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Van der Linden in interview:

'Misleid door
ambtenaren'

Van onze Haagse redacteur
E>EN HAAG - Misleiding door zijn eigen
ambtenaren lag volgens het Limburgse Ka-
merlid René van derLinden aan dc basis van
zijn door dc CDA-fractie afgedwongen aftre-
den als staatssecretaris van Buitenlandse Za-
ken in september 1988. Volgens Van der Lin-
denheeft hij echter al op 26 april van dat jaar
zijn ontslag aangeboden aan premier Lub-
°ers, en wel nadat zijn eigen CDA-fractie pu-
bliekelijk had laten weten dc verantwoorde-
lijkheid voor dc ontwikkeling van een nieuwfraudebestendig paspoort bij minister Hans
Van den Broek van Buitenlandse Zaken te
billen leggen. Lubbers overreedde Van der
Linden aan te blijven.
P-t alles zegt het Limburgse CDA-Kamerlid
jn een interview met het weekblad Elsevier
in het nummer dat vandaag uitkomt. In het

interview, waarmee Van der Linden ruim
twee jaar na zijn aftreden 'schoon schip' wil
maken, haalt de ex-staatsecretaris ook uit
naar de toenmalige fractievoorzitter van het
CDA in de Tweede Kamer, de huidige minis-
ter van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bert de Vries.
Als het op 29 augustus 1989 uitgebrachte rap-

port van de parlementaire enquêtecommis-
sie naar de paspoortaffaire concludeert dat
Van derLinden deKamer onjuist en onvolle-
dig heeft geïnformeerd, is het deCDA-fractie
en met name voorzitter De Vries die Van der
Linden tot opstappen dwingt. Van der Lin-
den heeft het hart van de parlementaire de-
mocratie geraakt, oordeelt het CDA. „Dat
was een diepe teleurstelling", zegt Van der
Linden in Elsevier. „Aan de rol van Bert de
Vries heb ik bijzonder weinig vreugde be-
leefd. Ik heb geen weerwoord gekregenin de
fractie. Later is mij duidelijk geworden dat
hij zeer solistisch heeft geopereerd."

Zie verder pagina 1 3

" René van der Linden
voelt zich slachtoffer

Vijfling
in Weesp

- Groot is de vreugde
in Weesp om de geboorte van
de vijfling van het echtpaarJagho. In het AMC in Amster-
dam heeft mevrouw Jaghozon-dagochtend het leven geschon-
den aan drie dochters en twee
?onen: Rachida, Safiya en"kram heten de meisjes en Ra-
chid en Ridsvan de beide jon-eens. Omdat ze eerder geboren
2lJn dan gepland, verblijven de
hinderen op de couveuse-afde-
üng van het ziekenhuis.

Over de gezondheidstoestand
van moeder en kinderen zijn
Seen mededelingen gedaan. De
vijfling is zondagmorgen vroeg
6-boren.

s*et krijgen van een vijfling is
*n ons land tamelijk zeldzaam,
j*ldus gegevens van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek.

öeze eeuw zijn slechts - de
Weesper borelingen meegeteld
~ tien vijflingen geboren. De
ouders van de Weesper vijfling
badden nog geen kinderen.
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Opvatting
In zijn eventuele gesprek met Aziz
moet De Michelis duidelijk maken
dat het ook de opvatting van de Ge-
meenschap is dat tot 15 januarivol-
gend jaar slechts de Iraakse leider
Saddam Hoessein bepaalt of het
oorlog of vrede zal zijn, zo zei minis-
ter Van den Broek. Vijftien januari
is de datum die in de laatste resolu-
tie van de VN-Veiligheidsraad ('ge-
weldresolutie' 678) genoemd wordt
als laatste moment dat Bagdad
moet besluiten het bezette Koeweit
te verlaten en alle gijzelaars in Irak
vrij te laten.
Dat de Gemeenschap nu ook bereid
is een gesprek met Bagdad aan te
gaan betekent volgens Van den
Broek absoluut niet dat ze haar hou-
ding veranderd heeft. „Het gaat niet
om een wijziging van de politieke
lijn. Het gaat om een uiterste poging
om een vreedzame oplossing te be-
reiken," aldus de minister.

Met ons besluit steunen we het door
president Bush genomen initiatief,
aldus de bewindsman. De Ameri-
kaanse presidentBush steldevorige
week vrijdag Bagdad voor over de
Golfscrisis te gaan praten.

Gijzelaars
De ministers stellen zich op het
standpunt dat resolutie 678 van de
Veiligheidsraad 'niet onderhandel-
baar' is. Aziz zal ook duidelijk wor-
den gemaakt 'dat een eventuele ver-
dere dialoog met de EG onmogelijk
zal zijn als niet alle gijzelaars wor-
den vrijgelaten.
De ministers wijzen een koppeling
tussen de Golfcrisis en het Pales-
tijnse probleem nog steeds af.

Tunnelbouwers
boren langs
elkaar heen

BERGEN - Bij de aanleg van een
nieuwe tunnel in het Westnoorse
JJfredal is het belangrijkste misge-
gaan. Ondanks nauwkeurige bere-
keningen hebben de twee boorploe-
gen elkaar niet halverwege de 2.300
meter lange tunnel ontmoet, ze heb-
ben langs elkaar heen geboord. Dat
heeft de Noorse krant 'Bergens Ti-
dende' gisteren gemeld.

Achteraf bleek dat de 'westelijke'
boorploeg 10 promille was afgewe-
ken van de opgegeven stijgihgs-
hoek. Gevolg is dat over een lengte
van 1.200 meter de tunnel opnieuw
moet worden uitgeboord. De boor-
ploegen zijn echter niet meer in Uf-
redal aanwezig. Zij zijn op uitnodi-
ging naar Zwitserland vertrokken
om hun collega's aldaar de fijne
kneepjes van de tunnelbouw bij te
brengen.

'Sky News':
Saddam neemt
genoegen met

olievelden
LONDEN - Gisteravond bracht
'Sky News', een Britse televisieom-
roep, een later niet bevestigd be-
richt, dat Irak bereid zou zijn zich
terug te trekken uit Koeweit in ruil

voor een garantie van het Westen
dat het niet aanvalt en dat Irak het
Koeweitse deel van de Rumeila-
olievelden mag behouden.

'Sky News' beriep zich voor zijn be-
richt op bronnen die in nauw con-
tact staan met de Iraakse leider en
buitenlandse gezanten. Een woord-
voerder van de crisisstaf van het
Amerikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken zei dat de informa-
tie een gerucht zou kunnen zijn, dat
op de financiële markten in de we-
reld gebracht is. Het zou, volgens
hem, niet de eerste maal zijn.

'Vrijlating om misverstanden te voorkomen'

Alle Sovjet-burgers
mogen Irak verlaten

NICOSIA - De ongeveer 3.000 Sov-
jet-burgers die in Irak werkzaam
waren mogen vanaf vandaag Irak
verlaten, op voorwaarde dat Mos-
kou compensatie betaalt voor het
vervroegd ontbinden van hun ar-
beidscontracten, zo heeft persbu-
reau INA gisteren bekendgemaakt.
Volgens INA is tot de vrijlating be-
sloten door de Revolutionaire Com-
mandoraad die onder leiding staat
van president Saddam Hoessein.

Een functionaris van het Sovjet-mi-
nisterie van Olie, Sarkis Arkilian,
had sinds een week in Irak voor de
vrijlating van de Sovjet-burgers
geijverd. Eerder gisteren had de
Sovjetunie laten weten dat 1.000
werknemers toestemming hadden
gekregen te vertrekken. Maandag
kwamen in Moskou 29 technici aan
die hun arbeidscontract met de
Iraakse overheid hadden uitge-
diend.

Geweld
Volgens INA heeft de vrijlating tot
doel 'misverstanden' te voorkomen
en de kwestie van de Sovjet-burgers
in Irak geheel los te koppelen van
zaken waarbij de Sovjetunie helaas
is betrokken. Met dat laatste wordt
vermoedelijk gedoeld op de VN-re-
soluties tegen Irak die met steun
van Moskou door de Veiligheids-
raad zijn aangenomen.

Nadat afgelopen donderdag een re-
solutie was goedgekeurd die het ge-
bruik van geweld tegen Irak na 15
januari toestaat, verklaarde Sovjet-
minister van Buitenlandse Zaken
Edoeard Sjevardnadze dat de Sov-
jetunieniet zal aarzelen om geweld
te gebruiken ter bescherming van
de Sovjet-burgers in Irak.

Vlak voor de Iraakse invasie van
Koeweit op 2 augustus bevonden
zich ongeveer 8.000 Sovjet-burgers
in Irak, onder wie enkele honder-
den militaire adviseurs. Zon 3.000
Sovjet-burgers mochten Irak kort
na de invasie verlaten. Nog eens
1.000 konden in september en okto-
ber vertrekken.

sport

VW terug naar af
Kasparov op dreef
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Van den Broek: geen wijziging in politieke lijn

Ook EG wil met Irak praten
BRUSSEL - De Iraakse mi-
nister van Buitenlandse Za-
ken, Tareq Aziz, krijgt een uit-
nodiging om met de Europese
Gemeenschap te komen pra-
ten. Dat hebben de EG-minis-
ters van Buitenlandse Zaken
gisteren in Brussel besloten.
Aziz zal gevraagd worden om,
op de terugweg van zijn ge-
sprek met de Amerikaanse
president George Bush, een
gesprek te hebben met de
voorzitter van de Europese mi-
nisterraad, de Italiaanse mi-
nister van Buitenlandse Za-
ken, Gianni de Michaelis.

Ook onze eerste doelstelling is, al-
dus minister Hans van den Broek,
om een oorlog in de Golf te voorko-
men. Aziz zal echter niet worden
uitgenodigd als zijn gesprek in Was-
hington niets heeft opgeleverd. Ko-
men daar wel resultaten uit en is
ook het gesprek tussen De Michae-
lis en Aziz vruchtbaar, 'dan kan ik
me voorstellen dat er behoefte is
aan een voortzetting van het ge-
sprek', aldus Van den Broek. Hij
acht dan een eventueel bezoek van
De Michaelis aan Bagdad niet on-
denkbaar.

Zinloos
De eerste minister stelde dat
koopkrachtbehoud financieel
nog op te brengen is. Wordt er
meer gevraagd dan moet het ant-
woord 'volgens Lubbers zijn:
„Dat is te veel, dat moet minder."
Lubbers keerde zich tegen wat

hij noemde 'een zinloze strijd
over de verdeling van ruimte die
er niet is. Daarmee wendde hij
zich rechtstreeks tot de vakbon-
den en de werkgevers die bin-
nenkort met de CAO-onderhan-
delingen voor 1991 starten.

Mogelijk binnen
enkele dagen visa
voor Irak-missie

DEN HAAG -Visa voor
de leden van de missie
De Jong, die moet pro-
beren in Irak gijzelaars
vrij te krijgen, kunnen
binnen enkele dagen
worden verstrekt. Dit is
gisteren van gezagheb-
bende zijde in Den
Haag meegedeeld, na-
dat de secretaris-gene-
raal van Buitenlandse
Zaken, dr B.R. Bot, de
Iraakse ambassadeur in
Nederland, Al Falaki,
maandag op het minis-
terie had ontboden.

De secretaris-generaal,
aldus een woordvoer-
der van Buitenlandse
Zaken, heeft bij Al Fala-
ki nogmaals aangedron-

gen op spoed -bij het
verlenenvan visa en ge-
wezen op het hoge ni-
veau van de missie. Af-
gelopen zaterdag heeft

ook de Nederlandse
ambassadeur in Bagh-
dad, dr N. van Dam, de
Iraakse autoriteiten ge-
vraagd spoed te be-
trachten bij het ver-
strekkenvan visa. Zoals
bekend onderhandelen
twee vroegere topdiplo-
maten, Jaap de Hoop
Scheffer en Charles
Rutten, al enige tijd
over de voorwaarden
waaronder de missie De
Jong-Van der Stoel-
Witteveen naar Bagdad
kan vertrekken.

Lubbers hamert op matiging looneisen

'Geen ruimte voor
meer koopkracht'

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Er is geen fi-
nanciële ruimte meer voor
koopkrachtverbetering.
Premier Lubbers heeft dit
gisteren in de Eerste Kamer
gezegd bij de Algemene Po-
litieke Beschouwingen over
de begroting 1991. Tot nu
toe ging hetkabinet er in de
begroting van uit dat ieder-
een er volgend jaar een half
procent in koopkracht op
vooruit zou gaan. Daarbij
werd uitgegaan van een
loonstijging van gemiddeld
drie procent bij een inflatie
van 2,5 procent. De inflatie
trekt de laatste tijd echter
aan.

vandaag
Chip berekent

omvang huisvuil
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Paul de Leeuw
in Misérables
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Ex-gijzelaar uit
Stokkem weer thuis

PAGINA 15" Jean Pierre Filippino is ver-
anderd door het gedwongen
verblijf in Irak.

'Onverantwoord'
De premier noemde een loonstij-
ging die boven de drie procent
uitgaat 'zeer problematisch' en
'onverantwoordelijk. Hij zei een
dringend beroep op het verant-
woordelijkheidsbesef van de so-
ciale partners te doen om dat te
voorkomen. Volgens hem gaan
de lonen al naar de 'kritische
zone' toe.

Lubbers legde hier een direct
verband met de koppeling tus-
sen lonen en uitkeringen. Vol-
gens hem zal voor het eerst op 1
juli 1991 de vraag aan de orde
moeten komen of de koppeling
volledig kan worden gehand-
haafd of niet.

De eerste minister keerde zich
ook tegen verdere lastenverlich-
ting in de komende jaren.

Spoorlijnen
bewaakt na
actie Venlo

VENLO - Spoorwegpolitie, mare-
chaussee en politie hebben sinds
gisteren de surveillances verscherpt
langs de spoorlijnen waarover het
Amerikaans legermaterieel wordt
vervoerd naar Rotterdam. De trans-
porten maken deel uit van de mili-
taire actie Deforger.

Het materieel wordt verscheept
naar het Golfgebied. Tot de inten-
sievere controle is besloten na enke-
le incidenten die in de nacht van
maandag op dinsdag bij Venlo, Best
en Boxtel plaatshadden. Tussen
Venlo en de Duitse grens werden
gistermorgen in alle vroegte 21 ac-
tievoerders gearresteerd en in ver-
zekering gesteld. Twintig van hen
werden tegen drie uur 's nachts aan-
gehouden bij de blokkade. Ruim
twee uur later werd nog een vrouw
opgepakt. In Boxtel werden langs
de spoorlijn twee brandbommen
ontdekt. In Best werd een schakel-
kast van de NS in brand gestoken.

De arrestanten in Venlo worden vol-
gens een politiewoordvoerder vast-
gehouden omdat zij niet voldeden
aan het bevel zich te verwijderen en
wegens overtreding van artikelen in
het spoorwegreglement. Dertien ar-
restanten weigeren tot nu toe hun
naam te noemen. Vandaag worden
ze voorgeleidaan de officier van jus-
titie in Roermond.

Ontspoord en ontploft
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Extra concerten
Gloria Estefan

Het concert van Gloria Estefan
in het Mccc op 14 mei is al volle-
dig uitverkocht. Wederom een
recordverkoop voor Buro Pink-
pop. Maar niet getreurd: een
andere 'megaster' zou in april
naar Maastricht komen, zo gaat
het gerucht. Zeker is wel dat er
in Rotterdam twee extra con-
certen van Gloria Estefan en
The Miami Sound Machine ko-
men, en wel op 6 en 7 mei. De
voorverkoop begint zaterdag.
De concerten in Rotterdam op
3 en 4 mei waren in een uur tijd
uitverkocht.

(C) Standaard Uitgeverij/Antwerpen

'Instructions'
De enige plaat die de afgelopen tijd
van Kaz verscheen was een live-al-
bum met ex-Brambox-gitarist John
Schuursma, die hij in eigen beheer
liet persen en bij optredens ver-
kocht. Die plaat leidde via een om-
weg weer naar Kaz' nieuwe album,
'Instructions'.

De nieuwe plaat staat op naam van
de Kaz Lux Band, want Kaz speelt
tegenwoordig weer in gezelschap.
Via allerlei sessies leerde hij zijn
huidige companen kennen: gitarist
Mick Heine, bassist David de Marez
Oyens en drummer Danny Sahupa-
la, allen zeer ervaren en geschoolde
muzikanten, die huntalenten echter
volledig in dienst vanKaz en van de
muziek stellen. De nummers ont-
stonden gaandeweg, en zijn dus als
echte groepsprodukten te omschrij-
ven.

Het sleutelwoord voor Kaz is soul.
„Dat is heel belangrijk voor me, nog
steeds. In het begin was het natuur-
lijk de rock 'n' roll. JerryLee Lewis,
Little Richard, Elvis... en de country
van Hank Williams. Dat zit nog al-
tijd in mijn achterhoofd, als ik die
klanken weer" hoor dan breekt mijn
hart weer open. Maar die soulzan-
gers, diehebben me zeer zeker beïn-
vloed."

„Voor mij is het leven nu perfect in
balans. Af en toe een uitspatting en
dan weer een stapje terug, zo blijft
die balans in stand. Ik hoop dat het
blijvend is. Dat ik straks als ouwe
man op.een bankje in het park ga
zitten mompelen met mijn leeftijd-
genoten. Maar voorlopig zing ik de
ballen van mijn lijf en dat gaat te
gek."

jacob haagsma

Kaz Lux weer op tournee met een eigen band

'Mijn leven is weer
perfect in balans'

Kaz Lux: een Brabander van
Poolse bloede. Als zanger van
de groep Brambox had hij zon
twintig jaar geleden enkele
flinke hits, waarna hij enkele
soloplaten maakte en lange
tijd in zijn eentje optrad. Nu
heeft hij weer een band om
zich heen verzameld en een
nieuwe plaat gemaakt: 'In-
structioné'. Kaz Lux, de man
met één van de mooiste stem-
men van het land, is eigenlijk
nooit weggeweest maar nu wel
meer terug dan ooit tevoren.

De meeste mensen kennen hem van
de Brambox-tijd. „Die Brainboxtijd
was zo intensief, zo emotioneel. Je
moest zo ontzettend veel spelen.
Tropenjaren. En och, het was een
heel andere tijd. ledereen had iets
van: goh, we gaan de wereld veran-
deren. New Age, ja, toen al. Leuk
hoor, fantastisch, maar ik denk:
emotioneel heel ingrijpend."

Na Brambox maakte Lux een moei-
lijke periode door, waarin drank en
drugs ook zo hun rol speelden. Hij
was even genezen van het band-
idee. Kaz Lux met zijn gitaar en het
publiek. Niets of niemand anders
die ertussen komt, dat trekt hem
wel aan. „Als het goed gaat is het
fantastisch, dan hoefje het ook met
niemand te delen. Maar als het fout
gaat, zit je onder de groene zoden.
Dat is echt vreselijk."
Hij maakte nog wel een paar solo-
platen, maar erg vrolijk werd hij er
nietvan. „Die dingen kwamen nooit
echt van de grond."

concertrecensie

Het universum van
Laurie Anderson

Het is nooit eenvoudig geweest
om hetgeen deAmerikaanse mu-
zikante Laurie Anderson brengt
te duiden. Niet alleen voor haar
teksten, maar ook voor haar mu-
ziek geldt dat abstracte eleme-
menten (waarschijnlijk niet eens
willekeurig) worden afgewisseld
met concrete volzinnen, herken-
bare muziek. Tegen het einde
van haar concert in het Brusselse
Paleis voor Schone Kunsten,
maandagavond, liep de Ameri-
kaanse heen en weer over het po-
dium, langs de vijf videoscher-
men waarop in snel tempo beel-
den van diverse aard werden ge-
projecteerd: bloemen, taxi's, op-
stijgende kranteproppen, Elvis,
stripfiguren. Onderwijl spelen de
synthesizers als vanzelf. Laurie
Andersom als een vis in het wa-
ter in haar eigen universum.

Anderson leverde dit jaar met
Strange Angels een prachtige
ceedee af. Minder abstract dan
de vorige schijven, maar de no-

ten zijn nog altijd niet uit de
lucht te plukken. Op Strange An-
gels suddert het politiek engage-
ment onder langgerekte klanken
uit vele windstreken. Anderson
houdt de rem op het minimalis-
me(dat bijvoorbeeld het hitje Oh
Superman kenmerkt). Die poli-
tieke betrokkenheid onder-
streepte zij in Brussel met een
monoloog uitgesproken dooreen
mannenstem die Anderson fei-
loos nabootste. Reagan, Kenne-
dy, Hitler, Mussolini, allen fugu-
reren in de wereld van Laurie
Anderson. Ze vertelt over oorlog
met een sprookjesstern. „Zoals
een president die zachter sprak
naarmate het onderwerp belang-
rijker werd." „Als ik president
was, dan gaf ik al het geldaan de
lelijke mensen", luidt de logica
van Anderson.

Het klinkt als een cliché, maar je
moet een optreden van Laurie
Anderson ondergaan. Slechts
door zeer associatief beelden en

muziek te combineren kun jeeen
concreet gevoel overhouden aan
een performence van Anderson.
Dit ondanks dat de teksten in
Engels en perfect Frans met bui-
tengewoon zuivere stem en on-
gemeen goed gearticuleerd wor-
den uitgesproken. Overigens is
het een ongekende ervaring om
een nummer als Coolsville in het
Frans te horen.

Het horen en zien van de muziek,
media en theatershow (deze
woorden bij gebrek aan beter)
van Laurie Anderson is als het le-
zen van een mooi boek datje da-
gen bezighoudt. Een boek dat je
tot herlezen dwingt en waarvan
je de clou alleen kunt voelen.
Neem het volgende aspect van
Lauries waarheid: „Ik liep door
New Vork, en ik dacht, gee, dit is
precies zoals in mijn songs".
Maar met de wereld simpelweg
op zijn kop te zetten, kom je er
niet.

emile hollman

recept
Aardappelnestjes
niet amandelijs
en frambozensaus
Voor het maken van aardappelnest-
jes is een speciale vorm bestaande
uit twee in elkaar passende metalen
zeefjes nodig. Bak de nestjes bij
voorkeur in olie omdat ze dan bij
het afkoelen mooi glanzend blijven
en opnieuw in de oven verwarmd
kunnen worden.

Benodigdheden voor 4 personen:
400 g bloemige aardappelen, frituu-
rolie, zout, poedersuiker, 300 g diep-
vriesframbozen, 50 g geleisuiker, V 4
1 amandel- of vanille-ijs en mint-
blaadjes.

Schil aardappelen, was ze en dep
goed droog. Rasp ze op middelfijne
rasp of snijd ze met keukenmachi-
ne. Verwarm frituurolie tot 180 gra-
den C. Leg in onderste zeefje kruise-
lings over elkaar een laag aardap-
pelreepjes. Druk bovenste zeefje

erin en bak* krokant en goudbruin in
olie. Laat uitlekken op keukenpa-
pier en bestrooi met weinig zout en
royaal met poedersuiker.Bak op die
manier nog drie andere nestjes.
Breng frambozen met geleisuiker
aan de kook en laat 2 minuten ko-
ken. Laat saus afkoelen. Verwarm
nestjes in een op 175 graden C. -
stand 3 voorverwarmde oven en laat
ze krokant worden. Schep in ieder
nestje 2 bolletjes ijs en schenk er de
saus over. Gameer met enkele ach-
ter gehouden frambozen en takje
mint.

pop

Id-cd
Traveling Wilburys, 'Volume
3'
Waraer Bros/WEA

Je hebt popgroepen, die kam-
peren maandenlang in peper-
dure studio's en lassen vervol-
gens een creatieve adempauze
van minstens 'n jaar in om daar-
na weer optimaal voorbereid
het werk te hervatten. Je hebt
ook artiesten die niet meer zo
nodig hoeven, maar om reden
van puur contractuele aard om
dc zoveel tyd gapend en geeu-
wend een plaat uitbrengen,
waarvan dc waardering meer is
gebaseerd op respect voor die
ouwe 1.. dan op dc inhoud van
het produkt. Maar ex zijn ook
artiesten dieterug kunnen blik-
ken op een min of meer succes-
volle carrière en er 'deson-
danks' nog flink zin in hebben.
Een dergelijke vleesgeworden
verzameling klatergoud wordt
gevormd door Torn Petty,
George Harrison, JeffLynne en
Bob Dylan. Bejubeld vanwege
.het prima debuut 'Volume 1'en
betreurd in verband met het
plotselinge verscheiden van
Roy Orbison, dc vijfde Wilbury.
Spike (Harrison), Muddy (Pet-
ty). Clayton (Lynne) en 800
Wilbury (Dylan) zijn echter niet
bij dc pakken gaan neerzitten.
Op een verloren najaarsdag
spraken ze af in dc keuken van
Dylan waar ze als een verlaat
eerbetoon aan dc overleden
nachtegaal tussen dc soep en
dc aardappelen door elf num-
mers schreven die ze nog de-
zelfde avond opnamen. En
klaar was Volume 3, een ceedee
die qua tekst niet meer verdient
dan het predikaat 'absolute
nonsens. Luister 's naar het
ook op single uitgebrachte
She's My Baby: 'She's got a
body for business, a head for
sm, she knocks me over like a
bowling pin/She can play my
guitar note by note, she loves to
stick her tongue right down my
throat'. Muzikaal klinkt het
echter weer als dc spreekwoor-
delijke klok. en ik hoor liever
het vrijblijvende gepriegel van
800 Wilbury' dan dc zoveelste
sensatieptaat van St. Dylan.
Dat Ls tegelijk ook dc essentie
van dcTraveling Wilburys. Vier
musici die hun sporen al lang
en breed hebben verdiend
maar die er ook in hun nadagen
nog als 'n stel jonge hondente-
genaan gaan, daarmee bewij-
zend dat vrijblijvendheid en
ongedwongenheid niet per se
op een bedenkelijk niveau hoe-
ven te büjven steken. In She's
My Baby rocken & rollen ze als
dc eerste dc beste teenage-
groep. En net als je denkt dat je
er ook nog iets achter moet zoe-
ken, lees je het bv dc ceedee ge-
leverde voorwoord van profes-
sor Tiny Hampton. currenüy
leading the search for intelli-
gent life amongst rock journa-
Usm at the umversity ofPlease
Yourseif. Califomia... Volume 3
van dc Traveling Wilburys is
sprankelende popmuziek en
verdient met Volume 2 een op-
volger

peter hamans

Derek & the Dirt
live in Tom Tom

HEYTHUYSEN - De nieuwe loot
aan de rijk gevulde Belgische mu-
ziekboom heet Derek & the Dirt.
Deze veelbelovende band is zondag-
middag live te aanschouwen in café
Torn Torn te Heythuysen. De aan-
vang van hun optreden is 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Volgens de pers en radiomensen in
België is Derek & the Dirt Vlaande-
rens rockhoop voor de jaren negen-
tig. In de aankondigingvan het con-
cert wordt gerept over de 'betere
rock 'a roll, meeslepend, bijwijlen
gevoelig, vaak ruig. Steeds degelij-
ke songs, geen geknoei, geen tier-
lantijntjes, geen drummachines of
computers. De gitaarriem rond de
schouder, het podium op en de
beuk erin.

Derek & the Dirt bestaat uit zanger
Dirk 'Derek' Dhaenens, gitaarwon-
der Pim Wolfs, bassist Martin Alle-
man en drummer Jan deVos. De de-
buutsingle 'Oh by the way' werd bij
onze Zuiderburen een hit en was
wekenlang de publiekslieveling in
'De Afrekening', de top-30 van Stu-
dio Brussel. De naamloze debuut-cd
werd geproduceerd door Thé Lau,
bekend van onder meer The Para-
noiacs, The Scène en Mudgang.

Finalisten
grote prijs

De jury van de Grote Prijs van Ne-
derland heeft de namen van de zes
finalisten bekendgemaakt. De eind-
strijd van het concours voor begin-
nende popgroepen gaat tussen Got-
cha! (uit Haarlem), Hickory Dickory
(Den Haag), La Lupa (Kampen),
Red Kidney and The Jellybeans
(Waalwijk), Little Mary Big (Hoorn)
en Rump (Amsterdam). De finale
vindt plaats op zaterdag 15 decem-
ber in het hoofdstedelijke Paradiso.
De voorverkoop voor 'Paradiso' be-
gint zaterdag. Toegang bedraagt
12,50 gulden plus lidmaatschap en
bespreekkosten.

popagenda

DECEMBER

" <6 Effenaar Eindhoven
Nerve en Three DwaTl
make war

" 7 Exit in G Landgraaf. Tal
Master Floom

" 7 Fuu Swalmen, The Bi
Coloren Bed time foi i "':
zo

" 7 Nova Heerlen, The Scène

" 7 852 Hulsberg, D-Train

" 7 Dc Bosuil Weert, Sjal

" 7 Dc Raetskelder HeeileJ
rock & roll festival met F<
lix the Cat

" 7 Effenaar Eindhoven, Sca „
terbrain en Loose

" 8 Dc Raetskelder Heeriel
rock & roll festival m'
The black Stars

" 8 Hanenhof Geleen, Joh

' Leimon Mernonal, mi „
Abbey Road

" 8 Gimmix Sittard, Ww
Band

" 8 café 't Hoekje Echt, Wil
Flower

" 8 Auwt Einkoeze Einigha'
sen, Fieisefreem "" 8 I jen Schmidt Bochol»
Booz'n and blues

" 8 Canix Lottum, Jewel «"Cyanide

" 8 Tivoli Utrecht, Bad to t*
Bone

" 9 Torn Torn Hevthuyz<U>
Derek & The Dirt

" 9 Bizzi Bic Geleen. D-Train

" 10 Rockfabrik Übach-PaleD )
berg, Yellowman rg

" 11 Dc Oranjerie Roermon' ,:

The Magnificent 7
"12 Oosterpoort Gronings n

Suzanne Vega
"14 Staargebouw MaastricW IC

Semb' Africa tii
" 14 Effenaar Eindhoven, Bat' )

Ie of the Decade of seriod
Drinking

"15 Zopo Horst, Tmcken*-'
Kecks >1

" 15 Tivoli Utrecht, Chaba 1» !i
houania c

" 15 Maaspoort Venlo, Clo»,.
seau

Oplossing van gisteren

LUXEMBURG*
E A |
P-ETAGE- t
E-MOLEN- fj
LUIT-STAH
-IN- E R T
PLEK- D R E Cj
L-NOTIE-£_
O-TRAAN-
O N W
incognito'

puzzel van de dag

PLUS 1-PUZZEL

Door telkens één letter bij de voorafgaande
te voegen, kunnen woorden van navolgen-
de betekenis worden verkregen:

1 100 nf (afk.); 2 verbrandingsrest; j(
zangstem; 4 laag die de schors van Xc
hout scheidt; 5 de derde matador in i^s
omberspel; 6 zachte gipssoort; 7 ontvang 6'<van tolgeld; 8 meeuwachtige zwemvogel- \
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The Scene in Nova

" De Nederlandse band The Scène treedt vrijdag op in het Heerlense jongerencentrum
Nova. The Scène is een van de bekendste Nederlandse groepen op dit moment. Vooral
met de laatste elpee/cd Blauw heeft de band indruk gemaakt. De groep van Thé Lau,
Erriilie Blom, Eus van Someren, JeroenBooy en Otto Cooymans beginnen te spelen rond
tienuur. De entree voor het concert is 10 gulden in de voorverkoop. De dagverkoop is een
riks duurder.

" Woensdag 5 december 19902
Limburgs dagblad

panda en de meesterspionnehet wondere wolfje



Innovatienota
ij!? Srip alom ook voor de beslis-

E_t
§ om ruim een miljoen gulden op

v- vrijwilligerswerk te bezuinigen.
T/^kan zomaar niet doorgaan, zo
*\a den met name M. Vliegenthart
KCn A

de PvdA en B. Esselink van het. A. De minister moet eerst maar
0nons wet de door haar beloofde in-

v^tienota voor het vrijwilligers-

fL^k komen, dan pas kunnen er be-dskeuzes worden gemaakt.

05?Orgdheid was er in dit verband
jtg,K over de SOS, de federatie van

,Vj ef°nische hulpdiensten. De pro-

"ie fe s w'"en de subsidiëring van
tra eratie' die onder meer voor de
20

ln'ngen van de vrijwilligers
"tyjjSt, niet overnemen. De Kamer
t^ duidelijkheid over wat de minis-

hieraan wil doen.

Kinderopvang
t^ °°Pt de kinderopvang of loopt
üj'njet? Dat lijkt de grote vraag tekol 's onduidelijkheid over het
fitiUme' er is ruzie over defïnancie-
in ,f en er is al helemaal geen inzicht
Stipie kwahteit." Zo schetste M. Ver-
-o{s van D66 de chaos in de kinder-
str atlg- Op dat moment demon-
-opverden buiten enige honderden
vK„Langmedewerksters voor salaris-Trbetering.
■Met „Unif m€ P- Lankhorst van Groen
iw ? .en het CDA wezen erop dat er
W 0 kinderopvang niet gesold kan

-ver] ' iuis^ omdat dit werk in het
engde van de opvoeding ligt.

I datn n̂orst: „Daarom is het nodig
e opleiding verbetert, dat er

&en ersteuning komt in devorm van

' een Scnooladviesdienst en dat er
IW0 . behoorlijk salaris geboden

"' e verschillende partijen
heirf 11 nu eindelijk eens duidelijk-
kr e van de minister. De minister
Mi e*'e kritiek te verduren op de

i de^e waarop zij negen miljoen gul-
be .ÜP de vormingsinstituten wil

'Umigen. De specifieke vor-
Vf 0 voor jongeren en

en moeten hun werk kunnen
Vrd doen> aldus Vliegenthart.
doo f Werd de minister, met name
verT Lankhorst, gebrek aan visie

ncona antwoordt vandaag.

6 °ok pa gina 1 3
Hoop voor

Vogel stapt op
als voorzitter

van Duitse SPD
v°oJwj. ~ Hans-Jochen Vogel, de

\ ■ van de Duitse sociaal-de-
jaar af nhe SPD' treedt volgend
Heu

partijwoordvoerder Eduard
spoeriK- zei dat VoBel tijdens een
din_ IJeenkomst van de partijlei-
geen l

aanSek°ndigd heeft dat hij
Sen_P a£_|ldaat zal zÜn °P net vol-
iaar ö^D-congres, dat volgend
spoertmei wordt gehouden. Het
derzn°_'erleg was ingelastom te on-2°ndaJen waarom de SPD bij de
*War,a

genouden verkiezingen zon
Sen H„nederlaaë heeft geleden te-Hein^C£ ahtle van bondskanselier

Rebellenleider staatshoofd Tsjaad
NDJAMENA - Idriss Deby, die zondag als leider van de Tsjadische
Volksbeweging voor Nationaal Welzijn (MPS) president Hissène Habré
heeft verdreven, is gisteren door het uitvoerend comité van de MPS be-
noemd tot staatshoofd. Dat is uit officiële bron in de Tchadische hoofd-
stad Ndjamena vernomen.
Het uitvoerend comité installeerde tevens een staatsraad die 'bevoegd is
teregeren. Deby stelde maandag de Tsjadische grondwet en de Nationale
Assemblee buiten werking.

Snoeien in vrijwilligerswerk valt slecht

Veel kritiek uit Kamer
op welzijnsbegroting

lle"^N HAAG -De stopzetting
"jnd ~an de 2,4 miljoen gulden sub-';^e aan de Stichting School-
gei Jternaten Nederland per 1 ja-
hl,u^ri en dus midden in het'

j ooijaar, kan in de ogen van
iatt Kamer geen genadevinden.
iow,? kinderen moeten het'""oljaar kunnen afmaken
'i h toekomst van de scholen
Za.j °et eerst eens grondig wor-

eri onderzocht. Dat bleek gis-
iou,rmiddag bij de behandelingan de welzijnsbegroting.

Kamer vuurde eenj.j^s van vragen over de - kenne-
;fl J* nogal verwarrend overgekomen

[),^z.nsbegroting af op minister
C^^cona van Welzijn, Volksge-

ndheid en Cultuur (WVC). De Ka-
P v ""vraagt zich vooral af hoe het nu
A^eif 1" moet met het vrijwilligers-
pzm. nu daarop met een kwart be-, 0,. n'gd wordt en met de in een cha-

dKSc^e situatie verkerende kinder-f°Pvang.

binnen/buitenland

OM: hoger beroep
tegen uitspraak

over ademanalyse

ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie in
Zwolle gaat in hoger beroep tegen een uit-
spraak van de politierechter in Zwolle, dietij-
dens een zitting in Lelystad gistermorgen het
OM niet ontvankelijk verklaarde in een
adem-analysezaak waarin de verdachte om%

contra-expertise had gevraagd.

Persofficier D. Veurink in Zwolle stelde dathet in het belangvan de wet is een duidelijke
afbakening te krijgen van de uitspraak vande Hoge Raad. In maart dit jaarbepaalde de
"oge Raad dat de uitslag van adem-analyse-
aPparatuur voldoende en wettig bewijs is
Voor een veroordeling wegens rijden onder
'nvloed. De Hoge Raad ging in zijn uitspraak
tiet in op de vraag wat er moet gebeuren als

de verdachte zelf uitdrukkelijk om een te-
genonderzoek vraagt.
In zijn advies had procureur-generaal mr
Meijers geadviseerd een verdachte die tegen-
bewijs wil leveren, wel in de gelegenheid te
stellen bloed of urine voor onderzoek af te
staan. Volgens de Hogeraad biedt de wetge-

ving echter geen aanknopingspunt voor het
recht van de verdachte op een tegen onder-
zoek.
De Utrechtse advocaat mr M. Schyns ge-
bruikte twee weken geleden voor de politie-
rechter in Lelystad in een alcoholzaak tegen
zijn 38-jarige cliënt het 'gaatje' in de uit-
spraak van de Hoge Raad.

De man had na zijn aanhouding wegens rij-
den onder invloed en de ademanalyse uit-
drukkelijk om een contra-expertise ge-
vraagd. Maar deze was hem geweigerd. Vol-
gens Schyns moest om diereden het OM niet
ontvankelijk worden verklaard. De politie-
rechter in Zwolle gaf hem daarin gistermor-
gen gehjk.

Na hevige protesten en ongeregeldheden

President Ershad van
Bangladesh treedt af

DHAKA -De president van Bangla-
desh, Husayn Mohammad Ershad,
heeft gisteren meegedeeld met on-
middellijke ingang af te treden. Dit
heeft de nationale televisie gemeld.
Het openbare leven in heel Bangla-
desh was dinsdag aanzienlijk ont-
wricht door een algemene staking,
waartoe door de oppositie was op-
geroepen. Duizenden Bengalezen
betoogden in steden door heel het
land en eisten het directe aftreden
van president Ershad, die in 1982 bij
een staatsgreep aan de macht
kwam.
De Bengalese televisie meldde dat
Ershad voor zaterdag een speciale
zitting van het parlement bijeen
heeft geroepen om een vice-presi-
dent te kiezen die een voorlopige re-
gering zal leiden tot er algemene
verkiezingen worden gehouden. De
aftredende president heeft de Ben-
galese oppositiepartijen, die sinds
begin oktober campagne voeren
voor zijn aftreden, gevraagd die
vice-president voor te stellen.

De Bengalese president deed maan-
dag naar aanleiding van de wijdver-
breide protesten en ongeregeldhe-
den in de afgelopen weken, waarbij
volgens de oppositie honderd men-
sen het leven verloren, al een reeks
concessies. Zo kondigde hij aan dat
de noodtoestand, die hij vorige
week afkondigde om een eind te
maken aan de onrust, op 16 decem-
ber wordt opgeheven. De censuur is
volgens de president inmiddels in-
getrokken en de Bengalese univer-
siteiten worden medio december
heropend.

Maar de belangrijkste oppositiepar-
tijen wezen Ershads voorstellen
maandag reeds af en bleven aan-
dringen op zijn onmiddellijke ont-
slag. Ze riepen een algemene sta-
king uit, die in gisteren heel Bangla-
desh tot ontwrichtingvan het open-
bare leven leidde, hetgeen Ershad
er later op de dagtoe bracht zijn af-
treden aan te kondigen.

EG onder grote druk van andere deelnemers

Hoop op beweging
in GATT-overleg

Van onze correspondent
BRUSSEL - Alleen concessies van
de EG kunnen het GATT-overleg
over de vrijmaking van de wereld-
handel nog redden. De Gemeen-
schap is gisteren in Brussel onder
enorme druk komen te staan om
haar voorstel over verlaging van de
landbouwsubsidies aan te passen.
Gisteravond zat het overleg echter
nog muurvast.

De hele rest van de wereld verlangt
van de EG toegevingen. Maar nu lij-
ken ook in het tot nog toe eensgezin-
de EG-front barstjes te zijn geko-
men. Nederland en Groot-Brittan-
nië deden een dringend beroep op
de Europese Commissie, die na-
mens de twaalf de GATT-onderhan-
delingen voert, zich soepeler op te
stellen.
Belangrijker is echter dat nu ook
Duitsland een gematigder houding
lijkt aan te nemen. Tot nog toevormden de Duitsers met de Fran-
sen een front tegen de voorstellen

om de landbouwsubsidies verder
omlaag te brengen dan de door de
EG toegezegde 30 procent. Er zijn
tekenen dat die alliantie niet meer
zo hecht is.

Er is daardoor hoop dater toch eni-
ge beweging mogelijk is in de starre
EG-houding. De Duitse minister
van Handel Hausmann drong er bij
de Commissie op aan om juitbrei-
ding van haar mandaat te vragen als
zij dat nodig acht. Staatssecretaris
Yvonne van Rooy (Handel) noemde
dat dinsdag 'een wending in het
Duitse standpunt.

Nederland en Engeland staan nu
niet meer zo alleen in hun pleidooi.
Maar Frankrijk, lerland en België
en ook EG-landbouwcommissaris
Ray MacSharry bleven zich verzet-
ten tegen meer toegeeflijkheid.
Vandaag wordt de beslissende dag
in het GATT-overleg. Dan komen
eerst de EG-Commissie en vervol-
gens EG-ministers van Handel bij-
een. .

Dertien doden
bij rebellie
Argentinië

BUENOS AIRES - De opstand van
rebellerende Argentijnse militairen,
die maandag werd neergeslagen,
heeft aan zeker dertien mensen het
leven gekost. Telam, het persbureau
van de Argentijnse regering, be-
richtte dat zeker zeven soldaten, een
opstandeling en vijf burgers de
dood hebben gevonden voordat de
orde maandag kon worden hersteld.
De burgers zaten in een bus die door
een tank werd aangereden.

Maandagnacht gaven de laatste
muiters zich over nadat het leger
hun laatste bolwerk, het militaire
hoofdkwartier, met tanks had om-'
singeld. Eerder op de dag hadden
gevechtsvliegtuigen twee tankco-
lonnes van de opstandelingen ge-
bombardeerd. Ongeveer 420 rebel-
len, onder wie ook burgers, gaven
zich over. Ook opstandelingenleider
kolonel Enrique Baraldini werd in-
gerekend. De Argeatijnse president
Carlos Menem zei dat de leiders van
de muiterij mogelijk de doodstraf
wacht, omdat het militaire recht
toegepast zal worden. Menem wei-
gerde maandag met de opstandelin-
gen te onderhandelen. De president
zei de muiterij als een poging tot
staatsgreep te beschouwen.

Lubbers voor
nieuw overleg

met vissers
DEN HAAG - Premier Lubbers wil
een hernieuwd overleg tussen over-
heid en visserijwereld. Hij heeft dit
gisteren in de Eerste Kamer gezegd.
De eerste minister wil proberen het
draagvlak voor overheidsmaatrege-
len die erop gericht zijn de naleving
van vangstbeperkingen door vissers
beter af te dwingen, te vergroten.

Volgens Lubbers is er alle aanlei-
dingvoor hernieuwd overleg met de
branche nu in de EG plannen be-
staan de capaciteit van de vloten
met 40 procent te beperken en de
controle op de vissers te versterken.
De eerste minister stelde dat er in
ons land geleidelijk verbetering
komt in het gedragvan devissers al-
hoewel ■ hij erkende dat het een
'weerbarstige materie' blijft.
Ondanks de positieve trend en een
bloeiende controle op de vissers, zei
Lubbers niet alleen uit te willen
gaan van een repressieve overheid.
Hij wees er verder op dat een ver-
mindering van de capaciteit van de
vloot tijd kost in verband met de
overgangsproblemen die dat proces
met zich brengt.
Naar aanleiding van de kritiek op de
recente brief van minister Bukman
(Landbouw en Visserij) over zijn
visserijbeleid, namelijk dat die brief
niets nieuws bevatte, zei Lubbers
dat de brief 'niet allemaal beleid'
was 'maar er zat wel beleid in.

Rode Kruis mee naar Moskou met
Nederlandse missie voedselhulp

DEN HAAG - Het Rode Kruis zal
deelnemen aan de missie die vanuit
Den Haag naar Moskou wordt ge-
stuurd om de kritieke voedselsitua-
tie ter plaatse te onderzoeken. Deze
'fact finding mission' zal op zeer
korte termijn vertrekken. Dit ver-
klaarde voorzitter Braks van het Co-
mité van aanbeveling voor voedsel-
hulp aan de Sovjetunie gistermid-
dag in Den Haag op een gezamenlij-
ke persconferentie met Vadim
Zagladin, een persoonlijk adviseur
van Sovjet-president Michail Gor-
batsjov die naar Nederland is geko-
men om informatie te verschaffen1'
over de toestand in zijn land.

De Nederlandse hulp zal gericht
zijn op het Lenin-district in Mos-
kou, het oudste stadsdeel waar een
miljoen mensen wonen en met rela-
tief veel behoeftige mensen, aldus
Braks. De behoefte aan voedsel is
het grootst bij de alleenstaanden.

Dat de nood hoog is in kindertehui-
zen is bekend. Het probleem van
arme bejaarden is dat zij verborgen
leven en nergens om vragen. „De
actie is gericht op krepeergevallen
in achterkamertjes."

Het is de bedoeling dat de hulp in ja-
nuari op zijn bestemming terecht-
komt. Dat is de zwaarste winter-
maand, aldus Braks. Indien noodza-
kelijk zullen er andere hulpacties
moeten komen. Braks voorziet na-
melijk dat de situatie in maart en
april, dat wil zeggen aan het einde
van de winter, nog nijpenderzal zijn
omdat dan ook alle voorraden zul-
len zijn opgeraakt. Het wezenlijke
probleem is dat er geen goede rela-
tie is tussen kostprijs en marktprijs.
Is die eenmaal verbeterd, dan komt
de voedselstroom naar de steden
vanzelf wel op gang, aldus Braks.

„De Nederlandse hulp zal van zeer

groot economisch belang zijn voor
degenen die onder de armoede-
grens leven. De hulp mag dan ook
alleen bij die mensen terecht ko-
men," zo onderstreept Zagladin. Hij
geeft evenwel toe dat met de hulp
de problemen niet worden opgelost.

Een van de grootste problemen is de
voedseldistributie, maar Zagladin
hoopt datbinnen acht maandeneen
adequaat systeem zal worden opge-
zet waardoor de steden weer van le-
vensmiddelen kunnen worden
voorzien.

Naast Nederland zijn ook in Duits-
land en Italië acties op touw gezet.
Braks zei dat de Europese top die
half december in Rome wordt ge-
houden een besluit zal nemen over
hulp aan de Sovjetunie. Maandag is
in Moskou een presidentiële com-
missie in het leven geroepen die de
voedselhulp moet begeleiden.

punt uit
Neergestort

Een Soedanees vrachtvliegtuig
dat in Kenia voedsel kwam op-
halen voor een hongergebied in
het zuiden van Soedan is gister-
morgen op het vliegveld van
Nairobi neergestort en uitge-
brand. Daarbij zijn alle tien in-
zittenden omgekomen.

Wethouders
Wethouders van kleine ge-
meenten (tussen de 18.000 en
24.000 inwoners) hebben recht
op een volledig salaris. Het par-
lement heeft deze mening ka-
merbreed geuit, door zich giste-
ren achter een desbetreffende
motie van de christen-demo-
craat Van der Burg te scharen.
Het wethoudersambt in ge-
meenten van een dergelijk for-
maat wordt nu in de provincia-
le jaarwedderegelingen als een
part-timefunctie (80 procent)
gezien. De Kamer vindt echter
unaniem dat deze baan formeel
als een full-timebetrekking
moet worden gehonoreerd.

Brandstof
De organisatie van vrije-pomp-
houders Novok verlaagt de
benzineprijzen vandaag met
twee cent per liter. De diesel-
prijs gaat niet omlaag aan de
vrije pompen. Marktleider
Shell kondigde gisteren prijs-
verlagingen voor benzine en
diesel aan van respectievelijk
drieen twee cent. Die gaanvan-
daag in. De Novok vindt deze
verlagingen geen juiste inter-
pretatie van de ontwikkeling
van de produktnoteringen.

Communisten
In Oost-Groningen wordt ge-
werkt aan de oprichting van
een nieuwe communistische
partij. Afgelopen zaterdag is op
een gezamenlijke ledenverga-
dering van de afdeling Gronin-
gen van het Verbond van Com-
munisten in Nederland (VCN)
en de afdelingen Finsterwolde,
Beerta en Nieuwe Schans van
de CPN besloten nauw met el-
kaar samen te werken. Uitein-
delijk moet deze samenwer-
king leiden tot een nieuwe
communistische partij in Ne-
derland.

Asielzoekers
In november hebben 2.032
mensen in Nederland een asiel-
verzoek ingediend. Dat blijkt
uit cijfers van het ministerie
van Justitie. Het is voor de vier-
de keer dit jaar dat het aantal
asielzoekers in een maand de
tweeduizend overschrijdt. Jus-
titie heeft over de eerste elf
maanden van dit jaar 19.141
asielverzoeken geteld. Met nog
een maand te gaan komt het to-
taal naar verwachting rond de
21.000 uit. Vorig jaar noteerde
justitie 13.898 asielaanvragen.

Schoolbus
Een 12-jarig meisje uit Doetin-
chem is gisterochtend ernstig
gewond geraakt bij een botsing
tussen een schoolbus en een
vrachtwagen bij het Gelderse
plaatsje Voorst. Zij is met
spoed naar het ziekenhuis in
Enschede gebracht. Twaalf an-
dere kinderen raakten licht ge-
wond. Ze zijn naar ziekenhui-
zen in Zutphen, Apeldoorn en
Deventer gebracht.

Verdrag
Egypte en Libië gaan zowel op
economisch als op cultureel ge-
bied samenwerken. De Egypti-
sche premier Atef Sidki en zijn
Libische ambtgenoot Abu Seid
Omar Durda hebben daartoe
gisteren in de Egyptische
hoofdstad Caïro een verdrag
gesloten. Nadat jarenlang de
betrekkingen bevroren zijn ge-
weest, is sinds eind 1989 de si-
tuatie tussen beide landen ge-
normaliseerd.

Juwelen
De politie in Amsterdam heeft
gistermorgen de omgeving
rond de Beethovenstraat afge-
zet, nadat overvallers van een
juwelierszaak een deel van de
buit op straat verloren. De
straat lag bezaaid met edelste-
nen en sieraden. Vijftien a twin-
tig politiemensen hielden het
publiek op afstand.

Arm kwijt
Het 'treiteren' van een Siberi-
sche tyger is een 49-jarige Am-
sterdammer gisteravond nood-
lottig geworden. De tijger, door
de man na sluitingstijd opge-
zocht in zijn kooi in Artis, haal-
de uit naar zijn plaaggeest en
reet diens linkerarm open. In
het ziekenhuis werd vastge-
steld dat de arm waarschijnlijk
moet worden geamputeerd. De
man staat bekend als een regel-
matig bezoeker van Artis na
sluitingstijd. Eerder was lüj al
's nachts in de buurt van de oli-
fanten en roofdieren gesigna-
leerd, die hij met bierflessen
bekogelde. Ook probeerde hij
kooien in brand te steken. Vol-
gens de oppassers schiep de
man behagen in het 'pesten en
treiteren' van de dieren.

Bhopal-ramp 'herdacht'

" Inwoners van de Indiase stad Bhopal hebben de zesde
verjaardag van de ramp in de chemische fabriek van
Union Carbide 'herdacht' met onder meer het verbranden
van een pop, die de vroegere concern-president Warren An-
derson moest voorstellen. Ruim 3.800 mensen stierven door
het inademen van gifgas dat in 1984, op 2 december kort
voor middernacht, uit de nu geslotenfabriek stroomde. De
gevolgen van de grootste industrieramp in de Derde Wereld
doen zich in de Indiase stad met een miljoen inwoners nog
dagelijks voelen. Uit recent onderzoek van de Indiase Raad
voor Medisch Onderzoek blijkt dat bijna 30 procent van de
half miljoen Bhopalezen in wijken, waar zich zes jaargele-
den de grootste gifconcentraties voordeden, kwalen hebben
aan ogen en luchtwegen en bovendien vaak last hebben van
psychische stoornissen. Volgens dit onderzoek is bij zwan-
gere vrouwen in Bhopal het aantal miskramen sinds de
ramp verdubbeld.

(ADVERTENTIE)

een g^
LIMBURGSE |m|

TRADITIE #'. "%
"'t: "" : _ -ij'

Zeer zachte jongejenever, | jj.

ambachtelijk gestookt

volgens oud Limburgs j"*"*^!^
familierecept. JIJJNvJL

Woensdag 5 december 1990 "3Limburgs dagblad
g___«jj»j--j—^_■__—



binnen/buitenland

Jonge geestelijken klaar voor sprong van Rome naar Balkan

Albanezen heroveren
godsdienstvrijheid

ATHENE/HEERLEN -'Het was opzienbarend nieuws
dat twee weken geleden vanuit de nog steeds gesloten
volksrepubliek Albanië naar de buitenwereld doorsij-
pelde. Vijfduizend gelovigen hadden op 4 november
jongstledenin en rond een kapel op hetkatholieke kerk-
hof van de Noordalbanese stad Shkodra deelgenomen
aan de eerste eucharistieviering in Albanië sinds 1967.
De mis was opgedragen door de inheemse aartsbisschop
Dom Simon Jubani, die na een gevangenschap van 26
jaar in de herfst van 1989 in vrijheid was gesteld. Pogin-
gen van politie om de spontaan gegroeide bijeenkomst
te verhinderen, mislukten. Inwoners van Shkodra blok-
keerden de ingang van de ommuurde begraafplaats. De
vrijheid van godsdienst werd letterlijk door de massa af-
gedwongen.

De 'eerste atheïstische staat ter
wereld', gaat in religieus opzicht
overstag. Tegen wil en dank. Bijna
een kwart eeuw nadat de stalinist
Enver Hodzja de religie in zijn
land uitbande, kondigde zijn op-
volger, Ramiz Alia, onlangs aan
dat Hodzja zich aan schending van
de gewetensvrijheid bezondigde,
toen hij in februari 1967 de cam-
pagne 'tot verdelging van de gods-
dienst' inluidde en van de inge-
kapselde Balkanrepubliek een
'goddeloze staat' maakte. Het Al-
banese volk heeft uit deze beken-
tenis van Alia moed geput en is in
beweging gekomen.
De voorgenomen Albanese koers-
zwenking heeft alles te maken met
de wens en de noodzaak van het
communistische regime in Tirana
dichter tegen Europa aan te gaan
leunen, hetgeen voor de Albane-
zen van wezenlijk belang is. Want
economisch staat de volksrepu-
bliek er beroerd voor. Als een fun-
damentele ommezwaai in denken
en doen nog lang op zich laat
wachten, kunnen de gevolgen des-
astreus zijn. Verdere stagnatie en
terugval zouden op langere ter-
mijn zelfs in een revolutie kunnen
uitmonden.

In de problemen
Dat de autoriteiten met de handen
in het haar zitten, bleek onlangs
uit een televisieboodschap van
premier Adil Carcani. De rege-
ringsleider maakte melding van
tekorten aan levensmiddelen,
energie, grondstoffen en banen.
Een ongekende droogteperiode
die nu al zon negen maanden
duurt, verergert de situatie nog.
Carcani's mededeling over het 'fa-
lende economische beleid' van de
laatste jaren was een tot dusver
nimmer gehoord 'mea culpa' van
het communistsiche bewind, dat
tot dan toe steeds in de meest posi-
tieve zin op het zelfverzorgende
vermogen van de Albanese sa-
menleving had gepocht.

De Verenigde Naties, Amnesty In-
ternational en het Vaticaan heb-
ben er in het verleden herhaalde-
lijk bij de machthebbers in Tirana
op aangedrongen de godsdienst-
vrijheid te herstellen. Op Hodzja
maakten zulke appèls nooit enige
indruk. Eerste tekenen van een
kentering werden vorig jaar pas
merkbaar. Hodzja's opvolger Ra-
miz Alia verklaarde toen dat
„godsdienstige beleving een zaak
van ieders persoonlijke geweten"
is.

Begin
De vervolging begon in feite on-
middellijk na de communistische
machtsovername in 1944. Kerk en

staat werden van elkaar geschei-
den en Hodzja onttrok in die da-
gen ook de scholen aan de invloed-
sfeer van de geestelijkheid. Voorts
was de oprichting van politieke or-
ganisaties op confessionele basis
niet langer geoorloofd. lets later
ging de staat over tot algehelecon-
fiscatie. Religieuze instellingen en
instituten en individuele geestelij-
ken verloren al hun bezittingen. Er
volgde een verbod op publikatie
van godsdienstige lectuur en in
het verlengde daarvan richtte het
communistische apparaat zijn
aanvallen op de seminaria. Aan-
vankelijk werden deze opleidings-
centra in hun actieradius beperkt,
nadien gesloten. Reeds toen werd
een respectabel aantal religieuze
leiders geïnterneerd. Na een reeks
van showprocessen, tijdens welke
tal van beklaagden werden be-
schuldigd van activiteiten voor
buitenlandse geheime diensten,
sprak de staat in 1946 de banvloek
uit over de Jezuïetenorde. Een jaar
later ondergingen de Francisca-
nen hetzelfde lot.

" RAMIZ ALIA
.schending van de gewetem

vrijheid...

Offensief
Wat evenwel niet zo gemakkelijk
kon worden bestreden, was de
godsdienst als wereldbeschou-
wing. Zoiets, vond de partij, kon
slechts worden gerealiseerd door
middel van een ideologische over-
tuigingvan de volksmassa. Het of-
fensief liet niet lang op zich wach-
ten. Hodzja zelf gaf in februari
1967 het sein tot de uiterlijke ont-
binding van de religie. Albanië
werd overspoeld door een breed
opgezette 'atheïstisch-weten-
schappelijke' campagne.

Binnen drie maanden hadden de
beeldenstormers - in hoofdzaak
leden van de communistische
jeugdbrigades - hun sinister kar-
\vei geklaard. 2169 kerken, kloos-
ters en moskeeën gingen tegen de
grond of werden getransformeerd
in cultuurpaleizen, bioscopen,
musea en ateliers.
Geestelijken werden in groten ge-
tale het platteland opgejaad en in
de landbouw tewerkgesteld, ande-
ren belandden in de gevangenis of
in een werkkamp. In 1967 telde het
Albanese priesterbestand 180
man. Slechts vier van hen, aldus
aartsbisschop Jubani onlangs in
zijn eerste naoorlogse vraagge-
sprek, ontkwamen aan arrestatie.
Aan hoeveel religieuzen de gods-
dienstvervolging het leven heeft
gekost, is niet bekend. Het regime
heeft slechts één executie van een
priester toegegeven. Tirana deed
dat, nadat in het buitenland be-
richten waren gepubliceerd dat de
man in kwestie, ene Stefan Kurta.
was gedood, omdat hij een kind
had gedoopt, hetgeen toen in de
stalinistische volksrepubliek niet
meer geoorloofd was.

In het Atheïstisch Museum van
Shkodra, waar het regime tot de
sluiting van het gebouw in mei
van dit jaarzijn afkeer van de reli-
gie op even groteske als cynische
manier ten toon spreidde, was
voor de zaak Kurta een speciale
plaats ingeruimd.
„Geëxecuteerd omdat hij een baby
heeft gedoopt," herinnerenwij ons
de reactie van de Albanese gids op
onze vraag. „Onzin, pure onzin,
Dan hadden we met gemak wel
tientallen priesters kunnen dood-
schieten." Nee, metKurta was het
volgens die man veel treuriger ge-
steld. Hoe 'treurig', dat bleek uit

een bericht van radio-Tirana op 28
april 1973. „Stefan Kurta," aldus
de radio, „was in 1970 terechtge-
steld „wegens spionage voor de
VS en Groot-Brittannië, economi-
sche sabotage en tegen de staat ge-
richte propaganda." Kurta kreeg
de kogel.

" De voorgevel van wat eens een moskee was. In 1967 werd dit gebouw in deAlbanese stadKorea
getransformeerd in een bioscoop. Dat gebeurde in het kader van een kortstondige en uitermate
felle anti-religieuze campagne, aan het slot waarvan Albanië zich uitriep tot 'eerste volledig
atheïstische staat ter wereld.

Vraag
Eerbiediging en naleving van de
Akkoorden van Helsinki en dus
ook van de mensenrechten is een
van de verplichtingen die het hui-
dige Albanese regime op zich
heeft genomen, toen het een jaar
geleden voor het eerst te kennen
gafvolwaardigte willen participe-
ren binnen de Conferentie voor
Veiligheid en Samenwerking in
Europa (CVSE).

Het (gedeeltelijke?) herstel van de
godsdienstvrijheid is een logisch
gevolg van deze gewijzigde opstel-

ling. Belangrijke vraag echter is
hoeveel manoeuvreerruimte er
straksvoor de geestelijkheidin Al-
banië is weggelegd en of de des-
tijds geconfisqueerde gebouwen
weldra weer voor religieuze doel-
einden worden opengesteld. Op
verscheidene plaatsen in het land
zijn katholieken en orthodoxen
begonnen intact gebleven kerkjes
en kapelletjes op te knappen en
van godsdienstige symbolen te
voorzien: ikonen, kaarsen, afbeel-
dingen van Maria en dergelijke.

Hernieuwde legalisering van de
godsdienstbeoefening impliceert
dat de bestaande grondwet moet
worden aangepast. Alia lijkt hier-
toe bereid. Gegeven de bijnatotale
afwezigheid van priesters in de
volksrepubliek, is hervatting van
de zielzorg in Albanië vooral de
opgave van een jonge generatie
geestelijken, waarvan - aldus ver-
namen wij onlangs in Tirana - een
speciaal opgeleide lichting in het

Vaticaan op de mogelijkheid tot
vertrek naar de volksrepubliek
wacht.

Tirana's zwenking in de richting
van Europa - vooralsnog met de
nodige beperkingen - is onom-
keerbaar, heeft president Ramiz
Alia onlangs verzekerd. Het zijn de
woorden van een man, die ten tij-
de van Hodzja actief was als chef-
ideoloog van de partij en vanuit
deze hoedanigheid het officiële
beleid in de stalinistische repu-
bliek wezenlijk mee bepaalde. Dat
diezelfde Alia nu - anno 1990- zijn
voorganger voor de voeten gooit
dat deze zich door de proclamatie
van het atheïsme in zijn land aan
schending van de gewetensvrij-
heid schuldig heeft gemaakt, is
ronduit opzienbarend en hoopge-
vend. Maar de uitlating getuigt
evenzeer van opportunisme en hy-
pocrisie.

frits schils

Omvangrijke
criminele

organisatie
opgerold

Van onze correspondent
UTRECHT- Met de aanhouding
van de 37-jarige J. de G. en de 41-
-jarige S.S., beiden uit Utrecht,
denkt de politie de leidende figu-
ren te pakken te hebben van een
omvangrijke criminele organisa-
tie, die zich bezighield met tal
van illegale activiteiten, waaron-
der de organisatie van een illega-
le lotto. Verder is er sprake van
valsheid in geschrifte en belas-
tingfraude. Vermoedelijk zijn
daarmee miljoenen guldens ge-
moeid.

Beide verdachten werden gister-
ochtend vroeg van hun bed ge-

licht. Op het dak van de woning
waar De G. verbleef, werden en-
kele vuurwapens aangetroffen.
S. werd aangehouden in zijn wo-
ning op Overvecht.
Het onderzoek naar de activitei-

ten van de organisatie is in het
najaar van 1989 gestart. De re-
cherche werkt hierin samen met
onder meer de Fiscale Inlichtin-
gen- en Opsporingsdienst
(FIOD). Bij het vervolgonder-
zoek zijn ook bedrijfsverenigin-
gen en gemeentelijke sociale
diensten betrokken.
In het kader van het onderzoek
werd op 11 juni van dit jaar op
vijftien lokaties in de gemeente
Utrecht, Maarssen, Loosdrecht,
Huizen en Den Haag huiszoe-
king verricht. De politie ver-
wacht de komende weken nog
tientallen personen te kunnen ar-
resteren.

Nederland niet onveiliger dan rest van wereld
Van onze correspondent

DIEMEN - Hoe veilig is Nederland? Cij-
fers wijzen uit dat het in ons land zeker
niet onveiliger is dan elders in de wereld.
En als de fietsendiefstallen gemakshalve
even worden vergeten, dan onderscheidt
de slachtofferkans (met fietsdiefstallen
26,8 procent) zich in Nederland niet meer
in negatieve zin van andere landen.

Staatssecretaris Kosto van Justitie stelde dat
gistermiddag in Diemen tijdens het door de be-
veiligingsorganisatie Randon georganiseerde
congres 'Hoe veilig is Nederland in de wereld?'
In het buitenland is het besef dat voorkomen
nog altijd beter is dan genezen, beter ontwik-
keld dan bij ons, zei Kosto. „Blijkbaar is de cri-
minaliteit nog niet hoog genoeg of spelen de cri-
minele incidentenzich steeds af bij de buurman.

Enerzijds is er een onvrede met het niveau van
veiligheid in ons land en anderzijds is er toch
niet de behoefte er wat aan te doen. Er wordt in
ons land nog teveel gekeken wat de overheid
doet."

Preventie van criminaliteit, dus het verhogen
van de veiligheid, is volgens Kosto al lang geen
taak meer voor de overheid alleen. Nu wordt de
politie geholpen door onder meer beveiligings-
organisaties, stadswachten en politie-assisten-
ten, maar deburger heeft volgensKosto ook zijn
verantwoordelijkheden. „Alleen, de wijze waar-
op de burger tegen het voorkomen en bestrijden
van misdaad aankijkt, is nog teveel de houding

van de langdurig werkloze die er geen gat meer
inziet."
Als het gaat om fysieke bescherming kan de
burger zelf maatregelen treffen om het in huis
veiliger te maken. „Naast het betere hang- en
sluitwerk en afspraken met de buren over toe-
zicht bij vakantie, kunnen mensen ooktegen be-
taling gebruik maken van diensten van de parti-
culiere beveiliging."

Uit onderzoek onder het bedrijfsleven naar het
slachtofferschap van criminaliteit blijkt, dat
eenvijfde van de Nederlandse ondernemingen
niet of nauwelijks is beveiligd tegen criminali-
teit. Twee jaar geleden bleek ons nationale be-
drijfsleven negen miljoen keer slachtoffer van
veel voorkomende criminaliteit. Van de be-
drijfswinst slokte de 'criminaliteitsschade' vijf
procent op. „Er is een lage bereidheid tot het
doen van aangiften zodat er een vertekend beeld
onstaat over de omvang van het criminaliteits-
probleem bij het bedrijfsleven", zei Kosto.

Veiligheid
Als ons land wordt afgeschilderd als minder vei-
lig (gemeten naar de slachtofferkans) komt dat
vooral doordat Nederlanders vaker dan in veel
andere landen slachtoffer zijn van een fietsen-
diefstal. En wat is dat, je veilig of onveilig voe-
len? Volgens Kosto is dat gevoel van veiligheid
gebaseerd op een persoonlijke visie gekoppeld
aan eerdere ervaringen met criminaliteit. Een
maat voor de veiligheid kan volgens Kosto ook
het aangiftepercentage zijn. En die is in ons land
bij vele delictsoorten niet hoger of lager dan in
de ons omringende landen.

Veiligheid en criminaliteitsbeheersing is niet
meer een taak van de overheid alleen, betoogde
ook prof. dr A. Heijder, hoogleraar politiestu-
dies in aan deVrije Universiteit van Amsterdam
en procureur-generaal in Den Haag. „In de ko-
mende jarenzal er veel vraag zijn naar particu-
lier initiatief op gebieden als controle zonder be-
voegdheden en het ontwikkelen van nieuwe
vormen van publieke-private samenwerking,
zoals hier en daar al geschiedt. Binnen korte tijd
zal de milieuproblematiek de centrale proble-
matiek zijn. En dan zullen allevragen en oplos-
singen in de beveiligingssector ook daar opgeld
doen. Wat het vrije verkeer van personen, goe-
deren en diensten in nieuwe Europa zal beteke-
nen, weten we nog niet precies. Internationali-
sering zal ons zicht beïnvloeden op vraagstuk-
ken als informatie-overdracht, privacy-regle-
menten en vormgeving van de toezichthouden-
de taak van de politie op de particuliere beveili-
gingsorganisaties."

" STAATSSECRETARIS KOSTO
...voorkomeii beter dan genezen...

Plaag
Nederland staat er gelukkig nog altijd 'veiliger'
voor dan de Verenigde Staten. Ons land mag
dan verontrust zijn over de toenemende crimi-
naliteit, in de Verenigde Staten is de misdaad
een ware plaag, zei Norval Morris, professor
recht en criminologie aan de universiteit van
Chicago. „Een plaag dievan veel meer invloed is
op de plaats waar mensen gaan wonen, hoe zij
leven, waar zij hun kinderen op school doen en
hun gevoel van veiligheid in een brede kring

van sociale contacten."
Een indicator van deze plaag is, aldus Morris,
dat op dit moment meerdan vier miljoen Ameri-
kanen (van de circa 260miljoen) onder één of an-
dere vorm van correctioneel staatstoezicht staat.
„Dat is, denk ik, aanzienlijk meer dan in Hol-
land."

Cewelddelicten
Eén op de 24 Afro-Amerikaanse mannen zit in
de gevangenis. Tegenover iedere opgesloten
blanke man staan 7,5 Afro-Amerikaanse man-
nen. Het plegen van gewelddelicten (moord,
verkrachting, roofovervallen) komt in de VS
vier tot negen keer vaker voor dan in de Europa.
Diefstal (inbraak, ontvreemding en autodiefstal)
is in Amerika ook hoger, evenals het aantal
moorden, ruim zeven per 100.000 inwoners te-
genover twee in Europa. „Globaal gezien is het
aantal verkrachtingen, 36 per 100.00 mensen
zon zeven keer hoger dan in Europa en het aan-
tal roofovervallen vier keer." Inbraak in Ameri-
ka 'valt wel mee', slechts twee keer hoger dan
Europa.

Voor een veiliger Nederland zal meer repressie
alleen onvoldoende blijken, aldus Kosto. „De
preventiegedachte vindt steeds meer ingang bij
de burgers, dat blijkt uit de gestage groei van de
particuliere beveiliging. Vergeleken met andere
landen is het aantal politiemensen in ons land
niet bijzonder klein; dat kan wel gezegd worden
als het gaat om particuliere beveiligers."

cd blaauw

Dodental
Detroit

bedraagt 8
Van onze verslaggever

DETROIT - Bij de botsing tusse'
twee vliegtuigen op de luchthave'
bij de Amerikaanse stad Detro';
maandag zijn acht mensen om h*
leven gekomen en 25 inzittende'
gewond geraakt. Eerdere berichte'
over minstens 19 doden en 50 ge
wonden worden door functionaris
sen van de vliegmaatschapP1
Northwest Airlines (NA) tegenga
sproken.

De botsing tussen de twee NA-to?
stellen deedzichvoor onder mistig'
weersomstandigheden. De rechte'
vleugel van een Boeing 727, die b*
zig was om vaart te krijgen voor h*
opstijgen, raakte de romp van
DC-9 die taxiede naar de startbaan
Vrijwel onmiddellijk na de botsiré
vloog de DC-9 in brand. Het toeste'
dat 44 mensen aan boord ha'1
brandde vrijwel volledig uit. De da
den en zwaargewonden vielen oC
der de passagiers van de DC-9.

De 146 passagiers aan boord van *(
Boeing 727 konden snel uit he
vliegtuig worden geëvacueerd. D*
meesten kwamen er zonder klee' r
scheuren vanaf. Slechts een enke (
ling in dit toestel liep lichteverwo^ e
dingen op. c

Kort voor de botsing was het vliet r
veld nog gesloten vanwege een hf *vige sneeuwstorm. Volgens getu^c
gen ter plaatse bedroeg het zie*1:<
door de mist niet meer dan zon 3l
meter. Over de juiste toedracht va 1
het ongeval bestond maandagavof' t
onduidelijkheid. k

Namaak-wodka
kost 18 Russen

het leven
Van onze verslaggever ,

MOSKOU - Het drinken van 1
namaak-wodka heeft in de Rus- f'sische stad Volgograd de afge-
lopen dagen aan 18 mensen het
leven gekost. Nog eens 32 men-
sen zijn met vergiftigingsver-
schijnselen in het ziekenhuis
opgenomen nadat zij de zoge-
naamde vodka hadden gedron- <ken.

Een radiozender waarschuwde
voor het kopen van wodka op 1
straat, omdat er vaak vervalste |
drank in originele wodka-fles- ,
sen wordt verkocht. Bij een ar-
beider is volgens Troed twintig .
liter vloeistof in beslag geno-
men, die hij zei als 'medicinale
alcohol' te hebben aangeboden- .
In de winkels is geen wodka te
krijgen en op de zwarte markt !
kost een fles op het moment 50 1
roebel. Dat is omgerekend
meer dan 150 gulden en staat t
ongeveer gelijk aan een kwart (
gemiddeld maandsalaris in de <
Sovjetunie. t

(ADVERTENTIE)
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economie

Sterke groei
Westduitse
economie

FRANKFURT - Het bruto nationaal produktvan het voormalige West-Duitsland is in het
derdekwartaal van dit jaar 5,5 procent groter
geweest dan in het derde kwartaal van vorig
jaar. De kwartaalgroei van de economie is
daarmee de grootste sinds 1976, zo heeft het
Duitse bureau voor de statistiek bekendge-
maakt.

Ten opzichtevan het tweede kwartaal van dit
l?ar kwam het groeipercentage uit op twee.Deze toeneming van het bruto nationaal pro-
dukt is voor een groot deel veroorzaakt doorde vraag die voortkomt uit de economische
opbouw van de voormalige DDR.
De sterke groei wordt volgens het bureau

voor de statistiek gedragen door omvangrij-
ke binnenlandse investeringen. In het twee-
de kwartaal was er sprake van een achteruit-
gang van het bruto nationaal produkt met
een half procent tegenover het eerste kwar-

taal.

Over heel 1990 zal de economische groei in
het oude West-Duitsland 4,5 procent bedra-
gen. De grote Duitse economische onder-
zoeksinstituten hebben eerder laten weten
uit te gaan van een groei van vier procent.

Het ministerievan Economische Zaken heeft
laten weten dat de gunstige groeipercentages
alleen kunnen aanhouden als loononderhan-
delingen resulteren in bescheiden loonsver-
hogingen. Bij het toekennenvan loonsverho-
gingen moet de lange termijn in de gaten
worden gehouden, hetgeen vooral geldtvoor
de nieuweDuitse deelstaten, aldus het minis-
terie.

Buitenlandse specialisten verdringen elkaar

Moderner telefoonnet
Oost-Europa kostbaar

>P" . Van onze redactie economie
& LONDEN/AMSTERDAM - Het moderniseren van het sterk; telefoonnet in de Oosteuropese landen gaat de ko-
oe er»de tien jaar ongeveer zestig miljard dollar kosten. Dat
jge neeft een functionaris van de Wereldbank, Timothy Nulty, ge-

tëfl egd tijdens een congres over telecommunicatie.

** eeCiliens Nultv zal door gebrek aanaD'Seid in de landen van Oost-Europa
cc efoonn"iarkt volledig braak lig-

idf Voor buitenlandse investeer-
-1 j Dr'rS' Hierdoor neemt de druk tot

ben atlsering van de staatstelefoon-
d'dMi^Ven steeds verder toe, aldus
0 H e Wereldbank-econoom.

Groeimarkt
rv Kr

„ef;n.et°? de aanleg van een telefoon-
k^ld werkt op radiofrequenties
o(te

raa dloze telefoons) is een van de
fste Werkgebieden waarin de con-

Vorrenüe haar slag kan slaan. Hier-
e. Nie>1' 's nameuJk geen peperdure
uf v Uvve aanleg van grondleidingen
tui-cat°r nodi-- °ok satellietcommuni-
r\i> /, Zal een „groeimarkt" worden,C3, itJ meent Nulty.

"n jJ^'ddels zijn al Amerikaanse be-
ge JtVCn alsBell Atlantic en US West

-start met de oprichting van een
?^amenlijke onderneming die een

"1 ch Vi°°r draadlozetelefoons in Tsje-
oslowakije moet gaan oprichten.

I^ok ppp Telecom uit Nederland en
w'- 1. ens u^ Duitsland gaan mee-

.erken aan een beter telecommun-lCa«enetwerk in het land.

k^'tenlandse initiatieven die een
r jJdrage willen leveren aan de op-
Wp l}ng van telecommunicatienet-
ste in oost-Europa zijn de laat-

i het tn.aanden niet van lucht. Zo gaan
- Tel uitse Telekom en het Fransele-om samen investeren in Oost-

Europa en staat US West ook al po-
pelend op de stoep bij deregering in
Hongarije. Maar liefst acht telecom-
ondernemingen hebben zich ge-
meld in Polen om mee werken aan
de modernisering van het net al-
daar. Een operatie die de komende
tien jaar alleen al vijftien miljard
dollar gaat kosten.

Lijnen
Een telefoontje plegen in Oost-
Europa is geen gemakkelijke opga-
ve. Buiten de Sovjetunie en Joego-
slavië heeft het gehele gebied maar
elf miljoen directe lijnen. Slechts
één op de tien keer wordt een aan-,
sluiting bewerkstelligd tijdens de
zes drukste uren van de dag. Ge-
middeld is elf procent van de huis-
houdens in de Oosteuropese landen
aangesloten op het telefoonnet. In
andere landen met een vergelijk-
baar bruto nationaal produkt (bnp)
per hoofd van de bevolking is dat 35
procent, zo weet Nulty.

De privatiseringvan de nationale te-
lefoonmaatschappijen zal onvermij-
delijk zijn omdat anders de moder-
nisering onbetaalbaar is, aldus Nul-
ty. Anderzijds moeten de Oosteuro-
pese ondernemingen rekening hou-
den met de duizenden arbeidsplaat-
sen in de toeleveringsbedrijven die
door de toegenomen buitenlandse
investeringen in de branche wel-
eens onder grote druk kunnen ko-
men te staan.

De Slegte van
fraude verdacht

AMSTERDAM - De Fiscale Inlich-
tingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
heeft bij het boekenantiquariaat De
Slegte een deel van de boekhouding
in beslag genomen. Het bedrijf
wordt verdacht van valsheid in ge-
schrifte en belastingfraude bij de me-
n verkoop van boeken.Het onder-
zoek zal volgens justitie zeker nog
enige maanden in beslag nemen. De
Slegte heeft ondermeer vestigingen
in Maastricht en Eindhoven.

'Produktie fossiele brandstoffen moet met helft toenemen'
SINGAPORE - De produktie

brandstoffen zalde komende veertig jaar
to

et vijftig procent moeten
, en-ernen om aan de groeien-e energiebehoefte van de we-

reldbevolking te voldoen. Dat
heeft de oud-topman van Shell
Oil (de Amerikaanse tak van
Shell), John Bookout, gezegd
in Singapore.

Volgens Bookout moet de oliepro-

duktie tot 2090 zeker tot zon 75 mil-
joen vaten (van 159 liter) per dag
toenemen omdat er anders een
schaarste aan energie zal ontstaan.
Ter vergelijking: in het het derde
kwartaal van dit jaarverbruikten de
24 industrielanden van de OESO
(Organisatie voor Economische Sa-

menwerking en Ontwikkeling) ge-
middeld 37,6 miljoen vaten per dag.
Dat was een toeneming van drie
procent in vergelijking met het der-
de kwartaal in 1989.
De voormalige Shell-bestuurder
ziet grote kansen voor de niet-fos-
siele energiebronnen maar gelooft

niet dat deze volledig kunnen voor-
zien in de behoefte aan energie over
vijftig jaar. Het blijft noodzakelijk
om olie, steenkool en andere fossie-
le brandstoffen als onmisbare on-
derdelen van de toekomstige ener-
gievoorziening te beschouwen, al-
dus Bookout.
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Hoofdfondsen vk s.k.
ABNAmro 31,10 31,10
AEGON 108,50 107,90
Ahold 135,50 135,80
Akzo 70,30 69,60
Alrenta 161,60 161,60
Amev 48,60 48,90
Amro A. in F. 73,80 73,60
Borsumij W. 72,30 72,00
Bührm.Tet. 45,70 45,10
C.S.M.eert. " 84,10 83,80
DAF 18,10 17,70
Dordt.Petr. 127,30 126,20
DSM 82,20 82,10
Elsevier 75,60 75,70
Fokker eert. 35,50 35,30
Gist-Broc. c. 27,80 29,10
HCS Techn. 9,80 9,70
Heineken 130,50 130,50
Hoogovens 53,30 53,50
Hunter Dougl. 58,00 58.80
IntMüller 78,00 78,00
KLM 20,20 20,20
Kon.Ned.Pap. 36,00 35,90
Kon. Olie 134,00 132,60
Nat. Nederl. 50,80 50,20
NMB Postbank 41,30 40,70 e
NedUoyd 37,20 37,70
Océ 36,50 36,00
Pakhoed Hold. 190,00 190,00
Philips 21,60 21,30
Polygram 31,00 31,00
Robeco 86,30 85,80
.Rodamco 48,40 48.50
Rolinco 80,50 79,70
Rorento 60,10 60,10
Stork VMF 42,90 42.50
Unilever 146,60 147,00
Ver.Bezit VNU 87,00 85,00
Volmac Softw. 30,80 31,20
VOC 46,10 45,60
Wessanen 61,80 61,80
Wolters-Kluwer 48,30 48,20

Avondkoersen Amsterdam
Ahold 136,00(135,80)
Bührmann 45,20 (45,10)
KLM 20,20-20,40 (20,20)
Kon.Olie 131,70-132,80(132 60)
Philips 21,20-21,30(21,30)
Unilever 147,00-147,50 (147,00)
Wessanen 61,90 (61,80)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,40 54,50
ABNAmroHld.prf. 5,06 5,05
ACF-Holding 34,00 34,80
Ahrend Gr. c 171,00 170,00
Air Holland 15,80 15,80
Asd Opt. Tr. 15,10 15,10Asd Rubber 4,00 3,95
Ant. Verff. 470,00Atag Holde 117,50 117,80
Aut.lnd.R'dam 70,00 e 70,50
BAM Groep 71,50 70,00

Batenburg 105,00 105,00
Beers 102,00 102,00
Begemann 122,00 121,50
Belindo 346,00 346,00
Berkei's P. 1,53 1,53
Blydenst.-Will. 37,00 36,20
Boer De, Kon. 279,50 270,00 a
de Boer Winkelbedr. 69,80 70,00
Bols 169,00 169,10
Boskalis W. 12,70 12,50
Boskalis pr 15,60 15,30
Braat Beheer ' 28,80 28,80
Breevast 9,70 9,60
Burgman-H. 2750,00 2750,00a
Calvé-Delft pr 835,00 835,00
Calvé-Delft c 945.00 950,00
CSM 82,90 82,90
Chamotte Unie 2,50 2,40
Cindu-Key 159.00 159,00
Claimindo 340,00 342,00
Content Beheer 22,00 22,00
Cred.LßN 30,00 30,00
Crown v.G.c 102,50 102.50
Delft Instrum. 27,30 27.30
Desseaux 232,50 231,50
Dorp-Groep 38,00 38,30
Econosto 29,00 28,50
EMBA 197,00 197,00
Enks hold. 89,50 88,00
Flexovit Int. 78,00 78,00
Frans Maas c. 76,50 76,50
Gamma Holding 90,00 88,00
Gamma pref 5,60 5,60
Getronics 30,20 30,40
Geveke 40,20 40,00
Giessen-de N. 130.00 129,00
Goudsmit 43,50 43,00
Grasso'sKon. 83,50 87,00
Grolsch 153,80 15450
GTI-Holding 215,00 216,001
Hagemeyer 104,00 104,50
HALTrust B 12,90 12,80
HALTrust Unit 12,70 12,60
H.B.G. 152,80 152,80
Hein Hold 112,20 112,30
Hoek's Mach. 192,00 191,00
Heineken Hld 112,20 112,30
Holl.Sea S. 1,15 1,12
Holl. Kloos 474,00 474,00
Hoop Eff.bk. 6,40 6,70
Hunter D.pr. 3,00 3,00
ICA Hold. eert. 7,00 7,50
IHCCaland 53,00 53,00
Industr. My 125,00 125,00
Infotheek 22,50 21,50
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Kempen Holding 9,70 9,70
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Kon.Sphinx 160,50 161,00
Koppelpoort H. 261,00 264,00
Krasnapolsky 204,00 204,00
Landré & Gl. 56,50 56,50
Macintosh 31,80 32,00
Maxwell Petr.H. 108.00 108,00
Medicopharma 56,60 56,60
Melia Int. 5,90 5,90
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M.Emm 08-cert 14500,00 14450.00
Moolen en Co 30,00 30,50
Mulder Bosk. 50,00
Multihouse 7,60 7,50
Mynbouwk. W. 383,60 383,00
Naeff 320.00
NAGRON 45,30 45,30
NIB 530.00 533,00
NBM-Amstelland 9,30 9,60
NEDAP 290,00 290,00
NKF Hold.cert. 226,00 225,00
Ned.Part.Mij 38,50 38.50
Ned.Springst. 10510,00 10510,00
Norit 31,00 31,80
Nutricia gb 103,50 105,50
Nutricia vb 111,00 113,00
Nijv.t.Cate 78,20 76,00
Omnium Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 73,30 73,10
OTRA 225,20 224,00
Palthe 62,00 62,00
Philips div'9l - 21,50
PirelliTyre 21,00 f 21,00
Polynorm 113,00 113,00
Porcel. Fles 157,00 157,00
randstad 45,90 45,50
Ravast 42,10 42,10
Reesink 70,00 70,00
Riva 37,80 38,00
Riva (eert.) 37,80 38,00
Samas Groep 64,70 66,00
Sarakreek 19,20 19,20
Schuitema 1450,00 1450,00
Schuttersveld 42,00 42,30
Smit Intern. 51,80 51.50
St.Bankiers c. 18,80 12,80
Stad Rotterdam c 42,10 42,40
TelegraafDe 84,60 86,00
Textielgr Twente 68,00 69,00
Tulip Comp. 29.50 29,20
Tw.Kabel Hold 108.00 108,50
Übbink 82,50 82,00
Union Fiets. 56,90 57,00
Ver.Glasfabr. 319.00 319,00
Verto 50.90 50,90
Volker Stev. 70,50 72,00
Vredestein 13,70 14,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 28,70 28,70
Aegon sav.plus 5,00 5,00
ABN Aand.f. 65,50 66,10
ABN Beleg.f. 52,90 53.40
ABN Amro L.F. 150,80 150,80
ALBEFO 48,90 49,00
Aldollar BF $ 22,60 22,60
Alg.Fondsenb. 211,00 211,00
Alliance Fd 9,60 9,60
Amba 42,00
America Fund 247,00 247.00
Amro Eur.F. 62,70 63,10
Amro Far E.F. 49,50 48,50
Amro Neth.F. 66,00 65,70
Amro N.Am.F. 53,00 53,80
Amro Obl.Gr. 158,70 158,70
Amvabel 53,50 53,70

AsianTigersFd 47,20 46,20
AsianSelFund 37,20 37,20
Austro Hung.F. 6,50
Bemco Austr. 47,50 48,00
Bever Belegg. 3,35 3,35
CLN Obl.Div.Fonds 100,70 100,80
CLN Obl.Waardef. 102,50 102,70
DeltaLloyd 35,50
DP Am. Gr.F. 23.00 23,00
Dp Energy.Res. 43,00 43,00
Eng-H011.8.T.1 8,20 8,20
EMF rentel'onds 60.60 60,60
Envir.Gr.Fnd 49.80 50,00
Eur.Ass. Tr. 6,80 6,80
EOE DuStlnF. 248,00 244,00
EurGrFund 53,00 52,20
Euro Spain Fd 7,20
Florente Fund 104,50 104,40
Gim Global 46,90 46,90
Groeigarant 1,30 1,29
Hend.Eur.Gr.F. 157,20 158,50
Henderson Spint 50,50 50,50
Holland Fund 64,50 64,00
Holl.Eur.Fund 41,80 42,50 ,
Holl.Obl.Fonds 117.00 117,00
Holl.Pac.F. 92.00 91,80
Innovest 81,50 82,00
Interbonds 530.00 530,00
Intereffektsoo 35,80 34.90
Intereffekt wt 205,00 200,00
Investa part 67,40 66,80
Jade Fonds 132.50 130,00a
Japan Fund 19.60 20,00
Jap.lnd.AlphaFd 7600,00
JapanRot. Fund yen 6500.00
Korea Pac.s 8,00
Mal.Cap.F. $ 6,70
MeesObl.Div.Fonds 100.10 100,60
Mexico Inc.F. 21,00
MX Int.Vent. 26,00
Mondibel 66,50 66,40
Nat.Res.Fund 1140,00 1145,00
Nedufo A 124,00 124,00a
Nedufo B 126,00 116,00a
NMB Dutch Fund 36,20 36,40
NMB Global F. 40,40 40,40
NMB Oblig.F. 33,80 34,10
NMB Rente F. 105,40 105,60
NMB Vast Goed 37,80 37,90
New AsiaFund 6,00
Nomura Warr.Fund 3.40 3,30
Obam, Belegg. 196,20 198,00
OAMFRentef. 12,80 12,80
Orcur.Ned.p. 47,30 47,30
Pac.Dimens. 83,00 82,00
Pac.Prop.Sec.f 30.30 30,30
Pierson Rente 104,30 104,30
Postb.Belegg.f 52,80 52,80
Prosp.lnt.High.lnc. 6,00 . -RG Divirente F. 46.70 46.60
RaboOnr.g.f. 80.20 80.10
Rentalent Bel. 134,50 134,70
Rentotaal NV 31,70 31,80
RG groen 48,50 48,50
RG blauw 45.30 45,30
RG geel 41.90 41,90
Rodin Prop.s 102,00 102,00

Rolinco cum.p 70,20
Sci/Tech 15.80 15.80
Technology F. 17,50 17.50
Tokyo Pac. H. 209,00
Trans Eur.F. 72,40 71,60
Transpac.F. 330,00 320,00
Uni-Invest 87.00 86,00
Unico Inv.F. 77,00 77,00
Unifonds 30,50 30,50
VWN 62,00 61,80
Vast Ned 110,70 110,60
VentureF.N. 29,00 29,00
VIBNV 67.60 67,70
VSB Mix Fund 45.80 46,00
WBO Int. 61,30 61,30
Wereldhave NV 140.10 140,50
Yen Value Fund 81,70 81,10
ZOM Florida $ 47,00 47,10

Parallelmarkt
Alanheri 24.40 24,40
Berghuizer 43.50 45,00, Besouw Van c. 61,20 61,20
Biogrond Bel. 10,40 10,40
CBI Barin Oc. yen 1500,00
Comm.Obl.F.l 98,50
Comm.Obl.F.2 98,10
Comm.Obl.F.3 98.50
De Drie Electr. 19,90 19,00
DeltaLl.dlr 51,90 50,50
DeltaLlEcu 50.90 50,90
DeltaLlMix 51,10 51.40
DeltaLlßente 51,00 51,10
DeltaLlVast 50,90 50,90
Dico Intern. 97,20 97,20
DOCdata 11,10 11,00
Ehco-KLM Kl. 34,50 35,20
E&LBelegg.l 58,90 59,60
E&L Belegg.2 67,30 67,80
E&L Belegg.3 71,90 72,30
Free Rec.Sh. 32.40 32,50
Geld.Pap.c. 70,20 70,20
Gouda Vuurv c 101,50 101.00
Groenendijk 37,00 37,70
Grontmij c. 212.10 212.10
HCA Holding 49,00 48,50
Heivoet Holding 46,50 46,50
Hes Beheer 44,00 43,80
Highl.Devel. 15,20 16,00t
Homburg eert 3,10 3,05
Interview Eur. 4.15 4,05
Inv. Mij Ned. 35,00 35,00
Kuehne+Heitz 41,10 41,50
LCI Comp.Gr. 13,00 12,90
Melle 274,50 274,50
Nedcon Groep 26.80 26,50
Nedschroef 104,00 100,50
Neways Elec. 7,35 7,35
Newtron Hold 10,40 10,20
pan pacific 9,80 9,80
PieMed. 11,20 11,00
Simac Tech. 12,00 12,00
Sligro Beh. 39,00 39,00
VHS Onr. Goed 7,70 7.30
Weweler 31,50 30,80

Wall Street
03,12 04/12

allied signal 28 277/a
amer.brands 41 403/j
amer tel.tel 30' a 30' 4
amococorp 51 51
asarco mc. 25 25/2
bethl. steel 12 12'/e
boeing co 45 454
can.pacific 16 163aj
chevron 693/4 70 Vl
chiquita 29 29 J 4
chrysler 11' A 117»
citicorp 13 14/4
cons.edison 223/« 23
digit.equipm. 54/2 557a
dupont nemours 36 36
eastmankodak 42'_ 41
exxon corp HP/t 50V2
ford motor 27 27%
gen. electric 54 55
gen. motors 36va 36V2
goodyear 15'/» 15'/b
hewlett-pack. 30% 31
int. bus.mach. 113'/_ 114
int. tel.tel. 47 47
klmairünes 11 12
mcdonnell 42'/< 42 ',2
merck co. 85 86
mobiloil 58 58/2
penn central 17'/a 18'a
Philips 12/2 12V2
pnmerica 23 237/a
royal dutch 787/a 78' A
sears roebuck . 26V< 26V8
sfe-south pac. 13 14
texaco mc. 58 59
united techn. 46 47
westinghouse 263A 27Va
whitman corp 18' A 187a
woolworth 297/a 30

Advieskoersen
amerik.dollar 1,630 1,750
austr.dollar 1,26 1,38
belg.frank (100) 5,30 5.60

3 canad.dollar 1,400 1,510
deensekroon (100) 27,80 30,30
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,14 3,39
finse mark (100) 45,50 48,00
fransefrank (100) 31,80 34,55
grieksedr. (100) 0,96 1,16
ïerse pond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen(10.000) 122,50 128,50
joeg.din.t'm 100 12,25 15,50
noorse kroon (100) 27,35 29.85
oost.schill. (100) 15,70 16,20
port.escudo(lOO) 1,17 1,35
Spaanse pes. (100) 1.68 1.84
turkse pond (100) 0,0500 0,0700
zweedse kr. (100) 28.60 31,10
2wlts.fr. (100) 129,25 133,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1.69575-1.69825
antill.gulden 0,9355-0,9655
austr.dollar 1,3150-1,3250
belg.frank(lOO) 5,4495-5,4545
canad.dollar 1,45425-1,45675
deense kroon (100) 29,350-29,400
duitse mark (100) 112,780-112,830
engelse pond 3,2715-3.2765
franse frank (100) 33,330-33,380
grieksedr. (100) 1,0410-1.1410
hongk.dollar (100) 21.6750-21.9250
ïerse pond 3,0040-3,0140
ital.lire (10.000) 14,975-15,025
jap.yen (10.000) 126.87-126,97
nwzeel.dollar 1,0310-1,0410
noorse kroon (100) 28,805-28.855
oostenr.sch. (100) 16,0370-16,0470
saudiar.ryal(lOO) 45,2250-45,4750
spaanse pes. (100) 1,7680-1,7780
sunn.gulden 0.9330-0.9730
zweedse kr. (100) 30,100-30,150
zwits.frank(lOO) 131,975-132.025
e.e.u. 2,3180-2.3230

Index Amsterdam
CBS-koerandex( 1983=100)

algemeen 169,80 168.90
idexcl.kon.olie 157,30 157.00
internationals 173.90 172.60
lokale ondernem. 167,00 166.60
id financieel 117,50 116,70
id niet-financ. 215,10 215,10
CBS-herbeleggingsindex 11983 = 100)

algemeen 231.70 230,50
id excl.kon.olie 203,70 203.30
internationals 247.00 ' 245,10
lokale ondernem. 215,00 214,60
id financieel 162.40 161,40
id niet-financ. 265.10 265.10
CBS-A-mmingsmdex 11987= IOOi

algemeen 95,90 95,70
intemation 82,00 81.60
lokaal 98,50 98,40
fin.instell 88,90 88,40
verzekering 92,70 92,40
niet-financ 101,20 101,20
industrie 103,40 103,40
transp/opsl 102,50 102.40

Goud en zilver
Goud: onbewerkt ’20.310-
-’20.910-, vorige ’ 20.530-
-’21.130 ; bewerkt verkoop
’22.510, vorige ’22.730 la-
ten.
Zilver: onbewerkt ’ 190-

-’ 260 vorige ’ 185^ 255; be-
werkt verkoop ’3OO laten,
vorige ’ 300 laten.

Dow Jones

Industrie 2579.70
+ 14.11

Optiebeurs
serie omzet v k

abnamrocjan 27,50 250 3,80 a 3,80
abn amrocjan 30.00 350 1.30 1,50
akzo cjan 70,00 326 3,00 2,90
akzo c apr 70,00 250 5,50 5,50
amev cjan 50,00 157 1.30 1.30
dsm cjan 95,00 164 0,60 a 0,30
dsm cj93 115,00 200 5,70 a 5,00
coc c dcc 230,00 288 5.00 4,301
coc cdec 235,00 340 2.50 1,90
coc c dcc 240,00 228 1,00 0,70
coc pdec 225.00 231 1,30 1,50
coc pdec 230.00 334 2.50 2.90
coc pdec 235,00 200 4.60 5,40
coc pjan 210,00 228 1,00 1,20
coc pjan 220.00 647 2,60 2.90
coc pjan 240,00 210 10.00 10,70
coc pjan 250,00 152 18,00 18,00
coc pfeb 225,00 1368 5,00 5,10
coc papr 210.00 373 3,60 3.90
coc papr 250,00 358 19,40 21,00goud c feb 400,00 172 8,50 7,50
gist cjan 27,50 150 1.90 2,70
gist cjan 30,00 197 0,80 U0
gist capr 30.00 213 1,80 2,20
gist pjan 25,00 148 0,60 0,50
hoog cjan 55,00 151 2.00 1,80
nedl cjan 40,00 185 2,00 2,80
nmb pjul 35,00 285 1.30 a 1,00
natn cjan 60,00 270 0,30 a 0,20
phil cjan 20,00 239 2.10 1,80
phil c 093 30,00 576 3.70 3,60
phü c095 20.00 534 8,70 a 8,50
phil pjan 22,50 171 1,60 1,80
phil papr 20,00 215 1.00 1,00
phil pjul 20,00 199 1,40 1,50
phil p 095 20,00 858 3.20 3.30
polyg cjan 35,00 150 0,70 a 0,60i
olie cjan 135.00 223 3.60 2,80
olie capr 140.00 590 5.00 4,00
obe capr 145,00 186 3,20 2,70
olie cjul 140,00 420 6.00 a 5,00
ohe papr 125,00 227 1.80 2,201
obe papr 135.00 224 4,90 5,50
umi capr 150,00 181 6.50 6,50
voc cjan 45,00 358 3,00 3,00
voc cjan 50.00 496 1.40 1.10
voc c apr 45,00 309 5,50 5.20
voc c apr 47,50 210 4,00 3,80
voc papr 37,50 250 1,50 1,501

a laten g bieden-ei-div.
b=bieden h laten- ei-div.
c ei -claim k gedaan ih
d ei -dividend I gedaan " g
e gedaan" bieden vk-slotkoers vorige dag

I gedaan " laten sk slotkoers gisteren

Lagere winst voor
General Electric

LONDEN - De winstvoor belasting
van het Britse concern General
Electric (GEC) is in de eerste helft
van het op 1 april begonnen boek-
jaar met ruim vier procent gedaald
van 357 miljoen pond sterling tot
342 miljoen pond (f 1,12 miljard). De
omzet steeg met twintig procent
van 3,66 miljard pond tot 4,39 mil-
jard pond (f 14,35 miljard), zo heeft
het elektro- en elektronicaconcern
dinsdag bekendgemaakt.
De omzetgroei was grotendeels te
danken aan de overneming van on-
derdelen van de Britse elektronica-
bedrijven Plessey en Ferranti.

Uitzendwerk in deeltijd beperkt

Headhunters worden
vergunningplichtig
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Job- en head-
hunters, ofwel bemiddelings-
bureaus voor het werven van
hoger gekwalificeerd perso-
neel, hebben vanaf 1 januari
1991 een vergunning nodig
van het CBA, het landelijk be-
stuur van de arbeidsbureaus.
Na een overgangsperiode van
drie. maanden wordt het be-
middelen door deze bureaus
zonder vergunning strafbaar.

Dat blijkt uit de concept-regels voor
uitzendbureaus die minister De
Vries van sociale zaken en werkge-
legenheid aan de Tweede Kamer
heeft gestuurd. Die regels zijn opge-
steld door het CBA, waarin werkge-
vers, vakbeweging en overheid sa-
menwerken.

Duizend uur
De regels voor uitzendbureaus blij-

ven grotendeels intact. De bestaan-
de regel dat uitzendkrachten ten
hoogste zes maanden achter elkaar
naar hetzelfde bedrijf mogen wor-
den uitgezonden, wordt uitgebreid
met de regel dat dat deeltijdwerkers
maximaal duizend uur per twaalf
maanden bij één bedrijf mogen wer-
ken.

Verder wordt de hoofdregel voor de
beloning van de uitzendkracht dat
hij wordt betaald volgens decao uit-
zendarbeid. Tot dusver had de uit-
zendkracht recht op een overeen-
komstig loon als vergelijkbare
werknemers in het inlenende be-
drijf.

Een uitzondering op de nieuwe re-
gel is dat de uitzendkrachtwel recht
krijgt op het loon dat vaste krachtenin het bedrijf verdienen als dat in de
bedrijfs- of bedrijftak cao is be-
paald.

Wervings-, selectie en outplace-
mentbureaus moeten vanaf 1 janua-
ri 1991 ook een vergunning hebben
van het CBA.

Over beperkt autogebruik
Winkeliers halen

uit naar Maij
Van onze
redactie

economie

DEN HAAG - Met
haar gisteren in de
TweedeKamer ge-
ventileerde ideeën
over beperking van
de parkeermogelijk-,
heden bij (nieuwe)
winkelcentra heeft
minister Maij van
Verkeer de kat met-
een in de gordijnen
gejaagd. Het Neder-
lands Christelijk On-
dernemers Verbond
NCOV, een van de
organisaties van
winkeliersen andere
ondernemers in het

midden- en kleinbe-
drijf, heeft de minis-
ter een 'brandbrief
geschreven om haar
van haar plannen af
te brengen.

NCOV-voorzitter J.
ten Hoopen noemt
een beperking van
de parkeermogelijk-
heden onverant-
woord en heilloos.
Het NCOV waar-
schuwt dat „bereik-
baarheid van centra
niet alleen van be-
lang voor de consu-
ment is, maar het
raakt direct de be-
drijfsvoering, renta-
biliteit, continuïteit

en werkgelegenheid
in veel detailhan-
delsbedrijven".

Het voornemen van
de minister bedreigt
de totstandkoming
van nieuwe winkel-
centra en de vernieu-
wing van bestaande.
Uitvoering van de
plannen zal boven-
dien „de toch al zwa-
re positie van veel
Nederlandse detail-
listen in de grensge-
bieden" extra be-
moeilijken, zo vreest
het verbond. Ten
Hoopen zegt de zaak
zo belangrijk te vin-
den, dat hij de minis-
ter op korte termijn
voor een gesprek
hoopt te kunnen ont-
moeten om haar op
de schadelijke gevol-
gen van haar plan-
nen te kunnen wij-
zen.

Prijzige Kerst bij Cartier

# Voor 1.800 karaat aan diamanten, 300 karaat saffier, 400 karaat robijnen en smarag-
den en hier en daar een trosje parels. Bij het juweliershuisCartier in Milaan hangen ze dat
allemaal in de kerstboom. Deze duurste boom ter wereld heeft een kerstversiering van ruim
38 miljoen gulden. De vier bewakers zorgen ervoor dat zelfs het Kerstmannetje niet te dicht
in de buurt kan komen.

(ADVERTENTIE)
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
Gevonden ’ 1,00 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteeer
kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 1200 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post'daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17 00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) "9232

Personeel aangeboden

ïnUnemen°klemro?aVrotre J' man 25 'r' met riibewl'saannemen, kleine ot grote 8.-.E chauffeursdipl.r7nkeïJ^i%WZ^aZUn' zkt- werk bi) Transportbedr.ren vochtwerend maken BIJRIJDER of 2e chauf-Garantie op werk. Tel. f T . 045.441,75704406-14267. Teu ,eL u*° **' 's'

Personeel gevraagd
Touringcarbedrijf vraagt

part-time chauffeurs
voor groepsvervoer. Enige ervaring op vrachtwagen of

(grote) bus noodzakelijk.
Sollicitaties na tel. afspr. met Dhr. Jacobs

Jacobs Touringcars, Schimmert. Tel. 04404-2444.
Voelt u zich aangetrokken tot een zelfstandige en ver-
antwoordelijke baan en woont u in Heerlen of direkte

omgeving?
Bij Van der Velden Rioleringen Heerlen B.V. (gevestigd

aan het industrieterrein De Koumen te Hoensbroek)
is er nog plaats voor:

* Rioleringsmonteurs
Voor het ontstoppen, reinigen en vernieuwen van

rioleringen. In bezit van rijbewijs B.
Voor eventuele inlichtingen of sollicitatieskunt u kontakt

opnemen met afdeling personeelszaken van Van der
Velden Rioleringen, Koevoortseweg 2, 5281 SC, Boxtel.

Tel.nr. 04116-84355.

Bijverdienste
Wij vragen voor GELEEN, OIRSBEEK, AMSTENRADE,

URMOND en PUTH
Agent-bezorgers m/v

Leeftijd vanaf 15 jaar.
Bezorgwerkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur.
Inlichtingen: Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen.

Tel. 04490-46868.
De Volkskrant en Trouw vraagt

bezorgers
voor 's morgens tussen 6.00 en 7.00 uur in Heerlen.

Aanmelden tel. 045-724496.

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorg(st)ers voor
Heerlen - Voerendaal

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Bouwbedr. Paro

Opperlieden
en metselaars
gevraagd voor werken

Maastricht Heerlen omg.
Telefonisch aanmelden na

19.00 uur. 045-257880.
Café 't Pintje, Mechelen

zoekt met spoed
Poetshulp
Tel. 04455-1227.

Gevr. full-time en part-time
TAXICHAUFFEURS, dag-
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. Tel. 045-252444
Club Bubbles vraagt met de
grootste sped MEISJES,
zeer hoge verd. Gar.loon.
Info 04490-42313, Rijksweg
Zuid 131, Geleen.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
Voor spoedige indiensttre-
ding WINKELJUFFROUW
gevr. voor 40 uur. Leeft, on-
belangrijk, ervaring in de
vleeswaren geniet de voor-
keur. Aanm. 04405-3083.
Gevr. man,vrouw voor
SCHOONMAKEN van onze
vrachtwagen, verkoopwa-
gen, marktmateriaal en be-
drijfsruimte. Voor maand, en
vrijd. 04490-43352.
Gevr. CAFETARIAHULP.2
avonden per week te Kerk-
rade. Tel. 045-457845.
Gevr. ervaren HULP voor
friture. Te bevr. Sittard
04490-19776 na 18.00 uur.
Taxi Centrale Bor-Tax.
Parttime TAXICHAUF-
FEURS gevr. Pers. aanmel-
den Putstr. 103, Bom.
SERVEERSTER gevr.
Leeft. 17-20 jr. full-time.
Restaurant Barou. Tel.
045-714802.

Landelijk Ochtendblad zoekt
BEZORGERS/STERS voor
Landgraaf, in bezit van fiets
of bromfiets en telefoon.
Aanmelden distributeur
Dagblad Unie Rotterdam.
Tel. 045-316209 b.g.g 045-
-728364
Gevr. MEISJE/vrouw voor
top-less fotografie. Tel.
04490-55510
Partner(V) of Meewerker of
PACHTSTER gezocht. Café
restaurant met terras, tuin,
galerie, serre, woning in
Vaals aan het historische
plein. Horecapapieren ver-
plicht middenstandsdiploma
aanwezig. Tel. 04454-5666.
Autorijschool Lou
SCHUREN vraagt voor di-
rekt een rijinstructeur. Tel.
045-317100
Gevraagd VROUW om een
dag per week te strijken in
gr. gezin. Tel. 045-255974.
Gevraagd SERVEERSTER
4 dagen p. wk. in dagzaak te
Brunssum. Tel. 045-271718
Nette DAMES gezocht voor
Classic club te België. Ver-
voer en werktijd in overleg.
Inl. tussen 16-20 uur. Tel.
045-729239

BESTELLING opnemers/
Verkopers M/V voor België
gevraagd, huis aan huis.
Vervoer vrij. Ervaring niet
noodzakelijk. Opleiding door
bedrijf. Tel. 045-414110,
tussen 18.30 en 21.00 uur.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE (hoge belo-
ning). Tel. 045-228481.
Gevraagd vr. FRITURE-
HULP plusm. 20 uur p.week.
Tel, na 14 uur 045-220040.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!

iTel. 045-719966.

Onroerend goed te huur gevraagd

Gezinshuis 't Woelige Nest
zoekt met spoed te huur

GROOT HUIS, PASTORIE of KLEIN KLOOSTER
met veel grond. Tel. 08855-72356 of 78965.

Gevraagd 2-pers. apparte-
ment in HEERLEN, max.

’ 600,-. Tel. 045-729607.
Met spoed te huur gevr.
Oostelijke Mijnstreek cv. la-
tere koop mog. ruim liefsl
(half) vrijst. WOONHUIS m.
royale tuin. Oudere woning
cv. opknappen geen be-
zwaar. Aanb. Postbus 48,
Heerlen of tel. 04707-1504.

Kamers
Gem. ZIT/slpk. met eiger
kookgel. te huur voor nette
pers. Schaesbergerweg 103
Heerlen, Hommerterweg 21
Hoensbroek, 045-415718,
725053.
GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel. 045-
-739300.

OG te huur- Per 1 jan. lux. wn. unit 1a 2
pers. nab. centr. Geleen.

■ Geh. beg. gr. 1 sik. wnk. gr.

' keuk. badk.-toil. bepl. tuin.

" Gemeub. en stoft, all-in inkl.
! energ. v.a. ’ 790,-p.m.

" (geen huursubs.) 04490--, 47218/046-747218
Gemeub. KAPSALON te
huur in gem. Landgraaf. Tel.

I 045-312500
i Te h. centr. Kerkrade Markt
i 35, 1 a 2 pers. APPARTE-
-5MENT, hr.pr. ’ 560,- p. mnd
I kijkdag woensdag 12 dcc.
/ van 18.00-19.00 uur.. Te huur gemeub. APPAR-■ TEMENT met eigen bad,
■ WC en C.V. te Kerkrade-W.

Inl .tel. 045-423912.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
JosStorms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 04490-42550

Geen Verkoop! Geen kosten
Hypotheeknieuws

Met behulp van onze hypotheekcomputers kunnen binnen
enkele minuten Uw gegevensverwerkt worden in een uit-
gebreide kosteloze en vrijblijvende hypotheekberekening.

Bel 045-712255 of 's avonds en weekend 045-440731.
Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Stienstra Hypothekenservice
VOCHTIGE

MUREN
Vraag gratis het boekje

VOCHTPROBLEMEN EN
DE BESTRIJDIDNG

mti
DOOR NICO LARDENOIJE

Beëd vochtdeskundige
043-436162 Maastricht
09-32-12452372 Riemst

HEERLEN, Valkenburger-
weg, ruim vooroorlogs he-
renhuis met tuin, door lig-
ging en ruimte geschikt voor
vele doeleinden ’ 170.000,-
K.K. Wijman & Partners,
045-728671.
VOERENDAAL, Op de Beek
boerenhuisje m. voortuintje,
cv., 3 slpks., mooie badk.
met ligbad, ’85.000,- K.K.
Wijman & Partners, 045-
-728671.
HEERLEN, Kloosterkoolhof,
vooroorlogs herenhuis op
loopafstand v/h centrum,
met mooie tuin en veel ruim-
te ’ 149.000,- K.K. Wijman
& Partners, 045-728671.

Hobby/D.h-z.

3 mt7 BEHANGTAFEL

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
ADVERTEER op LD-TV. Uit-
voerige info 045-739300.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. 1 alu KOZIJN, 194x
160 cm met vast en draai-
kiepraam; 1 alu kozijn 107x
102 cm met draaikiepraam;
1 alu kozijn 250x148 cm met
vast en draaikiepraam; 1 alu
kozijn 47x72 cm met vast
raam. Ramen mcl. isolatie-
glas. Tel. 04405-2910.

Reparaties
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
of autotel. 06.52.-98.13.50.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
WASMACHINE-REPARA-
TIE binnen 24 uur, verkoop
onderdelen, Miele speciali-
satie. Toenbreker wasauto-
maten, tel. 045-325819.

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 350,-
Type-machines v.a. ’ 450,-; Kasregisters v.a ’ 750,-

Telefax v.a. ’ 1.495,-.
Prijzen excl. BTW. Eigen service-dienst.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Te koop en te huur TELE-
FAX, autotelefoon, centrale,
semafoon. Goedgekeurd,
garantie, service, installatie.
043-686616

Transacties
Te k. z.g.a.n. KOELCELIN-
STALLATIE t.w. koelmotor,
verdamper/blazer (5 moto-
ren), koelceldeur met rails.
Pr. ’8.000.-. Tel. na 18 uur
045-215210
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. gevr. vette VARKENS,
zeugen, stieren en runderen
Veehandel Jan Heunen,
Puth. Tel. 04493-1843.
Jonge HENNEN tegen de
leg. Vaesrade 43, Nuth. Tel.
045-241284
Te k. in gem. VOEREN-
DAAL, plm. 3.000 m2land-
bouwgrond. 045-250036.
Te k. WORTELEN en aar-
dappelen. Heerlerbaan 232,
Heerlen, tel. 045-413684

Auto's

Transport-show
6 fm 10 december, donderdagavond koopavond!

Terra diesel-Terra benz.-ibiza benz.-Ibiza diesel-Marbella
Schelsberg 175 Heerlen. Tel. 045-725507.

Stationcars
Peugeot 405 1.9 GRi 5.000 km. div. extra's 1990
Kadett 1.6 i Club 5-drs. 17.000 km 1989
Kadett 1.6 D 5-drs. 66.000 km 1987
Kadett 1.6 5-drs. 58.000 km 1986
Kadett 1.6S 3-drs. 72.000km 1987
Kadett 1.3 5-drs. 48.000 km. met gas 1989
Kadett 1.3 5-drs. 2X 1983
Peugeotso4 Break 136.000km 1982
Suzuki JeepSJ 410Q 56.000km 1987
VWPick-Up dubbele cabinezeer goed 1978

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen. Tel. 045-416023.

Inruilen, garantie, financieren mogelijk.

Mazda Kroon Occasions
Mazda 323 sedan 1500 GLX 1986
Mazda 323 sedan 1500 GLX autom 1985
Mazda 323 stationcar 1300LX 1988
Mazda 323 1600 GT HB 1987
Mazda 323 sedan 1300 1983 ’ 6.500,-
Mazda 323 diesel van 1987 ’ 12.500,-
Mitsubishi Colt 1500 GLS 1986
Peugeot 309 Profile 1987
Mazda 626 HB 1600LX 1987
Opel Ascona 1600 S 4-drs. autom. GL 1986
Mazda 121 demo 1990

Autobedrijf van Lijf
Klinknberg 138-142, 6231 BG Meerssen. Tel. 043-642697.

Ford Fiesta 1.1 CL
metall.grijs, kat., 5-versn., bwj. 2-'B9, km.st. 44.000

vast prijs ’ 16.000,- . Tel. 045-421945.

Decembermaand - Kerpmaand
Profiteer nu!!

Blaupunkt DL 1360 - inbouwspeakerset - 60 Watt!!
van ’ 165,-voor ’99,-

De beste produkten koopt u vertrouwd bij

jJ^gPev
In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951

Nieuw Nieuw Nieuw
Nu reeds in onze showroom,

Citroen AX image
Citroen BK toulouse

Tel. 045-223300.

Manta GSI
1e Eigen., veel extra's '87
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MUCiIMiJ
Haefland 2, Brunssum 045--Nissan MICRA GL-super

bwj. '86, i.z.g.st. Pr.n.o.t.k
Tel. 045-718984 na 18 u.
Te k. van 1e eigen. Suzuki
Alto GL 5 drs, 29-10-'B6,
40.000 km. Dir. Schrijnenstr.
20, Kerkrade 045-456482
MITSUBISHI Lancer 1400
GLX, 4-drs., km.st. 83.000,
t.'Bl, APK 12-'9l, ’2.800,-.
Tel. 045-231073.
MITSUBISHI Galant 1600,
bwj. '79, APK6-'9l, i.z.g.st.,
’1.200,-. Tel. 045-232178.
Autom. RENAULT 5 GTL
bwj. '81 mooi en 100%, APK
5-'9l, vr.pr. ’2.250,- Tel.
045-225913
Te k. RENAULT 4 bestel
grijs kenteken '80 wit 80.000
km, met perfecte motor,
slecht chassis. Prijs ’ 300,-
In de Meigraaf 19, Schinveld
045-257213
BMW 316 1800 4-drs. grijs-
met., get. glas, verlaagd, 15"
Alpine-velg. '86, ’18.900,-.
A.L.S. Tel. 04490-38474.
CITROEN BK 19 TRD
roodmet., duurste uitv. '87,
’15.900,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
CITROEN BK 1.9 TRS,
grijsmetallic, stuurbekr., mo-
del '87, ’14.200,-. A.L.S.
Tel. 04490-38474.
Te k. RENAULT 21 GTS,
'88, ’ 20.990,-; Seat Malaga
1.2 L, '87, ’9.900,-; Citroen
Eend, 83, ’1.900,-. City-
garage, Montfortstr. 3,
Hoensbroek. 045-212152
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
OPGELET! 500,- tol
50.000,- voor alle merken
auto's. Schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 045-727742
DATSUN Sunny bwj. '79,
techn. 100%, APK 10-'9l,
’750,-. Tel. 045-714712.
Ford SCORPIO 20 getint
glas, ABS, enz. 8-'BB,
’19.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Te k. Honda ACCORD, bwj.
dee.'Bl, 5-versn., stuurbekr.
sunr. etc, APK, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 3.350,-. Heerlerweg
78, Voerendaal
Honda ACCORD automa-
tiek, 4-drs. M'Bl i.z.g.st.

’ 2.500,-. Tel. 045-725984.
LADA 1500 combi 5-drs.,
bwj. '83, nw. gespoten, nw.
APK keuring, vaste prijs

’ 1.500,-. Tel. 045-323178.
MAZDA 626 Sedan 1.8 LX,
rookzilver, nwste model '88,
’17.900,-. 04490-38474.
Mooie MAZDA 626 ,2.0 die-
sel, bwj. '85, 4-drs., blauw-
met., vr.pr. ’ 7.600,-.
04492-4553.
Te k. MERCEDES 190 D,
bwj.'Bs, kl. rood met centr.
vergr. en schuifd., pr.
’23.950,- mcl. BTW. Wil-
lems Koeltechniek BV,
Daelderweg 21, Nuth, 045-
-244540
Mitsubishi CELESTE Coupé
t. '79, APK 10-'9l, ace i.z.g.
St., ’ 1.850,-. 045-720951.
Te k. Mits. GALANT '82,
mech., mot. 100%, geen
roest, als nieuw, ex 2e auto,
wit, ’ 3.750,- 04490-75041.
Nissan SUNNY 1.6 SLX
duurste uitv. '88, ’ 15.900,-.
A.L.S. Tel. 04490-38474.
Kadett Caravan 1.6 LS '86;
Kadett 1.3 LS 5-drs. '86;
Kadett 1.2LS '86; Corsa 1,3i
'87; Kadett 1.2 S '83/'BO/'79;
Rekord 2.0 S LPG '83.
DENNEMAN Autobedrijf,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Opel OMEGA 2.0id.blauw-
met., open dak, '87,
’21.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Te koop zeer mooie Opel
REKORD 2.0 S bwj. '86, kl.
blauw, 4-drs., centr. deur-
vergr., get. glas, ’ 13.750,-.
045-441063, na 18.00 uur.
OPEL Kadett 1200 Caravan
oud model, bwj. '79 met
gas-install., ’ 1.500,-, APK
23-10-'9l. Tel. 045-323178
RENAULT 9 TXE 1.7 duur-
ste uitv., 1e eig., '87,

’ 14.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
RENAULT 25 GTS antra-
ciet, 1e eig., '85, ’ 13.750,-.
A.L.S. Tel. 04490-38474.

RENAULT Espace 2000i,
alle mog. extra's, '86,

’ 32.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Toyota CELICA 1.6 ST
Coupé, sportvelgen, 5-bak,
'84, ’11.200,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Te k. JETTA Diesel, type
'82, pr. ’3.650,-. Tel. 045-
-211124.. VW PASSAT 1.6 diesel s-
drs., nw.st., '87, ’ 12.900,-.

: A.L.S. Tel. 04490-38474.
.VW GOLF diesel motor.

100%, 3-drs. '83, ’7.250,-.
A.L.S. Tel. 04490-38474.
VW GOLF 1.6 GTS wit, uit-. bouw, '84, ’9.750,-. A.L.S.

i Tel. 04490-38474.
VW GOLF 1300, '79, APK
4-'9l, i.z.g.st., ’1.500,-.. Dahliastr. 18, Geleen. Tel.
04490-51763
Te k. wegens sterfgeval VW

■ GOLF GTD bwj. 12-'B4, km.
■ st. 72.000, veel extra's. Tel.

' 045-457584.

' Te k. VW JETTA 1600 m.- '82, kl. rood, auto techn.1 100%, weg.bel. ’87,-. Zien
lis kopen, ’3.500,-. Tel.
■ 045-258905.
j VOLVO 340 Special groen-
met., get. glas, '86,- ’ 10.750,-. A.L.S. Tel.; 04490-38474.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage- Schaepkens. 04405-2896.
Speciale aanbiedingen bij

' autobedr. Loek SCHAEP-

' KENS: Volvo 245 GLE Sta-- tioncar '85 ’ 19.900,-; Ford
■ Siërra 1.6 Laser '87

" ’17.900,-; Escort 1.6 i RS-

" pakket '89 ’ 24.900,-; Fies-
ta zeer mooi blauw ’ 4.500,-
Escort automaat ’1.500,-;

t VW Golf GTi zwart '80
i ’6.950,-; VW Golf Diesel. '86 ’13.900,-; Golf Stayer

'83 ’ 8.500,-; Golf Diesel 4-
drs. '84 ’11.500,-; Golf CL

■ Special type '84 ’ 11.900,-;
; Jetta LPG '81 ’ 3.950,-; Jet-

' ta Excl. '86 ’ 13.900,-; Golf- automaat '80 ’3.950,-; Golf
t zeer mooi '82 ’ 6.950,-; Golf
i GLD Diesel 4-drs. '81
I ’5.500,-; Polo zeer mooi■ ’2.250,-; Golf GTi zeer

mooi ’ 6.950,-; Opel Kadett
automaat type '83 ’ 6.950,-;

' Opel Ascona HB 1.8 i GLS

' '86 ’15.250,-; Kadett '81; ’ 3.250,-; Rekord 2.0 S Tra-

' veller LPG '86 ’13.900,-;■ Kadett 1200-'B6 ’12.900,-;■ Opel Manta automaat. ’1.750,-; Citroen Visa Su;. per E '82 ’3.950,-; Nissan. Cherry type '83 ’3.750,-;. Peugeot 205 3-drs. '87
| ’ 12.900,-;, Mitsubishi Tre-

dia '83 ’6.900,-; Colt GL

' '83 ’ 6.950,-; Lancer GL '82
’3.950,-; Galant GLX LPG

' '81 ’3.950,-; Mazda 929- Coupé ’1.500,-; Mazda E, 2200 pers.bus Diesel dcc.
'85 ’ 14.950,-; BMW 316

' beige '82 ’ 5.250,-; Fiat Rit-
mo aut. '82 ’ 4.250,-; Volvo, 360 GL '85 ’ 8.500,-; Toyo-

,ta Landcruiser diesel '84

’ 14.900,-; Toyota Celica- 1.6 ST '84 ’9.900,-; Mazda
323 aut. 79 ’ 2.500,-; Ford
Ford Fiesta '83 1e eigen.,

' 70.000 km, ’5.950,-; Opel- Kadett 1600 '83 ’6.750,-;, BMW 525 i '83 ’12.900,-;

" Opel Kadett 1300 1e eigen.,■ 75.000 km ’ 3.500,-; Transit■ laadbak '83 ’6.750,-; Mini, Jumbo '83 ’3.950,-; Audi
■ 80 Turbo diesel '84

’ 9.000,-; Honda Preluda

' '80 ’3.500,-; Skoda Rapid
coupé '85 ’4.950,-. Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Opel Kadett CITY, i.g.st.
’1.250,-; Fiat 127 bwj. eind
'83, ’ 1.750,-. 045-751438.
INKOOP alle merken auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
045-411572 of 427671.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Polo SP '87;
Mercedes 230 E ABS 5-bak
schuifd. '83; Alfa Romeo 33
1.5 Ti '85; BMW 320-6
schuifd., 5-bak, 11-81;
BMW 520 i autom schuifd.
'82; Datsun Cherry 1.5 GL
5-bak '83; VW Golf GTI s-
bak schuifd. '81; Mitsubishi
Galant GLX 2.3 TD '81; Mit-
subishi Saporro GLX '83;
Peugeot 104 GL, '82; Dat-
sun Sunny coupé '81; Opel
Kadett 13S 3-drs '81; Dat-
sun Cherry t. '83; Opel Man-
ta 1.9 SR'79; Opel Rekord
20S aut. LPG '79; Opel Ka-
dett 12 S 11-'82; VW Sci-
rocco GT voor liefheb. '77;
Ford Taunus 1.6 L 4-drs.
autom. '80; BMW 1502 i.z.g.
st. '76; Inkoop, verkoop, fi-
nanciering. Div. inruilers.
Akerstraat Nrd. 52C Hoens-
broek 045-224425. Ge-
opend van 10.00-19.00 uur.
Zaterdag 10.00-17.00 uur.

Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
VW Passat 1.8 CL '88 1e
eig. ’24.750,-; Passat 1.8
aut. '87 1e eig. ’ 15,750,-;
Golf turbo D '87 1e eig.
’18.750,-; Golf I.Bi '87
’17.750,-; Golf Gü cabrio-
let '81 -'84 v.a. ’16.500,-;
Golf D '80-'B2 v.a. ’ 3.000,-;
Toyota Celica ST '89 1e eig,
15.000 km ’27.500,-; Celi-
ca ST '83-87 v.a. ’ 8.750,-;
Carina II '85 ’8.750,-;
Camry GL aut. '84 ’ 6.500,-;
Cressida combi D '84
’5.500,-; Landcruiser Cus-
tom '83-'B6 v.a. ’ 14.750,-;
Mercedes 200 '86 1e eig.
’32.500,-; 190E; 230E'84
v.a. ’19.750,-; 190 D '85

’ 23.500,-; 240 D '81

’ 5.750,-; 280 S '81
’14.000,-; BMW 324D'88
1e eig. ’24.500,-; 735i'78-
-'B2 v.a. ’3.500,-; 316 '87
’15.500,-; Alfa 75 2.1 Sa-
vali '87 1e eig. uniek
’17.750,-; 33 QV '85
’9.000,-; Volvo 740 turbo
combi m. '88 1e eig
’36.500,-; 440 GL '88
’21.500,-; 340 '82-'BB 10x
v.a. ’3.000,-; 240 GL '85

’ 9.750,-; Opel Omega '87-

-'BB v.a. ’ 18.000,-; Kadett
1.3 club 5-drs '88 ’ 16.750,-
Kadett 1.6 GT'B6 ’ 13.750,-
Kadett 1.3 S '86 ’13.000,-;
Kadett D '85 v.a. ’ 9500,-;
Kadett D combi '86 v.a.

’ 10.500,-; Rekord combi
'84 ’7.750,-; Ascona 1.6S
5-drs '82 ’5.500,-; Ford
Scorpio 2.4 Cü '89 1e eig
’29.000,-; Scorpio 2.4 CLi
aut. '87 1e eig ’19.500,-;
Scorpio 2.0; 2.8iGhia '85-

-'BB v.a. ’ 12.000,-; Siërra
Sedan spec. '89 1e eig
’22.500,-; Siërra Sedan
'88-'9O v.a. ’15.750,-; Siër-
ra combi '84-'BB v.a.

’ 7.750,-; Siërra '83-'BB v.a.

’ 5.750,-; Mustang Ghia '86
leig ’12.000,-; Escort
combi GLD '87 1e eig.
’15.750,-; Escort 1.3; 1.6
'83-'B7 v.a. ’6.500,-; Hon-
da Prelude EX '84
’11.500,-; Civic Shuttle 85

’ 10.750,-; Civic '84
’8.750,-; Civic Sedan au-
tom. '88 1e eig. ’ 18.500,-;
Citroen BK 1.6 TRi '87 1e
eig. ’12.750,-; BK 14, 16
TRS TRD '84-'B7 v.a.
’6.000,-; Renault 25 GTX
'87 1e eig. ’18.750,-; 5 D
combi '87 1e eig. ’ 10.500,-;
5 GT Turbo '87 ’14.750,-;
Daihatsu Charade spec.
uitv. '88 1e eig. ’15.500,-;
Peugeot 205 GLD '87
’12.000,-; 505 GR '85

’ 8.500,-; Audi 80 1.8 S '87-

-'BB v.a. ’23.000,-; 80 GTE
coupé '85 ’18.500,-; 100
CC '84-'B6 v.a. ’9.500,-;
Saab 900 GL '85 1 eig.
’10.000,-; Nissan Bluebird
5-drs. '88 1e eig. ’ 14.250,-;
Mitsubishi Lancer D '85
’8.750,-; FiatCroma'B7 1e
eig. ’ 15.500,-; Uno 70 S
'84-'B7 v.a. ’6.500,-; Lada
Niva '83 ’4.750,-; 2105 GL
'89 1e eig. f 8.250,-. Tal van
goedkope inruilauto's, dir.
fin. mog. Van SINT-MAAR-
TENSDIJK, Trichterweg
109, Brunssum 045-229080
Peugeot 205 GRD '86; Peu-
geot 309 '86; VW PaSsat
1600 '87; Nissan Sunny
Coupé '89; Ford Fiesta '86;
Toyota Corolla 1600 sedan
S '87; Ford Siërra '85; Ci-
troen Visa '82; Audi 100 D
'83; Fiat Uno 60 '89; Honda
Integra autom. '86; Mitsubi-
shi Lancer '84; Ford Escort
1400 '87; Mercedes 300 D
'82; Opel Kadett 1.6 S '88;
BMW 320i '85; BMW 524 TD
'85; Porsche 924 '77; Dai-
hatsu Rocky Jeep '85. Auto-
bedr. REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Tel.
04490-44944, Uw adres
voor APK-keuring. Alle
autoreparaties
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds^
Bent u een LEKKERBEK?
Bel dan de receptenservice
van LD-TV: 045-739300.

VW Golf GTD Turbo '86;
Opel Kadett 3-drs. automa-
tic '87; Audi 80 S '88;' VW
Golf CL 1300 '86; Opel Ka-
dett 1300 Club '87; Opel
Corsa 1200 S GL '87; Ford
Siërra 1600 '85 ’10.750,-;
Opel Kadett Stationcar Die-
sel '88; Ford Siërra 2.0 Se-
dan met LPG kl. zwart '88;
Mazda 323 automaat '81

’ 3.750,-. Bovag-garagebe-
drijf Stan WEBER. Inruil, fi-
nanciering, garantie. Baan-
straat 38, Schaesberg. Tel
045-314175 b.g.g. 321751.
Gebr. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Mer-
cedes 190 D rookzilvermet.
div. extra's '86; Opel Omega
2.0 i LPG zwartmet. '87;.
Opel Kadett automaat '82;
Kadett 1.3 LS blauw '87; O-
pel Kadett 1.2 Holiday rood
'82; Ford Siërra 1.8 CL 3-drs
antraciet '87; Ford Escort s-
drs., blauwmet. '83; Seat I-
biza, wit, '85; Mazda 323 GT
antraciet, '84; Mazda 323 4-
drs., automaat '84; Nissan
Cherry goudmet. t. '83. Ga-
rantie financ, inruil mogelijk.
Kantstr. 48 Übach over
Worms/Landgraaf. Tel. 045-
-326016
BMW 316, sportw., spoiler,
bwj. '79, APK 7-10-'9l, als
nw., ’ 2.250,-. 045-323178.
BMW 518, bwj. type '81,
APK 6-11-'9l, ’1.750,-,
zeer leuke auto 045-323178
CITROEN BK 19 Sport zeer
apart, '86, ’15.750. Tel.
04490-38474.
Te k. Fiat UNO 55, i.z.g.st.,
bwj. '84. Tel. 043-621288.
Te k. Ford FIËSTA 11 super
SP, 3-drs, nw. model '85,
schadevrij, in zeldz. nw.st.
pas gek. ’6.750,-. Inl. tel.
043-254462.
FORD Escort 1300, '79,
APK7-'9l, i.z.g.st. ’1.400,-
Dahliastr. 18, Geleen. Tel.
04490-51763.
Te k. FORD Escort 1.3 bwj.
'82, i.g.st. Inl. na 18.00 uur
04450-1053.
MAZDA 323 combi I.3LX
groenmet., '84, ’ 4.950,-.
Tel. 04490-38474.
MAZDA 323 APK 11-'9l,
’BOO,-. Dahliastr. 18, Ge-
leen. Tel. 04490-51763.
NISSAN Sunny 1.6 combi,
Florida, m.'B7, ’ 12.750,-.
Tel. 04490-38474
Tek. OPEL Corsa 1 .OS, bwj.
11-'B4, vaste pr. ’7.500,-.
Chrysantstr. 18, Schinveld.
Te k. Opel KADETT auto-
matic, m. '82, blauwmetall.,
APK 11-'91, 80.000 km, i.z.
g.st. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek, na 14.00 uur.
Te k. Opel KADETT, bwj. '80
APK tot 3-'9l, 4-drs, zeer
mooi. Tel. 045-419749
Leuk DAMES-AUTOOTJE
Renault R 5, automatiek, bwj
'82, zilvermetall., APK 10-7-
-'9l ’ 1.750,-045-323178
TALBOT Horizon '81, 4-drs,
APK 9-'9l ’ 1.100,- Dahlia-
str. 1B Geleen 04490-51763
Te k. VOLVO 480 ES, luxe
uitv., bwj. '86, z.g.a.n. Inr.
mog. Inl. tel. 04490-46373.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
De HOOGSTE prijs voor uw
loop-, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-254081
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, de hoogste
prijs van Limburg. Tel.
04490-19637/04490-12924.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S vanaf
’5O,- tot ’10.000,-. Tel.
04490-25611/19679.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482. __

(Brom)fletsen
Te koop SPARTAMET i.z.g-
st., 2 jaar oud, ’ 900,-. Tel.
045-271144.
Te koop VESPA Cia, i.z.g.st.
prijs ’650,-. Tel. 045-
-418240.

Vakantie
Reis naar POLEN elke zon-
dag om 11.30 v.a. Hbf Aken
en 20-12-'9O, 22-12--0,
29-12-90 naar Wroctaw en
Katowice, retour DM 140,--
Tel. 045-243163.

Caravans

Arcon Campers
Luxe 2-pers. campers.

Ook alle onderd. en access.
voor caravan en camper.

Grasbroekerweg 122,
Heerlen. Tel. 045-722566^

JAARSTALLING voor cara-
vans, boten e.d. te Sittard,

’ 180,-. Tel. 04492-2601. __
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In/om de tuin
Impreg Tuinhout B.V.
GOEDKOPER kan niet! Alle
blokhutten min. 15%; kaars-
rechte biels ’36,-; gladde
planken 15X2 cm ’3,50 P-
mtr. verder palen, rolborders
schermen enz. In de Cramer
18, Heerlen, 045-717733.

(Huis)dleren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10Kerkrade-West 045-423400
BOOMER-HONDJES, Per-
zische katertjes crerhe-kleur
en wit, met stamb. Walem
11A. Tel. 04459-1237.
Weg. allergie, goed tehuis
gezocht voor KATER en
poes. Beide plm. 2 jr. oud,
gester. en gecast. Tel. 045-
-751430 na 18 uur
Te koop leuke BOOMER-
HONDJES 8 weken ingeënten ontwormd. 040-863946.
Goed tehuis gezocht voor
BOBTAIL 17 maanden oud,
reu. Tel. 043-476353.
Te k. mooie jonge ME-
CHELSE herders, geschikl
voor bewaking, ouders
aanw. Tel. 045-228621.

Rijles
In 8 dagen Uw RIJBEWIJS
halen op Sint Eustatius.
Examengarantie 04750-
-32428.

Huw./Kennism.
Café dancing WINDROSE
Akerstr. Nrd. 150 Hoens-
broek. Woensdag bal v. al-
leenst. Dond. en zond. Goec
idee? idee v. twee. Vrijd. er
zat. gezellig dansen. Muziek
voor elk wat wils.

Baby en Kleuter
Te k. wit BABYBEDJE en
commode samen ’ 500,-
-campingbedje, z.g.a.n.
045-723640.

_
__^ ' '"_» WmJ mw-

_______
■_________! H 1AHHHB

12 1/2 jaar de Weverziekenhuis
en 50 jaar "don't Worry be Happy" _,

Proficiat Sarah

Tiny, Bert, José, Bram,
Cristiaan, Theo en Margriet

Vandaag ook op LD-TV!

Mode Totaal
Totale leegverkoop (i.v.m.
renovatie). Profiteer nu.
Koop nu stoffen bij excl.
stoffenzaak Tummers te
BRUNSSUM! Nergens zo-; veel kwaliteit voor zo weinig
geld. 25% tot 50% korting op
onze excl. collectie dames-,
bruids- en communiestoffen
Stoffenzaak Tummers,
Kerkstr. 302 te Brunssum.
Te k. witte zijden BRUIDS-
JURK mt. 36/38, met sluier.
Vr.pr. ’650,-. 045-223432,
na 17.00 uur.. Te k. BONTJAS kort, mt. 38/
40, ’lOO,-. 045-229501.

Radio e.d.
STEREOTOREN te koop,
kleurentv, Alpine ski's.
04406-12875
Te k. Akai stereo, dubb.

■ CASSETTEDECK, z.g.a.n.,
kl. zwart, pr. ’250,-. 045-
-441063 na 18.00 uur.

Proficiat met je

16e verjaardag

__i in **"^k ;". i *'y* ,1 __*

Mamma, Pappa, Raymond

' A
Bel de Vakman

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen m*
gar. Bel. 045-418820. J
NEW LOOK BV Schae*
berg. Gevelreiniging, u*
kappen, voegen, steigervtf
huur. Tel. 045-312154 '045-312709. ]
DAKDEKKERSBEDRIJF C*
Nok, alle dakwerkzaamh8'
den, 10 jr. gar. Nu met w*
terkortinrj. Bel voor vrijbl. o"
ferte. Tel. 045-224459
Voor al Uw wand- *JVLOERTEGELWERK. 0*
045-227028. J
Diepvries en KOELKA-t
REPARATIE zonder voorj
kosten. Bel. Geleen 044-0'
45230. Service binnen 2jj
Ervaren vakman biedt z^
aan voor straatwerk o.a. ojJ
ritten, sierbestrating. CX*
voor Uw gehele tuinaanleg
zeer SCHERPE prijzt*
Gratis offerte. 045-323178,

Wonen Totaal _x

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal. Maandag gesloNj'
Steeds een mooie collectie ROTAN en MANOU meub-5

Nu ook Terschellinger Zeemanshandwerk SISAL-mattfü.
KWALITEITSKEUKENS, Te k. massief eiken EE*: topkwaliteit voor een norma- HOEK, tagel en 4 stoelt

' le prijs. R/J Handelsonder- (donker), vr.pr. ’1.500,'
neming, Stationstr. 294, 045-441063, na 18.00 uur^: Nuth. Tel. 045-242602. Te k sta|en ledikant «è; Te koop leren BANKJE (2- matras 2 pers i.z.g.st. T 0\ Zits). Tel. 045-214333. 045-728143.

Zonnebanken/Zonnehemels

; Zonnehemels!
■ 10 lamps superbruiner met snelbruinlampen, ventilator, $

in hoogte verstelbaar statief, nu ’ 40,- per maand.
Tevens showmodellen met hoge kortingen bij

Van Erp
Sittard, Limbrichterstraat 18. Tel. 04490-13531., Kerkrade, Hoofdstraat 12. Tel. 045-456999. ,

Computers- KT wordt AT: voor 500.00 Te k. PC , 10 MHz, 2 drive5

' maken wij van uw oude KT mcl. monitor en printer. P'

" een 16 Mhz AT met IMb en ’ 1.500,- Tel. 045-726308^,. 12 mnd. volledige garantie. GRATIS. Uw vereniging*" HARDWARE Repair Center nieuws 0 LD-TV Te 0^jEurope. Tel. 04750-11131. 739300. ""■■«"""^ "TV/Video■

' KLEUREN TV grote sorte-

' ring vanaf ’ 75,-; nwe. KTV- vanaf ’ 25,- per maand. Ra-
-1 dio TV van Voorst, Ganze-
i weide 48 Heerlerheide. 045-
-" 213879.- KLEURENTV'S gevr., vi-
-1 deos, stereotorens, ook
f keukenapparatuur enz.

" 04406-12875.

Goede KLEUREN-T.V*zeer grote sort. PhiliP?
grootb. v.a. ’ 125,-. Ree*
25 jaar het juiste adres. Tv
occ Centrum Geel, GraS
broekerweg 25, Heerlen, t*
045-724760. _)
Te k. PRINTER voor C &Jpr. ’ 225,-. Tel. 045-23202», ' . __-^

Kachels/Verwarming

" KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
KACHELSPECIAALZAAK
en alle aanverwante artike-
len. Reker, Kluis 28, Geleen.
Tel. 04490-40785.

: OPENHAARDHOUT te k.
droog en gekloofd, gratis. thuisbezorgd. 04406-15562.

Kachels, inzethaarden, gas'
kolen-hout. Gratis geplaagGoedkoop en goed. D,
KACHELSMID, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638>
Te k. BIJZET-KACHÊj;
merk Sepppelfricke v-"1
huish. en " groot gebrul

’ 500,-. Tel. 04498-59379,
_^

j Muziek

___^__________1 1 I L_____2_L__l- K i ■i irPMI
(Bij de Markt) Donderdag koopavond

Wintertijd is keyboardtijd
t (maar dan wel gekocht bij de vakman)

Reeds va. ’ 30,- per mnd. Yamaha - Gem - Kawai
Keyboards met vertrouwde Stalmeiergarantie!r Alle types voorradig of in bestelling.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!t :

5 Muziekliefhebbers opgelet!!!
Vanaf ’ 30,-p.mnd. direct eigenaar van o.a. keyboard*'

synthesizers, orgels, drumstellen, gitaren, piano's,
accordeons, orkestapparatuur enz.

5 Vraag naar onze speciale klantenkaart, altijd aanbieding^,

" en occasions. Alles van Flight-Case. Nergens goedkope
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48 stem. Tel. 04490-33227.
Maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond-: HET PRIJSBREKENDE MUZIEKPARADIJS. i- Blaasorkest zoekt TROM-- PETIST. Tel. 045-443807.

* DRUMMER gevraagd voor
l Roek-Band. Tel. 04492-

K 1092.- Weg. omst. OVATION, 12
snar, origin. USA en luxe. koffer. Kern 21, Schinveld.

1 Wat VERKOPEN? Adver-

' teer via: 045-719966.

Verzamelingen
Geachte postzegelverZ^
meiaar, in de maand d*
cember diverse KERS1,
AANBIEDINGEN van N^en buitenl. postzegels An
extra hoge korting. Postzf
gel en munthandel K-'JLocht 100A, Kerkrade-v"
tel. 045-410911. >

Voor Piccolo's zie verder pagina 8
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Jichtlijder hoeft niet
meer op streng dieet

Jicht is een aandoening die
Vooral in het welvarendeWesten voorkomt. De ziekte
ls al eeuwenlang bekend en
Werd een ziekte van de rij-den en de intellectuelen ge-
doemd. Gek genoeg komtJicht het meest voor bijpensen met een hoog oplei-
dingsniveau, maar de ziekte
heeft absoluut niets te ma-ken met intelligentie.

Jicht is een stoornis in de vor-
ming en uitscheiding van urine-zuur. Er wordt te veel urinezuur
ëevormd en te weinig uitgeschei-
den. Het gevolg is dat er te veel
Urinezuur in het bloed komt en°°k in het weefselvocht. Dat uri-nezuur gaat kristallen vormen

het slecht oplost. Deze
kristallen kunnen in de gewrich-
i^n pijnklachten veroorzaken.
Ue belangrijkste symptomen
Van deze gewrichtsklachten zijn
r°.°dheid, zwelling en hevige
■P'Jn. Heel vaak begint dit in de
grote teen, maar in principe kan
vet ook in andere gewrichten
Merkbaar worden. De klachten
openbaren zich meestal bij man-nen op middelbare leeftijd. Vroe-
&*T kwam jicht voornamelijk bij
jannen voor, tegenwoordig blij-

Ken ook steeds meervrouwen de
Zlekte te krijgen.

Urinezuur ontstaat bij de afbraak
van voedingsmiddelen in het li-
chaam. Ook bij het afbreken van
lichaamscellen van de mens ont-
staat urinezuur. Normaal gespro-
ken wordt het urinezuur door het
bloed naar de nieren vervoerd en
verlaat het met de urine het li-
chaam.
Als de hoeveelheid urinezuur in
het bloed veel te hoog is of als de
nieren niet goed werken, hoopt
het urinezuur zich op in het li-
chaam. Sommige voedingsmid-
delen zijn rijk aan celkernen met
purine. Aangezien de purine
wordt omgezet in urinezuur,
wordt dus het gehalte daarvan
verhoogd in het bloed. Zuur pu-
rinerijke voedingsmiddelen zijn:
ansjovis, hom, nieren, garnalen,
krab, sardines, haring, kuit,
sprot, hart, lever, makreel, zwe-
zerik, bier, gist en tarwekiemen.

Overgewicht
Mensen met overgewicht heb-
ben in vergelijking tot mensen
die niet te zwaar zijn, een hoger
gehalte aan urinezuur in het
bloed. Bij regelmatig alcoholge-
bruik worden de nieren geremd
bij de uitscheiding van urine-
zuur. Dus overgewicht en alco-
hol zijn zeer schadelijk bij jicht.
Het doel van de behandelingvan
jicht is om het urinezuur in het
bloed omlaag te krijgen. Vroeger
werden altijd dieetadviezen ge-
geven. Het is echter gebleken dat
een dieet met een laag purinege-
halte weinig invloed heeft op het
urinezuurgehalte van het li-
chaam. Tegenwoordig zijn er
twee soorten medicijnen waar-
mee over het algemeen goedere-
sultaten worden geboekt.

Bij overgewicht moet een verma-
geringsdieetworden gevolgd. Bij
het dalen van het gewicht moet
tevens de hoeveelheid urinezuur
in het bloed dalen. In korte tijd
sterk vermageren moet worden
afgeraden omdat door de grote
afbraak van lichaamscellen het
urinezuurgehalte juist weer kan
stijgen.

Voldoende drinken is erg be-
langrijk. Hierdoor wordt immers
meer urine gevormd. Als er meer
urine wordt geproduceerd zal
ook meer urinezuur het lichaam

verlaten. Het gebruik van alco-
hol moet worden vermeden.
Vroeger werd voor jichtpatiën-
ten een zeer streng dieet voorge-
schreven. Tegenwoordig hoeft
dat gelukkig niet meer. Het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding adviseert het volgende:
een juist gewicht; drink ander-
half tot twee liter vocht per dag;
indien men alcohol gebruikt niet
meer dan één glas per dag; eet
weinig purinerijke voedingsmid-
delen en zorg voor een gezond
voedingspatroon naar het voor-
beeld van de maaltijdschijf. Voe-
ding met te veel vet of te veel
dierlijk eiwit, bijvoorbeeld voor
vlees en vis, kan de aandoening
verergeren.

consument

Kookboeken van sterk
wisselende kwaliteit

De uitgeverij met de meest on-handige naam is zonder enige
twijfel BZZToH in Den Haag.
Deze residentiële uitgeverij
brengt al jaren een serie kook-
boekjes op de markt in de zoge-
heten Bever-reeks. Goedkope
pockets, waar qua kwaliteit geen
peil op te trekken is. De ene keer
sterk verouderde heruitgaven
van al eerder uit buitenland ver-
taalde werkjes, de andere keer
zijn het oorspronkelijke boekjes
van Nederlandse kookboeken-
schrijvers en -schrijfsters, maar
ook dan van wisselend niveau.

Alle boekjes in de reeks hebben
gemeen dat ze nauwelijks inspi-
rerend van vormgeving zijn endat de gerechten niet gefotogra-feerd zijn. Dat laatste is een ge-
mis. Het fotograferen van het ge-

recht heeft twee belangrijke be-
doelingen. Het maakt de lezer
nieuwsgierig; tegelijk ook geeft
het de lezer een handvat bij het
zelf koken. Het ontbreken van
die foto's heeft echter wel het
voordeel dat de boekjes goed-
koop zijn. En dat slaat nu een-
maal wel aan in ons land.
Jammer is dat vooral de kwali-
tejt van de verschillende deeltjes
onderling zo sterk verschilt. Een
boekje over frituren bijvoor-

beeld, waarin nauwelijks iets
over het frituurproces gezegd
wordt. Net zomin als over de ver-
schillende oliën, die gebruikt
kunnen worden. 'Doe meer met
Frituren' is een van de nieuwe
deeltjes uit de reeks.
Om maar weer eens een aardiger
boekje te noemen: 'De Joodse
keuken nieuwe stijl', geschreven
door Berthe Meijer, is een stuk
informatiever. Klassieke joodse
gerechten, die nu in een modern

jasje gestoken worden. De jour-
naliste heeft zich niet alleen be-
perkt tot de receptuur, maar
geeft er ook nog een aantal
smaakopwekkende persoonlijke
noten bij.

'Rijsttafelen bij u thuis' is opzich
wel een aardig boekje met 33
complete Indonesische menu's,
maar mist iedere uitstraling om
de overvloed aan kookboekjes

over rijsttafelen teniet te doen.
Een overbodig boekje dus. En
datzelfde geldt ook voor 'Snel en
smakelijketen', dat door het ont-
breken van iedere logica (deels is
het een boekje voor magnetron-
bezitters maar zonder de noodza-
kelijke basisinformatie over de
magnetron) nooit uitgebracht
had hoeven te worden.

Bij een uitgeverij als BZZToH
zou je verwachten dat er inmid-
dels wel een eindredacteur in
dienst gekomen is die ook weet
waaraan een goed kookboek mi-
nimaal moet voldoen. Nu raken
de goede boekjes onderge-
sneeuwd in de malaise van de
grauwe middelmaat. En dat is
jammer.

huub klompenhouwer

Apparaatje berekent hoeveelheid afvalper huishouden

Chip laat vervuiler betalen
'De vervuiler betaalt. Onder dat motto kan de toepas-
sing worden gezien van een nieuw apparaatje van Te-
xas Instruments. Met behulp van de Tiris, een chip
waarin een bepaalde code kan worden opgeslagen, is
het mogelijk om van elk huishouden afzonderlijk de
juiste hoeveelheid afval vast te stellen. Het techni-
sche principe is niet nieuw en het kent al diverse an-
dere toepassingen. Zoals, om maar wat te noemen, bij
de registratie van varkens.

We moeten wat doen aan de
enorme berg huishoudelijk afval
die we in Nederland periodiek
produceren. Elk jaar neemt de
hoeveelheid rotzooi toe. Al die
vuilnis moet worden verwerkt en
dat kost behoorlijk veel geld. Het
is overigens nog de vraag of die
troep nog wel helemaal wegge-
werktkan worden. In ieder geval
is veel geld nodig en de afval-
stroom moet worden beperkt.

Een mogelijke oplossing is om
de consument perkilo afval te la-
ten betalen. Echter, één pro-
bleem: hoe stel je de juiste hoe-
veelheid vuil per huishouden
vast? Texas Instruments heeft
daarvoor een oplossing bedacht:
de Tiris, een radiografisch identi-
ficatie-systeem. In Zuid-Duits-
land wordt sinds vorige maand
daadwerkelijk met het appa-
raatje geëxperimenteerd. Ruim
5000 huishoudens doen daar aan
de proef mee.
De Tiris is niet veel groter dan

een lucifer. In een doorzichtig
huisje zitten een chip, een zen-
dertje en een ontvangertje. In de
chip - die zonder een batterijtje
werkt - zit een vaste, unieke code
van maximaal twintig cijfers (60

bits). Als een uitlees-apparaat
binnen een meter van het cilin-
dertje komt, wordt de chip geac-
tiveerd. Vervolgens wordt de
code verzonden. Die wordt door
het uitleesapparaat ontvangen.
De cijfercombinatie wordt dan
doorgegeven aan een boordcom-
putertje in de vuilniswagen die
haar dan kan herkennen.

De code is een identificatie-mid-
del. Als een chip in de vuilnisbak
van een bepaald huishouden
wordt aangebracht, weet de com-
puter bij het ophalen automa-
tisch van wie het huisvuil is. In
de vrachtauto wordt het afval ge-
wogen en vervolgens slaat de

computer het gewicht en de bij-
horende code op. 's Avonds kun-
nen de gegevens in een grote
centrale computer worden wor-
den ingevoerd. Daarin wordt de
hoeveelheid afval per huishou-
den over een bepaalde periode
bijgehouden.
Periodiek krijgt iedere vervuiler
de rekening gepresenteerd. Op
die manier vang je twee vliegen
in een klap. Niet alleen komt er
geld beschikbaar om het vuil te
verwerken, maar ook wordt
iedereen direct geconfronteerd
met zijn/haar vervuilend gedrag.
Het is goed mogelijk dat mensen
daarom minder afval gaan pro-
duceren.

" De Tiris is niet veel groter dan een lucifer.

kaastradities veranderen door groeiend aantal soorten

Minder kaas op brood,
meer in gerechten

Langzaam maar zeker be-
gint de Nederlander te va-
riëren in het gebruik van
kaas. Zeker, Goudse kaas
is nog steeds favoriet en de
kaasaankopen blijven in
negen van de tien huis-
houdens de taak van de
vrouwelijke partner. Maar
de afgelopen jaren is het
aantal soorten dat zij
koopt veel groter gewor-
den.

Dit zuivelprodukt wordt niet al-
leen meer op de boterham gelegd
of uit het vuistje (al dan niet aan
een prikkertje geregen) veror-
berd. Tegenwoordig" gebruiken
we regelmatig de kaas in gerasp-
te vorm over macaroni en spag-
hetti en pizza, snijden we blokjes
in salades, maken we een kaas-
saus bij groenten of eten we
kaasfondue.

Bij Het Nederlands Zuivelbu-
reau weten ze precies waar de
consument de kaas koopt, wan-
neer en hoeveelen wat er met dit
voedings- en genotmiddel ge-
beurt op tafel en in de keuken.
Onlangs werden wat cijfers prijs-
gegeven in de Kaasbalans 1990.
Met dit document in de hand
kunnen we nagaan hoe een ge-
middeld gezin met kaas omgaat.
Deze familie, met vader, moeder
en twee kinderen koopt twee
derde van de kaas in de super-
markt; af en toe ook een pondje

op de markt. In de speciaalzaak
soms een stukje buitenlandse.
Voor de Nederlandse soorten be-
talen ze gemiddeld ruim 12 gul-
den perkilo, voor de buitenland-
se ruim 19 gulden.

" De kaasverkoper moet steeds vaker het groeiend aantal
soorten en merken toelichten.

"De kaasliefhebber is kieskeuriger geworden, hij wil kleine porties, verdeeld over meer
soorten.

Goudse koploper
'De gemiddelde familie' neemt
meestal Goudse. Van iedere kilo
dieze kopen bestaat 800 gram uit
deze soort. Maar er is wel afwis-
seling: naast jonge en jong-bele-
gen (voor de kinderen), belegen
en oude Goudse. Of ze kiezen
voor een merk met minder zout.
En boeren-Goudse voor bij de
borrel in het weekend.

Men laat zich steeds vaker door
de kaasverkoper voorlichten.
Want er komen zoveel soorten en
merken bij. In vergelijking met
een aantal jaren geleden is deko-
per kieskeuriger geworden. Niet
meer een groot stuk 'belegen',
maar kleinere porties, verdeeld
over meer soorten. Daardoor ko-
pen ze minder kaas per keer;
maarkomen ze wel vaker naar de
kaaswinkel.

Dertig jaar geleden werd nauwe-
lijks kaas buiten de broodmaal-
tijden om gegeten. Tegenwoor-
dig gaat nog maar iets meer dan
de helft van alle kaas op brood.
Vijftien procent wordt uit het
vuistje gegeten. En de rest, bijna
een derde van het totaal, gaat nu
in warme en koude hapjes, scho-
tels en gerechten.

Leeftijd
Als jezo oud ben als ik (net 52)
kun jeeen heleboel dingenvan
het trendy consumentenleven
eigenlijk riiet meer deelachtig
worden. Thuis deBeatles en de
Stones draaienkan nog wel,
hoewel ze eerder van je
verwachten datje het houdt op
de Selvera's. Heel sympathiek
is al, als ze accepteren dat je
iets hebt met Duke Ellington.
Maar hiphop en rap houden ze
resoluut voor zichzelf. Als je
zegt dat een goed stukje heavy
metal er nog altijd wel infietst
denken ze: hoor hem, die wil er
ook nog bij horen.

Het is al zeven jaar geleden dat
ik voor het eerst werd
uitgelachen op de dansvloer
van een disco, (in Roemenie,
nota bene) dus alleen in nog
verdere buitenlanden gaan de
beentjes van de vloer, bij
voorkeur in starnakelzatte
toestand en in zorgvuldig
uitgezocht gezelschap van
leeftijdgenoten.

Met jonge vrouwen op straat
lopen kan heel trendy zijn voor
mijn leeftijd, maar met
kinderen onder de vier moet je
in het openbaar niet te intiem
worden, ook al zijn ze
ontsproten aan je eigen
lendenen, want er wordt al
gauw gedacht 'Vieze ouwe opa,
weten de ouders van dat kind
dat wel?'

Een walkman (gewoon, om
naar het nieuws te luisteren
waar ik beroepshalve aan
verslaafd ben) kan niet, al
bewaart men het lachen tot het
moment dat je jeop een
(eventueel gifgroene)
mountainbike vertoont. Gek:
deracefiets is blijkbaar wel
echt iets voor mij en mijn
leeftijdgenoten, de
mountainbike niet.

Met lederen jackjes, witte
T-shirts, sjaaltjes en
opzienbarende truien moet ik
beginnen uit te kijken, het haar
zo lang laten groeien dat er een
staartje van kan worden
gemaakt is heel riskant. Je
maakt je echt al belachelijk
met een bril met Bertold
Brecht-glazen. (Daar verraad ik
mezelf: ik weet dat er een
Duitse schrijver is geweest die
zo heette, en wat voor bril hij
soms droeg). »

In toenemende mate merk ik
dat mijn bijdrage aan
discussies over 'wat te doen in
vakantie en vrije tijd'
weliswaar geduldig wordt
aangehoord, maar de discussie
van de jongeluionder de dertig
zelf gaat, wanneer ik uitgepraat
ben, door zonder dat zij er
merkbaar door beïnvloed is.
Het wachten is nu op het
moment dat ze meewarige
lachjes niet meer kunnen
onderdrukken, en die zullen,
dat is een ijzeren en
onontkoombare wet, worden
gevolgd door korzelige
opmerkingen over ouwe
zakken die hun tijd hebben
gehad en zich er buiten moeten
houden. Met name omdat het
kennelijk onvermijdelijk is dat
die verhalen op die leeftijd zo
onsmakelijk beginnen te
ruiken.

Persoonlijk hoop ik dat dat
moment nog even kan worden
uitgesteld tot ik me
ongegeneerd opgewassen voel
voor het aanbod dat er ligtvoor
grijze panters: off season
vakanties naar gebieden waar
veel kunst te zien is, goede
wijnen worden geschonken en
het geraffineerd eten geblazen
is tegen prijzen die die
dertigers niet kunnen of willen
opbrengen. Niets dan grijze
hoofden om je heen, vele nog
maagdelijk voor de walkman,
veruit de meeste nog nooit in
een disco geweest, voor een
groot deel al op 25-jarige
leeftijd, oud en wel, op een
echte Fongers herenfiets
gestapt en daar tevreden op
doorgereden terwijl ik
droomde van open
sportwagens, spaarde voor
mountainbikes en werkte aan
jongekinderen.
Het is nog maar heel kort
"geleden dat ik dacht dat het
leuk was tot op hoge leeftijd
het gevoel te hebben nog altijd
18 te zijn.

Maar ik zie nu aankomen dat ik
van 18 in een klap 60 ga
worden, en besef dat het wel
iets geleidelijker had gekund.

De antennedraad van de
walkman biedt dan mogelijk
uitkomst.

santé brun

■^ (ADVERTENTIE)

En,J:i.Hf||f^n:id:i--i:iina
810markt
é&r. ~♦* r u o *

ledere dag vers brood,
overheerlijke kazen,

biologische groenten, eieren,
biologisch, dynamisch vlees

enz. enz.
Levensmiddelen van deBiomarkt zijn lekkerder en

beter voor u en het milieu.
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Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak
Te koop gevraagd

Wij kopen GOUD, wij bèta- Wij betalen de hoogste prijs
len contant geld. Defect of voor al uw oud ijzer en me-
heel. Verseveld, Saroleastr. talen. Gebr. SWINKELS, In
80a, Heerlen. 045-714666. de Cramer 100, Heerlen.
GOUD, zilver, munten, Tel. 045-751994 "postz. Cont. bet., vrijbl. tax. , n~.c,-r
Groenstr. 109, Geleen. Hoogst Pr|ls ,voor POSJ-
! ZEGELS, munten en goud.Te koop gevraagd AAN- stamps and Coins, Kasteel-

HANGWAGEN tot ’250,-, ,n. 102, Heerlen (Meezen-
opknappen geen bezwaar, broek). 045-726789.
Tel. 045-312189. .

Diversen
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Gebit gebroken? TAND-
TECHNISCHE praktijk
Hoonhout, voor nieuwe ge-
bitsprotheses en reparaties.
Hoonhout, Akerstr. Nrd.
328, Hoensbroek. Tel. 045-
-228211 klaar terwijl u wacht.
WK ALL-ROUND heren, 9
en 10 febr. Heerenveen.
Gevr. kaartjes. 05152-774.

Sfeervolle feestdagen met
een exclusieve KERST-
BOOM van Hans Kreyen,
zowel veredelde als met -lange naald, maar uiteraard
ook voor de "gewone" kerst-
boom. Tot ziens bij Bloemis-
terij "Erica" Hans Kreyen,
Lichtenbergerweg 87, Kerk-
rade (Chevr.) 045-455020.
Te k. 14 krt. geh. gouden-DAMESHORLOGE. W.w.

’ 2.200,- voor ’ 1.200,-.
Tel. 045-411008.

06-lijnen
Bianca 23 jaar, blond, slank zoekt hete mannen voor

Telefoonsex
Info na elk verhaal 06-340.320.55 - 50 et p/m

Zoek je een hete meid?
06-320.320.55... Live A

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12-50 C/m

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Lisa.
Maak je broek los en doe je
ogen dicht. Lisa doet de rest

06-320.331.02 -50 cpm

Topsex
De lekkerste, 50 et. p/m 06-

-320.325.25
SM Maniac.

Twee strenge, hete meeste-
ressen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12 (50 et. p/m) J

Nummertje 39
Honey, 50 ct.p,m

06-320.325.39
Lekkere trek?

Anja helpt 06-320.326.56
Cl. Pb 96014 Adam 50 cpm -Griekse Sex

Nieuw Lisa doet 't
50 cpm 06-

-320.325.55

afspreeklijn (50 et. p/m)

Gay
voor 2

Limburg
06-320.329.80 ,
Maak vrienden in je eigen

omgeving! 50 et p/m

Aan het wandrek krijgt een
meisje haar eerste SM les
van de man. "Spreiden, en

nu nog hoger die mooie
benen". 50 et p/m

06-320.330.61. .
De nieuwe i
life-line

Voor een gesprek apart met
Chantal. De operator helpt u
verder. Chantal, blond en

sexy 06-320.327.88 (50c/m) "-SM
Geboeid ziet ze dat hij nog teen paar binnelaat. Zal ze
zich onderwerpen aan 2
mannen en een vrouw? ~
06-320.330.51 (50 cpm) 'Als de vrouw dit meisje

zonder pardon over de knie _
legt wordt het na fel verzet

toch... eindeloos
Lesbisch

06-320.330.52 (50 cpm)

Life-sex
Conny doet het intens met

één man. Als ook zijn vriend
er nog bijkomt wordt het

heftig... Grieks!
06-320.326.70 (50 cpm)

Een beetje bang is ze wel.
Toch gaat ze dieper het bos

in. Plots die stem, "Uit dat
slipje, vlug" Waarom
geniet ze?

06-320.326.71 (50 cpm)
Cindy doet het life met 2

man. Het gaat prima, totdat
ze grieks willen
Ze wil niet, totdat er één
06-320.340.01 (50 cpm)

"Draai je eens om". Chantal
danst naakt voor

2 heren
Voor de spiegel gebeurt het.

Ze knielt v00r... (Grieks)
06-320.340.06 (50 cpm)

Homo
Het windt Rob op om zijn
mooie sportieve body te

laten zien. Hij poseert voor
de man. Naakt en dan...
06-320.340.11 (50 cpm)
De strenge man legt een
mooie lastige meid boos

over de knie. "Zo, zo,
waarom draag jij geen

slipje...?? 50 et p/m

06-320.340.15
Als de mooie blonde vrouw

in het pashokje glipt om
Angela te helpen met slipje.
06-320.340.22

50 et p/m
Getrouwd stel voor lifesex
met echtpaar van net 30.
Eerst ruilen, en dan de

vrouwtjes..samen -50 et p/m

06-320.340.25
Opgewonden voelt Alice na
de lift de koele sensatie van
de handboeien. Ze voeren

haar voor een hoge spiegel.
"Och jaaa". 50 et p/m

06-320.323.85.
Travestie. Met een kort rokje
nylons aan zijn mooie benen
en óp pumps laat John zich
door mannen in het b05....
06-320.321.33

50 et p/m

De vrouw geeft judolesaan
een knul. In haar houdgreep
voelt ze zijn opwinding, en
ze verliest...graag. 50 et p/m

06-320.329.22
Zoek ze uit die meiden!! Sex

afspreekband.
06-320.328.33 - 50 et p/m
Zoek je een lekkere Boy??

De Gay
afspreeklijn

06-320.325.01 - 50 Ct p/m

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Het leven begint bij 40. Ook
het sexleven. Op de 40plus
Box fijn en ongedwongen

met leeftijdgenoten 50et p/m
06-320.327.28.
op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan

mannetje-vrouwtje
06-320.328.38 - 50 Ct p/m

De triobox
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit nr
06-320.327.37 - 50 et p/m

De vrouw is koel en streng.
Het nieuwe knappe meisje

bedient totaal naakt.
"Natuurlijk, ook in de slaap-
kamer, vlug wat" 50 et p/m
06-320.330.19

De jongen vindt naaktfoto's
van de mooie hooghartige

vrouw op zijn jongenskamer
zal ze naakt voor hem

50 et p/m

06-320.321.30
Blonde Andrea voor Lifesex
in de studio. Aarzelend en
ook nieuwsgierig. "Kom

meisje", nu je slipje nog, ja
toe maar....soct p/m

06-320.321.32
Ze draagt alleen badslippers

als de man aanbelt. "Ja
juffrouw, toch die handdoek
even weg., ja?" 50 et p/m
06-320.330.17
rosie-relatielijn

Voor modern sexcontact op
06-320.324.50 - 50 Ct p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie dcc. zie
je hun naaktfoto's'

.Weer vonden vurige bellers
de Orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen,

alles op 06-320.324.40. De
sexbox daar draaien

mannetjes en vrouwtjes niet
om de pot die zeggen hoe

ze het willen doen op
06-320.322.22 - 50 Ct p/m
Wim en Alex samen onder
de douche. Als Wim zich

bukt om dezeep op te rapen
grijpt Alex zijn kans. Homo.

50 et p/m

06-320.340.45
De mooie vrouw is in bikini
als die knul om zijn boeken

komt. Ze laat hem binnen en
verliest wild haar tanga
06-320.326.90

50 et p/m

Als Arme's man de deur uit-
gaat naar zijn werk, komt de
man van de buren over het. balkon, en..ze doen het

uren...so et p/m
06-320.340.41

Stiekem meegenieten met
3 hete meisjes

06-320.329.01 - 50 Ct p/m
2 Trimmende knullen in het

park. Hoekon Ella weten dat
ze haar volgen om haar tus-
sen de struiken te...50 et pm
06-320.326.93

Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen.
de pornobox

onbeschaamd maar wel
eerlijk

06-320.320.51 - 50 Ct p/m
Met kloppend hart drukt ze
verward haar gezicht tegen

de muur. Hij nadert, dan
beweegt ze haar mooie

benen zo heet... 50 et p/m
06-320.329.25
de trio-bisexbox
Voor vrouw vrouw man, of
man man vrouw-relaties.

De enige box die deze
contacten waarmaakt.

06-320.326.88 -50 et p/m

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen

geschrijf geen gewacht veel
plezier nog deze nacht

06-320.326.99 - 50 et p/m
Hete

; Sexcontacten
met heerlijke dames

06-320.322.20 - 50 et p/m

Heb 't lef!
Draai eerst 06-320 en dan

PARTY-LINE
Party-Line Dating ... 330.00
Party-Line Boxen ... 330.10
Party Amsterdam ... 330.20
Party Den Haag ... 330.30
Party Groningen ... 330.40

SEXDATING
Versiercentrale ... 320.11
Sexdating NL ... 330.06

Sexgids Dating ... 320.04
Sexblad-dating ... 340.17

Chick Dating Club ... 360.69
PORNOLIJNEN

Automatiek ... 320.11
Sexofoon ... 320.01
Xaviera ... 320.02

Bizar Live ... 321.01
06-vrouwen ... 321.02
Groepssex ... 321.04
Contactlijn ... 3210.05
Partnerruil ... 321.05
Sado Betty ... 321.14
Pornomodel ... 321.17

Chick ... 321.61
Dames bellen ... 321.62
Escort Girls ... 322.90

Sex-interview I ... 323.18
Sex-interview II ... 323.19

Sex-kliniek ... 323.20
Lesbi ... 325.51

Chick Contact... 330.63
Sexofoon Box ... 329.50| P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

Hetero Sex
Draai 06-320 en dan voor
Achter de ramen 326.69
Dames fantasie 327.69
Sex op het werk 328.69

Secretaresse 329.69
Tele-sex 322.07

Vreemdgaan 322.08
Candid Phone 326.31

Lingerie 327.34
Lekkere Mireille 327.35
Dag & nacht 50 et p/m

G
A
V
two

Gay
06-voor twee en niemand
luistert mee. Draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32
Draai 06-320- en dan voor

Escort Boys 323.04
SM Mr. Martin 323.05

Gay Phone 322.06
Marcel & Andre 320.21
Dag & nacht 50 et p/m

Het heetste gratis live sex-
gesprek - 50 et p/m.

06-320.330.78
Uniek!!

Bel nu met Lenie en
ontmoet haar eens echt.
06-320.324.96 (50 cpm)

Meisjes zoeken snel
sexcontact!! 50 et p/m

06-320.320.33
Bi-sex voor TWEE, direkt

apart met een heet meisje of
een lekkere jongen :
ook trio!! 50 et p/m

06-320.330.91
Zoek je een sexrelatie met

een lekkere meid? 50 et. p/m
06-320.320.44

Zoek je een leuke vriend of
vriendin? Afspreekcomputer

50 et p/m
06-320.330.79

Mooie vrouwen zijn op zoek
** Sexcontacten*" 50 et. p/m

06-320.321.44
Meer dan 100 hete meisjes,
zoeken sexcontact 50 et.p/m
06-320.326.66
Zoek je een lekkere Boy?

De Homo-kontakt-computer
50 et p/m

06-320.330.95
Voor sexafspraakjes

Meisjescontact 50 et. p/m
06-320.328.00

Hoor ze tekeer gaan, hete
ondeugende meisjes 50cpm
06-320.328.88
Wil jij direct apart met 'n

strenge meester of met een
onderdanige slaaf??Bel Gay

S.M. voor twee 50 et. p/m
06-320.329.99 .

Homo
Vanaf vandaag is het wel
heel gemakkelijk om met

een andere gay in kontakt te
komen!! Bel Gay Privé voor

het maken van een span-
nende afspraak of een op-
windend gesprek van man
tot man!!** Direkt apart met
een andere Gay, Gay Privé

Limburg.
06-320.322.75 - 50 et p/rn_

Zoek je 'n
vriendin?

Voor een avondje stappen
of voor een gezellige babbel
06-320.330.01 - 50 et p/m_
2 Eindeloos mooie meiden
van een turnploeg ontdek-

ken eikaars lenige lijf,
samen op één hotelkamertje

50 et p/m
06-320.340.55 _

Als een heerlijke sexy vrouw
door 2 strenge mannen

diepgaand wordt gecontro-
leerd wordt het...(Grieks)

50 et p/m

06-320.340.69 _
de wip-in-box

heet zo omdat er heel wat
ge...wordt op 06-320.324.60

Leuk toch? Trouwens, de
Lijfsexbox daar durven ze

ook en jij mag best meedoen
op 06-320.324.90 - 50ct p/m

Daar droomde ze van.
Waanzinnig, als de man

haar dat piepkleine gympak-
je uit laat doen voor haar

bestraffing 50 et p/m
06-320.340.75

Arme schrijft spottend over
SM. Maar op dezolder van
de boze man leert de vrouw
wat gehoorzamen is 50cpm

06-320.326.92_
Sonja en Yvon willen niets
meer met diè SM kerels. Ze

willen weg, maar als de
zweep tevoorschijn komt.-

-50 et p/m

06-320.340.77_
De Super-

Contactenbox
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, De Heet-
ste Box van NL. 50 et p/m

06-320.328.29

Haar man, en een wild-
vreemd paar zijn er bij en

helpen als Marian door een,vreemde man wordt onder-
worpen.... 50 et p/m

06-320.340.95
Homo

Het is wel slikken voor die
hete jongens

______320.330.88 - 50 et p/m
De allerheetste meiden zijnop zoek naar jou!! 50 et p/m
_06-320.320.36
Om haar man te verrassen
gaatLinda naar de zonne-bank, maar als de man haarlekker insmeert.... 50 et p/m

06-320.340.88
2 Homoknullen huren Hans.
Als hij weer weg mag is hij
van top tot teen blank ge-wassen en ingewijd 50ct pm

_06j320.326.91
In een diep portiek heeft

Judy voor 't eerst sex meteen knul. Plots gaat de deuropen. "Naar binnen jij"
06-320.340.36

50 et p/m

Eerst weigert ze, maar met
die man duurt het maar even

en dan leeft Inge zich
ongeremd uit....50 et p/m
06-320.340.33
De eerste sexnacht van

haar leven beleeft Anneke in
een camper met een man.

Zo sterk en zo groot 50ct pm
06-320.326.72

"Vooruit lummels, zadel mijn
pony". De jongens zijn het

zat. In de stal straffen ze die
mooie verwaande rijke

vr0uw...50 et p/m

06-320.329.24
Haar japonnetje zakt op de
grond. Er zit niets onder. De

vriend van haar man kijkt
zwijgend toe, maar dan

06-320.323.86
50 et p/m

Homo
Zoek je 'n lekkere boy?

06-320.330.18 - 50 et p/m
Inspreken 01720-22484

Wil jij 'n lekkere meid? Bel
de tippellijn 50 et p/m

06-320.330.66
Kontakten/Klubs

Club Merci
Rosi en haar meisjes wensen jullieprettige feestdagen!

Tevens meisjes gevraagd. Rijksweg zuid 241 Geleen. Tel.
_04490-45814 v.a. 7 dcc. nieuw tel.nr. 046-745814

Huize Mergelland
Alle kamers met bad of douche, vele mogelijkheden;

Sauna, bubbelbad, S.M kamer, video. Leuke pittige meis-
jes verwelkomen en verwennen U. Open van 11.00-24.00

uur. Dr. Poelsplein 33, Simpelveld. Tel. 045-445120.
Door 1 of 2 masseuses totale

Ontspanningsmassage
045-353489

Zie de wind waait door de bomen bij

Privéhuis Brigitte
en haar vriendinnen 045-232069. Tev. meisjes gevr.

Wie zoet is krijgt lekkers
Wie stout is de r0e.... !

Privéhuis Michelle
Tel. 045-228481/229680
Buro Geleen
Bemidd. in discrete

adressen van dames
Tel. 04490-48768

Na 8 dcc: 046-748768.

Escort
All night service van 22.00

__06.00 uur. 045-462257.
Discreet relaxen en

gezelligheid geboden in
Bar ma Cherie
Tevens vragen wij voor
direct meisjes. Intern

mogelijk. Tel. 045-241829

045-326191
Escortservice. All-in.

Nieuwe meisjes in
Club Rustica
Uw vertrouwde adres

Maand, t/m vrijd. 11-24 uur- v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade_ Tel. 045-412762.
Mensen met speciale wen-
sen, S.M. zoals het hoort.

Perfection
Alleen op ma, wo en vrijd.

van 14-20 uur. Hommert 24
Vaesrade. 04492-1934.

St. Tropez Bar 1'
Putstr. 40 Sittard ,
"Net iets anders" "iedere dag geop. 21-5 u>_

Brigitte Privé !|
Uiterst discr. 04490-48l4jj>1!

Club Denise
ontvangt u in een aangeb' Il
me sfeer, er zijn meerde1"61|

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,,KSpekholzerheide v.a. 18f" i,
3 uur. Tel. 045-413887/
Escort Service v

voor een leuk meisje bij
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3* 'Tel. 045-422685

Gezellige
dames

charmant, discreet bezo^
ken u thuis of in hotel-
-045-311895^
Buro Venus

Voor al uw privé-adress^
Tel. Q43-257229.

De erotische massage v^
Veronique

blijft uniek. 045-22848ty

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13. le** 111dag geopendvan 20.00' >04.00 uur. 045-416143-

Nieuw Escort-service.^/
Amanda

af 10.00, ook zat. en zo^ 1i
045-721759 meisje gev]>

Petite Fleur
Pr. Hendriklaan 312, Brufl5'sum. Tel. 045-272929^'

’ 50,- all in
een leuke prijs in deze d^

tijd, 045-423608.

Buro Yvonne
weer nieuwe adressen .
Sittard 04490-23203.^ "Nieuwe meisjes bij ij

privé
Yvonne

jonge sexy meisjes in z-f,'(
pikante lingerie. Ma-za 1_
24 u., zo. 15-24 u. Kapel"
4, Kerkrade, 045-42510°>

. Videoclub
Heerlen, film v.a. ’2O,- lS

045-718067, meisje aan**;
Flinke assistente gevraajjj!

Privé
Volslanke vrouw m. Chan''

23jr. (slank). Meesteres i$
Salja 045-254598 'Peggy Privé

04490-74393 lil
Ma-vr 11.00-22.30 uur «I

Vanaf 8 dee. 046-37439*

Woensdag 5 december 1990 "8Limburgs Dagblad



Nederland 1
3.00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.l^30 ""Journaal.KRO

\l'r\° B°99'e. Spelprogramma.
'Ö.05 Het Arabisch schiereiland.
o-dehge natuurserie over de flora entauna in de Arabische woestijn. Afl. 4.
m Nei9hb0U'"s. Australische serie.Madge is verdrietig omdat Jim een af-spraakje met Zoë maakt. Ondertus-sen is Max er eindelijk van overtuigdaat hij naar de dokter moet.9.00 ""Journaal.9.20 Waku Waku. Spelprogramma.'9.55 Volmaakte vreemden. Ameri-kaanse comedyserie. Larry daagt devader van zijn vriendin uit tot eenRelletje golf. Ze blijken echter allebei

i_n,°hte verliezers te zijn.!<u.3o Silverstreak Express. Ameri-Kaanse speelfilm uit 1976 van Arthur
George ontmoet Hilly in de Sil-

verstreak Express en begint een ver-
">uding met haar. Als George een lijk
ontdektraken ze beiden ongewild be-j 'rokken bij diefstal en moord."25 Brandpunt special report. Ac-o^U«ie acr>tergrondreportage.23.00 ..Journaal.
rik 335 An-thing but love. Ame-l 'kaanse comedyserie. Afl.: Een on-verwachte ontmoeting.

Nederland 2
■00-13.05 Nieuws voor doven en

TROS Ithorenden-
"39 Santa Barbara. Amerikaanse

j, *»»" Afl. 30.
a.13 De TV-dokter. Medische tips

1514 Ferdinand Zwaan. (herh.).
■14 Gloss. Nieuwzeelandse serie.

'" 41. Gemma moet een aantal si-nistere zaken oplossen, terwijl Chrisilcr> 'aat verleiden.i

16.02 Belfleur. Gevarieerd middag-
magazine.

16.56 De DD-show. Spelprogramma.
17.30 ""Journaal.
17.40 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie. Afl. 14: Ondergronds.
18.02 Diamond Award Festival

1990. Verslag van de uitreiking van
deze popprijzen vanuit Antwerpen.
Met o.a. Kylie Minogue, Benny 8.,
Jimmy Sommerville, Londonbeat
e.v.a.

18.45 Billy HotDog. Kindermagazine.
19.00 Blizz. Jeugdmagazine.
19.30 Alf. Amerikaanse comedyserie.

(Slot): Voorgoed vertrokken. Als Alf
via zijn zender contact probeert te
krijgen met iemand in Australië, ont-
vangt hij een bericht van twee oude
vrienden...

20.00 (TT-t-»«)Journaal.
20.27 Op goed geluk. Tweewekelijks

spelprogramma.
21.24 De TV dokter. Medische tips

van dr. Ferdinand Zwaan.
21.25 TROS Aktua. Actualiteitenma-

gazine.
22.00 TROS Triviant. Quizprogram-

ma waarin bekende Nederlanders te-
gen elkaar spelen. Vandaag: Simone
Kleinsma en Willem Nijholt - Huub
Stapel en Kitty Courbois.

22.50 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Dood van een dakloze. In de
wachtkamer van het Centraal Station

wordt het lijk van de daklozeLissy ge-
vonden. Derrick ontdekt dat Lissy een
ontmoeting heeft gehad met de be-
roemde actrice Lotte Wegeren en
geld van haar heeft gekregen.

23.55-24.00 ""Journaal.

"Willem Nijholt en Simone Kleinsma in 'Tros Triviant'.
(Nederland 2 - 22.00 uur)

Duitsland 1
06 nn c " _

_Dr» hrur,,r>formationsprogramm
iOQ nP/2DF- Ontbijttelevisie.

""'» -alias. Amerikaanse serie. Afl.:
09 |cSelbs,mordversucn-
-10 nn **Lets move. Fitness. Afl. 8.
1003 Ia9esscnau-

> pUJ Schauplatz der Geschichte., ra 9, documentaire over deze stad.(herh.).
"50 Hundert Meisterwerke. Noctur-e m Schwarz und Gold, schilderij

_.111 nnJames AM- Whistier.
11 n. Ta9esschau."U3ooMit Leib und Seele. Serie?}B{ Günter Strack. Afl.: Der arme
11 £?"(herh->-

-"j»u Kein pflegeleichter Fall. Serie.
ijj ■ '"l3nn Pcr soverzicht.
13"° Tagesschau.
134cS " 5 Wirtschafts-Telegramm. Eco-
-14 nn 'ïh magazine.

f 1409 la9esschau.Ia9esschau.-u<: Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.
uf fii Babar- Frans/Canadese teken-

lsnnSerie- AfL 13: Das Phantom.
15'noH_ls'-in alk tag'ich. Talkshow.

m
JO Der letzte Tag. Sabine Berg-
"ann-Pohl en het eindevan de DDR,

!fêl6n? _"a9esschau.

"u 3 Medisch Centrum West, Am-
'l6 „ïdam- Nederlandse serie. Afl. 11.

1 16de Dle Wckfilmschau. Tekenfilms.
's r6tf Achtung Klappe! Kinder als
, _„Porter. Magazine gemaakt door enI 1>r kinderen

0 '5 Tagesschau.

17.25 Trickparade. Tekenfilms.
17.35 Cop & Co. Serie. Afl.: Schnee-

weisschen und Rosenrot.
18.00 Cop & Co. Serie. Afl.: Herz-As

spielt falsch.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Moselbrück. Serie. Afl.: Der

Kurschatten.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 Ekkehard. Tv-film naar een

boek van Victor von Scheffel. In het
middeleeuwse Europa ontmoet her-
togin Hadwiga in een klooster de jon-
ge monnik Ekkehard.

21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Heut'abend... De ARD-talk-

show met Joachim Fuchenberger.
Gast: Pierre Pflimlin.

23.45 ""OhneFilter extra. Little feat,
popmuziek.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

bel- en CAI-abonnees:
°' kanalen zie schema exploitant

" = zwart/wit programma
" = stereo geluidsweergave

= tweetalig bij stereo-app.r = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
NMerland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

«derland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
„^erland 3: 23, 32, 34, 43. 48, 52 en 59

satelliet

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
RAI Uno: Satelliet
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
België/Télé 21 : 28 en 42
TV 5: satelliet
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
SAT 1: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
BBC Europe: satelliet
Eurosport: satelliet
Super Channel: satelliet
MTV Europe: satelliet
CNN: satelliet
LD-TV: Heerlen en Hoensbroek 59, Kerk-
rade 64

België/TV 1
* l6-00 Q=> ven h mson- Samson en Gert bele-

"Viust 'e avonturen met tekenfilms:
Sm ; Torn en Tina, Maple Town,

# kan ' Boes' Dommel- ltems: De
j7.309 uOe' de iar'9e en de Drieven-

rie a!i CaP'too'- Amerikaanse se-
riet h,1 12'Bur-ess keert terug naar

il< kom 'ln de ho°P iets ,e weten te
J jje nen .°ver Shelley. Kelly wordt de

haar Ult9ezet jn de boutique en wil
1?«dr vroegere job terug.
18 0o N.leuws-- 18 on l!k Tak' Animatieserie. Afl. 189.J Paaröl Af': Plons en net oude

d6n **Jon 9 tenuto '90. Een optre-
nut^ de 'aureaten van de Jong te-

f reèi dstrijd 1990 vanuit het cultu-
i _cc| Coentrum De Bosuil te Overijse.

1' rie
u Noordstraat 17. 10-delige se-tè bij'ril 7 André voelt zich niet lekker

b Werk problematische situatie op zijn! kan, maar kiest uiteindelijk toch deW-' van zijn maat die met ontslag" na.ö_d'bedrei9d._ 47^ 7.uren- Australische serie. Afl.
y warm dge is uit het lood 9esla9en

rr, 6 ?eer Henri een onverwachte gast■ si,*! ren 9t- Charlene neemt een be-

" vPr_ln? dle de rest van haar leven kan
19 2randeren.

/ oJL- en programma-
-19 ,«ZlCnt-
%i'S Nieuws-
luim atort- Duitse politieserie. Van-

daag: Freund Gregor. De integere en
gesloten Dr. Günther Schuster draagt
de verantwoording voor een geheim
militair project. Het is de taak van ge-
heim agent Gregor hem informatie te
ontfutselen.

21.20 Steek-er-wat-van-op-show.
Vandaag: Kroostrijke gezinnen;
Reisklachten.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Vandaag. Aansl.: Paardenkoer-

sen.
22.50 Guy Vaes. Sfeerfilm over deze

Fransschrijvende Vlaming.
23.50-23.55 Coda. Ik treur niet, geen

tederheid trekt mij aan, van Hugnes
C. Pernath.

" Susan Flannery in 'Mooi
en meedogenloos. (Bel-

gië/TV 2 - 18.35 uur)

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Die stillen Stars. Portretten van

Nobelprijswinnaars. Vandaag: De na-
tuurkundige Julian Schwinger.

14.15 Literaturverfilmungen im
Fernsehspiel. Am Südhang, Duitse
tv-film.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Jim Hensons Muppet-Babies.
Tekenfilmserie. Afl.: Kein kurzer Pro-
zess.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Hals über Kopt. Serie. Afl.:

Schweigen ist Gold. (herh.).
17.00 Heute. Aansl. Aus der Landern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Gevarieerd

magazine.
17.50 ooDie Schwarzwaldklinik.

Duitse serie. Afl.: Der kranke Profes-
sor.

18.10 ""Lotto-trekking.
18.25 ooDie Schwarzwaldklinik.

Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Doppelpunkt. Discussiepro-

grama 0.1.v. Barbara Stöckl. Thema:
Nur bock auf Randale, jonge mensen
discussiëren over misbruik van ge-
weld.

20.15 Studio 1. Actualiteiten. Van-
daag 0.a.: de verpleegsituatie van
kinderen die kankerpatiëntjes zijn.

21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse
serie. Afl.: Lügen haben lange Beine.

21.45 Heute-Joumaal.
22.10 lm Osten nichts Neues? Re-

portage over DDR-kunst.
22.40 Die Verachtung. Frans/Italiaan-

se speelfilm uit 1963 van Jean-Go-
dard.

00.20 Heute.

RADIO
Radio 1 : 95,3en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7 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: 953 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 4.00-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91,9 m Hz

RTL 4
05.45 Ochtendprogramma. Met o.a.

Classique.
07.00 Ontbijtnieuws. Presentatie:

Jan de Hoop, Mare Jacobs en Victor
Deconinck.

09.00 Ochtend- en middagprogram-
ma. Met o.a. Channel E, Rete Mia en
Classique.

14.20 The Edge of Night. Tv-feuille-
ton.

14.50 As the world turns. Tv-feuille-
ton.

15.35 Topmodels: The bold and the
beautiful. Amerikaanse serie.

16.00 Télékids. Presentatie: Irene
Moors.

17.00 5 Uur Show. Presentatie: Viola
Holt.

18.00 Journaal. Presentatie: Jeroen
Pauw.

18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Scrabble.
18.55 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse serie.

19.30 Journaal. Presentatie: Jeroen
Pauw en Loretta Schrijver.

19.50 Weer. Presentatie: John Ber-
nard.

19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 The Simpsons. Amerikaanse

tekenfilm.
21.00 21 Jump Street. Amerikaanse

serie.
21.55 Onopgeloste mysteries. Ame-
rikaanse serie.

22.55 Journaal. Presentatie: Loretta
Schrijver.

23.05 Hill Street Blues. Amerikaanse
politieserie.

00.00 Porridge. Engelse comedyse-
rie.

00.50 Nachtprogramma. Met o.a. Vu
et Corrigé, Rete Mia en Classique.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Plaatjes kijken 11. Afl. 3.
11.00-11.30 Boeken-kastje-kijken.

Afl. 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.00 Sinterklaas in Sesamstraat.

Een extra lange Sesamstraatuitzen-
ding t.g.v. het bezoek van Sin-
terklaas.

17.40 De rattenvanger van Hameien.
Animatiefilm van Mark Hall geba-
seerd op een gedicht van Robert
Browning. Nederlandse vertaling in-
gesproken door Lex Goudsmit.

18.10 Keesje Kikker en Karel Krekel.
Zweedse animatiefilm.

18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.

19.10 Van gewest tot gewest. Regio-
naal magazine.

20.00 Journaal.
20.20 Uitzending van de Stichting

Mensen in Nood.
20.25 Het heerlijk avondje. Korte tv-

film uit 1990 van Annick Vroom. Voor
Carla moet deze Sinterklaasavond
echt bijzonder worden. Ze heeft haar
kinderen uitgenodigd en wil hen ver-
rassen door haar nieuwe vriend te in-
troduceren.

20.51 In de grot van de draak. Docu-
mentaire over het grottenlandschap
van het Yunnam-gebergte in China.

21.24 Studio Sport.
22.00 ""Journaal.
22.15 Studio sport journaal. Actuele

informatie over de sportvan vandaag.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinfor-

matie. Met om 23.00 Den Haag Van-
daag.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastiek. Afl. 3.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

' Les 24.
10.25 Schooltelevisie.
11.40-12.25 Report.
16.05 Teletekst-overzicht.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Der Abend in West 3. Program-
ma-overzicht.

18.33 Sinha Moca. Die Tochter des
Sklavenhalters, Braziliaanse serie.
Afl. 42.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.
(19.43-19.58 Programma's van de re-
gionale studio's).

20.00 Gesucht - gefunden. Ruilbeurs
live vanuit Finnentrop in Sauerland.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hobbythek. Mit Vitamincrêmes

gegen Hautprobleme.
22.30 Rückblende. Vor 100 Jahren

geboren: Fritz Lang, portret van deze
filmregisseur.

22.45 ÉGardenia - Eine Frau will
vergessen. Amerikaanse speelfilm
uit 1952/53 van Fritz Lang.

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

"Brigitte Bardot in 'Die Verachtung'. (Duitsland 2 - 22.40
uur)

België/TV 2
18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 68.

19.00 Programma van deKatholieke
Televisie- en Radio-Omroep.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Aansl.: Kijk

uit! verkeerstips. Vandaag: Promille
probleem.

België/RTBF 1
14.25 Vacaturebank. 14.40 Le fier re-
belle, Amerikaanse speelfilm uit 1958
van Michael Curtiz. 16.25 Clip a la une.
16.30 Nouba nouba, gevarieerd kinder-
programma met Caliméro en Marianne
Première. 17.15 Jeu des étoiles, spel-
programma. 17.20 Génies en herbe,
spelprogramma voor middelbare scho-
lieren. 17.55 Docteur Doogie, 26-delige
Amerikaanse serie. Afl.: Un caractère
de chien. 18.25 Weerbericht. 18.30 Le
dix-huit trente. 18.40 Marmots, spelpro-
gramma. 19.00 Ce soir, actualiteiten.
19.20 Jeu des étoiles, spelprogramma.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Bizness news, economisch magazine.
Thema: De internationale commercie.
21.10 Les copains d'alors de Charles
Picque, schoolherinneringen van een
bekende Belg. 22.10 Coup de film, film-

rubriek. 22.25 Contacts, verkeerstips.
22.35 Weerbericht en laatste nieuws.
22.55 Bourse, beursberichten. 23.05-
-23.15 Le coeur et l'esprit, katholiek ma-
gazine.

RAI UNO
06.55 Gevarieerd ochtend- en mid-

dagprogramma.
17.30 Big!
17.55 Oggi al parlamento.
18.00 TG 1 flash.
18.05 Evie la chiromante.
18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale.
20.40 Splash Due.
22.20 Mercoledi sport.
23.00 Telegiomale.
23.10 Mercoledi sport 2.
00.00 TG 1 notte - Che tempo fa.
00.20 Oggi al parlamento.
00.25 Appuntamento al cinema.
00.35 Mezzanotte e dintorni.

België/Télé 21
14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.30
Concert 21: Otis Redding, muziekspe-
cial. 18.30Le coeur et l'esprit, katholiek
magazine. 19.00 Radio 21. 19.30 Jour-
naal met simultaanvertaling in geba-
rentaal en weerbericht. 20.00 Challen-
ge, sportmagazine. 22.00 Laatste
nieuws, weerbericht en beursberichten.
22.30-23.30 Musiques: Dido and
Aeneas, opera van Purcell. Uitgevoerd
door o.a. Les Arts florissants en William
Christie. (herh.).

TV5
16.05TVS infos. 16.15 Envoyé spécial.
17.15 Regards de femmes. 17.45
Quand c'est bon. 18.00 Montagne.
18.30 Des Chiffres et des Lettres.
18.50 Bons Baisers des Francofolies.
19.00 Flash Info TVS. 19.15 Clin d'oeil.
19.25 Bonjour la France, bonjour l'Eu-
rope. 19.30 Le 19/20. 20.00 Temps
présent. 21.00 Journal Télévisé et Mé-
téo. 21.35 Comédie dun soir. 23.10
Flash Infos TVS. 23.20 Ex-Libris.
00.20-00.45 Arts magazine.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Radio 1
woensdageditie. (7.30, 1230
Nws). 12.55 Meded. t.b.v. land-en
tuinbouw. 13.10 Aktua. 13 32 Jour-
nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
ce 16.05 Tijdsein (17.30 Nws).
18.45 Metterdaad hulpverlening.
18 46 Waar waren we ook alweer.
19.03 Scoop. 20.03 Langs de lijn.
23 06 Met het oogop morgen. 0 02
Volgspot. 1.02 Nocturne. 202
Clair-obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04Will wil wel. 14.04 Te-
rug in de tijd. 15.04 Nederland Mu-
ziekland. 17.04 Hier en nu. 18.04
De wereld zingt Gods lof. 18.53
Moment. 19.04 Water en vuur.
20.03 Country style. 21.00-07.00
Zie Radio1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en alleman. 10.57 Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 De
moordlijst. 14.04 Nozems-a-gogo
17.04 Ronflonflon met Jacques
Plafond. 18.04 De avondspits
19.03 Krapuul de lux. 20.03 La
stampa. 22.03-24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-

tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Kamermuziek uit de galante tijd.
10.30 Werken van Gabriel Fauré.
11.45 In de schaduwvan de mees-
ters. Muz. voor hoorn en kamerork
12.25 Promenade. 13.00 Nws.
13.02 4-luik. 14.00 De kerkmuziek
van Joh. Seb. Bach. 14.30 In de
kaart gespeeld. 16.00 Jacco's
keus. 17.00 Componisten onder el-
kaar. 18.00 Nws 18.02 CeDéa.
20.00. Nws. 20.02 150 jaar saxo-
foon. 21.45 Voor het stil wordt en
wat later. 23.00-24.00 Jazzspec-
trum.

televisie en radio woensdag

Duitsland 3 SWF
08.15 Schooltelevisie.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
09.00 Schooltelevisie.
10.35 Tips. Informatie voor werkzoe-

kenden.
15.45 Report. Vanuit München.
16.30 Blüten vom Computer.
16.50 Antonio Vivaldi. Afl. uit Kleines

Musikkolleg.
17.00 Vivre vn pays. Afl. 12.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
18.00 Sesamstrasse.

18.29 1 : 0 für die Kinder. Kinderse-
rie.

18.53 Philipp. Kinderserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Thema van de

week.
20.10 Agatha Christie. Hercule Poi-

rot.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

neun.
21.15 Fragezeichen. Regionaal pro-

gramma.
22.00 Output.
22.15 Der Kontrakt des Zeichners.

Engelse speelfilm.
00.00 Laatste nieuws.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9 02 Sportief. 9 25 Wa-
terstanden. 930 Sellafield. 10.00
Oud plaatwerk met Herman Em-
mink. 11.00 De duvel is oud. 12.00
Nws. 12.05 Bonnefooi. 12.30 Fier
en Vrouw. 13.00 Nws. 13.10 Actue-
le Zaken met om 13.30 Reportage
Wereldwijzer; 14.00 Het geding;
14.30 Reportage Meer over min-
der. 15.00 Steden des Tijds. 16.00
Schlagerfestival. 17.00 Dierenma-
nieren. 17.40 Kamerbreed extra.
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00Nws. 18.10Basicode 3 -magazine. 18.20 Uitzending van de
PvdA. 18.30 Perspectief. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
20.30 Tekenen en schilderen.

21 00 Klassieke mechanica. 21.30
Indonesië: Taal en cultuur.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine
met elk half uur RTL aktuell.

08.35 Tele-Boutique. (Herh).
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl. (slot): Die
gestohlene Insel. (herh.).

11.00 Tele-Boutique.
11.25 Sterntaler. Spelshow. (herh.).
11.35 Riskant! (Herh).
12.05 Der Preis ist heiss. (Herh.).
12.35 Polizeibericht. Amerikaanse

misdaadserie. Afl.: Unterschlagung.
(herh.).

13.00 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

14.55 Die wilde Rosé. Mexicaanse
serie. Afl. 11.

15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Wirtschaft Heute.
15.55 Chips. Amerikaanse misdaad-

serie. Afl.: Die Entführung.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow
17.45 Sterntaler. Spelprogramma.
17.58 RTL aktuell.
18.00 California Clan. Amerikaanse

serie. (herh.).
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.10 Ein Schloss am Wörther Sec.

Westduitse serie. Afl. 8: Der Pechvo-
gel.

20.15 Gottschalk. Personality-show.
21.15 Das Model und dieSchnüff ler.

Amerikaanse serie. Afl.: Atomic
Shakespeare.

22.10 Stern TV. Met Günther Jauch.
22.45 RTL aktuell.
22.55 Meine Mutter ist ein Werwolf.

Amerikaanse speelfilm uit 1973 van
Michael Fischa.

00.25 Schwarze Beute. Der RTL plus-
Mitternachtskrimi: lm letzten Moment,
Amerikaanse speelfilm uit 1973 van
Robert Michael Lewis.

01.35-01.40 Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn, serie.
09.00 SAT. Bliek. 09.05 Love Boat.
09.50 Teletip Haushalt. Aansl. Horos-
koop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I
Teleshop. 10.30 Sherlock Holmes cle-
verer Bruder. Aansl. Tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programmaoverzicht. 14.05 Der Wind
in den Weiden, tekenfilm. 14.30 Teletip
Gesundheit. Aansl. Horoskoop. 14.40
Love Boat. 15.30 Mork vom Ork. 15.55
SAT.I Teleshop. 16.05 Verrückter wil-
der Westen, serie. 17.00 SAT.I Bliek.
17.10 Nachbarn, serie. 17.35 Teletip
Tier. 17.45 Programmvorschau. 17.50
Planet der Affen. 18.45 SAT 1 Bliek.
Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT 1 Wetter. Aansl. SAT.I
Bliek. 20.00 Booker. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Die lustige Brautnacht. 22.40
SAT.I Bliek. 22.50 Sturm über Jamai-
ca. 00.35 Booker. 01.25-01.35 Pro-
grammvorschau.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing. 07.30 Break-
fast News. 09.50 Daytime UK. 10.00
News and Weather. 10.05 Bramwave.
10.25 Dish of the Day. 10.30 People
Today. 11.00 News and Weather.
11.05 Playdays. 11.35 People Today
12.00 News and Weather. 12.05Kilroy.
12.45 Before Noon. 13.00 News and
European Weather. 13.05 Afternoon.
13.20 Scène Today. 13.55 News and
Weather. 14.00 One o'clock News.
14.30 Food and Drink. 15.00News and
Weather. 15.15 Assignment Korea.
16.05 The Home Front. 16.50 Animal
Album. 17.10 Quack Chat Show. 18.35
Hartbeat. 18.00 Newsround. 18.10 By-
ker Grove. 18.35 Going for Gold. 19.00
Six o'clock News. 19.30 Newsroom
South East. 20.00 Wogan. 20-35 16 UP
Racism. 21.00 Trials of Life. 21.50
Points of view. 22.00 News. 22.30Blac-
kadder goes Forth. 23.00 Die Kinder
'Direct Action'. 00.00 Behind the Head-
lines. 00.30 Newsnight. 01.15-01.20
Thursday's Viewing.

Eurosport
06.00 International Business Report
06.30 Newsline. 07.00 The DJ. Kat
Show. 09.30 Eurobics. 10.00 Tennis.
12.00 EK ritmische sportgymnastiek in
Göteborg. 13.00 Eurobics. 13.30
Snooker. 15.30 Tennisklassieker '90.
18.30 Paardesport. 19.30 Eurosport-
nieuws. 20.00 Trans World Sport.
21.00 Ski Report. 22.00 Boksen. 23.00
Golf. 00.00 Eurosportnieuws. 00.30-
-02.30 Snooker.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
MTV at the movies. 10.30VJ Paul King.
14.00VJ Maiken Wexo. 16.00 Yo! MTV
raps. 16.30 Club MTV. 17.00 MTV's
Coca Cola Report. 17.15 MTV news at
nite. 17.30 MTV prime. 18.30 MTV's
Greatest Hits. 19.30 MTV at the Mo-
vies. 20.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Satur-
day night live. 23.30 MTV's Coco Cola
Report. 23.45 MTV news at night.
00.00 MTV's greatest hits. 01.00 VJ
Maiken Wexo. 03.00 Night videos.

CNN
07.00 Headline News Update. 07.30
Moneyline. 08.00, 08.30, 09.00 Headli-
ne News Update. 09.30 CNN News-
room. 10.00,10.30,11.00,11.30,12.00
Headline News Update. 12.30 CNN
Market Watch. 13.00 Headline News
Update. 13.30 Business Day. 14.00,
14.30 Headline News Update. 15.00
Larry King. 15.30 Headline News Up-
date. 16.00, 16.30 World Day. 17.00,
17.30 Headline News Update. 18.00
Crossfire. 18.30,19.00, 20.30 Headline
News Update. 21.00, 21.30 Internatio-
nal Hour. 22.00 World News. 22.30
Headline News Update. 23.00 World
Business Tonight. 23.30 Showbiz To-
day. 00.00, 00.30 The World Today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime News. 03.00, 03.30 Larry
King. 04.00 Headline News Update
05.00 Showbiz Today. 05.30, 06.00
Headline News Update.

SSVC
12.20 For schools. 12.40 How we used
to live. 13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays. 13.35 Neighbours.
14.00 News and weather. 14.30 The
body works. 14.55 Delia Smith's Christ-
mas. 15.20 Countdown. 15.45 Chil-
dren's SSVC. 16.00 Mike and Angelo.
16.20 Fantastic Max. 16.35The dream-
stone. 17.00 Jackson Pace and the
great years. 17.25 Blockbusters. 17.50
Home and away. 18.15 This isyour life.

18.40 News and Weather. 18.55 Enter-
tainment BFG. 19.05 Every second
counts. 19.45 Coronation Street. 20.10
The Bill. 20.35 Top Gear. 21.05 Cas-
ualty. 21.55 Party Political Broadcast.
22.00 News and Weather. 22.30 Indeli-
ble evidence. 23.00-00.00
Sportsnight.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine. Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
Nieuws. 12.05 Middagmagazine.
Limburg Aktueel, de Buren, agenda
en muziek 14.02, 15.02 en 16.02
Kort Nieuws. 17.02 Regionaal
Weerbericht. 17.05 Limburg Aktu-
eel. (editie Noord en Zuid). 17.25-
-18.00De ronde van Limburg. Door-
praten over aktuele kwesties

België/Radio 2
6 00 Nieuws. 6.05 Het goeie been.
Lichte muziek en de juiste tijd 8.00
Nieuws 8.10 Koffers & Co Amuse-
ment met reiservaringen, -corres-
pondenties, -advertenties en zo
verder... 10.00 Nieuws 10.03 Hel
schurend scharnfertje. 10 08 Zijn er
nog vragen? 11.50 Het koekoeks-
nest 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10Made in Ger-
many. Amusementsmuziek uit
Duitsland. 1400 Canapé. Een
charmante blik op onszelf. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Rijswijckfoon. Telefonisch
verzoekplatenprogramma. 20.00
Levensstijl. Met het accent op li-
festyle-onderwerpen. 22.00
Nieuws 22.05 Jazzkaffee 23.30
Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrüstück, Spiel 'Glück-

streffer'. 7.15 Wunschkasten. 7.45
Veranstaltungskalender. 8.30 Fur
die Kranken 9.10 Musikexprefl
10 00 Gut Aufgelegt 12.00 Musik
bei Tisch. (12.15 agenda). 12.30
BRF Aktuell. 13.00 Frischauf.
14.05 Musikzeit Heute: Lieder.
Chansons & Folk. 15.00 Nachmit-
tagsstudio 16.05 BRF-Internatio-
nal. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-
Aktuell. 18.40-20.05 Orgel- und
Chormusik.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. 6.00 Guten Mor-
gen Deutschland. 9.00 Ein Tag wie
kein anderer. 12.00 Lite-Style.
15.00 Feierabend. 1800 Hit-Mix
21.00 Je t'aime. 00.00-04 00
Nacht-Radio.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.30 Hello Austna,
Hello Vienna. 09.00 World News. 09.10
The Mix and Japanese business today.
16.00 Hqtline. 17.00 On the air. 18.30
Blue Night. 19.30 World News and
Goodyear Weather Report. 19.45 Time
warp. 20.00 Win lose or draw. 20.30
Roving Report. 21.00 Russia eleven.
21.30 Financial Times Business
Weekly. 22.00 World News and Good-
year Weather Report. 22.15 Opel Su-
persports News. 22.20 Roving Report.
22.50 Inside view. 23.20 Russia ele-
ven. 23.50 Financial Times business
weekly. 00.20 World News and Good-
year Weather Report. 00.35 Blue Night.
01.30 Time Warp. 01.45 Late Night
Mix.

Duitsland/WDR 4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 807 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter
12.05 Zur Sache 12 07 Gut aufge-
legt Star der Woche Wencky Myh-
re. 13.00 Mitmenschen aansluitend
Gut Aufgelegt met Wolfgang
Sauer. 14.05 Stichwort Wirtschatt
Auf der Promenade. 15.00 Cale-
Konzert 16.05 Heimatmetodie
17.00 Der Tag urn Fünf, aanslui-
tend Musikexpress. 20.00 Nach-
richten. 20 05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.10 Musik zum
Traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press
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Première
Paul de Leeuw mag zich gaan
voorbereiden op zijn rol in de
Nederlandse versie van de we-
reldmusical 'Les Misérables.' Hij
speelt daarin met Simone
Kleinsma als partner het herber-
giersechtpaarThénadier. Op 6 ja-
nuari is het appèl in Theater Car-
ré. Eind februari moet de voor-
stelling klaar zijn voor de pre-
mière. Hij heeft een contract tot
oktober en weet exact waar hij
aan begint. De Leeuw heeft 'Les
Mis' vijfkeer gezien: vier keer in
Londen en één keer in New
Vork. „Die in New Vork vond ik
trouwens minder goed".

Paul de Leeuw legt uit waarom
hij het aanbod heeft geaccep-
teerd. „Om de rol zélf'en vooral
om de dubbelheid van het komi-
sche en het naargeestige. Boven-
dien lijkt het me leuk een keer in
een grote produktie te staan en
10l te maken met de company. Ik
ben dan ongeveer tien maanden
onderweg met vijftig man. Daar-
na ben ik wel weer aan een solo
toe".

Met een verse beslissing is hij
zeer ingenomen. De kogel is door
de kerk: voor het eerst maakt hij
een lp/cd. In januariwil Paul de
Leeuw tijdens de repetitieperio-

de van 'Les Mis' tijd inruimen
voor de opnamen van een Vara-
gram-produktie die in maart '91
moet verschijnen onder muzika-
le leiding van Cor Bakker. „De
tijd is er rijp voor", concludeert
hij. „Er is vaak vraag naar mijn
liedjes. Het wordt een schijf met
nummers uit de serie 'De
Schreeuw van De Leeuw' op de
televisie, uit mijn theaterpro-

gramma's en enkele nieuwe
stukken. Een combinatie van
mooi en leuk".

" Paul de Leeuw: Jk heb er zeker dertig try outs over ge-
daan om me dit vak eigen te maken".

De Maatjes
Voor zijn beide kompanen in
'Beste Maatjes!' zijn de lijnen
naar de toekomst iets korter.
Maar ontzettend bezig zijn ze

wel, soms buiten bereik van het
grote publiek. Hans Breetveld
(1966) zit voorlopig tot ongeveer
eind februari gebeiteldin de tele-
visiekomedie 'Mag het iets meer
zijn. Hij heeft een contract voor
twintig afleveringen en het zit er
stevig in dat daar twaalf aan wor-
den toegevoegd.

Hij is een jongen met toneelach-
tergrond, die zijn eerste ervaring
opdeed als de junkie Edje in de
film 'Jan Rap en zn maat. Daar
leerde hij Paul de Leeuw ken-
nen. In Beste Maatjes!' is hij on-
der meer gestoffeerd met de rol
van Forella, een kloeke vissers-
dochter, een jonge vrouw aan
wie meer luchtjes zitten dan de
lucht van vis. De Leeuw betitelt
hem in het programma als „de
junkievan Spijkenisse".
Breetveld: „Ik wil me hierna
richten op serieus acteren. Niet
dat cabaret niet serieus is, maar
ik beschouw het programma met
Paul als een uitstap. Op de to-
neelschool mocht je nooit ty-
petjes maken en je mag best we-
ten hoe moeilijk ik het heb ge-
had. Ik heb er zeker dertig try
outs over gedaan om me dit vak
eigen te maken".

Karin Bloemen
begint aan een
nieuwe show

Van onze showpagina-redactie
AMSTERDAM - Met veel ambi-
tie, doch gezonde twijfels en dito
aarzeling begon Karin Bloemen
het vorig seizoen onder regie van
Frank Sanders haar eigen thea-
tershow. De schouwburgen had-
den iets afwachtends, in de trant

van 'even kijken of ze het redt.'
Het liep prima. „Boven verwach-
ting," kraait Bloemen.
Ze krijgt gelijk. Het resultaat is
een tweede speelseizoen met een
groot aantal boekingen en als
top: het Koninklijke Carré in
Amsterdam. Daar staat ze in
'Bosje Bloemen' twee avonden,
op 11 en 12 december met dan-
sende bloempotten, sprekend
meubilair, gevoelige ballades,
pittige conférence-, swingende
muziek en een levengevaarlijke
rolschaatsact. En natuurlijk met
haar meiden, de met de Pall
Mallprijs gelauwerde Marjolijn
Touw, Ellen van Harmeien en
Paulette Willemse, plus de vier-
mans band van Willem Ennes.
Carré heeft van de nood (het uit-
vallen van een serie voorstellin-
gen van Toon Hermans) een
deugd gemaakt door groot amu-

sement in te lassen. Karin Bloe-
men en René Froger pakken die
kans met beide handen aan. In-
middels staat het vast dat Karin
Bloemen het volgend seizoen

een nieuwe show brengt in de
theaters. Bij de VARA-televisie
gaat ze door met de serie 'Bloe-
men v00r...' een ode aan een co-
ryfee in de lichte muziek.

" Karin Bloemen: nu nog met 'Bosje Bloemen' twee avon-
den in Carré.

Les misérables, eerste cd en nieuwe show

Paul de Leeuw lonkt
nu naar de musical

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Waarschijnlijk
haalt de entertainer-cabare-
tier Paul de Leeuw in twee
seizoenen met zijn theater-
programma 'Beste Maatjes!'
nét geen 200 voorstellingen.
Zorgvuldig rekenberaad
met zijn beide meer dan
voortreffelijke maatjes
Hans Breetveld en Joep On-
derdelinden levert de ver-
onderstelling op dat ze zul-
len blijven steken op 199
keer als het doek eind de-
cember definitief valt. Over
ruim een jaar gaat zijn nieu-
we show in première, om
precies te zijn in januari
1992.

Paul de Leeuw kiest voor zijn
volgende programma (zijn vierde
na 'Stel Moeder niet teleur,' 'De
Rozebotteltijd' en 'Beste
Maatjes!') weer voor een solomet
als werktitel 'Dertig.' Hetgeen
uiteraard alles te maken heeft
met zijn leeftijd. Zijn huidige
theatershow, vrijwel overal
stampend uitverkocht, is een
enorm succes. De officiële waar-
dering in de vorm van de Sche-
veningen Cabaret Prijs 1990
heeft voor De Leeuw absoluut
betekenis. In dat opzicht relati-
veert hij de toekenning niet met
de van hem bekende cynische,
vaak botte grappen: „Het heeft
me echt iets gedaan om in het
rijtje te staan van mensen als
Herman van Veen, Martine Bijl,
voormalig Don Quishocking,
Jenny Arean, Adèle Bloemen-
daalen Youp van 't Hek. Hoewel,
de avond van de prijsuitreiking
in Scheveningen was verschrik-
kelijk. Daar mankeerde nogal
iets aan de regie".

Lieve Lita
Joep Onderdelinden (1965) ver-
liet de toneelschool al na één
jaar, toen hij de kans kreeg een
rol te spelen in het stuk 'De ver-
broken code' met Willem Nijholt.
Bij de VPRO deed hij jeugdtele-
visie en dat blijft hij doen. Hij
schrijft voor tv en presenteert
een ander programma dat het ka-
rakter heeft van 'Lieve Lita voor
kinderen. Met een variant op het
begrip dilemma's gaat het 'Dille-
mi's' heten. De bedoeling is dat
kinderen hun problemen kwijt
kunnen aan Joep in zijn creatie
van 'Lieve tante Bep van Doorn.
Maar eerst speelt hij bij het Zui-
delijkToneel in het stuk 'Ajax en
Antigone.' Met Wivineke van
Groningen en Will van der Meer
schrijft hij bovendien een pro-
duktie.

Joep's liefste rol in 'Beste
Maatjes!' is die van oma, door te-
genspelerDe Leeuw dodelijk ge-
koeieneerd met: „Houd jemond,
ande« verkoop ik je gebit".

Jacques van
Kollenburg
overleden

HILVERSUM - Oud-KRO-pro-
grammamaker Jacques van Kol-
lenburg is na een lang ziekbed in
Hilversum overleden. Van Kol-
lenburg is 68 jaar geworden. Hij
kwam in 1965 in dienst van de
KRO op de afdeling gevarieerde
programma's. Hij was actief als
programmamaker in de breedste
zin van het woord. In de jaren
zestig was hij betrokken bij het
radioprogramma Djinn. In de pe-
riode 1971-1979 verwierf hij faam
met het radioprogramma
Spreekuur, waarin hij bekende
Nederlanders een uur lang on-
dervroeg. Oud-collega Lex Lam-
men herdacht Van Kollenburg
gisterochtend via de KRO-radio.
„Hij was geen liefhebber van de
controverse, voelde zich niet
thuis in het duel", aldus Lam-
men in zijn in memoriam.

show

Sinterklaas in
Sesamstraat

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Het heerlijk avondje is gekomen... Daarom op deze
woensdagnamiddagom 17.00 uur bij de NOS op Nederland 3 een spe-
ciale aflevering van Sesamstraat. En daar is iedereen in rep en roer,
want Sinterklaas komt met zijn Pieten op bezoek. Tommie, Pino en
lenie maken zich zorgen, want ze hebben al zoveel speelgoed en daar-
om krijgen ze vast niks nieuws van de Sint. Meneer Aart heeft zijn
stoel helemaal vooraan bij het hek gezet om Sinterklaas als eerste te
kunnen begroeten. De Oma van Frank wil ook vooraan zitten en
maakt ruzie met meneer Aart. En er lopen opeens drie arme, zielige
kindertjes door Sesamstraat, ze zingen een heel treurig liedje.

In aansluiting op deze extra aflevering van Sesamstraat brengt de
NOS voor de kinderen om 17.40 uur 'De rattenvanger van Hameien',

" een animatiefilm uit deberoemde studio's van Cosgrove Hall. De film
is gesitueerd in de 14e eeuw en gebaseerd op een gedicht van Robert
Browning. Het verhaal is dat van de man die Hameien bevrijd van de
rattenplaag en daarvoor niet de beloofde beloning ontvangt; waarna
hij de stad in diepe rouw dompelt. De Nederlandse vertaling is van
Willem Wilmink en wordt ingesproken door Lex Goudsmit.

" Sinterklaas is deze na
middag met zn schimmel er
zwarte Pieten te gast in eer
extra aflevering van Se
samstraat.

Gospelconcert
GELEEN - In de dekenale St.
Augustinuskerk van Geleen
wordt op zondagmiddag 23 de-
cember om 15.00 uur een spiri-
tual and gospel-kerstconcert ge-
geven door Lillian Boutté and
her Music Friends. Lillian Bout-
té is vertolkster van de authen-
tieke jazz. De band, die haar be-
geleidt, staat onder leiding van
Thomas L'Etienne.

Rock & Roll
HEERLEN - In café De Raets-
kelder, Raadhuisplein 7 Heerlen
vindt vrijdag 7 en zaterdag 8 de-
cember een rock & roll-weekein-
de plaats. Met muziek uit de ja-
ren zestig zorgt de groep Felix
the Cat vrijdagavond voor een
feestelijke ouverture. Ook wordt
de oorspronkelijke rock & roll
bij het publiek nogmaals geïntro-
duceerd. Dat gebeurt in de vorm
van de rockabilly naar voorbeel-
den van onder anderen Elvis
Presley en The Straycats. Zater-
dag staan The Black Stars op de
planken. Deze vijf enthousiaste
rockers zullen de onvervalste
rock & roll op instrumenten uit
de jarenzestig laten horen. Men
brengt nummers van Buddy Hol-
ly en Chuck Berry.

Rabadatsj
KERKRADE -Alsnog een pluim
voor de Kerkraadse carnavals-
groep Rabadatsj. Die won depre-
sentatieprijs van de door de
Kerkraadse carnavalsvereniging
gehouden 'sjlajerparade'. Bij die
gelegenheid waren in de Roda-
hal 21 carnavalsgroepen, die stre-
den om de eer. Als winnende
schlagers kwamen uit debus 'Dr
aintseljenger' en 'vier sient ze
vleie'. De groep werd muzikaal
bijgestaan door de Crombacher
muzikanten. De teksten zijn van
Marcel Jungen en Jo Schuiteis.

Countryparty
MAASTRICHT - Country &
Western Club Maastricht en
Country Music Club Opryland
houden volgende week vrijdag
14 december in het gemeen-
schapshuis Aen de Wan' aan de
Einsteinstraat 32 in Heer vanaf
21.00 uur een countryparty in
kerstsfeer. Muzikale hoofdmoot
van deze avond vormen Jimmy
Lawton, zijn HotBeaver Band en
Toni Willé.

Wervelende show met
Jeans 2 in Heerlen

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Meer dan 70 tophits worden op dezewoensdagavond in de Heerlense stads-
schouwburggedanst en bezongen door enthousiaste leden van de Jeanscompany. Muziek
uit de jaren veertig, vijftig en zestig, wordt opnieuw opgepoetst en daarbij moet je dan
denken aan hitmakers als Doris Day, Paul Anka, Louis Prima, Helen Shapiro, Ray Char-
les, the Platters, Beach Boys, Harry Belafonte en noem maar op. 'A singing and a swin-
ging' is het motto van de voorstelling Jeans 2 waarmee men nog tot 22 januarielders in het
land op tournee gaat. In het theaterseizoen '89/'9O ging deze zang- en dansshow in premiè-
re. Het werd meteen een bestseller. Vandaar deze prolongatie. De cast van Jeans 2 werd
onlangs uitgebreid met een aantal nieuwe gezichten. Onder hèn Laura Vlasblom, die ja-
renlang deel uit maakte van de groep Frizzle Sizzle, Tony Neef en Sandra Stam.

" Jeanscompany: vanavond met zang en dans uit deroemruchte jaren veertig, vijftig en
zestig.

AVRO-tv filmt
grotten in

Valkenburg en
Maastricht
Van onze rtv-redactie

VALKENBURG - In de derde
uitzending van 'Land in Zicht'i
op maandag 17 december om
19.25 uur op Nederland 2, gaat
Roeland Kooijmans onder-
gronds. De komende twee we-
ken gaan er twee bijzondere
Limburgse grotten voor het pu-
bliek open: de Jezuïetengrot i» 1■Maastricht en de Geulhemmer- (
groeve bij Valkenburg. Het zijll
ondergrondse monumenten me'
een heuse schuilkerk uit de acht-
tiende eeuw, een gerestaureerde j
rotswoning en 300 staaltjes va"1 'tkunstnijverheid van de paterS
Jezuïeten,dieeen eeuw lang elKÊ .
woensdagmiddag de grotten in' .
doken. Een wat bizarre galerij ui'
1904 met afbeeldingen van o> (
alle leden van het koninklijk ,
huis. Speciaal voor geïntereS" (
seerde kijkers van 'Land il*Zicht' worden rond de kerstpe' j
riode in beide grotten rondlei' .
dingen georganiseerd. Voor de (
verlichting van de kunstwerkjes ,
in de Geulhemmergroeve zorgeil ,
800 brandendekaarsen.

Woensdag 5 december 199010
Limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)

Italiaanse delicatessen

Panettone Penne alia Paesana
(Italiaanse koek) I 4,0 J in roomsaus) J 1.75/100 gram



Sinterklaas

CDA Landgraaf
neemt kritiek

op Gybels terug

Van onze verslaggever

LANDGRAAF — De CDA-fractie in de Landgraafse ge-
meenteraad heeft gisteravond tijdens de tweede ronde
van de beschouwingen op de begrotingvan 1991 de eer-
der geuite kritiek op wethouder Thei Gybels (PvdA) te-
ruggetrokken.

De CDA-voormannen Sjir Kockelkoren en Thei Middel-
dorp betuigden spijt over de toon waarop zij de wethou-
der financiën op 15 november bekritiseerden. „Het was
nooit onze bedoeling de persoon Gybels tekwetsen", ver-
telde Kockelkoren aan de raad diemet spanning wachtte
ofhet CDA opnieuw in de aanval ging. Eerder had Gybels
de CDA-kritiek van tafel geveegd. Hij vertelde ook dat hij
en 'zijn' afdeling Financiën het CDA-verhaal als kwet-
send hebben ervaren. Beide partijen vormen samen met
de fractie Gulpers en enkele kleine partijtjes de coalitie.

De CDA-fractie tolereerde gisteravond dat Gybels terug-
sloeg. Middeldorp meldde vervolgens dat de stand wat
hem betreft gelijk stond. Dat Rob Silvertand (Gulpers)
daarop constateerde dat beide coalitiegenoten wel erg
poeslief tegen elkaar waren, bleek voorbarig. Immers
PvdA-fractievoorzitter Jan Bonten had nog enkele gifti-
ge pijlen op zijn boog, die hij in de richting van het CDA
schoot. „Werkelijk bij de beesten af is de manier waarop
met onze werknemers wordt omgesprongen", constateer-
de Bonten. Hij hekelde ondubbelzinnig de toon waarop
zijn wethouder in november werd aangesproken. Bonten
riep aan het eind van zijn betoog wel op tot zaken doen.
Overigens toonde SjirKockelkoren zich later in de wan-
delgangen wel weer teleurgesteld over de toon waarvan
Bonten zich bediende. Blijkbaar is maandag tijdens een
coalitieoverleg besloten dat het CDA de kritiek zou terug-
nemen. Dat de PvdA vervolgens ging schieten raakte de
CDAer op een gevoelige plek.
Wel is duidelijk dat de coalitie geen scheuren heeft opge-
lopen aan deze botsing. Door de zuiver politieke discus-
sie bleefvrijwel geentijd over om te discussiërenover dat
financiële beleid.

houder belast met onder andere Sociale Zaken) eveneens
geërgerd te hebben aan de verhulde kritiek op de ambte-
naren. Jan Gulpers sprak nadrukkelijk zijn vertrouwen
uit in de 'nieuwe' kapitein op het financiële schip.
CDAer Sjir Kockelkoren suggereerde in zijn beschou-
wing enkele weken geleden dat het met de financiële po-
sitie van Landgraaf bergafwaarts is gegaan sinds Gybels
aan het roer staat. Hij noemde zijn beleid 'ronduit zwak
en onsamenhangend.

Veel fracties in de Landgraafse gemeenteraad, oppositie
en coalitie, namen afstand van het CDA-verhaal. Ook
wethouder Dré Boumans (fractie Gulpers) riep het CDA
op de opmerkingen te nuanceren. Hij bleek zich (als wet-

Heerlen studeert op tweede Slaaphuis in stad

Inloophuis gaat door
# Het protest vooraf
van omwonenden
werd later op de avond
gevolgd door een voor
hen ongewenste Sin-
terklaas-surprise: het
Inloophuis gaat door.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Reconstructie
weg kost

3,7 miljoen
Van onze verslaggever

NUTH - Terwijl het nog niet zekei
is dat er op de middellange termijn
nieuwe op- en afritten gerealiseerd
worden op de A76 ter hoogte var
het industrieterrein De Horsel in
Nuth, moet de Nuther gemeente-
raad nog dit jaar instemmen met de
peperdure reconstructieplannen
van de Reijmersbekerweg.

Doet de raad dat niet, dan komt de
EFRO-subsidie van 1.250.000 gul-
den in gevaar. Die subsidie wordl
namelijk alleen toegekend als vol-
gend jaar begonnen wordt met de
reconstructie van de Reijmersbe-
kerweg en nog dit jaar de besluit-
vorming daarover rond komt.

Het is de bedoeling dat de Reijmers-
bekerweg het industrieverkeer van
De Horsel naar de A76 gaat leiden.
Daarvoor is in totaal 3,4 miljoen gul-
den nodig. Naast de EFRO draagt
ook de provincie Limburg in de
kosten bij (dik zeven ton). De ge-
meente Nuth betaalt zelf ruim 1,4
miljoen gulden. De raad moet hier-
over dinsdag 11 december beslis-
sen. Maar verschillende raadslieden
twijfelen over het doorhakken van
die dure knoop, omdat de landelijke
overheid de aanleg van nieuwe op-
en afritten op de A76 op de lange
baan heeft geschoven.

Indien namelijk de weg wordt gere-
construeerd, terwijl de op- en afrit-
ten niet aangelegd worden, dan
wordt het industrieterrein nog niel
ontsloten. En dat juist is de filosofie
achter de reconstructie.

Heinrichs wil
commissie van

architecten
Sint Van onze verslaggever

LANDGRAAF - CDA-wethouder
Wiel Heinrichs van Landgraaf
speelt met de gedachte een commis-
sie van jonge architecten in het le-
ven te roepen die Landgraafse
bouwplannen begeleiden. Deze ar-
chitecten zouden kunnen zorgen
voor nieuwe, patroondoorbrekende
ideeën. Heinrichs hoopt daarmee de
kwaliteit van de ruimtelijke orde-
ning in zijn gemeente te waarbor-
gen in de toekomst. Eerder had de
PvdA voorgesteld een integraal ge-
meentelijk architectuurbeleid te
ontwikkelen.

Trots

vo.ndaag zendt de lokaleom-
°eP Landgraaf het kinderpro-

»r<wima Fruts uit. Hoofdrol-Pelers in Fruts zijn Sin-*rklaas en Zwarte Piet. De
int geeft antwoord op vragen
*e de Landgraafse kinderen de

.JQetopen dagen schriftelijkebben gesteld. De opnamen
°or het programma vonden de

dagen plaats. Een,cc.c onwennig nam Sin-. r'daas plaatsvoor de snorren-
r* camera's. Maar het resultaata 9 er zijn. Om 16 uur begint
7* uitzending, twee uur later
Lordt het programma her-

Een onechte Sint verraste de
van Landgraaf

rsteravond. Eensklaps kwam
'"J de raadszaal binnen met een

Een snelle blik over
k zetels leerde dat Wil van Oos-

room, doorgaans toch een se-
raadslid, het blijkbaar

i°di9 achtte om de paljas uit te
Wijkpolitiek heet dat

ons. Maar anderen vin-
j^1 dat erg leuk. De stichting
g*e/ba_r Abdisschenbosch, die

het theater zat, geeft zich
j, als een heuse milieupartij.
Ij dat kan niemand ook ont-
jj^Tien. Maar het is daarom
ql' Je/ Horbach van defractieji^'Pers de spijker op de kop
jj e 9 toen hij constateerde dat
*' snoepgoed verpakt zat in
jjnPlastic zak. Zelfs het suiker-. est bleek van genoemd mate-la<U...

aangewezen wordt, en de VVD
vroeg ook aandacht voor de proble-
matiek van daklozen in het Aam-
bos. Groen Links drong aan op het
verplaatsen van bijvoorbeeld de
methadonpost van het Slaaphuis
naar elders om tot een betere sprei-
ding (van de overlast) te komen.

De SP tenslotte vindt de schuld
voor een groot deel bij de landelijke
politiek liggen, die door bezuinigin-
gen in de welzijnssector de gemeen-
ten met de problemen opzadelt.

Dronken chauffeur

j 2ezijn hem nog niet vergeten
jjjo-7" in Voerendaal, mr Jo
(k^ets dievoor onbepaalde tijd
(Scepter gaat ziuaaien in Val-

Gisteren schreven wij
(j^ielyJc dat de voormalige
I^Qemeester van Kerkrade af-
i^ is uit Heerlen. Nou, dat

°-üs niet zo. Hij komt wis en
<*Qrachtig wél uit de buurge-eente Voerendaal. En dat

we toch wel even mel-
[£!}> u>ant op zon oud-inwoner
lif jenatuurlijk trots.

Onduidelijkheid rond
exploitatie kasteel

Uitspraak hoger beroep uiterlijk 15 januari

Van onze verslaggever

Nieuw-Husken
dr _! e£ een kegelavond in Hen- I
ber rtPa'e*s op 14 decem- I
(j slujj /jgj 'promotieteam' van I
le,,10-k Nieuui-Husken in Heer- I
dij, een geslaagde voorberei- Ie^'lgsperiode af. Het team is I
j.^

71 Seslaagd een nieuwe wijk- Iüg?,^ op te richten uoor de Riet- I
Seelenstraat en de I

er Inmiddels is I
9ef6n bestuur in Nieuw-Husken Ia^ormeerd. Tijdens de kegel- I
ö °nd krijgt de rolstoel-atleet I
lt0 ' een envelop met in- I
'n j °-o.rigeboden. Lalau neemt I
jje J-92 in Barcelona dccl aan I

'?'stoel-TOarat'lon. Het geld I
be r^ bijeen gebracht door de I
'_d °ners van Nieuw-Husken Iacris de promotiedag.

(ADVERTENTIE)

VERANTWOORD SLAAPCOMFORT
Heerlen, Bongerd 29, 045-717324

Geleen, Raadhuisslr. 8, 04494-43030

Kind
% f,
H l°utJe gemaakt in het be-
p~ -e over het gouden echt-
)> ar Rischmeyer-Th omas uit
t^krade, in de krant van gis-
j en. Het paar woont niet aan
g °osveldstraat, maar aan de
if^Penerstraat 25. Bovendienri^et tweetal gezegend met éénchter en een schoonzoon. En
>w' z°a-ls we eerder vertelden,
se,' tt-ee kinderen. Hoewel, zon
ij- °°nzoon is natuurlijkook al-a een beetje je eigen kind. ■

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft in de nacht van
maandag op dinsdag een man uit
Schaesberg achter het stuur van-
daan gehaald, nadat die in het cen-
trum van Schaesberg de maximum-
snelheid had overtreden. Bij contro-
le bleek de man te diep in het glaas-
je te hebben gekeken. Ook was zijn
voertuig niet verzekerd. De auto
werd in beslag genomenen tegen de
chauffeur werd proces-verbaal op-
gemaakt. Hierdoorkan het nog een flinke tijd

duren voor er duidelijkheidontstaat
over het gebruik van de zalen als-
mede over de horeca-exploitatie
van het kasteel. Momenteel exploi-
teert Van Melick het Slotgebouw en
Moonen de Taveerne, maar de zalen
kunnen vanwege het conflict met
de gemeente nauwelijks gebruikt
worden.

moet de horeca-exploitant daar re-
kening mee houden. Moonen wil
dat niet, hij ziet zichzelf als een zelf-
standig ondernemer en wil niet on-
dersteunend werken." Zo om-
schreef mr. Broekman deze keer de
visievan Heerlen over het probleem
met Moonen.

Volgens diens raadsman mr. Da-
niëls probeert de gemeente zijn
cliënt om 'politieke' redenen uit het
kasteel te werken. „Op een zater-
dagochtend in 1988 stapte wethou-
der Zuidgeest de Taveerne binnen
en zei: 'Moonen we willen je weg
hebben, kunnen we je uitkopen?'
Vervolgens werd wel onderhandeld
over een nieuw huurcontract, maar

MAASTRICHT/HEERLEN - Rech-
ter mr Eliëns doet uiterlijk 15 janua-
ri uitspraak in de hoger beroeps-
zaak van uitbater Moonen van kas-
teel Hoensbroek contra de gemeen-
te Heerlen. Maar beide partijen lie-
ten al doorschemeren bij een voor
hen ongunstige uitslag in cassatie te
zullen gaan.

Ambiance
Volgens de andere partij waren ech-
ter meer breekpunten geweest,
voortvloeiend uit een verschil van
visie over de toekomst van het kas-
teel, en door onvrede over de ex-
ploitatie door Moonen. „Het kasteel
heeft de ambiance van Neercanne,
Ehrenstein en Wittem, maar Moo-
nen heeft daar niks mee gedaan. We
hebben in 1988 een tweesporenbe-
leid ontwikkeld: onderhandelen,
omdat dat Moonen beloofd was,
maar tevens toewerken naar huu-
ropzegging."

de gevraagde vervijfvoudiging van
de huurprijs vormde het breek-
punt."

Kinderopvang
aan Sunplein

Plannen voor
woningen

in Klimmen
VOERENDAAL - De gemeente
Voerendaal wil zo snel mogelijk
starten met de voorbereidingsplan-
nen voor de bouw van 125 woningen
in het gebied 'Overheek' te Klim-
men. In Klimmen groeit de bevol-
king gestaag en de gemeente wil
snel handelen om tijdig in de wo-
ningbehoefte te kunnen voorzien.
Vandaar dat het college de raad op
10 december om eenkrediet van een
ton gaat vragen, waarmee voorbe-
reidingskosten als grondonderzoek,
voorlichting en taxatie gedekt kun-
nen worden.

Als alles goed gaat zal in het voor-
jaar van 1991 het voorontwerp van
het bestemmingsplan ter goedkeu-
ring aan de provincie worden voor-
gelegd. In het najaar wordt dan de
bestemmingsplanprocedure opge-
start, waarna, wellicht in 1992, met
de daadwerkelijke bouwactiviteiten
begonnen kan worden.

Politie-assistent
ook in Heerlen

HEERLEN - In Heerlen is overleg
gaande over de mogelijke komst
van politie-assistenten naar het re-
cente voorbeeld van Landgraaf.
Volgens burgemeester Van Zeil
wordt bekeken hoe dit plan inpas-
baar is in het project Sociale Ver-
nieuwing. Hij hoopt binnenkort na-
dere mededelingen te kunnen doen.
Zoals bekend is de politieschool in
Heerlen gestart met een opleiding
tot politie-assistent, waarvan ook de
zes Landgraafse beambten gebruik
hebben gemaakt.

Etalagekraak
drogisterij

HEERLEN - Een of meerdere onbe-
kenden hebben in de nachtvan zon-
dagop maandag een etalagevan een
drogisterij aan de Nieuwstraat in
Hoensbroek leeggeroofd. Er werd
een steen door de voorruit gegooid,
waarna verschillende artikelen met
een totale waarde van 1700 gulden
verdwenen.

behandeling van de
planontwikkeling
van dat plein. Tal
van fracties hadden
het college opgeroe-
pen om snel met
maatregelen te ko-
men ten aanzien van
het voormalige win-
kelplein.

Heinrichs zei dat tot
zijn ongenoegen de
planontwikkeling
vertraagd is. Inmid-
dels is wel een

De kantonrechter bepaalde dat de
gemeente het recht heeft om per 1
januari in zee te gaan met cateraar
Van Melick, en gisteren diende het
beroep dat Moonen daartegen had
ingesteld. Dit leidde voornamelijk
tot een herhaling van zetten.

Beroep

Van onze
verslaggever

LANDGRAAF - De
gemeente Landgraaf
wil aan het verloede-
rende Sunplein in de
kern Nieuwenhagen
ondere andere oude-
renzorg en kinderop-
vang gaan onder-
brengen. Dat zei wet-
houder Wiel Hein-
richs gisteravond tij-
dens de vergadering
vooruitlopend op de

Zoals bekend heeft Heerlen aan
Moonen de huur opgezegd van di-
verse zalen in het kasteel. De ge-
meente wil van kasteel Hoensbroek
een internationaal congrescentrum
maken en ziet in Moonen niet de
juiste persoon om daaraan mee te
werken.

schetsontwerp met
varianten over de
toekomst van het
plein door een ex-
tern bureau gepre-
senteerd. Binnen-
kort zal dat plan aan
de omwonenden
worden voorgelegd.

Voor het Schaes-
bergse winkelge-
biedje 'de Streep' dat
met een zelfde pro-
blematiek kampt
zijn nog geen afzon-
derlijke plannen in
procedure. Een stu-
die over onder ande-
re dewijkLauradorp
wordt over een aan-
tal maanden afge-
rond.„Als de gemeente ergens in het kas-

teel een concert wil houden, dan

Net met 3 kilo Griekse
sinaasappels ,

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Er komt een In-
loophuis aan de Groene Boord
in Heerlen en het Slaaphuis
blijft gehandhaafd aan de
Ruys de Beerenbroucklaan.
Na een jaar wordt bekeken of
deze opzet naar tevredenheid
verloopt.
Bovendien komt er snel een be-
leidsplan over het Inloophuis en uit-
breiding van het aantal Slaaphuizen
in Heerlen en de regio.

Een grote raadsmeerderheid (27 le-
den) ging met dit collegevoorstel
akkoord, alleen de zes aanwezige
raadsleden van Groepering Heer-
len-Noord en de CDA'ers Wage-
mans en Janssen stemden tegen.

De kwestie Inloophuis ligt zoals be-
kend erg gevoelig. Er waren weer
zeer veel omwonenden aanwezig op
de publieke tribune en een aantal
moest wegens plaatsgebrek zelfs
uitwijken naar de kantine. Alle frac-
ties betoogden dat er goed overleg
met de omwonenden moet komen
èn dat de overlast voor hen zo be-
perkt mogelijk moet zijn.

Wethouder Dorien Visser zegde dat
ook toe, al vreesde ze dat het niet te
voorkomen valt dat daklozen van
Inloop- naar Slaaphuis trekken.
„Wel kan het wellicht helpen als de
slaaptickets al in het Inloophuis
worden uitgedeeld." Ook wil Visser
samen met het CAD bekijken ofeen
mobiele methadonpost de overlast
bij het Slaaphuis kan beperken.

De Groepering Heerlen-Noord
stemde tegen, omdat men vreest dat
het Inloophuis als het er eenmaal is,
moeilijk zal zijn weg te krijgen. Men
wilde de Bestemmingsplanwijzi-
ging daarom nadrukkelijk aan een
termijn binden.

CDA-fractievoorzitter Hans Goijen
zag aan zijn voorwaarde voor een
experimentele start van een jaar
voldoende tegemoet gekomenen de
PvdA was zoals steeds voorstander
van de voorgestelde opvang, al
sprak men dat om politiekeredenen
pas explicietuit bij de door Heerlen-
Noord gevraagde hoofdelijke stem-
ming.

D66 wil dat uiterlijk op 1 juli 1991 de
lokatie van een tweede Slaaphuis
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t
Waar jenu bent,
kunnen we niet weten.
We zullen de tijd met jou
nooit vergeten.
Je bent bij ons
en diep inmij
zo ver weg en toch
zo dichtbij

Vandaag is vrij plotseling, voorzienvan de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 53 jaarvan ons heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, moeder, pleegmoeder,
dochter, schoondochter, zus, schoonzus, tante en
nicht

Elly Willems
echtgenote van

Don van de Klundert
Sittard: Don van de Klundert

Sylvia en Roel
John en Bianca
René
Eric en Marit
Bert
Familie Willems
Familie van de Klundert

6135 AG Sittard, 4 december 1990
Eisenhowerstraat 115
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop vrijdag 7 december om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Paulus te Sittard-Limbrichter-
veld, waarna aansluitend de crematie plaats zal vin-
denin het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen om 15.30uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
De avondwakezal gehoudenworden op donderdag
6 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Elly is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 17.30 - 18.15 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

_---_-_-_________________________________-_______i

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij ukennis dat toch nog onverwacht,
kalm en vredig, van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze lieve pap, onze allerliefste opa, onze
broer, zwager, oom en neef

Funs Janssen
oud-hoofd van deL.0.M.-school te Heerlen

onderscheiden met de orde
Pro Ecclesia Et Pontifice

drager van de eremedaille, verbonden aan de orde
van Oranje Nassau, in zilver

echtgenoot van

Johanna Hamers
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken, in het de Weverzieken-
huis te Heerlen.

Heerlen: J.M. Janssen-Hamers
Nettetal (Dld.): Fon Janssen

Mieke Janssen-Duijsens
Kerkrade: Corry Dols-Janssen

Jos Dols
Kerkrade: Harrie Janssen

Bertie Janssen-Huppertz
Bart en Lonneke
Familie Janssen
Familie Hamers
Familie Hermans

6417 PJ Heerlen, 3 december 1990
Vrusschemigerweg 117
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 8 december a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Tijdens de avondmis op vrijdag 7 december a.s. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk zal de over-
ledene bijzonder worden herdacht.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00tot 17.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede, dat onverwacht van
ons is heengegaan,voorzien van het h. oliesel, in de
leeftijd van 75 jaar, onze lieve echtgenoot, vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Sjef Frings
echtgenoot van

Miet Smeets
In dankbare herinnering:

Eygelshoven: Miet Frings-Smeets
Eygelshoven: Hub Frings

Henny Frings-Choinowski
Eric en Danny

Wylre: Gerrie Souren-Frings
Jan Souren
Danitsja

Geleen: Ellie Szalata-Frings
John Szalata
Arjan en Kirsten
Familie Frings
Familie Smeets

Eygelshoven, 4 december 1990
Past. Stevensstraat 61, 6471 GZ Eygelshoven
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 8 december as. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Joannes de Doper te Eygelsho-
ven, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op hjet r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis op vrijdag 7 december
as. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 19.15 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
crematieplechtigheid van onze onvergetelijke va-
der, schoonvader, groot-en overgrootvader

Hendrik de Haan
zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Heerlen, december 1990

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 8 december as. om 19.00 uur in de Christus-Ko-
ningkerk te Heerlen-Nieuw-Einde.

t .
Bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar dat wij
hem zolang in ons midden mochten hebben, geven
wij u kennis dat, na een liefdevolle verzorging in
huize de Kollenberg van ons is heengegaan in de
leeftijd van 84 jaarmijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader en opa

Hendrik Leensen
echtgenootvan

Hélène Vroomen
Sittard: M.H.H. Leensen-Vroomen
Sittard: Mia Lupinu-Leensen

Antonio Lupinu 'Salvatore, Rositta en kinderen
Margherita en kinderen
Antonio en Wilma
Battista
Nanna

Bemmel: Toos Klabbers-Leensen
JanKlabbers
Catja
Lara

Portogruaro (I.): Gerty Attard-Leensen
Benjamino Attard
Marco
Sonia

Sittard: Tiny Mostert-Leensen
Wop Mostert
Natascha
Mare

3 december 1990
Bejaardenhuis 'huize de Kollenberg'
President Kennedysingel 24, kamer 210,
6137 AC Sittard
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 7 december om 11.00uur in de kerk
van Christus Hemelvaart te Sittard-Vrangendael,
Hemelsley, waarna de begrafenis plaats zal vinden
op de algemene begraafplaats aan de Wehrerweg
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condolerenvanaf 10.30 uur.
De avondmis wordt gehouden op donderdag 6 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheidtot afscheidnemen in derouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 18.45 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.
....

I t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van onze lieve vader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Frans Handels
echtgenootvan wijlen

Franciska Janssen
Hij werd 69 jaar.

De bedroefde familie:
Spaubeek: Huub en Tiny Handels-Franssen

Roel
Apeldoorn: Anita en Harry Beekman-Handels

Familie Handels
Familie Janssen

Bocholtz, 3 december 1990
Corr.adres: Kloosterhof 103, 6351 EP Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 7 december as.
om 11.00uur in deparochiekerkvan de H. Jacobus
de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt donderdag as. gebeden om
18.45 uur, waarna aansluitend de avondmis te zij-
ner intentie.
De overledene ligt opgebaard in de aula van het de
Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoekuren van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I "f
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij kennis dat toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Leo Wijshoff
echtgenoot van

Rika Assing
Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: H. Wijshoff-Assing
Heerlen: Wiel Wijshoff

Neeltje Wijshoff-Reining
Heerlen: Piet Wijshoff
Heerlen: Huub Wijshoff

Toos Wijshoff-Albrink
Brunssum: Mies de Vries-Wijshoff

Jan de Vries
Heerlen: Leo Wijshoff

Nuth: Liesje Kuhnen-Wijshoff
Ton Kuhnen
en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Wijshoff
Familie Assing

6415 GK Heerlen, 3 december 1990
Baron Mackaystraat 71
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 7 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Geest, Meezenbroek-Heerlen,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats Imstenrade.
Bijeenkomst in dekerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag 6 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de begrafenis van mijn geliefde man,
vader en opa

Zef Knibbeler
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken
voor devele condoleances, h.h. missen en bloemen,
alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding
naar zijn laatste rustplaats.

Jeanny Knibbeler-Offermans
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, december 1990
Hommerterweg 157
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 8 december 1990 om 19.00 uur in de H. Hart-
kerk te Mariarade.

_____________________«_________________________«___________--__,----_--—-—--

Zoals hij in zijn leven was, rustig en kalm, is hij gestorven, mijn lieve man,
pap, onze opa, onze vriend

Thijs Hulshof
echtgenoot van

Enne Rollenberg
Geboren 18 - 2 - 1931 Overleden 4 - 12 - 1990

Brunssum: Enne Hulshof-Rollenberg
Gemert: Thijs en Mieke Hulshof-Keijzer

Chantal
Thijs

Brunssum, 4 december 1990
Hendrik v. Veldekestraat 11, 6445 AA Brunssum
De samenkomst, voorafgaande aan decrematie, zal plaatsvinden op zater-
dag 8 december 1990om 13.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voornoemd crematorium.
Thijs is thuis in zijn vertrouwde omgeving opgebaard.
Liever geen bezoek aan huis.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te sturen, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden en voor uw aanwe-
zigheid bij de uitvaartdienst en de crematieplechtigheidvan mijn onver- "*getelijke man, onze lievevader, schoonvader en opa

Jacques Moonen g
aa

zeggen wij u hartelijk dank. st.
Uw warme belangstelling was voor ons een grote steun en troost. fo

M.M. Moonen-Nendels tij
kinderen en kleinkinderen en

Vp
Brunssum, december 1990 ~
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 9 decem- nj(
ber om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Faüma te Brunssum. di

■—-—i J-JM—— ———— "^ Pil
'iv,

Het is alweereen jaargeleden dat wij afscheid hebben moeten nemen van di
mijn onvergetelijke man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa te:

Wiel Raven \
Op zondag 9 decemberas. om 11.00uur tijdens de eucharistieviering in de
St.-Corneliuskerk te Heerlerheide, willen wij hem nog eens speciaal ge- £denken.

Wanda Raven-Stanczewski n
Rosita-John
Ricardo ..
Annette-Shani st,

Heerlerheide, december 1990
t

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzame va-
der en opa

Theo (Peppie)
van Bijnen

echtgenootvan

Fie van de Ven
op de leeftijd van 62 jaar.

In dankbare herinnering:
S.A.L. van Bijnen-van de Ven
kinderen en kleinkinderen

30 november 1990
Rembrandtstraat 22
6415 JE Heerlen
De crematieplechtigheid heeft in besloten familie-
kring plaatsgevonden.

Zijn handen hebben voor oyis gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste nu in vrede.

Heden overleed, na een met geduld gedragen ziek-
te, in de leeftijd van 69 jaar, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en schoonzoon

Freerk Dijkstra
echtgenoot van

Sonja van der Staaij
Sittard: S. Dijkstra-van der Staaij

Hans en Ansolonge
Linda en Jacques
Henk en Esther
V. deFisser

1 december 1990
Dr. Nolenslaan 78 2, 6136 GS Sittard
Ingevolge de wens van de overledene, heeft de cre-
matie in besloten familiekring plaatsgevonden.
Liever geen condoleren.

Voor de vele blijken van belangstelling en het me-
deleven ons betoond na het overlijden van mijn lie-
ve vrouw, onze lieve moeder, oma en mijn dochter i

Maria Josepha
Pisters-Haagmans

betuigen wij u onze oprechte dank.
J.N. Pisters

Beekbergen: N.J. Pisters
M.H. Pisters-Elfers
Marline, Nick

Brunssum: M.J. Haagmans-Offermans
Apeldoorn, december 1990

Het is nog zo kort geleden datwij afscheid moesten
nemen van mijn lieve man en onze beste vriend

Sjaak Schreuders
Op 7 december as. wordt de plechtige eerste jaar-
dienstvoor Sjaak gehouden om 17.30 uur in de ka-
pel bij deWitte Zusters, Hoofdstraat te Kerkrade.

Tiela Schreuders-Janssen
Kerkrade, december 1990
Schleidenstraat 230

J^^^^_--J^>*>^>^_-_---____________________-_--------_------------HMB

Dankbetuiging
Mooi waren de jaren
diewij samen waren.
Groot was het verdriet
toen jijons onverwacht verliet.

't Is alweer 6 weken geleden dat wij afscheid moes-
ten nemen van onze onvergetelijke zoon en broer

Marco Übachs
Voor die handdruk, dat woordje, 'n gebaar, 'n tele-
foontje, 'n bezoekje, 'n kaartje, bloemen en h.h.
missen, kortom, voor uw overweldigende belang-
stelling danken wij _, in het bijzonder de familie
Timmer, zijn vrienden en allen die hun medeleven
hebben betoond bij het overlijden en debegrafenis L
van onze zoon Marco.

Familie Übachs-Paoli

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 8 decemberom 19.00 uur in dekerkJMaria-
gewanden te Hoensbroek.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het plotselinge overlijden van de heer

Piet Eversdijk
In deperiode dat hijwerkzaam was in het Ontmoe-
tingscentrum Bingelrade, hebben wij hem leren
kennen als een sympathiek mens.
Wij wensen zijn nabestaanden dekracht toe om dit
verlies te dragen.

De beheerscommissie van het L
Ontmoetingscentrum Bingelrade

■
In de overlijdensadvertentievan

Anna Maria Helena
Schuffelen

weduwe van

Jakob Schmeitz
stond abusievelijk vermeld:
Sittard, 3 november 1990,dit moet zijn:

j Sittard, 3 december 1990.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerdemedewerker de heer

J.H. Peijs
De heer Peijs was tot aan zijn pensionering in 1983,
ruim 44 jaarwerkzaam bij onze afdeling algemene
technische diensten.

Directie en personeel
N.V. Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 1 december 1990

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze secretaresse, mevrouw

C. Collin-Maas
Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Ziekensectie parochie St. Jan
Eygelshoven

--
Uw blijken van medeleven bij het overlijden en de
uitvaart van mijn lieve man, onze vader en opa

Hubert Frederik Josef -i

Bour
waren ons een grote troost. Hiervoor danken wij u
hartelijk. B

Christine Bour-Gibbels
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1990
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 9 I]
december om 11.15 uur in de St.-Pancratiuskerk te
Heerlen. <
Heel hartelijk dank aan een ieder die doorzijn aan- z(
wezigheid tijdens de rouwdienst en bij de crematie
van mijn lieve man, onze onvergetelijke vader
opa ; »"

Johan Meijers
zijn medeleven en sympathie betoonde.
Een bijzonder woord van dank aan pastoor Vafl
Dorst en Dr. Res.

Mevr. K. Meijers-Aalmans
kinderen en kleinkind

Lauradorp, december 1990
De plechtige zeswekendienst wordt opgedragen op
zaterdag 8 december as. om 19.00 uur in de St.-T
resia en Don Boscokerk te Lauradorp.

■K j

4- Thei Sijen, oud 50 jaar, echtgenoot van Mia Uf" I
t fink. 6225 BE Amby-Maastricht, Cramer van

Brienenstraat 40. De eucharistieviering zal gehoU- I
denworden donderdag6 december om 10.00 vi
deparochiekerkvan de H. Walburgate Amby. Er iJ I
geen condoleren.

t Herman E. Moeshart, oud 78 jaar, echtgenoot
van Dymphna Smeltzer. 6241 AE Bunde, lepen-

laan 40. De crematie heeft plaatsgevonden in beslo-
ten familiekring.

4- Willem Meerten, oud 92 jaar, echtgenoot va"
t Elisabeth van Tuel. 6213 NC Maastricht, Canner-

weg 324. De uitvaartdienst zal plaatshebben of
vrijdag 7 december om 11.00 uur in de parochie"
kerk van de H. Theresia te Maastricht. Er is geeil
condoleren.

4- Trautje van den Dolder, 82 jaar, weduwe vat 1

t Jan van Kampen. Corr.adres: Bredeweg 384
6043 GK Roermond. De plechtige uitvaartdiens'
zal worden gehouden donderdag 6 december om
10.30 uur in de H. Sebastianuskerk te Herken-
bosch.
4. Bert Wulms, 75 jaar, echtgenootvan Maria Vest-
t jens, Arenbos 17, 6093 HD Heythuysen. V'
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 7 december om 10.30uur in de H. NicolaaskeD4

te Heythuysen.

4. Wiel Bongaerts, 67 jaar. Corr.adres: Groene-
I woudseweg 299, 6524 TW Nijmegen. De plechW;

ge uitvaartdienst zal worden gehoudenop vrijdag 'december om 14.00 uur in de Onze Lieve VrouW6

Munsterkerk te Roermond.
J

Raad van Statefluit zowel gemeente als provincie terug

Weert mag leerlingen
niet op straat zetten

DEN HAAG/WEERT - Een groep
leerlingen van de Montessori-basis-
school die les krijgt in de voormali-
ge kleuterschool Elfje Twaalfje in
Weert mag voorlopig in dit gebouw
blijven zitten. Een pogingvan de ge-
meente de leerlingenmet onmiddel-
lijke inganguit het gebouw te zetten

Oegstgeest
wil huis van

ABP vorderen
OEGSTGEEST - De gemeente
Oegstgeest gaat van het in Heerlen
gevestigde Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP) een woning
vorderen voor de opvang van asiel-
zoekers. Het ABP heeft geweigerd
de woning voor asielzoekers be-
schikbaar te stellen, omdat het
fonds niet voor kamergewijze bewo-
ning wil verhuren.

Het gemeentebestuur, dat nieuwe
huurders bij het ABP voordraagt,
onderhandelt al maanden met het
ABP over dezekwestie. In het uiter-
ste geval heeft de gemeente het
recht om een woning te vorderen.
Met die vordering wil Oegstgeest de
huidige impasse doorbreken.

is gestrand in een spoedprocedure
bij de Raad van State. De waarne-
mend voorzitter van de recht-
spraakafdeling van de Raad van
State, E. deKruyff, heeft de dwang-
saanschrijving van de gemeente
dinsdag geschorst.

De voormalige kleuterschool wordt
als dependance gebruikt doorzowel
de Montessori- als de openbare ba-
sisschool de Graswinkel. Beide
scholen maken tevens gebruik van
een gebouw aan de Graswinkellaan.

Volgens de directeur van de Gras-
winkel en onderwijswethouder M.
van Hoef is de huisvestingsituatie
voor de Graswinkel en de Montes-
sori niet langer houdbaar.
Volgens Van Hoef is in juni vorig
jaar afgesproken dat de Montessori-
school slechts voor één jaargebruik
mocht maken van Elfje Twaalf]e.
Dat jaar is voorbij. Aangezien de
Montessorischool de door de ge-
meente aangeboden vervangende
huisvesting niet heeft geaccepteerd,
zal het schoolbestuur zelf moeten
instaan voor de gevolgen van ont-
ruiming van Elfje Twaalfje, zo zei de
wethouder vorige week bij de be-
handeling van de spoedprocedure.
Het door de gemeente ter vervan-
ging aangeboden schoolgebouw de
Duizendpoot is echter door het mi-

nisterie afgekeurd omdat het te ver
weg ligt van de hoofdvestiging van
de Montessorischool aan de Gras-
winkellaan. Dit was voor De Kruyff
ook de belangrijkste reden het ont-
ruimingsbevel voor Elf Twaalfje te
schorsen.
De Kruyff zei dat de gemeente in
strijdmet de Wet op het Basisonder-
wijs handelt, als leerlingen uit een
gebouw worden gezet zonder dat
een geschikt vervangend schoolge-
bouw voorhanden is.

Provincie
Toen de Duizendpoot afviel, liet de
gemeente het oog vallen op lokalen
in de schoolgebouwen de Rank en
de Nassauhof. Die werden gevor-
derd ten behoeve van de Montesso-
rischool. De provincie maakte de
vordering echter ongedaan. Reden
hiervoor was dat de schoolbesturen
van de Rank en de Nassauhof geen
lokalen beschikbaar wilden stelleri.

In een andere spoedprocedure die
vrijdag over deze kwestie diende, is
eveneens dinsdaguitspraak gedaan.

De waarnemend voorzitter van de
geschillenafdeling, H. Polak, heeft
het besluit van de provincie terug-
gedraaid zodat de gemeente tot vor-
dering kan overgaan. De Rank ligt
nabij Elfje Twaalfje.

18 maanden
voor handel

in drugs
Van onze correspondent

DEN BOSCH - Het gerechtshof jj
Den Bosch heeft de 33-jarige P-K
uit Kerkrade veroordeeld tot "
maanden onvoorwaardelijk wa3fsvan zes maanden voorwaardeür
met een proeftijd van twee jaar.
De man werd schuldig bevonde'
aan handel in hard drugs in KerkJ*
de in de periode van 1 novemb^
1989 tot januari 1990.
Bij de arrondissementsrechtbank'JMaastricht kreeg P.D. 12 maande
waarvan drie maanden voorwaard*
lijk met twee jaarproeftijd.

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinn»;'
maakt bekend dat de raad in zW
vergadering van 22 november 19"
besloten heeft te verklaren dat b*
stemmingsplannen worden voorb*
reid voor:— de percelen sectie B nr. 206>2932 en 3261, gelegen aan d

Kerkweg te Puth (terrein vo0(
malige Mariaschool);— het buitengebied van de fr
meente Schinnen.

De raadsbesluiten, met bijbehor- 1'
de tekeningen, liggen vanaf hed«*
voor een iederter inzage geduren^
openingstijden op werkdagen v^
9.00 tot 12.00 uur en 's woensdag
van 14.00 tot 16.00 uur alsmede v*
18.00 tot 21.00 uur ter gemeente-*
cretarie, Scalahof 1, kamer 2.09.
Schinnen, 5 december 1990.

De burgemeester voornoem"
F.I.J. Loefen.

...



Arts in eigen
huis overvallen
en mishandeld

woordelijkheid in de affaire, laat
Van der Linden in het midden.

'Geslachtofferd'
Volgens het Kamerlid is hij 'ge-
slachtofferd' door de politici in de
Tweede Kamer die weer eens een
vuist wilden maken tegenover de
publieke opinie en niet luisterden
naar 'de argumenten. Het instru-
ment van de parlementaire enquête
moet ter discussie worden gesteld,
oordeelt de parlemenetarier: „Het
kan niet zo blijven dat de Kamer
rechter in eigen zaak speelt. De
Tweede Kamer zal nooit een rap-
port verwerpen dat door haarzelf is
gemaakt."
Door de paspoortaffaire raakte Van
derLinden, die zegt zich 'te weinig
te hebben bemoeid met de mensen
in het Haagse circuit' en teveel met
zaken, in een 'poel van ellende' ve-
zeild. Nieuwe functies - het gouver-
neurschap van Limburg en recente-
lijk het staatssecretariaat op Land-
bouw - gingen (mede) door deze af-
faire aan zijn neus voorbij.

René van der Linden
voelt zich slachtoffer

Kritiek Kamer op bezuinigsplan vormingscentra

Hoop voor 'Wormdael'
Weer inval speelclub Maasbracht

MAASBRACHT - Justitie heeft dinsdagmiddag weer een inval ge-
daan in de speelclub Maasbracht. Daarbij werden de speelattributen
en ook de volledige ledenadministratie van de club meegenomen.
Drie personeelsleden werden opgepakt en verhoord. Zij zijn inmid-
dels weer op vrije voeten. Volgens advocaat Winters van de speelclub
is het al de achtste keer dat justitie het casino is binnengevallen.

Benoemingen
vicarissen
definitief

Duitse orde voor Stassen
Van onze Haagse redacteur, HAAG -De TweedeKamer heeft forse kritiek op de ma-

Q
ler waarop minister Hedy d'Ancona van WVC wil bezuingen

lP ■ vormingscentra in ons land. Bij diebezuinigingen zul-
-1 b]

11 m e3er Seval de vormingsinstituten voor jongeren in pro-
e*~rien in staat moeten blijven hun werk voort te zetten, lieten

i kpWe* CDA als PvdA gisteren tijdens de behandeling van de
i e-roting van WVC in de Kmaer weten.

Deze opstelling biedt weer hoop
voor het vormingscentrum Worm-
dael in Sittard, dat juist hulp biedt
aan jongeren. 'Wormdael' maakte
kort geleden bekend de poorten
waarschijnlijk te moeten sluiten als
de aangekondigde bezuinigeingen
geheel of zelfs maar gedeeltelijk
zouden doorgaan. Twintig man zou-
den daardoor hun baan verliezen.

Van onze verslaggever
ROERMOND - Bisschop dr J. Gij-
sen van Roermond gaat zaterdag de
onlangs uitgelekte benoemingen
van twee nieuwevicarissen officieel
bekend maken. Dat is uit betrouw-
bare bron vernomen. Deken Rent
Maessen van Maastricht wordt per i
januari vicaris-generaal. In dezt
functtie zal hij onder meer perso-
neelszaken op zich zal nemen. Een
nieuw element daarbij is dat de bis-
schop persoonlijk geen bemoeienis
meer zal hebben bij het benoemin-
genbeleid.

Deken Punt van Heerlen krijgt ook
met ingang van 1 januari de posl
van vicaris. Hij heeft onder mcci
missiezaken in zijn takenpakket.

Naar verluidt maakt bisschop Gij-
sen de benoemingen eerder bekend
dan in zijn voornemen lag. In een
persoonlijk onderhoud dat de nun-
tius in Den Haag, mgr A. Backis
met de Roermondse bisschop had
zou deze erop hebben aangedron
gen de benoemingen zo snel moge
lijk bekend te maken.

Deken Maessen volgt in feite mgi
A. Castermans op, die als hulpbis
schop aanblijft. Deken Punt koml
in de plaats van vicaris Meertens
die met emeritaat is gegaan.

Uit de opstelling van CDA en VVD,
maar ook van andere fracties, blijkt
echter dat de Kamer vindt dat vor-
mingscentra als Wormdael in ieder
geval door moeten kunnen blijven
werken. D'Ancona moet in het
Rijkswelzij nsplan 1992, rekening
houdend met de door deKamer ge-
stelde prioriteiten, zelf aangeven
hoe zij de bezuinigingen op de vor-
mingscentra vorm wil geven, aldus
CDA-woordvoerder Esselink.

Bezuiniging
Met de structurele bezuiniging van
9 miljoen per jaar(vanaf 1 juli 1991)
op de vormingscentra kunnen CDA
en PvdA overigens leven. Alleen
voor 1991 moet die bezuiniging be-
perkt worden tot 4,5 miljoen wor-
den beperkt. D'Ancona wil in 1991
nog zes miljoen bezuinigen, maar
PvdA en CDA zullen een wijzigings-
voorstel indienen waarmee de be-
zuiniging in dat jaar tot het door hen
gewenste bedrag wordt teruge-
bracht.

Beide regeringsfracties zullen ook
een wijzigingsvoorstel indienen
waarin een bezuiniging op het vrij-
willigerswerk volledig ongedaan
wordt gemaakt. Alle grote fracties
oefenden stevige kritiek uit op dat
bezuinigingsplan van de minister.

Late wens VVD
voor RAF-bases

Van onze verslaggever
MEERSSEN - De gemeente Meers-
sen heeft gisteren in samenwerking
met Staatsbosbeheer zeven illegale
stortplaatsen in het Bunderbos op-
geruimd. Het opgeruimde afval be-
stond onder meer uit televisietoe-
stellen, koelkasten, bouwmateria-
lenen een halvebromfiets. Hiermee
werd een grote opknapbeurt van
het bos tussen Bundeen Elsloo vol-
tooid.
Het was de eerste in een reeks
schoonmaakbeurten. De komende
maanden komen de andere Zuid-
limburgse bossen aan de beurt. Het
eerstvolgende bos dat onder han-
den wordt genomen is het Savels-

bos bij Gronsveld. Districtshoofd
Van Hall van Staatsbosbeheer: „Wij
willen onze bossen beter toeganke-
lijk maken voor het publiek. Daar-
om verbeteren we de wandelpaden
en wordt het achterstallig onder-

houd weggewerkt."
De medewerkers van Tuinvoorzie-
ning Wilmers, die de stortplaatsen
in het Bunderbos gisteren opruim-
den, waren geschrokken van het-
geen ze aantroffen. „Ongelooflijk, er

Opknapbeurt voor
Limburgse bossen

liggen tientallen blikjes met een
olie-achtige troep erin. Ook hebben
we zware metalen gevonden, en die
zijn zeer schadelijk voor het mi-
lieu", aldus de verbaasde medewer-
ker Legernaat. Van een stortplaats,
naast de Woeste Hoeve in Moorveld,
werden gisteren twee vrachtwagens
vol met afval afgevoerd.
Districtshoofd Van Hall van staats-
bosbeheer denkt dat het afval voor-
al uit 'gemakzucht' is gestort, vooral
door mensen die in de directe omge-
ving van het Bunderbos wonen.
Van Hall: „Wij willen nu een menta-
liteitsverandering te weeg brengen.
Wij ruimen het bos netjes op, en dan
hopen we dat ieder ander het bos
ook netjes achterlaat."

Stortplaatsen in Bunderbos opgeruimd

St Jozef weer
open op vrijdag

KERKRADE - De verlengde week-
enddienst die het Kerkraadse St Jo-
zefziekenhuis per 12 oktober heeft
ingevoerd, is opgeheven. Vanaf vrij-
dag zijn de poliklinieken, de labora-
toria en de röntgenafdeling weer
normaal geopend.
Het St Jozefziekenhuis zag zich tot
een verlengde weekenddienst ge-
noodzaakt om door bezuinigingen
van de overheid. Volgens een offi-
ciële mededeling van het zieken-
huis is voor de daardoor ontstane
problemen 'in zoverre een oplossing
gevonden, dat er geenreden meer is
om de maatregel voort te zetten.

DEN HAAG - De WD-fractie in d.
Tweede Kamer heeft de minister;
van Defensie en Verkeer en Water
staat schriftelijk gevraagd ervoor t<
zorgen dat sluiting van de Britsi
luchtmachtbasis Laarbruch bij Ar
een en Velden en Bergen in Noord
Limburg 'hoogste prioriteit' krijg
bh de voorgenomen sluiting var
twee van de vier RAF-bases ii
Duitsland. De Britse autoritciter
maakten onlangs echter al bekenedat de twee te sluiten luchtmacht
bases die in Wildenrath en Gutters
loh zijn.

"Oud-mijnwerker Giebels, een van de 'antieke helden uit het verzonken rijk', vlak voor de
première. Foto: CHRISTAHALBESMA

niet meer weet wie drPoels was?- Een uitstervende
°ort die vastgelegd moet wor-den voor de geschiedenis. Zo be-
delde een spreker van de NOS?e oud-mijnwerkers, die gisteren

J 1 de Heerlense H5-bioscoop def^emière meemaakten van 'Af-tand van de berg' van Eugene
atl den Bosch. Een film, waar-af! zij zelf hadden meegewerkt.

Triest
„Ik hoef de film in ieder geval
niet te hebben", vindt de een.
„Het was allemaal wat te nega-
tief, want er zijn ook goede zaken
geweest. De kameraadschap en
de jovialiteit bijvoorbeeld. Je
moet de waarheid niet verdoeze-
len, maar de prettige dingen, die
mis ik een beetje." „Onzin",
meent een ander. „Het was ook
een trieste tijd. Dat kan niet vaak
genoeg bedrukt worden. Ze heb-
ben ons van het begin af aan be-
drogen."

Ze, dat zijn de heren van de
'koel. Een paar van hen waren
ook aanwezig. „Als de opdracht
van de makers luiddeemoties uit
te beelden, dan is dezefilm daar-
in geslaagd", vindt een voorma-
lig medewerker van de dienst
personeelszaken bij Oranje Nas-
sau 2. „Ik wil de negatieve kan-
ten niet wegschuiven, maar de
tijd van de mijnen had ook zijn

nieling ligt. Dat is de mijnwer-
ker, niet de zeurpiet die je net
zag."

charme. Laatst zei een ex-mijn-
werker nog tegen mij dat hij zó
terug zou gaan als de mijnen
morgen weer open gingen."

Ook auteur Frans Dicteren be-
hoorde tot de gasten. Hij maakte
meteen van de gelegenheid ge-
bruik om bestelkaartenvoor zijn
nieuwe boek 'Mijnspoor' uit te
delen. Dicteren heeft ookvoor de
mijnindustrie gewerkt, maar niet
ondergronds. „Wat in de film niet
goed naar voren komt, is de gi-
gantische werkloosheid die ont-
stond. De slogan 'geen mijnslui-
ting zonder vervangende werk-
gelegenheid' en wat daarvan te-
recht kwam, had meer uitgediept
kunnen worden. We komen im-
mers nu nog 25000 arbeidsplaat-
sen te kort", vond de Sittarde-
naar.

gedurende 75 minuten heerste
°°ral een eerbiedige stilte in deaal. Slechts hieren daar was een

flssend, afkeurend geluid te ho-,en wanneer een koempel zijn re-aas deed over conflicten met
.erk, overheid en werkgever. Of
ven schuchter applausje voor de
ent die jaren geleden eengeestelijke de deur wees met de
Pmerking 'ik ben het hoofd van
et gezin en niet de pastoor.

waarom. Wel zegt hij nadrukke-
lijk: „De film moet op meer
plaatsen worden vertoond en wel
kosteloos."
Op 18 december is dat in zekere
zin het geval. Dan zendt de NOS
op Nederland drie 'Afstand van
de berg' tussen 20.25 en 21.44 uur
uit. Wie weet misschien wel met
ondertitels. Voor de 'Hollander.

jeanette ackens

van het mijnmuseum in Kerkra-
de. „Die man heeft zelf de men-
sen opgejaagd, dit is echt niks.
En er zat een foutje in, dat wil ik
onderstrepen. De schacht bij het
CBS-gebouw is wel vrij toegan-
kelijk. Hij is slechts op zondagen
gesloten. Maar wat ik een mooi
plaatje vond was die oud-mijn-
werker die over zijn paard praat-
te. Die heeft zijn gevoel voor hu-
mor weten te behouden, hoewel
hij blijkbaar zelfzwaar in de ver-

En wat vindt de rasechte mijn-
werker, een van 'antieke helden'
uit de film, er nu van? Oud-mijn-
werker Giebels: „Het was nuttig
werk, maar de film ging voor mij
niet ver genoeg. De zuivere waar-
heid komt toch nooit voor de dag
en ik weet ook waarom." Maar
ook hij laat zich niet uit over het

a afloop was er. een staande
„.jatie voor de makers van de
,irr». Maar is de opzet nu ge-

ragd; is dit het beeld dat de
u_-mijnwerkers willen overdra-

-Ben aan de generatie die nu al

Zeurpiet
„lk kan wel vuur spuwen als ik
dat oude wijf van een Dicteren
samen met Jan Jonkers voor decamera zie", foetert Jan Finger

Wisselende meningen over 'Afstand van de berg'

Treurnis en charme
van vergeten tijd

(ADVERTENTIE)

Transearbo [:t:
kunststoframen m

" (V.1.n.r.) De Kerkraadse burgemeester Mans begeleidde prof. J. Stassen die in Den Haag
doorambassadeur Citron werd gehuldigd. Foto: JOSVAN leeuwen

DEN HAAG/KERKRADE - Dr. Klaus J. Citron,
ambassadeur voor de Bondsrepubliek Duitsland,
overhandigde gisteren V)p de ambassade in Den
Haag het 'Verdienstkreuz am Bande des Verdien-
stordens der Bundesrepublik Deutschland' aan
prof. J. Stassen, voormalig directeur van Rolduc.
Citron huldigde Stassen namens bondspresident
Richard von Weiszacker voor ziin jarenlangeinzet

om de Nederlands-Duitse vriendschap te bevorde-
ren en het gemeenschappelijke culturele erfgoed te
behouden.
Daarnaast benadrukte de ambassadeur dat Stassen
een belangrijke bijdrage aan dit streven heeft gele-
verd door de restauratie van de abdij Kloosterrade
en doorvan Rolduc een centrum te maken waar in-
ternationale ontmoetingen plaatsvinden.

" Wiel Kusters neemt 'De Léste Zwegel' (de laatste lucifer). lrt ontvangst. Dit beeldje werd rond de eeuwwisseling door
<■ Sittardse beeldhouwer Frans van de Laar vervaardigd.

üe mal is in het bezitvan Sphinx.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Cultuurprijs
Sphinx voor
Wiel Kusters

- De Sphinx-cul-
ïjjurprijs is gistermiddag in
{"Maastrichtuitgereikt aan prof. dr
"'ielKusters, hoogleraar in de al-gemene en Nederlandse letter-
kunde. Hij kreeg de prijs omdat
p jury van oordeel is dat Kus-
ters grote verdiensten heeft alsechter en essayist, als literatuur-
criticus en als stimulatorvan het
'teraire leven in Limburg.

lusters was voordat hij hoogle-raar werd aan de Rijksuniversi-
teit Limburg, literair medewer-ker van NRC/Handelsblad, de

en de voormalige ROZ. Mo-
menteel is hij redacteur van De
c*'ds en ppëziecriticus van deVolkskrant.

Kusters werd in 1947 in Kerkra-
de (Spekholzerheide) geboren.

In 1972 kwam hij naar Maas-
tricht. Hij studeerde te Nijmegen
en promoveerde in 1986 in
Utrecht. Zijn vader en grootva-
der waren mijnwerkers, daarom
heeft een deel van zijn werk een
sterk emotionele band met de
mijnstreek. Zijn eerste gedich-
tenbundel 'Een oor aan de grond'
(1978) is daar een voorbeeld van,
maar ook 'De gang, gevolgd door
Carbona notata' (1979), 'Het
Mijnmuseum' (1981) en 'Een be-
zoek aan de leermijn' (1984).

Gisteren is de prijs - een beeldje- aan Wiel Kusters overhandigd
tijdens een bijeenkomst in de
stadsschouwburg van Maas-
tricht. Hans van de Waarsenburg
gaf bij die gelegenheid een toe-
lichting op het werk van de prijs-
winnaar. De Sphinx-cultuurprijs
wordt jaarlijks door dit Maas-
trichtse bedrijf uitgereikt.

Vervolg van pagina 1
t>EN HAAG - Van der Linden er-kent dat bepaalde informatie die hijaan de Tweede Kamer heeft ver-
strekt 'absoluut onjuist' was. Die in-formatie dateerde echter nog uit de
4Jd vóórdat hij aantrad als staatsse-cretaris (14 juli 1986) en werd hem
erstrekt door de drie ambtenaren<«e met de ontwikkeling van hetU^euwe paspoort waren belast en«e vonden dat Van derLinden 'nietPaste' op Buitenlandse Zaken.

Volgens Van derLinden is hij door
«'e ambtenaren - de 'techneut' Uit-einden, de diplomaat Sondaal en
k^retaris-generaal Jacobs - mis--1(j. Zij verstrekten hem onjuistegegevens en onthielden hem zelfs"torrnatie. De reden daarvoor: deambtenaren wilden per se bewijzenat de beslissing om de ontwikke-

van het nieuwe paspoort aan
1 "'Nenlandse en niet aan Binnen-ndse zaken toe te wijzen, juist was.

moest mooier worden voorge-
leid dan het was, ook al hield dat in

" René van der Linden
,JMisleid."

dat de eigen staatssecretaris werd
misleid, aldus Van derLinden.

Het Kamerlid vindt dan ook nog
steeds dat hem geen enkele blaam
treft, temeer omdat de wezenlijke
beslissingen over het paspoort al
waren genomentoen hij aantrad als
staatssecretaris en er ook nu nog
geen fraudebestendig paspoort is.
„Het is een bloody shame dat een
bewindsman zo diep in een pas-
poortdossier moet duiken, terwijl
Europa het enige wezenlijke belang
was. Het is een bloody shame datje
zelf als een soort rechercheur de ar-
chieven in moet, omdat je de infor-

matie van je ambtenaren niet kunt
vertrouwen. Het is te ridicuul voor
woorden", verklaart de gewezen be-
windsman tegenover Elsevier.

Vertrek
Bij Van den Broek heeft de Limbur-
ger nog aangedrongen op het ver-
trek van de drie 'paspoortambtena-
ren', maar de minister weigerde.
Ook op dat moment overwoog Van
derLinden af te treden, maar hij liet
het 'Europese dossier' waarmee hij
belast was prevaleren. Op 26 april
1988 bood hij Lubbers dantoch zijn
ontslag aan, maar die zei, aldus Van

der Linden: „Je doet het goed in
Europa, ga daarmee door."
Waarna de positie van de staatsse-
cretaris eind september 1988 toch
onhoudbaar werd, zeker toen de
VVD-fractie de eigen minister Van
Defensie Van Eekelen tot aftreden
bewoog vanwege zijn verantwoor-
delijkheid voor het paspoort in de
voorafgaande kabinetsperiode.

Van derLinden besluit op 9 septem-
ber af te treden, nadat Lubbers hem
heeft duidelijk gemaakt dat zijn
aanblijven het voortbestaan van het
kabinet in gevaar kan brengen. Tot
een de debat in deKamer komt het

niet meer, wat hij De Vries ook ver-
wijt. Of Van den Broek ook af had
moeten treden gezien zijn verant-

Van onze verslaggever
HEERLEN - De politie van
Heerlen is op zoek naar een man,
die in de nacht van maandag op
dinsdageen vrouwelijke arts van
het De Wever-ziekenhuis in haar
woning overviel en mishandelde.

Het slachtoffer lag rond 3.45 uur
te slapen in haar flatwoning aan
de Henri Dunantstraat, toen ze
plotseling wakker werd en
iemand in haar kamer zag staan.
Toen de dader in de gatenkreeg
dat de vrouw was ontwaakt, liep
hij op het bed toe en sloeg hij
haar enkele keren met de vuist in
het gezicht. Daarna stal hij haar
handtasje en verdween uit de
woning. Het slachtoffer liep een
lichte hersenschudding, een ge-
broken neusbeen en een blauw
oog op.

Het signalement van de 'dader:
hoogstens 30 jaar oud, blank,
flink postuur, 1.80 meter groot,
kort haar. De buit betreft een
zwarte handtas van het merk
Dior, een beige beurs, alsmede
diverse persoonlijke spullen van
het slachtoffer. Voor tips: 045-
-731731.
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Gemakkelijk, diskreet en snel! HUISBEZITTERS

Wij garanderen strikte geheimhouding EXTRA LAGE LASTEN
Bedrag 96x 72x 60x 42x zonder taxatie-kosten

. r\rv\ 79 QT . Krediel' Looptijd in
O.UUU,- - " »_, -J) bedrag maanden
6.000,- 123,- 139,- 181,- 1«"yP- 2een 3ehypoth.

12.000,- 199,- 238,- 271,- 355,- ?5ï ___ _5ï
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- 10.000,- 117,- 127,- 149,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,- 15.000,- =.- 176,- 190,- 224,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,- 25.000,- 203,- 294,- 317,- 374,-
-50.001- 831,- 995,- 1129,- 1480,- 40.000,- 325,- 470,- 508,- 599,-
-_-. Elt. jaarren» v«uaM2.l% 75.000,- 609,- 892,- 952,- 1123,-
Elk bedrag tot’.200.000,- en andere looptijd mogelijk. tnL

Looptijd 96mnd. geldt bij duurzameaanschaf. Bij overlijden Rente 1 e hyp. vanaf 9%. Eff. jaarrente2e en 3e hyp. vanaf 13%.
meestal Kwijtschelding. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling Alle taneven in deze advertentie zijn "vanaf-tarieven" en kunnen
van aflossen mogelijk. Vraag INFO J dus variëren.

f Moonen Financieringen ] f_i»T»M;IMJJ.I»MN;H»TT?---l'
Vertrouwd-ge makkelijk-snel Krediet pmnd ett rente mnd
* U bent Vrij in de besteding. bedrag mcl. rente per jaar rente toept

" meestal binnen 1 dag geregeld 5.000,- 100,- 14,2% 1,11% 74 mnd

" strikte geheimhouding 11-000,- 220,- 13,9% 1,09% 73 mnd.
" bestaande leninaenaeen bezwaar 20.000,-400,- 13,6% 1,07% 72 mndbestaande leningengeen Dezwaar 3Q % 1 QJ% 72mnó
" rente fiscaal aftrekbaar 50.000,-1000,- 13,4% 1,05% 72 mndlJ v /

043-636200*FINANCIERINGSKANTOOR nlllliil,e waT O ♦«* 01 mwnrii W 4krvhrprMl Dagelijks van 9 tot 21 uur
mM^K^F tv ___iK Scharnerweg 108 Maastricht

U uU U \JLzaU \J Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek
Lid wan de Ned. Ver van Financierings Adviseurs NVT Jq\ 045-225000 V3n 11 tOt 20 UUF30 jaarfinancienngs-ervaring

Zie ook onze presentatie in de Gouden Gids, pagina's 5 en 6

Toevoeging verleend onder
no. 03028573Add. 9-8-1990.
Bij exploit van mij deur-
waarder dd. 30-11-1990 is
ten verzoeke van Cathari-
na Gertruda Elisabeth
Kruger, wonende te Voe-
rendaal (procureur mr.
A.C.A. Schreinemakers,
Hogeweg no. 34 te Voeren-
daal) aan:
P.C.M.G. Schaeks, zonder
bekende woon- of verblijf-
plaats in het Koninkrijk of
elders, betekend:
een proces-verbaal dd. 28-
-11-1990 van tgv.-cdt. deur-
waarder R.H.G. Eussen te
Heerlen, houdende execu-
toriaal derden-beslag on-
der het Gemeenschappe-
lijk Administratie Kan-
toor (GAK) te Heerlen,
welk beslag gelegd is ten
verzoeke van mijn requi-
rante en ten laste van
P.C.M.G. Schaeks vnd.
Een afschrift van dit ex-
ploit kan verkregen wor-
den ten kantore van voren-
vermelde procureur.
J.L.G. JEUKENS,
gerechtsdeurwaarder,
Vlotstraat no. 15
5417 CA HEERLEN
Tel. 045-713443
Telefax: 045-740993

PLANT
EEN

FRUITBOOM!
IN HET

KINDERDORP
JOAO PESSOA

IN BRAZILIË

!Het comft* Heerlen van
SOS-Kinderdorpen
wil in dit dorp, dat

bestaat uit familiehuizen
en een kleuter- en
basisschool, een

boomgaard«.«inplanten
die door de kinderen

wordt onderhouden en
nmn zal voorzien van het

nodiQ© fruit.

DOE MEE, SCHENK
EEN BOOM I

Voortlechts f 50.-
-koopt u een fruitboom

voor Joao Pessoa.
De schenkers vmn een
boom ontvangen een

Officieel
sehenktngscertificaat. van SOS-Kmderdorpen.

Het bedrag kunt u
overmaken naar

Rabobank Heerlen.
nr. 11 99.1 1.191 t.a.v.
SOS-Klfiderdorpen.

bomen actie
(girorekening Rabobank

10-90.556)

Inlichtingen Mevr. I.
Philips-Leufkons,

SOS-Kinderdorpen
comité Heerlen, tel.

04*412736

is!___y
SOS KINDERDORPEN

<^ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG
HELP ONS OP TIJD TE ZIJN! IN
ETHIOPIË HEERST HONGERS-
NOOD. VIER MILJOEN MEN-
SEN WORDEN MET DE DOOD
BEDREIGD. HELP ERGER TE
VOORKOMEN NU HET NOG KAN!

®
UISII ,'OHOJ» GMIAI UlISi ISlStl Ui MW
«lIIGISI UI lil, "lIUIUISI IHI UIIIS

suctiiK jicii—iasui w ;m iu_
IIMI KS anus «II «KIUM
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SPECIAAL VOOR LEZERS
VAN HET LIMBURGS DAGBLAD
v~v VANPAAC mf l-KORTING ~n^

WÊBmWH^- _-W__^ w*

\StaiZa een adembenemdêTilm
_/®\\ - J-M VOL SpANNINC EN AVONTUUR

')iülB____[

E U kunt de kaartjes ook
advertentie mefingevulde LJIiIim»i»AIiMIIJ gratis reserveren av.v.

bon ontvangt u bij dekassa «sïï^ï___P ümburgs Oagbtad
’7, korting op alle rangen, L *"'"°""«" < Kortingsbono4s-714200,

Inaam: -—— 1
adres: I
postcode: woonplaats: M I
tel. nr.: aantal, pers (max.4): ■
welke film: I

Knip uit en bewaar!!! Z
Een jaar lang gratis met de bus

heen en terug naar
Hendriks Textiel - Schoenen - Sport

op donderdag en zaterdag, %

[Vertrek donderdag Route IÏT] Vertrek donderdag Route IVJ l
HENDRIKS TEXTIEL 13.30 15.30 17.30 19.30 HENDRIKS TEXTIEL 14.30 16.30 18.30 20.30

PALEMIG: Molenberg:
Regenboog 13.33 15.33 17.33 19.33 Aambosflat 14.36 16.36 18.36 20.36
St-Barbarastraat 13.34 15.34 17.34 19.34 Voskuilenweg 40 14.37 16.37 18.37 20.37

Weg naar Kissel 14.38 16.38 18.38 20.38 "*BOUSBERG: Nie Beetstr./J. v. Vondelstr. 14.39 16.39 18.39 20.39 }
Hompertsweg/Boesbergln. 13.35 15.35 17.35 19.35 Nie Beelstr./Staringstr. 14.39 16.39 18.39 20.39

KAKERT: EIKSKE:
Kakertsweg/J. v. Stolbergstr. 13.36 15.36 17.36 19.36 Heistr./De Wendelstr. 14.42 16.42 18.42 20.42 <
Kakertsweg/Dr. Nolensstr. 13.37 15.37 17.37 19.37

TERWINSELEN:
SCHAESBERG: Heistr./Rukkerweg 14.43 16.43 18.43 20.43

Streeperplein 13.38 15.38 17.38 19.38 Schaesbergerstr. 75 14.44 16.44 18.44 20.44
Op de Heugden 13.39 15.39 17.39 19.39 Onderspekholz 14.45 16.45 18.45 20.45
De Dormig 13.40 15.40 17.40 19.40 Kaalheiderst.weg/Papaverpl. 14.46 16.46 18.46 20.46
Gemeentehuis 13.41 15.41 17.41 19.41

KAALHEIDE:
NIEUWENHAGEN- Kaalheidersteenweg 145 14.47 16.47 18.47 20.47

Hoogstraat 13.42 15.42 17.42 19.42 Kaalheiderplein 14.48 16.48 18.48 20.48
Sportfondsenbad 13.43 15.43 17.43 19.43

EHRENSTEIN: L
WAUBACH: Kerkradersteenweg 14.50 16.50 18.50 20.50 V

Stenen Kruis 13.44 15.44 17.44 19.44 \VH
Hovenstraat 13.45 15.45 17.45 19.45 KERKRADE: J«
Markt 13.46 15.46 17.46 19.46 Koninginnestr. 14.52 16.52 18.52 20.52 (J f
Past. Schepenstr. 13.46 15.46 17.46 19.46 Poststraat 14.53 16.53 18.53 20.53
Europaweg 2/B Pelzerstr 13.47 15.47 17.47 19.47 Stationsstraat 14.53 16.53 18.53 20.53
Europaweg Z 345 13.48 15.48 17.48 19.48 Station 14.54 16.54 18.54 20.54
Tuincentrum Zol 13.49 15.49 17.49 19.49

BLEYERHEIDE:
WAUBACHERVELD: Vroenstraat 14.56 16.56 18.56 20.56

Gravenweg 13.50 15.50 17.50 19.50 Vroenhof 14.57 16.57 18.57 20.57
Ursulastraat 14.58 16.58 18.58 20.58

NIEUWENHAGEN: Bleyerheidestraat 5 14.59 16.59 18.59 20.59
Schanserweg 13.51 15.51 17.51 19.51
Kerk 13.53 15.53 17.53 19.53 GRACHT:
Hereweg/Gatestr. 13.54 15.54 17.54 19.54 Calbertsweg 15.03 17.03 19.03 21.03
Hereweg/Vaechshof 13.55 15.55 17.55 19.55 Hamstr./Elisagracht 15.03 17.03 19.03 21.03

SCHAESBERG: DRIEVOGELS:
De Dormig 13.56 15.56 17.56 19.56 Locht/Drievogelstr. 15.04 17.04 19.04 21.04
Op de Heugden 13.57 15.57 17.57 19.57 Valkenhuizen 15.05 17.05 19.05 21.05
Streep 13.58 15.58 17.58 19.58

HEERLERBAAN:
LEENHOF- Rukker 15.06 17.06 19.06 21.06

Kerk 13.59 15.59 17.59 19.58 Bautsch 15.07 17.07 19.07 21.07
Kerk 15.08 17.08 19.08 21.08

MEEZENBROEK: Pompstation 15.09 17.09 19.09 21.09
Alb. Cuypstr./ümburgiastr. 14.01 16.01 18.01 20.01
Kasteellaan 95 14.02 16.02 18.02 20.02 CAUMERVELD:
Kasteellaan/Viiver 14.03 16.03 18.03 20.03 Heesberg 15.10 17.10 19.10 21.10

Akerstr/Burg. Waszinckstr. 15.11 17.11 19.11 21.11.
GRASBROEK:

Palemigerboord 14.05 16.05 18.05 20.05 GRASBROEK:
Palemigerboord 15.16 17.16 19.16 21.16

HENDRIKS TEXTIEL 14.10 16.10 18.10 20.10
HENDRIKS TEXTIEL 15.19 17.19 19.19 21.19

I Busvervoer en I HENDRIKS "koffie gratis
f : :: J y

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! ____________
HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond I \""*" 'SITTARD, Brugstraat 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond gratis!

HOLLAND
CATERING
SPECIALISTEN B.V.

is een dynamisch bedrijf dat actief is op het gebied
van personeelsrestaurant.
Wij zijn trots op de 110vestigingen waar wij mogen
cateren en waar 950 medewerkers een service
verlenen op hoog niveau. Wij worden niet voor niets
de restaurateurs onder de cateraars genoemd.
Daar wij ons onderscheiden op het gebied van
kwaliteit en service, ontwikkelt de groei van Holland
Catering Specialisten zich in positieve zin, zodat wij
voor diverse vestigingen in Limburg op zoek zijn
naar
een
CATERINGMANAGER M/V
een KOK M/V
en diverse
RESTAURANTMEDEWERK(ST)ERS
Wij bieden u zowel part-time als full-time functies
met variabele Werktijden aan.

Gezien de kwaliteit van onze service, vragen wij
voor deze functie gevoel voor dienstverleningen
oog voor presentatie en detail. Enige jaren ervaring
in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.

Belangstellenden kunnen schriftelijk reageren bij
Holland Catering Specialisten 8.V., t.a.v. de heer C.
M. Huizer, postbus 4248, 2003 EE Haarlem. ,633,2

Een wereld van Topmerken
. NU OOK

LUISTER STUDIO'S
DRIADE " MC " SYNTHESE "DENON " SCYLLA " NAD «THOMSON
T&A"ROTEL " KENWOOD "ONKYO " B&O " MITSUBISHI " PIEGA

TpV LimburgsDagblad

jipiccolo's
045-719966

j^ « !& éhül

Verkrijgbaar bij:
J__^_, _/ _"*_*_■ Nuth. Stationsstraat 224.(TltrfL (ff-0-4-0 Tel: 045-241286

" "~ " Wyckerbrugstraat 38A
schoenen b.v. 6221 ED Maastricht. Tel: 043-210426

Donderdag koopavond tot 20 uur 's maandags tot 13 uur gesloten,
-*"

SLIMME SINTERKLAZENRUILEN NU HUN PAARD IN!
2 jaar volledige 6 jaar garantie tegen i

gelaagde fabrieksgarantie corrosie van binnenuit volop ruimtevoor A
GRATIS oout spesonen wfr_<—r

4-5 speed s&r ._4ltiB B^j__________,______ui M^S. wls/was installatie _■ |S_JF^
arbeidsloon + materialen 3-5 deurs x_^__ü_i P^JI fev 'acnterruit V^

arbeidsloon + materialen ’ ■_■£■_■/ mmmUm^m^^^mgaÊ gordels

ïj M P^^-^l S^ kofferruimte

"uitvoering conform Samara MtLiiß üü .._-l IF . _____r

■ idr>riri■ g«__*i»__>t4_f"_ü>!,- I__hac4ié-tJte*gH-a-H1 __hac4ié-tJte*gH-a-H v,i4.885.-
BRUNSSUM AUTOBEDRUF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUERS, KOOLWEG 75, TEL. 04490 - 71088
KERKRADE AUTOMOBIELBEDRUF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125,Ta. 045 - 452666 MAASTRICHT AUTOBEDRUF J. VAN AMEUM, SIBEMAWEG M \
TEL 043 - 612310, VOERENDAAL AUTOCENTRUM VOERENDAAL, VALKENBURGERWEG 13. TEL. 045 - 752999

_^ï
Prijzen mcl.BTW en katalysator, excl. afleveringskosten en ML-behandeling.



Limburgse primeur voor Heerlens ziekenhuis

Nieuwe methode voor
behandeling hernia

Jean-Pierre: „In dieperiode voel-
de ik me af en toe rot. Ik was bin-
nenin zo leegals iets. Ik vroeg me
vertwijfeld af: 'hoe gaat het aflo-
pen?' Ik dacht: 'potverdorie, dat
de verenigde troepen maar snel
vanuit Saoedi-Arabië Koeweit
komen bevrijden."

Jean Pierre Filippini is
een ander mens geworden

" Jean Pierre wordt zondagavond warm onthaald in Stokkem. Achter Jean Pierre staat
zijngelukkige moeder. Foto: GUIDO SCHEPERS

HEERLEN - Het De Wever-
ziekenhuis in Heerlen be-
schikt over een nieuwe metho-
de om hernia te behandelen.
Bij deze methode wordt de
wit-grijze massa die tussen de
wervels uitsteekt en de zenu-
wen kan beknellen, met be-
hulp van een naald weggezo-
gen. Het voordeel van deze
methode is, dat de patiënt een
dag na de operatie weer na
huis mag en een paar dagen la-
ter weer aan het werk kan. Een
nadeel is dat het procédé niet
bij mensen van boven de veer-
tig wordt toegepast omdat de
massa dan niet meer week ge-
noeg is om weg te zuigen.

Neurochirurg dr. M. Berfelo heeft in
november met succes de eerste her-
nia-operatie volgens de nieuwe
'automatische percutane lumbale
distectomy'- methode uitgevoerd.
Het De Weverziekenhuis is voorlo-
pig de enige plaats beneden de
Moerdijk waar dit kan. In Heerlen
heeft men nu de beschikking over
drie methoden om hernia te behan-
delen.
Een hernia (Latijns voor uitsprui-
ting) komt voor in de tussenwer-
vels. Deze liggen tussen elke twee
rugwervels en zorgen ervoor dat de
rug kan bewegen. Ze bestaan uit
een weke witgrijze massa met daar-
omheen een stevig omhulsel. Bij
een hernia is het omhulsel bescha-
digd en puilt de weke kern eruit. Dit
kan stijfheid en pijn in de rug en be-
nen tot gevolg hebben. Bij een ern-
stige beknelling van de-zenuwwor-
tels kunnen reflexen verdwijnen,
tintelingen in benen en voeten ont-
staan en zelfs verlammingen optre-
den.
De helft van de herniagevallen kan
men genezen door 14 dagen be-
drust. In andere gevallen is de pijn
zo hevig en het verlammingsgevaar
zo groot dat er geopereerd moet
worden. Jaarlijksverrichten de neu-
rochirurgen in het De Wever zon
600 hernia-operaties. Bij de klassie-
ke methode waarbij het wervelka-
naal wordt blootgelegd en de uitpui-
lende massa met een tangetje wordt
weggenomen, moet de patiënt acht
dagen in het ziekenhuis verblijven
en nog eens zes weken thuis rusten.
Bij het alternatief, inspuiten met het
enzym chymopapaine dat de massa
langzaam oplost, is het resultaat ook
meestal pas na zes tot acht weken
merkbaar. Bij beide methoden is
men dus lang uitgesloten van het ar-
beidsproces.

LANKLAAR/STOKKEM - „Ik
ben een totaal ander mens ge-
worden door die vier maanden
Irak. Nu zeg ik bij mezelf: pot-
verdorie, er zijn toch heel wat be-
langrijker dingen in het leven
dan carrière maken en veel geld
verdienen", mijmert ex-Bagdad-
gijzelaar JeanPierre Filippini uit
Stokkem (B). „De ervaringen in
Koeweit en Irak hebben me rij-
ker en wijzer gemaakt. Leren re-
lativeren ook. Ik heb mezelf be-
ter leren kennen. Ik heb gezien
hoe in ultieme situaties het ka-
rakter van mensen naar boven
komt. Je denkt over personen
van 40 tot 50 jaar: die zijn toch
zelfverzekerd... En dan zie je ze
op een bepaald moment breken
als een dorre tak."

Irak liet zondag 24 Belgi-
sche gijzelaars vrij, na-
dat een Belgische parle-
mentaire delegatie lang-
durig met de Iraakse re-
gering over hun vrijla-
ting had onderhandeld.
Een van de gijzelaars
was de 26-jarige Jean
Pierre Filippini uit Stok-
kem in Belgisch Limburg.
Hij kwam op 2 augustus
vast te zitten in Koeweit-
stad, toen hij daar voor
een eendaags zakenbe-
zoek was. Precies vier
maanden later is hij weer
een vrij man.

Op 20 september kreeg Filippini
bericht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken dat hij ter-
stond met een groepje Nederlan-
ders naar Bagdad moest vertrek-
ken. De Belg was was bang, erg
bang om naar Bagdad te gaan.
„Ik dacht, als Koeweit wordt be-
vrijd - en dat kan snel gaan - dan
zitten wij vast in Bagdad, maar ik
moest weg."

Vertwijfeling

NS-station Heerlen
crimineel broeinest

Lijken in toilet, junks en rijen prostituanten
" Vooral in de avonduren durven passagiers nauwelijks door de tunnel van het NS-sta-
tion in Heerlen. Foto: DRIES LINSSEN „De reis naar Bagdad duurde

twaalfeneenhalf uur in plaats
van normaal vijf uur. We waren
met een colonnevan vier wagens
met allemaal Nederlanders van
een kabelfabriek. Onderweg kre-
gen we een lichte zandstorm. En
jezag constant toevoer van mili-
tair materiaal. Om de vijfkilome-
ter zie je in de woestijn militaire
bases."

geworden dat de Iraki's bij ons
zouden binnenvallen. De enige
oplossing was: onderduiken." Fi-
lippini schuilde in een apparte-
ment waar ook een aantal Fran-
sen ondergedoken leefden.

Jean Pierre Filippini is zondag-
avond uit Irak teruggekeerd.
Toen hij en zijn familie 's avonds
rond half elfin Stokkem - aan de
Maas, ter hoogte van Obbicht -
arriveerden moest de politie het
verkeer regelen. Zo groot was de
toeloop van mensen die de jon-
geman wilden feliciteren.

De hele nacht werd er uitbundig
feestgevierd, maar nu denkt
JeanPierre alweer aan het leven
van alledag. „Ik wil zo snel moge-
lijk opnieuw normaal gaan le-
ven: volleybal spelen, werken,
studeren. En ik denk dat ik
maandag al opnieuw voor mijn
firma aan de slag ga. Dat lege ge-
voel dat ik van binnen heb, moet
er zo snel mogelijk uit".

„Op 5 september vielen Iraakse
soldaten voor het eerst ons ap-
partement binnen. De soldaten
namen ons mee naar een school
die omgevormd was tot kazerne.
Vier uur lang hebben ze ons on-
dervraagd. Vervolgens werden
we naar het Emir-ziekenhuis van
Koeweit gebracht. Daar bleven
we drie kwartier rechtstaan, om-
ringd door soldaten. Toen wer-
den de Fransen weggebracht. Ik
heb ze nooit meer terug gezien."

digd. Begin volgend jaar
willen zij concrete voorstel-
len klaar hebben om de vei-
ligheid van de passagiers te
verbeteren.

Telefoon
Diezelfde dag had de Belgische
gijzelaarvoor de eerste keer tele-
fonisch contact met zijn familie
in Stokkem. „Dat is een tele-
foontje dat ik nooit meer wil
overdoen. Dat doet nu nog pijn.
Dat is een cassette die ik nooit
meer wil horen. Als ik toen had
geweten dat ik nog meer dan
twee maanden voor de boeg zou
hebben! Maar goed dat ik het
niet wist." Op 21 september had-
den Jean Pierre en zijn verloofde
zullen trouwen.

Tijdens zijn verblijf merkt Filip-
pini dat er in Bagdad nog altijd
grote luxe heerst. „Er zijn ver-
zetjes genoeg voor westerlingen
onder elkaar. Te veel drank zelfs.
En van het embargo zag je hele-
maal niets. Voor de, rijke Iraki's
was er nog genoeg. De gewone
mensen leven op rantsoen."

Ondanks die relatieve luxe was
het wachten ontzettend frustre-
rend. Het vertrek van andere gij-
zelaars, journalistendie naar be-
lieven het land in en uit konden.
Filippini: „En nu denkik aan hen
die achterbleven. Die 104 bagge-
raars uit Nederland, die al had-
den zullen vertrekken, maar nu
nog steeds vastzitten."

germaine thys

de Federatieve Spoorwegvak-
vereniging denkt dat de proble-
men in Heerlen niet onderdoen
voor die in deRandstad. „Alleen
is daar van meet af aan meer re-
kening gehouden met allerlei
vormen van criminaliteit. Er zijn
dus doeltreffende voorzieningen
aangebracht, zoals veilige loket-
ten voor het personeel en een
overzichtelijke indeling van het
staion. Heerlen werd te lang ge-
zien als een gezellig stadje in
Limburg."

Filippini: „Ik heb in Koeweit al-
les life meegemaakt, vanaf de
eerste dag. Vanuit het Holiday
Inn-hotel heb ik de Iraakse tanks
zien binnenrijden. De eerste
nachten schrok ik regelmatig
wakker van het geknalen de ont-
ploffingen. Na vijf dagen telefo-
neerde Bart Duvrey, de tweede
secretaris van de Belgische am-
bassade, mij vanuit zijn privé-
woning in Koeweit-stad, dat het
voor mij tijd werd om het hotel te
verlaten."

II Van onze verslaggeefster
?ÈERLEN - Agressieve
*^lers, junks die openlijk
guiten, heroïnehoeren die| vür> klanten op de meest

h^emde plaatsen 'afwer-
L6tl'" en gebruikte con-
|ho°rns0°rns laten rondslingeren.
Li1 in de avonduren een on--1 gebroken rij automobilis-

w die 's avonds bij het bus-jption prostituees oppik-
jv eri- De dagelijkse realiteit

;v het NS-station Heerlen,|.at inmiddels is uitgeroe-
vetl tot onveiligste stationv afi Nederland.

j,^ paal en perk te stellen
i f50- overlast en criminali-' „ Jt> is er nu een werkgroep
s rvormd die de overlast in
j^rt moet brengen. Daarin'Jn de Nederlandse Spoor-
s *?§en. streekvervoermaat-chaPpij VSL, winkeliers,,folitie, het Consultatiebu-

z j\aüvoor Alcohol en andere
1 t/Ugs (CAD) en de gemeen-

Heerlen vertegenwoor-

„Het waren spannende momen-
ten. De Iraakse soldaten wisten
niet goed wat ze met mij aan
moesten. 'We beschouwen de
Belgen als onze vrienden', zeiden
ze. Nu daar had ik al wat van ge-
merkt: tijdens de ondervragin-
gen kreeg alleen ik koffie, terwijl
de Fransen mochten toekijken.
Om 23.30 uur hebben zes Iraakse
soldaten mij in een jeep gestopt
en me teruggebracht naar de
buurt van het appartement waar
ze me hadden weggehaald.
Eigenlijk hebben ze me vrij cor-
rect behandeld, nooit hebben ze
geweld gebruikt".

Twee weken bleef de Stokkemer
bij Bart Duvrey, en toen kreeg hij
een 'laisse passer' van de Iraakse
ambassade in Koeweit. Het was
toen 21 augustus. „Dolgelukkig
waren we: we dachten, we mo-
gen er uit!" Maar zover was het
nog niet. .

Tunnel
Uit een onderzoek dat op veertig
NS-stations in Nederland is ge-
houden, blijkt dat Heerlen het
slechtst scoort op het gebied van
sociale veiligheid. De overlast
die door drugshandel en prosti-
tutie ontstaat, maakt het vooral
in de avonduren zeer onplezierig
voor reizigers en personeel om
de trein en de bus te nemen. Met
name de tunnel, die eigendom is
van de gemeente, wordt als zeer
sinister ervaren. Ook de exploi-
tanten van deverschillende kios-
ken en het restaurant klagen
steen en been, omdat zij hun in-
komsten fors zien dalen.

Busreis naar
demonstratie
tegen oorlog

sI.^LEN - Vanuit Heerlen ver-,
ïg volgende week zaterdag (15
>tj IJber) een speciale bus naar de
(v/^olfoorlog-demonstratie insterdam.
ekt e T-)am m e hoofdstad ver-
-4f die zaterdagmiddag om één
Mf^n demonstratievetocht tegen

deelname aan de Golf-
-" De betogers willen dat de

6fj marineschepen wor-
i6 teruggehaald uit het Golfge-

c^ Urgse demonstranten kunnen
k u°or de extra bus opgeven bij
l^rtr ntoor van de Socialistische
'<_h (SP)' °ude Kerkstraat 9 in

len, telefoon 045-725777.

efSo *en bedragen tien gulden per
foM °n- Bij onvoldoende deelname
Sh .. gereisd met meermanskaar-Per trein.

Jean-Pierre: „Palestijnen uit de
buurt brachten me eten: brood
en kip en wat ze aan groenten te
pakken konden krijgen. Er was
eten genoeg in Koeweit. Ze had-
den er een enorme voorraad, ge-
noeg voor drie maanden. Zo
bleef ik daar twee dagen verbor-
gen." Daarna gingFilippini naar
de ambassade, waar hij twee we-
ken verbleef.

Onderduiken
„En toen kwam die beruchte da-
tum van 24 augustus: alle ambas-
sades zouden niet meer als diplo-
matiek terrein worden be-
schouwd. Toen zijn we echt bang

De uitkomst van het onderzoek
wekt bij het spoorwegpersoneel
geenverbazing. „Het is hier altijd
schering en inslag", meent een
personeelslid. De lokettisten
hebben de kwestie al geruime
tijd geleden onder de aandacht
gebracht. Een woordvoerder van

Patrouille
Volgens rayonmanager Van Dru-
ten moest hij tien jaar terug ook
al lijken uit de toiletten halen.
Nadat maatregelen waren geno-
men verplaatste het probleem
zich naar andere wijken in Heer-
len. Nu zou de situatie alleen nog
maar verslechterd zijn. Van Dru-
ten denkt dat met name Duitsers
op het station hun gang gaan,
omdat in hun land veel strenger
wordt opgetreden. Heerlen wil
die lijn niet volgen, omdat de
overlast zich dan als een olievlek
over de stad zou verspreiden. Bo-
vendien patrouilleert de spoor-
wegpolitie al drie tot vier keer
dagelijks.

Snel
Het grote voordeel van de nieuwe
methode is dat de gehele operatie
maar 20 minuten duurt, de wond
met een pleister verzorgd kan wor-
den en dat de patiënt heel snel weer
naar huis kan. Er zijn patiënten die
de dag na de operatie weer met hun
vingertoppen de grond kunnen ra-
ken. Jammer is alleen dat twee cate-
goriën herniapatiënten geen ge-
bruik kunnen maken van deze nieu-
we vinding: de mensen boven de
veertig jaaren diegenen waarbij een
scheurte in het omhulsel is gecon-
stateerd. Zij zullen moeten terugval-
len op de klassieke methoden.
Hoewel de ziekenfondsen veel pro-
fijt hebben van de vermindering in
ophamedagen bij deze nieuwe me-
thode, wordt de operatie nog niet
door hen betaald. Voorlopig draait
het De Wever nog op voor de kos-
ten, maar men verwacht daar dat
deze methode volgend jaar al in het
ziekenfondspakket zal worden op-
genomen.

Celstraf voor
mishandeling
van echtgenote

ROERMOND - Voor het mishande-
len van zijn echtgenote heeft de
Roermondse rechtbank de 27-jarige
R.C. uit Reuver gisteren veroor-
deeld tot twintig maanden cel waar-
van zes voorwaardelijk.

Officier van justitie mr F. Oelmeijer
had twee weken geleden 24 maan-
den, waarvan acht voorwaardelijk,
geëist..De man had zijn vrouw met
een leren riem geslagen. Ook had hij
haar vastgebonden en bedreigd.

De echtgenote, wiens rug bezaaid
was met paarse en blauwe plekken,
zag gisteren haar eis tot een schade-
vergoeding van 1500 gulden door de
rechtbank gehonoreerd.

Ook was de rechtbank het eens met
de voorwaarde van de officier van
justitie dat de man zich onder toe-
zicht van de reclassering moest stel-
len.

MAASTRICHT - De douanepost
Maastricht heeft gisteren tot twee-
maal toe pakketjes verdovende
middelen aangetroffen in de berm
langs de autosnelweg in Maastricht.
Eerst werd een kilogram hasj aange-
troffen met een waarde van onge-
veer 4.000 gulden. Later werd ook
nog een pakje met 15 gram heroïne
gevonden ter waarde van ongeveer
3.000 gulden. Een dag eerder was
ook al een kilo hasj gevonden in de
berm van de A2ter hoogte van de af-
slag Moelingen.

Verdovende
middelen in

berm gevonden " gehele tegoed vrij opneembaar
" 3,5%* basisrente over het hele saldo en 1,5%*surplusrente

over het laagste jaarsaldo, mits dit niet lager is danf 1.000,-
-" minimum eerste inleg helemaal vrij

" storten en opnemen zowel contant als giraal
" naar keuze: rekeningafschriften of boekje

* Rentewijzigingen voorbehouden.

De Spaarbank Limourg en dePancratiusbank
doen meer voor spaarders. 9

spaarbank

" f 10.000,- per maand vrij opneembaar
" daarboven 1% retourrente over het meerdere
" geen retourrente bij aankoop eigen huis
" minimum eerste inleg f 1.000,-
-" opnemen en storten alleen giraal
" rekeningafschriften * Rentewijzigingen voorbehouden.

De Spaarbank Limburg en dePancratiusbank
doen meervoor spaarders.

spaarbank

Van onze redactie economie
- DSM-dochter Andeno

,'enlo gaat tussenprodukten ma-
jjyoor het medicijn Diltiazem te-

?J hart- en vaatziekten. Daarover" contracten gesloten met de far-
<*utische bedrijven Tanabe uitPan en Synthélabo uit Frankrijk.
|/r Andeno betekenen de orders' omzetgroei van enkele tiental-
biljoen guldens per jaar.

rpzem is een van de tien best
pochte medicijnen in de wereld,
r'ftüddel remt het calciumtrans-in het hart en helpt daarmee

DSM-dochter Andeno
maakt hartmedicijn

verhoogde bloeddruk en angina
pectoris te bestrijden. Het medicijn
is ontdekt door Tanabe.
Andeno heeft op basis van enzym-
technologie een nieuw productie-
proces ontwikkeld om de bouwste-'

nen voor het medicijn te maken. Het
produceren op deze manier levert
een aantal technische mogelijkhe-
denen milieuvoordelen op.
Door de enzymtechnologie kunnen
met hulp van bepaalde eiwitten che-
mische reacties worden versneld of

veranderd. Andeno gebruikt de
techniek voor het maken van tus-
senprodukten voor geneesmidde-
len. Het bedrijf heeft inmiddels een
vooraanstaande positie op dit ge-
bied bereikt.

DSM hecht veel waarde aan de ont-
wikkeling van de techniek. Andeno-
onderzoeker dr Vincent Elferink
kreeg deze week de DSM- Innova-
tieprijs 1990 uitgereikt voor zijn
baanbrekend werk op het gebied
van de enzymtechnologie. Zijn be-
loning bestond uit 15 mille en een
plastiek.
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Randstad |flp^k
heeft volop 'Jfë f
werk Jjjft■ ’)Medewerker assurantiën m/v
Voor een middelgroot assuratiekantoor in Heerlen. U beschikt
over een diploma MEAO A en minimaal het Assurantie
B-diploma. U bent maximaal 27 jaar oud en per direct
beschikbaar. De opdracht is voor lange tijd.

Ongediplomeerde
gezinsverzorgenden m/v
Bent u woonachtig in Heerlen, Hoensbroek of Landgraaf en
bent u in de ochtenduren beschikbaar? Dan hebben wij op
korte termijn werk voor u in de gezinszorg. U hoeft niet
gediplomeerd te zijn, u dient echter wel over enige
werkervaring in de verzorgings- of schoonmaakbranche te
beschikken.

Informatie bij Bernadette Cousin of Marleen Ackermans,
tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

ir randstad uitzendbureau

I DE STICHTING
MONUMENTENWACHT
LIMBURG
is een door het provinciaal bestuur erkende
en gesubsidieerde particuliere instelling welke
op verzoek van eigenaren een onderzoek
instelt naar de onderhoudstoestand van
monumentale gebouwen. Ze adviseert de
eigenaren over het herstellen van
geconstateerde gebreken en verricht
eventueelkleine herstelwerkzaamheden. Het
onderzoek wordt verricht door een ploeg
bestaande uit een le en een 2e
monumentenwachter /standplaats Thorn).

De Stichting Monumentenwacht Limburg zoekt op
korte termijn een

TWEEDE
MONUMENTENWACHTER
voor een van haar beide inspectieploegen.
Kandidaten dienen ruime praktische ervaring te
hebben op het terrein van de uitvoering van
restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan
monumentale gebouwen, zij moeten bereid zijn in
ploegverband te werken en in het bezit zijn van een
of meer bouwkundige opleidingen (bij voorkeur
gericht op uitvoerend werk) en een BE-rijbewijs.
Salariëring - afhankelijk van leeftijd, opleiding en
ervaring - vindt plaats volgens de voor betrokken
functie geldende salarisschaal (min. ’ 2100,-, max.

’ 2993,- bruto per maand). De stichting is
aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds en de medewerkers zijn tegen
ziektekosten e.d. verzekerd bij het I.Z.A.
Zij die interesse hebben voor deze functie, kunnen dit
binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad
kenbaar maken aan het stichtingsbestuur, p.a.
Oranjeplein 39a, 6224 KH Maastricht. 163314

Wij verstrekken alle soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

36x 42x 54x 60x 72x
6.000,- 206,- 182,- 151,- 140,- 124,-
-8.000- 271,- 239,- 198.- 183,- 162,-

-12.000- 403.- 356,- 293,- 271,- 239,-
-18.000- 604,- 534,- 440,- 407,- 359,-
-21.000- 705,- 623,- 513,- 475,- 419,-
-24.000- 806,- 712,- 587,- 543,- 479,-

Overiijdensrisico is meestal meegedekt, effectieve rente vanaf 13,6%

2e hypotheken
240 x 216 x 180 x 120 x

10 000,- 117.- 120,- 127,- 149.-
-15.000- 176,- 180,- 190,- 224,-
-25.000- 294,- 301,- 317,- 374,-
-40.000- 470,- 482,- 508.- 599,-
-50000- 588.- 602,- 635.- 748,- I
Effectieve rente vanaf 13%
mits overwaarde 104663 I

Andere bedragen en looptijden zijn ook mogelijk.
Lopende leningen geen bezwaar. Geheimhouding gegarandeerd I

BEL VANDAAG NOG 045-211668 221090 I

-—nnnnnnn iweekendkoopjesi—*!

Aardewerk schalen voor Elektrische 1-persoons Bison vochtvreter bestrijdt Big shopper boodschap- 4-dlg. pannenset model 20 slim-sluitvuilniszakken, Een fleurig ganzendekor siert Openhaardblok. Zorgt snel \Xén e" mïïetron onderdeken, die aan de radikaal (kondens) voch in pentas van stevig canva. "Alaska" Wit geëmailleerd en voor al het gebruikte Sint- deze praktische deurmat en gemakkehjkvoor een
Rechthoekig model' nieuwe Kema-Keur eisen alle ruimtes met weinig of met houten handgreep. In samengesteld uit: 3 kook- inpakpapier. Dankzij de Keuze uit diverse motieven, heerlijk vuurde ide ij
30x22 cm QQC voldoet geen ventilatie. Werkt 2-3 royale uitvoering pannen (14,16 en 18 cm.) speciale koordsluiting zijn de Formaat: ca. 46x62 cm. openhaard. Brandt ca. 2 uur. It
van 13 95 voor 9.5*0 maanden in een ruimte van en een steelpan (14 cm.). vuilniszakken gemakkelijk te Per stuk 2,50 l«
Ovale model ca. 15 m 3.Adviesprijs 21,20 „, Als komplete set. openen, te sluiten en te Nu A -.ta
30x21 cm. wmWmTSÊ f' _M-J Pf.lM-J Nu. ne WWTM Wmmmm\\ I MfTl nü _TVT_I per 4 C_F7H ?Sr11"" i*^"l Nü EMEM B il*M Sr7'95 L&___] Nü ES_a £ff jffia Per stuk IKfficl stuks Iffi-!I|
mma^m\^mmÊm\^m\^ma^mmm9m9mmm\^mmma^m9mWm\^r^EßJßOU^lD en VQQRDELlGn"^^ii^^—^—^^^"^^—^^

■i

1 . I'
/ J Wie een

[X \\ pluim
llj jl verdient,
\h \t kan hem ook

1 i j ; leasen.
>l I ir Zon nieuwe dooren doorbetrouw-

\ i ) bare Carvox autotelefoon van
i p_„j, -r-e jecom j-unt u o_i.0 _i. ieasen

' | I / Al vanaffl. 73,- per maand. En als u
\ f liever koopt: vanaf fl. 2.979,- mcl.

inbouwpakket! (Prijzen excl. BTW)
Standaardvoorzien van tal van
gemakken. Handsfreebijvoorbeeld,
praktisch en veilig.

Service bij inbouw.
Inbouw kan plaatsvinden op elke
door u gewenste locatie, mits
overdekt. In ons Mobiele Service
/?"'"'"'-- Centrum kunt u kosteloos

fg fio?-oïb} gebruikmaken van telefoon

XV.,,,,,,,/ en fax. Voor een vervan-
gende auto kan desgewenst worden
gezorgd. Bel gratis voor nadere
informatie |!,\4^f7?T?»-»T7T--l
06-0403. IJP"!

Wm\^9W^mmWf^%^m\\mT^ffLj^^m
_!__________________ B L^j L*_^_^J M I

Verkoopadviescentrum: Noormannensingel 45, Maastricht.
Servicecentra Mobiele Communicatie: Beersdalweg 93, Heerlen;

Fr. de Veyestraat 9, Maastricht; Wijlrehofweg 11, Venlo.
En in de Primafoonwinkel bij u in de buurt.

Is
1-^1 -Tz-zn rr_r_r,V ■Qfcjff
SftCfr-ER VOORBEREIDING OPWS;

V^N SMAKELIJK KERSTMENIT j
Ill■ 1 i 1 X

SOEPKIP SCHAAL _J_ JONGE ___ i
*|98 MINI-SNACKS KALKOEN E9B ;

■_S«S ***■ P-schaal Êll^r -VI
HANEBOUTEN SMEER- KONIJN OP |
r— W !£S 098 schaal 798 1
HAMWORSTJE I 500 gr., p.st. 4 kilo f | I

______________________________________________■________■__■ ■
__r f T'V'-I ■» F T*l*9 3__Y_^ÏTW-WT3-n_nïj _L 1/Kil] _^_FTBr7__v-TYM b^ J i __* £*___■ >A/_liui^_r*ii I PI ■■■ IkT—i^fc\'J^_jjiLL_L__U P>V *■_■| |*j r*r 11

_■_■ lü I 'l ."■__r ■"V'T'l -rliV'rl iPIÏTr7_TTT_ïïwS__PPI _L v__U ■"7êVSJ-rW_ïï_B__i__PPl EL'Kil
L J I | v

I VERSE I[LAMSBOUT II VARKENS I
KALKOEN- .SJ — JQSB HAAS JQ9B i
kilo *■ kilo Iwl kHo Iwi

GEZOUTEN KOGEL"
BOEREN- BIEFSTUK 0098 OSSEHAAS
ham 4*98 klo ____i depws 0798'ORIGINEEL' lUb mm\ Ë % [

Veestraat 42 M I"ïiTTiZ ZiTiiii j^^^^j_^^^^^ Lindeplein

Heerlerbaan \ BJ( Ŵiw^___J|_JP^_^J^___________J'^B I BV_____________i
Julianastraat 11 I^*T.i" ~-»l.l^.j^.ti,^ >' flK__^*^€ EBSPI

BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open. —^_^|j^jj m^Donderdag koopavond (Sittard géén koopavond).

( "~ ■ /
SONY CCD-TR 75 VIDEO-8 EUROACTïV jjjj ÉSSk IPR'MEU^1PR'MEU^
Met Hifi stereogeluid. Handycam Traveller met o.mL

___-il^|^ i fl^fl W I VIDEOBANDEN igpp^. _Ü^_^^
" 8x motorzoom met macro Tm^mrm^^isammilt^ .._-_____-_-'--■ Door inkoop op Europees niveau: »^^ liiiiffll^^^^^^^hjj^^iii?!-
»sluitertijden tot een 1/4000 sec FOTO ° VIDEO ° AUDIO kwaliteit voor een lage prijs. cOMBÏ^Wji Wf^^^^Vm^^'''
Direct aan te sluiten op elke tv.■ ■■■_____ 7 CTT D A _*■_. C IL^ B&Sffl^ HH))lil__iÉ

97QQ im P I—T D.yO i BH| WM
_-l/99r| ._M|E^ ...._..-._. p_llggpillII B Saroleastraat 60, Grotestraat 28, AANBIEDINIj \ -«S^^S^

jV V Heerlen Valkenburg
4 STUKS CANON EOS 1000

P
fl fn noft/uWüt: uw kleurenfoto's De lichtste en meest compacte EOS-Autofocus-reflexcamera.

r__3Es_r_B in 1 u«r klaar, met de kwaliteit X O C Ter 'ntroductie:'EoS 10°
ht , AftfttmmM3 W van de vakman T A. Z\ " "EF 35 80mm/F45.6 zoomobjectief UUU.

IJSfüa. 95rJ ■ __-W_ . Speedlite 200 E flitser " Cameranem <**? *mf <*J w

v _ '
hanger. .r, rrii Tff Ifilll IMAIinUI m S
"Vrolijk Kerstfeest" ,/*^W lifcMf _/ K__F l_F_fI 111 l/l IIH_TlJ_P_P_i 1°??""^ JE^R.

| %^ KERSTBALLEN. Cl ÜMHfFM f AKEN* BEUGEL BH' _7i /Mk" Te kust en te keur. IfcHflfcfcfcfcfl i__Nlfl___fW«_f" Met veel kant. Wit en ivoor. \tM%J
KERSTSLINGER, ""^—i- .^g^g Heerlijk warm in de nieuwste dessins. 75908 hiqc rOS^^Vandetns'tboo°omvoor 1 Persoons 150x250cm. fV; 3ll#*Mde tejboon, J r*mmr 100% Katoen M _tf_^ /\C pee °c"epr"s - ____rAJ_-É_M

I- /^ l"j|VD JOGGINGPAKJE. f^^Ti/^^
■" TERRACOTTA LU ____r Met beerapp|ic°^- R°*e, w^ f"«

10PADDESTOELEN. POTTEN. 2P_rJI!T Ha««__..74^B6. /^v **,-, , 180x250cm ■*_■" ■ --■ ■^P' s»/s:?_y' \schamtxs. KA^AlkOp steelt|e voor uw 19 cm 1.95 . __***_ ■______!_■ ___________ _^_^_^_^_h J-C A ___^^ Fc"^^. \"/^_T

" ■" V_ M
_
M

_
M__j^^^j^^^|^^^^t jjt^gt|^|^^j^^^^j ■_^_MW/v^^^>^^--> | I N^,

I ■

tempo-team
uitzendbureau
HORECA __,
Horeca-medewerkers m/v
voor een fastfood-resfaurant in Qeleen. Wij zoek* 11
vriendelijke en enthousiaste keukenhulpen en
countermedewerkera. De keukenhulpen houden *
hoofdzakelijk bezig met hetklaarmaken Van
bestellingen. De countermedewerkers bedienen *
klanten en hebben de verantwoording voor dek^
U bent 'het gezicht' van het bedrijf.
Leeftijd: 17-22 jaar.
Voor informatie:
04490 - 5 61 56. Mariëlle Schutgens- Celeen, Rijksweg Zuid 1a

bedrag 72x 60x 54x 48 x_^
5.000 103- 117,- 126- 137,-^

10.000 199- 226- 244,- 267,^
15.000 299,- 339- 367- 40 1,^.
22.000 439,- 498- 538- 588,-^
30.000 599,- 679- 734,- 802,-
-enz. ; .

Eff jaarrentevanaf 13.4%
Elk bedrag tot 100.000- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt I
DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE

Eff. rente p. jaar vanaf 13.4%
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

_—j——————————————_—_—i—_———__—i
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Beperkte verhoging
heffing waterschap

Gemiddelde stijging van 4,50 gulden per woning

DEN HAAG/LANDGRAAF -De
gemeenteLandgraaf moet optre-
dentegen een inwoner uit Übach
over Worms die in strijd met het
bestemmingsplan een verharde
parkeerplaats in zijn tuin aan de
Maastrichterweg 31 heeft aange-
legd. Dit is het gevolg van een
uitspraak van de rechtspraakaf-
deling van de Raad van State.

De gemeente weigerde in 1986
op verzoek van een buurman op
te treden. Deze klaagde dat zijn
uitzicht werd bedorven door ge-
parkeerde auto's. Tegen de wei-

Raad van State eist optreden van gemeente

Landgraaf moet verharde
parkeerplaats verwijderen

gerachtige houding van de ge-
meente spande de buurman bij
de Raad van State een beroeps-
zaak aan.

De gemeente Landgraaf, die
zelfs meewerkte aan een oprit

vanaf de weg ten behoeve van de
aangelegde parkeerstrook, stel-
de dat voldoendeaan de uitzicht-
bezwaren van de buurman tege-
moet werd gekomen als een
schutting werd geplaatst. Ten
onrechte meent de rechtspraak-

afdeling. Een schutting zou het
uitzicht van de klager helemaal
wegnemen. Gebruik van de tuin
voor het stallen van voertuigen is
volgens het bestemmingsplan nu
eenmaal niet toegestaan, oor-
deelt de afdeling.
Evenmin als het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden aan
auto's, een andere klacht die
werd geuit door de geërgerde
buurman. Alleen het weghalen
van de verharding is volgens de
afdeling voldoende effectief en
controleerbaar om het verboden
parkeren te kunnen tegengaan.

exposities

Van onze verslaggever
SITTARD -De heffing van het
waterschap Roer en Overmaas
in Sittard gaat volgend jaar
met acht procent omhoog. Eén
procent minder dan het be-
stuur voor ogen had. Hoofdin-
geland Lambert Nijsten wist
de meerderheid van het colle-
ge ervan te overtuigen de stij-
ging te beperken.

Voorgesteld werd de lasten met bij-
na negen procent te laten stijgen als
gevolg van de hogere rente. Voor de
gemiddelde woningeigenaarzou dit
neerkomen op een stijging van vijf
gulden in plaats van 4,50 gulden.

Nijsten zei dat de voorgestelde ver-
hoging niet nodig is door te putten
uit een reservepotjé, dat speciaal is
aangelegd om al te grote toename
van de heffing te voorkomen.

Het college van hoofdingelanden,
met uitzondering van de vertegen-
woordigers en het dagelijks be-
stuur, schaarde zich achter Nijsten,
waardoor de stijging van de heffing
beperkt blijft tot gemiddeld 4,50
gulden per woning.

Vrachtauto
gestolen

LANDGRAAF - Onbekenden heb-
ben in de nacht van maandag op
dinsdag een vrachtauto gestolen
van een bedrijfsterrein in Übach
over Worms, gemeente Landgraaf.
Het gaat om een donkergroene Mer-
cedes-Benz van het type 409 DI, met
het kenteken BS-26-YB.

Kerstconcert
The Flowers

SIMPELVELD - Dit jaar viert het
kinderkoor The Flowers onder di-
rectie van Mariet Meulenberg-
Wierts het 15-jarig jubileum. Daar-
om zal het kerstconcert op zondag
30 december om 19.00 uur in het
klooster van de Paters op de Plaar
extra feestelijk zijn. 'The Flowers'
hebben de soliste Irene Triebels en
het gemengd koor Inter Nos uit
Voerendaal onder leiding van Ger
Franken bereid gevonden hieraan
hun medewerking te verlenen.

Hoorzitting
over groeve

’t Rooth
Van onze verslaggever

MARGRATEN - Om ook de menin-
genvan burgers, actiegroepen en in-
stellingen te betrekken in het over-
leg tussen de gemeente Margraten
en de provincie over 't Rooth, wordt
dinsdag 18 december een hoorzit-
ting gehouden. „We moeten een
goede afweging maken van alle be-
langen", zei burgemeester Herman
Kaiser gisteravond in de vergade-
ring van commissie Algemene Be-
stuurlijke Aangelegenheden.

Gedeputeerde Staten
De hoorzitting gaat vooraf aan de op
die dag eveneens te houden raads-
vergadering en begint om half zes.
Tijdens de hoorzitting kan iedereen,
die dat wil, zijn mening geven over
wat er met 't Rooth moet gebeuren:
of er een uitbreiding moet komen
van de bestaande mergelgroeve en
zo ja, hoe omvangrijk die zou moe-
ten zijn. Zoals bekend willen Gede-
puteerde Staten toestemming ge-
ven voor een verdere afgraving van
rond dertig hectare, terwijl het ge-
meentebestuur van Margraten niet
verder wil gaan daneen beperkte af-
ronding van de bestaande groeve.

„Het is duidelijk dat er twee partijen
zijn, voor- en tegenstanders van het
verder afgraven van het plateau", al-
dusKaiser. „Het is ook duidelijk dat
je beide partijen het niet naar hun
zin kunt maken. Wel moet je ieder-
een de kans geven de verschillende
opvattingen nogmaals kenbaar te
maken. Diverse groeperingen heb-
ben laten weten niet voldoende te
zijn gehoord."

Generale
Raadslid Charles Rouschop ziet
weinig heil in de hoorzitting. „Alle
standpunten zijn toch bij de burge-
meester bekend. Ik zie het meer als
een generale repetitie." Ook voor
raadslid Eugene Übags hoeft de
hoorzitting niet plaats te vinden.

Ter inzage
Met het oog op de hoorzitting liggen
de nota's Uitbreiding Kalksteen-
groeve 't Rooth en Gegrond Ont-
gronden de komende dagen ter in-
zage in het gemeentehuis van Mar-
graten. Belangstellenden kunnen
de nota's elke dag van half negen tot
twaalf uur, alsmede op donderdag-
middag van half twee tot half vier
inzien op de afdeling algemene za-
ken.

Diegenen, die op de hoorzitting hun
zegje willen doen, wordt gevraagd
zich vooraf aan te melden bij de af-
deling algemene zaken. Dat kan
eventueel telefonisch: _? 04458-
-2400, toestel 265.

The Spikes
in Bocholtz

Kerst zonder cadeaus
door stroomstoring

Heerlense gezinnen treffen geen schuld, maar moeten schade zelf betalen

Literaire avond
Grand Theater

LANDGRAAF- In het Grand Thea-
ter in Landgraaf wordt vrijdag-
avond 7 december een literaire
avond gehouden met 'Poeke Mooie-
zie', alias Bea de Groote van Teater
Klapstoel. Met 'Kerstvers' brengt ze
in de 'donkere dagen van december'
licht met gedichten, een modern
kerstverhaal en meer eigen werk.
Aanvang: 21.30 uur.
Een dag later treedt in het theater
aan de Kerkberg de popgroep
Steamheat op. De band speelt mu-
ziek van Zuidamerikaanse ritmes
tot close-harmonie. Aanvang: 21.30
uur.
Op zondag 9 december geven Ma-
rian Soeterbroek en Ineke Lhoest
om 11.00 uur een kerst-koffiecon-
cert met opera-fragementen, ge-
dichten en pianomuziek in het
Grand Theater.

per persoon

Jubilarissen

" Twee zilveren jubilarissenvan
de fanfare St. Cecilia uit Bo-
choltz stonden tijdens de St.-Ce-
ciliaviering in het middelpunt
van de belangstelling: Jos Weij-
ers en Thom Rhoen. Ook was er
aandachtvoor Adolf Franken sr.
Hij is al 65 jaarlid van St.-Cecilia.
Leonard Franken deed daar nog
eens een schepje bovenop met 67
jaar trouw aan de harmonie. Bei-
de nestors werden gehuldigd. Dirigent

Hamers naar
concoursen

„Ik stond in de keuken. Mijn man en
de drie kinderen zaten in de huiska-
mer. Plotseling nam de lichtsterkte
af. Nog geen vijf seconden later ge-
volgd door een lichtzee. Alle electri-
sche apparaten, die op dat moment
aanstonden, brandden door. Televi-
sie, video, koffiezetapparaat, fri-
tuurpan, wasdroger, drie wekkerra-
dio's en een verwarmingselement.
Daarna viel de stroom uit. Ik kon
mijn ogen niet geloven", zegt Ma-
rianne Meisters. Tien dagen na de
merkwaardige stroomstoring is zij
nog steeds ondersteboven.

hoog op. De medewerker van het
Nutsbedrijf repareerde het defect
vervolgens en gaf de familie Meis-
ters een 'goede' raad: 'Laat de ka-
potte apparaten maar herstellen. De
verzekering betaalt de schade...'

„Zo gezegd. Zo gedaan", zegt Ma-
rianne Meisters. Zij heeft alle appa-
raten laten herstellen. Onthutst laat
zij alle nota's zien van een electro-
zaak. „Op een paar tientjes na kostte
dat grapje 1700 gulden. Nu blijkt
echter dat zowel de verzekering van
het Nutsbedrijf als mijn eigenverze-

keringsmaatschappij niet voor de
schade willen opkomen."

Overmacht
De heer Waumans, woordvoerder
van het Nutsbedrijf, bevestigt het
relaas van mevrouw Meisters. „De
storing is het gevolg van overmacht
en niet van een laakbaar feit. Het is
een spontane breuk in het electrici-
teitsnet. De techniek heeft gefaald.
Het Nutsbedrijf treft geen schuld."
Wel geeft Waumans de gedupeerde
bewoners het advies om beide ver-
zekeringsmaatschappijen aanspra-

HEERLEN - Marianne en Toon
Meisters zijn ten einde raad. Oor-
zaak is eenkortsluiting in een onder
grondse stroomverbinding naast
hun huurhuis aan de Van der
Scheurstraat 54 in Heerlen. Of-
schoon de familie Meisters geen
schuld treft, ziet het er naar uit dat
zij de schade - reparatienota's voor
een totaal bedrag van 1700 gulden -
zelf moet betalen.

HEERLEN
Raadhuisplein 19. De ten-

tonstelling 'Eigenwijze Portretten' met
j;e kunstenaars Philip Akkerman, Ad
J*«Titsen, Dolf Henkes, Charlotte van
'allandt en Emo Verkerk. T/m 16/12,
openingstijden di t/m vr 11-17 uur, za en
?° 14-17 uur. Credit Lyonnais Bank. Fo-
r^expositie van Marri Bot in de 8 Lim-
°urgse kantoren. T/m 31/12, open ma
■/tn vr van 9-16 uur. Galerie Signe,
Jjkerstraat 82a. Schilderijen van Fred

fotografie van Reiner Nacht-
je en keramiek van Marie Verdijk.
''m 9/12, open do t/m zo van 14-17 uur.galerie De Nor, Geerstraat 302. Exposi-

van Jan Kusters. T/m 30/12, open tij-
J*Js café-uren, vr en za vanaf 17 uur.

Bongerd 13. Expositie van André
"ffermans. T/m 31/12, open ma t/m vrïa" 9-16 uur. Galerie 't Vinkentouw,
s°kstraat 63. Expositie van Meike van
f'kem. T/m 7/12, open van di t/m vr 13--i' "ur, za 10-17uur en zo 11/12 13-17 uur.
J'otan Rentenaar, Ten Esschen 26 (bij
*nnishal). Expositie van Minke Lipsch-
,* Vries. T/m 15/12, open di t/m za van
'°-17 uur en do van 10-21 uur. Galerie
?e Konfrontatie, Putgraaf 5 (naast deL,ueiushof). Schilderijen van Jos Lim-ans en Patric Lateurtre. T/m 16/12,
_>en za en zo 14-17 uur. Thermenmu-
!JUni, Coriovallumstraat 9. Expositie
sr'x5r'x de Rome 1990, Architectuur en
Jtedebouw & Landschapsarchitectuur',
"m 13/1, open di t/m vr 10-17uur, za en20 14-17 uur.

LANDGRAAF
galerie Ipomal. Kerkberg 2. Tekenin-
~i van de Puerto Ricaanse kunstena-!*s Susana Herrero Kunhardt. Van 8/12

""" 6/1 1991, open do t/m zo van 13-17
7Ïr- Het Raadhuis, expositie van delaamse schilder en graficus Roger Ra-
**_ T/m 21/12.

VOERENDAAL
r,

j^rtieentehuis. Expositie van Ady Stof-el-Groenland en Els Spronck-Vermee-
_»" Van 7/12 t/m 18/1 1991, open op
~efkdagen van 8.30-12.30 en di van
"=3O-16.30 uur. Vr 14/12 openvan 18-20

BRUNSSUM
galerie 'Het Kijkraam', Akerstraat 124.

van de beelhouwer Markows-
Jj en leerlingen van de Fijnschilder-

'Driemaal Nul. T/m 23/12, open

*t/m zo 14-18 uur.

HOENSBROEK
gasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68,
poortgebouwKasteel Hoensbroek, foto-
,*Positie van Carlo Valkenborgh. T/m
7*12, open ma t/m vr 10-12uur en 13.30-
-i' Uur, zaen zo 13.30-17 uur. ABN Bank,
fototentoonstelling van Ella Pelzer.
"«J 15/1 1991.

NUTH
feller Jac Vinken, Stationstraat 282.
~*_den van Anka van Kooten en aqua-
fjlen en schilderijen van Albert Gros-
*J<i. Van 7/12 t/m 12/1 1991, open di t/m

9-18 uur en za van 9-17 uur.
SCHINVELD
r,
pöieentehuis (Onderbanken). Exposi-.? Van Ria Jussen. T/m 20/12,openings-
den ma t/m vr 9-12.30 uur en 13.30--""30 uur.

UBACHSBERG
J'elier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ex-
JjJ'sitie met wisselende selectie van oa
Wieden, schilderijen en sieraden vanJ^n Bonke. ledere derde zondag van de''aand. Geopend van 14-18uur.

ULESTRATEN
«alerie 'De Sauveur', Dorpstraat 19-21.
,*Positie 'Kick' op keramiek in vele

T/m 24/12, open do t/m zo
4-17 uur, 8/12 en 9/12 van 10-22 uur.

MAASTRICHT
[J'lerie Signature, Kapoenstraat 24.
i*rmanente expositie van steeds wisse-
lde objecten. Open wo t/m vr 13-18
KUr, za 13-17uur. Bonnefantenmuseum,
i OMinikanerplein 5. Sculpturen en te-
llingen van Adam Colton. Hommage
??n Vincent van Gogh Arnulf Rainer.j|Pen di t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
"fft- Expositie van Didier Vermeiren.['■n 10/2 1991, openingstijden di t/m vr
jj*"l - uur, za en zo 11-17 uur. Expositie
Jplvédère. T/m 20/1 1991, openingstij-
j,etl di t/m vr van 10-17 uur, za en zo van
qf'l7 uur. Galerie Artisart, Grote
j"facht 43. Expositie van Will Eggen enT^lh van Kampen. T/m 29/12, open di
It"1 za 13.30 17.30 uur. Perroen Aktuele
Jv»«u,t, Vrijthof 29. Beelden en schilde-
Jen van zes Belgische kunstenaars.
i,1» 15/12, open wo t/m vr 13-18 uur, za
J-V uur. Galerie Wanda Reiff, Recht
vraat 43. Expositie 'Nachtsonne', van
£>ZUo Katase. T/m 5/1 1991,open di t/mj? U-17 uur. Gouvernement, Limburg-
?al 10. Expositie 'De Mijnen en de kun-
J*n'. Van 7/12 t/m 10/12, open op werk-
ten van 9-17 uur. Galerie Armana,
Jl chtstraat 84. Expositie 'In de ban van
k* rirJg', 15 nationale- en internationale
Ij^aadontwerpers/vormgevers. T/m 5/1
,°81, open di t/m vr 11-18 uur, za 11-17
|,ür en do 11-21 uur. Kasteel Bethle-
-2 *>■ Hoge Hotelschool, Bethlehemweg
ji SchilderijententoonstellingvanKarin

Van 25/11. Galerie La De-
-7fr,<lance, O.L. Vrouweplein 24. Reeen-

van Ger Lataster. T/m 31/12,
JJen do t/m zo 12-17.30 uur. Stads-
schouwburg. Expositie van Arjen van
J°°ijen. T/m 10/12. Galerie Dis, Tafel-br*at 28. Beelden en schilderijen van
v^ma van den Heuvel. Van 8/12 t/m([1 1991, open wo t/m zo van 13-18 uur.v«mer van Koophandel, Het Bat 2. Ex-
rjsitie van Huub Philippen. T/m 31/12,
U.n ma t/m vr tijdens kantooruren. Ga-
JJ'eSchuwirth & van Noorden,Rechtj/aat 64. Sculpturen en grafiek van
v*rco Juriën. T/m 15/12, open do t/m za

W l4"18 uur Ga,erie Noortman, Vrijt-
tj 49. Expositie van de Britse kunste-,var Val Archer. T/m 15/12, open di t/m
j 10-18 uur. Galerie Simera, Bogaar-
v 'istraat 40b. Expositie van Dré De-
V?18en Kees Barten. T/m 8/12, open wokj 13.30-18 uur. Expositie van Jan
t/^'seher en Rudy Beerens. Van 15/12
„JJ15/1 1991,open wo t/mza van 13.30-18
Vj- Stadsschouwburg, Schilderijen

B*n8
*n Arjen van Prooyen. T/m 10/2 1991,

(v^Pend tijdens voorstellingen. Gene-
■j^'shuis, Vrijthof. Overzichtsexpositie
Ve Tachtiger jaren' van A. Winters. T/m
ta 1991, open ma 13-16 uur, di fm vr 11-
Jj, uur en za 11-14 uur. Stadsbiblio-
'j|,eek. Nieuwenhofstraat 1. Expositie
v^stratoren, werk in uitvoering. T/m
Kl 2Galerie Fah, Brusselsestraat 80.
expositie van Stephen H. Epstein. T/m
(j 1991, open vr t/m zo van 13-17 uur.
st*. "ie Anny van den Besselaar, Tafel-
ïj *a' 6a. Beelden van Marcel Sprooten.
{■j} 1/1 1991, geopend van do t/m zo 13-
-st^ ° uur. Galerie Japonais, St. Pieter-
rlp?at 19. Expositie 'Europese Calligra-
-oK*n' van Ben Aalbers. T/m 12/1 1991,
g|7n di t/mvr 13-18 uur en za van 11-17
t)0r: Galerie In Situ, Aylvalaan 10. Ex-
8/]i"'e van Jean-Pierre Zoetbrood. Van
lij'frn 19/1 1991, open wo t/m zavan 14-

Uur

MARGRATEN
lV* 'rie Keramiek, Groot Weisden 48.
(}'" van Natascha Rieter en Siegfried
BJ'.'hskat. Open di t/m zo 13-17 uur. Ex-
Sta ltle van Hans Bartelet (beelden),
iwgfl"ied Goringskat (keramiek), Jan-tij e Lahey (schilderijen) en Nataschat/,5lei- (keramiek). T/m 30/12, open di

z" van 13-17 uur.

„Meteen na de stroomuitval heb ik
de Nutsbedrijven proberen te berei-
ken. Helaas. Ik hoorde telkens een
antwoordapparaat. Daarna heb ik
de brandweer gebeld. Zij gaven het
advies de politie in te schakelen.
Pas drie kwartier later stond een
monteur van de Nutsbedrijven voor
de deur."

SIMPELVELD - Voor dirigent
Maurice Hamers nadert het uur
van de waarheid. Op 8 december
gaat hij voor de eerste maal mét
de Brassband Limburg in Drach-
ten in de topsectie van de Neder-
landse Brassband-kampioen-
schappen deelnemen aan de ti-
telstrijd. Ruim een maand later,
op 12 januari 1991, leidt Maurice
Hamers harmonie St.-Caecilia
Simpelveld in Etten-Leur in de
superieure afdeling om de lands-
titel.

Fikse schade
na inbraak

BOCHOLTZ - Voor de eerste maal
is de bekende Belgische topforma-
tie 'The Spikes' in Bocholtz te be-
luisteren. Het Uniformenfonds van
de Bocholtzer Philharmonie heeft
de groep gecontracteerd voor een
groot concert op vrijdag 28 decem-
ber in zaal Coerver aan de Dr. No-
lensstraat. Het Spikes-repertoire
bestaat uit actuele topnoteringen in
de Top-40 en 'Gouden ouwe. Het
concert begint om 20.00 uur. Kaar-
ten zijn a ’ 7,50 verkrijgbaar in de
harmoniezaal in Bocholtz.

Extreem
Hijkroop in demeterkast en consta-
teerde dat er niet 220 volt, maar
ruim 300 volt door de huisinstallatie
ging. Na onderzoek bleek dat in een
mof(een kunststof hulpstuk dat on-
der de grond ligt en leidingen met
elkaar verbindt, red.) kortsluiting
was ontstaan, waardoor de nul-lei-
ding werd onderbroken. Daardoor
liep de spanning op het net extreem

Om te beluisteren welke vorde-
ringen beide korpsen hebben ge-
maakt, vindt op donderdag 6 de-
cember in zaal Frijns aan de
Marktstraat te Simpelveld vanaf
20.00 uur een gezamenlijk 'try
out-concert' plaats. De Brass-
band Limbiurg speelt het ver-
plichte werk 'Of Men and Moun-
tains' van Edward Gregson, een
hommage aan de in 1989 overle-
den componist Eric Ball. Harmo-
nie St. Caecilia voert 4 van de 5
delen van Symfonie nummer 1
'The Lord of theRingsvan Johan
de Meij uit. St. Caecilia is voor de
nationale muziekkampioen-
schappen genomineerd op grond
van haar eerste prijs met lof der
jury met 340,5 punt, recentelijk
behaald in het Sportcentrum te
Sittard.

HEERLEN - De gebruiker van een
kantoor aan de Putgraaf in Heerlen
kijkt sinds begin deze week op te-
gen een schadepost van vijf mille,
veroorzaakt door inbrekers. De da-
ders hadden het gemunt op de com-
puter in het kantoor en wisten de
monitor en het toetsenbord te ste-
len. De computer zelf konden ze
evenwel niet 1-2-3 oppakken en
meenemen. Vandaar dat er een po-
ging werd ondernomen de kabels
van het apparaat door te branden.
Daardoor werd de computer onher-
stelbaar beschadigd.

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft gistermorgen in
Rimburg een auto aangetroffen, die
ruim een week geleden in Heerlen
werd gestolen. De auto bleek niet te
zijn afgesloten en het contactslot
was kapot gemaakt. Van de dader(s)
ontbreekt elk spoor.

Gestolen auto
teruggevonden

" Maurice Hamers aan het werk.
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" De gedupeerden
van de stroomstro-
ming (van links
naar rechts) de
heer Huberts,
mejuffrouw
Slangen en
mevrouw Meisters.

Foto: FRANS RADE

in gesprek

Zwervers
/let verontwaardiging heb ik het ar-
ikel 'De angst voor zwervers' in het
Limburgs Dagblad van 29 novem-
>er jl. gelezen. Als bewoonster van
iet Heerlense centrum zie ik deze
nensen dagelijks om mij heen, en
ie ook dagelijks dat ze geen vlieg
Lwaad doen, omdat ze daar veel te
wak en ondervoed voor zijn. En
lan lees je zon hysterische reactie
'an de bewoners van de Ruys de
Seerenbroecklaan. Ja sorry, een an-
ler woord dan hysterisch kan ik
liet vinden. Zielig hoor, mensen die
lang zijn voor medemensen, die
loor allerlei omstandigheden min-
ier bedeeld zijn dan U of ik. Ook
oevallig dat die verslaggever juist
lic avond niets kon ontdekken,
nerkwaardig toevallig. Is het juist
liet zo, dat een mens dat wil zien,
vat hij het meest vreest. En dan
vorden er zeer ongenuanceerd al-
erlei niet ter zake doende dingen bij
'ehaald. Het Aambos, een drukke
-kerstraat, bange kinderen, bange
judere mensen. Als ouders zich zo
overdreven bang gedragen, slaat dit

automatisch over op hun kinderen.
Deze zwervers horen nou eenmaal
ook bij het stadsbeeld en je kunt je
kinderen niet met* oogkleppen de
straat op sturen. Bovendien halen
ze dan de overkant van de drukke
Akerstraat helemaal niet. En wat
oudere mensen en hun angst be-
treft: die vind je overal, niet dat
schrijfster dezes daar geen begrip
voor heeft, want ook bij mij wonen
ouderen die midden in het centrum
twee tot drie veiligheidssloten op
slot doen zo gauw de winkels dicht
zijn. Zolang dit alles zich maar tot
de Derde Wereld beperkt, is het een
interessant gespreksonderwerp of
de 'Ver van mijn bed show. Men-
sen, wees'blij met de weelde die je
hebt en toon eens wat begrip voor
de achtergronden van de zwerver.

Misschien een tip voor bij een over-
vloedig kerstdiner. Tot slot wil ik de
mensen een compliment maken die
op een gezonde en constructieve
manier daar helpen waar ze kunnen
helpen met, zoals ik weet, zeer be-
perkte middelen.
HEERLEN CharlotteBarten

keiijk te stellen: „Het zal uiteinde-
lijk een strijd worden tussen de
maatschappijen.".
Marianne Meisters wil die raad
graag opvolgen. „Maar", zegt zij. „Ik
schiet er niets mee op. Gisteren heb
ik een brief ontvangenvan de Nuts-
bedrijven. Zij betreuren de gang
van zaken, maar zij betalen de scha-
de niet. En via onze verzekerings-
agent heb ik inmiddels vernomen
dat ook zij niet kunnen helpen. Een
zalig kerstfeest kan ik nu wel verge-
ten. Mijn spaarcentjesvoor de kerst-
cadeaus heb ik immers naar de re-
parateur kunnen brengen.

„Ik heb nog een sprankje hoop. En
dat is de advocaat van de CNV. Die
gaat voor ons de zaak uitzoeken. De
buren Huberts en Slangen hebben
eveneens een advocaat in de arm ge-
nomen. De stroomstoring heeft ook
bij hen voor ruim vijftienhonderd
gulden schade veroorzaakt".

hans rooijakkers
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15 U_lL____^^— i Diabo B.V. boort en zaagt in alle beton. ■'
_

_^_ -._ ._— -;I,r^TM_l SirÈ-"*^ Adres: Industrieterrein de Beitel 108 , FeijenS leesportefeuiMeS 111 IMCN rfn —2 -
Nic Dassen aanhangwagens ~tll"s^7" Heerlen-TeL 045"414151- fsp

A< Kl-,,C Absbroekstraat 3. Munstergeieen ïf":*-,""" II UMl' III"I ■<Verk., verh,, repar., speciaalbouw. Uw specialist voor autoleasing Pn^DËl r\ Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel SIMPELVELD J «iiiiifiisiß

Onderd. v. alle merken. Stationsstr. Vraag vrijblijvend offerte. MfifTfifiPPMHg O \\~Yn\ ol(0)C?S L voor informatie 04490-1121- L-~^r-J
8-10, Kerkrade. 045-455088/452501. ■Uii£lU£M_-_____l_______--l UUUUUU|J_JWeJU rolluiken zonwering

Ki^l]_s__jïT_Éi__! l_y'_>l\ lIIEKO-S , (nACJOODDU

, _
ftethlie Groencentrum Bok - tel. 215366 r-

Aanhangwagens Jo Knops ||afc_E___Ji ** T TVW TéSm^ll".t H. Hoeppermans CV. «Ww"». Sffi.SJÏÏTÜM
100 stuks in voorraad. Tevens alle on- Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek, tard 04490-25363; Weert 04950- Sanitair, cv . dakwerk, gas. water,
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid ~ „.. _ 045-222333. Stalen, roestvrijst., mes- 32464. Uw adres voor betere foto's. wateronth , noolontstop Emmaplein 8 Mithra Hprnal h v
195 Sittard. Tel. 04490-12718. AutOCCntr. COllaiïS-EliïOpcar sing enz. bouten, moeren in metr., Heerlen Tel 045-713265 , Htirtrouwde adres voor al uw rollui- ü_Vir^____. -_i

Leasing voor korte en lange termijn metr. fijn u.nTu.n.c en ww-draad. ken of onderdelen, kunststof schroten. »!’ mWimUlMtlVl^fen^oïsS^5^6'^6' 9 45' H6er" pEchr!" ïïtefïSïk v^mïurbev^s.' S?~~~ _ -^f-l _____ service of reparaties Beitel 4, 6466 GZ J\j£jr~«"^^
Bj-iLi-J-WljMiliièH BlfÏTTTTlfflfl'rïTß oud n Verandadakplaten, plexiglas of Lexan-

-__-__-__---________-__U________ Nergens voordeliger. Op t Bergske 9 thermoc|ear. Hofdwarsweg 7, Geleen- Sl

Waltmans &de Bruijn Autospuitbedrijf Jan Hoekstra Bloemisterij De Klomp" G.V.L. Restauratie, 045-226000 SBLWa.i'ZS'Sw. KS KSm32 " 0449°-53865 E
Aannemersbedrijf voor goed en dege- De Koumen 48 Hoensbroek, 045- J^gr en a rës" vo ?7uw snijbloe- Spec. gevelremigmg, renov.. kelderaf- 1' 9 concTseS antw paa d:hjk vakwerk, zowel verbouw, nieuw- fl 6/2» * °IJcÏÏL0

tl,ds^, 1?ti IpSISLÏ' men * bruidsboeketten * grafstuk- dichting, voegw". vochtwering 10 jr. jS?y rijden Ru tercet. Daalderhof mn 7nnu/prinn _________T^T-^-*______D_lbouw als onderhoud. Palestinastr. spray eni grondmat. * anti-d efstalsle- ken Dorpstr./O, Brunssum, tel. 045- schrift garantie. Stralen van meubels, oirsbeek 04492-4679 MICA ZOnwer ng 8222H51153, Heerlen, tel. 045- des * luidsprekerboxen * antennes. ?s?i _7 uu u"u

autoDlaatwerk velaen chassis etc
-ir-ueei*. im__ ho/.. Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-

-415222/419726.
_-_j-#. h " y ■ men. Vraag vrijbl. prijsopgave. Show- o

room Sittarderw-116, Heerlen. 045- -__]___.

HK223JgJJ§^| Siebreco Muurcoating ■■HfflHSfflMi IZ^——-■_. X^H^HK
Phric ArianK Z__* / Voor muurcoating, gevelreiniging en VÜOTUlfcElfö
-mm. nuaiuo *_»■■# vochtwering met garantie. Siebreco, \ modeiienburol -^^—i^^^^^^" datpakt altijd goed uit <

Autobedrijf Kwarten V.O.F. Xi mSsS" if eaTcSi .adem i i«h_r_ ÏS0 38' Heer'en' Te' °45" x#%f Ralei9h Cycle-Center Helgers . tKastanjel 148 Hoensbroek. 045- Voe?e^ BORSU Limburg 752069. \^^% Rumpenerstraat 62-50, Brunssum SctlOenmaekerS Verhuizingen H.t
214171. Gratis bij APK-keunng: CO. Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise- /V \ 252709 Raleigh Mountainbikes 625 - Ridderweg 47, Heerlen.
+ koplampen afstellen en nakeuring. ring. Telefoon 045-210419, Ganzewei- / \ Sport- en stadsfietsen + reparaties' 045-411281. Fax: 414096.

Liever 100%rijles de 127, 6413 GD Heerlen. -Jl/r-^— „1,,^ I / Zonder aanbetaling mogelijk.
dan 30°okorting WAJ Heenerbaans2e 6418ch Heerlen Stikkelbroek Transport b.v.

Opel BergSteyn Autorijles is een zaak van vertrouwen. JljV^ M 111 111 ll'l *■■■* -fT~—i Laanderstraat 109-111, Heerlen Ji
APK-keurmgsstation. Rijksweg 61, Ga daarom naar de vakman met jaren W^§ mmmtlm\mmmMm\^m\m Organisatieburo voor modeshows en m&> j_^tJ!lHi]j;^:ljil;llL_j?| 045-715045 P
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700. ervaring. Kies een van onderstaande "[J*f andere mode-evenementen. Opl. man- Wtdp JfÊÊmÊMÊ^ÊËÊÊÊ* ,

B.BR. 0.-beroepsrijscholen. Houtindustrie Pelzer BV nequin/dressman, fotomodel, host- '-^J _Jfc
A.rtrmisrhnnl I Piiten Rnin^.im Emball"' Pallet"' verpakkings- en stop- /hostess- lnfo: 045-422424. f~ uw verhuizer \

e ei . J^chooiijjten Brunssum G. Heutmekers BV hout;eike-, beuke-enesse-, plaathout; Schilderw. Bijsmans Heerlen „ / l7_^ .barage beüregtS en CO. Groothandel in dakbedekkingsmateria- goedkoop stookhout. Rijksw. 36, Onderhouds- en utiliteitswerken it "- i'-*H^~i k
Off APK-keunngsstation ien 2. dealer J"?^1 0̂1 Sjef Dorenber9 Heerlen len, lood en zink. Sluisweg 4, Bom, tel. Wahlwiller. 04451-1218. j —̂7 —: kunststoftoepassingen « betonrep. it
Iveco bedrijfsauto's Lindelauferge- U4b-_1 J7JS 04498-53100. Fk§M M 9evelreiniging graffitybestrijding. L "^ -^J^^ A *
wande 8, Voerendaal. 045-752888.' Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade m\^ mmmmmmmmmmmWffm Heerlerbaan 134. tel. 045-425550. W^ESSS PUB*

045-415597 fi _BBBB_F W^L^m\W^^E!!9B^Ê^WmWm^m\
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Dordrecht ’90 straft tamme Venlonaren af: 6—2

VVV met beide
benen op grond

Produktief
kwartiertje
Fortunezen

door hans straus

Van onze verslaggever

VVV-trainer
Rayer boos op
eigen aanhang

DORDRECHT - VVV genietnog steeds na van de periodetitel.
Daar profiteerde afgelopen zondag het Roosendaalse RBC van(0-0), gisteravond deed Dordrecht '90 haar voordeel met detamheid in de Venlose ploeg, eindstand 6-2. WV stond er bijen keek er naar. Door deze nederlaag heeft de Venlose club deaansluiting met koploper de Graafschap voorlopig verloren

SITTARD - De Fortuna-reserves
deden goede zaken, want het duel
tegen RBC 2 werd met ruime cijfers
gewonnen (5-2), waardoor de ploeg
in de kop van het klassement een
woordje blijft meespreken. Taihut-
tu bracht de thuisclub al na vijf mi-
nuten met een schitterend doelpunt
aan de leiding: 1-0.
Hierna had Fortuna het beste van
het spel. De ploeg creëerde kansen,
maar puurde hier geen rendement
uit. Halverwege de tweede helft
scoorde Van Roessel uit een tegen-
aanval ineens de gelijkmaker. Pas
na dit doelpunt schrokken de Fortu-
na-spelers wakker, want binnen een
kwartier stond de ruime eindover-
winning vast. Met twee doelpunten
vergrootte Lasada de marge tot 3-1,
waarna Scp tegenscoorde. Via Usta,
die de Roosendaalse doelman met
een formidabel schot van vijfen-
twintig meter passeerde en Dören-
berg, behaalde Fortuna Sittard toch
nog een ruime, maar wel verdiende
overwinning: 5-2.

Fortuna Sittard 2 -RBC 2 5-2 (1-0). 5. Tai-
huttu 1-0; 67. Van Roessel 1-1; 70. Lasada
2-1; 73. Lasada 3-1; 77. Scp 3-2; 79. Usta
4-2; 84. Dörenberg 5-2. Toeschouwers 150.
Scheidsrechter Eikhout. Gele Kaart: Jans-
sen (Fortuna Sittard).

MVV 2 verspeelt
kostbaar puntWereldkampioen zelfverzekerd naar winst in monsterpartij

Riante positie Kasparov

Dordrecht - WV 6-2
Graafschap 19 14 5 0 33 43-19
WV 19 12 4 3 28 38-19
NAC 19 10 7 2 27 45-25
AZ 19 11 4 4 26 31-17
Eindhoven 19 10 4 5 24 31-21
Helm. Sp 18 8 6 4 22 26-22
Heracles 18 7 7 4 21 27-16
GA Eagles 19 7 7 5 21 36-25
Haarlem 19 8 5 6 21 32-32
Dordr.'9o 19 6 8 5 20 36-31
Emmen 19 4 10 5 18 26-31
RBC 18 4 8 6 16 22-25
CambuurL 18 5 5 8 15 19-33.
Den Bosch 18 5 3 10 13 26-26'
Telstar 18 3 7 8 13 19-28"
Vlissingen 19 5 3 11 13 23-42Excelsior 19 4 4 11 12 29-49
Veendam 19 3 5 11 11 27-43
Wageningen 18 3 3 12 9 30-43
FC Zwolle 18 1 7 10 9 14-33
Graafschap. Eindhoven en VVV periode-
kampioen

KNVB, beker, tussenronde:
Heracles- Telstar 5-2 (1-1). 6. Van den Hoo-
genband 0-1, 36. Velten 1-1, 48. Hasselbaink
1-2, 54. Reuser 2-2. 72. Velten 3-2, 78. Velten
4-2, 85. Waslander 5-2. Scheidsrechter: Jans-sen. Toeschouwers: 1.000. Gele kaart: Van
Goozen (Heracles) en Masefield (Telstar).
Tweede ronde (15 december): Heracles -Feyenoord.

Eindhoven - Wageningen 1-3na verlenging
(0-0, 1-1). Tweederonde (15 december):
NEC - Wageningen.

Verheijen
onderuit

IJSUM - Gijs Verheijen heeft
i^/ 1 gehad dat Sander Groen zich\J_ "ad ingeschreven voor het TN-
J? toernooi in Bussurn. Groen, de
tonale nummer tien, moest nu
pJJJificatie spelen en ontmoetteheijen in de tweede ronde. In
Lj partij won Groen met

' °-l van de Sevenummer.

dames is Mara Eijkenboom
>Jj steeds de beste Limburgse. Zij
(2** 3lste. Als zij nog verder terug-
-5 *komt zij onder Eveline Hamers
tJtaan die 36ste is. Evelyne Dul-
l^s is van de wereldranglijst ver-
fden. Op de Audi-lijst staat zijte.

De trage VW-dekking had de
grootste moeite met de speersnelle
Romeo Wouden en Dirk van der
Laan, die bovendien agressiever
speelden dan de Limburgers. In de
dertiende minuut was het al raak
toen Wouden doorliep op een ver-
keerde terugspeelbal van Verbeek".

thuisploeg,' die onder trainer HansVerèl Engels speelt, loonde de
moeite. Toen Langerak een uitgooi
van VVV-goalieRoox onderscheptekon het Dordtse publiek de 10l niet
op: 2-1. In de 41e minuut was het
weer raak toen Wouden een door-kopbal van Langerak inschoot: 3-1. f VVV probeert iets terug te doen. Terwijl Zaeed Janfada (links) toekijkt, strijdenRoel Liefden(Dordrecht) en Josvan Aerts om de bal. Foto: JOHNDÉ PATER

gORDRECHT - WV-trainer
ftenk Rayer was na afloop vanJ?t duel Dordrecht-VW (6-2)
j^et te spreken over de luidruch-

meegereisde aanhang. „Dit*ta geen supporters. Ordinairej^heldpartijen zyn uit den boze.
fre supportersgroep zal doorge-
Icht worden en geselecteerd. Dit

niet stimulerend voor1,6 spelers". Rayer drukte zich in
gekozen bewoordin-en uit over de Venlose fans: „We

boeten het kaf van het koren
.^heiden en de slechte elemen-
£l binnen de aanhang elimine-

Volgens Rayer staat deze
jjroepvan een man of zes als 'rad-
? -aiers bekend bij de leidingv*n de Venlose club.'

De tegentreffer van Niels Gerestein
in de twintigste minuut kon niet
verhullen dat VVV zich qua felheid
de kaas van het brood liet eten. De
opportunistische aanpak van de

Kansjes Dordrecht - VVV 6-2 (3-1). 14. Wou-den 1-0, 21. Gerestein 1-1, 24. Lange-
rak 2-1, 43. Wouden 3-1, 67. Wouden
4-1, 70. Molenaar 5-1, 72. Fok 6-1, 85.
Van Aerts 6-2. Scheidsrechter: Blan-
kenstein. Toeschouwers: 800.
VW: Roox, Janfada, Rutten, Rayer,-5. Polman), Verberne (59. Dries-
sen), Van Aerts, Janssen, Verbeek,Boere, Derix, Gerestein.

Romario wellicht
toch naar Brazilië

LYON - Gari Kasparov heeft na een
zege in de zestiende partij riante uit-
zichten op behoud van zijn wereld-
titel schaken. Met nog acht partijen
te spelen heeft hij een voorsprong
van één punt op uitdager Anatoli
Karpov: 8 1/2 tegen 7 1/2 punten.
Kasparov heeft aan nog 3 1/2 punten
voldoende voor prolongatie van het
kampioenschap.

Nijssen
uit top-5

J^VERSUM - Torn Nijssen staat. t meer in de top-5 van de Neder-
ige tennisheren. Nu Jan Sieme-is, Paul Krajicek en Jacco El-jp* internationaal successen boe-
o zijn ze Nijssen op de ATP-ran-
iJf gepasseerd. Nijssen is op diti^ent zevende omdat ook Scha-
j s hem met miniem verschil voor

DEN BOSCH - In de strijd om de
eerste plaats verloor MVV 2 een.
kostbaar punt in Den Bosch. In de
eerste helft waren de beste kansen
voor de Maastrichtse ploeg, die dan
ook na een kwartier verdiend op
voorsprong kwam. Vanuit de defen-
sie belandde de bal bij Franssen, die
Joordens vervolgens met een beke-
ken hakballetje in stelling bracht:
0-1. De MWers hadden hierna mo-
gelijkheden genoeg om de voor-
sprong verder uit te bouwen, maar
slaagden hier niet in. Vlak na rust
zorgde Metten voor de Bossche ge-
lijkmaker, waarna Cuyk de thuis-
club zelfs aan een voorsprong hielp:
2-1. MW leek op een nederlaag af
te stevenen, maar vijfminuten voor
tijd was een bevlieging van Nöllgen
voldoendevoor de gelijkmaker: 2-2.
Maurice Benneker moest overigens
in de slotfase met een gapende
hoofdwond naar het ziekenhuis
worden vervoerd, na een onbesuis-
de charge van een Bossche speler.
Met drie hechtingen keerde de on-
fortuinlijke MWer toch met zijn
ploeggenoten naar huis.

De overwinning in de 136ste onder-
lingepartij voor een WK-tweekamp,
die een langdurige remisereeks in
New Vork en Lyon (vanaf de der-
tiende partij werd hier geschaakt)
onderbrak, kwam in drie etappes
tot stand. Het duel werd zaterdag na
vijf uur afgebroken en ook zondag
viel er na nog eens zes uur spelen
geen beslissing. Maandag had
eigenlijk de zeventiende partij ge-
speeld moeten worden, maar de we-
reldkampioen achtte het verstandi-
ger een time out aan te vragen en
zich volledig op de afgebroken stel-
ling te concentreren. Dit duel staat

- Romario krijgt
[^schijnlijk toch zijn zin. Van-
£_ beslist het bestuur van PSV of
j. geblesseerde spits naar Brazilië
p(ü om daar verder te herstellen11 zijn enkelblessure. Manager

Ploegsma nam gisteren alle

' om uit te vissen wat er loos is
?* zijn duurste werknemer, die dit

nog nauwelijks waardel6ft gehadvoor PSV.
perste instantie hadPloegsma ge-

Romario eens geducht de
uit te vegen vanwege diens

j^Ur, maar de manager legde
het oor te luister bij

ft ster. „Het is een heel lang ge-

sprek geworden,van ruim twee uur.
Ik heb eens heel goed naar hem ge-
luisterd. Hij zit met een verschrik-
kelijk probleem is me gebleken. Die
jongen staat er mentaal slecht voor.
Hij wil verschrikkelijk graag voet-ballen. Niet ergens anders maarhier, bij PSV, nog zes jaar om pre-
cies te zyn. Anderen denken mis-
schien dat hij geen zin meer heeft,
maar dat klopt niet".
Romario lijkt Ploegsma ervan tehebben overtuigd dat het beter isvoor zijn blessure in een warm, bijvoorbeeld Braziliaans klimaat teherstellen. „Ik weet nog niet wat wegaan doen, er zijn zo veel mogelijk-heden. Het kan zijn dat hij dezeweek al vertrekt ja. In elk gevalmoet hij uiterlijk 2 januari terug
zijn, want dan vertrekken we naarIndia."

Na de rust bleef het eenrichtings-
verkeer richting het doel van John
Roox. WV kreeg kansjes maar
Dordrecht won de meeste duels en
zag die inzet beloond. Wouden
scoorde in de 68e minuut zijn derde
treffer en besliste de wedstrijd. Dor-
drecht-trainer Verèl toonde even la-
ter over een gelukkige hand van
wisselen te beschikken. Zowel in-
valler Fok als Molenaar konden nog
scoren. Dat Jos vanAerts vier minu-
ten voor tijd voor WV 6-2 binnen-
schoot, kon de pijn niet verzachten.

WV-trainer Rayer had ook geen
pasklare verklaring voor de 'off-day'
van zijn ploeg. Rayer: „In de eerste
helft hebben we voor Sinterklaas
gespeeld. Het is zelden dat we zo-
veel kansen weggeven. We hebben
ons zelf in de problemen gebracht
door fout op fout te stapelen. Ik
hoop dat we hiervan geleerd heb-
ben. Want zaterdag komt Dordrecht
naar Venlo en moeten we minder
feller zijn, minder lief. We zijn op
agressie afgebluft. Dat moet nu an-
ders. Het VVV van vanavond was
niet de ploeg die ik ken." " Gari Kasparov heeft riante

uitzichten op behoud van zijn
wereldtitel schaken. scorebord

Den Bosch 2 - MVV 2 2-2(0-1). 15. Joordens
0-1; 50. Metten 1-1; 60. Cuyk 2-1; 85. Nöll-
gen 2-2. Toeschouwers 75. Scheidsrechter
Kluitenberg.

eerste divisie

De partij had 102zetten in beslag ge-
nomen. Volgens statistici is het
slechts drie keer eerder in de histo-
rie om de wereldtitel schaken voor-
gekomen dat een partij meer zetten
in beslag nam. Het record staat op
124 zetten (de vijfde partij tussenKortsjnoi en Karpov in Baguio City,

De taktiek van Kasparov was er op
gericht met subtielezetjes van toren
en koning het matnetrond de steeds
meer in de hoek gedrongen zwarte
koning aan te trekken. Karpov was
gedoemd zetten met zijn loper te
doen. Met lede ogen moest hij toe-
zien hoe Kasparov, die niet meer
dan vier minuten nodig had voor
het voltrekken van het vonnis, zijn
koning op het strategische veld e7
bracht. Toen mat met de toren op de
onderste lijn en de loper op de dia-
gonaal,onvermijdelijk was, staakte
Karpov met een hulpeloos gebaar
de strijd. Opnieuw bleven beide
kemphanen overigens nog even na-
praten.

Subtiele zetjes

Hoewel Kasparov, die met wit
speelde, een voorsprong had in ma-teriaal (een kwaliteit meer) warende meeste deskundigen van me-ning, dat Karpov nog altijd goede
kansen had op remise. In het kamp
van de uitdager waren de gezichten
maandag echter steeds somberder
geworden. De computer, die te hulp
werd geroepen, had immers aange-
geven, dat wit binnen vijftien zetten
kon winnen.

Kasparov wist dit ook. De Spaanse
meester Ricardo Calvo, een goede
vriend van Kasparov, verklaarde
dat de titelhouder er sinds zondag-
avond van overtuigd was, dat hij de
ban in zijn voordeel kon breken. Hij
verscheen zelfverzekerd op het po-
dium, glimlachte zo nu en dan enkeek meer de zaal in dan naar het
bord. Kasparov maakte zich ook
geen moment zorgen om de krappe
tijd, diehem restte: voor zestien zet-
ten had hij nog elf minuten beschik-
baar. De afgegeven zet, die scheids-
rechter Geurt Gijssen uit de enve-
loppe haalde, was Te7-a7.

Kansen

1978). Het twintigste treffen tussen
Tal en Botwinnik in 1961 (Moskou)
vergde 121 zetten, de veertiende
ontmoetingtussen Tarrasch en Las-
ker in 1908 (Düsseldorf en Mün-
chen) werd in 119 zetten beslist. Al
deze marathonduels eindigden in
remise.
Volgens de aanwezige experts in
Lyon had Kasparov geen hulp van
een computer nodig gehad om de
winstweg te vinden! „Er is geen ap-
paraat als de Deep Thought nodig
om zon stelling te behandelen", al-
dus de Engelse grootmeester Wil-
liam Watson. Ondanks het verlies
achtten velen Karpov nog niet afge-
schreven. „Hij komt terug. Hij heeft
nog steeds een kans", aldus de Sov-
jetrus Alexander Rosjal. „Ik durf
niet aan te geven welke kant het op-
gaat", zo zei zijn landgenoot Anatoli
Lein. „Het is een hele vreemde
tweekamp. Alles is nog mogelijk."
Zettenverloop zestiende partij: Kasparov
(wit), Karpov (zwart): 1. e2-e4 e7-e5, 2. Pgl-
f3 PbB-c6, 3. d2-d4 esxd4, 4. P£3xd4 PgB-f6,
5. Pd4xc6 b7xc6, 6. e4-e5 DdB-e7. 7. Ddl-e2
Pf6-d5, 8. c2-c4 Pds-b6, 9. Pbl-d2 De7-e6, 10.
b2-b3 a7-a5, 11. Lcl-b2 LfB-b4, 12. a2-a3
Lb4xd2+, 13. De2xd2 d7-d5, 14. c4xds
c6xds, 15. Tal-el 0-0, 16. Tclxc7 De6-g6, 17.
i--i3 LcB-fo, 18. g2-g4 Lfs-bl, 19. Lfl-b5 TaB-
-cB, 20.Tc7xcB TfBxcB, 21. 0-0 h7-h5, 22. h2-h3
hsxg4, 23. h3xg4 Lbl-c2, 24. Dd2-d4 Dg6-e6,
25. TH-f2 TcB-c7, 26. Tf2-h2 Pb6-d7, 27. b3-
-b4 asxb4, 28. a3xb4 Pd7-fB, 29. Lbs-fl Lc2-
b3, 30. Ln-d3 Lb3-c4, 31. Ld3-f5 De6-e7, 32.
Dd4-d2 Tc7-c6, 33. Lb2-d4 Tc6-a6, 34.Lfs-bl
Ta6-a3, 35. Th2-h3 Ta3-b3, 36. Lbl-c2
De7xb4, 37. Dd2-f2 PfB-g6, 38. e5-e6 Tb3-
bl + , 39. Lc2xbl Db4xbl + , 40. Kgl-h2
f7xe6,41. Df2-b2 Dblxb2+, 42. Ld4xb2 Pg6-
f4, 43. Th3-h4 13f4-d3, 44. Lb2-c3 e6-e5, 45.
Kh2-g3 d5-d4, 46. Lc3-d2 Lc4-d5, 47. Th4-h5
KgB-f7, 48. Ld2-a5, Kn-e6, 49. Ths-h8 Pd3-
b2, 50. ThB-eB+ ke6-d6, 51. Las-b4+ Kd6-c6,
52. TeB-c8 + Kc6-d7, 53. TcB-c5 Kd7-e6, 54.
Tcs-c7 g7-g6, 55. Tc7-e7+ Ke6-f6, 56. Te7-d7
Lb3-a2, 57. Td7-a7 La2-c4, 58. Lb4-a5 Lc4-
d3, 59. f3-f4 esxf4, 60. Kg3xf4 Ld3-c2, 61.
Ta7-a6+ Kf6-f7, 62. Kf4-e5 Pb2-c3 + , 63.
Kesxd4 Pd3-f2, 64. g4-g5 Lc2-f5, 65. Las-d2
Kf7-e7, 66. Kd4-d5 Pf2-e4, 67. Ta6-a7+ Ke7-
-eB, 68. Ld2-e3 Pe4-c3 + , 69. Kds-e5 KeB-dB,
70. Le3-b6+ KdB-eB, 71. Ta7-c7 Pc3-e4, 72.
Lb6-e3 Pe4-g3, 73. Le3-f4 Pg3-h5, 74. Tc7-a7
KeB-fB, 75. If4-h2 Phs-g7, 76. Lh2-gl Pg7-h5,
77. Lgl-cs+ kfB-gB, 78. Kes-d6 KgB-fB, 79.
Lcs-d4 Lfs-g4, 80. Ld4-e5 Lg4-f5, 81. Ta7-h7
KfB-gB, 82. Th7-c7 KgB-fB, 83. Kd6-c6 KfB-gB,
84. Tc7-e7 KgB-fB, 85. Les-d6 KfB-gB, 86. Te7-
-eB+ KgB-f7, 87. TeB-e7+ Kf7-gB, 88. Ld6-e5
KgB-fB, 89. Te7-a7, Lfs-g4, 90. Kc6-d6, Lg4-
h3, 91. Ta7-a3, Lh3-g4, 92. Ta3-e3, Lg4-f5, 93.
Kd6-c7, KfB-f7, 94. Kc7-dB, Lfs-g4, 95. Les-
-b2, Lg4-e6, 96. Lb2-c3, Le6-f5, 97. Te3-e7 + ,
Kf7-fB, 98. Lc3-e5, Lfs-d3, 99. Te7-a7, Ld3-
e4, 100. Ta7-c7, Le4-bl, 101. Les-d6+, KfB-
-gB, 102.KdB-e7, zwart geeft het op.

nu voor Pakjesavond op het pro-
gramma, waarbij Karpov de rol van
zwarte Piet heeft.

Alcoholverbod
bij ijshockey

Rust voor
Van Basten

Andreas Brehme
BERTI VOGTS kan op 19 de-
cember in de vriendschappelijke
interlandwedstrijd tegen Zwit-
serland, geen beroep doen op
Andreas Brehme. De 30-jarige
verdediger van Internazionale
ondervindt te veel hinder van
een kuitspier. Al eerder viel
Bayern-middenvelder Strunz ge-
blesseerd af.

het eind van dit seizoen.

In Praag wilde Chovanec niet in-
gaan op vragen over zijn nieuwe
club. Wel gaf hij te kennen graag
in Nederland te willen blijven,
maar dan bij een kleinere eredi-
visieploeg. Hij onthulde verder
dat FC Nürnberg, de club van
Arie Haan, hem voor een halfjaar
wilde lenen van PSV. Dat aan-
bod had Chovanec echter zelf af-
geslagen.

Chovanec zei verder blij te zijn
dat hij bij een club als PSV
mocht spelen. Hij betichtte ma-
nager Ploegsma echter van fou-
ten in het beleid. Volgens de
Tsjech zijn er door Ploegsma
veel te veel middenvelders inge-
kocht, daar waar het PSV aan
spitsen, met een geblesseerde
Romario en Ellerman, ontbreekt.

heeft van de medische staf van
AC Milan drie dagenrust voorge-
schreven gekregen. De Neder-
landse spits kreeg in het duel te-
genLecce een trap tegen zijn lin-
kerknie. Een forse kneuzing
noopt hemeen paar dagenrust te
nemen. Van Basten reist echter
wel mee met AC Milan naar To-
kyo, waar zondag de wedstrijd
om de wereldbeker tegen de
Zuidamerikaanse - kampioen
Olimpia Asuncion op het pro-
gramma staat. Eerder werd be-
kend dat de Italiaanse ploeg de
middenvelders Evani en Ance-
lotti wegens zware blessures ge-
ruime tijd moet missen.

Chovanec
kondigt

vertrek aan
- PSV-speler JozefCho-anec heeft zijn vertrek bij dc

j.lr»dhovense club aangekon-
digd. Dc Tsjech deedxlat op een
£ci -conferentie in Praag. Chova-
■Jccec was in zijn geboorteland als
i^rtegenwoordiger van Philips
j.'J dc opening Van dc eerste Phi-
'Ps-vestiging in Tsjechoslowa-

„Dit is mijn laatste dienstoor dc ciub", aldus Chovanec,.ö-Voudig international van zijn

eigens Chovanec heeft hij, on-
lj ftks eerdere beloften, geen
J*ns gekregen van trainer Rob-n- Dc Engelsman had Chova-

beloofd dat hij zou spelenna-
ia' dc Braziliaan Romario met
j^gang van 1 november 'voetbal-
z werd. Chovaneclf komt met ingang van 1 ja-
c^ari i991 in die positie. Zijnotltract bij PSV loopt nog tot

BRYAN ROBSON keert op 12
december terug in het internatio-
nale voetbal. De vroegere aan-
voerder van het Engelse team
speelt op die dag een oefenduel
met Engeland B tegen Algerije.

TOKYO - Marco van Basten

LOTHAR MATTHAUS is door
de lezers van het Engelse blad
World Soccer uitgeroepen tot
'wereldvoetballer van het jaar
1990. Het Westduitse team, dat
in Italië wereldkampioen werd,
is uitgeroepen tot sterkste elftal.

Beste coach werd Franz Becken-
bauer. Matthaus bleef de Italiaan
Schillaci ruim voor, na Becken-
bauer eindigde de Joegoslavi-
sche coach van Costa Rica, Bora
Milutinovic.

DIEGO MARADONA heeft gis-
teren nogmaals zijn ongenoegen
over zijn verblijf in Napels be-
kend gemaakt. In een interview
met een televisie-maatschappij
verklaarde hij: „Het einde na-
dert. Ik ben aan rust toe. Geen
contract kan mij in mijn vrijheid
beperken."

WATFORD heeft het contract
met de Amerikaanse doelman
Tony Meola ontbonden. De num-
mer laatst in de tweede divisie
zette de Amerikaan slechts één
keer in een officieel duel in: te-
gen Bristol Rovers. Meola hoopt
ander werk te kunnen vinden in
Europa.

Robson kampt al sinds juni met
een blessure waardoor hij ook de
eindronde van het topernooi om
het wereldkampioenschap mis-
te.

reserve divisie
Den Bosch 2-MVV 2 2-2
Fort. Sittard 2-RBC 2 5-2PSV 2-RKC 2 0-0
NAC 2-NEC 2 2-1
MW2 13 10 2 1 22 31-16
WV2 11 9 2 020 34- 8
Fort. Sittard 2 10 6 2 2 14 26-16
RKC 2 11 6 1 4 13 27-20
PSV 2 11 5 2 4 12 23-13
Roda JC 2 9 4 3 2 11 18-16
Helmond Sp. 2 11 5 1 5 1122-19
NAC 2 12 4 2 6 10 25-29
RBC 2 113 3 5 9 18-25
Den Bosch 2 13 3 2 8 8 15-30
Willem 112 10 1 3 6 5 15-28
Eindhoven 2 8 116 3 5-16
NEC 2 10 1 0 9 2 16-39
Programma:
Donderdag a.s. 19.30 uur:
VW 2-Helmond Sp. 2
Eindhoven-Roda JC 2
Dinsdag 11 dcc. 19.30 uur:
MW 2-VW 2
Roda JC 2-NAC 2
Willem II 2-PSV 2
RKC 2-Fort. Sittard 2
RBC 2-Den Bosch 2
Helmond Sp. 2-Eindhoven 2

Dekker coach
betaald voetbal

SITTARD - Chris Dekker, de man
die bij Fortuna Sittard aan het
hoofd van de jeugdopleiding staat,
kreeg gisteren vanuit Zeist deblijde
mare, dat hij geslaagd isvoor het di-
ploma coach betaald voetbal. Dek-
ker, die enkele maanden na zijn cur-
susgenoten op examen moest om-
dat hij tijdens de eindtesten zijn
voet in het gips had, doorliep de
examen in de afgelopen maand.
Gisteren vernam hij dat dit met suc-
ces was gebeurd en hij thans in het
bezit ios van het hoogste Neder-
landse voetbaltrainersdiploma.

UTRECHT - De Utrechtse ijshoc-
keyclub IJCU heeft in overleg met
de directie van de Vechtse ijsbaan
en de politie besloten geen alcohol
meer te schenken voor en tijdens
wedstrijden. Dit naar aanleiding
van de vechtpartijen op de tribunes
bij de ijshockeywedstrijd IJCU-
Rotterdam afgelopen zondag. '
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in omstreken bijeen. De arbiters
eisen ook dat harde maatregelen
tegen Eendracht worden geno- I'men.Volgens Kievits is dat waar-

ters, Van Schendel, was het de
bekende druppel. Hij riep zijn
collegae van de groep Oss/Uden

Sven Montag: 'Geperfectioneerd dopingsysteem van hogerhand bevolen'

Menselijke proefkonijnen om
prestatieniveau te verhogen

Oproep tot staking
Ook Brabantse scheidsrechters zijn geweld spuugzat

BERLIJN/HAMBURG - Nieuwe onthullingen in het Duitse
blad „Stern" geven aan hoe wijd verbreid het gebruik van ver-
boden middelenin de sport in de voormalige DDR was. In zijn
nieuwste uitgave bericht het blad onder meer over proeven op
mensen, waarmee de Oostduitse sportartsen probeerden het
prestatie-niveau van topsporters te verhogen.
Het thema is nu het met medica-
menten beïnvloedenvan het centra
le zenuwstelsel. In de het blad tei
beschikking staande documenten
wordt het middel „Vasopressin" ge-
noemd. Het middel diende ter „op-
voering van het concentratievermo-
gen en de bewegingscoördinatie",
bij niet met name genoemde turners
uit Potsdam en Frankfurt aan de
Oder, vijf schermers van de nationa-
le ploeg van de DDR en in totaal
veertien voetballers. Het middel
werd toegediend tussen 1985 en
1988. Daarnaast is bij vier gewicht-
heffers en 31 boksers „Piracetam"
gebruikt voor het „vergroten van de
agressiviteit".

646". Dit middel werd getest om het
gebruik van anabole steroiden te
maskeren. Met name wordt in deze
samenhang de sprintster Kerstin
Behrendt genoemd. De atlete maak-
te deel uit van de 4 x 100 meter
ploeg, die in Seoul zilver veroverde
en op 1 september bij de Europese
titelstrijd in Split, goud. Het middel
zou haar in de winter van 1987/1988
gelijktijdig met „Oral Turinabol"
verstrekt zijn. Als standaard middel
zou het anti-oestrogeen „Clomi-
phen" gebruikt zijn. Op drie leden
van een vier-mans roeiploeg, die bij
de Spelen van 1980 in Moskou goud
veroverde en twee roeiers van de
acht die in hoofdstad van de Sovjet-
unie goud veroverde, zou het mid-
del getest zijn.

Bodo Hollemann, voorzitter van de
DSV, heeft inmiddels verklaard, dat
zijn organisatie voor maatregelen
„duidelijke bewijzen" nodig heeft.

Heviger
De bekentenis van Raik Hanne-
mann heeft talrijke clubgenoten
van dezilveren medaille-winnaarop
de 200 meter wisselslag bij de Euro-
pese titelstrijd van vorig jaar in
Bonn in een kwaad daglicht gesteld.
Van hen hebben er zes zich ge-
plaatst voor de Duitse zwemploeg,
die van 3 tot en met 13 januari in
Perth aan de strijd om de wereldti-
tels deelneemt. De bekentenis van
de 23-jarige Hannemann, die zich
onlangs niet plaatste voor Perth,
werd gevolgd door de uitspraak dat
bijna alle zwemmers van SC Dyna-
mo Berlin, dat na de Duitse eenwor-
dingwerd omgedoopt in SC Berlin,
anabolica hadden gebruikt. De zes,
die tot de ploegvoor Perth behoren,
zijn de Olympische kampioenen
Daniela Hunger, Manuela Stell-
mach en Katrin Meissner alsmede
Kerstin Kielgass, Steffen Zesner en
Ralf Braun.

" ARNHEM - De Nederlandse
karatekampioenschappen voot
teams vinden zondag plaats in -«Delta Lloyd-sporthal in Amstel-
veen. Van de eerste divisie heb
ben 16 herenteams ingeschre-
ven. Van Limburgse zijde neeiri
alleen het team van Otti Roethol
uit Heerlen deel. Voor het NK-
dames teamkampioenschappef
hebben slechts drie vereni
gingen ingeschreven.

" HEERLEN - De KNVB over
weegt om voor de finalewed
strijd om de dames-voetbalbeke»
1990/1991, welke gespeeld word»
op 22 juniaanstaande, geen loka-
tie vast te stellen. Zij geeft geïn-
teresseerde voetbalverenigingen
de kans om deze finale te organi-
seren. Vier Limburgse vereni-
gingen hebben inmiddels op de
KNVB-oproep gereageerd.

" MEERS - Kartingrijder Silvio
Lambrichts zal vrijdag 14 decem-
ber recipiëren in verband me'
zijn behaalde Nederlandse titel
in de klasse 125 cc internatio;
naai. Dit gebeurt in café 'de Villa'
in Meers. De receptie begint om
20.00 uur.

" LANDGRAAF - In de loop
van de competitie van de Neder-
landse- Poolbiljartbond hebben
zich de teams Touche A (Hoofd-
klasse B) en Dr SjtoetB (Tweede
klasse E) wegens onderbezetting
terug getrokken. De wedstrijden
van deze teams, welke inmiddels
gespeeld zijn, zijn vervallen
veerklaard.

" SEOEL - De Sovjetunie heef
in Seoel de wereldtitel zaalhand-
bal bij de dames geprolongeerd.
Vier jaar geleden veroverde de
ploeg in Nederland ten koste van
de DDR de hoogste plaats. Di
keer werd Joegoslavië in de fina-
le met 24-22 verslagen. Het bron*
ging naar de DDR. De Oostduit'
se dames versloegen hun nieuwe
teamgenoten uit West-Duitsland
met 25-19.

" BASEL - Dertien landen heb-
ben zich bij de IHF (Internatio-
nale Handbal Federatie) aange-
meld voor deelname aan he
Europees kwalificatietoernooi,
het vroegere C-WK, dat in maart
in Italië wordt gehouden. Naas'
het gastland zal ook Nederland
van de partij zijn. De overige aan-
meldingen komen uit België»
Spanje, Finland, Griekenland-
Hongarije, IJsland, Israël, Portu-
gal, Zwitserland, Tsjechoslowa-
kije en Turkije. Waarschijnlü"
zal er een voorkwalificatie ge
houden worden om het aantal
deelnemers terug te brengen to'
twaalf. De eerste zes plaatsen
zich voor de WK-kwalificatie.

" VALKENBURG - Op een paf.
koers rond deKoningswinkelho'
aan de Plenkert in Valkenburg
worden zaterdag wedstrijden ge-
houden voor berijders van cC
mountain-bike of crossfïet*
Deelname is mogelijk voor ieder-
een. Om één uur is de wedstrijd
voor mountain-bike over 45 mij
nuten en een ronde en om hal*
drie een cycle-cross eveneen*
over 45 minuten en een ronde.

" DEN BOSCH - Mirjam HoOJman en Paul Haldan voeren d«
plaatsingslijsten aan voor &e
strijd om de nationale tafelten-
nistitels, die op. 15 en 16 decem-
ber in De Maaspoort in Del1

Bosch wordt gehouden.

In de steeds heviger wordende dis-
cussies vraagt het in het voormalige
Oost-Berlijn verschijnende sport-
dagblad „Deutsches Sportecho" nu
om een algemene amnestie voor
sporters uit alle landen. Die amnes-
tie zou door alle internationale
sportbonden en het Internationaal
Olympisch Comité moeten worden
verleend.

Als reactie op debekentenis door de
zwemmer Raik Hannemann, dat hij
verboden middelen heeft gebruikt,
schrijft het blad letterlijk: „Geef de
sportlieden met onmiddellijke in-
gang de gelegenheid hun geweten
te ontlasten." In hetzelfde blad pleit
de Westduitse zwemmer 'Albatros'
Michael Gross voor veel meer „on-
aangekondigde dopingcontroles".
„Onder het oprakelen van zaken uit
het verleden moet een streep wor-
den gezet teneinde de sport in
Duitsland weer vooraan te brengen.
Doping is geen zaak voor de straf-
rechter, er zijn miljoenen verduis-
terd of mensen door de Stasi ge-
volgd."

De Duitse Sportbond (DSB) heeft
besloten tot de instelling van een
onafhankelijke commissie die de
gehele doping-affaire moet onder-
zoeken. HetDuits Olympisch Comi-
té, dat de uiteindelijke verantwoor-
ding voor de Olympische ploeg
draagt, zal mede op grond van zijn
internationale contacten deel moe-
ten uitmaken van de commissie.

In de uitgave van donderdagvan de
„Stern" wordt ook melding ge-
maakt van de hormoonpil „STS

Henk Vossen test
nieuwe navigator

Eifelrally met Limburgse deelname

sport in cijfers

BILJARTEN
Maastricht, gewestelijke finale driebanden
klein: 1.Dijkmans 10; 2. Paffen 9; 3. Dericks
8; 4. Van Zijl 7; 5. Drobny 7.

SQUASH
Eredivisie vrouwen: Victoria - Centre
Court 3-0, HSRC - Etten Leur 3-0, ASRC -Dickysquash 0-3, Dekker Squash - ESCV
2-1.
TENNIS

Madrid, invitatietoernooi, vrouwen:
Sanchez - Reggi 6-4 6-4, Mary-Joe Fer-
nandez - Martinez 6-7 7-6 6-1. Halve fina-
les: Capriati - Sanchez 6-2 6-3, Seles -Fernandez 6-3, 6-2.

De voormalige vrije slag-zwemmer
van wereldklasse, Jörg Woithe,
heeft van de voor de Oostduitse
sport verantwoordelijken Manfred
Ewald en professor Horst Roder
geëistnu eindelijkeens de waarheid
te vertellen. „Zij hebben de op-
dracht gegeven." Woithe verklaarde
dat hem voor de Olympische Spelen
in Seoel vreemde valuta in het voor-
uitzicht waren gesteld wanneer hij
bereid was verboden middelen te
gebruiken. „Ik heb dat geweigerd",
aldus Woithe.

'Gesnoept'
„Sportecho" brengt ook de beken-
tenis van de kanoer Sven Montag
(22) van SC Berlin-Grünau. De num-
mervier van de strijd om de wereld-
titels in de C-4 geeft toe „als junior
ook wel eens gesnoept" te hebben.
Over de praktijk van het gebruik
van dope in de DDR zegt Montag:
„het was een geperfectioneerd sys-
teem van hogerhand bevolen. Velen
(kanoërs) hebben van het begin het
spul gevreten omdat zij er wonde-
ren van verwachtten. Toen de resul-
taten uitbleven heeft men de pillen
verzameld en daarna aan kracht-
sporters, die er helemaal gek van
waren, verkwanseld."

Skibob steeds
populairder

Van onze sportredactie
HEERLEN - De skipistes van de
wintersportoorden zullen de ko-
mende maanden steeds frequenter
bevolkt worden door mensen met
een skibob. Dat concludeert Corne-
lia Bessert, ex-wereldkampioene
skibob-racen, die al bijna twintig
jaar in het metier rondloopt.

Volgens de geboren Heerlense, die
volgende week naar Imst in Oosten-
rijk vertrekt om zich te prepareren
op de wereldbekerwedstrijden van
dit seizoen, ontdekken steeds meer
mensen de skibob als alternatief
voor het veel bekendere alpine-
skiën. Cornelia Bessert: „Vooral

omdat skibob veel minder gevaar-
lijk is dan alpine-skiën voelen
steeds meer mensen zich aangetrok-
ken tot deze tak van sport. Boven-
dien zijn de kosten nauwelijks ho-
ger. Het vervoer naar de pistes
vormt geen probleem omdat de ski-
bob met een simpele ingreep te de-
monteren is. Op de skilift stap je
even gemakkelijk als met normale
ski's".

In Heerlen zetelt sinds enkele jaren
ook een skibob-vereniging. Voorzit-
ter Henk Braam van de Heerlense
club kan meer informatie verschaf-
fen. Zijn adres: Starringstraat 10,
Heerlen. Telefoon: 045-415420.

" Cornelia Bessert gaat zich,
vanaf volgende week in Oos-
tenrijk voorbereiden op de we-
reldbekerwedstrijden.

Van onze medewerker

NÜRBURGRING - Bijna honderd
rallyteams starten vrijdagmiddag
om 15.00 uur in de proloog van de-
Eifelrally. Deze kwalificatieproloog
wordt verreden op het 'Race of
Champions' circuit omdat bij de
start van de Eifelrally, zaterdagmor-
gen om 09.00 uur, slechts 60 deelne-
mers worden toegelaten. De Eifel-
rally wordt verreden op en rond de
Nürburgring. Ook de Nord-en Süd-
schleife op de oude ring staat op het
programma.

De 140 wedstrijdkilometers zijn ver-
deeldover tweerondes van 5 klasse-
mentsproeven. Onder de deelne-
mers een groot aantal Skandinavi-
sche teams. Ingvar Carlsson start
onder nummer 1 in een Mercedes.
De Finnen Risto Buri met een Audi
200 Quattro en Pekka Rantakari in
een Toyota Celica GT 4 behoren tot
de deelnemers. De Belg Guy Col-
soul start in een Mitsubishi Galant
Four. De Eifelrally telt slechts mee
voor de West Euro Cup. De kersver-
se winnaarvan deze cup met Euro-
pese wedstrijden, Chiel Bos, ver-
trekt in zijn Ford Sierra Cosworth.
Twee Limburgse teams betreden
het strijdtoneel in de Eifel. Henk
Vossen start in zijnBMW M3. Na het

terugtreden van Ruud Oosterbaan
is hij op zoek naar een nieuwe navi-
gator.

„De Eifelrally wordt een test voor
mijn nieuwe navigator waarmee ik
in onderhandeling ben, aldus de rij-
der uit Tegelen. Maurice Bergsteyn
enRené Smeets, winnaarvan deral-
ly-cup van de importeur, starten
met de Opel Kadett GSI 16V op de
Nürburgring. „De Eifelrally is het
toetje van het rallyseizoen. Een leu-
ke buitenlandse wedstrijd. Tussen
het buitenlands geweld mogen we
blij zijn met een klassering rond de
vijfendertigste plaats. We zijn in-
middels bezig met de plannen voor
1991", vertelde de jonge rallyrijder
uit Berg en Terblijt.

De finish van de rally wordt ver-
wacht rond 15.30 uur. Zondag is
vanaf 11.00 uur 'Rallyfestival. De
eerste twintig uit het eindklasse-
ment van de Eifelrally gaan dan op
een speciaal circuit de arena in.

" Henk Vossen, hier met co-pi-
loot Hedy van de Kimmenade,
test komend weekeinde een
nieuwe bijrijder.

Foto: DRIES LINSEN

0 ZEIST- De commissievan be-
roep van de KNVB heeft Feyefl'j
oord-speler Taument voor dri*
duels uitgesloten. De Rotter-
dammer werd ook in beroep
schuldig bevonden aan het na-
trappen van tegenstander RooS
sien in het competitieduel Gr"-
ningen-Feyenoord. Hij on'"
breekt daardoor aanstaande zon-
dag in het duel tegen Ajax.

" HEERLEN-Het duelDe Heef
4-Bekkerveld 9 zal geen uitsl»:
van 0-0 krijgen, zoals maand»
abusievelijk werd vermeld. "wedstrijd zal op een latere datul^l
gespeeld worden.NS’ers willen

stopzetting vervoer
voetbalsupporters

UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen moeten het vervoer van
voetbalsupporters stopzetten. Dat heeft het Dienst Overleg Orgaan
(DOO) Exploitatie (een van cje ondernemingsraden brj de NS) ge.
schreven in een brief aan de directeurvan de dienst Exploitatie, ir. J.
Schouten. De brief wordt vandag in de DOO-vergadering besproken.
Schouten zal daarbij zrjn.

Devertegenwoordigers van hetexploitatie-personeel eisen dat de NS
vanaf 1 januari geen machinisten, conducteurs en stationspersoneel
meer inzetten by het supportersvervoer. Feitelijk komt dat erop neer
dat er dan geen supporterstreinen meer kunnen rijden. Tot die datum
moet de bezettingvan de Spoorwegpolitie minimaal worden verdub-
beld, schrijft E. van het Hulnamens hetDOO aan Schouten. Het over-
legorgaan meent dat de Arbeidsomstandighedenwet voldoende hou-
vast geeft om de eisen ingewilligd te krijgen. Die wet regelt onder
meer de veiligheid van werknemers op de werkvloer. Het overlegor-
gaan dreigt met nadere stappen als Schouten geen gehoor geeft aan
de eisen.

AMSTERDAM - Hel
gerechtshof in Amster
dam heeft gisteren ir
hoger beroep de inmid-
dels 18-jarige G.M., dit
op 27 september vori^
jaar een ijzeren staal
gooide naar de Oosten-
rijkse keeper tijdens d«
wedstrijd Ajax-Austrk
Wien, veroordeeld tol
een straf van vijf maan-
den tuchtschool. Hier-
van zijn twee maander
voorwaardelijk met eer
proeftijd van twee jaar.

De straf is gelijkaan dk
welke de jongeneerdei
kreeg opgelegd van de
kinderrechter. De uit-
spraakvan het hof bete-
kent dat de jongen vrij
is, omdat hij zijn strai

Toch vijf maanden
tuchtschool voor

staafgooier
inmiddels uitgezeten
heeft op de tuchtschool.
De raadsvrouwe van M.
zei na afloop van de uit-
spraak nog niet te we-
ten of zij tegen de uit-
spraak cassatie zal aan-
tekenen. Zij herhaalde
"verder haar veront-
waardiging over de po-
gingen van Ajax om via

een civiele procedure
verhaal te halen op haar
cliënt. Zij noemde de
stap van Ajax „onmen-
selijk". Ajax heeft tegen
'M. een civiele procedu-
re gestart waarin
500.000 gulden wordt
geëist. De Amsterdam-
se voetbalclub ' werd
naar aanleiding van het
staafincident een jaar

uitgesloten van EurC I
pees voetbal.

De Amsterdamse caba-
retier Freek de Jonge'
die tijdens de wedstrijd
'als stadionomroepe*
optrad, zal op verzoet*
van de advocate wor-
den betrokken in deZe
procedure bij de Am-
sterdamse rechtbank'
De Jonge riep in aUe
consternatie van het ge-
staakte duel de Oosten-
rijkse president Wald'
heim op om nazi-jage*
Wiesenthal te bellen.

Deze grappig bedoeld*
opmerking viel niet i*1
goede aarde bij dÉj
Europese voetbalfede-
ratie UEFA.

sport kort

schijnlijk. „Wij hebben het be-
stuur van de vereniging Een-
dracht '70 om uitleg gevraagd. Is
die niet bevredigend, dan zullen
wij deze week nog besluiten het
team uit de competitie te halen.

Het is namelijk niet de eerste
keer dat er grote problemen zijn
met Eendracht. Na een zelfde ge-
val anderhalfjaar geleden, werd
de club al fors gestraft en werd
ook een voorwaardelijke schor-
sing opgelegd. Die periode is nog

niet voorbij."

Kievits hoopt dat de arbiters ook
voordat de straf wordt uitgespro-
ken, op hun dreigement terugko-
men. „Wy worden wat dat betreft
gelukkig ook gesteund door het
bestuur van de district Zuid van
de COVS. Zij vinden dit net als
wij een uiterst ongelukkige zaak,
die met overleg dient te worden
opgelost. Wij hebben begrip voor
de reactie van de arbiters, maar
hopen toch op bezinning."

van een paar onverlaten."

De arbiters kwamen maandag-
avond tot het besluit een staking
uit te roepen naar aanleiding van
de molestatie van hun collega
Van Dorst afgelopen zondag. Tij-
dens het duel in de derde klasse
van de afdeling tussen Een-
dracht '70 en VCO, werd de arbi-
ter door spelers van de thuis-
ploeg uit Teeffelen mishandeld.

Voor de voorzitter van de arbi-

OSS - De Afdeling Noord-Bra-
bant van deKNVB hoopt dat de
oproep van de scheidsrechters-
organisatie groep Oss/Uden en
Omstreken tot een algehele sta-
king aanstaande zondag, alsnog
wordt ingetrokken. „Wij hopen
dat het bestuur van de COVS
weer tot bezinning komt en de
oproep laat vallen", stelde afde-
lingssecretaris Kievits gisteren.
„Mocht dit plan doorgaan, dan
worden heel veel goedwillende
voetballers de dupevan een actie

" Zwemmer Michael
Gross pleit voor on-
aangekondigde do-
pingcontroles.
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