig meter verder in het struikge-
was eindelijk tot stilstand kwam.

Jaarwisseling rustiger dan in voorgaande jaren

Nederland kalm
over naar 1989

'HEERLEN - De viering van de jaarwisseling is in Limburg net
i als in de rest van ons land over het algemeen rustig verlopen.
De ongeregeldheden beperkten zich in de hele provincie tot
wat kleine brandjes, verkeerd en hinderlijk afsteken van vuur-
werk en wat kleinere vechtpartijen. De Limburgse politiekorp-

) sen spreken dan ook over een rustige en op sommige plaatsen
zelfs van opmerkelijk kalme jaarwisseling.

De brandjes werden veroorzaakt
door vuurwerk, zoals in Sittard
Waar in een slaapkamer van een wo-
ning aan de Eisenhowerstraat brand
Uitbrak nadat daar een vuurpijl te-
recht was gekomen. De meeste ke-
ren echter dat de brandweer moest
uitrukken ging het om brandjes die
door vandalen in containers, oude
auto's en dergelijke waren gesticht.
De politie moest wel af en toe optre-
den op plaatsen waar feestvierders
te lang doorgingen met het afsteken
Van vuurwer
gen kwam het daarbij niet.
De vechtpartijen die her en der
plaatsvonden, vooral rond «n in het
centrum van steden als Heerlen en

'Maastricht, waren in praktisch alle
gevallen terug te voeren op een te
hoge alcoholconsumptie.
Het hele land kende trouwens een
bedaarde jaarwisseling. Zelf in Den
Haag, bekend om zijn 'traditionele'
oudjaarsrellen sprak de politie van

redelijk rustige nacht. Wel werden
in de loop van de nacht 47 relschop-
pers aangehouden vanwege vanda-
lisme, vechtpartijen en plunderin-
gen, De ME kwam eenmaal in actie
toen de politie werd bekogeld met
stenen. Met een korte charge wist de
ME de orde te herstellen. Vergele-
ken met verafgaande jaren is dat
echter niet veel.
In Rotterdam was het rommeliger
dan elders.Een 20-jarige manraakte
gewond door een pnütiekopoi
slachtoffer maakte deel uit van een
groep van 40 personen die glaszet-
ters lastig viel. Hun agressie richtte
zich vervolgens tegen toegesnelde
politiemensen. Er werd gericht ge-

schoten toen de 20-jarige man aan-
viel.
Het brandwondencentrum in Be-
verwijk meldde deze jaarwisseling
opvallend weinig patiënten te heb-
ben behandeld met letsel door vuur-
werk. Het aantal ongevallen bleef
beperkt tot een verbrande vinger.
Elders in de wereld kwamen welmensen om het leven ten gevolge
van de festiviteiten rond de jaarwis-
seling. In de Filippijnen kwamen 12
mensen om en raakten meer dan
2.000 mensen gewond als gevolg
van het afsteken van gevaarlijk, ver-
boden vuurwerk. Nog eens duizen-
den mensen raakten dakloos.

In Italië raakten in de deOudejaars-
nacht 400 mensen gewond, van wie
110 in Napels. Van de gewonden
verkeren er drie in ernstige toe-

In 'Duitsland overleed een jongen
van 17 en raakte een vriend ernstig
gewond toen zij in Erienbach (in het
westen van het land) onoordeelkun-
dig met vuurwerk omgingen.

Ter beëindiging conflict Oost-Suriname

President Shankar
overweegt amnestie

PARAMARIBO - De Surinaamseregering overweegt demogelijkheid
van een amnestie om het conflict in
het oosten en het zuiden van het
land op te lossen. Dit heeft presi-
dent Ramsewak Shankar zaterdag
in zijn toespraak ter gelegenheid
van de jaarwisseling gezegd.
De regering zal juridisch advies in-
winnen bij nationale en internatio-
nale deskundigen en daarna 'afhan-
kelijk van de dan heersende situa-
tie' een ontwerp amnestiewet indie-
nen bij de Nationale Assemblee.
Shankar heeft geen termijn ge-
noemd. De overweging van amnes-
tie ziet de regering als 'een ingrij-
pende maatregel om het door oor-
logsgeweld zo verscheurde volk
nieuwe hoop en verwachting te ge-
ven.
Shankar heeft herhaald dat er geen
planmatige ontwikkeling mogelijk
is zonder vrede en rust in Suriname.
„Amnestie zal naar het oordeel van

de regering de nationale eenheid
kunnen bevorderen en een eindkunnen maken aan het conflict," al-dus de president.

Junglecommando
Het Junglecommando van RonnieBrunswijk heeft 'met stijgende ver-
bazing en ongeloof kennis geno-
menvan hetamnestieplan dat presi-
dent Ramsewak Shankar in zijn
nieuwjaarstoespraak heeft geop-
perd. Dit heeft een vertegenwoordi-
ger van Brunswijk's strijders in Ne-
derland zondag verklaard.
Met zijn plan speelt Shankar, die
opperbevelhebber van het Suri-
naamse leger is, volgens het Jungle-
commando legerleider Desi Bouter-
se in de kaart. Ook stoort het
Junglecommando zich aan de door
de president gebruikte terminolo-gie, omdat 'een amnestie natuurlijk
uitsluitend en alleen wordt verleend
aan misdadigers.

Het andere
Oud op Nieuw

MAASTRICHT- Er wa-
ren, afgelopen weekein-
de, ook nog mensen in
onze provincie die niet
deel konden nemen aan
de oudejaarsfuiven en
nieuwsjaarsborrels.
Zwaar zieke Limbur-
gers die niet weten wat
1989 nog voor hun in
petto heeft. Verwachten
zij nog ietsvan dat nieu-
we jaar?
Luisteren naar patiën-

ten op de afdeling On-
cologie van het Acade-
misch Ziekenhuis in
Maastricht, tijdens de

nacht die het nieuwe
jaar heeft ingeluid, kan
méér betekenen dan
gisteren en vandaag

duizend keer 'de beste
wensen' van iemand
krijgen.
Een reportage op pagi-
na 5..

# Pierre Smeets:
„Ooh-oooh, hoe zal
m'n tuin erbij lig-
gen!"

Foto:
WIDDERSHOVEN

Bedrijf in tv-uitzending beschuldigd:

'Muiden Chemie leverde
ook munitie aan Irak'

HILVERSUM - Muiden Chemie
heeft mogelijk begin 1987 kruit en
munitie geleverd aan Irak. De leve-

ringen zouden via het Griekse
staatswapenbedrijf EBO hebben
plaatsgevonden. Dit is gisteravond
bekendgemaakt door Varas 'Achter
het Nieuws.
Afgelopen woensdag nog werd Mui-
den Chemie door de rechtbank ver-
antwoordelijk gesteld voor de leve-
ring van wapens aan de tegenpartij
Iran. 'Achter het Nieuws' toonde
documenten waaruit zou blijken dat
de Griekse regering namens de
Griekse handelsbank en op verzoek
van EBO een staatsgarantie heeft af*
gegeven van in totaal 36 miljoen
dollar. Hiervan was 16 miljoen dol-
lar bestemd voor Muiden Chemie.

Onderzoek
Voor de Vara-televisie benadrukte
de Griekse journalistG. Mavros van
het blad El Eftherotypia dat Muiden
Chemie kon weten dat de levering
van kruit en munitie aan Grieken-
land niet bestemd wes voor eigen
gebruik, maar dat het zou worden
doorgevoerd naar Irak. Mavros:
„Zelfs de laagste ambtenaren waren
ervan op de hoogte. In enkele con-
tracten wordt ook direct verwezen
naar Irak."

In tegenstelling tot de bepalingen in
de Nederlandse wetgeving, is het
voor Griekenland niet verboden om
aan Irak te leveren. In Griekenland
wordt momenteel toch onderzoek
naar deze transactie gedaan in ver-
band met mogelijke malversaties
met verdwenen gelden. Een woord-
voerder van het Nederlandse minis-
terie van Economische Zaken ver-
klaarde namens staatssecretaris
Van Rooy dat het ministerie op de
hoogte is van het Griekse onder-
zoek en dateen verzoek vanuit Grie-
kenland om medewerking zeker zal
worden gehonoreerd.

In december '86 is er een contract
gesloten tussen Griekenland en
Irak voor wapenleveranties. Daar-
mee was een bedrag gemoeid van 82
miljoen Amerikaanse dollars. Het
staatswapenbedrijf EBO moest
voor de levering de hulp inroepen
van twee buitenlandse munitiebe-
drijven: het Italiaanse Erber en het
Nederlandse Muiden Chemie.

Plicht
Officier van justitiemrDe Wit bena-
drukte in de reportage dat zowel
Muiden Chemie als het ministerie
van Economische Zaken de plicht
hebben zich nadrukkelijk te verge-
wissen van de definitieve eindbe-
stemmingvan wapenexport. Hij ba-
seerde zich daarbij op de uitspraak
van derechter in dezaak tegen Mui-
den Chemie van afgelopen woens-
dag. De Wit: „ledereen is nu goed
bij de les geroepen. Er zijn geen mis-
verstanden meer. De eindbestem-
ming van de export van wapens
moet kloppen met de werkelijk-
heid."

Algemeen directeur De Vries van
Muiden Chemie deelde in een reac-
tie mee, niet op de hoogte te zijnvan
de levering via Griekenland aan
Irak. Door vakanties van de betref-
fende, functionarissen was hij ook
niet in staat dit op korte termijn te
verifiëren, aldus De Vries.
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Cruise-schip
zinkt: zeker

47 doden
RIO DE JANEIRO - In de baai van
Rio de Janeiro in Brazilië is op
nieuwjaarsnacht een cruise-schip
met feestgangers vergaan, waarbij
zeker 47 mensen zijn verdronken.
Er werden maar 20 opvarenden ge-
red. ,
Vermoedelijk te zwaar beladen was
het schip op weg naar de Baai van
Rio om vanaf het water het vuur-
werk op de oever te zien ontsteken,
toen het naar voren begon over te
hellen omdat er te veel mensen op
het voorstuk waren. In een mum
van tijd zonk de boot, waarop zich
zeker 150 mensen bevonden onder
wie veel kinderen en buitenlandse
toeristen. Als gevolg van het slechte
weer denken de autoriteiten enkele
dagen nodig te hebben om alle lij-
ken te bergen. Opvarenden die de
ramp overleefd hebben, zeiden ge-
zien te hebben dat de kapitein van
de boot geld aan de dienst voor het
havenwezen gaf om permissie te
krijgen detocht te maken. Verse

ces aan te spannen tegen de kap.
tem van het verongelukte schip en
tegen dehavenautoriteiten.

Moeder doodt
haar baby

HEERENVEEN - Een 27-jarige
vrouw heeft op oudejaarsdag in
haar woning in Heerenveen haarzes
maanden oude baby om het leven
gebracht. Dit heeft de gemeentepo-
litie van Heerenveen gisteren be-
kend gemaakt.

Volgens de politie handelde de
vrouw in een vlaag van verstands-
verbijstering. Ze zou met psychi-
sche problemen kampen en zwaar
depressiefzijn. Over de exacte toe-
dracht van de moord kon de politie
verder nog niets zeggen. De vrouw
is vanwege haar toestand opgeno-
men in een psychiatrische inrich-
ting.

(ADVERTENTIE)

Heden, maandag 2
januari, zijn onze
kantoren i.v.m. een
nieuwjaarsbijeenkomst
vanaf 15.30 uur
gesloten

Limburgs Dagblad

Het weer
Veel bewolking en droog. In
de ochtend plaatselijk mist.
Middagtemperatuur ongeveer

' graden. Weinig wind.
Dinsdag t/m vrijdag:
Overwegend veel bewolking
en toenemende kans op regen.
Middagtemperaturen rond 6
graden.
VANDAAG:
zonop: 08.48 onder: 16.40
maanop: 03.16 onder: 12.25
MORGEN:
zon op: 08.48 onder: 16.41
maan op: 04.33 onder: 12.43

Electriciteit
wordt duurder
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Veel automobilisten
moesten zaterdag langer
dan een half uur wachten
voordat zij bij de Duitse
tankstations langs de grens
hun wagens konden voltan-
ken. De accijnsverhoging op
benzine die onze Oosterbu-
ren op Nieuwjaarsdag
doorvoerden, was de oor-,
zaak van de plotselinge
stormloop van zowel Neder-
landers als Duitsers op ben-
zine. Sinds gisteren is de
benzine in de Bondsrepu-
bliek tien pfennig duurder
geworden en super, lood of
ongelood, zelfs veertien
pfennig. Nu de benzine in
ons land door een accijns-
verlaging twee cent goedko-
per is dan zaterdag, halen
veel pomphouders aan de
Limburgse kant van de
grens opgelucht adem. Zij
verwachten dat veel mensen
de moeite en dereiskosten er
niet meer voor over hebben
om nog over de grens te tan-
ken.

(ADVERTENTIE)

voor het in ons gestelde vertrouwen!
Daardoor werd 1988 een uitstekend
jaar.

' Gaarne zijn wij in 1989 u weer van
dienst!
EXPERT KEULEN
Markt Simpelveld. Tel. 045-443344
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CRRWtta

Kape Brunssum, Rumpenerstr. 6
Kapé Geleen, Rijksweg c. 50
Dr Kloon, Kerkrade, Hoofdstr. 44



kunst

Geen eerste prijs uitgereikt in Valkenburg

Daphne Becka 'wint'
vocalistenconcours

kunst en kuituur J

VALKENBURG- De in Maastricht woonachtige 24-jarigemezzo-
sopraan Daphne Becka heeft de tweede prijs van het eerste inter-
nationale Vocalistenconcours van Valkenburg gewonnen. De bij
Mya Besselink aan het Maastrichts conservatorium studerende
zangeres van Hongaarse afkomst werd daarmee de winnares van
het concours, aangezien de eerste prijs niet werd uitgereikt door
de jury. Dat laatste zal ongetwijfeld te maken hebben met de in-
ternationale erkenning en het prestige, waarnaar de organisato-
ren van het concours - met aan hun hoofd burgemeester Paul Gil-
lissen van Valkenburg en initiatiefneemster Marjon Lambriks -
heel nadrukkelijk streven.

„Het is een pril concours ge-
weest", zei juryvoorzitter Ruud
van der Meer vrijdagavond ruim
na twaalf uur voordat hij de uit-
slag bekend maakte. „Het woord
'pril' is zeker ook van toepassing
geweest op de kandidaten, waar-
van de meesten nog met hun op-
leiding bezig zijn. Het is begrij-
pelijk, dat zij zich nog niet als een
compleet liedzanger kunnen pre-
senteren."

De uiteindelijke beslissing over
de rangorde kon de jury pas ma-
ken na beraad van ruim een uur.
Dat had alles te maken met de
zeer kleine niveauverschillen, ze-
ker tussen de drie zangeressen,
die de meeste aanspraken op de
geldprijzen van 5.000 (eerste
prijs), 3.000 (tweede prijs) en
2.000 gulden (derde prijs) maak-
ten: naast Daphne Becka de
Duitse Annette Kleine en Margo
van der Laak uit Tilburg. De
twee andere deelneemsters aan
de finale - Barbara Malkus uit
Oostenrijk en Marie Kobayashi
uit Parijs - bleken op de finale-
avond niet te kunnen overtuigen.

Malkus had te veel technische
problemen (ademsteun) en Ko-
bayashi miste de intensiteit in
haar stem, die zeker bij de geko-
zen liederen van Alban Berg on-
ontbeerlijk is.
Maar tussen de drie andere fina-
listen waren de verschillen mi-
niem. Daphne Becka zal de
hoogste klassering ongetwijfeld
te danken hebben aan haar uit-
stekende techniek, haar tempe-
ramentvolle manier van zingen
en haar overtuigende presenta-
tie, die haar geknipt maken voor

het operavak. De Tilburgse Mar-
go van der Laak was ongetwij-
feld de meest muzikale van de
drie.
Zij wist met haar 'kleine' stem op
haast intieme wijze de kleinste
nuances in haar voordracht in te
bouwenvAnnette Klein tenslotte,
die op voortreffelijke wijze aan
de vleugel door haar echtgenoot
werd begeleid, zong heel ingeto-

gen en boeiend van sfeer en op-
bouw. Zij wist beslag te leggen
op de derde plaats.
Daphne Becka toonde zich na af-
loop zeer tevreden over haar
klassering, temeer daar haar con-
coursdeelname - het was de eer-
ste keer dat ze aan een zangcon-
cours deelnam - niet meer dan
een test-case voor haar was ge-
weest. Met het feit, datzij door de
jury niet goed genoeg bevonden
was voor deeerste plaats, had de
in Den Haag geboren zangeres
geen moeite. Dit in tegenstelling
tot haar lerares Mya Besselink,
die zo langzamerhand een hele
waslijst van laureaten achter
haar naam begint te krijgen: „Ik
vind dat alle prijzen uitgereikt
hadden moeten worden. Het ni-
veau van een concours wordt im-
mers bepaald door dat van de
kandidaten. Op deze manier
wordt dit concours alleen maar
gedevalueerd." In ieder geval
lijkt het niet toekennen van de
eerste prijs een misplaatste vorm
van belangrijk doen van een or-

ganisatie, die haar kandidaten
zeker geen optimale omstandig-
heden geboden heeft. Bovendien
wordt er in de regelmenten van
het concours nergens gerept
over het niet toekennen van een
prijs. Ook wat dit betreft is men
in gebreke gebleven in Valken-
burg.
De organisatie, die door dit oor-
deel een aardig startkapitaal

voor volgend jaar heeft overge-
houden, kan terugzien op een re-
delijk geslaagde zangwedstrijd,
waaraan echter de nodige onvol-
komenheden kleefden. Grote
pauzes tijdens de voorronden,
lange wachttijden voor de kandi-
daten, te geringe mogelijkheden
om in te zingen met begeleiding
voor die kandidaten, die aange-
wezen waren op de - overigens
voortreffelijk begeleidende -
concourspianiste Renée Derks;
al deze organisatorische proble-
men hebben aangetoond, dat het
nog een lange weg voor Marjon
Lambriks c.s. zal worden om het
concours internationaal aanzien
te geven. Zeventien deelnemers,
die nog bezig zijn met hun oplei-
ding of dienog maar net voltooid
hebben, zijn daar evenmin toe in
staat.
Dat neemt niet weg, dat de aan-
wezigheid van de vermaarde
Ileana Cotrubas zonder meer als
een succes voor de organisatie
mag worden gezien. De Roe-
meense sopraan, die gewend is
in grote operahuizen als de Scala
in Milaan en de MET in New
Vork te zingen, deed ook in de
akoestisch matige grote zaal van
Centrum Cocarde haar grote
naam alle eer aan. Voortreffelijk
begeleid door Raymond Janssen
gaf zij een fascinerend recital
met liederen van Fauré, Duparc,
Liszt en Wolf. Jammer alleen, dat
haar recital helemaal aan het be-
gin van de finale-avond was ge-
programmeerd. Van een apo-
theose kon nu geen sprake zijn.

Jos Frusch

MAANDAG
DIDI AUF VOLLEN TOUREN (1986-BRD)
10.50-12.15uur - 8$ min - Duitsland 1 12

Film met Dieter Hallen/orden, Pierre
Tornade en anderen.

videospoor
Maandag 2 januari tot en met zon-
dag 8 januari

(Z/w: alleen in zwart/wit)

VINCENT, THE LIFE AND DEATH OF VINCENT
VAN GOGH (AUSTR)

20.30-22.10 uur - 100 min - BRT 1
Deze film van Paul Cox is een persoon-
lijke bijdrage tot de viering van de
100ste verjaardag van Vincent van
Gogh. Aan de hand van brieven wordt
een beeld gegeven van zijn leven en
denkwereld.

ANNIE (1982-USA)

20.33-22.45 uur - 135 min - Nederland 2
Amerikaanse musical over het wees-
meisje Annie dat het hart weet te ver-
overen van de rijke zakenman War-
bucks. Voor Annie begint een luxe le-
ventje met veel spanning.

TAMPOPO (1985-JAP)
23.00-00.50 uur - 110 min - Duitsland 1

Japanse filmkomedie over een vrouw
die alleen nog maar de beste soepen
klaarmaakt omdat zij daardoor geïnspi-
reerd wordt door een vrachtwagen-
chauffeur.

DINSDAG

HALLO TAXI (1958-OOST)
13.15-14.45 uur - 90 min -Duitsland 1

Film met Hans Moser, Leopold Gruber
en anderen.

JÄGERBLUT (1957-D)
20.15-21.45 uur - 90 min - Duitsland 2

In het bergdorp Aurach wordt de rust
verstoord door een bende smokkelaars,
stropers en houtdieven. Alleen de jonge
opzichter Franz Sixt durft tegen hen op
te treden.

WOENSDAG
JÄGERBLUT(I9S7-D)
10.23-11.50uur- 90 min -Duitsland 1 en
2

Herhaling van dinsdagavond, Duitsland
2

BERGET PA MANENS BAKSIDA
(1983-ZWE)
22.40-00.15 uur - 95 min - Duitsland 2

In deze Zweedse film ontmoeten twee
Russische geleerden elkaar in Zweden.
De film is kenmerkend voor de geschie-
denis van de vrouwenemancipatie.

DONDERDAG
THIS HAPPY BREED (1944-GB)
13.15-15.00 uur - 105 min - Duitsland 1

Film met Robert Newton, Frank Gib-
bons en anderen.

WAGONMASTER (1950-USA)
16.45-18.05 uur - 80 min - Nederland 2

Een groep Mormonen waagt de trek
naar het Westen om zich daar te gaan
vestigen en hun geloof te verkondigen.
Sandy, een paardenhandelaar kent de
tocht goed en besluit met een aantal
vrienden de stoet te begeleiden.

DOWN BY LAW (1986-USA)
20.00-21.40 uur - 100 min - BRT 2

Zack (Torn Waits) en Jack (John Lurie)
belanden in de cel en krijgen gezel-
schap van een Italiaanse toerist. Na de
nodige grappen, volgt de traditionele
ontsnapping.

NOSFERATU - PHANTOM DER NACHT
(1978-D/F)

22.55-00.40 uur - 105 min - Duitsland 2
Klaus Kinski, in de rol van graafDracula,
heeft het voorzien op de makelaarsas-
sistent Harker en zijn jongevrouw.

VRIJDAG
DIE REMARKABLE MR. PENNYPACKER
(1958-USA)

10.23-11.50uur - 85 min-Duitsland 1 en
2

Herhaling van zaterdagavond Duitsland
2

IL BURBERO (1986-I)
20.15-21.55 uur - 100 min - Duitsland 1

Advocaat Torrisi toont zich in eerste in-
stantie weinig behulpzaam als Mary
Macchiavelli zijn hulp inroept omdat zij
in Florence bedreigt wordt door drie
mannen, die de buit zoeken van een
bankroof. Maar telkens als zij hem nodig
heeft, duikt hij toch op.

GLORIA (1980-USA)
20.30-22.30 uur - 120 min - BRT 2

Gloria, ex-minnares van een gangster,
redt een zesjarig jongetje op het nip-
pertje wanneer gangsters zijn ouders
hebben gedood. Samen met het kind
vlucht ze naar Pittsburg.

DEATH OF A SALESMAN (1985-USA)
22.50-00.55 uur - 135 min - BRT 1

Willy Loman, een ouder wordende han-
delsreiziger, ziet zijn leven als een mis-
lukking en beseft dat hij beter kan ster-
ven zodat zijn gezin de verzekerings-
premie kan opstrijken.

KALTER ENGEL (D)
23.20-00.50 uur - 100 min - Duitsland 2

De kelnerin llina droomt van een eigen
café, maar zij heeft niet genoeg geld.
Om die reden besluit zij haar vader te
bestelen die een schat aan kunstvoor-
werpen bezit.

GEBROKEN SPIEGELS (1984-NL)
23.20-01.18 uur - 130 min - Nederland 1

In dezefilm gaat het over vrouwen die in
een sexclub werken, 'Happy House', en
over Bea, een huisvrouw die op een
avond ontvoerd wordt.Twee zaken die
in eerste instantie niets met elkaar ge-
meen lijken te
hebben.

THE INCREDIBLE SHRINKING WOMAN
(1981-USA)
23.45-01.10 uur - 85 min - Duitsland 1

In dezefilm, metLily Tomlin in de hoofd-
rol, reageert een huisvrouw wel zeer
vreemd op een nieuw parfum: zij wordt
alsmaar kleiner

ZATERDAG

Z/w DAS SCHLOSS IN FLANDERN
(1936-D)
14.45-16.15 uur- 90 min - Duitsland 2

1918. (n een slot in België hebben zes
Engelse officieren hun kamp opgesla-
gen. Daar draaien ze het plaatje van de
zangeres Gloria Delamare grijs.

Z/w MR. BLANDINGS BUILDS HIS
DREAM HOUSE (1948-USA)
16.00-17.30 uur - 90 min - BRT 1

Jim Blandings koopt een oude villa in
Connecticut, waaraan echter nog heel
wat opgeknapt moet worden. Alle ex-
perts zijn van mening dat hij het beste

alles kan afbreken en een nieuw huis
bouwen. Door een aantal verwikkelin-
gen zijn Jim en zijn vrouw echter ge-
dwongen om overhaast naar de oude
villa te verhuizen.

THE NEXT GENERATION (USA)
20.25-21.55 uur - 90 min - BRT 1

De Cartwright generatie heeft afte reke-
nen met heel wat problemen. Zullen zij
de mijnontginners kunnen tegenhouden
om het prachtige woud te vernietigen en
zal Jonathan er in slagen de Ponderosa
Ranch te runnen?

BORDERLINE (1980-USA)

22.35-00.15 uur - 100 min - Nederland 2
In een grensplaatsje in Californië heeft
de grenspolitie de zware taak buitenlan-
ders te arresteren als ze een illegale po-
gingwagen het arme Midden- en Zuida-
merika te ontsnappen en de Verenigde
Staten binnen te komen.

THE FRENCH CONNECTION (1971-USA)
23.25-01.05 uur - 100 min - Duitsland 2

Jimmy Doyle en zijn collegaBuddyRos-
so komen tijdens een routine-razzia in
een café een geplande heroïnesmokkel-
op het spoor.

BRONK (1975-USA)

23.30-00.40 uur - 70 min - Duitsland 1
Alex Bronkov, bekend onder de naam
Bronk, werkt al twintig jaar bij de politie.
Als een vriend en collega van hem bij
een actie tegen drugshandelaars om
het leven komt, besluit Bronk de strijd
aan te binden met de gangsters.

ZONDAG
HET BEVERSPOOR (DDR)
15.55-17.15 uur - 80 min - BRT 1

De twaalfjarige Joochen ontdekt bij een
zwerftocht door het bos een neerge-
schoten bever. Dit is een beschermde
diersoort en de jongenneemt contact op
met de natuurbeschermingsdienst. Om-
dat zij weinig interesse hebben, gaat hij
zelf op zoek naar de dader...

Oplossing van zaterdag
roei dol kaviaar
opreeere
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reCept h- meijer

Salade van
haricots verts met
kaas en spekjes
Benodigdheden: 100 g veldsla, 200 g
haricots verts, 150 g belegen Goud-
se kaas of Maasdammer, 80 Ontbijt-
spek, Vz el olie. Voor de dressing: 2
el mais- of zonnebloemolie, 2 el no-

tenolie, 2 el blanke wijnazijn, 1 tl
scherpemosterd, zout en peper.

Was de veldsla grondig, verwijder de
worteleindjes en slinger de sla droog
in de slacentrifuge. Haal de boontjes
af en kook ze beetgaar in water met
een snufje zout. Spoel ze af onder
koud stromend water en laat ze goed
uitlekken. Snijd de kaas in lucifer-
dunne reepjes en het spek in dobbel-
steentjes. Verhit de olie en laat daar-

in de spekjes uithakken tot ze mooi
goudbruin en krokant zijn. Vermeng
de ingrediënten voor de dressing,
klop er het warme spekvet door en
breng op smaak met zout en peper.
Voeg de afgekoelde haricots verts en
de kaasreepjes toe en schep het ge-
heel luchtig door elkaar. Verdeel de
veldsla over 4 borden, leg er de bo-
nensalade in het midden op en be-
strooi met de uitgebakken spekjes.
Serveer direct.
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Loonontwikkeling
In een interview voor de NCRV-ra-
dio betuigde minister De Koning
begrip voor de wensen van de vak-
beweging te komen tot een gelijke

loonontwikkeling in bedrijfsleven
en collectieve sector (ambtenaren
en uitkeringsgerechtigden). Bin-
nenkort komt de minister met een
wetsvoorstel, waarin van jaar tot
jaarbekeken moet worden of de so-
ciale uitkeringen kunnen worden
verhoogd. Een werkelijk gehjk op-
lopen acht de minister in deze kabi-
netsperiode echter niet mogelijk.

Wanneer de vakbeweging de loonei-
sen blijft matigen in de komende ja-
ren, zou een gehjke loonontwikke-
ling in het komende decenniumwel
mogelijk zijn. Bij een economische
groei van 2 tot 2,5 procent wordt
zon anderhalf procent gebruikt
voor de nieuwkomers op de ar-
beidsmarkt. Dan blijft er een pro-
cent loonsverbetering voor de
marktsector over, aldus deminister.
„Een dergelijke, gematigde ontwik-
keling zou gevolgd kunnen worden
in de collectieve sector."

Reagan en Gorbatsjov wisselen weer nieuwjaarsredes uit

Leiders voorzien verdere
verbetering betrekkingen

NEW VORK - De Amerikaanse president, Ronald Reagan, en
Sovjetleider Michail Gorbatsjov hebben in hun nieuwjaarsre-
des die zaterdag in de Verenigde Staten werden uitgezonden
gezegd dat de betrekkingen tussen beide landen het komende
jaar verder zullen verbeteren. De op video opgenomen toe-
spraak van Reagan werd gisteren in de Sovjetunie uitgezon-
den.
Het is de derde maal dat Reagan en
Gorbatsjov hun nieuwjaarsredes op
videotapes uitwisselen na hun eer-
ste ontmoeting in 1985 in Genève.
Gorbatsjov zei tegen het Ameri-
kaanse volk dat 'wij met optimisme
de toekomst van onze relatie tege-
moet kunnen zien.

Vooruitgang
Reagan verklaarde dat er in 1988 be-langrijke vooruitgang is geboekt diein de komende jaren verder moet
worden uitgewerkt. De Amerikaan-se president verzekerde de bevol-king in de Sovjetunie dat zijn opvol-ger, George Bush, het huidige be-leid van Washington zal voortzetten.

Zowel Reagan als Gorbatsjov noem-

den de ondertekening van het INF-
verdrag het belangrijkste resultaat
van de toenadering tussen de VS en
de Sovjetunie. Het INF-akkoord
werd in juni ondertekend en voor-
ziet in de vernietiging van de kern-
raketten voor de middellange af-
stand, waarmee inmiddels een be-
gin is gemaakt.

Sovjetunie
In zijn nieuwjaarsrede voor de Sov-
jet-televisiezei Gorbatsjov zaterdag
dat een rooskleurig beeld van de
ontwikkeling van het 'perestrojkap-
rogramma van sociale en economi-
sche hervormingen in de Sovjetunie
niet kan worden gegeven. „Want de
veranderingen komen niet zo snel
als wij zouden willen. Wij hebben
een beslissende stap genomen door
democratie en openheid (glasnost)
te bevorderen, maar de perestrojka
wordt nog steeds bedreigd door
conservatieve groepen," aldus Gor-
batsjov.

Ondanks verbeteringen in de pro-
duktiviteit, dehuisvesting en de so-
ciale voorzieningen, zijn de resulta-
ten nog onbevredigend. „Tekorten
en andere moeilijkheden in ons alle-
daagse leven zijn nog steeds voel-
baar," aldus de partijleider. Hij on-
derstreepte dat in 1989 zeer grote in-
spanningen zullen zijn vereist om
verandering in de situatie te bren-
gen.

Afghaans leger
bestookt verzet

JMOSKOU - Afghaanse vliegtuigen
hebben het afgelopen etmaal bom-
bardementen uitgevoerd op stellin-
gen van opstandelingen in het hele
land. Deze acties lijken een schen-
ding van het bestand dat president
Najibullah eenzijdig met ingangvan
net nieuwe jaar had afgekondigd.

Onder aanhaling van het Afghaanse
Persbureau Bakhtar meldt het Sov-
jet-persbureau TASS dat 'ettelijke
succesrijke operaties' zijn uitge-
voerd. Het islamitische verzet had
de wapenstilstand van de hand ge-
Wezen die Najibullah vrijdag aan-kondigde.
Het bestand van vier dagen had gis-teren moeten ingaan. Volgens
TASS zijn 120 opstandelingen ge-
dood en zijn grote hoeveelheden
Papens vernietigd of in beslag ge-
lomen.

Nieuwe visie
Volgens Gorbatsjov heeft de Sovjet-
unie het afgelopen jaar bijgedragen
tot een verbetering van de interna-
tionale betrekkingen. „Natuurlijk
volgen de schaduwenvan het verle-
den ons in de wereldpolitiek. Maar
zij zijn al aan het vervagen. Een
nieuwevisie van dewereld komt tot
stand." De Koude Oorlog begint
zich terug te trekken, zei hij.

Verbannen kroonprins Karadjordjevic:

'Democratie enige kans
voor Joegoslavië'

BELGRADO - Democratie is de
enige oplossing voor de etnische en
economische crises waarmee Joe-
goslavië te kampen heeft. Dit vindt
de kroonprins van Joegoslavië,
Aleksandar Karadjordjevic, die in
ballingschap leeft sinds de commu-
nisten in 1945 aan de macht kwa-
men.
Het communistische experiment in
Joegoslavië is mislukt, zegt de
kroonprins in een gesprek met het
jongerenbladMladina datin de libe-
rale republiek Slovenië uitkomt.
"Wij hebben 43 jaarverspild aan een
exPeriment dat geen succes heeft
°Pgeleverd," aldus de in Londenwonende Karadjordjevic. „De men-
sen vragen mij of Joegoslavië het de

43 jaar niet goed gedaan
?eeft. Volgens mij was het veel be-
.Tr gegaan als het landeen demoera-
,'e naar Westeuropees model ge-
lest was. Ik geloofdat Joegoslavië
aiteen toekomst heeft als het een rol
sPeelt binnen Europa. Het enige al-
lernatief is dat het een democratieWordt."
Joegoslavië beleeft de ernstigste po-
ntieke crisis sinds de Tweede We-
reldoorlog. Het land heeft een infla-
"e van 228 procent op jaarbasis, ter-
w.ijl op grote schaal sprake is van et-
nische en arbeidsonrust. Premier
«ranko Mikulic en zijn regering tra-
den vrijdag af nadat het parlement
2lJn goedkeuring had onthoudenaan de begroting voor 1989 en wet-
ten ter hervormingvan de economie
"aar de prullenmand had verwezen.
°e 43-jarige prins Aleksandar is de

enige zoon van de laatste koningvan Joegoslavië. Petar II vluchttenaar Cairo en later naar Groot-Brit-
Vf£mt nadat de Duitsers in april1941 het land waren binnengeval-
len. Na de oorlog werd de monar-chie via een referendum afgeschaft.IJe koninklijke familie mocht nietnaar Joegoslavië terugkeren.

Kritiek
Regeringsfunctionarissen verklaar-
den tegenover de Times dat presi-
dent Ronald Reagan en de Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse
Zaken in november hun ongerust-
heid al tegenover de Westduiste
Bondskanselier Helmut Kohl ken-
baar maakten tijdens diens bezoek
aan Washington. Het blad wijst erop
dat het deeerste keer is dat deAme-
rikaanse regering een bedrijf bij
naam noemt en de verslapping van
de exportcontrole door de Westduit-
se regering wordt bekritiseerd.
De voorzitter van Imhausen-che-
mie, dr Jurgen Hippenstiel, ontken-

de datzijn bedrijf betrokken was bij
een fabriek waarvan wordt veron-
dersteld dat er chemische wapens
worden gemaakt.
De Times citeerde ook regerings-
functionarissen die zeiden dat een
andere niet bij name genoemd
Westduits bedrijf Libië hielp met
het ontwikkelen van een systeem
om jachtbommenwerkers in volle
vlucht in de lucht bij te tanken
waardoor Libië de mogelijkheid
krijgt om Israël te bereiken.

Nieuwe vertraging dreigt bijpaspoortproduktie
Banken weigeren overeenkomst
Staat en SDU te ondertekenen

DEN HAAG - De financiers van
de failliete paspoortfabrikant
KEP weigeren de voorlopige
overeenkomst tussen de Staat en
de Staatsdrukkerij (SDU) over
de toekomstige produktie van
een nieuw Nederlandse paspoort
mede te ondertekenen. Minister
Van den Broek van Buitenlandse
Zaken zal hierover vandaag een
brief aan de Tweede Kamer zen-
den. Dit heeft een woordvoerster
van Buitenlandse Zaken zater-
dag meegedeeld.

„Ondanks uitvoerig overleg en
overeenstemming over de tekst
weigeren de financiers van KEP
- de NIB en NMB - onverwacht

de voorlopige overeenkomst tus-
sen de Staat en de SDU mede te
ondertekenen. Hierdoor wordende verdere onderhandelingen
over een definitieve overeen-
komst vertraagd," aldus de
woordvoerster.

Verwondering
De banken zijn volgens de
woordvoerster steeds nauw be-
trokken geweest bij de onder-
handelingen tussen de SDU ende Staat. „Zij hebben enkele ke-
ren tekstwijzigingen ingediend
en waren uiteindelijk ook ak-

koord met de slottekst. Buiten-
landse Zaken heeft er natuurlijk
belang bij dat ook de banken die
geld in het KEP-project hebben
gestopt, hun handtekening on-
der het akkoord zetten. Hun wei-
gering op het laatste moment om
te tekenen heeft op het ministe-
rie grote verwondering gewekt,"
aldus de woordvoerster.

Een woordvoerder van deStaats-
drukkerij verklaarde zaterdag-
middag geen commentaar te
kunnen geven. „Wij wachten
eerst de brief maar af." De
woordvoerders van de banken
en de failliete KEP waren niet
bereikbaar voor commentaar.

binnen/buitenland

De Koning dreigt met
intrekken wetsontwerp

arbeidsvoorziening

DEN HAAG - Minister De Koning
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid zal zijn wetsvoorstel voor een
nieuwe opzet van de arbeidsvoor-
ziening intrekken als de Tweede
Kamer wil dat de centrale overheid
toch bevoegdheden krijgt voor dat
beleid. Dit zegt de minister in een
interview met NRC Handelsblad.

In het wetsontwerp staat nu dat de
arbeidsvoorziening buiten de ver-
antwoordelijkheid van de centrale
overheid valt; een organisatie van
Werkgevers, werknemers en over-
heid moet het beleid bepalen. De
nieuwe structuur zou volgend jaar
zijn beslag moeten krijgen.

De Kamer is er niet over te spreken
dat het parlement straks niemand
'meer ter verantwoording kan roe-
pen voor dit beleid en dat de zeg-
genschap over het geld dat in de ar-
beidsvoorziening wordt gestoken

geheelaan het parlement wordt ont-
trokken. Daarom wil een Kamer-
meerderheid toch nog in de wet
hebben dat de minister aanwijzin-
gen kan geven op het gebiedvan de
arbeidsvoorziening.

De Koning zei daarover: „Daarte-
gen zal ik me in alle standen verzet-
ten. Ik ben tegen een situatie dat mi-
nister en parlement zich te pas en te
onpas weer met dat beleid kunnen
bemoeien." De Koning vindt de

door deKamer gewensteregeling in
strijd met zijn opvatting over ge-
spreide verantwoordelijkheid. Hij
denkt ook dat werkgevers en werk-
nemers dan voor de eer bedanken.

'Protest tegen verkoop toestellen aan Turkije'

Actievoerders bewerken
vliegtuigen met bijlen

WOENSDRECHT - Op de vliegba-
sis Woensdrecht zijn gisterochtend
twee actievoerders op heterdaad be-
trapt toen zij met bijlen inhakten op
twee buiten gebruik gestelde NF-5B
straaljagers. Door snel optreden van
het luchtmachtbeveiligingssqua-
dron kon meer schade wordenvoor-
komen.

De twee activisten wordt sabotage
ten laste gelegd. Ze zijn overgedra-
gen aan de Koninklijke Marechaus-
see die proces-verbaal opmaakt en
voorgeleide doet aan de officier van
justitie in Breda. De schade wordt
geschat op enkele tienduizenden
guldens.

Eén van de actievoerders liet telefo-
nischaan het ANP weten dat de ver-
nielingen bedoeld waren als protest
tegen hetvoornemen van de Neder-
landse regering de vliegtuigen aan
Turkije te verkopen. De actievoer-
ders verzetten zich tegen de wijze
waarop de Turkse regering optreedt
tegen de Koerden. „Wij willen de
zwaarden omsmeden tot ploegscha-
ren," aldus hun woordvoerster.

'Geen begrip'
Volgens een woordvoerder van de
vliegbasis is duidelijk dat dit soort
acties met vredes-demonstraties

weinig of niets meer te maken heeft.
„De basisleiding die afgelopen jaar
heel wat te maken heeft gehad met
demonstraties, heeft geen enkel be-
grip meer voor de gevoelens en da-
den van deze activisten en noemt de
sabotage-actie van afgelopen nacht
ordinair anti-militarisme. Het wordt
dan ook hoog tijd dat men een defi-
nitief en radicaal einde maakt aan
demonstratieve geweldplegingen
van dit soort heden," aldus de
woordvoerder van de^ vliegbasis
Woensdrecht.

Washington protesteert bij Bondsrepubliek
'Duits chemiebedrijf helpt
Libië met wapenfabriek'

NEW VORK - Het Westduitse be-
drijf Imhausen-chemie heeft vol-
gens Washington een sleutelrol ge-
speeld bij het ontwerpen van een fa-
briek voor chemische wapens in Li-
bië. De VerenigdeStaten hebben in-
middels bij de regering van de
Bondsrepubliek Duitsland protest
aangetekend. Dat berichtte de New
Vork Times gisteren.

Volgens Washington is de fabriek
bestemd om chemische wapens te
fabriceren, hetgeen ' door Libië
wordt ontkend. Amerikaanse func-
tionarissenzeggen dat de fabriek de
grootste is in een Derde-Wereldland
en het vermogen heeft dagelijks
11.000 tot 24.000kilo mosterd- en ze-
nuwgas te produceren. De Libische
leider Gadaffi onkent de aanteigin-
gen van de Verenigde Staten. Hij
zegt dat het een farmaceutische fa-
briek is.

Washington weigerde vorige week
vrijdag een uitnodiging van Al-Gad-
dafi te aanvaarden om een interna-
tionaal onderzoek naar de fabriek in
te stellen.

Paniek in Peru
door aardbeving
LIMA - Een aardbeving met een
kracht van 5.0 op de schaal van
Richter heeft gisteren paniek ver-
oorzaakt onder de bevolking van de
Peruaanse hoofdstad Lima en de
kuststreek daaromheen. Dit hebben
de Peruaanse autoriteiten meege-
deeld.

Een zegsman verklaarde dat de be-
ving bijna een minuut aanhield en
dat het epicentrum ongeveer 80 km
zuidoostelijk van Lima lag, in de
Stille Zuidzee. Volgens hem raakte
echter niemand gewond en ont-
stond evenmin noemenswaardige
schade.

Thatcher tegen
wraak aanslag

PanAm-Boeing
LONDEN - De Britse premier Mar-
garet Thatcher heeft gisteren ge-
zegd dat er geen wraak genomen
mag worden voor de bomaanslag op
het PanAm-toestel dat vorige week
boven Schotland neerstortte. That-
cher zei dit in een interview met het
televisiestation TV-AM.

„Ik geloof niet dat een oog om oog
oftand om tand een deugdelijk mid-
del is," aldus Thatcher die hieraan
toevoegde dat zij de boosheid erg
goed begreep. De premier merkte
op dat samenwerking van alle lan-
den zeer belangrijk is om de daders
op te sporen zodat zij berecht kun-
nen worden. „Voor hen mag er geen
veilige wijkplaats zijn. Zij mogen
niet ontsnappen."

Vorige week vrijdag beloofde de
aanstaande Amerikaanse president,
George Bush, vergelding voor de
'laffe' bomaanslag en zei de daders
te zullen straffen.

Reagan moet
getuigen in

proces tegen
Oliver North

WASHINGTON - De Amerikaanse
presidentRonald Reagan is officieel
opgeroepen als getuige a décharge
in het proces tegen Oliver North,
een voormalig lid van de staf van
het Witte Huis en éénvan de sleutel-
figuren in het Irangate-schandaal.

Oliver North was lid van de nationa-
le veiligheidsraad van het Witte
Huis en is ervan beschuldigd actief
betrokken te zijn bij het organiseren
van illegale steun aan de Nicara-
guaanse Contras. Volgens het Ame-
rikaanse televisiestation ABC zal
ook de toekomstige president,
George Bush, door Norths verdedi-
ging als getuige worden opgeroe-
pen.

De plaatsvervangend woordvoerder
van het Witte Huis, Jay Cooper, ver-
klaarde eraan te twijfelen ofReagan
bij het proces zal opdagen. Het was
volgens hem nooit eerder voorgeko-
men dat een (ex-)president als getui-
ge optreedt in een proces. Wellicht
zal de president de vragen van de
rechtbank schriftelijk beantwoor-
den, zei hij. „De uitnodiging als ge-
tuige opte treden werpt belangrijke
juridische en grondwettelijke vra-
gen op die momenteel worden be-
studeerd door het ministerie van
Justitie," zei Cooper.

Bonn ontkent
dat bom via
Frankfurt in

Boeing kwam
BONN/LONDEN - Bonn heeft za-
terdag een Brits persbericht tegen-
gesproken dat de bom die vorige
week leidde tot de ramp met de Pa-
nAm-Boeing, al in Frankfurt aan
boord is gebracht. Naar het Britse
conservatieve dagvlad 'The Times'
had gemeld zijn Brvtse legerdes-
kundigen er nu zeker van dat dit via
Frankfurt gebeurde.

Dit klopt, aldus de krant, met het
feit dat de bagage uit Frankfurt in
het voorste gedeelte van het vlieg-
tuig werd gepakt, bij de transfer van
de bagage in Londen. Maar de
woordvoerder van het ministerie
van Binnenlandse Zaken in Bonn,
Michael-Andres Butz, verwierp dit
bericht.

„Het gaat hierbij om speculaties, die
zijn gebaseerd op azonieme bronz-
nen en er bestaat nog zelfs geen
schijn van bewijs," zei hij.

punt Uit
Bomaanslag

Bij een bomexplosie nabij een
hindoe-tempel in de stad Cha-
vinda in de Indiase deelstaat
Punjab zijn op Nieuwjaarsdag
zeker drie mensen gedood en
raakten vijftien gewond. De
bom ontplofte op het moment
dat er veel mensen in de buurt
waren. Vijf van de gewonden
zijn er ernstig aan toe. Het afge-
lopen jaar zijn in de Punjab
2.500 mensen om het leven ge-
komen als gevolg van aansla-
gen van extremistische Sikhs,
die een eigen staat willen.

Gasexplosie
Bij een enorme explosie op een
scheepswerfnabij de havenstad
Chittagong in Bangladesh zijn
zeker 37 mensen omgekomen en
raakten 20 anderen gewond.
Dat heeft de politie gisteren
meegedeeld. De politie ver-
moedt dat arbeiders die in een
droogdok aan te werk waren
met hun lasapparatuur gas tot
explosie gebracht, dat uit een
gastank lekte.

Al-Fatah
Israëlische militairen hebben
gisteren twee Palestijnen ver-
wond toen zij in de bezette Ga-
zastrook een einde maakten
aan een demonstratie ter vie-
ring van de 24e verjaardagvan
de Palestijnse guerrillabewe-
ging Al-Fatah. Zaterdag kwa-
men twee Palestijnen om bij
gewelddadigheden op de
westelijke Jordaanoever.

Baby
De Franse acteur en chansonier
Yves Montand (67) is zaterdag
voor het eerst vader geworden.
Zijn vriendin Carole Amiel (28)
heeft een zoon van 4,2 kilo op
de wereld gebracht, in een pri-
vé-kliniek in Nice, in Zuid-
Frankrijk. Yves Montand, die
geboren werd als Ivo Livi in
een klein dorp in Toscanië, had
geen kinderen uit zijn huwelijk
met de Franse actrice Simone
Signoret, die in 1985 overleed.

Ambasade
In aanwezigheid van PLO-lei-
der Yasser Arafat is gisteren in
de Saoedische hoofdstad Riad
een Palestijnse ambassade ge-
opend. Ettelijke honderden Pa-
lestijnen applaudisseerden'
toen Arafat de PLO-vlag hies
op het gebouw; van drie verdie-
pingen. De bouw heeft volgens
een Saoedisch persbureau meer
dan tien miljoen gulden gekost.
Dit geld heeft de PLO van ko->
ning Fahd gekregen.

Retraite
Volgend jaar krijgen rooms-
katholieke priesters voor de
tweede keer de gelegenheid
deel te nemen aan een retraite
in het Vaticaan. Paus Johan-
nes Paulus II heeft daarvoor
toestemming gegeven, zo heeft
de internationale katholieke
organisatie 'Evangelisatie
2000' meegedeeld. De organi-
satie wordt in belangrijke
mate gefinancierd door de Ne-
derlander Piet Derksen, op-
richter van het Center Parcs-
concern. Aan de bezinnings-
week, die van 14 tot 18 septem-
ber 1990 in de grote audiëntie-
zaal van het Vaticaan wordt
gehouden, nemen naar ver-
wachting ongeveer 7000 pries-
ters uit 120 landen deel. Voor
de eerste retraite in 1984 stel-
de Derksen ongeveer 3,5 mil-
joen gulden beschikbaar.

Verdrag
Pakistan en India hebben za-
terdag in de Pakistaanse hoofd-
stad Islamabad een verdrag ge-
sloten waarin ze beloven
eiklaars nucleaire installaties
niet aan te vallen. De Pakis-
taanse premier, Benazir Bhutto
en haar Indiase collega Rajiv
Gandhi zeiden dat beide landen
nu op weg zijn naar vreedzame
relaties. Het nucleaire niet-aan-
valsverdrag is het eerste ver-
drag dat beide landen sedert 16
jaar sloten.

Brand
In de Japanse stad Osaka is za-
terdagochtend een twee verdie-
pingen tellend houten huis uit-
gebrand. De brand kostte zes-
mensen het leven; zeven perse-
nen worden nog vermist, aldus*
een bekendmaking van de
plaatselijke politie.Toen de-
brand, door nog onbekende oor-^zaak, zaterdagochtend vroeg\
uitbrak bevondenzich in totaal-
-27, meest bejaarde mensen in
het huis.

Brand (2)
Bij een brand in het Amster-
damse bejaardentehuis Beth
Shalom zijn zaterdagmorgen
twee bewoners om het leven
gekomen. Beiden werden het
slachtoffer van de hevige
rookontwikkeling waarmee
de brand gepaard ging. De
brand is uitgebroken in een lo-
geerkamer in een zijvleugel
van het bejaardencentrum. In
deze vleugel werden tien be-
jaardenverpleegd.

Zn Moskou is gisteren een 15 meter lange en vier meter hoge nieuwjaarskaart uit de Ver-
enigde Staten aangekomen, met daarop de handtekeningen van 20.000 Amerikanen die de
Sovjetunie een gelukkig en vreedzaam 1989 wensen. De kaart is een initiatief van een za-
kenman, Jim Lawlor uit lowa, die al duizenden handtekeningen had verzameld voor de
kaart voor hij ermee op toernee ging langs acht steden om nog meer handtekeningen te ver-
zamelen. De kaart werd afgelopen weekeinde naar Moskou gevlogen. Onder de onderteke-
naars van de kaart bevonden zich Amerikaanse artiesten en politici, onder wie Barbara
Streisand, Jesse Jackson, Michael Dukakis en een aantal gouverneurs. Op defoto tekent
Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, de kaart onder het goedkeurend oog van Jim
Lawlor (links).

(ADVERTENTIE)

GEVESTIGD I
Met ingang van 2 januari heeft Mr. M.M.J.F. Sijben

zijn advocatenkantoor gevestigd te Kerkrade,
Engerweg 18, teL 045-352352.

Mr.M.M.J.E2ÏÏ SIJBEN
ADVOCAAT en
PROCUREUR I
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Oneffenheden in landschap verdwijnen

Nederland vervlakt in
steeds sneller tempo

LEERSUM - Nederland
vervlakt in een snel tem-
po. Als gevolg van de
stadsuitbreiding, aanleg
van wegen, vestiging van
industrieën, ontgrondin-
gen, intensivering van de
landbouw en waterstaat-
kundige werken verdwij-
nen allerlei waardevolle
landschapsvormen. De
nivellering van de Neder-
landse bodem is onge-
kend hoog.

Dit constateert de Werkgroep
Gea, die zich de afgelopen
achttien jaar bezig heeft ge-
houden met de inventarisatie
van aardwetenschappelijk
waardevolle „oneffenheden"
in I -et landschap. Met de publi-
katie vrijdagvan een lijvigrap-
port over dit soort objecten in
de provincie Gelderland is het
omvangrijke werk voltooid.
Kleine landvormen als kree-
kruggen, dekzandkopjes, lage
duinen, resten van vorstheu-
vels uit de laatste ijstijd en tal
van andere natuurlijke forma-
ties in het landschap worden
ten behoeve van de landbouw
weggeploegd. Landschappe-
lijk waardevolle ondiepten val-
len ten prooi aan de lust tot ni-
vellering of worden gebruikt
voor het storten van afval.

In het toch al reliëfarme wes-
ten en noorden van het land
zijn kreekruggen al praktisch
verdwenen. De vervlakking
gaat hier in sneltreinvaart
voort omdat veel graslanden
moeten wijken voor bouw-
land. Een verontrustend voor-
beeld van bodemnivellering
door verstedelijking en wegen-
aanleg is de bebouwing van
het unieke, verwilderde rivier-
systeem uit het laatste deelvan
de ijstijd op het landgoed Duc-
kenburg bij Nijmegen.

Enkele voorbeelden uit het
laatste rapport over de aantas-
ting van allerlei waardevolle
aardvormen in Gelderland ma-
ken volgens de werkgroep dui-
delijk dat bescherming drin-
gend nodig is. De 15 kilometer
lange, tijdens stormvloeden in
de vijftiende en de twee daar-
op volgende eeuwen gevorm-
de kustwal langs het IJssel-
meer is voor het grootste ge-
deelte aangetast of verdwenen.
De vele beekjes die destijds
vanaf de Veluwe naar de Zui-
derzee stroomden, zijn groten-
deels genormaliseerd.

De Elspeetsche Heide, met zijn
in de ijsstijd ontstane grind-
heuvels uniek voor Nederland
en daarbuiten, ondervindt
schade van de militaire activi-
teiten in dit gebied. De Appel-
sche Heide in de gemeente Nij-
kerk is een van de laatste ven-
nengebiedjes in de Geldere
Vallei. De andere moerassige
gebieden zijn bijna alle in cul-
tuur gebracht. De uiterwaar-
den van het vele eeuwen oude
riviertje de Linge in de Betu-
we, dat moet worden be-
schouwd als een voorloper van
de huidige Waal, zijn op tal van
plaatsen aangetast door ver-
graving, ontgraving, bebou-
wing enzovoorts.

De geologisch waardevolle
groeve Fransche Kamp in de
gemeente Wageningen wordt
momenteel " opgevuld met
huisvuil. De in de laatste ijs-
stijd gevormde stuwwal van
Arnhem is zeer sterk aangetast
door vooral bebouwing en an-
dere kunstwerken. Het geva-
rieerde landschap van de Oude
Rijn bij Zevenaar is op nogal
wat plaatsen aangetast. Het-
zelfde geldt voor de Oude Us-
sel bij Gendringen. Grote de-
len van het rivierduingebied
bij Wijehen zijn in meer of
minder mate aangetast door
vergraving, afgraving, bebou-
wing en wegenaanleg.

Kanalisatie heeft het bestand
aan beken al aardig uitgedund'
Bijna alleen in natuurreserva-
ten vindt men nog enkele stuk-
ken ongerept beekdal. BÜ
voorbeeld de Dinkel in Twente
wordt door kanalisatie en al-
lerlei andere aanslagen in toe-
nemende mate bedreigd.

De werkgroep, in 1969 op ini-
tiatief van het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer (RIN) ifl
Leersurn opgericht, tracht eetf
halt toe te roepen aan de ach-
teruitgang van de bestaande,
waardevolle aardvormeO'
Deze zijn volgens onderzoeker
G. Gonggrijp van het RIN een
onmisbaar onderdeel van het
natuurlijk en cultureel milieu^
Al deze objecten zijn onver-
vangbaar, zo meent Gonggrijp-

De werkgroep, waarin ook het
Geografisch Instituut van de
Rijksuniversiteit in Utrecht,
de Nederlandse Geologischl?
Vereniging, de Rijks Geologi-
sche Dienst, het Rijksmuseum»
van Geologie en Mineralogie,
Staatsbosbeheer en de Stich-j
ting Bodemkartering zitting |
hebben, heeft de regering al
eerder attent gemaakt op de'
vervlakking van Nederland.

De situatie is volgens de ofl'1
derzoekers echter niet verbe-i
terd. Er zijn, zo beweert de[
werkgroep, voorbeelden te
over die aantonen dat de rege-
ring het probleem weinig se-
rieus neemt. Nog steeds wor-
den militaire oefenterreinel1
voorzien en uitgebreid in na-
tuurgebieden en worden we-
gen aangelegd in streken met
grote natuur- en aardweteO' j
schappelijk waarden, terwij's
alternatieve mogelijkheden
voor handen zijn. Ook bij de
aanwijzingvan natuurbescher-
mingsgebieden is nauwelijks
aandacht voor de geomorfolo-
gische waarden van het land-
schap.

f
Met grote droefheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van
het h. oliesel, mijn inniggeliefde man, onze lieveen
zorgzame vader, schoonvader, opa, zoon, broer,
zwager, oom en neef

Sjef Bekkers
echtgenoot van

Dorien Huisinga
op de leeftijd van 66 jaar.

Heerlen: D. Bekkers-Huisinga
Heerlen: Harrie en Truus Bekkers-Roor

Tanja en Silvia
Richard, Sonja, Martin

Gennep: Dré Bekkers
Lelystad: Loek en Mariette Bekkers-Jennekens

Judith, Kirsten
Familie Bekkers
Familie Huisinga

31 december 1988
Ferd. Bolstraat 16, 6415 TS Heerlen
Geen bezoek aan huis
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op
woensdag 4 januari 1989 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van de Berg Carmel te
Leenhof, waarna aansluitend begrafenis op het r.k.
kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondmis, dinsdag 3 januari om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 te
Heerlen, ingang St. Antoniusweg. Gelegenheid tot
afscheidnemen aldaar, dagelijks van 19.30 tot 20.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, tante en nicht

Jozefa Gliha
weduwe van

Egidy Vrsaj
Zij overleed op 79-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verzorging in „Schuttershof' te Brunssum, voor-
zien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Haar kinderen en kleinkinderen
Familie Gliha
Familie Vrsaj

Brunssum, 31 december 1988
Corr.adres: Hedy Dela Haije-Vrsaj
Mentenlaan 18, 6373 GZ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 4 januari as. om 10.30 uur in de kapel
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de be-
graafplaats aan deKleikoeleweg te Nieuwenhagen.
Bijeenkomst in de kapel, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag 3 januari as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van het H. Hart van Jezuste Nieu-
wenhagerheide.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden is na een langdurige ziekte in de leeftijd van
72 jaar overleden, gesterkt door de h. sacramenten,
mijn dierbare echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, schoonzuster, tante
en nicht

Elisabeth (Liesje)
Jacobi-Niessen

echtgenotevan

Leo Jacobi
geboren te Vaals op 26 augustus 1916

overleden te Heerlen op 31 december 1988
Heerlen: Leo Jacobi

Soerendonk: Annie Staals-Jacobi
Bert Staals
Julieen Sonja

Stadskanaal: Maria Wetzels-Jacobi
Fons Wetzels
Arno

Dordrecht: Tineke Jacobi
Klaas Booy
Liesbeth en Heleen
familie Niessen
Familie Jacobi

Hagedoornstraat 12, 6417 AR Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
donderdag 5 januari 1989 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Jozefte Heerlerbaan, waarna aan-
sluitend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk
vanaf 10.40 uur.
Avondmis, woensdag 4 januari om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Ma is opgebaard in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagehjks van 16.00 tot 17.00
uur.

t I
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lieve moeder, behuwd- en groot-
moeder, zuster, behuwdzuster, tante en nicht

Elisabeth Wetzelaer
echtgenote van wijlen

Willem Johan Thissen
Zij was 84 jaar.

Simpelveld: Henk Thissen
Tiny Thissen-Radermacher
Ralf, Florence

Curacao: Frans Thissen pr.
Fam. Wetzelaer
Fam. Thissen

Kerkrade, 30 december 1988
Huize Lückerheidekliniek
Corr.adres: 6369 CX Simpelveld, van Werschstraat 27
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
woensdag 4 januari 1989a.s. om 10.00 uur in de ka-
pel van deLückerheide, waarna aansluitend begra-
fenis op de algemene begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kapel.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Ik was verheugd, toen men mij zeide:
„We gaan op naar het Huisvan de Heer".

Plotseling, maar geheel voorbereid, ging van ons
heen op oudejaarsavond

Zuster Joseph
(Anna Hubertina Maria Deckers)

Zr. Joseph werd geboren te Hulsberg 12 augustus
1909. Zij deed haar Iste Geloften 11 februari 1934 in
de Congregatie van deZrs. Oblaten v.d. Assumptie,
te Hulsberg. Zij overleed 31 december 1988 in het
ziekenhuis te Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst heeft plaats in de paro-
chiekerk van de H. Clemens te Hulsberg op woens-
dag 4 januariom 11.00 uur, waarna wij haar te ruste
leggen op het kloosterkerkhof van Regina Pacis,
Schoolstraat 5, Hulsberg.

Namens al haar medezusters
Zr. Lucie Oude Nijhuis
Prov. Overste

Hulsberg, 31 december 1988
De overledene ligt opgebaardin de rouwkapel van
het Bejaardencentrum Panhuys.
Bezoektijden 19.30 - 20.00 uur.

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de, delen wij u mede dat heden, na een liefdevolle
verzorging in de verpleegkliniek te Heerlen, van
ons is heengegaan,voorzien van de h. saramenten,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Catharina
Gordebeke-Peeters

weduwe van

Franciscus Gordebeke
op de leeftijd van 86 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

31 december 1988
Pannenberg 125, 6431 MH Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 5 januari om 14.00 uur in de Rozen-
kranskerk te Treebeek-Brunssum, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek. Ge-
legenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op de
leeftijdvan 72 jaar, voorzien van de h. sacramenten,
van ons is heengegaan,mijn lieve man, mijn zorg-
zame vader, mijn schoonvader, onze broer, schoon-
broer, oom en neef

Math Erkens
echtgenootvan

Annie te Kaath
Heerlen: Annie Erkens-te Kaath
Geldrop: Marie-Thérèse van Dieten-Erkens

Niek van Dieten
Familie Erkens
Familie te Kaath

6412 KW Heerlen, 30 december 1988
Schandelermolenweg 5
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 4 januari om 10.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen-
Heerlen, waarna om 11.30 uur de crematieplechtig-
heid is in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10. Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis, dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Math is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar bedroefd om het moeten schei-
den, delen wij u mede, dat na eenrijk leven in Gods
vrede is overleden, onze zorgzame vader, schoon-
vader, grootvader, overgrootvader, broer, schoon-
broer, oom e:i neef

Franciscus Andreas
Vogten
weduwnaar van

Maria Margaretha Geelen
Hij werd 86 jaar.

Buchten: Mia en Nol
Helgers-Vogten

Maastricht: Mientje en Pierre
Swillens-Vogten

Bom: Jack en Mia
Vogten-Gobelet

Schinveld: Jean en Leny
Vogten-Impelmans

Guttecoven: Harry en Mia
Vogten-Spaetgens

Limbricht: Chrit en Jeronne
Vogten-Widdershoven
Zijn klein-
en achterkleinkinderen
Fam. Vogten
Fam. Geelen

6121 LA Bom, 31 december 1988
Kerkstraat 21
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebbenop woensdag 4 januari
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Marti-
nus te Bom.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
In de avondmis van dinsdag 3 januari om 19.00 uur
zullen wij vader bijzonder gedenken in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Gelegenheid tot afscheid-
nemen van 17.30 tot 19.00 uur.

t
... Miene Gabriël dat woar moeder
veerentwintig oer per daag.
Alle goots... nieks woar schoener
weg is ze wat enne slaag...

Zacht en kalm, maar toch nog vrij plotseling is heden, na een langdurige
ziekte van ons heengegaan, voorzien van de h. sacramenten der zieken,
mijn altijd zorgzame moeder, schoonmoeder, omie, zuster, tante en nicht

Marie Hélène (Lene)
van Poll

■ü 19-12-1907 t 31-12-1988
Wij danken God, datwij deze laatste weg samen met haar, die zoveel we-
gen alleen is moeten gaan, temidden in ons gezin hebben mogen volbren-
gen.

In dankbare herinnering:
Lily en Jozef
Walther

Liesbeth Brummelkamp
31 december 1988
In den Daal 26
6438 JL Oirsbeek
De plechtige requiemmis zal plaatsvinden op woensdag 4 januari om
11.00 uur in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek, waarna wij haar te rusten
leggen op de algemene begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condoleances.
Dinsdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de dagkapel van voornoemde
kerk.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend, stellen wij u ervan in
kennis, dat kalm en vredig van ons is heengegaan

Peter Jan Hubert
Wanten

weduwnaar van

Hubertina Henriëtta Geurts
Hij overleed op de leeftijd van 85 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken.
Wij vragen een aandachtig gebed voor hem.

Schaesberg: Chertie, Hans
Munstergeleen: Sjef, Ans

Berg en Terblijt: John, Maria
en zijn klein- en achterkleinkinderen
Familie Wanten
Familie Geurts

Heerlen-Molenberg, 31 december 1988
Kerkraderweg 35
Corr.adres: Kempkensweg 27
6371 BR Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis te Imstenrade, zal
gehouden worden op woensdag 4 januaria.s. om 11.00 uur rn de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Verschijning te Molenberg-Heerlen.
Bijeenkomst aan de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren.
Avondmis dinsdag 3 januariom 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

t
Tijdens haar bezoek bij een dochter en familie in
Australië is onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Riek Turken
weduwe van

Auke Wagenaar
na een kortstondige ziekte, plotseling van ons
heengegaan, voorzien van de laatste h. sacramen-
ten, op de leeftijd van 80 jaar.

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: Fam. v.d. Kley-Wagenaar
Belmond

(Australië): Fam. Kramer-Wagenaar
Landgraaf: Fam. Wagenaar-Merken

Elsloo: Fam. Wagenaar-Middelhoven t
Landgraaf: Fam. Wagenaar-Morlog
Landgraaf: Fam. Schuivens-Wagenaar

kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Fam. Turken
Fam. Wagenaar

Landgraaf, 22 december 1988
Rechtstraat 11
Corr.adres: Karel Doormanstraat 5
6374 VC Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst wordt opgedragen op
woensdag 4 januari a.s. om 10.30 uur in de St. The-
resiakerk te Lauradorp, gevolgd door de crematie
in het crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk, aldaar is vanaf 10.10 uur
gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Dinsdagavond 3 januari om 19.00 uur wordt onze
dierbare overledene bijzonder herdacht in een ge-
bedsdienst in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Op 29 december is overleden, voorzien van de h.h.
sacramenten, in de leeftijd van 55 jaar,

ZefRevenich
Familie Revenich

Hoensbroek, Raambouwstraat 10
Corr.adres: Mgr. Rijckersstraat 3,
6134 AM Sittard
De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 31 de-
cember jl., in naaste familiekring, plaatsgevonden
in het crematorium Nedermaas in Geleen.

VERHUISBERICHT
Gevestigd per 2-1-'B9
praktijk voor paranormale en
natuurgeneeswijzen
Disciplines:
paranormale geneeswijze en paragnosie, leden NFPN
Orthomoleculaire geneeswijze, hypno- en
verbaaltherapie, NLP, Shiatsu-therapie
J.J.M.E. HELMES
M.C.E. HELMES-DRESSCHERS
Alleen volgens afspraak
Raadhuisstraat 3, 6447 AP Merkelbeek
Tel. 04492-5355

I " ~
Met droefheid geven wij u kennis dat van ons is heengegaan

Herman
van Meulebrouck

geboren 9 juni 1906 - overleden 29 december 1988
echtgenoot van

Maria Helena Lucassen
Heerlen: Leentje van Meulebrouck-Lucassen

Echt: Jan van Meulebrouck
Nelly van Meulebrouck-Gransier
Stephan, Peter, Marcel

Teteringen: Kitty Engelen-van Meulebrouck
Gerard Engelen
Birgit, Kristian, Camiel, Annemiek

Brunssum: Frans van Meulebrouck
Alice van Meulebrouck-Plaum
Jeanneke, Harm

Schinnen: Jo van Meulebrouck
Oirsbeek: Henny Vossen

Ralph, Susanne
Kerkrade: Annette Verstegen-van Meulebrouck

Harry Verstegen
Joyce, Wendy

Landgraaf: Paul van Meulebrouck
Loes van Meulebrouck-Loffeld
Annick, Auk, Rutger

Heerlen: Marleen Perée-van Meulebrouck
Paul Perée
Carlijn, Anke

31 december 1988
Douvenrade 319, 6419 AC Heerlen
Ingevolge zijn wens hebben de uitvaartmis en crematie in besloten fami-
liekring te Heerlen plaatsgevonden.

Steenhouwerij vSffjii
MOONEN-WANDERS B.V. JJ AflWijngaardsweg 10 - Hoensbroek /7wr\//!Telefoon 045-227700 >(’// \l I

Gevestigd:
P.E.J.M. KUYPERS
huisarts

in associatie met
JAI. KROON
Grubbenweg 24, 6443 CC Klimmen,
tel. 04405-1242
Spreekuur tussen 8.00 en 9.00 uur,
verder volgens afspraak.

Apotheek geopend: 9.00-12.00 uur
en 14.30-18.00 uur.1 '
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extra

'Leeftijd telt niet, hier
zijn we allemaal gelijk'

MAASTRICHT - Het
Academisch Ziekenhuis
St. Annadal in
Maastricht,
zaterdagavond, tussen
zeven en acht uur. Het
bezoek wandelt richting
uitgang. In de bezoekhal,
en ook in die tientallen
gangen, is het even later
akelig stil. Alsof je in een
verlaten klooster
ronddoolt. Alleen de
portier houdt stand. Hij
zal die avond óók niet aan
de champagne nippen,
hoewel over enkele uren
het nieuwe jaaral in volle
hevigheid begint.

Veel bedden in het ziekenhuis
zijn die nacht leeg. Omdat veel
patiënten, juist vanwege die
emotioneel beladen
jaarwisseling, naar huis
mogen, om zich vandaag dan
weer voor behandeling en
verpleging te melden.

Een jongeman uit deregio
Geleen, Pierre Smeets uit
Elsloo en de heer F. Weitman
uit Maastricht kunnen die dag
echter niet naar huis. Zij
hebben voor die situatie
overigens alle begrip. „Daar
zijn we nu eenmaal te ziek
voor", zegt een van het drietal.
Want jekomt niet zomaar op
A-3 van dit ziekenhuis terecht.
Dat is de afdeling Oncologie,
waar kankergeneeskunde
bedreven wordt.
En als je op 31 decemberop A-3
in bed moet liggen, denk je
heel, heel langdurig na over dat
nieuwe jaar.

★★★

Hij, 33 jaar oud, heeft veel
moeite met praten. Hij ligt op
de isolatiekamer. Op
voorwaarde dat ik niet
verkouden ben, een doekje
voor mijn mond wil binden en
plechtig beloof mijn handen
goed te zullen wassen, mag ik
van de zuster bij hem binnen
gaan.
Hij heeft geen bezwaar tegen
een gespreken dat zijn naam in
dekrant komt. En foto's
maken? „Doe maar". Want
waarom zou hij de realiteit
geweld aan doen?
Vierentwintig uur later, dat
was gisteravond laat, verandert
hij alsnog van gedachten.
Anoniem, en toch maar geen
foto erbij, smeekt zijn
echtgenote bijna. Omdat zij er
beiden, toen de verslaggever
weg was, opnieuw uitvoerig
over hebben gesproken. En
toen zij, vóór publicatie, het
verhaal onder ogen kregen,
zwart op wit, toen lag alles toch
weer ietsjes anders. Nog later
gisteravond een nieuw
verzoek: of een heleboel
zinnen, dieveel emoties
kunnen losweken, alsnog
weggelaten kunnen worden.
Ook dat kon nog net, zy het
met enige improvisatie, want
persen van een krant hebben
nu eenmaal geen gevoel voor
menselijke tragedies. Persen
willen draaien, en op tijd.

★★★

Hij vertelt die oudejaarsavond
Wat hem mankeert; hij is
moeilijk verstaanbaar.
Bovendien, hij heeft die avond
ook nog hoge koorts en 'er is
iets met de longen aan de
hand. Zijn vrouw, waarmee hy
vijfjaar geleden trouwde, zit
aan zijn bed. Zoals elke dag
trouwens, uren aan een stuk.
Hun dochtertje is er die avond
niet, wel zijn broer. Die twee
wisselen elkaar, die avond en
nacht, beurtelings af. Als zij bij
de zieke is, kijkt hij in het
dagverblijf naar Seth
Gaaikema.
Hij kan er nog steeds niet over
uit. „Zo opeens...", en hij
schudt zijn hoofd. Fijne baan
bij een bank, veel tennissen,
nooitéén klacht gehad. „Tja, en
dan ben je 33 jaar."

Hij kijkt na die zin opnieuw
naar zijn vrouw, die ondanks
alles monter en opgewekt is.
Althans zo overkomt.

Hij wist na het eerste
onderzoek in het ziekenhuis
meteen hoe laat het was. Bij
thuiskomst greep hij naar de
medische encyclopedie. En
vergeleek zijn klachten en
symptomen met de gegevens
die in dat boekwerk vermeld
staan.

Als die twééde kuur nu maar
aanslaat... Daarop is alle hoop
gevestigd.

Het ontbreekt deze man en
vrouw niet aan vertrouwen en
moed. Hij: „Ik denk deze
avond natuurlijk niet aan 1989.
Wie ben ik danwel om plannen
te makenvoor hetnieuwe jaar?
Een ding weet ik wél zeker: dat
je moet blijven vechten".
Zij: „Dat is ook het enige datje
kunt zeggen. Het ergste is dat
eindelozewachten, en
vervolgens weer afwachten.
Garanties kun je hier niet
krijgen. Je weet alleen dat de
medici verschrikkelijk goed
hun best doen".
Hij: „Vorig jaar,op deze avond,
zijn we met vrienden nog flink
doorgezakt. Als toen iemand
zou hebben gezegd dat ik een
jaar later..."
De andere patiënten opA-3
kent hij niet. Omdat hij
geïsoleerd ligt. Hij heeft nu alle
tijd om over het leven na te
denken. En wat hééft hij zich
voordien vaak druk gemaakt!
„Om niks eigenlijk. En daar
moet ik dus hier voor liggen
om daar achter te komen".
Zijn broer: „Man, wat hééft die
kerel een moed. Hij blijft erin
geloven dat-ie beter wordt.
Dan doen we trouwens
allemaal." Sedert twee
maanden rookt hij niet meer.
„Inderdaad, sinds mijn
broer..."

„Als ik beter word", zegt hij...
en hij herhaalt die zin met een
accent op 'als', „dan zal ik
anders tegen de wereld
aankijken. Dat doe ik eigenlijk
nu al. Ik bekijk ontzettend veel
TV-programma's, uit
tijdverdrijf en verveling. Maar
als je toch ziet wat mensen
elkaar allemaal aandoen...
grote en kleine dingen."
Hij wenst iedereeneen heel fijn
en gezond 1989 toe. Ik moet
vooral niet vergeten om dat te
vermelden. In zijn stem klinkt
namelijk geen verbittering»
door, wel onbegrip.
Dat je zo jong bent en dat je
dan zó ziek kunt worden. „Van
de ene op de andere dag, en
niemand weet waaróm,
waarvan ofwaardóór. Die
vraag heb ik in deze kamer al
zo vaak gesteld. Maar niemand
die het antwoord kan geven".

★*★

Pierre Smeets uit Elsloo is 69
jaar. „Een schat van een man",
zou ons later die avond een
zuster toefluisteren. En dat i's
hij, die meneer Smeets. Op tien
centimeter afstand leg ik mijn
oor te luister, want zijn stem is
zachter dan dievan een
souffleur. „Sorry, meneer, .potverdorie!", klinkt het. „Wat
vervelend nou!"
Wat is het probleem? Dat hij
geen abonnement op hetLimburgs Dagblad heeft. „Dat
moet U mij nietkwalyk
nemen, maar mijn ouders... die
hadden die van Maastreech, en
dan neem je zoiets over, hè".
Hij is zichtbaaropgelucht als ik
hem diekeuze niet kwalijk
neem. „Zolang ik mij maar niet
hoef in te spannen is het vol te
houden. En zon
zuurstofapparaat, dat is toch
wel een geweldigeuitvinding."

*★*

Begin 1987 kon Pierre nog
redelijk goed uit de voeten.
Wandelen, en zowaar een
rondje fietsen door het dorp.
„Maar toen begon het". Geen
lucht meer, „en nog zo van
alles".
Wat hem mankeert? Wat een
vraag! „Meneer, dat weten ze
hier zélf niet eens! Ze hebben

al een heleboel dingen met mij
uitgespookt, maar ze komen
dr maar niet achter. En 't zijn
toch knappe koppen in dit
ziekenhuis. En het personeel
hier... geweldig. Dat is nooit
niks teveel".
Het ziekenhuis in Sittard kent
hij ook goed. Daar is hij zowat
drie keer per week behandeld,
bijna een jaar lang. Sinds acht
weken ligt hij in Maastricht.
„Eenjaar geleden... eens
kijken. Ja, toen heb ik met de
vrouw en dekinderen thuis
nog een beetje oudjaar gevierd.
Mijn vrouw is vanavond nog
even hier geweest. Toen heeft
de zuster nog oliebollen
gebracht".
Pierre snapt het eigenlijk niet
zo goed. „Ik heb nooit
ondergronds gewerkt in de
mijn, en toch heb ik nu geen
lucht meer." Tot zijn zestigste
was hij bij DSM, in het
magazijn. „Fijne baan, meneer.
En vanaf de VUT tot nu, dat
zijn toch negen jaar, heb ik het
héél goed gehad."
Hij houdt mijn arm nog
steviger vast en fluistert: „Ik
zal U dat vanavond eens
zeggen: ik ga me nu toch wel
zorgen maken. Want 't duurt
me te lang."

Negenenzestig jaar, het is toch
ook geen leeftijd, vindt hij.
„Meneer, ik kom net kijken. Ik
ben bezig aan m'n tweede
jeugd."En hij lacht gul, maar
krijgt daarop een fikse
hoestbij. „Echt, die negen jaar
waren prachtig".
Pierre, een zeer zieke maar
blije man, heeft eigenlijk maar
één zorg waarover hij dagelijks
piekert. „Oooh-oooh, hoe zal
m'n tuin erbij liggen! Ik heb
een grote tuin. Daar zal 't gras
nu wel zó hoog staan. M'n
vrouw, die is ook al weer 67
jaar, en diekan er dat niet meer
bij doen. M'n ene zoon is
getrouwd, diewerkt in Heerlen
bij het ABP en die heeft daar
natuurlijk ook geen tijd voor.
En m'n andere zoon is
gehandicapt. Die zou 't wel
willen, maar diekan 't dus
niet."

★★★

„Ik heb mijn vrouw gezegd, en
ze is 't daar mee eens: Als ik
weer beter ben, verkopen we
de hele boel in Elsloo. Ja, óók
de tuin, en dan gaan we kleiner
wonen. Want zon tuin
onderhouden... U hebt
misschien geen idee wat dat
aan werk met zich meebrengt.
Jammer dat ik geen pas meer
kan verzetten. Ik ben aan dit
bed gekluisterd. Maar de
artsen kunnen hier veel hoor,
ooh meneer, die kunnen zo
veel, dat zegt m'n vrouw ook
steeds."

Oudejaarsavond is, qua
emoties, een gevoelig moment.
Voor een ziek, maar ook voor
menig gezond mens. Vanwege
herinneringen aan dierbaren
die er niet meer zijn, en elke
keer als het 31 december is,
wordt daaraan met weemoed
en pijn teruggedacht.
Champagne met een heerlijke
kalkoenfilet kan daar weinig
aan veranderen. Pierre over
juist déze avond: „Ik had
misschien kerstavond naar
huis mogen gaan, voor één dag.
Maar dan hadden ze al deze
apparaten moeten verhuizen
naar Elsloo, met de
ziekenwagen en zo. Ik vind dat
zon gesjouw en die zusters
hier hebben 't toch al druk
genoeg. En ook vanavond,
oudjaar, kom ik er wel
doorheen."
By aankomst in dit ziekenhuis
woog hij 47 kilo. „En ik zit nu al
op 52 kilo", zegt hij, en kijkt me
met grote smekende ogen aan,
alsof hij zeggen wil: zegt dat
soms nog niet genoeg? „1989...
ach, als je op deze afdeling ligt
stelt 't eigenlijk allemaal niks
meer voor." Hij steekt zijn
hand uit. „En vergeet niet te
lachen, hè?", fluistert hij.
„Lach, zolang U kunt lachen!"
Hij houdt mijn hand vijf
seconden lang vast en zegt,
terwijl zijn mond tegen mijn
oor aandrukt: „Blijfgezond!En
maak er iets van." Dan gaat hij,
zichtbaarvermoeid, op zijn rug
liggen.

Een uur later, als ik een
kamergenoot bezoek, ligt hij te
turen naar het plafond.

★★★

De heer T. Weitman, geboren
op 20-6-1920 te Heerlen, zoals
hij bij de kennismaking
ongevraagd meldt, weet niet of
'het' van het roken komt. „Ik
heb in ieder geval 67 jaar géén
last gehad van het feit dat ik
drie pakjes sigaretten per dag
wegkachelde". Hij is nu 24
maanden ziek. Vorig jaar, op
oudejaarsdag, mocht hij nog
een paar dagen naar huis. „Nu
is het beter dat ik
oud-op-nieuw in deze kamer
vier. Nou, vier..."

„En voorheen nóóit een dokter
gezien", zegt hij bijna boos. „Ik
ben opgegroeid met de
gedachte dat jevan een tas
water en een tas koffie beter
wordt. Dat heeft ook altijd
gewerkt, tot voor twee jaar
geleden." Hij heeft inmiddels
in een drietal ziekenhuizen
gelegen „en ik heb in die twee
jaaralle ziektes gehad dieeen
mens krijgen kan".

★★★

Oudjaar, zonder vrolijkheid,
zonder vriendschap, zonder
kusjes en handen schudden,
zonder volle glazen en gevulde
schalen, ach... En al die beste
wensen dieher en der en te pas
en te onpas worden uitgedeeld,
nee hoor, hij maakt daar geen
punt van. „Als je hier voor
dood wordt binnengebracht, is
alles meegenomen", luidt zijn
stelling. „Ik kan deze avond
niet onderwoorden brengen, 't
Is anders, maar ik weet niet
precies hoe ik dat nou... ja,
sorry hoor. Ik weet wel dat de
verpleging hier goed is, en dat
ze alles voor je doen. Ik had,
eerder deze avond, nog bezoek
van zeven man. Kijk, daar ligt
mijn oliebol nog".

Of hij misschien te hard heeft
gewerkt in zijn leven, als
eigenaar van een
transportbedrijf? „Wat is dat, te
hard werken? Dat bestaat
helemaal niet. Dat is flauwe
zeik van de luij".
Meneer Weitman noemt
zichzelf een 'lastig mens, en
niet altijd gemakkelijkvoor zn
omgeving. Hij heeft over alles
een uitgesproken mening. Het
is óf zwart óf wit. Op één punt
deelt hij de mening van de
andere patiënten op A-3. „Dat
we hier allemaaloptimistisch
zijn. Al is het vaak moeilijk om
dat ook te blijven..."
En of je nu jong, ouder of
stokoud bent in jaren, „hier, op
deze afdeling, maakt dat geen
barst uit. Hier telt geen leeftijd
meneer. Hier zijn we allemaal
gelijk".
Hij maakt zich nog even
ontzettend kwaad over een
diefstal van een vrachtauto.
„Daar stond iets over in de
krant, maar ik weet wie daar
achter zit." Hij gaat, even later,
opnieuw over dat onderwerp te
keer. „Maar als ik beterben, tja,
jeweet 't maar nooit, danlaat ik
mijn firma helemaal aan de
zoon over. Dan ga ik 't eens wat
rustiger aan doen."

★★★

Het jaar1989 heeft zich
inmiddels aangediend.
Vuurwerk en festiviteiten
buiten, intense rust en pillen
binnen.
Leven tussen hoop en vrees.
Elke dag weer opnieuw. En op
afdeling A-3 vliegt een jaar
niet zomaar voorbij.
Wél als je gezond bent. En
daar is menigeen dan ook nog- God betere het- gepikeerd
over.

# „We zijn hier allemaal optimistisch, al is het soms moeilijk om dat ook te blijven..."
Foto's: WIDDERSHOVEN

" De heer T. Weitman: Jk ben opgegroeid met de gedachte datje van een tas water en een
taskoffie beter wordt"

" De heer Pierre Smeets: „Maar de artsen hier kunnen zo veel, ooh, die kunnen zo veel..."

door
JOS VAN WE

" De verpleegkundigen Hanneke (links) en Isy aan het werk tijdens oudejaarsavond 1988op afdeling A-3
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Op initiatief Oliver Tambo en Desmond Tutu

Mogelijk top ANC-Inkatha
over geweld in Natal

Van onze correspondent

JOHANNESBURG - In Zuid-Afri-
ka wordt alles in het werk gesteld
om zo spoedig mogelijk een topont-
moeting tot stand te brengen tus-
sen vertegenwoordigers van de
verschillende zwarte politieke be-
wegingen in de provincie Natal.
Deze ontmoeting, die voorlopig is
vastgesteld voor 25 januari en in
de Zimbabweaanse hoofdstad Ha-
rare wordt gehouden, zal een op-
lossing moeten brengen voor het

zwarte geweld in Natal, dat al aan
meer dan 1000 personen het leven
heeft gekost.

Alleen de afgelopen week kwamen
bij afzonderlijke incidenten min-
stens 13 personen om het leven,
maar sommige bronnen in de zwar-
te woonwijken van Natal houden
het op meer dan 30.

Het initiatief tot de topontmoeting
is afkomstig van de ANC-president-
in-balhngschap, Oüver Tambo, die

daarbij gesteund wordt door de
Anglicaanse aartsbisschop van
Kaapstad, Desmond Tutu. In zijn
nieuwjaarsboodschap sprak Tutu
opnieuw zijn ongerustheid uit over
de nieuwe golf van geweld in de
zwarte woonwijken van Natal, die
wordt veroorzaakt door politieke te-
genstellingen tussen het met het
ANC sympathiserende UDF en de
Inkatha-beweging van de omstre-
den Zulu-leider Gatsha Buthelezi.
Behalve hetANC, Inkatha, het UDF
en de vakbondsfederatie Cosatu zal
ook een delegatie van de Zuidafri-
kaanse Raad van Kerken voor de
ontmoeting in Harare worden uitge-
nodigd. De leiders van de verschil-
lende poütieke zwarte fracties in
Natal hebben overigens steeds ont-
kend dat hun leden verantwoor-
deyk zijn voor de gewelddadige in-
cidenten en leggen de schuld bij de
aanhangers van de concurrerende
be\»eging.

'Voorkomen dat onschuldigen letsel oplopen'

Voorman Sinn Fein
leest IRA de les

BELFAST - De Noordierse politi-
cus Gerry Adams heeft het verbo-
den lerse Republikeinse Leger
(IRA) de les gelezen omdat het een
aantal burgers gedood heeft bij een
reeks 'ongelukkige' aanslagen in
het afgelopen jaar.
„De IRA dient te verhinderen dat
burgers gewond raken of omko-
men. Ik weet niet waarom het deze
fouten gemaakt heeft," aldus de lei-
der van Sinn Fein, de (legale) poli-
tieke tak van het IRA. De IRA had
vorige week in zijn gebruikelijke
nieuwjaarsboodschap toegegeven
dat 1988 een moeilijk jaar geweest
is, omdat veel van zijn leden gedood
werden en verscheidene aanslagen
niet beoogde mensen troffen.

Een protestants gezin van drie per-
sonen, dat van vakantie in de Ver-
enigde Staten op de thuisreis was,
kwam in de buurt van de grens met
de lerse Republiek om het leven

door een autobom die bedoeld was
voor een Noordierse rechter en zijn
gezin. Twee rooms-katholieken
werden bij een zwembad in Belfast
gedood door een bom dieeen passe-
rende legerpatrouille had moeten
treffen. Een bejaarde rooms-katho-
lieke man en zijn kleindochter wer-
den gedood toen een auto explo-
deerde die bij een niet bemande po-
litiepost was neergezet.

In de krant Sunday Life zegt
Adams: „De IRA moet omstandig-
heden en situaties voorkómen waar-
in burgers en mensen die niet bij het
gewapend conflict betrokken zijn,
letsel oplopen." Overigens steunt de
leider van de Sinn Fein nog steeds
de campagne van het IRA om een
eind te maken aan het Britse be-
stuur over Noord-lerland. Naar zijn
gevoel heeft de guerrillagroep de
steun van de rooms-katholieke na-
tionalisten in Noord-lerland.

Terughoudend
Buthelezi heeft zich inmiddels te-
rughoudend opgesteld over de ont-
moeting: „Ik heb via via wel ge-
hoord dat Tambo zeer bezorgd is
over de situatie in zwart-Natal, maar
ik heb nog geen uitnoding gezien.
Pas als er een uitnodiging is geko-
men, ben ik bereid iets meer te zeg-
gen."
Ook in UDF-kringen wordt voor-
zichtig gereageerd over de moge-
lijkheid van een ontmoeting in Ha-
rare. Men wijst er op, dat het UDF
sinds februari vorig jaar een verbo-
den organisatie is en dat vele leiders
van het UDF in de gevangenis zitten
of onder beperkende maatregelen
zijn geplaatst. Het UDF staat wel
positief tegenover een ontmoeting
in Harare en vertrouwt erop, dat
eventueel locale leiders van met het
UDF geaffilieerde organisaties naar
de Zimbabweaanse hoofdstad zul-
len kunnen afreizen.

Weerstand
Het verdrag ontmoette veel weer-
stand van de Srilankaanse bevol-
king. Tijdens zijn verkiezingscam-
pagne had Premadasa zich tegen
het vredesakkoord uitgesproken
en gezegd de Indiase vredesmacht
terug te zullen sturen. Op 19 de-
cember werd Premadasa tot presi-
dent gekozen.

Vandaag wordt Premadasa beë-
digd tot president in de beroemde

boeddhistische tempel in de Stad
Kandy. Hij volgt zijn partijgenoot
Junius Richard Jayawardene op.
De regerende Verenigde Nationale
Partij (UNP) is al sinds 1977 aan de
macht.

In fases
Dixit zei dat de Indiase premier Ra-
jiv Gandhi en Jayawardene zater-
dag gesproken hebben over terug-
trekking van de vredesmacht in fa-
ses. Gandhi en Jayawardene ont-
moetten elkaar tijdens de top van
Zuidaziatische regeringsleiders
(SAARC) in de Pakistaanse stad Is-
lamabad. Naar aanleiding van deze
besprekingen besloot New Delhi
de terugtrekking van de twee batal-
jons bekend te maken. Volgens een
door Dixit voorgelezen verklaring
waren in november al enkele troe-
pen teruggetrokken toen in de
noordelijke en oostelijke door Ta-

rrïïls bewoonde provincies seï
autonome raden zijn ingesteld. 'Als de situatie in deze provinci
verder verbetert en de gevecW
kracht van de Tamil-guerriller
afneemt hoopt India 'in overl
met de regering van Sri Lanl
meer troepen terug te trekken', ■dus de verkaring.

Onderzoek aanslag Boeing:
FBI positief

over aanbod
hulp door Arafat
WASHINGTON - De Amerikaanse
federale recherche (FBI) staat posi-
tief tegenover het aanbod van PLO-
voorzitter Yasser Arafat, mee te hel-
pen aan het onderzoek naar de aan-
slag op het passagiersvliegtuig dat
in december in Schotland is neerge-
stort. Dit heeft FBI-directeur Wil-
liam Sessions gisteren verklaard.

In een vraaggesprek op de Ameri-
kaanse televisie zei Simmons overi-
gens ook dat er nog steeds geen be-
wijs is voor de stelling dat er sprake
geweest is van een terroristisch
komplot. Het kan ook om een daad
van één enkel persoon gaan. 'Wij
zijn er niet Van overtuigd' dat het
om een terroristische aanslag gaat,
'in dit stadium van het onderzoek
kunnen wij dat eenvoudig nietvast-
stellen. Daarom is het nodig dat
'het onderzoek zo breed mogelijk
blijft', aldus de FBI-directeur.

Wat het voorstel van Arafat betreft
is de FBI bereid ',de hulp te aan-
vaarden van iedereen die kan hel-
pen' bij het ophelderenvan de zaak,
aldus Sessions. 'Ik ben er zeker van
dat wij een manier zullen vinden om
in direct contact te treden met de
PLO, als het aanbod serieus is.

Israël deporteert
13 Palestijnen

JERUZALEM - Israël heeft giste-
ren 13 Palestijnen de Libanese
grens overgezet, omdat zij leiders
zouden zijn van het verzet in de be-
zette gebieden. Twee Palestijnen
gingen voor vijf jaar in balling-
schap. De bezettingsautoriteiten
zeiden dat zij naar hun huizen zou-
den mogen terugkeren als zij zich
in die periode niet met anti-Israëli-
sche activiteiten zouden bezighou-
den.
Van de 13 mannen diewerden gede-
porteerd waren er zeven afkomstig
uit de Westelijke Jordaanoever en
zes uit de Gazastrook. Sinds het be-
gin van de intifada, de Palestijnse

opstand in de door Israël bezette ge-
bieden, zijn 49 mensen gedepor-
teerd.

Van de 13 gedeporteerde Pales-,
tijnen was de bekendste de 38-jarige
lector Abdallah Abu Samhadaneh
van de Islamitische Universiteitvan
Gaza. Volgens het leger stond hij
aan het hoofd van een netwerk van
ondergrondse volkscomités.

Volgens de internationale gemeen-
schap zijn die deportaties in strijd
met de Conventie van Genève, die
bepaalt dat een bezettende macht
geen burgers uit hun land mag zet-
ten.

Om praktische spoorervaring op te doen

ZLSM in de leer bij
Museumlijn Zolder

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het bestuur van de
Zuid-Limburgse Stoomtram Maat-
schappij (ZLSM) heeft de afgelopen
maand contacten gelegd met de col-
lega's van de Belgisch-Limburgse
Museumlijn TTZ in Zolder. Doel is
toekomstige medewerkers van de
ZLSM technische- en parktische er-
varing te laten opdoen.

Het gaat om drie groepen medewer-
kers: vrijwilligers en vast personeel
voor de exploitatie van de stoom-
trein, voor onderhoudenrevisie van
historisch materieel, alsmede voor
onderhoud van baanvak en aan-
grenzende terreinen. TTZ staat voor
Toeristen Trein Zolder.

Het bestuur van de Belgisch-Lim-
burgse Museumlijn start in februari
'89 met de revisie van twee stoom-
locs en geeft de technische ploeg
van de ZLSM graag de gelegenheid
aan deze revisie mee te werken,
waardoor de Limburgers ruime er-
varing kunnen opdoen. Ook is men
in Zolder graag bereid het door de

ZLSM aan te schaffen materieel
voorlopig te stationerenen te onder-
houden.

Zolder
De Musuemlijn in Zolder start 1 juni
komend jaar weer de exploitatie. De
TTZ heeft de beschikking over een

traject van ongeveer 7 kilometer:
van Genebos (aan het Albertkanaal)
tot de kolenmijn van Zolder. Op het
mijn-emplacement . eindigt de
stoomrit, waarna de reizigers over-
stappen in een diesltrein. Via het
emplacement gaat de rit dan over
het hele mijnterrein waarbij techni-
sche uitleg wordt gegeven over de
voormalige exploitatie van de mijn.

Volgende week magazine
'Miljoenenlijn Expresse'
HEERLEN - Volgende week verschijnt het eerste nummer van 'Mil-
joenenlijnExpresse', een railkroniek die eenmaal per kwartaal zal
uitkomen. Dit magazine is in het leven geroepen als ondersteuning
van de plannen van de Zuid-Limburgse Stoomtram Maatschappij
(ZLSM) en tevens als informatief tijdschrift dat de lezer op de hoogte
wil houden van spoornieuws in het algemeen.

Het blad telt 24 pagina's en is vanaf 7 januariverkrijgbaar bij de VVV-
kantoren van Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Valkenburg en Gulpen.
De prijs bedraagt ’ 5. Leden en donateurs van de ZLSM ontvangen
het magazine gratis thuis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
bij het secretariaat, tel. 04450-2325.

Op verzoek van nieuw gekozen president
Deel Indiase vredesmacht

vertrekt uit Sri Lanka
COLOMBO - India zal in de
komende dagen twee batal-
jons van zijn in Sri Lanka ge-
stationeerde vredesmacht te-
rugtrekken op verzoek van de
onlangs gekozen Srilankaanse
president Ranasinghe Prema-
dasa. Dat heeft de Hoge Com-
missaris van India in Sri Lan-
ka, Jyotindra Natha Dixit, gis-
teren bekendgemaakt.

Ongeveer 2.000 tot 3.000 militairen
zullen worden teruggeroepen, al-
dus Dixit. In Sri Lanka verblijven
ongeveer 50.000 Indiase militairen
op basis van een akkoord uit 1987
tussen Colombo en New Delhi om
een einde te maken aan de opstand
van radicale separatistische Tamils
in het noorden van het eiland.

Cubaanse
gevangenen
spoedig vrij

HAVANA - De Cubaanse regeriiL
heeft vertegenwoordigers van de *"kerk in de Verenigde Staten late
weten dat 44 politieke gevangene
die tot lange gevangenisstraffen vfl
ren veroordeeld wegens aantastii
van de staatsveiligheid, binnenko
zullen worden vrijgelaten.

De vrijlating komt als een verrsr'
sing, omdat de Cubaanse presidef?
Fidel Castro in juli van dit jaar N
een brief aan de Newyorkse aarts-
bisschop John O'Connor ntl
schreef dat 385 van de 429 gevang*
nen die zijn veroordeeld wegefl
aantasting van de staatsveiligheid
zouden worden vrijgelaten, maw
dat de resterende 44 hun straf zott
den moeten uitzitten. Onder de £
zijn Mario Chanes de Armas, Erne*i
to Diaz Rodriguez, Alberto Grab:
Sierra en José Alfredo Musteliem
allemaal tot lange gevangenisstraf
fen veroordeeld in de jaren '60. Ti

Sjekel opnieuw
gedevalueerd

JERUZALEM - Israël heeft zif
munteenheid, de sjekel, voor <r
tweede maal binnen een week ged^
valueerd. Ging er vorige week din^
dag vijfprocent van de waarde v£
de sjekel af, in het weekeinde wel
bekend dat de munteenheid mf
ruim zeven procent wordt gedevfc
lueerd. De Israëlische minister vat
Financiën, Shimon Peres, verklaar
de gisteren dat de devaluatie ondes
deel is van een reeks maatregele»
waarmee de inflatie moet word<
beteugeld en de economische gro
van Israël moet worden gestim
leerd.

De maatregelen zijn niet onv£
wacht gekomen. Er ontstond de £
gelopen week een run op debankf
voor dollars, omdat er een verde
devaluatie werd verwacht. Om ch
os te voorkomen stopte de centra
bank van Israël de verkoop van de
lars en werd de wisselmarkt vijf d
gen gesloten.

Een van de andere maatregelen d
Peres heeft genomen is een verl
ging van de subsidies op mei
brood, vlees, eieren en benzine. I
verlaging varieert van twaalf tot'procent. Peres, die wordt gecoi
fronteerd met een economische i
tuatie die sinds 1982 niet zo slecht
geweest als nu, wil de inflatie vi
zeventien procent verkleinen t
minder dan tien procent.

Behalve tot de devaluatie en de vel
mindering van de subsidies hee!
Peres besloten tot een verlaging val
de invoerrechten op ongevee
20.000 artikelen uit de Europese Ge
meenschap en de Verenigde Statefl
Auto's zullen er in Israël niet goed
koper door worden omdat de belaS
ting daarop is verhoogd van hoö
derd tot 110 procent.
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„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets

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

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

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

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

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

Wilt u als RIJSCHOOLMA-
NAGER zelfstandig plus-
minus ’750,- netto per
week verdienen? Geselek-
teerde kandidaten krijgen
een 80% studiefinanciering,
officieel Kaderschooldiplo-
ma, een eigen auto, tenmin-
ste vier jaar werk en uitste-
kende toekomstmogelijk-
heden. Wij vragen rijbewijs
B, leeftijd 18-28, havo/ma-
vo/lts-c diploma, omgangs-
kunde, enthousiasme sfu-
diezin, doorzettingsvermo-
gen. Schriftelijke sollicita-
tie: KRM, Industrieweg 71,
5683 CB Best.
Ga je graag met mensen
om? Stichting Gez. Lich.
zoekt een MEDEWERK-
STER, ± 20-30 jr. Soll. 045-
-352044.
Model Agency Mystique
zoekt gedipl. MANNE-
QUINS, tel. 045-451543.
Gevr. part-time FRITURE-, HULP. Inl. 045-272554.

I Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privewerk, ■tel. 045-228481.
KAPSTER aan huis ge-
vraagd, omg. Hoensbroek.
Br.ond.nr. HO 655 Lim-
burgs Dagblad, Kouven-
derstraat 6431 HE
Hoensbroek.
CLUB PARIS vr. barda-
mes, v. middag/avondu-
ren. Provincialeweg 31 A

Noord, Oirsbeek. Tel.
04492-1873.
Nette CHAUFFEUR gevr.
voor bezorging leesporte-
feuilles voor 1 of 2 dagen
p.wk. Bel voor afspraak
04490-11212. Feijen's Lees-
portefeuilles, Munsterge-
leen.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.

P J £$) en va"^^^^



Vreemde
broeder

r^RUNSSUM — De broeders
jefan het broederklooster op de
r fruisberg in Brunssum kregen
ufudejaarsavond een insluiper
nirP visite. Hij had op de tweede
ïg'erdieping al een camera met
eirigebouwde viedorecorder ge-
ei'tolen toen hij op de weg naarafijn fiets, die achter het klooster
oUond, een broeder tegenkwam.
*r ontwikkelde zich een ge-

ïaprek tussen de insluiper en de
rajroeder en dat resulteerde erin?rflat de insluiper de camera zou
[■aterugbrengen en daarna zou ver-dekken. Aldus gebeurde, maar
'°en hij na het terugbrengen van
He camera een andere broeder

kfegenkwam werd de insluiper
'Hoor deze in de kraag gevat en in
öe wc opgesloten. Deze broeder
j^aarschuwde de politie,pc patrouille zag toen ze bij het

Rooster arriveerde, de insluiper
<Pog net uit het wc-raampje
iKlimmen. Ze kenden de man
nuchter en konden hem met
<£aam en toenaam noemen toen
ü^ij er probeerde van door te
ïgaan. Vluchten had geen zin en
/waarom ging de insluiper met de
politie mee. Aan zijn fiets bleek
abok nog een gestolen Zaanse
*lok te hangen.

Auto maakt koprol
Van onze verslaggever

- Een inwoner van Kerkrade is zaterdagmiddag op wel
onfortuinlijkewijze de provinciale weg SW-26 by de Lückerhei-Nüiniek afgereden. Hij verloor de macht over het stuur, raakte een

Htmast en sloeg in de berm over de kop. De man kwam met deKrik vrij, zijn wagen werd zwaar beschadigd.

N brandweer van Kerkrade kreeg toen het ongeluk gebeurde te ho-F 6»», dat er iemandbekneld was geraakt in hetvoertuig. Er werd daar-
f direct een wagen naartoe gestuurd, naar later bleek, overbodig

* Oe auto waarmee de Kerkradenaar over dekop ging.

Foto: FRANS RADE

Winterconcert
koninklijke
harmonie

- In trefcentrum De
j/^derie organiseert de koninklij-
tf harmonie Roermond zondag het
(^"Jitionele winterconcert. Fanfare
t icordia Leveroy opent het win-
rj c oncert om 15.30 uur, gevolgd
K. 0r de koninklijke harmonieRoer-
s'0ftd die van 16.30 tot 17.15 uur

eelt. Daarna spelen de fanfare
I^'Cecilia uit Wijnandsrade (van

( "■W tot 18.15 uur) en de drumband
ste^Ussiongroep) van schutterij
Ij[' Rarbara Leveroy (van 18.30 tot
U £() uur). Harmonie Concordia Me-

sluit het winterconcert af metn optreden tussen 19.15 en 20.00

Vo
e °r harmonie Concordia Melick
rji 'anfare Concordia Leveroy geldt
re tevens als voorbe-
scu nS op de het landskampioen-
t> nap op 21 januariin deRodahal inxerkrade.

Knallen
Omtrent de oorzaakvan deexplosie
en debrand tast depolitie nogin het
duister. Buurtbewoners menen
voor twaalf uur vrijdagnacht reeds
knallen gehoord te hebben in de
flatwoning Vossekuil 102. „Wy wa-
ren by kennissen op visite in de flat
hiernaast. We hoorden knallen, ik
zei tegen mijn man: dat is geen
vuurwerk, dat is iets anders. We zijn
toen meteen teruggegaan en zagen
toen dat die woning in lichterlaaie
stond." Aldus een bewoonster van
de Vossekuilflat. Ook een ander be-
woner meent reeds voor twaalf uur
ontploffingen gehoord te hebben.
„Ik kwam thuis van een vergade-
ring. Ik wilde net een flesje bier
open trekken toen ik ontploffingen
hoorde. Ik ben direct gaankijken en
zag dat de boel daar in de fik stond.
Dat was vóór twaalf uur."

Er schijnt één getuige verklaard tehebben, dat hij iemand iets naarbinnen heeft zien gooien. De politie
sluit brandstichting dan ook niet uit
en begon direct met een onderzoek
naar de oorzaak van de explosie en
de hevige brand. Diverse getuigen
zijn al verhoord, maar als er nog
meer getuigen zyn, dan wil de poli-
tie daar graag mee in contact komen
(S 712511).

Noorbeekse verenigingen ondersteunen actie

Zestien mille voor
restauratie kerk

NOORBEEK - Tijdens de tra-ditionele nieuwjaarsreceptie in
het patronaat van Noorbeek
werd door de Middeleeuwse
Burchfeesten, een club die ge-
dragen wordt door 12 verschil-
lende verenigingen van Noor-
beek, een bedrag van 16.000
gulden gestort in het restaura-
tiefonds van de monumentale
St Brigidakerk.

Uit handen van Nico Vaessen
ontving pastoor Sax, geheel in
middeleeuwse stijl, een geld-
u-i«tie met daarin enkele dui-
zenden dukaten. De Burcht-

feesten konden de kerk op dit
moment 16.000 gulden aanbie-
den en gaven de garantie dat
dit bedrag de komende twee
jaar zal worden aangevuld tot
45 mille. De Burchtfeeesten
zijn dit jaar gepland op 17-18 en
19 juni.

" Nico Vaessen
overhandigt 16.000
gulden voor het
restauratiefonds van de
kerk.
Foto:
WIDDERSHOVEN

Zes woningen ontruimd in Vossekuil

Explosie in flat
Van onze verslaggever

HEERLEN — Een explosie en een enorme felle brand directdaarna, hebben in denacht van vrijdag opzaterdag een woning
van de tweede flat aan de Vossekuil in Heerlen totaal vernield.De bewoner was afwezig. De voor- en achterkant van de flat-woning op de eerste etage werden door deknal weggeblazen.Zijmuren werden ontzet. Vanwege de verstikkende rook wer-den de bewoners van een groot deel van de flat geëvacueerd.
Ze werden opgevangen in het wijkcentrum, dat achter de flathgt.

Om tien over twaalf kwam bij debrandweer de melding binnen dat
er een felle brand woedde in de flat-
woning. De brandweer trok direct
met groot materieel en alle beschik-
bare manschappen uit en trof de na-
genoeg vernielde woning aan. Di-
rect werden mensen die in de nabij-
heid van de woning woonden, ge-
wekt en uit huis gehaald door
brandweerlieden, politie en mede-
bewoners. Van een tiental wonin-
gen moest daarvoor de deur gefor-
ceerd worden.

De buurtbewoners werden opge-
vangen in het wijkcentrum. Om
hoeveel mensen het gingkon moei-
lijk gezegd worden, want een kwartvan de flat staat leeg. Geschat wordt
echter dat zon zestig mensen tijde-
lijk hun huis hebben moeten verla-
ten. Sommigen lagen al in bed en
gingen in nachtkleding naar het
wijkcentrum. Om vijf over half één
was de brandweer de brand mees-
ter. Maar toen konden de bewoners
nog niet terug deflat in. Kwart voor
twee maakte burgemeester Van Zeil
bekend dat op zes mensen na ieder-
een weer terug kon. De betreffende
woningen liggen direct boven de
uitgebrande ruimte en de woning-
vereniging en bouw- en woningtoe-
zicht vonden het beter dat daar de
bewoners niet terugkeerden.
Zy vonden onderdak bij vrienden,
familie of kennissen. Ook zaterdag
en gisteren konden zij nog niet naar
huis. Er zal .eerst (wellicht gebeurt
dat vandaag) een bouwtechnisch
onderzoek plaatsvinden naar de toe-
stand van deze flatwoningen.

" Door de explosie
werd de achter- en
voorkant van de
woning er uit geblazen.

Foto: FRANS RADE

oostelijke mijnstreek

John Tumulero
prins van de
Bokkeriejesj

;|HEERLEN — De 24-jarige
Tumulero is in de nieuw-*jaarsnacht in Heerlerheide uit-geroepen tot prins John I vande Bokkeriejesj. Zijn vader'was in 1963 prins te Heerlerhei-

de, als prins Deljo I.
Naar goede Heidsjer traditie is
jde prins vrijgezel. In het dage-
lijkse leven is hij werkzaam als
ambtenaar bij het Waterschap
Zuiveringsschap Limburg en
gestationeerd als klaarmeesterbij de zuiveringsinstallatie te
Hoensbroek.
Als hobby's heeft John I mu-
ziek en dansen en dat zijn twee
elementen die prima passen bij
het carnavalsfeest. Hij vist ook

"

graag en zijn grote passie is dejudosport. Op 21 januari hoopt
de nieuwbakken prins zijn
bruine judoband te verruilenvoor de zwarte.

Prins John I recipiëert zondag
15 januari van 11.30 tot 14 uur
in het Corneliushuis in Heer-
lerheide.

" Prins John I wordt
van de tekenen van
waardigheid voorzien
tijdens de proclamatie in
de nieuwjaarsnacht.
Foto: FRANS RADE.

Ook helers opgepakt
Kerkraadse

winkeldieven
gearresteerd

Van onze
verslaggever

GELEEN - Met de
aanhouding van
drie inwoners van
Kerkrade is de Ge-
leense politie de da-
ders van een aantal
winkeldiefstallen
op het spoor geko-
men. Afgelopen
vrijdag om 16.30
uur zagen bedrijfs-
rechercheurs van

een Geleens waren-
huis dat twee per-
sonen goederen

' hadden gestolen.
De achtervolging
werd ingezet maar
het duo wist samen
met een derde man
per auto te ontsnap-
pen.
Diezelfde avond
nog werden de drie
daders door de
Kerkraadse politie
aangehouden en

overgedragen aan
de gemeentepolitie
in Geleen. De man-
nen waren nog in
het bezit van een
groot aantal goede-
ren, dat zij die dag
in Geleen en Bruns-
sum hadden gesto-
len. Verder onder-
zoek leverde op dat
zij regelmatig op
het dievenpad gin-
gen en de buit afle-
verden bij inwo-
ners van Kerkrade.
In verband hiermee
werden zaterdag
twee helers in
Kerkrade aange-
houden. De vijfver-
dachten verblijven
momenteel in een
politiecel in af-
wachting van het
verdere onderzoek.
De totale waarde
van de door hen ge-
stolen respectieve-
lijk geheelde goe-
deren is nog niet
bekend.

Al veel oud gereedschap ingezameld

Brede steun voor
aktie Derde Wereld

Van onze verslaggever
SITTARD - De begin december
in Sittard gestarte hulpactie 'Ge-
red Gereedschap', met als doel
oud en overtollig gereedschap in
te zamelen voor de derde wereld,
verloopt zeer voorspoedig. De or-
ganisatoren van de gelijknamige
werkgroep lieten afgelopen week-
end weten dat inmiddelsal enkele
honderden stuks gereedschap,

variërend van schroevedraaiers
tot naaimachines, in de speciale
inzamelbakken zijn gedeponeerd.

Met haar acties hoopt de werk-
groep meer begrip te kweken
voor en verbetering te brengen in
de levensomstandighedenvan zo-
veel mogelijk mensen in deDerde
Wereld.
Al het gereedschap dat is ingeza-
meld, wordt door de medewer-
kers van de vrijwilligers-organisa-
tie eigenhandig opgeknapt en
naar te voren geselecteerde doel-
groepen in de derde wereld ver-
zonden. De reparatiewerkzaam-
heden worden verricht in de spe-
ciaal hiervoor ter beschikking ge-
stelde werkruimte van 'Het Kar-
wei' aan de Hemelsley.

Nachtelijk
hapje eindigt

met kaakbreuk
BEEK/HULSBERG - Twee inwo-
ners van Hulsberg hebben het nieu-
we jaar op een voor hen ongewone
manier begroet: in een cel van het
politiebureau te Beek. De mannen
werden in de loop van zaterdag door
de rijkspolitie aangehouden omdat
ze vrijdagnacht de aanstichters ble-
ken te zijn van een fikse vechtpartij
in een friture op het Europaplein in
Hulsberg.
Daar sloeg om 0.15 uur figuurlijk de
vlam in depan nadat de Hulsberge-
naren L. en A. bami op de jasvan B.
uit Wylre hadden gesmeerd. Die
maakte zich boos maar moest zyn
verontwaardiging bekopen met een
dubbele kaakfractuur, toegediend
door L. en A. die behoorlyk aan
Bacchus hadden geofferd. Het
slachtoffer moest 's nachts in het
ziekenhuis worden opgenomen en
toen zaterdagmorgen bleek dat de
verwondingen ernstig waren, ging
de politie tot arrestatie van L. en A.
over.
Het agressieve duo wordt openlijke
geweldpleging ten laste gelegd.

Motorcrosser
zwaar gewond

KERKRADE - Een uit Landgraaf
afkomstige jongeman is zaterdag-
middag zwaar gewond geraakt
toen hy met zijn crossmoter ten
val kwam op het Lauraterrein.
Dat gebeurde op zon ongelukki-
ge plek, dater met een ambulance
niet bij te komen was.
Zodoende werd een helicopter
van de Duitse Rettungsdienst in-
geschakeld. De helicopter ver-
voerde de jongeman naar het zie-
kenhuis in Heerlen. Hy' heeft let-
sel opgelopen aan zijn rug. De
brandweer van Kerkrade was ter
plekke toen de helicopter landde
en opsteeg van het Lauraterrein
net op de grens tussen Kerkrade
en Landgraaf.

Eerste project in kader van hulp Europese Gemeenschap

Start vakopleiding carrosseriebedrijf
Van onze verslaggever

HEERLEN - Als startsein
voor alle projecten die mede-
gefinancierd worden door de
Europese Gemeenschap,
wordt donderdag 19 januari
officieel het nieuwe oplei-
dingscentrum van de Stich-
ting Vakopleiding Carrosse-
riebedrijf (VOC) geopend. De
EG heeft 16,6 miljoen gulden
beschikbaar gesteld aan het
Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg voor projecten die de
werkgelegenheid in dit gebied
stimuleren. Het opleidingsin-

stituut krijgt daar 75.000 gul-
den van.
De vakopleiding carrosseriebe-
drijf is ontstaan toen bleek, dat er
in Zuid-Limburg jaarlijks een be-
hoefte bestaat aan tussen de 50 en
65 goed opgeleide autoherstellers,
autospuiters en carrosseriebou-
wers. In november vorig jaar is al
gestart met het project. Inmiddels
zijn 28 leerlingen in opleiding en
36 bedrijven hebben hun mede-
werking toegezegd aan het pro-
ject. Het opleidingscentrum is ge-
vestigd op indutrieterrein De
Koumen in Heerlen.
De opleiding is bedoeldvoor jeug-
dige schoolverlaters, culturele

minderheden, werklozen of vrou-
wen diein dezesektor willen gaan
werken. Het is de bedoeling, dat
behalve de 28 jeugdige leerlingen
die vorig jaar van start zijn ge-
gaan, ook met andere groepen te
starten.

Zes
De stichting VOC heeft zes regio-
nale opleidingcentra in het land.
Ervaren leermeesters leren de
jongeren of werklozen hoe er aan
de auto's gewerkt moet worden.
Het is een praktijkopleiding maar
er komt ook theorie bij kijken en
die theorie wordt verzorgd in sa-

menwerking met streekscholen te
Heerlen en Roermond.

Bij jonge mensen gaat het vooral
om het bijbrengen van basisvaar-
digheden, bij oudere mensen (bij-
voorbeeld langdurig werklozen)
wordt een individueelopleidings-
programma samengesteld. In het
laatste geval wordt ernaar ge-
streefd dat de persoon in oplei-
ding op korte termijn kan gaan
werken in het opleidingsbedrijf.

In de Stichting Carrosseriebedrijf
zijn werknemers en werkgevers
vertegenwoordigd. De Industrie-
en Voedingsbond CNV, de Indus-
triebond FNV en de werkgevers-
organisatie FOCWA participeren
in deze stichting.

De voorzitter van het Streekge-
west Oostelijk Zuid-Limburg,
burgemeester Piet van Zeil van
Heerlen opent op 19 januari het
centrum om 14 uur officieel. Vrij-
dag 20 januari is er van 14 tot 21
uur open huis.

Vredesburo
kraakt pand

HEERLEN — Het Vredesburo vanHeerlen heeft gisteren een pand ge-
kraakt aan de Plaarstraat 4 in de zo-
genoemde Passage van Heerlen.
Het gaat om een kelderruimte van
de Luciushof die eigendom is van
de gemeente Heerlen. Het Vredes-
buro wil over een kantoorruimte
kunnen beschikken, vandaar de
kraakactie.
Vier man van het Vredesburo blij-
ven voorlopig in het pand, men
hoopt op diemaniervan de gemeen-
te gedaan te krijgen dat men de
ruimte mag gebruiken.
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Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Fall auf Fall- Recht für jeden! Presentatie: Tilman

Steiner.
10.00 Heute.
10.03 TT) Die Schwar-
zwalaklinik. Serie. Afl.: Sorge urn
Benjamin. Herh.

10.50 Didi auf vollen Touren.
Herh.

12.15 Urnschau.
12.25 Kaum zu glauben. Herh.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Christoph Columbus. En-

gelse speelfilm uit 1948 van David
MacDonald. Met: Frederic March, Flo-
rence Eldridge, Francis L. Sullivan e.a.

14.55 Die Trickfilmschau.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinhd Moca - die Tochter

des Sklavenhaiters. Braziliaanse
serie naar de roman van Maria De-
zonne Pacheco Fernandes. Met: Lucé-
lia Santos, Rubens de Falco, Marcos
Paulo e.a.

15.30 Neu gesehen. Sterns Stun-
de. Bemerkungen über die Spinne.
Afl.l: Leben am seidenen Faden.
Herh.

16.15 Programma met de
muis. Kinderprogramma.

16.45 Diebische Eister. Afl.: Nico-
las Abenteuer mit Taps, kinderpro-
gramma.

17.15 Tagesschau.
17.25 Flug in die Holle: Start in
die Nacht.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualitei-
ten.

18.52 Grosstadtrevier. Serie.
Afl.: Ein ganz normaler Tag.. 19.58 Programma-overzicht.

20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Oh Gort, Herr Pfarrer.

Serie met Robert Atzorn, Maren Kroy-
mann, Sven Wisser e.a. Afl.: Singet
dem Herrn ein neues Lied.

21.05 Castros Cuba. Reportage.
21.45 Weltenbummler. Met

Hardy Krüger in Australië. Afl.l: Die

Frauen von Bullo-River.
22.30 Tagesthemen. Actualitei-

ten.
23.00 Tampopo. Japanse speelfilm

uit 1985 van Juzo Itami. Met: Tsutomu
Yamazaki, Nokubo Miyamoto, Koji
Yakusho e.a. De jonge weduwe Tam-
popo heeft in Tokio een middelmatig
Nudelsoeprestaurant. De vrachtwa-
genchauffeur Goro besluit hier veran-
dering in te brengen door Tampopo
culinair wat bij te spijkeren...

00.50 Tagesschau.
00.55-01.00 Nachtgedanken.

Beschouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

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

TELEVISIE
Nederland 1: 5 26. 29 46 51 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
15.00 Zonen en dochters.
Australische serie met Pat McDonald,
Torn Richards, Rowena Wallace e.a.
(herh.)

15.25 Leven en laten leven.
(Herh.)

16.40 Kameleon. Vandaag: Baby-
sitting. (Herh.)

17.05 Moonjumper. 7-delige
Nieuwzeelandse jeugdserievan Hunt-
ry Eliott. Met Fiona Anderson, Tony
McKeown, Brian McNeill e.a. Afl.4:
Kiezen.

17.30 De Snorkels. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl.l: Hoe kom je uit
een walvis/Allstars laatste uurtje.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie,

(herh.)
18.05 Plons. Afl.: Plons en het zand-

mannetje. (herh.)
18.10 Postbus X. Jeugdserie. Afl.l:

De zwarte weduwe. Met: Jaak Visse-
naken, Veerle Eykermans, Paul Ricour
e.a.

18.35 Willem Teil. Amerikaanse-
Britse jeugdserierond de legende van
Willem Teil. Afl.: Verwerping. Met: Wil
Lyman, Jeremy Clyde, Robert Morieye
e.a.

19.00 Verkenners in de duis-
ternis. Belgische documentaire van
Yvon Crespeigne.

19.25 Mededelingen, program-
ma-overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Jim is teleurgesteld in
Max. Julie krijgt een nieuwe vriend.

20.20 Fanklub. Ben Crabbé pre-
senteert nieuws talent en de kijker
mag kiezen wie en vedette wordt.
Vandaag: Bozart met Save your pro-
mises.

20.30 Vincent, the life and
death of Vincent van Gogh.
Australische film van Paul Cox n.a.v.
het 100 esterfjaar van Vincent van
Gogh in 1990. Aan de hand van de
brieven die hij van 1872 tot aan de
dood aan zijn broer Theo schreef,

wordt ons een inzicht gegeven in zijn
dagelijks bestaan, zijn denkwereld,
zijn drijfveren, zijn menselijk drama.

22.10 Kijk uit! Verkeerstips.
22.15 Pianosonate. Sonate nr. 19

opus 49.1 van van Beethoven, uitge-
voerd door Daniel Barenboim, piano.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Horizon. Wetenschappelijk

magazine met: -melkzuur, grondstof
voor een medische bouwdoos; -ruim-
te voor vrijheid; -medische opvang
van vroeggeboren renpaarden; -op
zoek naar interne bloedingen.

23.15-23.20 Coda. 'Gekwetst ben
ik van binnen', (dichter onbekend).

" Pat McDonald uit de serie
'Zonen en dochters. (België/TV
2 - 19.00 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 Warum Christen glau-
ben. 13-delige serie over religie.
Afl.l: Ein Stück Holz zum Festhalten.

13.50 "" Peter Petrei: Ein
Mann wie ein Baum. Muziekpro-
gramma, m.m.v. Klaus Melchers, piano
en de Big Band Five & Six 0.1.v. Wil-
helm Gschwind.

14.20 Der falsche Prinz. Oosters
sprookje van Wlhelm Hauff. Met: Pin-
kas Braun, Hans Wyprachtiger, Svetis-
lov Goncic, e.a.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Boomer, der Streuner.

Serie met John Femia, Bill Dana, Kaye
Ballard, e.a. Afl.: Der Komiker.

16.25 'Logo' startet - diesmal
richtig!

16.30 Unser Freund... das
Pferd. 13-delige documentaire serie
over de geschiedenis van paard en
mens. Afl.1.

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

17.10 "" Tele-lllustrierte.Actua-
liteiten, sport en amusement.

17.45 SOKO 5113. Serie. Met:
Werner Kreindl, Wilfried Klaus, Heinz
Baumann e.a. Afl.: Unliebsame Kon-
kurrenz.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.

19.30 Das Geheimnis des Sa-
hara. Serie met Michael Vork, Ben
Kingsley, James Farrentino, e.a. Afl.:
AufDruch zum Sprechenden Berg.

21.00 ZDF vor 7: ALF guckt in die
Röhre... von SOKO bis KaNfornien.

21.15 WISO. Sociaal-economisch
magazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 Mem Land wird deines

sein. Documentaire over de Chileen-
se schrijver Pablo Neruda en zijn ge-
liefde Mafilda. (over twee kanalen)

22.40 Hilde, das Dienstmad-
chen. Tv-film naar de gelijknamige
vertelling van Günther Rücker. Met:
Peter Kunev, Achim Wolf, Heide Kipp,
e.a. In 1937 komt Hilde uit het gevaar-
lijke Duitsland naar een klein Tsje-
chisch provinciestadje. Hilde wil maar
één ding: bij haar vriend leven. Ze
heeft niet door, dat een 14-jarige jon-
gen hopeloos door haar is gefasci-
neerd.

00.15-00.20 Heute.

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor do-
ven en slechthorenden.

AVRO
16.00 "" Service Salon. Geva-
rieerd magazine.

17.30 (TT) Chinese Chef. Serie
over de Chinese keuken. Vandaag: De
vegetarische keuken.

18.00 "" Ontdek je plekje. Van-
daag: Lier in België.

18.10 Van huisschaker tot
clubschaker. Schaakcursus. Les 5.

18.30 The Real Ghostbusters.
Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.:
1987.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De
grote vijver.

19.00 Wordt vervolgd. Stripma-
gazine. Presentatie: Han Peekei.

19.25 Sportpanorama. Live van-
uit Almere. Presentatie: Robin Albers.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Nieuwjaarstoespraak

van de voorzitter van de AVRO G.C.
Wallis de Vries.

20.33 Annie. Amerikaanse musical
uit 1982 van John Huston. Met: Albert
Finey, Carol Burnett, Aileen Quinn e.a.
Annie, een roodharig weesje van tien
jaar, wordt uitgenogdigd voor een
weekje vakantie bij een rijke zaken-
man.

22.45 "" Bayara, een ge-
schenk van de Emir. Documen-
tqjre over een leprakolonie met Ne-
derlandse artsen, gesticht door de
Emir van Bauchi.

23.25 European Business
Weekly. Programma met de belang-
rijkste zakelijke ontwikkelingen. Pre-
sentatie: Leontien Ceulemans en Peter
Hobday.

23.55-00.00 Journaal.

Duitsland 3 West
16.30 Die Falie am Snake Ri-
ver. Amerikaanse speelfilm uit 1 958
van Jacques Tourneur. Met: Alan
Crosland jr., George Waggner, Keith
Larsen, e.a.

17.40 Teletekstoverzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Duits.

Les 14: Ich komme zum Schluss - Der
Sachvortrag.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regio-

naal magazine met nieuws en sport.
20.00 Landesspiegel: Neue

Wege. Documentaire over samen-
werking in plaats van concurrentie in
het bedrijfsleven.

20.30 Innenansichten: Zwischen
Zweigel und Hoffen. Documentaire
over net leven van een leraar.

21.00 Harald & Eddi. Sketches
met Harald Juhnke en Eddi Arent.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Frauen-Fragen: Kunst und

Geschlecht. Programma over 3 kun-

stenaressen uit het Roergebied.
22.30 Kultur extra: Revolution.

'Les misérables - von der Stellprobe
zur Generalprobe'. Documentaire
over de wordingvan een musical naar
het toneelstuk van Victor Hugo.

23.30 Die Zeit istfür die Lieder
und gegen die Panzer. Mikis
Theodorakis, portret van deze Griekse
componist.

00.15-00.20 Laatste Nieuws.

%Lucelia Santos in 'Sinhd
Moga - die Tochter des Skla-
venhalters'. (Duitsland 1 -
15.05 uur)

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters.
Australische serie. Met: Pat McDonald,
Torn Richards, Rowena Wallace e.a.
Brett krijgt een bezoeker... en verras-
send nieuws. Gordon zet Woombai
op het spel.

19.23 Tweemaal Zeven. Kort tv-
spelletje met twee kandidaten.

19.30 Nieuws.
20.00 Allemaal beestjes: De

strenge winter van 1985. Natuurdo-
cumentaire, (herh.)

20.30-22.00 Shadowlands. Brits
tv-drama uit 1985 van Norman Stone.
Met: Claire Bloom, Joss Ackland, Da-
vid Waller e.a. Het leven van de schrij-
ver en aardsvrijgezel CS. Lewis ver-
andert radicaal als hij veriiefd wordt
op de Amerikaanse Joy Gresham.

programma’s maandag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor do-
ven en slechthorenden.

KRO
15.40 Neighbours. Australische

serie. Carol blijkt dronken in plaats van
ziek te zijn geweest en Des is op het
liefdespad.

16.05 Het domein van de be-
ver. Natuurdocumentaire, (herh.)

16.40 De poppenkraam. Afl.4:
Werk aan de winkel.

17.00 Er was eens... het leven.
Tekenfilmserie. Afl.l: De cel.

17.30 Journaal.
17.44 Tekenfilmfestival.
18.00 Kinderkookkafé. Presen-

tatie: Marjolein Macrander.
18.20 Op je ogen. Jongerenpro-

gramma.
18.45 Pimmetje Panda. Afl. 14:
Doerak en Nijdas beloven beter-
schap.

19.00 Journaal.
19.20 Volmaakte vreemden.
Amerikaanse comedy-serie. Afl.: Op
zoek naar werk.

19.45 Mijn dochter en ik. Engel-
se comedy-serie. Voor de uitvoer van
hun mooie plannen hebben Simon en
Derek wel toestemming van Nell no-

dig.
20.15 Surprise Show. Programma

waarin mensen onverwacht verrast
worden. Presentatie: Henny Huisman.

21.25 Hotel op stelten. Engelse
comedy-serie met John Cleese. Afl.:
De verbouwing.

21.55 De Ver Van Mijn Bed
Show. Informatief programma over
de Derde Wereld. Presentatie: Han
van der Meer.

22.30 Journaal.
22.40-23.35 Een uur Simenon.

Serie tv-films naar boeken van Geor-
ge Simenon. Afl.: De zaak Louis Bert.
De jonge levensgenieter Louis maakt
een oudere dame het hof. Dit leidt tot
rampzalige gevolgen.

" Linda de Wolfen Mark Hazewinkel in 'Op jeogen. (Ne-
derland 1 - 18.20 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor do-

ven en slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor do-
ven en slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlan-
ders: Than du (Drugs).

18.30 (TT) Help. Informatieve serie
over hulpverlening. Af 1.14.

18.45 Taal van Alledag. Les 14.
19.00 (TT) Het Klokhuis. Afl.:

Energie.
19.15 (TT) Het jeugdjournaal.
19.25 Het waanlana. Kinderpro-

gramma waarin theater en boeken
centraal staan.

19.36 Burkina Faso. Film van de

SNV.
19.41 Zendtijd ten behoeve van

het Gereformeerd Politiek Verbond
(GPV).

20.00 Journaal.
20.29 "" Rok en rol. Af 1.3: De

duisternis als winst.
21.15 Studio Sport.
21.55 Kenmerk. Actualiteitenru-

briek.
22.20 Bericht van de Wilde
Ganzen.

22.30 Journaal.
22.40 Open Universiteit: Tech-

nologie en werk: kiezen voor de toe-
komst.

23.10-23.15 Nieuws voor do-
ven en slechthorenden.

# Albert Finney en Aileen
Quinn, hoofdrolspelers in de
film 'Annie'. (Nederland 2 -
20.33 uur)

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus Duits.

Les 14.
14.00 Treffpunkt: Pforzheimer
Modesplitter.

14.30 ■ Krieg nach Noten.
Amerikaanse speelfilm uit 1946 van
David Butler. Met: Dennis Morgan,
Martha Vickers, Jack Carson e.a. Door
allerlei problemen kost het twee muzi-
kanten moeite hun plan, een nacht-
club te openen, uit te voeren.

16.15 Else im Wunderland.
17.00 Hinter der Sonne - ne-
ben dem Mond. Sprookjes van
Terry Jones. Afl.: Das Honigkuchenp-
ferd/Der Fall des Elfenkönigs.

17.25 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Hoch hinaus.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Duits.
Les 14. Herh.

18.00 Jakub, der Glasmacher.

13-delige Tsjechische serie. Afl.9: Das
Wasser. Met: Ludek Munzar, Eva Ja-
koubkova, Radovan Lukavsky e.a.
Herh.

19.00 Abenschau.
19.30 'Des Menschen wahre
Wahrheif . Portret van Golo Mann.

21.00 Südwest aktuell - Neues
urn Neun.

21.15 Schwabische Geschich-
ten. Afl.l: Es geht nicht ohne Bürger-
meister. De burgemeester van Bad
Krottenbrunn weet op prettige wijze
impopulaire maatregelen uit te voe-
ren.

22.10 Das Frankenburger
Würfelspiel. Ein Bauernkriegsstück
wird nationalsozialistisches Thing-
Spiel 1936.

23.30 Tatort. Misdaadserie. Afl.:
Peggy hat Angst. Met: Hannelore Els-
ner, Ute Christensen, Hans Georg
Panczak e.a. Peggy is in paniek. Door
de telefoon hoort ze hoe haar vrien-
din wordt vermoord. Ze is echter niet
in staat om de politie ook maar enige
aanwijzingen te geven...

01.00 Ouverture Le siège de Co-
rinthe. Dirigent: Alberto Zedda.

01.10-01.15 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
16.00 L'écran des vacances. Kinder-
programma met series en tekenfilms.
18.00 Nouba Nouba. Kinderprogram-
ma. 18.30 Jamais deux sans toi, geva-
rieerd informatief programma. 19.00
Journaal. 1 9.03 Ce soir, Waalse actua-
liteiten. 19.24Paardenkoersen. 19.30
Journaal. 20.00 Contacts, verkeerstips.
20.05 2001, l'Odyssée de l'espace.
Amerikaanse speelfilm uit 1968 van
Stanley Kubrick. Met: Keir Dullea, Wl-
liam Sylvester, Gary Lockwood e.a.
22.20-22.50 Laatste journaal.

België/Télé 21
18.30 Schooltelevisie. 19.30 Journaal
(met simultaanvertaling in gebarentaal).
20.00 Start, sportprogramma. 22.00-
-22.45 Top 21, hitparade. Presentatie:
Maureen Dor. (herh.)

TV5
16.10 Pyama de soiree. 16.30 Bon-
jour bon appetit. 17.00 Récréation.
17.30Des chiffres et des lettres. 18.00
Danger passion. 19.30 Papier glacé.
20.00 Nieuws. 20.30 L'autobus de
showbusiness. 20.50 Nouveau monde.
22.00 Nieuws. 22.35 La semaine ver-
te. 00.00 Nord/Sud. 00.30-01.00
Rock, etc.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Hier en
nu. 7.15 Het Levende Woord. 7.22
Lichte muziek. 7.33 Hier en nu.
8.32 Maandagmorgen magazine.
(9.30, 10.30 en 11.30 Hier en nu
nws. overz.). 12.06 Boer en tuin-
der. 12.30 Nws./Hier en Nu. 12.32
Over kopen gesproken. 12.50 Mo-
ment. 12.56 Meded. voor land- en
tuinbouw. 13.09 Hier en nu. 14.06
Veronica nieuwsradio. 19.02 Vero-
nica Nieuwsradio extra. 20.02 Club
Veronica trend. 21.02 KRO's Jazz
Connection. 22.02 Op de eerste
rang. 22.50 In het teken van de re-
genboog. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Easy listening. 2.02
AVRO's nachtdienst. 6.02-7.00
Auto in! Avro aan!

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Een
goede morgen met Ron Brandste-
der (8.04-8.15 TROS-Aktua) 9.04
TROS Gouden Uren. 11.04OpVol-
le Toeren. 12.04 André van Duin.
13.04TROS Aktua. 13.15Tijd voor
Tetske. 14.04 Muziek uit duizen-
den. 15.04 Met muziek uit het hele
jaar door. 16.04Open huis ontmoe-
ting. 16.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 17.04 Ronduit Radio-
krant. 18.04Tijdsein. 18.25Kom er
es uit. 18.50 De wolkenwagen.
19.03 Van u wil ik zingen. 19.30
Hemelsbreed. 19.45 Begrijpt u wat
u leest? 20.02-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.04 de baas
van de week. 9.04 Arbeidsvitami-
nen 12.04 Hollands Glorie. 14.04
Toppop Radio. 16.04Toppop twin-
tig. 18.04 Driespoor. 19.03 Het
steenen tijdperk. 20.03 Muziek met

Meta. 22.03 Candlelight. 23.03-
-0.00 Droomgeheimen.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Informatie-

programma.
09.10 Die Springfield Story. Se-

rie. Herh.
09.55 Mask. Tekenfilmserie. Afl.:

Das Geheimnis von Tutiphona Grab.
10.15 L.A. Law - Staranwalte,
Tricks, Prozesse. Serie. Afl.: Pein-
lichkeiten urn ein Rindvieh. Herh.

11.00 Die Springfield Story.
Herh.

11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Ho-
tel im Dschungel.

11.50 Tekenfilm.
12.00 Einfach tierisch. Dierenpro-

gramma.
12.30 Klassik zu Mittag.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Mask. Serie. Afl.: Das Ge-

heimnisvon Tutiphona Grab. Herh.
13.30 Ein Schicksalsjahr. Serie.

Afl.: Kenne ich Sic nicht von irgend-
woher?

14.10 Der Schutzengel von
New Vork. Serie. Afl.: Skrupellos.

15.00 1988 - Ein Pop-Jahr in
der Rückschau. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft
heute.

16.05 Die Springfield Story. Se-
rie.

16.55 RTLaktuell.
17.00 Du schon wieder. Serie.
Afl.: Schrille Liebe.

17.25 Flash Gordon. Serie. Afl.:
Der gefahrliche Planet.

17.55 RTLaktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy.

Serie. Afl.: Eine Chance für den Play-
boy.

18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-
Dollar-Mann. Serie. Afl.: Flucht in
die Heimat.

20.00 Weerbericht.
20.10 Schatten im Glas. Pilotfilm

van de serie 'Crime Stroy' die vanaf
morgen wordt uitgezonden. Luitenant
Michael Torello, chef van de grootste
afdeling misdaadbestrijding in Chica-
go, heeft een val uitgezet om de onaf-
hankelijk werkende dief Ray Luca te
vangen. Luca heeft de zoon van To-
rello's vrienden vermoord. In ziin stre-y
ven om Luca te pakken te Krijgen
wordt Torello zelf bijna een moorde-
naar...

22.00 RTLaktuell.
22.25 Mannermagazin 'M.

23.00-23.25 Kulturmagal
vorll.

SSVC
12.20 Children's SSVC. Kinder-

programma.
12.40 The Real Ghostbusters.

Serie.
13.05 Knightmare. Serie.
13.30 The Chart Show Special.

De beste videoclips van 1988.
15.25 The Man in the Iron
Mask. Film.

17.05 Cartoon Time.
17.15 The Krypton Factor Ce-
lebrity Challange.

17.45 Nieuws en weerbericht.
17.50 The Match. Live vanuit High-

bury: Arsenal - Tottenham Hotspur.
19.55 Bread. Serie.
21.10 Boon. Serie.
22.05 News and Weather.
22.20 One More Audience with

Dame Edna.
23.10-00.00 Sportscene.

Sky Channel
05.30 European Business
Channel.

06.00 Good Morning Scandi-
navia.

07.00 The DJ Kat Wake-Up
Club.

07.05 The DJ Kat Show.
08.00 Dennis.
08.30 TheLittles. Tekenfilm.
09.00 "" Canada Calling.
09.30 "" The Best of Count-

down '88.
11.00 "" The Coca-Cola Euro-
chart Top 50.

12.00 Another world.
13.00 Beyond 2000.
14.00 Elephant Boy.
14.30 Castaway.
15.00 "" The Nescafé UK Top
40.

16.00 The DJ Kat Show.
16.57 The Uniroyal Weather

Report.
17.00 Gidget.
17.30 I Dream of Jeannie. I
18.30 The Insiders. "19.00 The Ghost & Mrs. MiK
19.30 Roar. Film. i
21.27 The Uniroyal WeaW

Report. a
21.30 Mobil Motorspre

News. ie
22.00 "" Soul in the City. »Jj
23.15 "" Canada Calling. *23.57 The Uniroyal V/cai
report. o

00.00 Blue Snake. Ü
00.50 African Culture.
01.35 George Pompidou C)\

tre. e
02.35 Picollo, Saxo & Co. »
02.40-05.30 Landscape Ch;

nel Programmes From SKTI

Radio 4
7.00Nws. 7.02 Aubade (8.00 Nws).
9 30 Daar word ik stil van. 10.00
Klassiek op maandagmorgen: I.
Wiener Festwochen 1988: Neves
Wiener Oktett. 11. Münchener
Opernfestspiele 1988: Die Liebe
der Danae, opera van R. Strauss.
Koor en Orkest Bayerische Staats-
oper0.1.v. Richard Trimborn m.m.v.
sol. 1e Acte. 11.50 Over muziek.
12.00 Radio Vierklank. (13.00
Nws.) 14.00Klassiek op maandag-
middag: Die Liebe derDanae, ope-
ra van R. Strauss. Koor en Okrest
Bayerische Staatsoper 0.1.v. Ri-
chard Trimborn m.m.v. sol. 2e en
3e acte. 15.50 Literair: Over poë-
zie. 16.00In antwoord opuw schrij-
ven - klassiek. 16.45Zin in muziek.
17.00 Werken van Chopin, 17.30-
-22.30 Bayreuther Festspiele 88.
Der Ring des Nibelungen: Götter-
dammerung, opera van Wagner.
Koor en Orkest Bayreuther Fest-
óoiele 0.1.v. Daniel Barenboim
m m.v. sol. 17.30-22.30 Bayreuther
Festspiele 88. Der Ring des Nibe-
lungen: Götterdammerung, opera
van Wagner. Koor en Orkest Bay-
reuther Festspiele 0.1.v. Daniel Ba-
renboim m.m.v. sol. 22.30-0.00 Het
zout in de pap.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepvaart- en markt-
ber. en uitgebreid weerber 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Levensbeslissingen.
10.00 Factor 5, met om 11.00 Be-
richten vanen over ouderen. 12.00
Nws. 12.05 Het voordeel van de

twijfel. 13.00Nws. 13.10 Faktor 5,
met om 13.10 Bericht van buiten.
14.00 Moet je horen. 14.05 Weet
wat je eet. 14.25 Radio driehoog-
achter. 14.45Chips die je niet kunt
eten. 15.00 Bericht uit het konink-
rijk. 16.30 Kindermagazine. 17 00
Wat een taal. 17.30 Het einde van
de oorlog. 17.55 Meded. en schip-
persber. 18.00 Nws. 18.10 Chips
die jeniet kunt eten-mag. 18.20Uit-
zending van het G.P.V. 18.30
Progr. voor blinden en slechtzien-
den. 18.40 De kerk van Jezus
Christusvan de Heiligen der laatste
dagen 19.00 Prog. voor buiten-
landse werknemers. 20.30 Het
voordeel van de twijfel. 21.35-
-22.00 Hobbyscoop.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg actueel, gast v.d. dag en muz.
8.05, 9.02, 10.02 en 1Ï.02 Kort
nws. 12.05-12.56 Middagmagazi-
ne: Limburg actueel, Limburg en de
wereld, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02Region. weerber. 17.05 Lim-

burg actueel, agenda en muz.
17.25 Vakwerk: de Limburgse ar-

beidsmarkt, scholing en vacature-
bank. 17.55Kort nws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
5.30 De Gouden Geeuw. (6.00,
6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws. en
R.V.A.-berichten). 8.00 Nieuws.
8.12 De Groote Magazijnen. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1988. 13.00 Nieuws. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste
dag. 16.00 Vooruit Achteruit. 17.00

Focus. 17.10 Hitrevue. A
Nieuws. 19.10 Zig-Zag. 3
Nieuws. 22.05 Maneuvers ifli
donker. 23.30-2.00 Twee tot W
(om 00.00 uur Nieuws.)

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Se
09.00 SAT 1 Bliek. 09.1 0 Der IC
bitte. Afl.: Wer hat denn hierLieaT]
mer? 09.35 Familie Feuersteiir;
Wer dieWahl hat... 10.00 SAT*-
-10.05 General Hospital. Afl.: Eitf
Überraschung für Tracy. 10.50 Ita
mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek, te
Sanders und das Schiff des Todiii
gelse avonturenfilm uit 1964 vantt
Lynn met Heinz Drache, Richar<£'
Marianne Koch e.a. 13.00 TeleL
14.00 Programma-overzicht. 1'
Mr. Magoo. Afl.: Paul Revere. 141
Lassie. Afl.: Sindbad. 14.55 Der C,
ne Schuss. 15.05 General H<,
Afl.: Unterschlagung und legald
schafte. 15.50 Koehen mit S
16.00 ■ Meine drei Söhne. Afli
rantane. 16.25 Der Goldene ï
16.35 Die Leute von der Shiloh fe

Afl.: Da war der Doktor überf'
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Bezavj
de Jeannie. Afl.: Das freche Hüni
18.15 Glücksrad. 18.45 SAT 1
19.00 SAT 1 Wetter. Aansl.: Pro]
ma-overzicht. 19.10 V — Die aussr
schen Besucher kommen. Afl.: E
punkt: China Flats. 20.00 SAT lf
20.10 Make-up undPistolen. Afl.:|
in weiss. 21.05 SAT 1 Blick.2l.lt
sere tollen Tanten. Oostenrijkse i
die uit 1961 van Rolf Olsen met Gi;Philipp, Vivi Bach, Gus Backusj
23.00 SAT 1 Bliek. 23.10 Newsf
ries. 23.50-00.00 Programma-,
zicht.

3 SAT
14.15 ZDF Musikkanal. 17.15 f

Abend in 3sat. 17.20 Mini-ziss. JC
journaal. 17.30 Pinocchio. 18.0%
man singt, da lass' dich ruhig nied*
muziekfeuilleton. 19.00 Heute. l f

3sat-Studio. 19.30 Eine kleine M«tt
aus Wien - Erinnerungen an F*
Stolz. 21.00 Ein Heim für Tiere. Aft
Schock für Willi. 21.45 Kulturjoii
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 7\Zeit im Bild 2. 22.20 Der Brief an.
Kreml. Amerikaanse speelfilm uit ï
van John Huston met Bibi Anderssaj
chard Boone, Nigel Green e.a. 0|
3sat-Schlagzeilen. !

Super Channel
pj

07.00 World News and B&
ness. Internationaal nieuws, v/ubericht en sport. e

08.00 The Mix. Het allerlaatst*
ternationale nieuws op het geP-
van muziek, videoclips, entertain!^,
spelletjes en koken. t.

16.30 Hot Line. Liveshow w<k
o.a. aan de orde komen: de huisvff
lijn, telefoonspelletjes, muziek, tel
films en humor.

18.30 Captain Power and P
Soldiers of the Future. Serie n

19.00 Wanted Dead of Alid
Serie.

19.30 Kate and Allie. Serie.
20.00 Captain Scarlet. Sf-filmf
21.45 World News. Intemadofj

nieuws in de talen Engels, Duitse
Nederlands. -22.00 As Entertainment *
night... The Discovery Zone.

00.00-03.00 The Mix. Het o
laatste internationale nieuws op
gebied van muziek, videoclips, er
tainment, spelletjes en koken.

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstück. 7.15 Wurf
kasten. 7.30 Regionalmag*
7.45 Verartstaltungskalender.
Presseschau. 8.30 Besinnj
Worte. 9.05 Regionalmagazin.!
Musikexßress. 10.00 Gut AU
legt. 11.05 Gut Aufgelegt. 11
Musik bei Tisch (Veranstaltung
lender). 12.30 Presseschau. 1
Musikzeit heute: Operette und
sical. 15.00 Nachmittagssti
16.05 Spotlight: US-Charts. 1
Oldiekiste 18.00 Regionale
richten: BRF-Aktuell. 18.40-2
Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein
wie kein anderer. 11.00 Treff'
elf. 12.00 Is jan Ding. 14.00 V
16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-
sikduell. 17.50 Sportshop. 1'
RTL-Musikduell. 19.00-1.00
junges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Mor!
melodie. 9.05 Musikpavillon. 8
Gut autgelegt. 14.05 Auf der
menade. 15.00 Café-Korf
16.05 Heimatmelodie. 17.00
sik-Express. 20.05 ZwisC
Broadway und Kudamm. 21 00
sik zum Traurnen. 22.30-'
Nachtexpress.
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TELDEUREN, rol-
ijn, sectiedeuren met
ider afstandbediening

' maten direkt lever-
Afstandbediening,

tutergestuurd, ge-
it voor alle soorten ga-teuren compl. met.sr voor in uw auto. Fa.
(£n, Eijkskensweg 18,

043-641044:
ssnël leverbaar BALL-P«TS vanaf 14 et. Aan-
i«"s 43 et„ sleutelhan-e.v.a. artikelen met uw„, ook gratis fietsenak-
h„ Penreclame 030-
T6J517538..HELS opruiming 10--korting nieuw en ge-
P De Kachelsmid Wa-#l,Klimmen tel. 04459-

-ïè KLEUREN-TV'S
(garantie, Philips groot-
(J va. ’ 145,-. Zeer grote. tv's. Occasioncentrum, - Grasbroekerweg 25,
jfjen. Tel. 045-724760.
\% ANTRACIETKO-i_TeI. 045-752819.
fRART: antiek Sim-leld. Een van de mooi-
rr'ollecties v.h. zuiden in
u*ke eiken en grenen
;belen o.a. 1- + 2-drs. vi-
js, eethoeken, salonta-I secretaires, cylinder-
jjaus enz. alle meubelen
s^gaaf weg. eig. restaura-
ien logerij. Irmstr. 64
.Pelveld. Tel. 045--1.61^ipPbRNOFILMS 8 mm
'lm,g gedraaid) 5 a 60
Ua 100 mtr., 1 a 150

W + 8 sex-magazins. Br.
pjp- XE 050 LD Markt 42,
jj_EpKerkrade.

~ k. PIANO Fuchs &
II i.z.g.st. Tel. 045--550.

|d, ZILVER, munt.

"^etc. cont. bet. vrijbl.
:_Groenstr. 109, Geleen.

f kopen GOUD, briljan-
l< enz. Contant geld. Ver-Md, Saroleastr. 80a,
3,len, tel. 045-714666, leg.
flPjjcht.

' k- gevr. oud IJZER enf^'en, sloop- en schade-!'°s. Tel. 045-272216,Irj£l6 ook 's avonds).

>ikopen VIDEO'S VHS,lyeo-torens en kleurentv's
ir- 12 kan. defect geen be-
ggro44o6 12875.

I Heerlen
ooPt en verhuurt meerIr,u denkt! (Verhuur zon-M^org), Tel. 045-411930.

H^ARSTALLING (afgeslo-
voor caravans, botenM,- te Sittard. ’ 150- +M^Tel. 04492-2601.

■^■27 dcc. fm 7 jan.van de
■''"degelijke en stijlvolle■ -derlandse Walker vouw-■ "gens 4-6-8-10 pers. Zwa-
I kwaliteit van tentdoek en■ iiek eenvoudig opbouw-

Kleuren, sunny-
I Ren, doublette-rood en
I N?> Olympigue-beige.
I Jor kwaliteit en service■Cij'r; De OLDE CARA-VAN BV Sittard, Lanjgs de■ <£ 7 md. park nrdT tel.

H£>~~27 dcc. t/m 7 jan.■"EUWJAARSSHOW van■| nieuwe 1989-modellen■ -k luxe en Safari tourca-
BÈS?S- v°or hen die oog■FOben voor kwaliteit, luxeW.' betrouwbaarheid. Eenmr degelijke Duitse cara-■pn, voorzien van alle kom-■v'rt die een winter- en zo-

-1 'erkampeerder zal waar-

■^r?n. Tevens een uitge-
breide onderdelen- en acce-■ïPires-shop. Voor kwaliteitH/1 service naar de Olde Ca-■ »van b.V., Sittard, Langs
■£, Hey 7, md. Park Nrd.■ ,13634.K Tap27 dcc. t/m 7 jan.■"IETJWJAARSSHOW van■ f uniek ABI Beyerland ca-■ Pvans. O.a. de stijlvolleKi f en de moderne
■j,et Srijs exterieur en keuze
I L griJs °f hout interieur■ Jfyerland, Quartz- Vitesse■ r Tevens een uit-B>br?'de onderdelen- en ac-■, Voor kwali-
■js' 1 en service naar de Olde■ -aravan 8.V., Sittard,l«v2g^de Hey 7, md. Park■TJrd. Tel. 13634.

KntH.ëevr- loop-, sloop- en
'tHADEAUTO'S. Ik bc-. ai de hoogste prijs in Lim-jH£gjo4s-2%404§.

'fbr. ONDERDELEN van°në,e schadeauto's, alle
"erken. Tevens te k. auto's
4= « schade. Deumens,
kue?and 20, Brunssum, tel.

?|br. AUTO-ONDERDE-van o.a. BMW, Ford,t?,f' VW, enz. Robby's
S"i°-onderdelen, Akerstr.

r-SJttO- Tel. 045^-224123. _
on!2*? LOVEN, Palemiger-
-0«& 401, Heerlen. Tel.Pp-722451. Mazda 323 HB
HÜ % '8k '83; Mazda 323
m hl GT, bj. '83; Mazda
Br RB 1.3)' '8i; Mazda 323S-Si' 3 GLX, '86; Mazda 323
'Bfi-^i L3, '81, '82, '83, '84,"8?' Mazda 323 Sedan 1.5,
Gi'v86; Mazda 626 HB 2.0
2 n nV^- '84; Mazda 626 HB
HR i¥*- bj- '86; Mazda 626
62fi i&pLX, bj. '84; MazdaoLHP 2.0 GLX, bj. '87;
Om kadett 1.2 3, bj. '82;

'On? Kadett 1.2 S, bj. '83;OrS Kadet* 1-2 S, bj. '84;
%e Ascona 1.6 S, hl '84;

Ï'g^l Manta 1.8 S HB, bj.
'8?: *°rd Sierra 1.6, lpg, bj.
Bi '"ai°ïd Sierra 1.8 Laser,
bI lij; Ford Escort 1.3 3+6,
'85"& Ford Fiesta 1.1 L, bj.
I+7 uonda Quintet Autom.i%4 bj. '82; Mitsubishi Colt

I 1 b->- '82; Nissan Cherry
rólla K hA- 84; Toyota Co-tcOUa 1.3 DX. 'é5; VW Jetta
+' fl?-drs., '82. Te koop
Driic?ui°oo,- onder nieuw-§VJs: Mercedes 260 SE, 25-
-blai, 37500 km- donker-

! alawïmeta"ic, Ie eigenaar,
lutriminstallatie, antenne- +df>i,Sprekersset, centrale
ternVergrendeling, buiten-
bpure,ratl»urmeter, velours(el£.edlng. klapschuifdak
dril?trTlscn), A.8.8. Autobe-
PaÜ Loven Heerlen 8.V.,
len^igerboord 401, Heer-—i^ielT 045-722451.

Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Mitsubishi Galant 1600 '82
’4200,-; Sapporo 1600 '79
f 2500,-; Datsun Cherry
coupé '79 ’ 2900,-; Renault 5GL% ’2950,-; Honda Pre-
lude '80 ’5500,-; Opel Ka-
dett '80 ’ 4500,-j Kadett Ca-
ravan '78 ’1950,-; Rekord
1900 N '79 ’2400,-; Honda
Civic '81 5 drs. ’ 3900,-; VW
Golf D '79 ’3900,-; Toyota
Celica liftback '78 ’2100,-;
Ford Taunus Ghia 6 cyl. '80
’2900,-; Fiesta '78 ’1500,-;
Mazda 323 '78 ’ 1300,- OudeLandgraaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-311078.
LEIJENAAR'S AUTO-
CENTRALE sinds 1960 er-
kend automobielbedrijf
biedt te koop aan: Merce-
des 230 E eind '85; Ford
Sierra 1.8 Laser zwart '85;
Ford Sierra 2.0 GL '85; Ka-
dett hatchback 13S club
'87; Kadett hatchback 13S
automatiek '85' Kadetthatchback 12 LS '85; Ka-
dett hatchback 12 S '84- Ka-dett '78; Kadett stationcar12 LS sedan met lpg '86'Kadett 12LS stationcar lpg
model '85; Kadett 12 S sta-
tioncar '80; Kadett hatch-back 1.6 diesel '82; Ascona1.6 Sedan '85; Ascona 1.6diesel '82; Opel Corsa 1.2 Sluxus '84; Escort 1.4 CL '87;
Escort 1.3CL '86; Escort 1.1Laser Sedan '85; Escort 1.1luxus Sedan '85; Escort 1.3luxus Sedan met zomer-pakket '83; Escort 1.6 luxus85; Fiesta 1.1 CL Festival86; Ford 1600 L '82; Mazda323 1300 '85; MitsubishiColt 1200 EL '83; Volvo 3401.4 Winner automatiek '86;V.W. Polo sprinter 1.3 cou-pé '85; V.W. Golf 1100 '83;V.W. Golf 16 diesel ’ 2950,-
-79; aanhangwagen nieuwafm. 200x120x36. garanties
tot zes maanden volledig en
schriftelijk. Gemakkelijke
betalingsregeling en inruil
mogelijk. Erkend APK
keuringsstation Ridder
Hoenstraat 151, Hoens-
broek. Infolijn 045-212091.'
Opel KADETT 1.3N, l/2 jr.
oud, kl. rood, GSI-spoiler,
radio-cass., div. extra s. Tel.
04492-3205.
Bovaggarage Schaepkens
biedt te koop aan: een klei-
ne greep uit onze voorraad!
AUDI 80 GLS 4-drs. LPG

’ 5750,-; Renault STL typeyBl ’ 2500,-: VW Polo nerf.
st. type '81 ’3500,-; Opel
Kadett 1200SA perf. st.
’3500,-; Fiat Panda 45S
type '04 ’ 5500,-; Talbot So-
lara GLS type '81 ’ 2950,-;
Renault 4F6 Combi
’2950,-; Skoda 105Ltype
'84 ’3250,-; Opel Kadett
diesel '84 ’ 8950,-: Citroen
Visa '80 ’ 1950,-; Mazda 3235-drs. type '81 ’ 3200,-; Lan-
cia Bèta '79 ’ 2950,-; Lada
1300 4-drs. ’ 2500,-- F*iat 127
'81 ’3250,-; Fiat Ritmo 65CL type '82 ’5000,-; Alfa
Alfetta '79 ’ 2000,-; CitroenGSA '82 ’ 3250,-; Opel Ca-
valier GL type '80 ’ 3000,-;
Opel Kadett Stationcar
1200S’ 2250,-; Honda Pre-
lude zilvergrijs '84

’ 16.900,-; OpelKadett 1.3S
Sedan GL *—f ’ 18.900-;
Nissan King Cab. Amenk.
uitv. '86, 15.000 km

’ 18.900,-; Klimmenderstr.
10 Klimmen, 04405-2896.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,lpg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t. '83
’8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t. '83

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’8900,-; Opel Kadett1.2 S, t. '81, ’5900,-; Re-nault 5 TL, t. '83, ’ 5900,-;
Ford Taunus, t. '81, i.z.g.st.,
’3750,-; Lada Jeep, t. '83,
’5900,-; Citroen GS, t. '81,
’2100,-; Renault 5 GTL, t.
'81, ’ 1900,-; Fiat 128, t. '79,
’1750,-; Audi 80 GLS, t.
'80, ’ 3900,-; Honda Accord,
t. '80, ’2400,-; Mazda 626
Hardtop Coupé, t. '80,
’3900,-; Fiat Uno 55 S, t.
'86, ’10.500,-; Renault 18
TL, lpg, t. '82, ’ 3900,-; Opel
Manta, t. '77, ’ 1900,-; Toyo-
ta Starlet State, t. '80,

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

’ 1900,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE, bj. '75, i.z.g.st,
’7000,-; Renault 4 verh.,
verl. chass., t '83, ’3400,-;
Honda Civic. t. '80, ’ 2700,-;
Chrysler Aut, t. '82,

’ 1900,-; Volvo Expresse,
71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma Mmvrijd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
Ford Orion 1.6 L met lpg,
'85' Opel Kadett Caravan
Diesel, 5-drs., '85; Opel Ka-
dettDiesel,'B3; Opel Kadett
1300 '84; Ford Sierra 1600,
4-drs.; Opel Kadett 1.3 LS,
'86; BMW 316, 4-drs., '86:
Opel Kadett 1.2 S, '80; Opel
Rekord Berlina 2 L, 'B3;
Ford Taunus 1600 Bravo,
"81; VW Golf 1300, '80; Su-
zuki Carry Minibus, grijs
kent, '83; Ford Granada,
'80- Ford Taunus, '79, apk,

’ 1000,-. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring APK-keunngsstation.
Autobedrijf ST^J WE-
BER, Baanstr. 38, Schaes-
berg. 045-314175.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20 000-
voor uw auto, ook bedryfs-
wagens. 045-411572.
VW Golf 1600 LS m. '79
apk tot 12-'B9 ’2450,-. Tel.
045-454087.
Autobedrijf Sjaak vA.
Bergh biedt te koop aan:
VW Golf '82, tev. met een
jaar of 20.000 km, voll ga-
rantie: VW Polo Special 86
en VW Polo GT '83. Pr.
Hendriklaan 32 Brunssum
tel. 045-270270.
ROVER 3500 type '80
z.g.a.n. mr. kl. auto mog. tel.
04490-38119.

Wij geven het meeste vooruw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 'savonds.
SEAT-DEALER A.C.H.Jeugdrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt met
gar. te k. aan; Seat-Malaga
Ï.SGLX '88; Seat-Ibiza
I.2GL '87; Seat-Ronda
I.2GL '85; Subaru 18004WD
'88; Subaru 1800 '85; Suba-
ru Mini '87; Subaru 1300'80; Seat-Ibiza Van diesel'86; Seat-Ibiza Van '85: Peu-geot 305 GR '79; RSTL '85en '81; Fiat Panda '81; Lada2105GL '83 en '82; Honda
Civic '80 en '76; Mazda 323'81 en '78; Opel Kadett '77;
Austin Allegro '78; HorizonGL '78; VW Derby '77; Sun-beam 1000 '79; Talbot Sola-
ra I.6GLS '81; Citroen VisaGT '83; Alfa Sud I.SGL'BI;
Fiat 127 '78; Renault RlB
'79; Mazda 1000 '76; Fiat 133
'80. Inr. en fin. mog. Dond.
koopavond.
Ford Scorpio 2.0 5-bak '86
’25.500,-; Honda Prelude
1.8 5-bak '86 div. ace.
’23.500,-; Ford Sierra 2.3
diesel 5-bak '86 ’ 18.000,-;
Ford Sierra 1.8 laser '86
’18.000,-; Ford Sierra 2.0
GL 5-bak lpg '83 ’ 12500,-;
Ford Sierra 2.0 GL '82
’10750,-; Ford Sierra 1.6
Laser lpg '85 ’15500,-;
Ford escort 1.6 L 5-bak div.
ace. '85 ’ 14500,-; Opel Ka-
dett 1.2 LS '86 ’15750,-;
Opel Corsa 1.3 LS hatch-
back '87 ’14750,-; Opel
Corsa 1.2 LS 2-drs. N37
’14750,-; Opel Ascona 1.6
LS hatchback automaat '85

’ 16500,-; Mazda 626 1.6LX
coupé !85 ’ 15000,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL '86

’ 17000,-; Renault 25 GTS
5-bak '86 ’ 23500,-; Renault
11 1.4 Broadway 5-drs. '86

’ 13500,-; Peugeot 505 Se-
lect 5-bak '85 ’ 15500,-; Nis-
san Bleubird 2.0GL autom.
Lpg '85 ’13500,-; Nissan
Stanza 1.8 GL 5-bak '83
’9500,-; Toyota Camri 2.0GLI autom. 5-drs. '85. In-
ruil, financieren en Bovag-
garantiebewijs. Atobedriif
P.V. DIJK EN ZN. Hom-
pertsweg 33 Landgraaf
(Schaesberg-Kakert) tel.
045-311729. Alle keuringen
toegestaan.
KADETT 12 hatchback '83
sch/kant. dak als nw. Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.
Tek.gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot
’5000,-. 04490-43481.
Te k. FORD Fiesta LI bwj.
'77. APK 11-89, ’1250,-;
Tel. 04406-12766.
Prachtige Ford ESCORT
KR moet weg!! T.e.a.b.
Houwer 28, Landgraaf tel.
045-322123.
Ford FIESTA 1.1 L Bravo
'82 zeldz. mooi, Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
Ford type ESCORT L Bra-
vo '82 zeldz. mooi, Kerkra-
derweg 166, Heerlen.
Opel ASCONA 1.6 S, 4-drs.
'84, kl. d.blauw, 70.000 km.

’ 9750,-. 04492-3234.
Opel KADETT 1.3 S '81, kl.
met.blauw, Ie eig. ’5750,-.
04490-27578.
MINI Cooper 1100 Special,
bjr. '79, APK 7-'B9, schuifd.,
i.z.g.st Vr.pr. ’ 1350,-. 045-
-273340.
Opel COMMODORE aut.
dcc. '80, LPG, kl. blauw
’4750,-. Tel. 045-421207.
Alfa GIULIETTA 2.0 '81.kl.
ivoor, in nw.st. ’ 4250,-. 045-
-454217.
CITROEN BK 14RE '85, Ieeig., kl. zilvergrijs, 5-ver-
sn.bak. ’ 10.750,-. 045-
-420650.
SAAB 900 GLi, '82, Ie eig.,
kl. blauw, i.z.g.st, ’8500,-.
Tel. 04492-3234.
Opel REKORD 2.0 S, '84,
kl. champagne, LPG, 80.000km, ’10.750,-. Tel. 04492-
-3234.
VOLVO 240 Grand LuxeGL, '83. Ieeig.,kl. grijsmet,
LPG, ’ 11.750,-. Tel. 04492--3234.
SUZUKI jeep410 Q, '83, kl.grijs, soft top, ’8750,-. Tel.04492-3234.
Ford ESCORT KR 3-i, '84,rl,cfSsmetv 55.000 km,’ 15.500,-. Tel. 04492-3234.
Te k. Honda ACCORD, bj.78, ï.nw.st, APK pr
’1250,-. Tel. 045-257871. '

ROVER 2300 S, '82 klblauwmet., LPG. in nw.st.;’7250,-. Tel. 04402-3234.
Toyota COROLLA 1.3 DXSedan bwjr. '84, nw. mod.85 kl. gnjsmetal. in st. vsplinternw. met keurings-
-254"4P62/ 795°'- Inh °l-
BMW 315 '81. Opel Corsa 13sr. 84. Innociento '80. Alfasud '80. Auto Bianci '78.5- ~M^BZe de Kissel.Kissel 42 Heerlen.
Te. k. OPEL manta GTI bi'82. ’6500,-. Tel. 045-316435:
RENAULT 5 te super bj28268469 e eigen" Tef 04i
VW Jetta C diesel APK100% bj. 1982. ’6200,-. 045--740915. 'VOLVO 340 GE W
’3750,-; Peugeot 504Break, '80, ’3750,-; OpelAscona, '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 GolfLX, '83, ’7750,-; ToyotaCorolla, '80, ’ 3750,-; Volvo240 GL, '81, ’7250,-; Volvo264 GLE, '80, f SÓOO-; Ci-!??£?„ GSA Pallas, '81,
’1750,-; Honda Prelude,§0, ’ 3500,-; Mini Special80, ’ 2250 Ford Granada
3 iVM-'- £ord Transit'80, ’ 1750,-. Oirsbekerweg
27, Oirsbeek. 04492-3582.
Eindelijk te k. MINI Spe-
cial bwj. '79, APK-gek.
Vr.pr. ’750,-; Tel. 04490-
-47407.
Tek. FORD Escort 1.3 bwj.
'81, APK, gas, 5-gang bak,
sunroof, bl.met ’6350,-;
Tel. 045-728454.
Tek. PEUGEOT 505 Select,
LPG, trekh., schuifd., bwj.
'85. Pr. ’ 13.000,-; Tel. 045-
-312312..-----^—. ,

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

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

Wij bet. dir. contant geld 500 tot 50.000 gld. voor alle
type auto's. 045-414372, ook 's avonds. Gespee. in
Mercedes. .

MAZDA 626 Noblesse uitv.,
magn. velgen '85 ’ 16.900,-;
Mazda 323 de L. 4-drs. en
3-drs. '84 en '85 vanaf
’8750,-: Ford Scorpio 20
CL '87 ’ 27.900,-;Ford Sier-
ra 1800 Laser nov. '86

’ 18.250,-; Ford Orion 1600
GL nov. '85 ’ 13.900,-; Ford
Escort 1400 CL '87

’ 17.250,-; Ford Escort 1100 tLaser '84 ’10.900,-; Ford
Fiesta 1100 GL dcc. '85

’ 11.800,-; Opel Kadett 1200
LS '85 ’ 13.900,-; Fiat Pan-
da 45 CL '85 ’ 8400,-; Hon-
da Jazz '85 ’ 10.750,-; Asco-
na 1600 de L. '82 ’6500,-;
Ford Taunus Bravo '81

’4900,-; Ford Escort 1300L
19 ’1650-; Garantie. Fi- "nanc. APK en Inruil. Auto-
bedrijfP. Veenstra, Rotter- Idamstr. 98 Heerlen, tel. /
725806 na 18 uur 312059.

Joyce I
zit er bovenop [

320.321.65 |
50 et. p.m.

De NATIONALE Life Lijn, ]
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade- i
West, tel. 045-412762. (
Club PARIS. Ma. t/m vr. 'va. 14.00 uur. Provinciale- "

weg 31* Noord, Oirsbeek. 'Tel. 04492-1873. "PRIVÉ bij Jolanda met 6 j
sexy meisjes vanaf ’ 75,-; ■04492-3198. j

Club 2000 ;
Heren opgelet! Nu 7 dagen (
in deweek open ma. t/m vr. '11-24 u., zat. en zond. 14-'24 u. Altijd leuke jonge,
meisjes aanw. Rijksweg -Nrd. 22a, Geleen, 04490-
-42315.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

Voor het vuurwerk
zorgen wij wel.

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg-Zuid 131, Ge-
leen. 04490-42313. Geop.
ma. t/m vrij. 10-24 uur, zat.
10-18 uur. Tev. meisje
gevr.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Privé CORINA, Ivon, An-
gela, Petra, Chamilla en
Elly.' Tel. 045-227734.
PRIVÉ bij Anita, ook zater-
dags. Tel. 045-352543.
Ik begin het jaar goed!!
Gay! Date! Live! Bel: 06-
-320.330.18 (50 et/m).
Je stem is heel opwindend
06-320.320.33 (50cpm)

Flirt-Line 33, sexy

06-sex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

★★★★★★★★★★★★★

Zevende hemel
Gratis surprisepakket
06-320.320.07

*★★★★★★★★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag

06-320.320.08
★★★*★★★★★*★*★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

G
A
V

ANONIEM
Luister mee... naar wat

mannen vertellen aan
Marcel & André

06-320.320.21
Dag en nacht. 0,50 p.m.

Sex Hotline
06-320-320-22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.
Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

tS^r^2ï'-^J
"uIANA DEKONINbiÊ

iTüURMAN-BUüRVKüUW I
Gluren bi|/ehttt buiwi- ■

E» nuSm«r»n^ *«■."««■'""■Q6-32Q^3^2£^^J

fax KONUKI UUB I

rtOFUN PIODUCTIOHS PB 41300. 1009 IC IDI»

Nieuw NOENDA + leuke
assistentes 12 tot 22 u.
Ook zat. 04492-5605.
Privéhuis MICHELLE. The
best of the best for the
best! Ook in 1989! Veroni-
que, Melanie, Conny, Joy-
ce, Diane en Claudia. Tel.
045-228481.
JUAN (mnl.) privé en es-
cort vanaf 10.00 uur. Tel.
045-257283.

Sex Society
jonge meisjes

v.a. 18 jaar, 06-

-320.321.21
2 shows per dag

's nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be:zar
320.324.21
Kabinet knoeit
320.324.31

50 cent per minuut

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

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
iiiheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
' 50 et. p/m

CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik,
ook dames aanw. 04499-
-3003.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou je van verrassingen?

BelGina. 50 et. p. min.

Aaaahh!
06-320.321.66

Mmh sex. 50 et. p.m.

Joyce
is ondeugend

06

320.321.65
50 et. p.m.

Lolita!
Callcutta

06-
-32032013

50 et. p.m.
Lolita!

PRIVE-CLUB 't Witte
Paard wenst een gelukkig
nieuwjaar. Geop. ma. t/m
zat. 14.00 tot 3.00 uur
's nachts luxe k., spiegelk.,
bubbelbad, S.M. etc. Gele-
gen langs de Zuid-Wil-
lemsvaart Weert-Helmond,
Wetering 8, Nederweert.
Tel. 04953-348. Tevens
een leuk meisje gevraagd.
1

OPENBARE KENNISGEVING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt bekend

dat het waterschapshuis met ingang van 2 januari
1989 buiten kantooruren telefonisch bereikbaar
is onder het alarmnummer:

04490-20808

Met nadruk wordt erop gewezen dat dit alarm-
nummer alleen bedoeld is voor het melden van
spoedeisende gevallen.

Voor de overige meldingen kunt u het water-
schap tijdens kantooruren (08.30-12.30 uur en
13.00-17.00 uur) bereikbaar onder het nummer
04490-17343.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Waterschap m
Roer en Overmaas .2

Parklaan 10, Sittard P

I WERK AAN EEN GOEDE TOEKOMST
EN WORDT VAKBEKWAAM

I Behaal bij de specialist in de Bedrijfstak Horeca de rijks- I
I erkende officiële Horeca-diploma's en wordt zelfstandig I
I café-petit restauranthouder, disco-eigenaar of kantinebe- II heerder. Half februari starten de mondelinge ochtend-, I
I middag- of avondcursussen weer in 65 plaatsen in het II land. Een vooropleiding is niet vereist.

IDIPLOMA'S I
CAFÉBEDRIJF, RESTAURANTBEDRIJF,

HANDELSKENNIS
met een GRATIS cursus Horeca-ondernemerschap of

volg de praktijkopleiding

KELNER/SERVEERSTER
I U doet op7of 8 juni 1989, afhankelijk van de dooru gekozen I
I cursus, examen onder toezicht van het Ministerie van Eco- II nomische Zaken, 't VOM verzorgt de cursussen Cafébedrijf, II Restaurantbedrijf, Handelskennis Horecabedrijf, Kelner/Ser- I
I veerster en Europese Wijn zowel mondeling als schriftelijk II tegen de laagste prijzen. Stuur voor een GRATIS brochure I
I onderstaande coupon in een enveloppe zonder postzegel I
I naar 't VOM, Antwoordnummer 1060, 3800WB Amersfoort- II Hoogland. Of bel

I 033-806060 of 's avonds 04104-75047 I
I Stuur mij geheel vrijblijvend de gratis brochure.
I Naam: m/v I
I Adres: I
I Postcode: Plaats: .LDI I

!!! De üve-Afspreek-Lijn !!!
Bel: 06-320-320-55
(50cpm) Direct S-E-X-con-
tact...

..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

Joyce
is heet

06

320.321.65
50 et. p.m.

Buro ELVIRA bemidd. v.
privé-adress. adr. ’ 25,-.
045-419384.
Eindelijk is ie d'rü 'DE
KLODDERBOX' 'n echte
perverse sexbox, maak
snel contact 06-32032514
50 c. p/m. Alles mag!
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen, tel. 04490-50921 Ge-
leen.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.
’0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.
KIJKOTHEEK Videoclub
vr. met spoed leuke meis-
jes. Tel. 045-718067.

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

320.320.24
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.

Diana Escort
045-215113/

320905/321038
ledere dag van 9.00 tot

02.00 uur.
Ook in het weekend.

Oraie-sex
06-320.323.40
mmh nieuw 50 et. p.m.

Zoals het vroeger was. Nu
bij MARIANNE af 10.00 u.
Tel. 045-721759.

Joyce
is sexi

06

320.321.65
50 et. p.m.

KATJA privé en escort
vanaf ’ 50,-; tev. dringend
assistente gevr. Tel. 045-
-423608.

u^^B /iTQBKtji

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan,

hobby's, vrijen,
avontuurtjes

en verliefd zijn.
06-

-320.325.44
Wie weet maak je wel

een afspraakje.
Alleen luisteren kan ook.

50 et. p.m.

Privéhuis
Club Exclusief

Lieve en sexy meisjes aan-
wezig vanaf 18 jaar, zelf
verwennen of u laten ver-
wennen. Bij ons is het mo-
gelijk. Geopend maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot
23.00 uur. Industriestr. 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.
Privé ISA v. ’ 75,-; ook
zondag (zaterdag geslo-
ten). Tel. 043-214000.

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.

Gelukkig nieuwjaar!
Ook in het nieuwe jaar staan wij. voor uw wensjes klaar!

Afzender: de meisjes
van de Riverside-Club

Dijk 2, Ohé en Laak, E9afslag Echt Ohé en Laak,
100 meter voorbij camping De Maasterp

Open van ma. t/m vrijd. v. 14.00 t/m 02.00 uur
Tel. 04755-1854

Queensclub
Geopend va. 15.00 uur ma. t/m vrijd. Zat. va. 20.00 uur.

Holzstr. 103, Kerkrade. Tel. 045-451391.

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

Topsex is 2 handen vol!

06-320-325-25
50 et p.m. 24 uur p. dag .

Hardsex, keihard de lekkerste!

06-320-325-35
En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje

met zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar
een avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók)
50 et/min.

06-320.330.03
Grijp je kans en laat je eens

opwarmen door 9 frisse jongens!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
50 et/min.

06-320.323.01
Wie weet, misschien maak je wel

een afspraakje...
Bel snel de

Babbelbox!
Op de Babbelbox ontmoet jemensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen
met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wanneer je

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02

I Totaleleegverkoop
V W-50%korting! \\^A o.a. karnavalstoffen, nieuwe zomerstoffen i

ggpif^. Dautzenbergstraat 25 - Heerlen —--—>- \

2fX|ïi 1 rOVInCie Bureau Bibliotheek'ihZs~ü I " L Postbus 5700
l TJTjfS) LIITIDUrQ 6202MA Maastricht
"^^ tel.043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten
m 1/1-83 maken bekend, dat zij bij besluit van

13 december 1988no. BQ 56076 aan de N.V.
DSM onder een aantal voorschriften een ver-
gunning hebben verleend ingevolge de Hin-
derwet, deWet inzake de luchtverontreiniging
en deWet geluidhindervoor een installatie
ter bereidingvan stanyl, gelegenop de lokatie
Zuid, in de gemeenteGeleen. Het besluit en
alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage
van 3 januari 1989 tot 3 februari 1989en wel:- in hetProvinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuisvan Geleen tijdens de werkuren
en bovendien 'swoensdags van 17.00uur tot
20.00 uur. Tot laatstgenoemde datumkan be-
roep worden ingesteld bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van
State door: a. de aanvrager; b. de betrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig
artikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste
lid, onder c van deWet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende, die aan-
toont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest (overeenkomstig voornoemde artike-
len) bezwaren in te brengen. De beschikking
word^na afloopvan de beroepstermijn van
kracht, tenzij voor deze datum beroep is inge-
steld en met toepassing van artikel 107van
de Wet op de Raad van State een verzoek is
gedaantot schorsing van het besluitdan wel
tothettreffen van eenvoorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet gericht en verzonden
worden aan deVoorzitter van deAfdeling
voor de geschillenvan bestuur van de Raad
van State, Kneuterdijk 22, 2514EN 's-Gra-
venhage. Het verzoek tot schorsing oftot het
treffen van een voorlopige voorziening moet
eveneens worden gericht aan deVoorzitter
van de Afdeling voor de geschillenvan be-
stuur van de Raad van State. De beschikking
wordt nietvan kracht voordat op een zodanig
verzoek isbeslist.

' Maastricht, 2 januari 1989.

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt bekend

dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 12
van de waterstaatswet 1900 met ingangvan
dinsdag 3 januari 1989 gedurende 30 dagen ter
secretarie van:
- de gemeente Heerlen;- de gemeente Voerendaal;
- het waterschapshuis te Sittard.

ter inzage ligt:

- een plan voor de verbetering van fase IV A van
de Geleenbeek, gedeelte spoorlijn-instroom
Retersbeek in de gemeenten Heerlen en
Voerendaal, bevattende de situatie met daarop
aangegeven de grens van de werkstrook en de
bij de uitvoering betrokken percelen met de
kadastrale gegevens, alsmede lengte- en
dwarsprofielen; en

- de uittreksels uit de kadastrale leggers van de
bij de uitvoering betrokken percelen.

Bezwaren
Tegen het ter visie liggend plan kunnen
gedurende de genoemde termijn door belang-
hebbenden schriftelijk bezwaren worden
ingediend bij het college van hoofdingelanden
van het waterschap Roer en Overmaas
(Postbus 185, 6130 AD Sittard).

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

_ft
Roer en Overmaas .2

_——_——___"——_—

Parklaan 10, Sittard.



Buitenwereld
De toegenomen belangstelling voor
thuiszorg hangt sterk samen met de af-
name van het aantal ziekenhuisopna-
mes en de verkorting van de opname-
duur van patiënten. Voor de meeste
patiënten is het veel prettiger om thuis
verpleegd te worden dan in een zie-
kenhuis, of het nu gaat om iemand die
na een keizersnede moet opknappen
of om een terminale patiënt die naar
huis komt om daar rustig te sterven.
Thuiszorg is beslist niet alleen het
werk van professionele hulpverleners
zoals verpleegkundigen, verloskundi-
gen en maatschappelijk werkers. Veel
van de thuiszorg, hoewel vroeger
meer dan nu, komt op de schouders

van de familie- en gezinsleden van de
patiënt terecht.
Met de toename van het aantal patiën-
ten dat thuis verpleegd wordt, is ook
de aard van de hulpvraag aan het ver-
anderen. Hulpverleners worden
steeds meer geconfronteerd met rela-
tief intensief hulpbehoevende patiën-
ten en professionele hulpverleners
blijken in zon geval onmisbaar te zijn.

Tarieven
Particuliere verpleegbureaus bemid-
delen tussen cliënten en hulpverle-
ners op het gebied van de verpleeg-
kundige dan welkraam- of gezinszorg.
Volgens het onderzoek van de Maas-
trichtse studenten blijken zij weinig
moeite te hebben met het aantrekken
van beroepskrachten. In maart 1988
stonden bij de betreffende 31 bureaus
in totaal 2.231 hulpverleners inge-
schreven, waaronder 1545 verpleeg-
kundigen en 370 ziekenverzorgenden.
De hulpverleners zijn niet in loon-
dienst, maar werken als zelfstandige.
Hierdoor spaart het bureau vooral op
sociale premies en de tarieven voor
verpleegkundige hulp liggen dan ook
lager dan bij de gemiddelde kruisver-
eniging.
In principe is de duur van de aangebo-
den zorg bij 90% van de bureaus, die
24 uur per dag bereikbaar zijn, onbe-
perkt.
Het werven van patiënten gebeurt op
uiteenlopende manieren: adverteren
in landelijke en regionale dagbladen
en Gouden Gidsen, folders en brieven
verspreiden bij huisartsen, kruiswerk,
ziekenhuizen en verpleeghuizen en
adverteren via kabeltv. Acht onder-
zochte bureaus stellen dat mondelinge
reclame de belangrijkste weg voor het
werven van cliënten is.

Vergoeding
De vergoeding van verpleegkundige
zorg door particuliere verzekerings-
maatschappijen en ziekenfondsen ligt
niet altijd even eenvoudig. De Lim-
burgse ziekenfondsen (ZNL, CZF, ZZL
en AZM) vergoeden - via de aanvul-
lende verzekering - bij terminale pa-
tiënten thuiszorg (ook door niet-pro-
fessionele krachten) tot een maximum
van 42 dagenen met een maximaal be-
drag van ’ 180,- per etmaal.

Diverse particuliere verzekerings-
maatschappijen daarentegen vergoe-
den thuiszorg onbeperkt als het een
ziekenhuisopname vervangt. Met an-
dere woorden: als een patiënt in prin-
cipe aangewezen is op een zieken-
huisopname, maar in de praktijk met
de juiste hulp thuis verpleegd kan
worden, worden alle kosten voor on-
beperkte tijd vergoed.

Nieuwjaarsborrel

Het Vrouwenhuis in Heerlen
houdt zondag 8 januari open
huis. Alle vrouwen uit Heerlen
en omstreken zijn van 15.00 tot
21.00 uur welkom, om samen
met een borrel in de hand het
nieuwe jaar in te luiden.

Veel vrouwen blijven liever op achtergrond

Priester zoekt vaak
een sterke vriendin

„Ik heb zeker een jaar of vijftien
gedacht dat hij voor mij zou kiezen.
Maar toen uiteindelijk bleek dat hij
dat niet deed, liep onze relatie
stuk. In het begin was die keuze
niet aan de orde. Het was in de ja-
ren zestig en er veranderde veel in
de kerk. ledereen dacht dat het ce-
libaat zijn langste tijd gehad had.
Het was toen ook niet zo vreemd
om een relatie te hebben met een
priester. Ik ken er vrij veel die uit-
getreden en daarna getrouwd zijn."

De vrouw die dit zegt, werkte mee
aan het onderzoek - vorige week
dinsdag op deze pagina te lezen -
dat Tineke Ferwerda deed naar er-
varingen van vriendinnen van
priesters. Ferwerda deed haar on-
derzoek in het kader van haar stu-
die aan de opleiding maatschappe-
lijk werk (VO). Ze wil deze groep
vrouwen helpen bij de specifieke
moeilijkheden die de relatie met
een priester kenmerken. Zelf heeft
ze een drieëneenhalf jaar durende
verhouding met een priester achter
de rug. De vrouw noemt zich voor
de gelegenheid Helga.

Helga is niet verbaasd dat veel
'sterke vrouwen' een relatie on-
derhouden met een priester. „Zon
man zoekt een onafhankelijke
vrouw die er tegenkan dat hij er af
en toe niet is. Hij wil geen huisje-
boompje-beestje-type. Omge-
keerd geldt hetzelfde. De vrouwen

waarderen de spirituele kanten van
hun vriend. Het zijn vaak gevoeli-
ge, kunstzinnige types, maar omdat
ze een baan hebben, zijn ze blij dat
ze hen niet voortdurend om zich
heen hebben. Degenen die geen
werk hebben en soms wel een
kind, zijn slechter af."

Geheimhouding
Uit het onderzoek, waaraan 23
vrouwen meewerkten, blijkt dat de
geheimzinnigheid die een derge-
lijke verhouding omgeeft, voortdu-
rend knaagt aan de relaties zelf. De
priesters, met een gemiddelde
leeftijd van 55 jaar, zijn niet erg ge-
neigd het ambt neer te leggen ter
wille van hun vriendin. Erg veel
keus hebben ze ook niet. Wie het
ambt neerlegt, is zijn baan kwijt en
daarmee zijn inkomen. Het is de
priester er dus veel aan gelegen
zijn relatie geheim te houden.

Kunstgrepen
Vooral de vrouwen gaan gebukt
onder de geheimhouding. Ze kun-
nen nooit samen met hun vriend op
stap en moeten altijd wachten tot
hij tijd heeft voor hen. Als ze al sa-
men weg gaan, wordt hun liefde
ontkend. Zij is dan niet meer dan
een goede bekende. Bitter schrijft
een van de vrouwen daarover: „Als

hij nu zou sterven, weet bijna nie-
mand dat wij bij elkaar hoorden."

Het zoeken naar bevestiging van
de relatie tegenover de buiten-
wacht leidt soms tot wonderlijke
kunstgrepen. Eén vrouw is met
haar vriend naar de notaris gegaan
om de nalatenschap te regelen. Als
hij sterft, komt het huis waar zij
woont en wat hij betaalt, op haar
naam te staan. De kerk, die dan de
hypotheekverplichtingen zal moe-
ten overnemen, weet nogvan niets.
Maar het stel rekent erop dat de
zaak met de mantel der liefde be-
dekt zal worden.

Helga moest haar relatie die met
een onderbreking van enkele jaren
twintig jaar standhield, steeds ge-
heim houden. ,Je houdt de kring
van vertrouwelingen klein, want
met iedere keer dat je het verder
vertelt, zaag je de poten onder de
stoel van je partner verder door. Ik
heb het ook nooit aan mijn ouders
gezegd. Ik dacht: die kunnen dat
niet aan. Ze zijn allebei gestorven.
Toch denk ik dat mijn moeder het
wist." Helga ontmoette haar vroe-
gere vriend tijdens haar werk.
Toen aan die samenwerking na ja-
ren een eind kwam, liep ook de re-
latie ten einde. Later ontmoetten ze
elkaar weer en bloeide de relatie
opnieuw op. In die periode kreeg
ze meer oog voor de moeilijkhe-
den die er waren. „Alles moest nut

hebben. Genieten was taboe. Zelfs
de vakantie moest nuttig zijn. We
konden wel naar Israël, maar zo-
maar ergens heen voor het plezier,
zat er meestal niet in."

" Tineke Ferwerda: 'Een platonische relatie mag en wie profi-
teert darvan? De priester. En de vrouw is weer de dupe'

Polygaam
Oorspronkelijk was het celibaat
bedoeld om te voorkomen dat
Gods dienaren aardse bindingen
zouden aangaan. De kerk kon ze
dan niet naar believen elders inzet-
ten. Deze strikte opvatting is echter
allang achterhaald. Priesters en an-
dere religieuzen hebben tegen-
woordig inspraak als ze overge-
plaatst worden. Ook de priesters
zelf geven een nieuwe betekenis
aan hun belofte celibatair te leven.

Dat leidt tot situaties die voor de
buitenstaander amusante trekjes
hebben: een priester met meerde-
re vriendinnen. „Als ik er voor één
vrouw ben, ga ik de fout in", luidt
de redenering waarmee het over-
treden van de kerkelijke regels
wordt gerechtvaardigd.

De geest mag gewillig zijn, het
vlees blijft zwak. Ook priesters
kunnen niet tegen eenzaamheid.
Niet voor niets grijpt menig pastoor
geregeld naar de fles. Het Centraal
Adviesbureau voor Priesters en Re-
ligieuzen (Caper) heeft begrip .voor
deze problemen en adviseert daar-,
om tot de 'derde weg. Dat bete-
kent dat priesters best vriend-
schappen mogen aangaan, mits die
platonisch blijven. „Typisch Ca-
per", smaalt Ferwerda. „Een plato-
nische relatie mag en wie profiteert
daarvan? De priester. En de vrouw
is weer de dupe." Een van de on-
dervraagde vrouwen schreef dat
haar vriend haar altijd meesleept
naar de kapel om boete te doen als
ze met elkaar naar bed geweest
zijn. „Gelukkig was dat bij mij niet
zo", reageert Helga, maar zij be-
grijpt wel dat de vrouw de relatie
desondanks voortzette. Je denkt,
laat hem maar, misschien gaat het
wel over."

De katholieke kerk heeft het altijd
al moeilijk gehad met seksualiteit

en daarin is de laatste jaren niets
veranderd. ,Je hebt God en je hebt
de mensen. Daar tussenin staat de
priester ergens en die mag zich
niet bezig houden met 'iets laags
als seks'", verklaart Ferwerda. „De
mensen weten dat seks niet mag
van het instituut en daarom denken
ze dat het niet gebeurt. Ze zien niet
meer dan ze willen zien", bevestigt
Helga.

vrouw

Onderzoek Maastrichtse studenten:

Explosieve opkomst
verpleegbureaus

De afgelopen jaren heeft het aantal particuliere verpleegbureaus
in Nederland een enorme vlucht genomen. Steeds meer ver-
pleegkundigen spelen in op de toenemende vraag van de con-
sument/patiënt naar thuisverpleging.

Reden voor twee studenten gezond-
heidswetenschappen van de Rijksuni-
versiteit Limburg om een onderzoek
naar deze bureaus in te stellen. Eén
van de eerste gegevens die uit het on-
derzoek naar voren zijn gekomen is
het feit dat de bureaus niet evenredig
over Nederland verdeeld blijken te
zijn: de meeste bevinden zich in het
westen en zuiden van ons land. Van de
onderzochte bureaus bevonden zich
er vier in Zuid-Limburg.

Tot op heden was vrij weinig informa-
tie beschikbaar over de aard, werk-
wijze en locaties van particuliere ver-
pleegbureaus in Nederland. In het ka-
der van hun studie Beleid en Beheer
van Gezondheidszorgvoorzieningen
hebben Conny Bellemakers en Henk
Verheesen door middel van een vra-
genlijst 41 verpleegbureaus bena-
derd, 31 bureaus reageerden spon-
taan.
Het verschijnsel particulier verpleeg-
bureau is niet nieuw; van de organisa-
ties die bij dit onderzoek betrokken
waren dateerde het oudste al uit 1930.
De afgelopen jaren is de toename ech-
ter explosief geweest: kwamen er in
de jaren tot 1986 gemiddeld twee of
drie bureaus per jaar bij, in 1987 be-
droeg dat aantal maar liefst elf. Van de
onderzochte bureaus bleek 59% opge-
richt te zijn na 1 januari 1986.

MarleenNoteboren
hooptopglanzende carrière

Overdag kookt ze voor de paters van de Heilige Harten in Val-
kenburg en daarnaast staat ze regelmatig op de bühne en zingt
daar het hoogste lied. De dertigjarige Marleen Noteboren uit
Reymerstok is onder het gelukkige gesternte van de 'natuurta-
lenten' geboren. „Ik wist helemaal niet dat ik een goede stem
had, totdat ik voor het eerst hier in het dorp deelnam aan een
soundmixwedstrijd. In de voorronde werd ik eerste en tijdens
de finale derde. En de jury was vol lof."

In het dagelijks leven werkt Marleen
bij de paters in Valkenburg. Begin
1980 zochten ze bij deze congregatie
iemand die voor de dagelijkse war-
me hap wilde zorgen en daarbij ook
nog de was de kapel, refter en grote
gang schoon wilde houden. Marleen
werkte toentertijd bij een slager, een
baantje dat ze maar al te graag de rug
toekeerde. „Van 's morgens negen
uur tot 's avonds half zeven houd ik
mij nu bezig met het samenstellen
van het menu voor zon twintig perso-
nen. Daarbij hoort natuurlijk ook re-
kening houden met mensen die een
diët moeten houden."

De afgelopen weken heeft ze al haar
kunnen op het gebied van lekker
kunnen weer eens in de praktijk ge-
bracht. „Ik zal nooit het eerste kerst-
menu vergeten dat ik moest verzor-
gen. De paters gingen ieder jaar met
de feestdagen uit eten en nu wilden
ze graag thuis blijven. Ik heb daar
vreselijk tegenop gezien, maar ach-
teraf waren ze enthousiast. Nu is het
heel gewoon dat ik ook tijdens de
feestdagen werk. Het is een uitda-
ging om dan een heel gevarieerd
menu op tafel te zetten." Maar ook al
vindt Marleen dat ze een heel leuke
baan heeft, diep in haar hart hoopt ze

nu toch op een schitterende zangcar-
rière.

# Marleen Noteboom toont stra-
lend haar zestien eerste prijzen

Foto: WIDDERSHOVEN

Ave Maria
Toen de ouders van Marleen hun zil-
veren bruiloft vierden, zong ze voor
het eerst voor een publiek. „Speciaal
voor hen wilde ik het Ave Maria ge-
zongen. Achteraf vond iedereen dat
ik het hier niet bij laten moest."

April 1987 deed ze voor het eerst
mee aan een soundmixwedstrijd en
binnen jaar stonden ongeveer 20 bo-
kalen, bekers en medailles in een
woonkamer te pronken. Zestien eer-
ste prijzen, twee tweede prijzen en
slechts één derde prijs zong ze met
liedjes van Mireille Mathieu bij el-
kaar. ,3egin 1988 ben ik maar gestopt
met het deelnemen aan soundmix-
wedstrijden en talentenjachten," ver-
telt Marleen. ,Jk merkte dat andere
deelnemers hun spullen bijeen pak-
ten als ze wisten dat ik mee zou doen.

Steeds hoorde ik weer 'van jou kun-
nen we toch niet winnen. En dat
vond ik sneu." Zelf vond Marleen ook
dat het genoeg geweest was. „Ik heb
alleen in november de radioshow
'Koperen Ko en Nikkelen Nelis' van
de AVRO gedaan. En daar ben ik tij-'
dens de talentenjacht tweede gewor-
den."

De inhoud van de juryrapporten die
Marleen bewaard heeft, hebben alle-
maal dezelfde strekking: uitstekend,
warme stem, goede uitspraak enz.

Daarbij werd haar steeds weer het
advies gegeven om vooral op de in-
geslagen weg door te gaan. Daar
heeft Marleen geen moeite mee, net
zomin als met de beruchte planken-
koorts. „Ik heb daar gelukkig geen
last van. Misschien komt dat ook wel
omdat ik het zo heerlijk vind als ik zie
hoe de mensen genieten." Inmiddels
heeft Marleen een eigen lied op haar
naam staan. Guus Smeets uit Vilt ver-
zorgde de Nederlandse tekst voor

'Amore, Amore'. „Uiteraard hoop!
op een zangcarrière, maar tot die »
blijf ik bij de paters."

Priestertekort
De geheimzinnigheidrond de rela-
ties is voor de meeste vrouwen op
den duur onverdraaglijk. Toch kan
het ook anders, zo blijkt. Eén
vrouw schreef dat haar vriend in de
orde waar hij toe behoort, opkomt
voor hun relatie. Hij neemt het
priesterambt serieus, maar is niet
van plan uit eigen bewegingweg te
gaan omdat hij een vriendin heeft.
Het lijkt eroptiat de kerk hier meer
praktisch dan principieel op rea-
geert. Er is een flink tekort aan
priesters en als deze weggestuurd
wordt, is er weer één minder.

Ferwerda is van plan haar scriptie
aan de bisschoppen aan te bieden.
„Ik wil net als Luther stellingen aan
de kerkdeur spijkeren, maar ik
heb er geen behoefte aan mensen
op hun kop te slaan." De meeste
(ex)-vriendinnen van de priesters
zijn dat met haar eens. Daarom
wordt er niemand met de vinger
nagewezen en voelen de vrouwen
er weinig voor de anonimiteit te
doorbreken. Helga denkt er niet
anders over. Toch kijkt ze niet in
wrok om. „De eerste jarenzijn heel
gelukkig geweest, maar daarna
werd het een stuk moeilijker. Dat
ondergrondse gedoe is onver-
draaglijk. Daarom zeg ik: dat was
eens, maar nooit weer."

Priester-vrouwen kunnen contact
opnemen met: 'Philothea' Postbus
30180, 8003 CD Zwolle.

Informatieavond

In het Leiehoes aan de Limburger»
straat in Heerlen wordt donderdag
januari een informatieavond over j
cursus 'Leren omgaan met je lichaaj
Tijdens de avond, dieom 20.00 uurfl
gint, wordt ingegaan op een viei
thema's: meer tevreden zijn met jel
chaam, handiger omgaan met elkq
menstruatie en de overgangsperij
len. De kosten bedragen ’ 7,50.

Banencursus
Surinaamse

vrouwen
HEERLEN - Het Steunpunt Vro'
en Werk Zuid-Limburg start be<
januari in samenwerking met
PBVE Oostelijke Mijnstreek e
cursus banen en beroepenorieiï
tic voor Antilliaanse, Arubaan
en Surinaamse vrouwen. Tijd*
de lessen worden vrouwen be<
leid naar betaald werk. Vod
vrouwen uit etnische minder!
den blijken in de praktijk ze
moeilijk aan betaald vast werk
komen.-.Zonder speciale scholi
maken zij weinig of geen kans
defarbeidsmarkt. De binnenkort
starten cursus tracht hieraan te<
moet te komen.
Aandacht wordt onder andere t
steed aan oriëntatie op studie
beroep, leren solliciteren en 1
omgaan met discriminatie. De
bijeenkomsten worden gegeV
bij het Steunpunt Vrouw en Wei
Akerstraat 88 Heerlen steedsval
tot 11.45 uur. De kosten bedrag"
60 gulden. Meer informatie wofl
verstrekt door Joyce Everduim I
04490-23027.

(ADVERTENTIE) j

I ModehuisI BOOSTEN
Vele nieuwe

aanbiedingen voor
HALVE

PRIJZEN
Akerstr.-Nrd. 156, Hoensbroek

Tel. 045-212657
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Ik wist helemaal niet dat |
ik een goede stem had
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Come-back
Zola Budd

LONDEN - Acht maanden na haar
terugkeer naar Zuid-Afrika en haar
(gedwongen) terugtreden uit de top-
sport, wil Zola Budd haar interna-
tonale atletiek-carriere in Engeland
voortzetten. In een interview met
"et Britse ITV zei de ex-wereldkam-Pioene: „Ik wil weer lopen. Dat is
j*1yn grootste wens. Ik zal mij nooitgunnen verzoenen met de gedachte
Ud te worden zonder mijn sportie-e mogelijkheden ten volle te heb-
en benut."

dp ?2"Jarige werd in mei 1988 door
IA A^emationale Atletiekfederatie
daT Voor een Jaar geschorst, om-
C.f1 zij betrokken zou zijn geweest
"'J een veldloop-wedstrijd in Zuid-

Zo eenvoudigals Zola Budd
let zich voorstelt, zal een comeback

°yerigens niet zijn. Problemen en
zijn altijd de vaste metge-

zellen van de Zuidafrikaanse ge-
feest. De Afrikaanse landen heb-
°e£ bij herhaling gedreigd de we-
d cross over
~rie maanden in Nieuw-Zeeland te

boycotten als Budd daar ver-
fijnt.

Onderhandeling contractverlenging Cruijff

Barcelona op dreef
BARCELONA - Op nieuwjaarsdag
wist FC Barcelona de aansluiting bij
Real Madrid te behouden. De over-
winning in de uitwedstrijd tegen At-
letico Madrid was van uitstekend
gehalte: 1-3. Barcelona speelde
'Cruijffiaans' met drie aanvallers en
drie verdedigers. Atletico, dat nog
steeds de geschorste spelmaker Fu-
tre moest missen, speelde keihard.
In de eerste helftkon de Madrileen-
se ploeg Barcelona nog afstoppen
en zelfs de leiding nemen. De Brazi-
liaanse topscorer Baltazar deMorais
scoorde in de 20e minuut. Het was
zijn achttiende treffer.

Het was al snel duidelijk dat Atleti-
co de fysieke inspanningen niet tot
het einde kon volhouden. In de
tweede helft kon Barcelona het
klasseverschil vrij gemakkelijk in
de score tot uitdrukking brengen.
In de 53e minuut kopte Roberto de
gelijkmaker in. Lineker maakte in
de 65e minuut 1-2. Hetwerd vier mi-

nuten voor tijd 1-3 door Bakero

Barcelona's voorzitter Nunez, die
voor het eerst in vier jaar een uit-
wedstrijd van zijn ploeg bijwoonde,
maakte bekend nog deze maand
met Johan Cruijff te onderhandelen
over een verlenging van zijn con-
tract. „Als Cruijff Ronald Koeman
als nieuwe aankoop wil zien, zullen
wij alles doen om deze transfer in
orde te maken."

Mede dankzij een hattrick van Hugo
Sanchez won Real Madrid met 4-1
de uit-wedstrijd bij Espanol. De Me-
xicaanse huurling van Leo Been-
hakker zette de gangvan zaken naar
zijn hand, nadat het onderaanstaan-
de Espanol de eerste helft had gedo-
mineerd. De thuisclub nam de lei-
ding in de 22ste minuut door een
kopbal van Adrian Heath. Na rust
scoorde Sanchez drie doelpunten
op rij en maakte Butragueno het
kwartet vol.

" LONDEN - Arsenal heeft op-
nieuw de leiding genomen in de En-
gelse competitie. 'The Gunners'
wonnen oudejaarsdag overtuigend
de uitwedstrijd tegen Aston Villa
met 3-0. Lijstaanvoerder Norwich
liep tezelfdertijd op eigen veld ho-
peloos te knoeien tegen Middles-
brough en mocht nog blij zijn. met
de 0-0.

De achterstand van landskampioen
Liverpool op koploper Arsenal
groeide tot negen punten. Liverpool
verloor op nieuwjaarsdag met 3-1
van Manchester United. De wed-
strijd voor 44.745 toeschouwers op
Old Trafford werd na zeventig mi-
nuten pas echt interessant. Binnen
acht minuten vielen vier doelpun-
ten. JohnBarnes gafLiverpool in de
70e minuut de leiding (0-1). United
sloeg hard terug. McClair (71), Hug-
hes (75) en Beardsmore (77) teken-
den gedrieën voo.r de produktieve
ombuigingsoperatie. Voor Liver-
pool betekende het de vijfde neder-
laag in dit seizoen.

Bevredigende
rentree van

'verloren zoon'

Gullitover drempel
Van onze sportredactie

MILAAN - „Ruud, opnieuw
|n voor altijd bij ons". Met die
gedachte uitgedragen via een
-5 meter lang spandoek be-
groetten 74.000 Milan-fans za-

hun verloren zoon.
Gullit keerde na ruim;even weken onder ovationeel

?eJuich weer terug in het shirt
p£an AC Milan. Hij kon niet ver-s tnmderen dat zijn ploeg met 0-0

*gen een verdedigend Samp-
loria eigenlijk te weinigkreeg,

"1 a r̂ ue<- zelf een bevredigen-
de indruk achter. „Ja, ik ben

m best wel tevreden. Ik heb hele-
maal geen pijn gehad. Ik was
&lleen verschrikkelijk moe. Ik
merk duidelijk dat ik nog rit-
fne en kracht tekort kom. Het

„is frustrerend dat niet alles wat
gjk wil, al in m'n vermogen
r igt".. jpet was afgelopen zaterdag 51 da-
jen geleden dat Milans centrale
jnan voor het laatst voor zijn ploeg

11Jn een officiële wedstrijd was uitge-
komen. In de (overgespeelde) uit-
wedstrijd voor de Europacup tegen

Ster Belgrado maakte hij met
Fen dijbeenblessure zn opwachting
,Pm na een aanslag van een van zn

£ Joegoslavische tegenstanders met
""een verergerde dijbeenblessure en

~e kwalificatie voor de kwartfinale,
i het beoogde doel dat het risico had
Beheiligd, in de catacomben terug tekeren. Gullit kwam toen, inclusief
Verlenging 75 minuten in het veld.
tergisteren vestigde hij een weinig
eervol seizoenrecord voor zijn club.

" *|y droeg het fameuze rood-zwarte-t shirt 76 minuten, wat eerder nog in
ëeen enkele bindende wedstrijd
j"as voorgevallen.
( „Roe-die Goellit" galmde einde-

*|Jk weerdoor het volle San Siro-sta-. ?lon. Bij het noemen van de namen

' , r.eeg hij, de nummer tien, de meest: Juidruchtige ovatie. De man die Mi-
i lan vorig seizoen met negen treffers
cri vooral een ongelooflijke inzet
°aar Zn eerste titel sinds negen jaar
i^erde had met een beetje geluk de
wiilanese voetbaltempel al meteen
jveer in extase kunnen brengen. Al
Dinnen tien minuten ging er een

kopbal van hem over, na een kwar-
tier kwam hij na.een passje van de
bijna geheel onopvallende Van Bas-
ten alleen voor Sampdoria-doelman
Pagliuca die hem van een doelpunt
afhield. Achttien na de hervatting
schoot hij uit een vrije schop van
Donadoni op de paal.
Trainer-coach Sacchi die Gullit
veertien minuten voor tijd onder
weer ovationeel gejuich voor Virdis
naar de kant haalde, toonde zich
meer dan gelukkig met de terug-
keer van de in zijn ogen belangrijk-
ste speler van zn ploeg. „Hij is na-
tuurlijk nog lang niet op zn sterkst,
maar het is typerend dat de gevaar-
lijke momenten al meteen van hem
afkomen. Alleen zijn aanwezigheid
zorgt al voor dreiging. We zijn wat
pechvol geweest. Onder meer methet schot op de paal van Ruud. Maar
bij vlagen speelden we weer zoals
het kampioensteam van het afgelo-
pen seizoen. Dat is de grootste winst
met het oog op 1989".

Met een voorsprong van drie pun-
ten gaat stadgenoot Inter het nieu-
wejaar in. Inter won de uitwedstrijd
tegen het laag geplaatste Lecce met
3-0 en kon tot drie punten uitlopen
omdat AS Napoli de uitwedstrijd te-
gen AS Roma met 1-0 verloor. Het
enige doelpunt werd twee minuten
voor tijd met een kopbal gemaakt
door de Westduitser Voller.

" Ruud Gullit wordt ge-
stuit door Sampdoria-
verdediger Mannini
voordat de doelman hoeft
in te grijpen.

Mitchell voor
550.000 gulden
naar Chelsea

ROTTERDAM - Als de Engelse
voetbalbond zijn medewerking ver-
leent, debuteert Dave Mitchell za-
terdag voor Chelsea in het FA Cup-
toernooi. Feyenoords Australische
aanvaller tekende dit weekeinde
een drie en half-jarig contract bij de
Londense club, die aan Feyenoord
bijna 5,5 ton (150.000 pond) betaalt.

Echtpaar Tijsterman rijdt top-tien binnen
Woelig weekeinde
in Parijs-Dakar

DIRKOU - Het tweede weekeinde
in de auto/motorrally Parijs-Dakar
werd gekenmerkt door emotionele
taferelen over beslissingen van dejury. De vierde etappe voor de mo-
toren, over 732 kilometer van Tumu
in Libië naar Dirkou in Niger, werd
150 kilometer voor het einde gean-
nuleerd, omdat de vrachtwagen met
de brandstof in de woestijn was ver-dwaald en niet op tijd op het afge-
sproken punt stond. De Fransman
Cyril Neveu, die op dat moment op
de eerste plaats lag, werd zo boos
dat hij er met moeite van te weer-
houden was de commissarissen
naar de keel te vliegen.

De auto's konden wel met benzine
geravitailleerd worden. De Fin Ari
Vatanen zegevierde in zijn Peugeot
405 Turbo 16 zegevierde voor zijn
stalgenoot Jacky Ickx. De Belg be-
hield de leiding in de algemene
rangschikking. Ook in de groep
auto's ontstond heibel over een ju-
rybeslissing.
Drie rijders - de Fransen Fréquelin
en Wambergue en de Engelsman
Cowan - kregen drie uur straftijd,
omdat ze een controlepunt hadden
gemist. Dit kostte Fréquelin de der-
de plaats in het algemeen klasse-
ment. Hun felle protesten, dat het
bewuste punt onvindbaar was, wer-
den niet ontvankelijk verklaard.
Het Nederlandse echtpaar Kees en
Mieke Tijsterman trok zich van de

hele heisa niets aan en is bezig aan
een opmerkelijke opmars in het
klassement. Dat zij veel ervaring in
het woestijngebeuren hebben bleek
gisteravond toen het echtpaar de
top tien binnendrong en zich op een
achtste plaats nestelde. De ook in
Nederland bekende Belgische rally-
rijder Guy Colsoul bezet momenteel
de twaalfde plaats.
Er deden zich opnieuw een aantal
ongelukken voor. De Japanse mo-
torrijder Shuse Yamada kreeg in de

ziekenboeg gezelschap van de Belg
Guy Huynen, die vorig jaar beide
benen brak. Hij kwam zondag ten
val en liep andermaal een been-
breuk op. Met Balestrieri werd ook
een van de favorieten bij de motor-
rijders naar een ziekenhuis ver-
voerd. Ex-formule 1-coureur Clay
Regazzoni deed eveneens van zich
spreken met een spectaculaire salto.
Gisteravond waren er nog niet be-
vestigde berichten over een zeer
zwaar gewonde motorrijder.
Klassementen: auto's: 1. Ickx/Tarin (Bel)
Peugeot 405 Turbo 16; 2. Vatanen/Berglund
(Fin) Peugeot 405 op 6.00; 3. Zaniroli/Andrié
(Fra) Landrover op 1.51.50; 4. Pescarolo-
/Fourticq (Fra) Landrover op 1.54.22; 5.
Tambay/Leoyne (Fra) Mitsubishi 2.52.21; 8.
Kees en Mieke Tijsterman (Ned) 2.58.42.
Motoren: 1. Peterhansel (Fra) Yamaha; 2..
Lalay (Fra) Honda op 1.46; 3. Picco (Ita)
Yamaha 9.36; 4. Neveu (Fra) Yamaha 10.25;
5. Mas (Spa) Yamaha 27.23.

# Een zandstorm dwingt een handvol motorrijders ertoe be-schutting te zoeken.

'Fast Flo'
superkampioene

PARIJS - De Amerikaanse Flo-
rence Griffith-Joyner, die de
sprint beheerste bij de Olympi-
sche Spelen in Seoel, is door het
Franse sportblad I'Equipe uitge-
roepen tot kampioene van de
kampioenen van het jaar 1988.
Bij een enquête bij diverse inter-
nationale persorganisaties kreeg
'Flo-Flo' meer waardering dan de
zesvoudige Olympische zwem-
kampioene Kirsten Otto. Achter
deze twee werd de Westduitse
tennisster Steffi Graf derde. De

eerste mannelijke atleet, zwem-
mer Matt Biondi, eindigde pas
op de vierde plaats.

Het klassement: 1.Florence Griffith-Jo-
nyer (Vst/atletiek) 196punten; 2. Kirstin
Otto (DDR/zwemmen) 156; 3. Steffi Graf
(BRD/tennis) 127; 4. Matt Biondi
(Vst/zwemmen) 76; 5. Sergei Bubka (So-
v/atletiek) 56; 6. Carl Lewis (Vst/atletiek)
44; 7. Greg Louganis (Vst/schoonsprin-
gen) 34; 8. Mike Tyson (Vsüboksen) 30;
9. Naim Suleymanoglou (Tur/gewich-
theffen) 29; 10. Jackie Joyner-Kersee
(Vst atletiek) 26.

" De beste in '88: Florence Grifftith

Roberto Lanckohr
op huurbasis
naar Haarlem

Van onze medewerker

HAARLEM- Roberto Lanckohr uit
Nieuwenhagen speelt tot het einde
van dit seizoen op huurbasis bij
Haarlem. De formaliteiten rond de
transfer van de jeugdigereservespe-
ler van PSV werden afgelopen
weekeinde afgerond. Haarlem-trai-
ner Dick Advocaat, op zoek naar
versterking van de aanval, kende de
Limburger nog uit de tijd dat hij als
jeugd-trainer in Zeist werkte. De ta-
lentvolle Lanckohr maakte immers
vanaf zijn prille jeugd deel uit van
de diverse Nederlandse jeugd-
teams. Het debuutvan de Nieuwen-
hagenaar voor zijn nieuwe werkge-
ver vindt plaats op 22 januari aan-
staande in de thuiswedstrijd van
Haarlem tegen MVV.

Lanckohr is bij Haarlem de vervan-
gervan spits Peter van Velzen. Deze
tekende een contract voor anderhalf
jaar bij het Belgische Beveren. Met
deze overgang is Haarlem enige
tienduizenden guldens boven de
honderdduizend, die Van Velzen
aan het eind van het seizoen zou
gaan opbrengen, rijker geworden.
Bij gebrek aan aanvallers besloot
Haarlem daarop Roberto Lanckohr
te contracteren.

" UTRECHT- FC Utrecht-aanvoer-
der Gerrit Plomp heeft met Gras-
shoppers overeenstemming bereikt
over een tussentijds vertrek. De
Zwitserse club en FC Utrecht zijn
niet tot een akkoord gekomen. Het
bestuur van de FC wil zijn aanvoer-
der niet laten gaan, ook niet voor
een transferbedrag dat gelijk is aan
het bedrag dat Ajax voor Jan Wou-
ters (650.000 gulden) neertelde.
Grasshoppers gaat proberen via de
reglementen van de wereldvoetbal-
bond (FIFA) Gerrit Plomp vrij te
krijgen.

" TILBURG - De Belgische ex-in-
ternational Eddy Jaspers speelt de
rest van het seizoen bij Willem 11.
Jaspers (32) staat bij FC Antwerp
naast de hoofdmacht. De rechter-
vleugelverdediger zal op huurbasis
voor de in de moeilijkheden verke-
rende eredivisieclub uitkomen. Het
bestuur van de Tilbürgers wil aan
de komst van Jaspers, de van Ajax
teruggekeerde Hans Werdekker en
'een nog aan te trekken linkerspits
een bedrag van 200.000 gulden be-
steden.

" SCHIEDAM - SVV huurt voor de
rest van het voetbalseizoen doel-
man Peter Gerards van FC Utrecht.
Deze overeenkomst werd oude-
jaarsdag gesloten. Gerards hielp FC
Utrecht uit de brand toen Jan-Wil-

Voetbalallerlei

lem van Ede geblesseerd was. Intus-
sen is de Utrechter weer fit en staat
hij opnieuw onder de lat. Voor SW
is Gerards de twaalfde nieuwe spe-
ler. De Schiedamse club wil zo snel
mogelijk het eerste-divisieniveau
ontstijgen.

Liboton voor
Stamsnijder

RILLAAR - Hennie Stamsnijder
heeft tijdens een veldrit in het Bel-
gische Rillaar het hoofd moeten
buigen voor Liboton. De Nederlan-
der eindigde op vijftien seconden
van de winnaar.

Golfbiljarter
twee jaar
geschorst

WEERT - Een golfbiljarter uit Bos-
hoven-Weert, die bij de wedstrtijd
BCB 2-De Hekkesluiters handtaste-
lijk werd, is door de strafkamer van
het district Weert van deNGB twee
jaar geschorst. Het incident gebeur-
de toen zijn club met 3-2 voorstond.
De ontmoeting, die in december
werd gespeeld, werd gestaakt. Het
protest van De Hekkesluiters is toe-
gewezen en de eindstand is op 3-9
bepaald.

Monique Knol in
elfstedentocht

DEN HAAG - Olympisch wieler-
kampioene Monique Knol en Dries
van Wijhe hebben zich ingeschre-
ven voor de alternatieve elfsteden-
tocht, die op 11 februari in Weissen-
see in Oostenrijk wordt gehouden.
Monique Knol begon haar sportieve
loopbaan als schaatsenrijdster. Om-
dat ze de bochtentechniek niet goed
onder de knie kreeg, stapte ze over
naar de wielrennerij waar ze wel
vele successen boekte. De start van
'Dolle Dries' is opmerkelijk te noe-
men. In het verleden meed hij de al-
ternatieve elfstedentochten. Ten
eerste omdat hij vliegangst heeft en
ten tweede omdat hij de artsen in
het 'büütenland' niet vertrouwde.

11

fHOÖNHOÜT"^j
nANDTECHNIEK

voor alle
[ L kunstgebitreparalies
J^ » klaar terwijl u wacht "
■ Ook voor onderhoud (tandsteen
■ verwijderen), staalveVsterking en esthetische i

verbeteringen.
Akerstraat-Noord 328, HOENSBROEK, |

telefoon 045-228211. J
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| DE MEUBELBOULEVARD DANKT...
/^ N_ al zijn cliënten uit NEDERLAND,

y< v BELGIË, DUITSLAND, OOSTENRIJK
—^-\^~^x —O"" en ZWITSERLAND voor het genoten

y^ "~^"^^___^^ -. v^~ "^n^— —^ vertrouwen in 1988.
/S r- 1 Ö^Miicv/AurTII ~\^^^ ~^^\ Want ook zij zochten al lang... en slaagden afgelopen jaar

*/ MEUBEL BOuUVAtw \^ uiteindelijk ALLEMAAL op de MEUBELBOULEVARD in
0^ "TT" r I i\ fl A f \/^ MAASTRICHT._--»TflJ",'"""y y £*" U I n I 11 '\ (S f\ f \ hopen dat degenen die in 1988 nog niet tot onze klantenkring

«Jo^3?v»v (lil l rF BB 1 ■ J'iA L\ i\ behoorden dat wel in 1989 zullen zijn.

M Lh^fc- U?»^ LlH^. n Rn 1 |/ JW U vindt op de MEUBELBOULEVARD 10.000 m2MEUBELEN in
r I "^ \ 111 I I«SIUQ'S2LB lil I y üfü' Ü i r*?^ ALLE STIJLEN, HOUTSOORTEN en PRIJSKLASSEN.
j^T Jó iLrLJr-^^ r^-"J "

"»^ "—^ " BB B »"'■-■, fl | VÏ?s\ Ook vindt ver alle BEKENDE MERKEN zoals:
*^T^~^jBMËÊ&Mr&M^^.'a '3' l*t f-' '-WM',: Y^ */'-■■<'fX.kiZMMXV%ÜBP' f>^f'^^^'^fc auping, benders/bench, rolf benz, castelijn,
Ü^* 'ri^m^'^'^wKsmj^^^^f^ fri ij-g^z?^T*?rn^' Gelderland, hennie de jong, young international,

—T—^rv--. ' ' -1 - Ma fcr IL ; «u» METAFORM, PASTOE en LEOLUX.■ ' ■"-' '-T "■""'""" -■> = 100 GRATIS PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), COFFEESHOP,
KINDERCRÈCHE en LIFT aanwezig!!!

MEUBELBOULEVARD René Pans BV. ■ffIBBBIH
Cabergerweg 10, Maastricht, Tel. 043-215585 Topform [4^S
Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan Van Gend & Loos, Donderdag koopavond dealer ■ /'''■
dan rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10.

I NIEUWJAARSWENSEN 1
Gebr. P. en H. Schrijnemaekers

Oliehandel
Stationsstraat 75, Gronsveld, tel. 04408-1225/1239

wensen u een gelukkig en voorspoedig 1989

Het jeugdkoor de
„KLIMMENDER NACHTEGALEN"
dankt u allen voor de ondervonden steun

en sympathie in het afgelopen jaar
en wenst u een

VOORSPOEDIG 1989

...

Dierenkliniek Strijthagen
WENST U EEN VOORSPOEDIG 1989!

E. Burgers, dierenarts
Miriam
Angela
Anni

Stenen Brug 2, Landgraaf, tel. 045-315292

Wij wensen al onze clientèle,
tevens familie en bekenden een

in alle opzichten
ZALIG EN VOORSPOEDIG

NIEUWJAAR

VERZEKERINGS CONSULAAT
UTRECHT EN HOLLAND

F.L KOCHEN
GELEENSTRAAT 103, HEERLEN

b. en L. Vroomen-Engbers
X^^^JflßKV* Bleijerheiderstraat 131A

i vWj | |\ Tel. 456664
V 3 wenst familie,
X^J^^^^^^^ vrienden en clientèle
H^nS^t een zalig nieuwjaar

Wij danken 'u voor het genoten vertrouwen in het jaar
1988 en wensen u een gelukkig en voorspoedig 1989

H.J. BISCHOFF - IJZERWAREN
MARKT 36, KERKRADE

É Mededeling Provincie Limburg

iTMdxMing GedeputeerdeStaten maken bekend, dat bij hen zijn ingekomen de volgende aanvragen, om vergunning
M2/1-89 ingevolge artikel 31, tweede lid van de Afvalstoffenwet voor het oprichten of in werking hebben van een

inrichting tot het bewaren, overladen en bewerken van autowrakken en onderdelen daarvanvan de vol-
gende personen en gelegen op de daarbij genoemde lokatie-adressen.
reg.nr. Naam Lokatieadres Gemeente volgnr.
Br 53512/6 J.P. Swinkels Passartweg Heerlen 56.11

industrieterr.
"deWeggebekker"

Br 51172 C.A.H.Körfer Passartweg Heerlen 56.8.2
industrieterr.
"deWeggebekker"

8r53973 Gebrs. Limpens Voskuilenweg 59 Heerlen . 56.10
8r51935 M.J.Coenen Houtweg 1 Echt 44.1
8r55224 A.Turlings Lottumseweg47 Grubbenvorst 10.1
Br 53889 G.M.H. Timmermans Haambroek Roermond 35.2.1
8r53974 M.G.H. Pijnenburg Hulsingbroekl Maasbree 15.1
8r55039 Ch.Feijtsß.V. Provinciale weg Schinnen 53.1

Noord 9
Br 51849 P. Gijsen Berghavens Bom n.i.

Voornoemde aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggenter inzage van 3 januari 1989tot 4februari
1989en wel: -in het Provinciehuis te Maastricht (bureau bibliotheek) tijdens de werkuren;-in het ge-
meentehuisvan de gemeentewaar de inrichting is gelegen,tijdens de werkuren en bovendien tijdens de
ter plaatse gebruikelijketijden buiten de werkuren (zonodig te bevragen bij de betreffende gemeente),
alsmede tijdens de werkuren na laatstgenoemde datum op deze plaatsen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. Tot uiterlijk 24 januari
1989 bestaat de gelegenheid gemotiveerde bezwaren tegen het geven van de aangevraagde beschikking
mondeling in te brengen, waarbij alsdan een gedachtenwisselingkan plaatshebben waarbij ook de aan-
vrager aanwezig kan zijn; daartoe dient tijdig (eventueel telefonisch: 043-897571 of 897651) een verzoek
bij Gedeputeerde Staten te zijn ontvangen. Tot uiterlijk 4februari 1989 kunnen tegen het geven van de
aangevraagde beschikking schriftelijkgemotiveerdebezwaren worden ingediendbij Gedeputeerde Staten,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het nummervan de aanvrage. Degene dieeen
bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen degenen,
diebezwaren hebben ingebrachtop dewijze als bovenomschreven en een ieder dieaantoont, dat hij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen bezwaren tegen de ontwerpbeschikking indienenen zijn
later tot het instellen van beroep gerechtigd.
Maastricht, 2 januari 1989.

I Opheffingsuitverkoop, fl\ Allesmoetweg! \s^\ o.a. karnavalstoffen, nieuwe zomerstoffen

Sg|SK_J Dautzenbergstraat 25 - Heerlen J

Vertrouwd, discreet en... snel! Voor auto,
boot, caravan, meubels, woningverbetering

en elk ander doel.
PERSOONLIJKE LENINGEN

Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24x

5.100.- 112.- 133.- 170.- 240.-
-11.000- 237.- 282.- 364.- 517.-
-16.000- 345.- 410.- 530.- 752.-
-20.000- 431.- 513.- 663.- 940.-
-30.000- 642.- 765.- 981.- 1397.-

Effectieve rente vanaf 10,8%
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.- en f 100.000.-.
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete-
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden.
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn.
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 50.000,-.
Leeftijdsgrens: 67 jaar.
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend.

Ook voor doorlopend krediet (vanaf 0,81%
per mnd.) en een gunstige 1e of 2e hypotheek

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt bekend

dat op donderdag 5 januari 1989 om 11.00 uur
een openbare vergadering van het college van
hoofdingelanden in het waterschapshuis plaats-
vindt.

De navolgende voorstellen zullen worden
behandeld:

- beëdiging van nieuwtoegelaten hoofd-
ingelanden;- verkiezing van de leden van het dagelijks
bestuur; en- verkiezing van de leden van de vaste advies-
commissie aan het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Waterschap P
Roer en Overmaas S

Parklaan 10, Sittard. W

G Gemeenschappelijk
Administratiekantoor
GAK, Artsenijstraat 5, Maastricht
Wegens
nieuwjarsreceptie
is ons kantoor
heden
vanaf 14.00 uur
gesloten

De direktie

Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.
OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
Erv. DAKDEKKER kan
nog da-, lood-, zinkwerk
aanmnemen. 045-351626
bgg 461432.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

lio.oool- 238'" *"°'.||, s.tooUe4,- 352." *"^ ■

OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

: FINANCIERINGSKANTOOR

WH
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000■

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

dr. L. Hamming uit Arnhem:
"Eindelijk is ernu een anti-
rook-kuur die écht werkt en
waarik voor 100% achter sta..."

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

gevolgen van hetroken,
maar diekent u ongetwijfeld zelf

ook al.
Daarom wijs ik u liever op de kuur

waarmee u zonder veel moeite
binnen 8 dagen met roken kunt

stoppen." ■Jiill.l.l'JU'.J

mi**
NICOSAN X^-~_
De anti-rook-kuur die echt werkt

DA DROGISTERIJ J. BEUGELS DROGISTERIJ RUITERS
Kampstraat 44, Kerkstraat 326,
Spek'heide-Kerkrade, 045-412594 Brunssum, 045-252569 ,
DROGISTERIJ INFRA DROGISTERIJ „DE SALAMANDER"
Bautscherweg 56, Burg. Janssenstraat 12,
Heerlen, 045-413768 Beek, 04490-71220

DA DROGISTERIJ FAASSEN DROGISTERIJ DUTSEHS
Laurastraat 11 Piusstraat 19,
Eygelshoven, 045-351332 Kerkrade, 045-411090 I
DROGISTERU/FARrOHERIE WIEL KEULARDS DROGISTERIJ HÜÏÏEHMarkt 2 7nirihnf 1KSchaesberg-Landgraaf, 045-313252 Geleen 04490-43142 j
Brunssum, 045-252935 ttÏÏSSÏÏEi .
DROOISÏERIJ/ÏABPUMIRIE HERINGS-SPRONCK
Sunplein 5, DA DROGISTERIJ HAHS PETERS
Landgraaf, 045-312539 Past. Vonckenstraat 13,

' Geleen, 04490-45595
DROQISTERIJ/PABITOEBIE M. BOUWEHS
Nieuwstraat 61 (naast voormalig gemeentehuis) DROGISTERIJ VAN WELL
Hoensbroek, 045-211916 Julianastraat 42,

Hoensbroek, 045-211904
DROGISTERIJ/PARFUMERIE BOESTEH
Kerkstraat 47, Promenade (t.o. V i D) DROGISTERIJ SCHMITZ
Brunssum, 045-252351 Laurentiusstraat 42,~ Neerbeek, 04490-71624 -DROGISTERIJ/PARFUMERIE ETCK B.V.
Hoofstraat 21 DROGISTERIJ VAESEN
Kerkrade, 045-456325 Hovenstraat 47, Landgraaf, 045-312328

Homerusplein 5, Heerlen, 045-719403
DROGISTERIJ MATTI Winkelcentrum Op de Kamp Landgraaf,
Akerstraat 46, Kerkrade-W. 045-324600
Spek'heide, 045-413082

VAN DOOREN KANTOORMEUBELEN
wenst iedereen een voorspoedig 1989

en bedankt voor 't vertrouwen van afgelopen jaar!
Door I ffjfll E3300k dit jaar,
blijven ónze prijzen weer betaalbaar!

Bijv

TEKENTAFELS TEKENKASTEN KASTEN

170X100 cm iorwnnr.rr,
AO-formaat Pr jjzm cXCi BTW, ftmCO 18° XB° Cm

..,..??„?„■" I levering door heel Nederland l 250'"

WI"Ê Van Dooren Kantoormeubelen B.V.
% «P» 6135 XX Sittard, Handelsstraat 23 Bergerweg), tel. 04490-14867 Let
W^«^ Donderdag koopavond tot 20.00 uur, zaterdag open van 10.00-16 00 uur . juisteadres

■Limburgs Dagblad



Toto/lotto
Nederlandse lotto 52
z - 25 - 27 - 31 - 36- 41. Reservegetal: 23. Deel-nemers: 545.345. Inleg: f. 2.343.327. Prijzen-
Pedrag: f. 1.113.081.Toto 52

* -3 -2-1-3- 2-2-1-1-1-3-1. Deelnemers:'9.102. Inleg: f. 91.048. Prijzenbedrag: f.
43.248.
Toto-gelijk 52
' - 8 - 10 - 21 - 24. Toegevoegde wedstrijd: 6.
deelnemers: 2.561. Inleg: f. 12.310. Prijzen-
°edrag (inclusief jackpot): f. 15.469.
Cijterspel 52

"„45 78- Deelnemers: 265.321. Inleg: f.397.982. Vaste prijzen.
Westduitse lotto
° - 12 - 24 - 33 - 41 - 49. Reservegetal: 23
Spiel 77
6 116744
Belgische lotto
i - 13 - 25 - 28 - 35 - 36. Reservegetal: 22
Joker
6327769

Kunststukje
John Verhiel

WEGBERG - Atleet John Ver-
hielvan Achilles Top is niet stuk
te krijgen. Na het draaien van
een nachtdienst in het Valken-
burgse casino lag hij zaterdag-
morgen pas om half vijf in bed.
Om half drie 's middags startte
hij in de vijftien kilometer lange
Silvesterloop van Wegberg en
werd prompt derde. Met zijn tijd
van 48.31 hoefde hij slechts te
buigen voor de Duitsers Kionke
(47.37) en Koken (47.43). Het
ploegenklassement was voor AV
Tegelen dat in Pieter Janssen
(48.52) en Matthijs van Deursen
(48.59) haar beste mensen had.
Bij de dames triomfeerde Swift-
atlete Pat Hameleers in 56.10 en
verbeterde de als derde aanko-
mende Marleen van der Laan
(Achilles Top) haar beste tijd tot
57.49.

Vera weer snelste
in Sao Paulo

SAO PAULO - Ronaldo Vera uit
Ecuador won voor de derde achter-
eenvolgende maal de traditionele
Silvesterloop van Sao Paulo. Hij
was ruim op tijd binnen om tegelijk
met de saluutschoten te proosten op
het nieuwe jaar. De Mexicaan Dio-
nisio Ceron werd evenals verleden
jaar tweede. Voor het eerst liepen
mannen en vrouwen afzonderlijk.
De vrouwen voorop. Aurora Cunha
uit Portugal liepver voor de concur-
rentie uit en finishte met ruim een
minuut voorsprong voor de Britse
Wendy Sly. In totaal kwamen in Sao
Paulo 10.000 lopers en loopsters in
actie.

Nykaenen:
traditie

GARMISCH-PARTENKIR-
CHEN - Matti Nykaenen heeft
voor de tweede opeenvolgende
keer het traditionele schanssprin-
gen op nieuwjaarsdag in Gar-
misch-Partenkirchen gewonnen.
De 25-jarige Fin overbrugde af-
standenvan 109 en 102 meter. Zijn
sprongen werden gewaardeerd
met 220,5 punten. Voor de drie-
voudig Olympisch kampioen be-
tekende het zijn 43e wereldbeker-
zege. Achter Nykaenen werd de
Oostduitser Weissflog tweede en
de Fin Laakkonen derde. Dieter
Thoma eindigde als vierde. De
Westduitser behield de leiding in
het klassement om de wereldbe-
ker. Bovendien bleef Thoma ook
de rangschikking aanvoeren in
het vierschansentoernooi.

Nieuw record in Silvesterloop Elsloo

Vuurwerk van
Marcel de Veen

Van onze medewerker

ELSLOO - De Silvesterloop in Elsloo is gewonnen door de
Kerkraadenaar Marcel de Veen. Hij stuitte op sterke tegen-
stand van Roermondenaar Michel Franssen en moest zelfs het
parcours-record verbeteren om de overwinning binnen te ha-
len. De Achilles Topper legde de 11.200 meter (acht ronden) af
in 34.17, een moyenne van 19.6 kilometer per uur. Clubmakker
Harry Driessen liep een jaar geleden 34.23.

Het was Unitas-atleet Ad Diederen
die na 600 meter de lont in het kruit-
vat stak. Er ontstond een kopgroep
van zeven lopers waarin De Veen en
Franssen het tempo hoog hielden.
Het duo trok er zo hard aan dat de
anderen (Hagedoren, Driessen,
Kurvers, Pepels en Diederen) moes-
ten lossen. Aan het einde van dezes-
de ronde liet De Veen ook zijn
vluchtmakker de hielen zien. De
marge bedroeg uiteindelijk twintig
seconden. Paul Hagedoren die het
langste bij het leidendetwee-tal was
gebleven moest in de slotfase alle
zeilen bijzetten om Harry Driessen
van de derde plaats te houden.
Wilma Rusman werd de verwachte
winnares bij de dames. In het totale
veld werd ze 41e. Rusman liep 48 se-
conden sneller dan in 1987 en had
niet minder dan 1.12 min. voor-
sprong op Desiree Heijnen. On-
danks de stijgende vorm doet Wil-
ma Rusman komende zondag geen
gooi naar de zuidelijke cross-titel
want ze start dan in de halve mara-
thon van Egmond. Wel liet ze zich
positief uit over deelname aan het
NK-veldloop, 26 februari op de draf-
en renbaan van Schaesberg.
Uitslag: 11.2km. heren: 1. De Veen (Achil-
les Top) 34.17; 2. Franssen (VLTC) 34.37; 3.
Hagedoren (Unitas) 34.54; 4. Driessen
(Achilles Top) 35.00; 5. Kurvers (Asterix)
35.10; 6. Diederen (Unitas) 35.17; 7. Pepels
(Elsloo) 35.21; 8. Hardy (Maastricht) 36.50; 9.
Meerburg (Elsloo) 36.54; 10. Schoonbrood
(Unitas) 36.58.
40+: 1. Bosma (Frans Rutten) 37.34; 2. Tilly
(Kimbria) 38.52; 3. Thans (Unitas) 39.12.
Dames: 1.Rusman (Unitas) 40.08; 2. Heijnen
(Kimbria) 41.20; 3. Heusschen (Maastricht)
42.59.
7 km. heren: 1.R. Hagedoren (Unitas) 22.00;
2. Lemmens (Kimbria) 22.06; 3. Bock (PSV
Ie junior) 22.25; 4. Scheepers (Geleen) 22.57;
5. Verdonschot (Stem) 23.37.
Dames: 1. Marutiak (Geulle) 26.04; 2. De
Groot (Caesar) 27.48; 3. Koppen 29.51.
4.2 km. heren: 1. Van de Booren (Maas-
tricht) 13.12; 2. Frenken (Stem) 13.34; 3.
Spronkmans (Elsloo) 14.14; 4. Wijns (Maas-
tricht) 14.19; 5. Zinken (Echt) 14.21.
Dames: 1. Janssen (Elsloo) 16.35; 2. Philip-
pens (Geleen) 17.20.

" HOUILLES -Marti tenKate is op
Nieuwjaarsdag als vijfde geëindigd
in een loop over 9600 meter in het
Franse Houilles. Hij had twaalf se-
conden achterstand op de Marok-
kaanse winnaar Khalid Skah. Die
legde de afstand af in 26 minuten 35
seconden. De tweede plaats was
voor de Fransman Prianon in 26.40
gevolgd door zijn landgenoot Ezz-
her in 26.42. Bij de dames ging de
zege naar de Kenyaanse Mary
Chemweno.

Cuslers onderuit in halve finale Warmond

Dubbelslag
Patrick Hos

Van onze tennismedewerker
Hoensbroek - Pascal Hos uit
justeren heeft op het Herschi-
Jeugdtoernooi in Hoensbroek een
dubbele overwinning geboekt. Hij
was in de categorie tot' en met 21
Jaar niet als favoriet van start ge-
Saan, maar kwam toch in de finale
tegen de als nummer één geplaatste
Jeroen de Jong uit Nieuwenhagen.
Hos versloeg De Jong met de duide-
lijke cijfers 6-1; 6-3. In de finale tot
en- met 18 jaar waarin Patrick Hos
wel als favoriet van start ging, had
hij een game minder(6-2; 6-1) nodig
om Roger van Biljouw uit Simpel-
heid van de eindoverwinning af te
houden. Bij de jongens tot en met 16
Jaar ging de finale tussen de num-
mers een en twee van de plaatsings-
lijst. Arthur Mol uit Heythuysen en
Bas Horsmans uit Hulsberg. De
nummer twee, Horsmans, ging in
deze afdeling met de hoofdprijs
naar huis.

BiJ de meisjes tot en met 18 jaar be-wees Arlette Lochtman uit Simpel-
veld dat zij tot de sterksteLimburg-se meisjes van dit moment behoort.
lr> de finale versloeg zij Marinka Ja-
cobs uit Nederweert met 6-3; 6-2.u°k in de leeftijdscategorie tot en

met 16 jaar ging de favoriete Rachel-
Ie Vingerhoeds uit Oirsbeek met de
eerste prijs naar huis. Zij won in de
finale met 6-1; 6-4 van Nicole San-
gers uit Beek.

Uitslagen overige finales: Jongens t/m 14
jaar: Boesten (Geleen)-Merry (Echt) 6-3;
6-2; t/m 12: Mariens (Maastricht) - Reyn-
ders (Weert) 4-6; 7-6; 6-2; t/m 10: Neuhaus
(Kerkrade)- V.d. Plasse (Weert) 6-1; 6-4.
Meisjes t/m 14: Van Someren-Brand (Wes-
sem)- Hos (Echt) 6-1; 6-1; t/m 12: Smeets
(Meerssen)- Horsch (Landgraaf) 7-5; 6-3;
t/m 10: Van Doppe (Geleen)- Berben (Heer-
len) 6-3; 6-1. Jongens-dubbel t/m 21: De
Jong/Voyacek- Kuiper/Wiertz 3-6; 6-0;
6-2; t/m 18: Meijer/Wiertz - Swagers/Bo-
deutsch 6-2; 3-6; 6-4; t/m 16: Van Tergouw-
/Meuwissen - Bastings/Boesten 6-4; 4-6;
6-3; t/m 14: Merry/Boesten- Dellicour-

/Staeren 4-6; 6-1; 6-2; t/m 12: Engels/Hom-
minga - Eussen/Martens 6-0; 6-0; Meisjes-
dubbel t/m 18: Lochtman/Ploum - Essers-
/Kriescher 6-3; 2-6; 7-6; t/m 16: Mioch/Pal-
men - Verhoeven/Jacobs 6-3; 6-4; t/m 14:
Smeets/Horsch- Coenemans/Salden 6-3;
6-4.

" ARLON - Het Nederlandse team
dat aan het EEG-toernooi in Arlon
meedeed heeft bij de jeugd tot en
met 14 jaar alle eindoverwinningen
voor zich opgeëist. Ramon Lacroix
uitBeek schreef met de finale in het
jongens-enkelspel op zijn naam te
schrijven,winst op de Deen Michael
Anderson met 7-6(7-3); 6-3. Vervol-
gens wist Lacroix met Lara Bitter
uit Spijkenisse ook de finale in het
gemengd-dubbelspel te winnen.

" WARMOND - Armand Custers
uit Hoensbroek heeft in de halve fi-
nale van het nationale Nieuwjaars-
toernooi in Warmond verloren van
favoriet Paul Haarhuis uit Eindho-
ven. Haarhuis, die zesde op de na-
tionale ranglijst staat, had drie sets
nodig om Custers de baas te blijven:
6-2; 5-7; 6-3. In het dubbelspel
sneuvelde Custers ook in de halve
finale. Tegen Jacco van Duyn en
Jan Willem Lodder kon hij samen
met Remco Heethuis de winst niet
naar zich toe trekken. De beide
Limburgse dames - Evelyne Dul-
lens uit Sittard enb Mara Eijken-
boom uit Maasbracht - in het dames-
dubbelspel strandden eveneens in
de halve finale.

" WEERT - Nadat de open Sittard-
se kampioenschappen voor A-spe-
lers al van de tenniskalender ge-
schrapt waren, zal ook de Weerter
kampioenschappen die eind februa-
ri/begin maart op het programma
stond niet doorgaan. Voor de spon-
sor-problemen die vorig jaar op het
laatste moment wel opgelost wer-
den, was dit jaar geen oplossing
voorhanden, waardoor de A-spelers
dit winterseizoen niet op Limburg-
se banen aan de slag gaan.

sport

Scorebord
BUITENLAND
ITALIË
Atalanta - Como 1-1
Bologna - Ascoli 1-0
Juventus-Torino 1-0
Lecce - Inter 0-3
AC Milan - Sampdoria 0-0
Pescara - Cesena 3-0
Pisa-Lazio 1-1Roma - Napoli 1-0
Verona - Fiorentina 2-1

Stand: Inter 11-20;Napoli 11-17; Sampdoria
11-15; Juventus 11-15;Roma 11-15;Atalanta
'1-14; AC Milan 11-12;Lazio 11-10; Pescara
H-10; Fiorentina 11-10; Verona 11-9; Como
H-9;Torino 11-8;Bologna 11-7;Cesena 11-7;

Lecce 11-7; Pisa 11-7; Ascoli 11-6

SPANJE
Osasuna - Sporting 0-0
Espanol - Real Madrid 1-4
Malaga - Real Zaragoza 1-3
Sevilla - Murcia 3-0
Athletic Bilbao - Celta 2-0
Real Oviedo - Logrones - 1-1
Cadiz - Valladolid 1-1
Valencia - Real Sociedad 1-0
Elehe - Betis 0-0
AtletieoMadrid - Barcelona 1-3

Stand: Real Madrid 16-27; Barcelona 16-25;
Sevilla 16-20; Valencia 16-20; Atletieo Ma-
drid 16-18; Sporting Gijon 16-18; Valladolid
16-17; Oviedo 16-17; Osasuna 16-17; Celta
15-16; Logrones 16-16;Atl. Bilbao 16-16; Za-

ragoza 16-15 Malaga 16-14; Real Sociedad
15-13; Cadiz 16-12; Espanol 16-10; Betis 16-
-10; Murcia 16-9; Elche 16-8

ENGELANDAston Villa - Arsenal 0-3
Cnarlton - West Ham 0-0
Derby - Milwall 0-1
Everton - Coventry 3-1Norwich - Middlesbrough 0-0ghef. Wednesday - Nottingham 0-3
öouthampton - QPR 1-4
1ottenham - Newcastle 2-0
Wimbledon- Luton 4-0Man. United - Liverpool 3-1
Stand: Arsenal 18-37; Norwich 19-37; Mill-

18-30; Everton 18-30; Liverpool 19-28;
Man. United 19-27; Coventry 19-27; Derby
18-26; Southampton 19-26; Tottenham 19--»: Nottingham 19-25; Queens PR 19-23;As-ton Villa 19-23; Wimbledon 18-22; Middles-
orough 19-22; Sheffield W. 18-21;Luton 19-
-*?; Charlton 19-17; Newcastle 19-17; West
Ham 19.14

GRIEKENLANDHfraklis - AEK 0-0PApK. volos 1-1
°FI-Aris 1-0

Stand: AEK 13-19; PAOK 13-18; Heraklis
"17; Olympiakos 13-17; OFI 13-15; Larissa"-14; Doxa 13-13; Volos 13-13;Lavadia 13-
-1 J;Panathinaikos 13-12; Aris 13-12; Diago-
ras 13-H; Panionios 13-10; Ethnikos 13-10;
APollon 13-9; Kalamaria 13-5.

Miniware in
troostfinale

HAARLEM - Miniware BSW
moet na de pijnlijke nederlaag
tegen het Amerikaanse gelegen-
heidsteam van Marathon Oil Chi-
cago genoegen nemen met een
plaats in de troostfinale van de
Haarlemse basketbalweek. De
Weertenaren eindigden op de
laatste plaats in poule C ondanks
de sterke start tegen het team
van de Europese speler van het
jaar Marchulenis. Door de grote
nederlaag (99-76) tegen de Ame-
rikanen en deverrassende winst

van het Russische Vilnioes tegen
datzelfde Amerikaanse team,
werd het lot van Miniware - dat
tegen een zwaar negatief doelsal-
do aanhikte - bezegeld. De Weer-
tenaren spelen nu voor de krui-
melplaatsen zeven tot en met ne-
gen en opent de reeks van twee
wedstrijden morgen, dinsdag, te-
gen het Joegoslavische Sibenka.
Op de slotdag, woensdag, van de
Haarlemse week ontmoeten de
Weertenaren het Australische
Brisbane.
Overige uitslagen: Hapoel Tel Aviv-
-Vilnioes 108-93; Chicago-den Helder
101-89; Zalgiris Kaoenas-Den Bosch
102-84. Indeling: winnaarspoule (1-3):
Zalgiris, Hapoel Tel Aviv, Marathon OU;
4-6: Den Bosch, Den Helder, Statyba;
7-9: Weert, Brisbane, Sibenka.

Nieuwe impuls voor
oud-internationals

HAARLEM - Gerrie Mühren ge-
bruikt deeerste dag van het jaarom
te tonen dat hij als voetballer nog
niets is verleerd. De jaarlijkse Olie-
bollenwedstrijd van de Oud-Inter-
nationalstegen deKoninklijke HFC
(4-2) is daarvoor een ideaal podium.
De maestro heeft een aantal gezel-
len (geen gazellen meer) om zich
heen, die zijn bedoelingen door-
gronden, de Koninklijke uit Haar-
lem is een aantrekkelijke partner
omdat aan de Spanjaardslaan het
voetbalspel nog wordt bedreven.

Toch is er iets wezenlijks veran-
derd. De in het recente verleden
langzaam wegzakkende oudste
voetbalclub van Nederland voert
sinds enkele jaren een agressiever
wervingsbeleid en klouterde daar-
door terug van de afdeling Haarlem
naar de middenmoot in de derde
klassevan deKNVB. De oude glorie
werd daardoor gedwongen te ver-
jongen, want op Nieuwjaarsdag
wordt public relations bedreven
voor andere wedstrijden in het jaar,
die wel iets opleveren.
Willy van de Kerkhof en Ronald
Spelbos vormden de injectie voor
1989 en daardoor bezat de ploeg in
iedere lijn een speler, die als voor-
beeld voor de HFC-ers kon dienen,
zoals Piet Schrijvers en natuurlijk
Gerrie Mühren al een aantal jaren
doen. In het eerste uur van de wed-
strijd kreeg het viertal redelijke
steun van spelers die nog op een
zeer bescheiden niveau actief zijn,
zoals Van Duivenbode, Swart, Rep
en Wery, van mannen die in de coa-
ching van'het betaalde voetbal ac-
tief zijn, zoals Van Veen, Hulshoff
en Hovenkamp.

Door Willy van de Kerkhof, twee
keer voor rust, Leo van Veen en
Henk Wery in de eerste tien minu-
ten van de tweede helft werd in
soms voortreffelijke aanvallen een
onaantastbare voorsprong van 4-0
opgebouwd. Daarna kwam HFC
een beetje terug, want al was Van de
Kerkhof nog steeds de snelste man
op het veld, gaf Mühren geen bal
verkeerd af, de anderen schroefden
het tempo sterk omlaag en vooral

Swart en Rep zorgden ervoor dat de
Koninklijke ook geregeld in balbe-
zit kwam. Hein Kimeney en Rij-
broek, die ook nog een strafschop
miste, verkleinden het verschil in
de score tot twee treffers.

De Oud-Internationals speelden
met: Schrijvers, Warnas, Spelbos,
Swart, Hovenkamp, Van Duivenbo-
de (Hulshoff), Wery, Mühren, Willy
van de Kerkhof, Van Veen en Rep.

" Johnny Rep toonde tegenKHFC nog altijd een flinke honger naar de bal.

KLM Swim-meet zoekt nieuweformule
Limburgs zwemrecord

Chantalle Soomers
Van onze medewerkster
NICOLE FRAMBACH -MAASTRICHT - De finale-avond

van deKLM Swim-meet leverde op
de valreep zowaar nog een Lim-
burgs record op. Met haat 'streep'
op de 50 meter schoolslag bracht de
Heerlense zwemster, Chantalle
Soomers, het record op 34.91 secon-
den, nadat ze al in de ochtenduren
in het Kerkraadse zwembad met
35.17 net boven de limiet gebleven
was. Het was een van de meest op-
vallende prestaties van dit Swim-
meet-gebeuren.

Aan het drie-daagsezwemfestijn na-
men 450 zwemmers en zwemsters
deel. In de ochtenduren werden de
series in Kerkrade en Maastricht ge-
zwommen terwijl de finales 's
avonds in Maastricht plaatsvonden.
„Volgend jaar moeten we mogelijk
toch naar een andere formule toe",
meende mede-organisator Nick van
Zeist (ZON Heerlen). „Het is niet al-
leen een zaak van op het winkeltje
passen maar ook het zo attractief
mogelijk te houden. We denken dan
bijvoorbeeld aan een uitbreiding
naar 600 zwemmers, een Challenge
cup of om een aantalEuropese top-
pers naar Maastricht te halen voor
een revanche van EK-kampioen-

schappen. Wat dat betreft zijn er le-
gio mogelijkheden die we nu bin-
nenkort gaan bekijken".

De club-prijzen van duizend, zes-
honderd en driehonderd gulden
werden respectievelijk gewonnen
door MZ en PC Maastricht met 589
punten, Zeemacht (Den Helder) 424
punten en LZ'lBB6 (Leiden) 347
punten.

Uitslagen Limburgse zwemmers in A-fina-
les: 200 m wisselslag meisjes: 1. Jonita Wes-
theim (MZ en PC), 2. Gudule van de Meer
(Mosa Regio); 100 m vrije slag: 1. Westheim;
200 m wisselslag dames: 2. Chantalle Soom-
ers (MZ en PC)) 50 m schoolslag dames: 1.
Soomers (Limburgs record), B-finale: 2.
Diana Nien (De Rog); 100 m vrije slag da-
mes: 1. Nien; 100m vrij slag: 2. Sandra Nien
(De Rog); 200 m wisselslag jongens: 3. Die-
denk Rouffaer (ZON); 100 m vrije slag jon-
gens: 2. Mark Roelofs (MZ en PC); 3. Patrick
Tonnard (MZ en PC); 50 m schoolslag jon-
gens: 1. Danny Senden (MZ en PC).

Trainerscarrousel

" BEAXEM - Bij de vierde klasser
RKVB in Baexem zet trainer Rob
Vullers er na dit seizoen een punt
achter. De oud-goaüe van Swift is
dan twee seizoenen bij RKVB werk-
zaam geweest.

Sport kort
" STUTTGART- De Sovjetunie
heeft in Stuttgart de tweede edi-
tie van het ijshockeytoernooi om
de Duitsland Cup gewonnen.De
Sovjet-ijshqckeyers, vrijwel
identiek aan het clubteam van
Spartak Moskou, zegevierde in
de derde wedstrijd met 8-4 over
Polen. Eerder werd Zwitserland
(2-1) en de Bondsrepubüek (9-2)
een nederlaag toegebracht. De
overwinningspremie bedroeg
13.000 gulden.

" NEW VORK - De mogelijke
transfer van topijshockeyèr
Vjatsjeslav Fetisov van de Sov-
jetunie naar de Verenigde Staten
ontwikkelt zich tot een politiële
relletje. Fetisov heeft in een in-
terview gezegd dat de Sovjet-rni-
nister van defensie en de bonds-
trainer zijn overgang naar de
New Jersey Devils, in de wèg-
staan.

" MANILA - De tot de mara-
thonselectie behorende L£on
Wijers heeft in de FilipijnSe
hoofdstad Manila de-plaatselijke
Silvesterloop over tien Engelse
mijlen gewonnen. De Nijmeegse
atleet won met een verschil vaji
één seconde voor de Japanner
Shibutani: 51.32,00 tegen
51.33,00.

" PORT STEPHENS - Ivan
Lendl heeft de finale gewonnen
van het tennistoernooi in Port
Stephens, een voorbereiding op
de open Australische tenniskam-
pioenschappen. Hij versloeg de
Westduitser Carl-Uwe Steeb in
drie sets: 7-6, 6-1, 7-5. De finale
bij de dames was geheel Austra-
lisch: Liz Smiley won van Arm
Minter: 6-4 3-6 6-4.

" PERTH - De comeback van
Hana Mandlikova na blessures
en een scheiding verloopt niet
voorspoedig. In de finale van het
landentoernooi in Perth verloor
de vorig jaar Australisch gewor-
den Tsjechoslowaakse van haar
voormalige landgenote Helena
Sukova: 4-6, 3-6. Tsjechoslowa-
kije legde daardoor beslag op de
eerste prijs van 100.000 dollar.

" ARNHEM - Het Europees
jeugdkampioenschap schaken in
Arnhem gaat tussen Boris Gel-
fand en Martin Drejev. De twee
Sovjetrussische schakers heb-
ben na de twaalfde ronde een
voorsprong van anderhalf punt
op de concurrentie van wie de
Noor Djurhuus terugviel door
een nederlaag tegen de Israëliër
Ronen Lev.

" HEERENVEEN - De oude-
jaarsmarathon in Heerenveen
werd gewonnen door Erik van de
Boogerd uit Eindhoven. Hij was
in de sprint met drie sneller dan
Jan Eise Kromkamp en Robert
Vunderink. Deze wedstrijd telde
mee voor de KNSB-beker. Van
Kempen behield de leiding. Bij
de dames zegevierde Boukje
Keulen.

Zesdaagse Keulen
voor Clark/Doyle

KEULEN - De Keulse zesdaagse
bezocht door 39.000 toeschouwers
werd gewonnen door Danny Clari
en Tony Doyle met 288 punten
Twintig minuten voor het eind<
reed dit duo de beslissende winst
ronde eruit. VoorDanny Clark is dl
de 55e zesdaagse overwinning ir
zijn loopbaan. Op tweede plaats ein
digden Kappes/Roman Hermani
met 265 punten. Ad Wijnands en Mi
chel Cornelisse eindigden als ne
gende en laatste op niet inder dart4i
ronden.
Uitslag: 1. Clark/Doyle 288 punten; 2. Kap
pes/Hermann op 1 ronde; 3. Tourné/De yVil
de op 1 ronde; 4. Günther/Marki op 10 con
den; 5. Bolten/Giebken op 16 ronden; 6
Marcussen/Sawyer op 21 ronden; 7. Neu
maier/Stumpf op 23 ronden; 8. Vaarten/Ile
gems op 28 ronden; 9. Wijnands/Cornelissi
op 42 ronden.

In de wolken

" MVV'er Huub Driessen luidde het nieuwe jaarstijlvol in.
Compleet met Rolls Royce, champagne en witte smoking
haalde Huub zijn vriendin Miriam gistermiddag afbij het
station in Sittard. Het stel had de jaarwisseling gescheiden
moeten vieren. Miriam is van beroep stewardess en keerde
op nieuwjaarsdag terug van een buitenlandse vlucht.

Foto: PETER ROOZEN

Turbo’s Tobsport door dik bruynestyn
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Kan 1989 voorspoediger beginnen?
kantoor
Boekhoudkundig medewerkster
U kunt gaan werken bij een voedingsmiddelenbedrijf op de afde-
ling Boekhouding. U bent in het bezit van het MEAO A-diploma.
Bij voorkeur heeft u al enige administratieve ervaring. Uw werk
bestaat uit het verzorgen van de boekhoudkundige correspon-
dentie, het voeren van de bedrijfsadministratie en het bijhouden
van deboekingen. Uw leeftijd isca. 22jaar. De opdracht is voor lan-
ge tijd.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Expeditiemedewerkster
Ukunt gaan werken bij een expeditiebedrijf. U heefteengoedety-
pevaardigheid en al enige jaren algemene adminstratieve erva-
ring. Uw werk bestaat uit het verzorgen van de facturering en ex-
peditiepapieren.Bij voorkeur heeft u reeds gewerkt met geauto-
matiseerde systemen. De opdracht zal bij aanvang part-time zijn,
maar op korte termijn veranderen in full-time. Gezien de ligging
van het bedrijf is eigen vervoer een vereiste. De opdracht is voor
lange tijd.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Tekstverwerkster
U kunt gaan werken bij een bedrijf in Vaals als tekstverwerkster
WordPerfect. U verzorgt decorrespondentie in 3 talen. Uw type-
vaardigheid isgoed. Hetwerk zal op oproepbasiszijn, gemiddeld3
a 4dagdelen perweek, inoverleg metu. De opdracht is voor lange
tijd.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Administratief medewerkster
U gaatwerken bij een bouwtechnisch bedrijf op deafdeling Boek-
houding. U heeft een MEAO A- of BE-diploma of HAVO met bij-
voorbeeld een cursus op MBA-niveau en gevoel voor cijfermatig
werk. Het werk bestaat uit factuurcontrole en er wordt gewerkt
meteen geautomatiseerd systeem. Ervaring met een pc is eenver-
eiste. De opdracht is voor lange tijd.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Bedrijfsjournalist
Voor een relatie in de omgevingvan Heerlen. U heeft naast een
opleiding in de journalistiekrelevante ervaring. De opdracht gaat
ca. 3 maanden duren.
Informatie bij Frand van Bladel, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Tekstverwerkster
Voor een groot bedrijf in Heerlen. U heeft ruime ervaring met ver-
schillende apparatuur en diverse tekstverwerkingspakketten. U
bent ouder dan 23 jaar en u bent bereid om zowel part-time als
full-time te werken, eventueel als oproepkracht.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

MEAO’er A
Voor een bedrijf in deregio Heerlen. U heefteen afgeronde oplei-
ding enenige ervaring. U bent lange tijd beschikbaar enper direct______
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Receptioniste/telefoniste
Voor een bedrijf in Heerlen. U heeftervaring meteen middelgrote
telefooncentrale. Ukunt werken met een telefax en telex. Boven-
dien bent u bereid om ook andere administratieve werkzaamhe-
den te verrichten.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Datatypiste
Vooreen grootbedrijf in Heerlen. U beschikt over ruimeervaring.
U bentfull-time of part-time beschikbaar. De opdracht gaat lange
tijd duren.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Typiste
Voorverschillende bedrijven in Heerlen.U beschiktover recente er-
varing en uw typesnelheid ligt rond de 180aanslagen per minuut.
U bent zowel full-time als part-time beschikbaar.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Medisch typiste
Vooreen instelling in Heerlen. U heeft een typesnelheid van min.
180aanslagen per minuut. Uheeft eengoede kennis van de medi-
sche terminologie.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Boekhoudkundig medewerker
Vooreen grote instelling in Heerlen. U heeft een afgeronde MBA-
opleidmg. liefst gevolgd door SPD. U beschiktover recente werker-
varing en u kunt werken met een geautomatiseerde boekhou-
ding. Zelfstandigheid in deze functie is vereist.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

HEAO’r BE
Vooreen bedrijf in Hoensbroek. U bent tussen de 25en 35 jaaren u
beschiktover recente werkervaring in debedrijfseconomische rich-
ting. Eigen vervoer strekt tot aanbeveling.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Secretaresse
Voor verschillende relaties in de omgeving van Heerlen. U heeft
een afgeronde opleiding, liefst Bell-college of Schoevers. U be-
schikt over een typesnelheid van min. 180 aanslagenper minuut
en u bent bekend met tekstverwerkingsprogramma WordPerfect.
De opdracht gaat lange tijd duren en het betreft een full-time
functie.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Typiste
Uheeft min. MEAO S of Schoevers en u bentpart-time beschikbaar
voor een bedrijf in Bom. M.i.v. 9 januari a.s.
Informatie bij Ilse Maessen, tel. 04490-19 988,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Administratief medewerker
U kunt gaan werken bij een technisch bedrijf in Brunssum. U bent
bereid om alle voorkomende administratieve werkzaamheden
aan te pakken. In verband met de aard van het bedrijf is het van
belang dat u technisch inzicht en interesse heeft.Leeftijd: 17 tot 20
jaar. Het werk is voor lange tijd.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Administratief medewerkster
U kunt lange tijd aan de slag bij een bedrijf in Brunssum. U gaat
hier licht administratief werk verrichten. Daarnaast echter ook
kantinewerk. Leeftijd: 16 tot 20 jaar. Opleiding: LHNO, LEAO of
MAVO. Representativiteit is wel een vereiste.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Datatypisten
U kunt geregeld aan de slag als datatypiste. Ervaring is absoluut
noodzakelijk. De werkzaamheden kunnen zowel full-time als
part-time zijn.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Secretaresse
U kunt gaanwerken bij een artsenpraktijk in Brunssum. Kennis van
de medischeterminologie isniet vereist. Ervaring mettekstverwer-
ken en goede contactuele eigenschappen zijn wel noodzakelijk.
Het betreft een part-time baan voor langetijd.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91.
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Typiste
Ukunt direct aan de slag bij een bedrijf in Brunssum. U heeft een
goede typesnelheid en kunt secuur werken. De functie is part-ti-
me. De werktijden kunnen in overleg bepaald worden.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Secretaresse
Ukunt directaan de slag bij een bedrijf in de omgeving van Bruns-
sum. U heeft een opleiding MEAO S. De werkzaamheden bestaan
uit typen, tekstverwerken, telefoonbehandeling en receptionis-
tenwerk. Het betreft een part-time functie voor lange tijd.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

industrie
Werkstudenten
Bent u geïnteresseerd om naast uw studie enkele avonden per
week tewerken, dankunt u directaan de slagbij een productiebe-
drijf in Kerkrade. U bent 18 jaarof ouder en gaat als machinebe-
diende aan de slag. Werktijden: 23.00-07.00 uur. Kandidaten die-
nen telefonisch bereikbaar te zijn.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Meubelstoffeerder
U gaat werken bij een bedrijf in Kerkrade. U heeft veel ervaring
met hetstofferen van projectmeubels. Ukunt volledig zelfstandig
werken. De opdrachtgaat enkele maanden duren.Leeftijd: ca. 30
jaar.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00.
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Oproepkrachten
Bent u 18jaarof ouder, beschikt u over eigen vervoer enbent u bo-
vendien telefonisch bereikbaar, dankunt u gaan werken bij eeen
produktiebedrijf inKerkrade. U bentvan maandag t/m vrijdag di-
rect oproepbaar om in een 3-ploegndienst te gaan werken.
Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-45 15 00.
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Isoleerders
U kunt gaan werken bij een isolatiebedrijf in Heerlen. Wij zoeken
stevig mensen die GEEN HOOGTEVREES hebben, daar de werk-
zaamheden op ca. 8 meter hoogte op laddersplaatsvinden. Leef-
tijd: tot 30 jaar. De opdracht gaat enkele weken duren.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Textielbewerkers
U kunt gaan werken bij een bedrijf in de textielbewerkingsindus-
trie indien u 18 jaar of ouder bent. Na een korte inwerkperiode
kunt u voor lange tijd aan de slag. Bereidheid tot het werken in
een 2- of 3-ploegendienst is een absolute voorwaarde.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Produktiemedewerkers
U kunt directgaan werken bij een bedrijf in devoedingsmiddelen-
industrie. U bent 18 jaar of ouder en bereid om in een 3-ploegen-
dienst te werken. Uw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit
inpakken en bedienen van diverse machines. Verder vereist dit
werk inzet en een goede persoonlijke hygiëne. Na een korte in-
werkperiode kunt u voor iange tijd aan de slag.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Aardappelpitster
U kunt direct gaan werken bij een aardappelbedrijf in Hulsberg.
Het betreft een part-time baan in de ochtenduren. De opdracht
gaat lange tijd duren en eigen vervoer is aan te bevelen.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Ompakkers
U kunt direct gaan werken in het magazijn van een fabriek in
Hoensbroek. Erwordt gewerkt in 1-of 2-ploegen. Een sterkerug is
noodzakelijk i.v.m. buk-en tilwerk. Hetbedrijf hanteerteen week-
planning.

Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Produktiemedewerkers
U kunt direct gaan werken bij een fabriek in Hoensbroek. U kunt
worden ingezet voor verschillende produktielijnen. Er wordt ge-
werkt in 2-of 3-ploegen. Bij een goedewerkinzet kan deopdracht
lange tijd gaan duren.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Chauffeur
Voor een bierbrouwerij zoeken wij een chauffeur met een groot
rijbewijs, chauffeursdiplomaen ervaring met aanhangwagen. Het
betrefteenfull-time vacaturevoor lange tijd. Standplaats is Hoens-
broek.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Operator
Voor een verpakkingsbandenbedrijf in Heerlen zoeken wij een
operator in de vol-continu dienst. Na een inwerkperiodevan 2 da-
gen wordt u in een vaste ploeg ingedeeld. Eigen vervoer is nood-
zakelijk.
Informatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Inpaksters/bandwerksters
Voor een fabriek in Hoensbroek zoeken wij produktiemedewerk-
sters. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt in dagdienst met afwisse-
lende werkzaamheden. De opdracht kan lange tijd gaan duren.
Enige werkervaring in een produktiebedrijf is aan te beveleneven-
als eigen vervoer.
Informatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Afwerksters/slijpsters
Vooreen rubberfabriek in Nuth zoeken wij dames voor in de dag-
dienst en 2-ploegen. De opdracht gaat langetijd duren en eigen
vervoer is noodzakelijk.
Informatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Part-timers/werkstudenten
Voor diverse bedrijven in Heerlenenomgeving zoeken wij gemoti-
veerde krachten die enkele dagen door deweek of inhet weekend
kunnen werken. Hetbetreft diversewerkzaamheden zoals verhui-
zingen, inpakwerk, produktiewerk, magazijnwerk. Uw leeftijd is
geen bezwaar. Wel dientuover eigen vervoer te beschikken en te-
lefonisch bereikbaar te zijn.
Informatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Produktiemedewerkers
Voor een bedrijf in Sittard, dagdienst en 3-ploegendienst. U bent
in hetbezit van een LTS diploma op C-niveau of MAVO met schei-
kunde. De opdracht duurt lange tijd.
Informatie bij Kitty Pepels of Jacqueline Meeuwissen,
tel. 04490-19 988,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Produktiemedewerkers
Part-time, uwerkt om deweek 'sochtendsof 'smiddags bij een be-
drijf in Sittard. U bent in het bezit van een LBO-diploma en een
goed gezichtsvermogen is vereist.
Informatie bij Kitty Pepels of Jacqueline Meeuwissen,
tel. 04490-19 988,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Hulpkrachten
Vooreen bedrijf in Sittard. Full-time. Leeftijd tussen 17en 20 jaar.
De opdracht duurt 4 a 6 weken.
Informatie bij Kitty Pepels of Jacqueline Meeuwissen,
tel. 04490-19 988.
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Produktiemedewerkers
Het betreft werk in dagdienst bij een bedrijf in Sittard. U bent in
het bezit van een MAVO- of LBO-diploma. U kunt secuur werken
en bent lange tijd beschikbaar.
Informatie bij Kitty Pepels of Jacqueline Meeuwissen,
tel. 04490-19 988.
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Industrieel reiniger
U bent tussen 21 en 35 jaar oud en u heeft geen bezwaar tegen
zwaar envaak vuil werk. U verkeert ingoede gezondheiden bent
niet brildragend. Indien u een LTS-opleiding heeft en werkerva-
ring, dankunnen wij u een baan voor lange tijd in hetvooruitzicht
stellen.
Informatie bij Kitty Pepels of Jacqueline Meeuwissen,
tel. 04490-19 988,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Chauffeur
Uwilt enkelemaanden werken in het rayon Zuid-limburg. U heeft
ervaring en bent in het bezit vaneen grootrijbewijs. Hetwerk be-
gint in de eerste week van januari.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Naaister
Ubent niet ouder dan 20 jaaren heeft een opleiding LHNO naald-
vakken of gelijkwaardigeopleiding. U wilt in een confectie-atelier
werken. Er heerst een goede sfeer, ervaring isniet noodzakelijk.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Medewerker bakkerij
U kunt lange tijd werken in3-ploegendienst. U heefteenopleiding
LTS Consumptief. Het bedrijf biedt een goede salariëring.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Studenten/weekendwerkers
Die voor losse dagen aan de slag willen. U kunt zelf aangeven wel-
ke dagen u beschikbaarbent. Hetbetreft diverse werkzaamheden
waaronder laden, lossen, inpakken en uitsorteren.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Kapper
U wilt lange tijd werken'als oproepkracht. U benteerste kapper en
bekend met het knippen van dames en heren.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Heftruckchauffeur
U kunt aan deslag in de expeditie-afdeling van een produktiebe-
drijf. Recente ervaring en bekendheid metverschillende heftrucks
strekt tot aanbevelingwanthet betreft zeer breekbaar materiaal.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Machinebediende
U heefteen afgeronde LTS-opleiding en wilt indagdienstwerken
U heeftenig technisch inzicht en u kunt zelfstandig functioneren.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum. Rumpenerstraat 79.

schoonmaak
Werkster
Ugaatwerken bij een kantoor in Vaalswaar u omdeandere de an-
deredag (behalve hetweekend) van 17.00-19.00uur gaatpoetsen.
De opdracht gaat ca. 2 weken duren. Eigen vervoer is noodzake-
lijk, reiskosten worden vergoed.
Informatie bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

techniek
Constructiebankwerkers
U kunt gaan werken bij een toeleveringsbedrijf voor de bouw. U
heeft uw LTS-diploma gehaald enkunt zelfstandig werken. Ubent
langetijd beschikbaar en u gaatwerken in dagdienst. Ook leerling-
constructiebankwerkerskunnen wij plaatsen.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

CO2-lasser
Vooreen bedrijf in Kerkrade zijn wij op zoek naareen ervaren las-
ser. Uwwerkzaamheden bestaan uit hetaan elkaar lassen van klei-
ne machine-onderdelen. De duur van de opdracht is onbekend.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

LTS’ers Installatietechniek
Voor een installatiebedrijf in Hoensbroekzijn wij op zoek naar er-
varen en hulp- cv-monteurs en loodgieters. U heeftLTS Installatie-
techniek, bij voorkeur aangevuld meteen GAWALO-opleiding.De
opdracht gaat lange tijd duren.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Machinebankwerkers
Voor een bedrijf inKerkrade zijn wij op zoek naar goede krachten
die in dagdienstwillen werken. U gaat een produktiemachine be-
dienen en verricht seriematig werk. U heeft bij voorkeur een LTS-
opleiding Mechanische Techniek.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

LTS’ers Metaal
U kunt gaan werken in 3-ploegendienst bij diverse bedrijven in
Heerlen en omgeving. Een LTS-diploma is niet noodzakelijk. U
heeft bij voorkeur enige ervaring inlassen, slijpen, frezenen draai-
en. Het werk kan lange tijd gaan duren.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

LTS’ers B/C-niveau
U kunt gaanwerken in volcontinu-dienst bij een kunststofverwer-
kend bedrijf in Brunssum. U heeft uw LTS-diploma behaald en
weet van aanpakken. De opdracht gaat lange tijd duren.
Informatie bij Geke Kooy. tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Tekenaar/constructeur piping
Vooreenbedrijf in hetcentrumvan Heerlen. U heeft MTS/HTSWtb
en min. 1 jaar tekenervaring. De opdracht is voor lange tijd.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Elektromonteurs
Voor diverse bedrijven in Heerlen en omgeving. U heeft een LTS
E-opleiding en liefst enige ervaring opgedaan in deze branche. De
opdrachten gaan lange tijd duren.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Projecttekenaar meubels
U kunt gaan werken bij een meubel- en timmerfabriek in Kerkra-
de. U heeft reeds eerder meubels ontworpen en getekend voor
grote projecten. De opdracht is voor langetijd.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Elektrotekenaar
Vooreen bedrijf in Heerlen. U heeftMTS Elektra/Energietechniek
en reeds enige tekenervaringopgedaan. Deopdracht is voorlange
tijd.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

Auto-elektronica-monteur
Voor een opdrachtgeverin Heerlen. Uheeft ervaring alsautomon-
teur en bent bekend met auto-elektronica. U kunt zelfstandig
werken en weet van aanpakken.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22,
Heerlen, Akerstraat 26.

gezondheidszorg
Ziekenverzorgende
Heeft u recente ervaring ofbent u een aantal jaren nietactief ge-
weest op dearbeidsmarkt? In beide gevallen kunt u via ons aande
slag, zowel full-time als part-time. Wij plannen vooru een passend
werkrooster. De voorkeur gaat uit naar een kandidate met eigen

vervoer.
Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

horeca
Leerlingkok
Vooreen restaurant in het centrumvan Heerlen. De voorkeur gaat
uit naar een enthousiastekandidaat van ca. 19 jaar.Heb jeervaring
en/of een opleiding metrestaurant/keukenwerkzaamheden, dan
kun je full-time aan de slag.
Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26. ,

Kok
Voor een eetcafé in Heerlen. Het betreft een full-time baan voor
lange tijd. De werktijden zijn variabel, doch niet tot later dan ca.
22.00 uur. U dient zelfstandig te kunnen werken.
Informatie bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Verpleegkundige
Heeft u ervaring opeen eerste hulpafdeling (EHBO) en/of ervaring
met hetaanbrengen van gips, dankunt u direct aan de slag. Het
betreft een full-time baan in dagdienst voor lange tijd.
Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

A-verpleegkundigen
Wij hebben regelmatig werk voor A-verpleegkundigen en
HBOV'ers. Het gaat om opdrachten voorzowel korte als lange pe-
rioden.
Informatie bij Ilse Maessen, tel. 04490-19 988,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Bejaardenverzorgenden
Bent u een bejaardenverzorgende en full-time beschikbaar, dan
hebben wij regelmatig werk voor u.
Informatie bij Ilse Maessen, tel. 04490-19 988,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Ziekenverzorgenden
U kunt gaan werken bij verschillende instellingen in Brunssum en
omgeving. U bent bereid om te werken als oproepkracht. De
werkzaamheden kunnen zowel ffill-time als part-time zijn.
Informatie bij Ronny Joosten, te1.045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Apothekersassistente
Voor een apotheek in de omgeving van Brunssum. Recente erva-
ring is noodzakelijk. De functie is part-time en voor lange tijd.
Informatie bij Ronny Joosten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

Frituurhulp
Voor een frituur in het centrum van Heerlen. De werkzaamheden
omvatten o.a. de verkoop van frites, snacksen ijs. Het is een full-ti-
me baan waarbij op dekoopavond en dezaterdag gewerkt moet
worden. De werktijden zijn volgens de winkeltijden. De opdracht
gaan lange tijd duren. Leeftijd: ca. 19 jaar.
Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Serveerster
Voor een eetcafé in Heerlen. U wiltvoor 30 uur per week aan de
slag vanaf 12.00tot 18.00uur, ook in de weekenden. Ervaring en/
of opleiding zijn niet vereist, enthousiasme en inzet des te meer.
Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Barkeeper
U bent een ervaren kracht en kuntzelfstandig werken. Uzoekt bij
voorkeur een baan voor in de avondurenen ookvoor de weeken-
den. Leeftijd: vanaf 25 jaar.
Informatie bij Eveline Lemmens, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Ober/student
Indien u 18jaarof ouderbent kunt u voor3 avonden perweekaan
de slag. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring.
Informatie bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Kamermeisje
Ukunt directbeginnen bij een hotel in Heerlenwaar u elkedagom
8.00 uur begint. Hetwerk gaat minstens 2 weken duren. U dient
bereid tezijn ook de weekenden tewerken. Per weekwerkt u tus-
sen de 15 en 30 uur.
Informatie bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Kok en leerlingkok
Wij kunnen u directplaatsen bij een restaurant in hetcentrum van
Heerlen, waar u 6 dagen per week gaat werken. Opleiding is niet
belangrijk, ervaring des te meer. Bekendheid met visgerechten is
een pre.
Informatie bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Serveerster
Voor een bedrijf in Sittard zoeken wij een serveerster dieca. 30 uur
per week wil werken in onregelmatige dienst. U bent niet ouder
dan 30 jaar en in het bezit van zwart/wit kleding.
Informatie bij Kitty Pepels of Jacqueline Meeuwissen,
tel. 04490-19 988,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

detailhandel
Verkoopster
Vooreen cadeaushop in Heerlen. U heeft commerciële capacitei-
ten en bent bereid zowel full-time als op afroep te werken. Leef-
tijd: ca. 19 jaar.
Informatie bij Katinka Hundscheid, tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

"ir randstad uitzendbureau
Voor bemiddeling

zoeken wij met

spoed
woonhuizen in een straal
van 10 km rond Geleen
-Sittard, tussen
/100.000- en

’ 500.000,-. Bel vrijblij-
vend Peters & Partners

Makelaars en Taxateurs
0.g., Agnes Printhagenstr.
36. 6161 EK Geleen. Tel.
04490-48191.

YORKSHIRE TERRIËRS
en boemerhondjes. Tel.
04459-1237.
LAMMEREN te k. 10 st. in
een koop. Mariabergstr. 10
Schinveld.
Te k. Mechelse HERDER
met certificaat, mechelse
herder 8 wkn. oud en Do-
bermann, tel. 04490-38119.
Kuvasz-kennel Grote von
Riessenberg heeft nog 3
PUPS kampioensafstam-
ming tel. 09-3287686792.
Te k. BOUVIER pup 4
mnd. tevens bouvier teef, 4
ir. en reu 12 mnd. 045-
-244867 b.g.g. 258825.

Tek. BOUVIER pups 2 reu,
met stamb. Tel 045-315878.

KAMER te h. met alle voor-
zieningen bij centr. Kerkra-
de. Tel. 045-461870/452269.
Te h. in K'rade-Chèvre-
mont (5 min. v.a. station),
festoff. en gemeub.,

-km.app., w.k. keuken,slpk. bad, w.c, berg, tel., tv-
aansl. Huursub. mog. 045--457406.
Gemeub. zit/slaapk, cv.,douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1 of 19 K'rade.
Valkenburg, tè huur APP.
alle comfort ml. 04406-
-13178 b.g.g. 15390.

Gemeub. KAMER gebr.
keuken, douche, w.e.
Schaesbergerw. 152 Heer-
len.
Te h. BOYENWONING,
aparte ingang, centr.
Eygelshoven voor rustige
mensen. Br. ond. nr. XE 019
LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
1 pers. APPARTEMENT te

Kerkrade, woonslpk, eig.
keuk, douche, w.e. geh. ge-
meub. ’380,-, p. mnd. Tel.
045-461282.
APPARTEMENT te. h.
voor alleenst. of paar. in
Kerkrade-Vink. Tel. 045-
-725667.
KAMER te h. in Voeren-
daal. Inl. na 19 u. 045-
-750229.

ZIT/SLAAPK. met gebr. v.
keuken, douche, wc, cv
w.k. water op kamer, te-
vens studio/app. all-in.
Heisterberg te Hoensbroek
na 14 uur: 11)45-229654.

Cursus KLEDINGMAKEN
start begin jan. Inl. 04490-,
15169.
Goed gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-
DING in Heerlen, Hoens-
broek, Sittard en Maas-
tricht. Inl.: E.C. De Horizon.
Tel. 045-210541.

Liever
100% rijles dan

30% korting
Autorijles is een zaak van
vertrouwen. Ga daarom
naar de vakman met jaren
ervaring: geen gesjoemel
-geen kortingen, want dat
betaalt u toch terug. Kies
een van onderstaande
8.8.R.0.-rijscholen.

Brunssum 045-
Leijten 251418

Heerlen 045-
Sjef Dörenberg 213735
Ger Scheijen 415601

Hoensbroek 045-
Schulz 211667

Kerkrade 045-
Piet Hillebrand 415597

Nico Zoet 456772
Nuth 045-

Kubben 241467
Simpelveld 045-

RietSnackers 441966
Winthagen 443252

Vaals 04454-
Simons 2443

Voerendaal 045-
Peter Kokkelkoren 750995
ROCK & ROLL CLUB GE-
LEEN start op zondag 15
jan. weer met cursussen
Rock & Roll en Boogie in
Eldorado Bongerd 5 te
Spaubeek. Inschrijven kan
op dinsdag 10 en woensdag
11 jan. tussen 19.00 - 21.00 u.
op bovenstaand adres.
Voor ml. 04490-41790.

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

’ 600,-. Inl. 04490-45033.

SILO-verharding, erfverh.
etc. vlgs. nw. stabilsatie-'
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE, bel dan Huw. Rel.
Bemidd. Buro „Levensge-
luk". Tel. 045-211948.
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Partners-Trust HUWE-
LIJKSRELATIEBURO
info 045-461235.
Vrouw 49 jr. flink postuur
zkt. kennism. m. MAN 50-
-55 jr. Br. o. no. 326 LD
Rumpenerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.

Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).

Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboorfl
en Moers, Streeperstr. 29.
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.^
Prof. ONDERZOEK en Re-
search binnen- en buiten'
land. Tel. 045-728370.

Antieke KEUKENKAS-
TEN vanaf ’475-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’ 475,-'
{oogkasten vanaf ’ 975,-'
cyhnder bureaus ’ 1375,-'
slaapkamers vanaf’ 1275,-:
Souren (witte boerderij b}J
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860. ,



Familiebezoek
"ij zou naar het noorden

komen. Tot de krokusvakantie
ging alles ter plaatse toch
dicht, overwintering zoals in
Benidorm en Malaga is er (nog)
niet bij, tijd voor wat
familiebezoek tijdens de
feestdagen in Nederland en
België. We spreken af in hartje
Antwerpen. Heen was hij
vertrokken met een GTI, terug
reisde hij per Pajero. De jeep
moest een beetje
opgekalefaterd. Wat sierstrips,
sportvelgen, een grill. Was nu
mooi gelegenheid voor.

Hij had zijn centjes altijd goed
beheerd, zei zijn moeder nog.
En misschien trokken zijn
genen ook wel richting horeca:
ouders ooit hotel in
's-Heerenberg, daarna slijterij
in Zandvoort. Maar zelf had hij
nooit diebehoefte in zich
kunnen ontdekken. Een
bistro..., hou es op.

„Tja, hoe kom je daar terecht?
In Holland wist ik niet meer
wat ik moest doen. Ik had al
eens aan Italië gedacht, of
Curacao, maar het leek me er
allemaal zo uitgemolken. En
ineens een advertentievan een
zaak te koop aan de Algarve.
Nou, dacht ik, dan ben ik weg
ook. We zijn er twee keer heen
geweest, en toen was het
bekeken. In minder dan een
maand".

Zijn huis in Putte kon hij
verhuren aan een Amerikaan
van de basis-Woensdrecht. En
toen de laatste rakettenkadet
was verdwenen, heeft hij het
maar verkocht. Zijn
bouwbedrijf had hij al
geschonken aan een voorman,
en nou zit hij dus daar, 10km
van Portimao, 50 van Faro. Na
een paar omzwervingen
inmiddels bezig aan zrjn derde
huis, maar hij lijkt zijn
bestemming nu te hebben
gevonden. Heeft het geweldig
naar zijn zin. Samen metDiana
Horremans, uit Zoersel,
Antwerpen, zijn nieuwe steun
en toeverlaat in 101, leven én
labeur.

Werktijden
Wat hem vooral aansprak
waren de verdiensten en de
werktijden. En in dat eerste
jaar heeft het één noch het
ander hem ook maar een
moment teleurgesteld. De zaak
draaitvan zes tot twaalf, één
uur 's nachts, 's Morgens dan
op het strand ofaan het
zwembad, en om half vijf het
opstarten van een nieuwe dag.
Zeven dagen in de week, maar
nu is hij drie maanden dicht.
Het klimaat is best nog lekker,
en cv. behoeft het huis niet,
alleen een open haard voor de
ergste 'kou.

„Als je je aan het tempo hebt
aangepast, is het er helemaal
best uit te houden. Vijf dingen
op één dag willen doen, dat
gaat niet. Je moet 's avonds
gewoon tevreden zijn als jeer
al één voor mekaar hebt. Even
wennen, maar wel zo
rustgevend".

„Het duurt ook wel even
voordat je binnen bent. Wij
hebben met onze documenten
van links naar rechts gelopen,
maar vier maanden is niks. Er

zijn mensen die een jaar
wachten. Ik heb een b.v.
gesticht, ben bij mijneigen b.v.
in dienst getreden, en heb
ergens een residentie
genomen. Alleen, voordat je
dan ergens definitief bent
gesetteld, gaat er wel een poos
overheen. Met als gevolg, dat
we nu pas hebben uitgepakt,
en zowat alles dubbel hebben.
Je moet toch strijken,
stofzuigen, wassen"?

We maken ons een
voorstelling. Een wit
etablissement, ruim en koel?
Fout. Het is ,één van de betere
bistro's' ter plekke', maar
gekocht van een Nederlander
('Braziliaanse Kees, bekend in
Amsterdam,' zegt de nieuwe
eigenaar), en dat betekent een
bistro-op-zijn-Frans/Nederlan
ds. Je hoeft er niet met een
stropdas aan tafel, kunt in
vakantiestemming blijven,
moet jewel thuisvoelen.
Tegen zessen komen de
stamgasten, meest
Nederlanders. Hans van het
krantestalletje, zwarte Kees
zelf, die van het zilverzaakje,
van een bar, een stuk of zes,
acht. Dan worden de nieuwtjes
uitgewisseld, de
voetbaluitslagen besproken,
en Roy Schuiten schenkt de
kelkjes nog eens vol.

Tour de France
Maar, laten we het nog eens
over de koers hebben.
Roy Schuiten beleefde een
julimaand, niet zonder
leedvermaak. Pedro Delgado
had de Tour de France
gewonnen, en dat betekende
champagnevoor de hele zaak.
Maar Rooks had toch verloren,
zeiden de stamgasten? Een
Nederlander tweede... Jawel,
maar Schuiten dacht terug aan
eind 1985, toen hij de blonde
krullebol uit Segovia had
vastgelegd bij PDM.
Minachtend en argwanend was
er toen over gesproken: die
wint hooguit een ritje. Maar hij

won één, bijna twee keer het
eindklasement. En, op de
hoogste trede in Parijs, juli
1988, stond er geen PDM meer
op zijn shirt. Leedvermaak aan
de Algarve.

„Ik had het niet goed gedaan,
hè. Althans, ik was contactarm- dat was het argument, dat ze
naar voren schoven.Wat moet
je dan zeggen? Kom eens
kijken in mijn bistro, zou ik ze
aanraden. Ze hebben de
resterende twee jaar netjes
doorbetaald, maar dat is ook
het enige. Ik vind het nog
steeds onterecht, dat ze mij op
straat hebben gezet. En het is
nu toch gewoon een
rommeltje? Die komt, die gaat,
die is ontevreden, dieblijft
ondef de verwachtingen...".

„Ik begrijp ook absoluut de rol
van Krikke niet, de manager.
Een co-sponsor moet zich toch
nooitkunnen mengen bij de
hoofdsponsor? Die kan nooit
de belangen verdedigen van
het medium. Zijn eigen
belangen, ja, Amerika... Ze
doen een kanjer weg, Delgado,
en ze halen een invalide voor
binnen, LeMond. En vóór de
Tour maar zeggen: ik heb dit
gedaan voor LeMond, en dat
gedaan. Nee, Krikke heeft het
voor zichzélf gedaan, in
Amerika. Dat Rooks nog zo
goed rijdt, en de boel een
beetje camoufleert... Maar je
ziet wél de jongenwinnen, die
ze hebben weggestuurd. Lijkt
me een hard gelag voor een
sponsor".

Nogmaals, het jaar was niet
eens zó slecht, voor een debuut
met tegenwerking van alle
kant. Tijdens de WK in
Colorado Springs 1986 werd
Schuiten nog officieel
'beëdigd' als ploegleider voor
ook het tweede jaar. Maar de
'eerste waarschuwing',
daterend van een week of drie
eerder aan het slot van de
Ronde van Nederland, was
blijven hangen. Gerrie
Knetemann had zich middels

de eindzege weer zon
autoriteit opgebouwd, dat het
wel mis móést gaan.
Knetemann was door Schuiten
aan een contract geholpen,
maar stond nu aan debasis van
diens vastloper. Een wiel kan
raar rollen.

Schuiten nu, de verbittering al
met heel wat vinho verdes
weggespoeld: „Ik regelde alles,
tot er een snuiter (Knetemann,
-red.) vreesde dat zijn kop ging
rollen en dacht: dan moet ik
mijn eigen kop gauw zien te
redden. Ja, en als dan ook de
sponsor gaatredeneren, dat het
kapitaal op de fiets zit en niet
ernaast, dan weet ik wel hoe
laat het is. Toen heeft Krikke
zich dusrazendsnel naar voren
geschoven, en is de hele boel
gaan besturen".

Nuchter
'Slachtoffer van een complot'?
„Ik ben daar nuchter in. Maar
voor zon sponsor komt de
waarheid toch van degene die
het mooiste verhaal kan
vertellen. Ik had van Krikke
een andere pet op, maar in die
tijd is mijn broek behoorlijk
afgezakt. Die man had alles,
behalve één ding:
naamsbekendheid.Hij was
baas van wat holdings en dan
mag-ie van mij best in eigen
belang redeneren en handelen.
Maar het waren oneingelijke
argumenten, waarmee hij de
directie bespeelde,
tegelijkertijd alle macht naar
zich toe trok, en financieel zo
min mogelijk risico meer ging
lopen".

Voorbeeld? „Hij mocht dus als
co-sponsor de fietsen leveren
voor een x-bedrag. Fors geld,
hoor. En die investering moest
hij dan weer terug zien te
verdienen bij Campagnolo,
Clement, en al die
materiaal-leveranciers. Maar
dat lukte niet zo best; de beste
tijd was voorbij, zeiden ze.
Toen is hij diemini-truitjes, die
handjes voor in de auto, en al

dat soort dingen gaan maken
om uit zijn investering te
komen. Nou, beetje gespeelde
ontevredenheid over mij, en hij
was binnen. "

sport

Van de valstrikken bij PDM en het 'complot Knetemann' naar het aardsparadijs van de Algarve

ROY SCHUITEN:

'De groeten aan
wielerland

en zeg dat ik
nóóit terugkom'

Van onze verslaggever

ANTWERPEN - Eerlijk gezegd waren we
hem kwijt. Trouwens, bijna niemand wist
waar hij uithing. Vage duidingen, als zou hij
met een Vlaamse vriendin ergens in Portu-
gal een restaurant zijn begonnen; maar daar
bleef het bij. Geheel in de stijl van zijn ge-
woonten leek hij de gedaantevan een mol te
hebben aangenomen. De telefoon in het huis
te Putte reageerde niet meer, bij het manage-
ment van zijn voormalige ploeg werd hij zo
goed als doodgezwegen. De gewezen wiel-,
renner, excellent in tijdritten en achtervol-
ging, leek na anderhalf, stormachtig jaar aan
het stuur ploegleiderswagen van de aardbo-
dem verdwenen.

Begin november 1986 was het
gedaan. Bleek het 'directeur
sPortif-schap een kortstondig
avontuur te zijn geweest. Roy
Schuiten werd door PDM
gedanktvoor de bewezendiensten, voor het
Professioneel op poten zettenvan een wielerploeg. Hij kreeg
te horen dat hij contactarm
was, dat er voor hem in de
nieuwe top
Gisbers-Krikke-Jansen-Vander Kruijs geen plaats meer
was. De overeengekomen, nog
resterende twee jaar salaris zou
worden doorbetaald.

Zijn ex-schoonoudersverwezen door naar zijn
moeder, inAmsterdam-Osdorp. En, het
verhaal klopte. Schuiten zat
aan de Algarve, als baas vaneen bistro.
Zoals hij als coureur na de
Raleigh-tijd plotseling voor
Italiaanse en Spaanse ploegenwas gaan rijden, zoals hij na
zijn actieve periode een
bouwbedrijf in Duitsland was
begonnen, zoals hij juli 1985van praktisch de een op de
andere dag was
gebombardeerd tot ploegleidervan de nieuwePDM-ploeg-met-geld, om na
eén nog best succesvol seizoen
Pardoes op straat te worden
gezet, zo had hij daarnaweerbuis en have verlaten voor eenvolstrekt onvoorspelbare,
culinaire switch naar de
Portugese vakantie-zuidkust.
"Peter Post zei me eens, datj*°y te netjes was opgevoed",
herinnert zijn moeder zich.

moeten het dan allemaalKnetemannetjes worden?"

naam valt voordat ons de
affaire-van-toén te binnen is
geschoten. Knetemann was opbet allerlaatste moment door
Musicus Tony Eyk bij PDM
oinnengepraat. Later in het
seizoen bleek dat Knetemann
wel eens dekwade genius
achter Schuitens vroegtijdige
yertrek kon zijn geweest. „Hij
js een klein, rot appeltje", lietSchuiten zich er ooit over
pntvallen. Maar bij nader
lrizien heeft hij nog een tweede,
Minstens zo intrigerende
"guur-met-zaag bij zijn
stoelpoten ontwaard. De
huidige manager ManfredKrikke.
ttet had gestormd aan de
Algarve. De
telefoonverbinding is volstrekt

Gemeenschap.Zomaar een dag, eind
November. De modder is van
de bergen het dorp
lngestroomd. Kelders liepen
v°l. een papegaai kon nietmeer worden gered, de goten

rivieren. Van het
dorpsplein in Praia do
v-arvoeiro werden veertig
jvagens met zand geschept,
kinds 1947 was het niet meer
2o'n noodweer geweest.- Maar
een dag later scheen de zon,
was het buiten achttien graden,
en konden de hemden met
Korte mouwen weer uit dekast.Zoals de Algarve in de winter
°ok behoort te zijn.

% Bistrohouder
Roy Schuiten
en vriendin:

'Bij PDM is het
nu één groot

rommeltje. Ze
doen een kanjer

weg en kopen
een invalide.'
Foto: COR VOS

Bekokstoofd
„Hij zou wel gelijk hebben
inzake management,
redeneerden ze bij PDM. Maar
wel vréémd, dat iemand van
een paar ton de dienst kan
uitmaken over investeerders
van een paar miljoen. Ik kreeg
steeds minder te doen in de
nieuwe constellatie. Maar alles
was natuurlijk alllang
bekokstoofd. De tekeningen
lagenal klaar. Toen had ik geen
alternatief meer. Ik heb een
advocaat meegenomen, heb
afgerekend, kwam zeshonderd
gulden tekort op zes ton, het
was heel snel beslist. Zo werk
ik niet, tot ziens, en geld mee".

„Ach wat, de fietsen stonden
bij mij, waren eigendom van de
ploeg. Ze zijn weggehaald door
Krikke, nou dan weet je wel
wat er gebeurt... Dat geld zou
terugmoeten in de kas van de
stichting, daarkun je weer een
renner van kopen. Van met
vakantie gaan desnoods. Niet
dus".

Dat is dus méér het verhaal
achter het plotselinge einde,
dan datvan zijn controverse
met Knetemann? Deels, want
Schuiten reserveert ook voor
zijn ex-wegkapitein nog altijd
een hoofdrol. Zeker waar de
beïnvloedingvan de sponsor is
begonnen. Knetemann
introduceerde het begrip
'kleuterklas', hij had in een nog
nooit zo amateuristische
formatie de Tour moeten
rijden.

„Hij kende de samenstelling
toch, toen hij tekende? Maar
als dan twee van je routiniers
kort voor de start wegvallen
door ziekte, moet je dan maar
met acht renners gaan rijden?
Maar Knetemann moest
opeens weer werken. Hij had

een jaarradio-verslaggeving
achter derug, en het idee dat
hij opnieuw in een auto aan de
streep zou worden gebracht.
Zo is het dus niet. En als hij
doorrijdt bij een lekke band in
een ploegentijdrit, en het kost
ons een paar renners, dan zeg
ik toch dat Knetemann
niemand iets hoeft te verwijten
behalve zichzelf. Behalve
degene die besliste hard 'door
te trekken toen er panne was.
En Gisbers had ac
achterblijvers in de tweede
wagen toch ook een beetje
kunnen staveren? Wat maken
die paar boetes nou uit?"

Vedette
Schuiten zou zich ook veel te
veel hebben ingelaten met
alleen maar de vedette in de
ploeg, met Delgado. „Daar ging
het toch ook om? Hij was toch
degene die in de Tour geld
moest gaan verdienen voor de
hele ploeg? Mag die dan wat
extra aandacht als hij 's avonds
alleen aan een tafeltje zit? Ik
heb zelf in Italiaanse en
Spaanse ploegen gereden, ik
weet wat het is tegen niemand
te kunnen aanpraten. Had
Knetemann moeten inzien, hij
spreekt toch ook Frans? Maar
hij ging stoken, steun zoeken
achter mijn rug bij de
jongeren: Gisbers was veel
aardiger, zou veel meer tijd
voor ze hebben."

Of Schuiten een hekel heeft
gekregen aan Knetemann?
„Hij zoekt het maar lekker uit.
Hij fietst nog en ik doe dit. Op
het moment zelf was ik kwaad,
ja. Dat ik tegen zon muur van ',
onbegrip moest optornen bij
de sponsor. Maar Knetemann
is populair, hij doet spelletjes,
zit in een panel, hij is in feite
levensgevaarlijk. Bij een
Nederlandse firma dan.
Delgado moest ook niks van
hem hebben, vond hem veel te
druk. En wat dacht je van
Raas? Dat waren vriendjes,
maar Raas heeft hem nooit in
dienst genomen toen
Knetemann nog zonder
contract liep. Raas was ook
jongals ploegleider, maar die
had de valstrikken misschien
beter door".

Schuiten aan de Algarve. Hij
hield altijd al van een beetje
stijl. Geniet van een mooi
leven, nu. „Ik doe eigenlijk
niks. Ik wacht achter de bar, ik
zie de mensen binnenkomen, 'neem op wat ze willen drinken,
ik schrijf de bon uit, weet wat
er langs dekeuken passeert, en
reken af. We zijn met zn
achten, hebben zes man
personeel, er kunnen zon
zestig mensen tegelijk in. En -we beginnen nu ook met een
buitenterras met zestien
stoelen. Ik moet straks eerst
langs Porto om goeie stoelen te
bestellen, want die we nu
hebben met dierechte ruggen,
dat is niks".
Hij knikt, trekt de mond in de
pose van opperste
tevredenheid: dit is wel zo
ongeveer wat hij zich van het
leven heeft voorgesteld, de
beste 'ploeg' waarvoor Roy
Schuiten ooit heeft gereden.
„Ja, qua verdiensten wel, denk
ik." Wielersport? Een
gepasseerd station.Over en uit.
Hij heeft nog een jaar
getwijfeld, gesprekken gehad,
een brief liggen van een
bestaande sponsor waar hij zo
kon beginnen, maar hij wist:
het is veel te wankel, daar doe
ik niet meer aan mee. Zo ben je
er, zo ben je er niet meer.

Een constructie, zoals
Krikke-Gisbers-Jansen die
voor ogen hebben: als PDM
stopt, het hele wielerbedrijf
verhuren aan een volgende
sponsor? Roy Schuiten schudt
het hoofd: „Ik wens ze alle
succes, maar ik geloof er niet
in. Je ziet de problemen van
Guimard en Fignon. Dat wérkt
toch ook niet: tien miljoen
investeren en nergens meer
iets over te zeggen hebben?"

Grote geld
„Alleen Post, die heeft het
goed gedaan. Maar die is ook
begonnen in een tijd, dat het -
nog kon: opleiden, het juiste
personeel om zich heen,
werken vanuit het niets naar
een soort monopolie. Maar nu
moet Post ook Van Poppel
wegkopen bij Raas, worden
zijn mekaniekers en soigneurs'
net zo goed onder zijn handen
weggekocht, heeft hij het
alleenrecht niet meer. Zó
moeilijk is het al geworden.
Alleen moet hij mij niet
verwijten, dat ik het grote geld
aan hetrollen heb gebracht,
want dan vergeet hij Tapie".

Bij het oplopen van de
Keyserlei zegt hij met een
vlotte mixture van
hartelijkheid en sarcasme:
„Gezellig, zo weer eens te
praten. Doe je iedereen in
wielerland de groeten van me?
Maar zeg er maar bij, dat ik
nóóit meer terugkom".
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het weekeinde van

de doordravers

Hennie Grift
en Patty:

'Ons leven gaat buiten
de gemeenschap om'

Hennie Grift (42) is pikeur en.
trainer van drafpaarden. Hij is
een van de besten van Neder-
land. Twee dagen voor kerst
boekte hij zijn duizendste over-
winning, met het paard 'Belmon-
do', uitgerekend op de baan van
Schaesberg. Dat kwam goed uit.
„Het was zaak te proberen de
duizendste zege op eigen baan te
behalen. Ik heb het er op aan ge-
stuurd, omdat ik het leuk vond
voor het publiek." Grift is een,
wat je kunt noemen, 'verborgen'
sportkampioen. Hij wint de ene
na de andere wedstrijd, maar zijn
naam wordt nog altijd verwis-
seld met die van de schaatser (al
heette die Van der Grift). Of met
die van Evert Grift, de eerste
winnaar van de wielerronde van
Limburg in 1948. „Maar dat was
mijn oom."
Éénduizend overwinningen,
daar hinnikt geen paard naar.
„Dat komt omdat ik op dit mo-
ment nog niet de allerbeste ben.
De namen Van Dooyeweerd en
Wagenaar zijn beroemder. En
Smeding is nu een hele goeie.
Die wint per jaarmeer dan twee-
honderd koersen. Ik zit tegen de
honderdnegentig per seizoen.
Maar ik ga door. In '89 moet ik
kampioen van Nederland wor-
den." Zijn geheim is simpel.
„Wat ik doe, is hetzelfde als een
voetbaltrainer. Je hebt paarden
die niet passen in een bepaald
schema. Ik zorg dat het paard
zich happy blijft voelen. Je
brengt hem in topconditie, zon-
der dat hij zijn zelfvertrouwen
verliest." Het ei van Columbus
dus. „Als je niet presteert, neemt
de eigenaarvan het paard een an-
dere trainer."
De 'eigenaren', dat zijn de 'klan-
ten' van Hennie Grift en zijn
partner Patty. Entrainement
Grift op Schaesberg heeft klan-
diziein heelLimburg en een deel
van België. Beste paard van de
stal is 'Veric Brach', een negenja-
rige draver, eigendom van slager
Tuur Reijntjes in Gronsveld (ge-
garandeerd een keurslager, 'Ver-
ic Brach' is nauwelijks te klop-
pen). Hennie Grift, goedkeurend
klopje op de flank van de draver:
„Veric was mijn eerste toppaard
in Limburg. Een verschrikkelijk
moeilijk paard, maar nu hij wat
ouder wordt, zie je hem groeien."
De verhouding trainer-eigenaar
is er een van wederzijds vertrou-
wen. „Dat moet je verdienen. De
eigenaren zijn in het algemeen
geen steenrijke miljonairs. Dat is
een misverstand." Grift en Patty
hebben onder meer een advo-
caat, een opticien, een groothan-
delaar in textiel en een directeur
'van een bakkerij als klanten.
„Maar er zijn ook gewone parti-
culieren die een paard nemen als
hobby."
De draf- en rensport heeft een
kwaaie naam. Doping, het spel
van de verkochte wedstrijden,
zwart geld, het kleeft aan het hip-
pisch circuit als kluiten drek aan
de hoevenvan een paard. Het ne-
gatieve image zwabbert uit tot op
de buis ('Alle knollen zijn ge-
start.' Mart Smeets met zijn W-5
in Studio Sport). Patty schuift
een stoel op in het trainerscafé,
een plaats dichter bij het raam.
Dan valt er beter licht op de zaak.
„De negatieve indruk van de
drafsport, daar vecht ik niet
meer tegen, daar heb ik me bij
neergelegd." Hoewel ze soms ra-
zend kan worden. „Grote koppen
in de krant. Dat gebeurt ook bij
andere sporten, voetbal, wielren-
nen, maar waarom ligt bij ons al-
tijd het accent op de schandaal-
verhalen? Een koers verkopen,
dat is toch idioot?"
De vervelende dingen zitten veel
dieper; die halen de krant nooit.
„Als je tegen een eigenaar moet
zeggen: dat paard wordt niets,
doe het maar weg. Hoe vertel je
dat iemand? Een paard kan ziek
worden, sportblessures, griep,
hoest, hij staat te snotteren op

stal. Ze kunnen doodgaan. Je
bent er vierentwintig uur per dag
mee bezig." Midden in de nacht
in de duster op de tenen naar de
box, patience met de patiënt. „Je
moet altijd proberen met een
paard mee te denken." Je wórdt
paard, al valt dat wat moeilijk te
rijmen met de fysionomie van
Patty van Bloemen Waanders.
„Eigenlijk is het andersom.Als je
een paard humaan behandelt,
gaat het lijken op de mens." Die
moet ook constant in balans dra-
ven. „Dat uitbalanceren van het
paard is het belangrijkste werk
van de trainer."
Met de onverhoedse knal van de
smik snijdt Grift, ongevraagd,
het hete hoefijzer aan - ofrolt al-
leen in het casinozwart naar wit?
Ooit een topsporter meegemaakt
die daarmee spontaan over de
brug komt? Grift oppert zelf de
onvermijdelijke vraag. Eerlijk,
maar vooral taktisch goed beke-
ken, want die voorsprong biedt
hem de gelegenheid om even
taktisch de boot af te houden.
„Zwart geld, ik heb liever als je
daar niet over schrijft... Gullit
voor tien miljoen, of zoiets, naar
etcetera. Dat zal wel." Met een
gebaar van 'aan me hoela' depo-
neert hij zijn aansteker, zonder er
zijn vingers aan te branden, keu-
rig recht midden op het pakje si-
garetten. „Ik weet alleen wat er
inkomt en uitgaat. De trainer
krijgt gemiddeld vijfentwintig
procent van de winsom. Bij Ver-
ic Brach loopt die tegen de drie
ton. Stalling en training van een
paard kosten duizendgulden per
maand. Dat is ongeveer mijn

SCHAESBERG- Afgepeigerd maakte één
Limburgse topsporter gistermiddag een
kruisteken over de jaarwisseling. Een
super-weekendje van driemaal
vierentwintig uur, dat vrijdag begon met
de verjaardagsviering en twee
overwinningen op Schaesberg, zaterdag
gevolgd door het jaarlijkse
voetbalmiddagje met de collega-trainers
in Emmeloord, 'oudjaar' thuis bij de
ouders in Soest en op nieuwjaarsdag
afgerond met vijf starts in Wolvega.
Driehonderdvijftig zondagse, en dus
tergend trage, autokilometers later
arriveerde Hennie Grift hondsmoe op zijn
thuisbaan, het 'entrainement' in
Schaesberg. Nog net op tijd voor het
dagelijks inspectierondje. Vanmorgen, als
ieder gezond mens zich nog de ogen
uitwrijft, zit hij alweer op de kar achter de
knipogende kont van het paard.

prijs. Het hangt ook een beetje
van het paard af."
Hennie Grift heeft zelf geen
eigen paarden meer. Daar is hij
van afgestapt. Hij koopt en ver-
koopt niet. „Ik wil me concentre-
ren op de begeleiding, zo objec-
tief mogelijk overkomen." Het
stamboek staat op stal en het an-
dere ligt op tafel in het admini-
stratiekantoortje, het huishoud-
boekje voor zestig vierbenige
meeëters plus een stuk of tien
extra monden. „Personeel, sta-
giairs." M/V, al heeft hij het altijd
over 'de jongens. Zestig paar-
den, dat is een redelijk groot en-
trainement - Smeding in Hee-
renveen heeft er honderdtwintig
- zon bedrijf draait deklok rond.
Dat kan alleen dank zij 'de jon-
gens. Hij graait onder zijn pet in
zijn verwilderde manen, zijn
handen jeuken. „Cao, daar pra-
ten we maar niet over." Patty:
„Hij is gemotiveerd, Hennie is
een winner. Dat houdt hem op de
been." Als manager zonder ulo
('Die kreeg ik niet af)en met een
blauwe maandag handelsavond-
school ('Kwam door de avond-
koersen ook niets van terecht').
Het grijze weer van oudjaar
hangt als een grauwe molton
paardedeken over de Schaes-
bergse baan. Er zijn best veel
bravere verhalen over de draf-
sport te vertellen. Hennie Grift
komt uit de bocht. „Het is een
van de mooiste sporten, als je er
verstand van hebt. Er zit meer in
dan menigeen denkt. Jekunt het
vergelijken met de schaatssport
met haar verschillende afstan-
den. De snelheid van een paard

komt overeen met die van een
schaatser. De vijfhonderd meter
in 36/37 seconden, de kilometer
in 1.16, de vijftienhonderd meter
in circa twee minuten. Een dra-
ver gaat exact even hard." Hoe
dat komt, weet hij niet. „Toeval,
al kun je wel proberen er iets
mee te doen. Een pikeur in Fries-
land heeft ooit een schaatstrainer
in dienst gehad."
Een gekocht paard kun je beter
even in de bek kijken. Waar je
verder op moet letten, als je een
draver koopt, komt er wat vaag
uit. „Hij moet evenredig ge-
bouwd zijn. Het mag geen teckel,
maar ook geen propje zijn." De
aanschaf van een jaarling, een
puber van anderhalf jaar, kost
evenveel als een trimfiets met
wat tandjes extra. „Een jong
paard, waar nog niets van be-
kend is, kun jekrijgen voor twee-
duizend gulden. Maar ik heb ook
jaarlingen op stal van zesender-
tig- en achtendertigduizend gul-
den: Jekunt het vergelijken met
Van Basten en Gullit. Veric
Brach kostte in het begin drie-
duizend gulden. Hij is nu op weg
driehonderdduizendte winnen."
Het 'grote werk' begint pas bij
een miljoen. „Een Zweed kocht
Napolitano uit Amerika weg
voor vier miljoen dollar. Een an-
dere groep Zweedse beleggers
investeerdetien miljoen dollar in
Mack Lobel, ook uit de VS."
Daarmee vergeleken is Rob Eh-
rens' Olympic Sunrise (geschat
transferbedrag anderhalf mil-
joen) een kleine jongen. Maar
Sunrise is dan ook 'slechts' eén
springpaard. Er gapen meer ga-

ten tussen draf- en ruitersport.
„Je kunt die twee niet naast el-
kaar zetten. De ruitersport is wat
exclusiever, wat sjieker," zucht
Patty, om vervolgens met de
rook van sigaret-x de kwalifica-
tie 'blasé' deruimte in te blazen.
„De gewone man voelt zich thuis
in de drafsport."
Twee uur later - Hennie heeft de
stal geroken of, en dat is waar-
schijnlijker, hij zit alweer op de
kar, daar is hij met geen paard
vanaf te krijgen - spant Patty uit
voor een solootje langs de maat-
schappelijke rand van de baan.
Een mentaal doortrainde vrouw
met een scherpe blik voor de
minder florissante bijverschijn-
selen van het ronddraaien in
kringetjes. Zij houdt op het en-
trainement vooral zakelijk de
teugels strak. „Je leeft alleenvan
de paarden, jeblijft een simplist.
Het sociale leven dat we hebben,
bestaat uit het kijken naar de vi-
deo Van de paarden, als je een
uurtje thuis bent. Meestal val ik
meteen in slaap." Ze draven door
in het besloten cirkeltje van de
baan. „Het is zon klein wereldje.
Als trainer ben je hier een aso-
ciaal figuur." Een buitenbeentje
in overall en op gummilaarzen, al-
rijdt Hennie zelf maar zelden de
kruiwagen met mest; daar zijn
'de jongens' voor.
„Hennie kan niet altijd winnen,
hij heeft het er wel eens moeilijk
mee. Toen hij zijn duizendste
overwinning behaalde, hebben
we schitterende reacties gehad.
Daar ben ik heel trots op. Je
voelt, dat er toch waardering is.
Raar land, Nederland. Waar ligt

dat toch aan? InDuitsland wordt
Hennie altijd met respect beje-
gend. Maar hier... ons leven gaat
helemaal buiten de gemeen-
schap om."
In de drafsport schort het aan ve-
dettendom, toppers waaraan Jan
Publiek zich vergaapt. De sup-
porter kan zich moeilijk vereen-
zelvigen met de man op de sulky
en al helemaal niet met een
paard. „Soms gebeurt het, zon
Action Skoatter maakt toch iets
los, daar herkennen de fans een
favoriet in." Zoals jaren geleden
Chérie Spencer. Die werd door
heel Limburg op handen gedra-
gen. Volgens Hennie Grift zijn er
twee categorieën supporters. „Je
hebt de speler die uitsluitend
naar de baan komt voor het
paard dat hij speelt, en de niet-
speler die het om de sport te
doen is. Dat zijn de mensen die
genieten van het paard en de
prestaties. In onze regionen,
Limburg, is de drafsport veel on-
bekender dan in Friesland. In
Wolvega rijd je voor zevendui-
zend mensen. In zweden ziet het
vaak zwart van het volk, dertig-
duizend toeschouwers met toe-
ters en spandoeken, net als bij
een grote voetbalwedstrijd, zo-
maar een paar uurtjes topsport."
Om het astronomisch getal van
duizend overwinningen te berei-
ken, moet de pikeur-trainer aan
een aantal condities voldoen.
Vooral de bestevan het land zijn,
althans een van de besten, in één
adem genoemd worden met Wa-
genaar, Van Dooyeweerd, Sme-
ding en nog een handvol, stuk
voor stuk 'duizenders'. Grift: „Je
moet veel paarden in training
hebben en zoveel mogelijk starts
maken. Ik koers de laatste tijd
veel in België, en straks, als de
grenzen opengaan, ook in Duits-
land." Koersen van hot naar
haar, elk jaar de teller rond, hon-
derdduizend kilometer. Dat
houdt geen paard vol. „Mijn in-

stelling is: ik wil de beste wezen.
Als ik die intentie niet meer.heb,
schei ik er morgen mee uit. Het
belangrijkste is geld verdienen,
maar het gaat ook om het eerge-
voel. Je moet in dit wereldje ka-
rakter tonen, nergens naar kij-
ken, keihard voor jezelfzijn."
Dat karakter speelt vaak hem
parten. Hennie Grift is per jaar
dertig a veertig dagen geschorst.
Dat betekent, dat er tijdens de
resterende koersdagen extra de
zweep over moet. De 'cowboy uit
Schaesberg' pleegt nogal eens
van de lijnaf te wijken. Vooral op
de baan is dat een doodzonde.
„De reglementen worden steeds
strenger, hinderen mag niet. Je
'hebt meteen zeven dagen aan de
broek. Het is hetzelfde als in de
voetballerij. Als je een straflijst
hebt, ben jevlugger deklos. Naar
de tuchtcommissie stappen voor
een mondelinge behandeling
doe ik maar niet meer. Dan krijg
ik er zo nóg veertien dagen bo-
venop. Ik heb nu eenmaal de

naam en daardoor mis ik nogal
wat koersdagen."
Het is toch al uitkijken geblazen.
Hinderen is taboe, doping mag
ook niet. „Dat komt weinig voor
in onze sport. Er is een heel
strenge controle. Elke lichaams-
vreemde stof is verboden. Een
paard mag zelfs geen aspirientje
hebben." Toch worden er paar-
demiddelen gebruikt, zoals buta-
zolidin, een pijnstiller, bij men-
sen nauwelijks meer toegepast
wegens de ernstige bijwerkin-
gen. „Een ziek paard wordt be-
handeld met geneesmiddelen,
maar zon paard start niet in de
koers. Het medicament wordt
toegediend met het voer. Daarin
schuilt het gevaar. Als een ander
paard daar van vreet - je kunt
niet overal bij zijn - kan zon
paard gepakt worden."
Ook op Schaesberg moeten zich
elke koersavond minimaal vier
paarden in deurinebox 'melden.
Als het met de plas niet lukt,
wordt bloed afgenomen. „Uit de
steekproeven blijkt dat er in Ne-
derland geen pepmiddelen wor-
den gebruikt. Vroeger kwam ki-
nosoleen sporadisch voor, een vi-
taminepreparaat. Sinds de con-
trole waterdicht is, hoor je nau-
welijks iets meer. Afgezien daar-
van, ik geloof niet in doping. Je
kunt er niet op blijven preste-
ren."
Hij zit al vijfentwintig jaar 'in de
paarden. Eigenlijk had Hennie
Grift profvoetballer moeten wor-
den. „Ik was gek van voetbal. Bij
SEC in Soest speelde ik laatste
man. Piet Schrijvers stond in
doel. Met zon man achter jekon
niet veel fout gaan. Toen Piet
naar DWS ging, was het met
Grift als voetballer snel gebeurd.
Ik kon bij HVC in Amersfoort
een contractje krijgen, maar ik
viel meteen door de mand." Va-
der Grift zette de ex-voetballer
op de sulky. „Ik blijf hem eeuwig
dankbaar. Veel geleerd bij een
hoop verschillende bazen. In
Groningen ben ik begonnen als
zeffstandig trainer." Nog vóór de
opening van de Limburgse draf-
en renbaan vestigde hij zich op
Schaesberg, 'omdat ik in Gronin-
gen geen uitbreidingsmogelijk-
heden had.'
„Schaesberg is de beste beslis-
sing van mijn leven geweest."
Met een triomfantelijke blik, als-
of hij op het goede paard heeft
gewed: „Straks, als de grenzen
opengaan, zal blijken dat die
baan tóch op de goede locatie
ligt. Ik voorzie dat de Belgen en
Duitsers komen, als na 1992 de
papieren rompslomp wegvalt.
De grensformaliteiten blijken
toch een grote handicap."
De 'duizend' is Hennie Grift in-
middels gepasseerd. Vrijdag
won hij op Schaesberg twee
koersen, met 'Commercie' en
'Veric Brach'-himself. Tijdens de
nieuwjaarskoersen gisteren in
Wolvega bleef hij steken op 1.002
- eenduizendentwee. In Fries-
land zag hij bij wijze van uitzon-
dering alleen de kluiten opwer-
pende achterbenen van de con-
currentie (waaronder dievan ene
Tjitse Smeding). Vanmiddag is
Grift alweer op weg naar België,
morgen koersen in Hilversum-
Voor Hennie en Patty was de
passage 88/89 hooguit een gemid-
deld weekend, een van de twee-
ënvijftig. Wedden dat?

# Een vierbenig paar
apart, Hennie Grift en
Patty. Vierentwintig
uur per dag rond-
draaien in het cirkeltje
op Schaesberg. ,Je leeft
alleen van de paarden,
je blijft een simplist."

Foto: FRANS RADE

" Man en paard, Hennie Grift en 'Wing and a Prayer', die Grifts kar naar de 999ste over-
winning trok. Volgens Henk Grift junior is 'Wing and a Prayer misschien niet het beste,
maar wel het liefste paardvan de stal.'(Met 'Belmondo' won Grift zijn duizendste koers).

Foto: FRANS RADE

door
harry
muré

16


	Limburgsch dagblad no. 1 02.01.1989
	Bestuurder 'moest' even; tram ervandoor
	Jaarwisseling rustiger dan in voorgaande jaren Nederland kalm over naar 1989
	Ter beëindiging conflict Oost-Suriname President Shankar overweegt amnestie
	Junglecommando
	Het andere Oud op Nieuw
	Bedrijf in tv-uitzending beschuldigd: 'Muiden Chemie leverde ook munitie aan Irak'
	Onderzoek
	Plicht
	sport
	Cruise-schip zinkt: zeker 47 doden
	Moeder doodt haar baby
	kunst Geen eerste prijs uitgereikt in Valkenburg Daphne Becka 'wint' vocalistenconcours
	MAANDAG DIDI AUF VOLLEN TOUREN (1986-BRD)
	videospoor
	VINCENT, THE LIFE AND DEATH OF VINCENT VAN GOGH (AUSTR)
	ANNIE (1982-USA)
	TAMPOPO (1985-JAP)
	DINSDAG HALLO TAXI (1958-OOST)
	JÄGERBLUT (1957-D)
	WOENSDAG JÄGERBLUT (I9S7-D)
	BERGET PA MANENS BAKSIDA (1983-ZWE)
	DONDERDAG THIS HAPPY BREED (1944-GB)
	WAGONMASTER (1950-USA)
	DOWN BY LAW (1986-USA)
	NOSFERATU – PHANTOM DER NACHT (1978-D/F)
	VRIJDAG DIE REMARKABLE MR. PENNYPACKER (1958-USA)
	IL BURBERO (1986-I)
	GLORIA (1980-USA)
	DEATH OF A SALESMAN (1985-USA)
	KALTER ENGEL (D)
	GEBROKEN SPIEGELS (1984-NL)
	THE INCREDIBLE SHRINKING WOMAN (1981-USA)
	ZATERDAG Z/w DAS SCHLOSS IN FLANDERN (1936-D)
	Z/w MR. BLANDINGS BUILDS HIS DREAM HOUSE (1948-USA)
	THE NEXT GENERATION (USA)
	BORDERLINE (1980-USA)
	THE FRENCH CONNECTION (1971-USA)
	BRONK (1975-USA)
	ZONDAG HET BEVERSPOOR (DDR)
	Oplossing van zaterdag
	reCept h- meijer Salade van haricots verts met kaas en spekjes
	Limburgs Dagblad b.v.
	Loonontwikkeling
	Reagan en Gorbatsjov wisselen weer nieuwjaarsredes uit Leiders voorzien verdere verbetering betrekkingen
	Vooruitgang
	Sovjetunie
	Afghaans leger bestookt verzet
	Nieuwe visie
	Verbannen kroonprins Karadjordjevic: 'Democratie enige kans voor Joegoslavië'
	Kritiek
	Nieuwe vertraging dreigt bij paspoortproduktie Banken weigeren overeenkomst Staat en SDU te ondertekenen
	Verwondering
	binnen/buitenland De Koning dreigt met intrekken wetsontwerp arbeidsvoorziening
	'Protest tegen verkoop toestellen aan Turkije' Actievoerders bewerken vliegtuigen met bijlen
	'Geen begrip'
	Washington protesteert bij Bondsrepubliek 'Duits chemiebedrijf helpt Libië met wapenfabriek'
	Paniek in Peru door aardbeving
	Thatcher tegen wraak aanslag PanAm-Boeing
	Reagan moet getuigen in proces tegen Oliver North
	Bonn ontkent dat bom via Frankfurt in Boeing kwam
	punt Uit Bomaanslag
	Gasexplosie
	Al-Fatah
	Baby
	Ambasade
	Retraite
	Verdrag
	Brand
	Brand (2)
	Oneffenheden in landschap verdwijnen Nederland vervlakt in steeds sneller tempo
	extra 'Leeftijd telt niet, hier zijn we allemaal gelijk'
	Op initiatief Oliver Tambo en Desmond Tutu Mogelijk top ANC-Inkatha over geweld in Natal
	'Voorkomen dat onschuldigen letsel oplopen' Voorman Sinn Fein leest IRA de les
	Terughoudend
	Weerstand
	In fases
	Onderzoek aanslag Boeing: FBI positief over aanbod hulp door Arafat
	Israël deporteert 13 Palestijnen
	Om praktische spoorervaring op te doen ZLSM in de leer bij Museumlijn Zolder
	Zolder
	Volgende week magazine 'Miljoenenlijn Expresse'
	Op verzoek van nieuw gekozen president Deel Indiase vredesmacht vertrekt uit Sri Lanka
	Cubaanse gevangenen spoedig vrij
	Sjekel opnieuw gedevalueerd
	Vreemde broeder
	Auto maakt koprol
	Winterconcert koninklijke harmonie
	Knallen
	Noorbeekse verenigingen ondersteunen actie Zestien mille voor restauratie kerk
	Zes woningen ontruimd in Vossekuil Explosie in flat
	oostelijke mijnstreek John Tumulero prins van de Bokkeriejesj
	Ook helers opgepakt Kerkraadse winkeldieven gearresteerd
	Al veel oud gereedschap ingezameld Brede steun voor aktie Derde Wereld
	Nachtelijk hapje eindigt met kaakbreuk
	Motorcrosser zwaar gewond
	Eerste project in kader van hulp Europese Gemeenschap Start vakopleiding carrosseriebedrijf
	Zes
	Vredesburo kraakt pand
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	Duitsland 2
	RADIO
	Nederland 2
	Duitsland 3 West
	België/TV 2
	programma’s maandag televisie en radio Nederland 1
	Nederland 3
	Duitsland 3 SWF
	België/RTBF 1
	België/Télé 21
	TV 5
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	RTL Plus
	SSVC
	Sky Channel
	Radio 4
	Radio 5
	Omroep Limburg
	BRT 2
	SAT 1
	3 SAT
	Super Channel
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	WDR 4
	Buitenwereld
	Tarieven
	Vergoeding
	Nieuwjaarsborrel
	Veel vrouwen blijven liever op achtergrond Priester zoekt vaak een sterke vriendin
	Geheimhouding
	Kunstgrepen
	Polygaam
	vrouw Onderzoek Maastrichtse studenten: Explosieve opkomst verpleegbureaus
	Marleen Noteboren hoopt op glanzende carrière
	Ave Maria
	Priestertekort
	Informatieavond
	Banencursus Surinaamse vrouwen
	Come-back Zola Budd
	Onderhandeling contractverlenging Cruijff Barcelona op dreef
	Bevredigende rentree van 'verloren zoon' Gullit over drempel
	Mitchell voor 550.000 gulden naar Chelsea
	Echtpaar Tijsterman rijdt top-tien binnen Woelig weekeinde in Parijs-Dakar
	'Fast Flo' superkampioene
	Roberto Lanckohr op huurbasis naar Haarlem
	Voetbalallerlei
	Liboton voor Stamsnijder
	Golfbiljarter twee jaar geschorst
	Monique Knol in elfstedentocht
	Toto/lotto Nederlandse lotto 52
	Toto-gelijk 52
	Cijterspel 52
	Westduitse lotto
	Spiel 77
	Belgische lotto
	Kunststukje John Verhiel
	Vera weer snelste in Sao Paulo
	Nykaenen: traditie
	Nieuw record in Silvesterloop Elsloo Vuurwerk van Marcel de Veen
	Cuslers onderuit in halve finale Warmond Dubbelslag Patrick Hos
	sport Scorebord
	Miniware in troostfinale
	Nieuwe impuls voor oud-internationals
	KLM Swim-meet zoekt nieuwe formule Limburgs zwemrecord Chantalle Soomers
	Trainerscarrousel
	Sport kort
	Zesdaagse Keulen voor Clark/Doyle
	Kan 1989 voorspoediger beginnen? kantoor Boekhoudkundig medewerkster
	Expeditiemedewerkster
	Tekstverwerkster
	Administratief medewerkster
	Bedrijfsjournalist
	Tekstverwerkster
	MEAO’er A
	Receptioniste/telefoniste
	Datatypiste
	Typiste
	Medisch typiste
	Boekhoudkundig medewerker
	HEAO’r BE
	Secretaresse
	Typiste
	Administratief medewerker
	Administratief medewerkster
	Datatypisten
	Secretaresse
	Typiste
	Secretaresse
	industrie Werkstudenten
	Meubelstoffeerder
	Oproepkrachten
	Isoleerders
	Textielbewerkers
	Produktiemedewerkers
	Aardappelpitster
	Ompakkers
	Produktiemedewerkers
	Chauffeur
	Operator
	Inpaksters/bandwerksters
	Afwerksters/slijpsters
	Part-timers/werkstudenten
	Produktiemedewerkers
	Produktiemedewerkers
	Hulpkrachten
	Produktiemedewerkers
	Industrieel reiniger
	Chauffeur
	Naaister
	Medewerker bakkerij
	Studenten/weekendwerkers
	Kapper
	Heftruckchauffeur
	Machinebediende
	schoonmaak Werkster
	techniek Constructiebankwerkers
	CO2-lasser
	LTS’ers Installatietechniek
	Machinebankwerkers
	LTS’ers Metaal
	LTS’ers B/C-niveau
	Tekenaar/constructeur piping
	Elektromonteurs
	Projecttekenaar meubels
	Elektrotekenaar
	Auto-elektronica-monteur
	gezondheidszorg Ziekenverzorgende
	horeca Leerlingkok
	Kok
	Verpleegkundige
	A-verpleegkundigen
	Bejaardenverzorgenden
	Ziekenverzorgenden
	Apothekersassistente
	Frituurhulp
	Serveerster
	Barkeeper
	Ober/student
	Kamermeisje
	Kok en leerlingkok
	Serveerster
	detailhandel Verkoopster
	Familiebezoek
	Werktijden
	Tour de France
	Nuchter
	sport Van de valstrikken bij PDM en het 'complot Knetemann' naar het aardsparadijs van de Algarve ROY SCHUITEN: 'De groeten aan wielerland en zeg dat ik nóóit terugkom'
	Bekokstoofd
	Vedette
	Grote geld
	het weekeinde van de doordravers Hennie Grift en Patty: 'Ons leven gaat buiten de gemeenschap om'

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56

	illustraties
	Veel automobilisten moesten zaterdag langer dan een half uur wachten voordat zij bij de Duitse tankstations langs de grens hun wagens konden voltanken. De accijnsverhoging op benzine die onze Oosterburen op Nieuwjaarsdag doorvoerden, was de oor-, zaak van de plotselinge stormloop van zowel Nederlanders als Duitsers op benzine. Sinds gisteren is de benzine in de Bondsrepubliek tien pfennig duurder geworden en super, lood of ongelood, zelfs veertien pfennig. Nu de benzine in ons land door een accijnsverlaging twee cent goedkoper is dan zaterdag, halen veel pomphouders aan de Limburgse kant van de grens opgelucht adem. Zij verwachten dat veel mensen de moeite en de reiskosten er niet meer voor over hebben om nog over de grens te tanken.
	Een blije Daphne Becka (links) na het behalen van de tweede prijs. Rechts van Marjon Lambriks staat de winnares van de derde prijs Anette Kleine. Foto: WIDDERSHOVEN
	de komieke coco
	puzzel van de dag
	panda en de roddeltante
	Zn Moskou is gisteren een 15 meter lange en vier meter hoge nieuwjaarskaart uit de Verenigde Staten aangekomen, met daarop de handtekeningen van 20.000 Amerikanen die de Sovjetunie een gelukkig en vreedzaam 1989 wensen. De kaart is een initiatief van een zakenman, Jim Lawlor uit lowa, die al duizenden handtekeningen had verzameld voor de kaart voor hij ermee op toernee ging langs acht steden om nog meer handtekeningen te verzamelen. De kaart werd afgelopen weekeinde naar Moskou gevlogen. Onder de ondertekenaars van de kaart bevonden zich Amerikaanse artiesten en politici, onder wie Barbara Streisand, Jesse Jackson, Michael Dukakis en een aantal gouverneurs. Op de foto tekent Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, de kaart onder het goedkeurend oog van Jim Lawlor (links).
	In de wolken
	Turbo’s Tobsport door dik bruynestyn


