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Donna Maguire
uitgeleverd en
voor rechter

Vermond - De 23-jarige ira-
-1?raachte Donna Maguire wordt
"«geleverd. De Belgische minister

M. Wathelet heeft dat,floten, zo is gisteren door zijn ka-Ilnetschef bevestigd.

j^ndersteld wordt dat de ver-
J^hte, die maandenlang in de
i ouwengevangenis in Antwerpen

eeft gezeten, vanmorgen wordt
ergebracht naar Roermond waar

'' aan de rechter-commissaris
jOrdt voorgeleid. Daartoe zijn in
j. °errnond voorbereidingen getrof-n, al wenst de officier van justitie
vJ* 1 niet te bevestigen.Ma_uire geldtals de vierde verdach-te in de eind mei op de Roermondse
u arkt gepleegde aanslag op de twee«\üstralische toeristen Spanos en
L ose- De andere drie verblijven
fee.ds maanden in het Maastrichtsef Uis van bewaring.

ze alledrie al een keer in de
j.° r̂rnondse zittingszaal voor dechter zijnverschenen, is het daad-
st i eüJke proces tegen hun uitge-
Drf^ tot einc* februari. Daaraan lag

meer ten grondslag dat hetnderzoek nog niet was afgerond.
£evens besloot de rechtbank hetWoces aan te houden omdat men de
°mst vari Maguire naar RoermondFllcie afwachten, zodat het procesr^gen alle vier deverdachten ineenssevoerd kan worden.

" Donna Maguire

het weer

VRIJZONNIG

jjg
11 hogedrukgebied dat van-acht plaatselijk voor aan-
rende mist zorgde, trekt

la aag verder naar Duits-
*d. Vanochtend is het eerst

ftn'ri neve''ff' waait er een ver-
eerlijke wind en is er wei-

00l bewolking. Later drijven
~ * Wat wolkenvelden binnen
= 'aar het blijft droog. De windt zwak. De middagtem-
na ttuur wordt 5 graden. In de

gaat het lichtvriezen tot
i, ln 3 graden en plaatselijk
iyar« mist optreden.
it f actuele informatie be-, effende het weer in Limburg
*wnt u bellen 06-91122346
VANDAAG:
L?n °P: 08.32 onder: 16.29«aan op: 21.39 onder: 12.01

°n«P: 08.34 onder: 16.28
"aan op: 23.01 onder: 12.20

'Roermond' in
aanhoudingen

Antwerpen
geïnteresseerd

Van onze verslaggever

ANTWERPEN/ROERMOND -
Het speciale IRA-politieteam in
Roermond is 'zeer geïnteres-
seerd' in de identiteitvan de drie
gisteren in Antwerpen gearres-
teerde Engels sprekende man-
nen. De Belgische justitie ver-
moedt te maken te hebben met
ledenvan het verboden lerse Re-
publikeinse Leger (IRA): In de
woning werden wapens aange-
troffen die door de IRA worden
gebruikt. Eén vrouw die tot de
groep zou behoren, wordt nog
gezocht. Mogelijkzou dan de eer-
ste Belgische IRA-cel zijn opge-
rold.

Het Limburgse politieteam sluit
niet uit dat het onderzoek dat nu
in België op gang zal komen, in-
formatie kan opleveren die nog
van belang is voor het afronden

van het onderzoek haar de Roer-
mondse aanslag.
Het zou de politie 'onderzoeks-
technisch' niet slecht uitkomen
als zou blijken dat de Belgische
verdachten contacten hebben
gehad met de Nederlandse IRA-
cel. Een woordvoerder van poli-
tie wees er gisteravond namelijk
andermaal op dat het onderzoek
nog steeds in gang is ener nog
steeds " vragen overblijven die
niet beantwoord zijn.

Zie verder pagina 11

" IRA-verdachten België
zwijgen in alle talen

Welkom
De missie-De Jong kreeg van de
Iraakse ambassade te horen dat zij
welkom is in Bagdad, maar dat het
er momenteel erg druk is met ande-
re missies. „Ik begrijp dat dit uitstel
teleurstellend is voor de gijzelaars,
aan de andere kant heb ik begrip
voor het standpunt van Irak," zo zei
De Jong. Erzijn volgens de oud-pre-
mier geen voorwaarden vooraf ge-
steld voor de komst van de missie.

De Nederlandse delegatie heeft
voor zijn reis naar Bagd_d de be-
schikkingover een klein chartertoe-
stel. Op deze vlucht worden geen
goederen meegenomen en er is al-
leen plaats voor de missie-leden.

Hoeveel dagen de missie in Irak no-
dig heeft is nog onduidelijk. „We
blijven zolang dat nodig is," aldus
De Jong.

Het Familiecomité Gijzelaars Vrij
reageerde verheugd op het nieuws
dat de missie kan vertrekken. „Be-
ter laat dan nooit," zo verklaarde J.
Ruijter namens het comité. Het po-
litieke klimaat om in Irak over de
Nederlandse gijzelaars te praten is
volgens Ruijter gunstiger dan ooit.

Blijdschap
De gijzelaars zelf hebben het goede
nieuws 'met grote blijdschap' ont-
vangen, zo zei Pieter van Thiel gis-
termiddag in Bagdad. Dat het nog
een week duurt voor de missie in
Irak aankomt, ligt volgens Van
Thiel aan de aanwezigheid op dit
moment van een Australische en Ja-
panse missie.

Inmiddels heeft de Nederlander
Noël Shillcock, die ook over een
Australisch paspoort beschikt, een
toezegging gekregen dat hij Irak
met een Australische missie mag
verlaten. „Het gaat echter om nog
niet meer dan een toezegging," al-
dus het ministerie van buitenlandse
zaken in Den Haag. Shillcock was
op 2 augustus ten tijdevan de Iraak-
se inval van Koeweit als toerist in
Bagdad.

Zie verder pagina 5

" Saddam gijzelt nog
altijd 3000 mensen

Opname in
ziekenhuizen

geweigerd:
jongetje dood

HILLEGOM/LEIDEN - De Inspec-
tie Volksgezondheid stelt een on-
derzoek in naar de weigering van
twee ziekenhuizen om een ernstig
gewond jongetje (10) uit Hillegom
op te nemen. Zowel het Spaarnezie-
kenhuis als het Elisabeth-gasthuis
in Haarlem stuurde afgelopen
weekeinde de ambulance door om-
dat de ziekenhuizen vol waren. Uit-
eindelijk is het kind in het VU-zie-
kenhuis in Amsterdam opgenomen
en daar later overleden.

Directeur Mark van de Centrale
Post Ambulancevervoer vindt dat
de ziekenhuizen plaats hadden
moeten maken: „Desnoods in een
gangof in een wachtkamer. Een bed
en een dokter zijn altijd wel te vin-
den."

Baggeraars komen volgende week naar huis

Visa voor Irak-missie
DEN HAAG - De missie-De
Jongzal vermoedelijk dinsdag
naar Bagdad vertrekken. Dit
maakte oud-premier De Jong
gisteren op een persconferen-
tie in Den Haag bekend. Van-
uit Bagdad meldde een woord-
voerder van de 105 baggeraars
dat het grootste deel van hen
volgende week maandag of
dinsdag in Nederland terug-
keert. De tweede groep komt
enkele dagen later in on^ land
aan.

De baggeraars van Volker/Stevin en
Boskalis krijgen de komende dagen
hun uitreisvisa. Saddam Hoessein
heeft daar volgens ir. H. Huisman,
de projectmanager van de bagge-
raars in Bagdad, persoonlijk toe-
stemming voor gegeven. De groot-
ste groep vertrekt dit weekeinde
van Irak naar Dubay, vanwaaruit ze
terugkeren naar ons land. De twee-
de groep vaart enkele dagen later
naar Dubay.

Bijeenkomst
Gisteravond laat vond een bijeen-
komst van de belangrijkste landen
plaats waarin duidelijkheid moest
komen. Het crisisberaad leverde

uiteindelijk ook niets op. De Euro-
pese Gemeenschap zal nu conces-
sies moeten doen op landbouwge-
bied om de volledig vastgelopen be-
sprekingen vlot te trekken.

De Uruguayaanse voorzitter Gros-
Espiell legde gisteren aan alle deel-
nemers een ultimatum op tafel.
Vanmiddag om twaalf uur wil hij op
alle terreinen inhoudelijke voorstel-
len hebben, anders worden de
GATT-onderhandelingen in Brus-
sel afgebroken en kunnen alle deel-
nemers onverrichterzake naar huis.

" Yvonne van Rooy

vandaag

Sabotage eenvoudig
langs spoorlijnen
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Algerije lonkt naar
Nederlandse toerist

PAGINA 25

EG speelt bal terug naar VS

GATT-overleg in
kritiek stadium
Van onze correspondent

BRUSSEL - Het GATT-overleg in
Brussel over het vrijmaken van de
wereldhandel heeft gisteravond
vooral gedraaid om de vraag wie de
schuldkrijgt van het mogelijke mis-
lukken ervan. Nog voordat zelfs
maar een uur écht onderhandeld is,
voerden vooral de Verenigde Staten
en de EG een zwarte-pietenspel op.

De Amerikanen weigerden gisteren
in te gaan op het voorstel van de
Uruguayaanse voorzitter van' deze
GATT-ronde, minister Hector Gros-
Espiell, om over dé diverse handels-
thema's als een globaal pakket te
spreken. Washington wil eerst over
de afbraak van de Europese land-
bouwsubsidies praten,

De EG-landen hebben steeds ge-
steld dat de landbouwdiscussie niet
geïsoleerd mag worden behandeld.
Zij wijzen erop dat de EG dan wel-
licht dwars ligt op landbouwgebied,
maar dat de Amerikanen niets wil-
len weten van vrijmaking van het

dienstenverkeer(zoals banken, ver-
zekeringen, transport).

Concessies moeten van beide kan-
ten komen, en niet alleen eerst van
ons, zo luidt het EG-standpunt. De
EG-ministers van handel en die van
landbouw bleken het daarover gis-
teravond roerend eens. Dat was een
steun in de rug voor de Europese
Commissie, die namens de EG-lan-
den de onderhandelingen voert.
„De bal ligtnu in het kamp van de
Amerikanen", zei de Nederlandse
staatssecretaris Yvonne van Rooy
(Handel). Maar ook de zg. Cairns-
groep van landbouw-exportlanden
(zoals Canada, Australië, Brazilië,
Argentinië en Nieuw-Zeeland), en
een aantal ' ontwikkelingslanden
staan achter de VS.

Halvering van aantal
douaniers Z-Limburg

door joos philippens
HEERLEN - Het aantal doua-
niers in Zuid-Limburg zal in 1995
zijn gehalveerd. Nu zijn er nog
565 douane-beambten. Daarvan
blijven er uiteindelijk 279 over.

Voor de overtollige werknemers
is voldoende werk bij de douane-
dienst, maar dan zal men wel
moeten verhuizen naar Amster-
dam, Rotterdam of Schiphol.
Uiterlijk op 1 juli volgend jaar
krijgt het personeel te horen wie
in Zuid-Limburg (het douanedis-

trict loopt tot Roermond) kan
blijven en wie niet.

Dit is het meest actuele scenario,
zoals dat volgens het districts-
hoofd G. Visch van de douane
door het ministerie van Finan-
ciën is geaccepteerd. Inmiddels
is er nog wel overleg gaande met
het ministerievan Volkshuisves-
ting Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer om te bezien of
douaniers kunnen worden inge-
zet bij het uitvoeren van milieu-
taken. Het zou hierbij landelijk
om 1500 formatieplaatsen gaan.

De douane zal zich in de toe-
komst met name gaan richten op
afwikkeling van goederenvan en
naar niet-EG-landen, bijvoor-
beeld op vliegveld Beek. De ta-
ken die blijven bestaan zijn on-
der meer de behandelingvan ac-
cijnsgoederen, wapens en verdo-
vende middelen.

Volgens B. Grave van de centra-
le dienstcommissie vergt het
nogal wat moeite om de Zuidlim-
burgse douaniers ervan te over-
tuigen, dat men in de toekomst
ander werk gaat verrichten. Het
betreft hier hoogwaardiger,
vooral administratief, werk.

Zie verder pagina 11

" Mogelijk twaalf
grensposten weg

sport

Rode kaart voor
Johan Cruijff

Anatoli Karpov
slaat terug

Intercai/Eaters
verwacht geen rellen

PAGINA 17 " Johan Cruijff, van dugout
naar tribune.

NS: 'Niet meer
supporters dan
we aankunnen'
UTRECHT - De Nederlandse
Spoorwegen gaan zich strikt
houden aan het aantal te vervoe-
ren voetbalsupporters dat 'ver-
antwoord' kan worden begeleid.

Verder klopt NS aan bij de rijks-
overheid om steun voor het pro-
bleem van het supportersver-
voer.

Dat is de uitkomst van een over-
leg gisteren tussen de Dienst
Overleg Orgaan Exploitatie (een
van de ondernemingsraden bij
NS) en directeur ir. J. Schouten
van de Dienst Exploitatie NS.

NS verwacht van het ministerie
van binnenlandse zaken nu snel
antwoord op de vraag om struc-
turele assistentiebij het vervoer.

Bovendien gaat NS naar de mi-
nisteries van justitie en van ver-
keer en waterstaat om 'voor nu
en in de toekomst' een voor reizi-
gers en NS-personeel 'veilige en
aanvaardbare situatie' te schep-
pen.

Mocht het overleg met de minis-
teries niet snel tot concrete op-
lossingen leiden, dan zijn 'ingre-
pen in de exploitatie helaas' niet
uit te sluiten, zo staat in de geza-
menlijke verklaring.

Een NS-woordvoerster verdui-
delijkte dat dat betekent dat trei-
nen niet meer rijden.

De Vervoersbond FNV reageer-
de positief op de uitslag van het
overleg. De spoorwegvakbond
FSV was minder enthousiast.

„Vage afspraken", vond hoofd-
bestuurder H. in 't Panhuis. „Als
personeel weigert te rijden, dan
hebben ze onze volledige steun".
Ook de FNV-bond zal dergelijke
acties blijven ondersteunen.

Vrouwen weer
op straat
in Beiroet

%In Beiroet lijkt na jarenlan-
ge strijd de ritst weergekeerd.
Libanese vrouwen kunnen zich
sinds een paar dagen in elk ge-
val weer zonder gevaar voor
eigen leven op straat vertonen.
Begin deze week vertrok de
laatste militiegroep uit de door
de burgeroorlog totaal verniel-
de hoofdstad.
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in de theaters

HEERLEN:
- do. 6/12: 'De avonturen van S.
Gaaikema', nieuw soloprogramma
van Seth Gaaikeman.
- vr. 7/12: 'Harold & Maude', blijspel
van Colin Higgins met Mary Dres-
selhuys en Dirk Zeelenberg.
- vr. 7/12: Theatergezelschap De
Korre 'Oblomov', toneelstuk van
Kroetz (20.30 uur).- za. 8/12: Concert door de Wiener
Sangerknaben onder leiding van
Peter Marschik. Op het programma
staan onder andere werken van
Haydn, van Herbeek en Mozart.
- za. 8/12: Opera Forum brengt 'Fal-
staff van Giuseppe Verdi.- zo. 9/12: Balletschool Joke de Bac-
ker brengt in samenwerking met
Poppentheater Piepmuis 'Een ge-
zond plekje aarde?' (14.30 uur).- zo. 9/12: Pianorecital van Aleksei
Sultanov, tweede concert in piano-
serie met werk van Mozart, Chopin,
Liszt en Prokofïeff.
- ma. 10/2: Musical 'Sweet Charety'
van Neil Simon, Cy Coleman en Do-
rothy Fields met Simone Kleinsma
in detitelrol.
- di. 11/12: Danscompagnie Lim-
burg met 'Nu Meteen en Alles
Meer.
- wo. 12/12: 'Henry IV', tweede in se-
rie van driekoningdrama's van Wil-
liam Shakespeare.

KERKRADE:
- vr. 7/12: Mini en Maxi met 'Sprake-
loos.- zo. 9/12: Het Limburgs strijkorkest
Musica Mosa met mederking van
José Meuffels, sopraan.
- wo. 12/12: Scapino Ballet 'De No-
tekraker' live begeleid door LSO
onder leiding van Ronald Kieft.

MAASTRICHT:
- vr. 7/12: Dansensemble Kabardin-
ka, zang-, dans- en muziekgroep uit
de Kaukasus.
- vr. 7/12 en za. 8/12: Corvi, muzikale
slapstick van Theatre Du Bilbequet
(23.00 uur).- za. 8/12 en zo 9/2: Balletvoorstel-
ling 'Violetta en Alfredo' door Dans-
studio Impuls (za en zo 19.00 uur, zo
ook 14.00 uur).- di. 11/12: Die schone Magelone,
liederenrecital van Johannes
Brahms. Thomas Peter, bariton. Ra-
minta Lampsatis, piano. Enrico
Baccala, tekst.- wo. 12/12: Lunchconcert met Sjef
Douwes, klarinet. Ivo Janssen, pia-
no (12.30 uur).- wo. 12/12: Literair café met de
schrnverLouis Ferron.

SITTARD:
- vr. 7/12: 'Lödderkesvlaai op de
Voes', Gelaens Dialek Theater Masj-
zerang.

- za. 8/12: Purper Opus 8, cabaret-
programma.- zo. 9/12: 't Estaminet, koffiecon-
cert door deVlaamse Volksmuziek-
groep 'tKliekske (12.00 uur).
- di. 11/12: 'De vrije val van Victor
Thieu', cabaretprogramma van
Bavo Galama.
- wo. 12/12: Suchuschvili, Russisch
Folkloristisch Ensemble uit Geor-
gië.

ROERMOND:
- vr. 7/12: Concert Limburgs Sym-
phonie Orkest onder leiding van
Victor Pablo Perez. Soliste: Hanae
Nakajima, piano.- zo. 9/12: Top Vier Concert I, met
Harmonie-orkest St. Michael Thorn
en Kon. Harmonie Oefening en Uit-
spanning, Beek en Donk.- ma. 10/12: 'Oblomov' van Franz
Xaver Kroetz door Toneelgroep De
Korre, regie Karst Woudstra.- di. 11/12: 'The sons of the magnifï-
cent 7',- theaterconcert.

Tenzij anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uur.

" Scène uit Henry IV van Wil-
liam Shakespeare (Foto: G. Meis).

kunst

Scapino en LSO met Notekraker
KERKRADE - Het Scapino Ballet Rotterdam toert momenteel
met het romantisch klassieke ballet De Notekraker, op muziek
van Tsjaikowsky, door het land. Tijdens negen van deze voor-
stellingen wordt de Rotterdamse balletgroep 'live' begeleid
door het Limburgs Symphonie Orkest onder leiding van Ro-
land Kieft. Dit sfeervolle, avondvullende kerstsprookje wordt
gedanst in een choreografie van Armando Navarro, artistiek
directeur van de groep. De enscenering isvan Willem Bijmoer.
Het is voor de tweede keer dat het LSO met het Scapinoballet
samenwerkt.

Sinds 1975 reeds heeft het Scapino
Ballet de Notekraker op het pro-
gramma. Op 16 december zal de
tweehonderdste voorstelling ervan
in de Stadsschouwburg van Rotter-
dam worden gepresenteerd. Dit sei-
zoen is de aankleding van het ballet
vernieuwd met medewerking van
het kostuumatelier van het Scapino
Ballet. De choreografie van Arman-
do Navarro dateert uit 1986, dietoen
zijn versie uit 1975 vernieuwde. Na-
varro maakt gebruik van het origi-
nele libretto van Marius Petipa, de
oorspronkelijke choreograaf van de
Notekraker. Dit libretto is ontleend
aan Hoffmans vertelling Der Nussk-
nacker und der Mausekönig. Het
verhaalt over de burgemeesters-
dochter Clara, die als kerstca-
deautjevan de sinistere Dr. Drossel-

meyer een notekraker krijgt. Deze
verandert in een prins en brengt de
prinses naar het land van Suiker-
goed.

De hoofdrollen in de Scapino/LSO-
produktie worden gedanst door
Charlotte Baines (Clara), Brent Wil-
liamson (de Notekraker) en Fatima
Brito (Suikerfee).

In Limburg wordt De Notekraker in
de volgende schouwburgen opge-
voerd: Wijngrachttheater Kerkrade
(12/12 20.00 uur), de Oranjerie Roer-
mond (13/12 19.00 uur), de Stads-
schouwburg Sittard (14/12 19.00
uur), de Maaspoort Venlo (19/12
19.00 uur) en de Stadsschouwburg
Heerlen (22/12 20.00 uur).

" Scène uit De Notekraker door het Scapino Ballet Foto: JORGEFATAUROS.

Serge Lancen meesterlijk vertolkt
Molenaars Muziekcentrale heeft
onlangs een CD op de markt ge-
bracht, waarmee zij het werk van
haar 'huiscomponist' Serge Lancen
onder de aandacht brengt. De nieu-
we geluidsdrager is verschenen in
de serie 'Masterpieces For Band',
waarmee wordt onderstreept dat de
Wormerveerse muziekuitgever bij-
zonder gecharmeerd is van de com-
posities voor blaasorkest van deze
Franse musicus. Dat wordt verder
duidelijk uit de keuze van orkest,
dirigent en solisten. Jan Molenaar is
erin geslaagd het crème de la crème
uit de (blaas)muziekwereld in een
uniek samenwerkingsverband bij
elkaarte brengen: het Harmonie Or-
kest van het Brabants Conservato-
rium 0.1.v. Jan Cober en de solisten
Michel Becquet, trombone, Joke
Brethouwer, harp en Roger Muraro,
piano.

Je kunt erover discussiëren of de
composities van Serge Lancen
'masterpieces' voor blaasorkest zijn.

Per slot van rekening zijn de aan-
duidingen 'traditioneel', 'voorspel-
baar' en 'gedateerd' net zo zeer op
zijn muziek van toepassing als
'sfeervol', 'geraffineerd van instru-
mentatie' en 'melodisch inventief.
Maar dit soort overwegingen speelt
geen rol meer als je wordt gecon-
fronteerd met werkelijk meesterlij-
ke vertolkingen van drie solocon-
certen van de68-jarige in Parijs wo-
nende componist: het Concerto
pour trombone (uit 1988), het Con-
certo pour harpe (uit 1990) en het
Parade Concerto (uit 1972).

Ik moet eerlijkbekennen, dat ik het
niveau van het blaasorkest van het
Tilburgs conservatorium vooraf
niet zo hoog had ingeschat als op
deze CD naar voren komt. Het zal
ongetwijfeld te maken hebben met
het feit dat Jan Cober twee jaargele-
den de artistieke eindverantwoor-
ding over dit ensemble kreeg. De
gedreven Limburgse dirigent heeft
er een goedklinkend en enthousiast
musicerend harmonie-orkest van
gemaakt, dat over een werkelijk
schitterend, 'warm' klarinetregister
beschikt en virtuoos 'hoog hout. En
met de romantische inslag van de
composities van Lancen - de com-
ponist zelf wil van deze kwalificatie
overigens niets weten - weet Cober
als geen ander raad. Beter nog: hij
slaagt erin dit facet tot het uiterste
te benutten, qua klank, muzikale
karakterisering en uitbundige ex-
pressie. Met andere woorden: door
zijn aanpak krijgen de composities
van Lancen pas echt sfeer.

En dan de solisten: trombonist Mi-

chel Becquet is een fenomeen, die
met onvoorspelbaar gemak en flu-
welen toon vooral in de snelle
(scherzando) delen van Lancens
Tromboneconcert tot verrassende
prestaties komt. En harpiste Joke
Brethouwer weet het dans-achtige
(volkslied-achtige) karakter van het
Harpconcert niet alleen door haar
technische vaardigheden te accen-
tueren. Ook haar inlevingsvermo-
gen in de populaire 'setting' van dit
werk spreekt tot de verbeelding.
Maar bovenal heeft mij pianist Ro-
ger Muraro geïmponeerd. De uit-
voering van het Paradeconcert,
waarvan ik nooit zo echt onder de
indruk ben gekomen, is door de in-
breng van deze uitzonderlijk be-
gaafde pianist en natuurlijk ook die
van de dirigent een juweeltje. De
ongedwongen sfeer van deze com-
positie wordt bijzonder raak getrof-
fen, 'zeldzaam mooi' is de enig juiste
typering voor deze muzikanteske
benadering.

Ook opnametechnisch is Masterpie-
ces For Band 3 een voltreffer. De di-
rekte opname geeft een heel trans-
parant, totaalbeeld, met een voor-
treffelijke integratie van solisten en
orkest. Het spreekt vanzelf dat een
dergelijke aanpak alleen bij de bes-
te instrumentalisten mogelijk is.
Overigens één opmerking: de atta-
que van de harp is soms wel erg fel.
En verder één vraag: waarom heeft
men de slecht en vals klinkende fa-
gotinzet (en ook de hobo even daar-
na) in het derde deel van het Harp-
concert niet even overgedaan?

jos frusch

recept
Spinazie
(maaltijd) taart
Bladerdeeg-taarten met een 'vochti-
ge vulling' willen aan de onderkant
nog wat zacht zijn. Met een 'trucje'
is dat tevoorkomen. Bak de taartbo-
dem voor. Leg er dan wel een stuk
bakpapier in de vorm over en strooi
daarop speciale bakbonen of ge-
droogde peulvruchten. Daarmee

voorkomt u dat de taartbodem 'op-
bolt'.

Benodigdheden voor 4 personen: 6
plakjes diepvries bladerdeeg, pa_
neermeel, 450 g diepvriesspinazie, 2
hardgekookte eieren, 2 eieren, 3-4 el
magere kwark, 1 dl slagroom, 100 g
geraspte kaas.
Laat bladerdeeg ontdooien, leg
plakjes op elkaar en rol uit tot een
lap die bodem en wand van spring-
vorm bedekt. Prik deegbodem en-

kele malen met vork in en bestrooi
met paneermeel. Kook spinazie
gaar en druk al het vocht eruit. Pel
hardgekookte eieren en halveer ze.
Leg helften met snijvlak naar bene-
den op deeg. Verdeel spinazie er-
over. Klop eieren los met slagroom.
Meng met helft geraspte kaas en
verdeel over spinazie. Bestrooi taart
met resterende kaas en schuifvorm
in voorverwarmde oven van 220 gra-
de C. - stand 5. Bak taart in onge-
veer 40 minuten gaar.

verder in...

MAASTRICHT - Onder de titel
'Van Bach tot Haydn' geven Karin
Strauss (dwarsfluit), Tatsuya Mo-
chizuki (dwarsfluit) en Bernard
Woltèche (cello) tweemaal een ad-
ventsconcert: morgen in de kerk
van Bemelen en zaterdag in de Cel-
lebroederskapel te Maastricht. Aan-
vang beide concerten 20.00 uur.
In het kader van de cyclus lezingen
en concerten 'Vernieuwers van de
muziek' begint vanavond om 20.30
uur op het Intropodium in de stede-
lijke muziekschool een concert met
muziek uit de Tweede Weense
School. Het Ensemble '88 0.1.v. Re-
né Gulikers voert m.m.v. Jacoba
van derMeer (sopraan), PeterKok-
kelmans (tenor) en Peter Soeters
(piano) composities uit van Schön-
berg, Berg en Webern. Eveneens
vindt er op zondag 9 december om
15.30 uur een Intro-concert op het
Intropodium plaats met de titel
'Imaginaires Theater. Het Basho-
Ensemble voert onder leiding van
Jurrien Sligter twee werken uit van
Hans Werner Henze.
Dinsdag 11 december houdt drs.
E.Schönberger in de Collegezaal
Nieuwenhof een lezing over Igor
Stravinsky. Aanvang 20.00 uur.
In het Loss Theater, Achter de Ba-
rakken 31a Maastricht is zaterdag 8
december de poëtische toneelvoor-
stelling 'Orpheus' gespeeld door to-
neelgroep Glashart te zien.
In het C.C.V., Herbennusstraat in
Maastricht staat zondag 9 december
om 14.3uuur een kindershow, luis-
terend naar de titel 'Vlieg arend
vlieg', met Ria Geraerts op het pro-
gramma. Met een tiental kinderen
en een balletdanseres brengt zij
haar liedjes voor een publiek van 4
tot 94 jaar.

NUTH- In de St. Bavokerk te Nuth
geeft Jo Louppen zondag a.s. vanaf
16.00 uur een orgelrecital. Hij speelt
werk van J.S.Bach, Nicolaus
Bruhns en W.A.Mozart.

SITTARD - In Theater Sirkel, Put-
straat 22 Sittard is vanavond oflj
20.30 uur de poëtisch beeldend*
voorstelling 'Orpheus 1990', g*
bracht door Glashart, te zien. Ver-
der wordt morgen en overmorgen,'
en 8 december om 20.30 in hetzelft»
theater de voorstelling 'Lot' ge-
speeld.
In Theater 'Klein-Carre', Leyen-
broekerweg 138 Sittard speelt thea-
tergroep 'Binocle' uit Weert zater-
dag 8 december de tragie-comedi*
'Hou me vast. Regie; Karin Ver
schaeren. .
BOCHOLTZ - In het bejaardencen-
trum Bocholtz, Schoolstraat 30 i»
Bocholtz vindt op maandag 10 de-
cember om 20.00 uur een concerH
plaats gegeven door het kamerkool
Collegium Musicum Limburg on-(
der leiding van dirigent Jos PaU't
men. De Maastrichtse pianiste Alic'
Hendriks zal het koor begeleiden ÏÏ
de Zigeunerlieder van Brahms.
"
SIMPELVELD - In zaal Frijns i»
Simpelveld wordt vanavond onl
20.00 uur een gezamenlijk try-ou'
concert gegeven door BrassbaH"
Limburg uit Stem en Harmonie S*-
Caecilia uit Simpelveld. Beide or-
kesten worden geleid door Mauric'
Hamers.

WEERT/ROERMOND/MAA-
STRICHT - Het Limburgs Sytf-
phonie Orkest zal vanavond ofl>
20.15 uur het vierde concert in de se-
rie A brengen in het Munttheater iij
Weert. Morgen, vrijdag 7 decembefl
om 20.00 uur in de Oranjerie 9
Roermond en zaterdag 8 december
om 20.00 uur in het Staargebouw i"
Maastricht. Dirigent is Victor Pabl"
Perez en soliste Hanae Nakajim*
piano. Op het programma werke"
van Ravel, Poulenc en Dvorak.

ROERMOND - In het Gemeente-
museum Roermond, Andersonwei!
4 zal Dé Maatschap zondag 9 de-
cember om 15.00 uur in het kade'
van de tentoonstelling 'Koudvuur
de Jakobsladder uitvoeren.

HERZOGENRATH - In Burg Rod«
in Herzogenrath is op zondag 9 de-
cember Joodse Muziek van de Am-
sterdamse groep Collegium Musi-
cum Judaicum onder leiding va"
Chaim Storosum te beluisteren
Aanvang 17.00 uur.

Oplossing van gisteren
1 a; 2 as; 3 bas; 4 bast; 5 basta; 6 albast; f
tolbaas; 8 albatros.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 sober, karig; 4 toon; 8 stof;
9 bloem; 11 zanggroep; 13 en dergelijke
(afk.); 14 voegwoord; 15 leidsman; 17 stad
in Italië; 19 kleine groep van uitgelezenen;
21 opsporingsapparatuur; 22 kaarsdrager.

Verticaal: 1 liturgisch hoofddeksel; 2 &*
doel trefend; 3 oogziekte; 4 klompje v>
weke stof; 5 ingezet stuk; 6 deel van *hals; 7 slordig werker; 10 uitroep; 12 9*wicht; 15 Europeaan; 16 bladgroente; 1j
Spaanse munt (afk.); 18 nauwelijks; 2"
denkbeeld.
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Italiaanse delicatessen
Panettone Penne alla Paesana
(Italiaanse koek) f _>o 3 (pasta in roomsaus) J 1,/D/100 gram

La Farfalla. O.Nassaustr. 14, Heerlen (naast „La Veneziana")
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Aantal WAO'ers
Weer gestegen

[^TERMEER - Het aantal men-
P met een uitkering wegens ar-
P^songeschiktheid is in het afge-
|r*tt kwartaal toegenomen met
L lOO tot 869.900. Aan het eind van
f jderde kwartaal vorig jaar waren
rer nog 35.300 minder. Dit komt
K?r °P een stijgingvan 4,2 procent,
f üs de Sociale Verzekeringsraad.

E* e* derde kwartaal van dit jaar
van 27.700 nieuweuitke-

'\fi*n< terwijl 19.600 uitkeringen
'T^den beëindigd.

"I*ll de arbeidsongeschikten heb-
Ktu 699.700 mensen een volledige
Ejering, terwijl 169.900 mensen
feitelijk arbeidsongeschikt zijn.
'ü.aantal gedeeltelijk arbeidsonge-
L^kten was daarmee 8,5 procentrw danna het derdekwartaal vanforigjaar.
jpgerekend naar het aantal volle-
Fe uitkeringen per jaar bedroeg
CjArbeidsongeschiktheid eind scp-
F^ber 771.000 uitkeringsjaren. InPderde kwartaal werd 5,4 miljard
l^den aan bruto-uitkeringen be-
cd of wel 22,4 miljard gulden op

Koeien krijgen
streepjescode

j^N HAAG - Elke koe krijgt
Jlnenkort een streepjescode.
*artoe heeft het Landbouw-

» aP gisteren besloten. Via deze
rt eePJescode kan de koe vanaf
ie.geboorte tot aan het slacht-
J'is worden gevolgd. De invoe-
j^gvan de streepjescode maakt
tj e' uit van een nieuw registra-
JsVsteem. Elke koe krijgt voort-

twee oormerken, voorzien
j.^l een streepjescode en eenu *nmer.
h..
flJ de invoering van het nieuwe
jg'stratiesysteem vervalt het tot

toe gehanteerde systeem vanl^t schetsen van runderen. Met
rij' nieuwe systeem wil men de
Ij 6rengezondheidszorg op een
jj ger peil brengen. Als een dier*k wordt, kan via de streepjes-,. de snel de herkomst van het
v *>d achterhaald worden en ver-
V 'gens de besmettingsbron.
t/laf 1 april volgend jaar moe-

vleeskalveren binnen drie
v^gen na de geboorte worden

°rzien van de oormerken.

Walesa voor
in peilingen

WARSCHAU - Bij de strijd om
hetPoolse presidentschap ligt de
leider van het vakverbond Soli-
dariteit, Lech Walesa, volgens de
jongste opiniepeilingen ver voor
op de enig overgebleven andere
kandidaat, Stanislav Tyminski.
Hetregeringsdagblad 'Rzeczpos-
polita' meldde gisteren dat vol-
gens het onafhankelijke instituut
'Demoskop' 61 procent van de
kiezers zou stemmen op Walesa
en 20 procent op Tyminski.
Bij een peiling die de Poolse tele-
visie en radio vorige week lieten
uitvoeren, bleek Walesa te kun-
nen rekenen op 58 procent en

sprak 30 procent zich uit voor
Tyminski. Rond 20 procent van
de kiezers heeft nog geen besluit
genomen over de kandidaat van
hun keuze. Als reden voor hun
keuze van Walesa noemden on-
dervraagden deze als 'eerlijker',
'patriottischer', 'energieker' en
'vertrouwenwekkender' te be-

schouwen.
De verkiezingscampagne in Po-
len is de laatste dagen vooral ge-
richt op pogingen om de figuur
van Tyminski, een Poolse zaken-
man die lange tijd werkte in Ca-
nada en Peru, bij de kiezers in
diskrediet te brengen. De Poolse
televisie brengt lasterverhalen
over zijn persoon en zijn Pe-
ruaanse echtgenote.
De verkiezingsbijeenkomsten
van Tyminski worden de afgelo-
pen dagen regelmatig verstoord
door aanhangers van Walesa, die
de kandidaat niet aan het woord
laten komen.

Negatief
Het onderzoek laat volgens de on-
derzoekers hetzelfde negatieve
beeld zien als het onderzoek dat het
COT anderhalf jaar geleden ver-
richtte naar de positie van de amb-
tenaren rampenbestrijding en de
mate van rampbewustzijn bij de ge-
meenten. Te weinig gemeenten heb-
ben zich volgens het tweetal aange-
sproken gevoeld door de resultaten
van dat onderzoek. Sommigen za-
gen volgens de onderzoekers de re-
sultaten zelfs" als alibi ook maar
niets of bijna niets te doen.

Om de situatie te wijzigen moet het
ministerie van binnenlandse zaken
volgens de onderzoekers ondersteu-
ning gaan geven aan het gemeente-
lijk voorlichtingsbeleid over ram-
penbestrijding.

Die ondersteuning moet volgens de
onderzoekers een 'kruideniersach-
tig' karakter hebben en zeker niet te
betuttelend zijn. „Het ministerie
moet zeker niet aankomen met dik-
ke handboeken en circulaires", ad-
viseren Van Duin en Rijntalder.

binnen/buitenland
Geen extra
geld tegen

gokverslaving
"an onze parlementsredactie

HAAG - Minister D'Ancona
**C) is niet bereid meer geld uit teJ-Mten voor de hulp aan gokver-
rj^den. Zij heeft dat deKamer gis-

schriftelijk laten weten. Vol-Ps de bewindsvrouwe heeft de'
P^er in het verleden bewust inge-
*tnd met een vergroting van het
Jjtal mogelijkheden om te gok-

Daarbij was men zich ervan be-
dat daaraanrisico's verbonden**n.

zegt ernstig te twijfelen
P* de noodzaak voor professionele
rPverlening bij elk nieuw pro-
r^m. Men doet dat in het buiten-
Pd ook niet. Bovendien bestaat er
rBl een neiging bij instellingen in
f gezondheidszorg om problemen
G^bij het aspect verslaving eenpspeelt, van zich af te schuiven.

J"icona heeft deKamer verder la-
jjlWeten begin 1991 meteen stand-je te willen komen over het te-
r^gaan van maatschapppelijke
Jten die ontstaan door alcohol- en

Zij zegt 'nogal ge-
J^okken' te zijn van de uitkom-

van een recent onderzoekj^ruit bleek dat alcoholmisbruik
J^lijks een schade oplevert van

drie miljard gulden.

Gemeenten doen nauwelijks aan voorlichting

Rampenbestrijding
steden bekritiseerd

DEN HAAG - Veel gemeenten
wachten liever af dan dat zij
zelf initiatiefnemen op het ge-
bied van rampenbestrijding
en rampenvoorlichting. Dat
concluderen M. van Duin en J.
Rijntalder van het Crisis On-
derzoeks Team (COT) in het
tijdschrift Alert. Ze deden in
opdracht van het ministerie
van binnenlandse zaken on-
derzoek naar het voorlich-
tingsbeleid van de gemeenten
bij rampen.

Van de 137 gemeenten die waren
benaderd hebben er 109 aan het on-
derzoek meegewerkt. Daarvan
bleek 12 tot 16 procent totaal niets
aan rampenvoorlichting te doen.
Tweederde, voornamelijk kleine ge-
meenten, neemt geen initiatief en
wacht af. Bij ongeveer een vijfde,
waaronder zowel grote alskleine ge-
meenten, ontplooien de ambtenaar
rampenbestrijding, de voorlichter
of gemeentesecretais wel enig ini-
tiatief.

Slechts vier tot acht procent van de
gemeenten nemen rampenbestrij-
ding serieus, zo wijst het onderzoek
uit. Zij hebben een actueel rampen-
plan (conform de Rampenwet) en
hebben voorlichtingsactiviteiten
ontplooid. In deze gemeenten krij-
gen de ambtenaren die belast zijn
met de rampenbestrijding ook rede-
lijk de tijd om aandacht aan het on-
derwerp te besteden. In de overige
gemeenten bedraagt die tijdsduur
gemiddeld slechts twee uur per
week.

'Laatste kans'
Minister James Baker benadrukte
gisteren dat het Amerikaanse aan-
bod van directe besprekingen 'de
laatste kans' was voor Saddam een
oorlog en dus een catastrofe voor

Irak te voorkomen. In de Senaats-
commissie voor buitenlandse zaken
kondigde Baker een 'blitzkrieg' aan
tegen Irak als Saddam zijn troepen
niet terugtrekt uitKoeweit.

Israël' heeft de VS laten weten geen
oplossingvan de Golfcrisis te willen
waarbij de Iraakse oorlogsmachine
intact wordt gelaten, verklaarde de
onderminister van buitenlandse za-
ken, Benjamin Netanyahu, gisteren
in Jeruzalem.

Maar hij ontkende berichten in de
Israëlische pers dat de joodse staat
Washington had gewaarschuwdzelf
militaire actie te ondernemen tegen
Irak als de VS dat niet zouden doen.

Overschotten boter en
vlees naar Sovjetunie
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het zou volgens mi-
nister Bukman van landbouw, na-
tuurbeheer en visserij voor de hand
liggen als de Europese Gemeen-
schap in het kader van de voedsel-
hulp aan Rusland denkt aan het
zenden van de grote overschotten
aan vlees en boter. Van de 200.00 ton

grote boterberg in Europa heeft Ne-
derland 50.000 ton bijgedragen.

Het ligt eraan wat vanuit Rusland
wordt gevraagd aan voedselhulp, al-
dus de bewindsman gistermorgen
in deKamer. Volgende week praten
de EG-ministers van financiën over
de gevolgen van de toegezegde
voedselhulp ter waarde van 2,5 mil-
jard gulden.
Volgens Bukman zijn de boter-
vleesbergen mede ontstaan door
een sterk verminderde vraag uit
Oosteuropese landen. „Daar moet
men afkicken van de gesubsidieer-
de voedselprijzen en wennen aan
prijzen die op de vrije markt gel-
den". Als tweede oorzaak noemde
Bukman de aantrekkelijke inter-
ventieprijzen in 1988 en 1988.

Volgens Bukman ziet het er voor
het Europese zuivelbeleid zorgelijk
uit, omdat in Brussel wordt gedacht
aan een verlaging van de melkpro-
duktie of een prijsverlaging. Zelf
denkt Bukman dat de uitkomst van
het overleg van de landbouwminis-
ters zal uitkomen op een mengvorm
van produktieverlaging en een
prijsverlaging.

Autokoper hoeft
niet meer naar
postkantoor

DEN HAAG - Binnenkort kan bij
de aankoop van een andere auto de
motorrijtuigenbelasting automa-
tisch worden overgeschreven. Nu
moet de garagehouder of de autoko-
per nog naar het postkantoor om de
belasting te regelen. Straks kan de
klant vanuit het autobedrijf via een
computer de veranderingen aan het
Centraal Bureau Motorijtuigenbe-
lasting (CBM) doorgeven.

Het systeem geldt alleen voor con-
sumenten die van auto veranderen.
Bij de aankoop van de eerste auto,
moet de koper nog wel naar het
postkantoor.

Nieuw kabinet
in Bulgarije

SOFIA -De 62-jarige vice-voorzitter
van het Bulgaarse parlement, Ginjo
Ganev, wordt de nieuwe premier
van Bulgarije.
De nationale radio in Sofia meldde
gisteren dat de grootste fractie van
de Socialisten (de voormalige com-
munisten) en de Bulgaarse opposi-
tie het eens zijn geworden elk met
vier ministers in hetkabinet van de
partijloze Ganev deel te nemen.
De officiële Boerenpartij, die jaren-
lang was verbonden met de commu-
nisten, krijgt drie ministerszetels.

Irak aanvaardt aanbod VS
voor directe besprekingen

WASHINGTON/BUENOS AIRES-
/BRUSSEL - Irak heeft gisteren het
Amerikaanse aanbod om directe be-
sprekingen te beginnen over de
Golfcrisis aanvaard. De beide rege-
ringen voeren nu overleg over een
aanvaardbare termijn voor de be-
sprekingen.

Eerder verklaarde de Amerikaanse
president George Bush in Buenos
Aires, waar hij een dag op staatsbe-
zoek is, te betwijfelen dat directe
besprekingen tussen de VS en Irak
een akkoord over de Golfcrisis zal
opleveren. „Ik ben niet optimis-
tisch. Ik zie geen tekenen dat Sad-
damHoessein bereid is om volledig,
zonder voorwaarden, aan de resolu-

ties van de Veiligheidsraad gehoor
te geven" zei Bush wijzend op de
VN-eis dat Irak zich volledig terug-
trekt uitKoeweit.

De Britse omroep 'Sky News' meld-
de dinsdagavond dat Irak bereid
zou zijn zich terug te trekken uit
Koeweit in ruil voor garanties dat
het Westen niet aanvalt en Bagdad
het Koeweitse deel van de Rumeila-
olievelden mag houden.

De VS zullen een 'overweldigende
strijdmacht' inzetten om de Iraakse
president uit Koeweit te verdrijven
als diplomatieke onderhandelingen
falen, zei generaal Colin Powell,
hoofd van de Amerikaanse chefs

van staven, gisteren in Londen.

Ondertussen werd in Brussel be-
kend dat de Amerikaanse minister
van defensie Dick Cheney zijn NA-
VO-collega's vandaag waarschijn-
lijk opnieuw zal vragen een grotere
bijdrage te leveren aan de multina-
tionale strijdmacht in het Golfge-
bied.

punt uit
Busongeluk

Drie kinderen zijn omgekomen
bij een busongeluk bij Geres in
Noord-Portugal. Meer dan der-
tig anderen raakten gewond.
Volgens brandweerlieden op
de plaats van de ramp weiger-
den de remmen van de bus,
waarin veertig kinderen zaten
die van school op weg naar huis
waren. De bus raakte van de
weg en stortte vijf meter naar
beneden.

Aardschok
In Bulgarije heeft zich gisteren
een aardbeving met een kracht
van 3-4 op een schaal van 12
voorgedaan in een gebied waar
een andere aardbeving in 1986
grote ravage heeft aangericht.
Volgens het persbureau BTA
waren er geen slachtoffers of
schade. Het epicentrum van-de
beving lag 230 km ten noord-
oosten van de hoofdstad Sofia.

Protest
In Griekenland hebben giste-
ren een miljoen arbeiders het
werk voor 48 uur neergelegd.
Ze protesteerden hiermee te-
gen een wetsvoorstel dat 's
avonds in het parlement zou
worden behandeld. De nieuwe
wet stelt dat deelnemers aan il-
legale stakingen ontslagen
kunnen worden. Het openbare
leven is in Griekenland groten-
deels ontregeld door de acties.

KGB-blad
De geheime dienst van de Sov-
jetunie, de KGB, gaat binnen-
kort een eigen tijdschrift uitge-
ven. Dit heeft gisteren de krant
Rabotsjaja Triboena gemeld.
Het blad zal door de uitgeverij
worden gepubliceerd die de
KGB zelf heeft opgericht. Het
bijzondere van het tijdschrift is
dat een deel wordt gevuld met
artikelen die zijn gebaseerd op
materiaal van de KGB, onder
meer uit het archief van deze
geheime dienst.

Van school
Het bestuur van der.k. MDGO-
school 't Hoogvelt in Boxmeer
heeft de 17-jarige Tressy Eb-
bers nu officieel laten weten
dat zij niet langer welkom is op
school. De 17-jarige leerlinge
van de school werd vorige
week tijdelijk geschorst omdat
ze weigerde deel te nemen aan
de voorbereiding van de Kerst-
viering. Dat druist naar haar
oordeel in tegen haar geloof.
Als gedoopte Jehova's getuige
vindt zij het Kerstfeest een hei-
dens feest. Volgens directeur
F.H. van Lierop van de school
heeft Tressy's weigering niet al-
leen betrekking op deKerstvie-
ring, maar weigerde zij al in
september, voor er van enige
Kerstviering sprake was, om
het vak dramatische expressie,
een eindexamenonderdeel, te
volgen. Later weigerde ze ook
deel te nemen aan muziek en
tekenen.

Conducteur
Amsterdam krijgt in januari
volgend jaar, bij wijze van
proef, de conducteur terug op
de tram. Het gaat om een proef
van één jaar. Het Amsterdamse
Gemeentevervoerbedrij f
(GVB) wil onderzoeken of de
conducteur in staat is het
zwartrijden te verminderen.

Excuses
Het Openbaar Ministerie in Me-
xico-Stad heeft verontschuldi-
gingen aangeboden voor de
moord op zes personen, onder
wie twee kinderen, in het noor-
den van Mexico. De zes waren
zondag doodgeschoten door
een anti-narcotica-brigade van
de politie die het zestal voor
drugshandelaren had aange-
zien. In een verklaring van pro-
cureur-generaal Enrique Alva-
rez del Castillowordt het doden
van 'zes onschuldige mensen'
aangeduid als 'ontoelaatbaar.
De verantwoordelijken zullen
volgens de procureur-generaal
hard worden aangepakt.

Recordvlucht
Een Sovjet-vrachtvliegtuig, ge-
tooid met de naam 'Spirit of Pe-
restrojka', heeft de langste
'non-stop vlucht' in de geschie-
denis van de luchtvaart uitge-
voerd. De 'Antonov AN 124'
keerde in de nacht van dinsdag
op woensdag in Melbourne te-
rug na een vlucht van 47.000 ki-
lometer over de twee polen. Het
toestel deed er 72 uur 30 minu-
ten over en vloog met een ge-
middelde snelheid van 820 kilo-
meter per uur.

Zwitserland
Het Zwitserse parlement heeft
gisteren minister van Binnen-
landse Zaken Flavio Cotti be-
noemd tot president voor 1991,
het jaar waarin het eedgenoot-
schappelijk verbond zijn 700-
-jarig bestaan viert. Het presi-
dentschap is in Zwitserland
een voornamelijk ceremoniële
functie en wordt om beurten
vervuld door de zeven leden
van het kabinet, telkens voor
een jaar

Bush en Menem inspecteren erewacht

"Kort na zijn aankomst in Argentinië inspecteerde de Amerikaanse president George Bushgisteren samen met zijn collega Carlos Menem (links) de erewacht. Bush arriveerde twee dagen
nadat de Argentijnse autoriteiten een opstand van leger-officieren hadden neergeslagen. Ar-
gentinië is het derde land dat Bush aandoet op zijn reis doorZuid-Amerika. Dinsdag sprak hijin Uruguay met president Luis Lacalle. Vandaag gaat Bush naar Chili.
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WELK BELEGGINGSFONDS LAAT OP EEN FISCAAL
INTERESSANTE MANIER UW VERMOGEN DOORGROEIEN?

HET FLORENTE FUND.

Streeft u naar stabiele vermogensgroei, en heeft u Kortom, een uitstekend netto-rendement en veiligheid
uwfiscale rente- en dividendvrijstellingen al benut, dan verenigd in één produkt. Naam/Vrl.: _ m/v

is het Florente Fund ideaal. U betaalt over hetrendement Het Florente Fund is in april 1990 geïntroduceerd. Adres:
namelijk geen inkomstenbelasting. Het beheerd vermogen is inmiddels gegroeid tot ruim Postcode/Plaats:

Dit fonds van de Robeco Groepbelegt in deposito's f 1 miljard. Het Florente Fund is daarmee het snelst Telefoon: ,
en obligaties. Dank zij een nieuwe beleggingstechniek is groeiende beleggingsfonds van Nederland.
de kans op een negatief resultaat over een periode van Bel voor meer informatie: 010-4667777. Opwerk-
twaalf maanden vrijwel uitgesloten. dagen tot 21.00 uur ofop zaterdag tot 12.00 uur. U kunt ROBECO/ GROEP

Voor de komende 12 maanden is de verwachting ook de bon zonder postzegel sturen naar: Robeco Groep,
dat het netto-rendement tussen 3 tot 8% uitkomt. Antwoordnummer 5555, 3000 VB Rotterdam. Met gemak betrouwbaar beleggen.

Limburgs dagblad J
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Openheid
De spoorwegen onderscheiden
zich wat betreft hun openheid van
andere doelen, die mogelijk zeer
sabotagegevoelig zijn. Gebouwen,
zelfs luchthavens, zijnte bewaken.
En nutsbedrijven als de electrici-
teitsmaatschappijen, hebben ook
maatregelen genomen om even-
tuele schade door sabotage op te
vangen.

„Electriciteits-centrales kenmer-
ken zich door een hoge bedrijfsze-
kerheid", zegt een woordvoerster
van de SEP, de samenwerkende
electriciteitsbedrijven. „Ik kan na-
tuurlijk geen details over onze vei-
ligheidsmaatregelen geven, want
dan is het beoogde effect verdwe-
nen. Maar veel vitale elementen
zijn dubbel uitgevoerd, zodat bij
een mogelijke aanslag op een cen-
trale de gevolgen daarvan heel
snel zijn op te vangen. We doen al-
les om dat zo te houden, want elec-
triciteit is toch een onmisbaar
goed in de samenleving."

Als er een concrete aanleiding
voor is, dan doet de NS een beroep
op de overheid om bij te springen
bij de beveiliging van treinen of
passagiers. Of de overheid gehoor
geeft aan zon verzoek, is telkens
weer een vraag. De NS heeft voor-
afgaande aan de militaire trans-
porten de overheid wel verzocht
om een versterkte surveillance
door de plaatselijke politiekorp-
sen. Dat is volgens Witteman ook
gebeurd. „Je weet immers dat er
bij militair vervoer acties kunnen
komen."
Zijn de spoorlijnen, schakelkas-
ten, seinpalen en overwegen tame-
lijk kwetsbaar in geval van sabota-
ge, de enkele tientallen verkeers-
leidingspostén zijn versterkte
burchten, waar onbevoegden niet
ongezien binnen kunnen komen.
„De beveiliging daarvan is dusda-
nig, dat er nauwelijks iets kan ge-
beuren. Je komt daar niet zomaar
ongezien binnen. Daar zit het pro-
bleem dan ook niet."

Door alert te reageren kan de
spoorwegpolitie bij sabotage vaak
wel erger voorkomen. Daardoor
konden maandag op het station
van Boxtel explosieven bij een
schakelkast ook onschadelijk wor-
den gemaakt. „Als je eenmaal weet
in welk gebied de saboteurs opere-
ren, dan is het niet zo moeilijk om
uit te zoeken welke andere doelen
zij voor ogen hebben."

ger dijkstra

Nederland als klein land met 28 gijzelaars 'ruim bedeeld'

Saddam gijzelt nog
altijd 3000 mensen

GEGIJZELD IN IRAK
Van onze correspondent

t
EN HAAG - Van de meer dan

Pan nd westerlingen en Ja-
d nners die midden augustus door
sein se President Saddam Hoes-
biin w r̂den gegijzeld, zijn er nu nog

Jna drieduizend over. Een exact
de a ls.met vast te stellen, omdat
Zee anse overneid weigert tt
ziru en hoeveel van haar burgers
virid Precies in Irak en Koeweit be-

Ren
grootste deel van de westerlin-

se n ? en Koeweit heeft de Brit-
Voi!3; 10113111611- Volgens een woord-
en u van de Britse ambassade in«i Haag zijn het er nog 1250, vano_Ler ,_'lch vijfhonderd in Koeweit
d_ a Een woordvoerder van
hm£menkaanse regering in Was-ciififr verklaart dat er geen exacte
Iraa „ worden gegeven, om de
speW "«ering niet in de kaart te
hin_; Het officiële cijfer dat Was-
der h ."aar buiter» brengt is 'min-
schatt 11 duizend\ (endere, officieuzelzev anKn ~aan Uit van ongeveervenhonderd Amerikanen) Wel
IVernW w°ordvoerder precies teCS" dat_er 96 Amerikanen als
ihouH Jk Schlld worden vastge-
Wsraf? op

J
strategische lokaties, zo-j'6"ra 'finaderijen

XpndßS, zijn alle Duit-
IdieJfn naar huis'gegaan, op!Éerbli£__ na die in Irak wilden ach-
It'n _iy Ven

T?° hebben tussen de vijf|rnaa„t °uitsers geen gebruik ge-|Hoe£LVan het aanbod van Saddam
hok „om te vertrekken, iets datKvel J? , r andere nationaliteiten
Ihet d°orkomt In veel gevallen gaat
Pïiet «T °,m mannen diezijn gehuwdI Cl een Iraakse.

Nederlanders 28
Britten 1250
Amerikanen 700-1000
Italianen 180
Japanners 239
leren 179
Canadezen 47
Grieken 3
Zweden 3
Australiërs 30
Zwitsers 7
Denen 18
Finnen 3
Noren 3

Japan, het enige oosterse land met
gijzelaars in Irak, heeft in totaal nog
239 burgers vast zitten, 114 van hen
dienen als menselijk schild tegen
mogelijke luchtaanvallen. lerland
(179) en Italië (180) blijken na vier
maanden ook nog altijd goed voor
een vrij aanzienlijk aantal gijzelaars,
die door het Iraakse staatshoofd
hardnekkig 'gasten' worden ge-
noemd.

Niet alleen de weigering van de
Amerikanen om precieze getallen te
verschaffen maakt het lastig achter
het totale aantal gijzelaars te ko-
men. Het is ook niet altijd te onder-
scheiden wie als gijzelaarmoet wor-
den aangemerkt. De 104 Nederland-
se baggeraars bij voorbeeld zijn
door hun werkgevers, Boskalis en
Volker Stevin, en door de Neder-
landse overheid nooit als gijzelaars
beschouwd. De Iraakse overheid
heeft hen ook al weken geleden toe-

gezegd dat ze het land zouden kun-
nen verlaten als ze hun baggerwerk-
zaamheden hadden afgerond.
Nu het werk klaar is, blijkt de waar-
de van die toezegging erg betrekke-
lijk. De uitreispapieren zijn nog
steeds niet afgegeven, er wordt ge-
zegd dat het weer te slecht is om
met het baggermateriaal uit te va-
ren, het is niet duidelijk of alle bag-
geraars per schip Irak zullen verla-
ten. Een woordvoerder van Volker
Stevin verzuchtte onlangs: „Ik ge-
loof het pas als ze allemaal in territo-
riale wateren zijn aangekomen."
Voor een flink deel van de leren in
Bagdad geldt een soortgelijke situa-
tie: 118 van hen werken of werkten
in het Ibn-Al-Bitar ziekenhuis. Zij
staan onder contract van de lerse
organisatie Pare, die het beheer
voert over het desbetreffende hospi-
taal. Formeel zouden degenen die
hun contract uit hebben gediend,
naar huis mogen. Maar sommigen

hebben weken moeten wachten op
een uitreisvisum, zoals Siego Wou-
ters, de zoon van de Amsterdamse
dominee Wouters. Anderen, even-
eens 'end-of-contract', worden nog
steeds vastgehouden in de Iraakse
hoofdstad.

De oud-politici De Jong, Van der
Stoel en Witteveen die staan te trap-
pelen om hun humanitaire missie
uit te voeren, zullen zich inspannen
voor 28 landgenoten, van wieer drie
in Koeweit zitten en de overigen in
Bagdad. Met 28 gijzelaars (plus de
baggeraars die dus nog altijd niet
vrij zijn) is Nederland van de kleine
landen 'ruim bedeeld. Zweden bij
voorbeeld heeft nog drie gegijzelde
landgenoten in Irak, Zwitserland
zeven, Denemarken achttien.

maurice wilbrink

binnen/buitenland

Militair transport blijft hachelijke onderneming

Saboteurs hebben vrij
spel langs spoorlijn

Van onze correspondent
DEN HAAG - Agenten van de spoorwegpolitie begelei-
den alle 150 treinen, die deze maand Amerikaans militair
materieel vervoeren door ons land. Desondanks zijn sa-
botage-acties tegen deze treinen niet te voorkomen, zo is
gebleken. Tot de aanwezigheid van veiligheidsmensen
was al besloten voordat dit weekeinde een poging werd
ondernomen om het militaire transport door sabotage
op te houden.

j?e betrokken politiemensen hebrDen uitsluitend een communica-
"eve functie tijdens het transport.. staan in een permanente ver-
binding met de centrale meldka-mer van de Nederlandse Spoorwe-gen in Utrecht. Voor de bewakingvan het te vervoeren leger-mate-
"cel zijn functionarissen van het

leger zelf verant-
woordelijk.
»Het is heeluitzonderlijk dat men-■en van ons meerijden op goede-rentreinen", zegt J. Witteman,
noofd algemene zaken van de NSn als zodanig ook belast met de
spoorwegpolitie. Alleen bij trans-Porten met een zeer bijzonder ka-
4nn r wordt dat gedaan. Voor de
Ul)mensen van de spoorwegpoli-
Jebetekent het militaire transport
,^n aanzienlijke verzwaring vanvn toch al erg hoge werkdurk.eze politiemensen draaien nu alDer drie weken twee keer week-«ia-diensten. „We hebben op za-erdag en ZO ndag de handen al voldan de voetbalwedstrijden", aldusWltteman.

e spoorwegpolitie wordt somspupt door de Binnenlandse Vei-
gneidsdienst (BVD) over moge-

JJJKe acties. „Dat past binnen de
van de BVD. Met van-aiisrne door voetbalsupportersouden wij ons niet bezig, wel meteireurgroepen die de maatschap-Pij willen ontwrichten door bij

oorbeeld het treinverkeer te ont-gelen", aldus een woordvoerder
It h

de veiligneidsdienst. Het op-
ov " teSen saboteurs laat men. engens over aan (spoorweg)po-
mie en justitie. De BVD moet in

verband worden gezien als een*°ort waakhond, die alarm slaat
o__ nodig is- °f er deze keer
miHHalarm is geslaêen bliJft in het
R\men' daarover laten noch deY^O, noch de NS zich uit.

erder dan begeleiding van deansporten kunnen en willen de
ederlandse Spoorwegen nietan- „Technisch gezien kunnen100 procent veiligheid garan-oyen- Maar dan heb ik het wel

"p er een normale bedrijfsvoering.
d

gen sabotage kunnen we weinig°er>, maar dat geldt ook voor bij
oorbeeld een vrachtauto, die open overweg blijft steken. Daarvan
=et je ook dat het kan voorko-

ni t
maar net uur waarop weetje

W>i' net zo min als de Plaats "" zeSX

aboteurs hebben vrij spel langse spoorlijnen in Nederland. Net

zoals niet is te voorkomen dat kin-
deren spelen in de spoorwal, is het
niet te voorkomen dat terroristen
hun slag slaan. Het circa 2800 kilo-
meter lange spoorwegnet is niet
afdoende te beveiligen tegen ter-
roristen. Slechts simpele afraste-
ringen en spoorslootjes dienen als
beveiliging, maardie vormen nau-
welijks een probleem voor derge-
lijke lieden.

De NS bepeikt zich dan ook voor-
al tot het binnen de perken hou-
den van de gevolgen van de scha-
de, die door aanslagen wordt aan-
gericht. En dat valt niet mee, want
het treinverkeer in ons land onder-
vindt al snel bijzonderevertraging
van de minste verstoring van het
dagelijkse ritme. Het onklaar ma-
ken van een schakelkast, zoals
maandag gebeurde bij Best, bete-
kent dan ook al snel dat de treinen
in een deel van het land niet meer
op tijd rijden.
„Ons spoorwegnet is erg lang en
de ondergrond beslaat een opper-
vlakte van een gemeente als Apel-

doorn; dat is niet 100 procent te
beveiligen tegen sabotage. Dat
kan alleen als we om de meter een
mannetje neerzetten. En dat is
praktisch gezien onmogelijk, ook
al zouden we het willen", zegt Wit-
teman. „Alles wat buiten gebeurt,
is tamelijk open, dat kan ik niet
ontkennen. Je kunt .via iedere
spoorweg-overgang zo de spoor-
lijn oplopen, dat is algemeen be-
kend."

" Sabotage-pogingen tegen het militaire transport, zoals afgelopen maaiidag in Boxtel, zijn niet
te voorkomen. Op defoto maken medewerkers van de Explosieven Opruimings Dienst een brand-
bom onschadelijk.

Professor Huisman: 'Campagne is bangmakerij'

Heftige discussies
over Aidspreventie

Van onze correspondent

DEN HAAG - De vereniging voor
Aidspatiënten in Amsterdam is
woedend op professor J. Huisman,
die beweert dat Aidscampagnes on-
nodig veel angst veroorzaken. „Een
levensgevaarlijke uitspraak. Wij zijn
juist druk bezig om jongeren aan
het condoom te helpen. Overal de-
len we die dingen uit. Nu zegt een
deskundige dat zon campagne
bangmakerij is. Hij stuurt er op aan
dat jongerenzonder voorzorgsmaat-
regelen met elkaar naar bed gaan",
aldus Peter Zuidervliet van de lan-
delijke HlV-vereniging.

Afgelopen weekeinde kwam de bij-
zonder hoogleraar epidemiologie
prof. J. Huisman tijdens de interna-
tionaal gehouden Wereld Aidsdag
in opspraak nadat hij beweerde dat
het risico op Aids voor heterosek-
suelen een op de miljoen is. Huis-
man, lid van de Aidscommisie van
de Gezondheidsraad, stoort zich aan
de Aidscampagnes voor heterosek-
suelen. Die kunnen willekeurig sex
hebben zonder besmet te raken,
meent hij. Huisman noemt de cam-
pagnes voor het grote publiek daar-
om ook 'onnodige bangmakerij'.
De opmerkelijke uitspraken van
Huisman hebben onder de Aids-
deskundigen behoorlijk wat com-
motie veroorzaakt. Directeur Bart
Eijrond van de Nationale Commis-
sie Aids Bestrijding (NCAB) is he-
vig verontwaardigd dat Huisman,
nota bene lid van de Gezondheids-
raad die op basis van wetenschap-
pelijk onderzoek de regering over
Aids adviseert, de voorlichtings-
campagnes afkraakt. De NCAB is
ook een adviescollege van de over-
heid en tevens samensteller van de
gesubsidieerde acties.

Eijrond wil zo spoedig mogelijk een
overleg met de Gezondheidsraad.
„Beide adviescolleges van de rege-
ring werken op deze manier langs
elkaar heen. Wij willen geld voor

een campagne en een naaste collega
noemt dat 'bangmakerij'. Dat kan
natuurlijk niet."

Secretaris H. Rigter van de Gezond-
heidsraad wil niets met de uitspraak
van Huisman te maken hebben.
„Hij heeft dat op persoonlijke titel
gezegd. De raad staat daar buiten."
Eijrond van de NCAB bestrijdt de
conclusie van Huisman dat er te
veel geld wordt uitgegeven aan
campagnes voor heteroseksuelen.
Jaarlijks besteedt de NCAB zeven
miljoen gulden om risicogroepen
als homoseksuelen en drugsgebrui-
kers voor te lichten. Drie miljoen
gulden is bestemd voor het overige
publiek.

" De aanpak
van de Aids-
preventie en
-campagnes
gericht op hete-
roseksuelen
zou volgens
prof. Huisman
tot bangmake-
rij leiden. Pe-
ter Zuidervliet
op zijn beurt
vreest dat door
de uitspraken
van de specia-
list het vele
werk van de af-
gelopen jaren
teniet gedaan
wordt.

Geslachtsziekten
Huisman vindt dat de Aidscampag-
ne de aandacht voor geslachtsziek-
ten overschaduwd. Nederland telt
zon 1500 Aidspatiënten en per jaar
raken er maar liefst 300.000 Neder-
landers besmet met andere seksueel
overdraagbare aandoeningen.
Tweehonderd duizend vrouwen
dragen de bacterie chlamydia die de
kans op vruchtbaarheid vermindert
en bloedingen veroorzaakt waar zij
dood aan kunnen gaan. Huisman
wil meer aandacht voor dergelijke
aandoeningen en vindt dat de over-
heid zich minder moet fixeren op
Aids.

De stichting voor Sexueel Over-
draagbare Aandoeningen (SOA) in
Utrecht erkent dat meer voorlich-
ting over geslachtsziekten noodza-
kelijk is. Hierdoor mag de aandacht
voor Aids niet verslappen, want de
SOA heeft juist veel baat gehad bij
die grootschalige Aidscampagnes,
meent woordvoerder Martien
Sleutjes. „Toen Aids in Nederland
nog niet voorkwam, maakte nie-
mand zich druk over geslachtsziek-
ten. Dat was iets voor viezerikken.
Sinds de voorlichtingscampagnes

over Aids is het aantal geslachts
ziekten juist ietsje afgenomen."

Ziekenhuis
Sven Danner, hoofd van de Aids-af-
deling van het AMC-ziekenhuis in
Amsterdam, is verbaasd over de
conclusie van Huisman dat de Aids-
campagne onder het volk onnodig
veel angst veroorzaakt. „Volgens
mij is dat een persoonlijke interpre-
tatie. Ik heb er nog nooit iets van ge-
merkt dat mensen bij voorbeeld
bang worden van de bekende slo-
gan: Van een beetje begrip heeft
nog nooit iemand Aids gekregen."

Wel is Danner het met Huisman
eens dat de overheid zich in haar
campagne meer moet richten op de
risicogroepen, de drugsgebruikers
en homoseksuelen. Danner: „Een
16-jarige heteroseksuele jongen die
vrijt met een meisje uit zijn klas
loopt nu eenmaal veel minder risico
dan een 16-jarige homoseksuele jon-
gen die in een homo-disco in Am-
sterdam een vriendje opduikt. Dit
onderscheid moet duidelijker wor-
den gemaakt in de voorlichtings-
campagnes. Het publiek heeft recht
op de waarheid."

Toch bleek afgelopen zaterdag tij-
dens de internationaal gehouden
Wereld Aidsdag dat Aids onder he-
teroseksuelen toeneemt. Nederland
telt inmiddels meer dan 100 hetero-
seksuele Aidspatiënten. Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie
(WFO) zullen in het jaar 2000 net zo-
veel mannen als vrouwen de ziekte
krijgen. Danner: „Dat klopt. Maar
de heteroseksuele vrouwen raken
besmet door drugsgebruikers. Ik
heb nog nooit een vrouwelijke pa-
tiënt ontmoet die het Aids-virus
heeft opgelopen na een vrijpartij
met een niet-spuitende, hetero-sek-
suele man."

carine neefjes
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Elk bedrag tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk. 30.000,- 600,- 13,6% 1.07% 72 md "£ . >,' , . „ _.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bi] overlijden eX/CCi. Iftnn -n_o_ mm 7. mr! Rentele hypi. vanaf 9%. Eff. jaarrente 2e en 3e hyp.
meestal kwijtschelding. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling SU.UW, IWU, IJ,4A> I.UQ-fo /_ mv vanaf 1 3 %. Allo taneven in deze advertentie zijn
van aflossen mogelijk Vraag INFO. __F^FH___T_P^^__Tr^__#^^^FH____ "Vanaf "taneven"en kunnen dus vanèren-
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Voorbarig
Bestuurder G. Toussaint van de
Dienstenbond FNV noemt de me-
dedelingvan V&D 'rijkelijk voorba-
rig' omdat het adviesbureau McKin-
sey nog bezig is met een onderzoek
naar dereorganisatie van hoofdkan-
toor en regio-organisatie. De bond

zal gedwongen ontslagen hoe dan
ook niet accepteren. Bij de aankon-
diging van de reorganisatie eind ok-
tober heeft V&D met geen woord
gerept over het openbreken van het
sociaal plan 'terwijl wij daar toen
wel zachtjes rekening mee hielden',
aldus Toussaint.

PTT Telecom
gaat netwerk
wereldwijd
aanbieden

PEN HAAG - PTT Telecom gaat
I naf volgend jaar zomer een nieu-

"netwerkdienst aanbieden, die
y ordelen moet bieden aan multina-
aoina*e ondernemingen. Door mid-
WetVan deze Global Virtual Private
y w°rks kunnen wereldwijde par-■ uliere netwerken met zeer gea-
j^^eerde faciliteiten gebruik gaan

aken van het openbare telecom-
'Ur>icatie-netwerk, aldus de PTT.b

Zo Voordelen van het openbare net,
sch'L.de lage kosten en de hoge be-
bin aarheid, worden dan gecom-
Cül?erd met de voordelen van parti-
i2e/lere netwerken zoals verkort kie-
Ihet' lc*entificatie van de beller en
ka ereeren van gesloten gebrui-L^groepen.
Bert ■ e -r°te telecommunicatie-
rji^ijven in de Verenigde Staten -Sprint, MCI en AT&T - wordt
verkSarrienwerking voorbereid in
L_ i?nd met het Global Virtue Net-
ben Met vs Sprint en het Britse0^r-f Cable & Wireless is al een

ereenkomst getekend.

beurs

Vriendelijk
- Het Beursplein

Wat Woensdag wat beter gestemd
moe volgens handelaren vooral

Wol"den toegeschreven aan
Voo , gen vanuit baisseposities.

1 kÜ de hoofdfondsen gingen
'"erkl Wat fondsen met leuke sin-
ten swinsten naar nuis- De alSe~

->um_ ster*ïmirigsindex sloot 0,6md! ger op 96'3- De CBS-koers-
°D ic0

a^gemeen sloot onveranderd
die Zonder Koninklijke Olie,
0 4 z^l lager was, ging deze index
de]PUnt voomit naar 157,4. De aan-
iioen°mzetten bleven met f 420 mil-
iets i°nder de maat- Obligaties, die
ir-:,. lager waren, gingen voor f 633UJ°en van de hand.

!<3e j:^erriische waarden lagen vrien-
-K ln de markt. Akzo ging f 1 ho-

kje- "aar huis op f 70,60, Gist-broca-
If 82 en °p f29'60 en DSM f°'40 op
'Wesè *n de voedingssector trok
Von en de aandacht met een
H_inltganê van f 1,80 op f 63,60.Vii_f en won f !.30 op f 131,80,
0 fin r f °'70 °P f 147>70 en CSM f'bo°PfB4,4O.
der e lokale markt won Grasso an-
:in v?-aal f4op f 91. Veel ging er om
of 37r.erdal-ten Cate: f28,3 miljoen
maal .-000 stuks. Het fonds won een
fSiniTf \°P f 77'50- Medicopharma
over '40 hoger in andere handen
PB f,n

58 en Macintosh won f 0,70
lw/^0- Onder de hoofdfondsen
tóuhK £°ninklijke Olie met zeven
rSuki; , -)es achteruitgang op f 131,90
Nlrrf n- °ok Phiüps, DAF, Amev,
hveg ac- Aegon en Nationale zakten

(Ookiv0o ?P de optiebeurs heerste een
|mi-p Q£uë" optimistische stem-
cjerr°- VP de voorlopig bereikte bo-
U.et

pnJzen kwam vraag opzetten.
toont omzet kwam uit op 26.000
rAm 611' waarvan 3500 voor AB-

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 31,10 31,20
AEGON 107,90 107,40
Ahold 135,80 136,30
Akzo 69,60 70,50
Alrenta 161,60 161,60
Amev 48,90 48,30
Amro A. in F. 73,60 73,70
'Borsum. W. 72,00 73,50
Bührm.Tet. 45.10 45,30
C.S.M.eert. 83,80 84,40
DAF 17,70 17,60
DordtPetr. 126,20 125,00
DSM 82,10 82,50
Elsevier 75,70 76,40
Fokker eert. 35,30 35,00
Gist-Broc. c. 29,10 29,60
HCS Techn. 9,70 9,90
Heineken 130,50 132,30
Hoogovens 53,50 54,10
Hunter Dougl. 58,80 59,50
IntMüller 78,00 80,00 e
KLM 20,20 20,20
Kon.Ned.Pap. 35,90 36,10
Kon. Olie 132,60 131,90
Nat. Nederl. 50,20 50,00 f .
NMB Postbank 40,70 e 40,90 e
NedUoyd 37,70 37,90
Océ . 36,00 35,80
Pakhoed Hold. " 190,00 191,70
Philips 21,30 21,10 e
Polygram 31,00 31,00
Robeco 85,80 86,30
Rodamco 48,50 48,80
Rolinco 79,70 80,30
Rorento 60,10 60,10
StorkVMF 42,50 43,10
Unilever 147,00 147,70
Ver.Bezit VNU 85,00 85,10
Volmac Softw. 31,20 30,70
VOC 45,60 45,90
Wessanen 61,80 63,60
Wolters-Kluwer 48,20 48,20

Avondkoersen Amsterdam

Binnenl. aandelen
Aalberts lad 54,50 54,40
ABNAmroHld.prf. 5,05 5,04
ACF-Holding 34,80 34,70
Ahrend Gr. c 170,00 170,00
Air Holland 15,80 15,40
Asd Opt. Tr. 15,10 15,10
Asd Rubber 3,95 3,85
Ant. Verff. 470,00
Atag Holde 117,80 117,50
Aut.lnd.R'dam 70,50 70,50BAM Groep 70,00 71,00 '

Batenburg 105.00 106,00b
Bcers 102,00 103,00
Begemann 121,50 123,00
Belindo 346,00 342,50
Berkei's P. 1,53 1,50
Blydenst.-WiU. 36,20 35,50
Boer De, Kon. 279,50 270,00a
de Boer Winkelbedr. 70,00 70,40
Bols 169,10 169,10
Boskalis W. 12,50 12,10
Boskalis pr 15,30 15,00
Braat Beheer 28,80 28,80
Breevast 9,60 9,80
Burgman-H. 2750,00 2750,00a
Calvé-Delft pr 835,00 835,00
Calvé-Delftc i 950,00 951,00
CSM 82,90 83,30
Chamotte Unie 2,40 2,40
Cindu-Key 159,00 159,00
Claimindo 342,00 341,50
Content Beheer 22,00 22,20
Cred.LßN 30,00 29,60
Crown v.G.c 102,50 102,00
Delft Instrum. 27,30 26,20
Desseaux 231,50 231,50
Dorp-Groep 38,30 37,50
Econosto 28,50 28,40
EMBA 197,00 197,00
Eriks hold. 88,00 89,50
Flexovit Int. 78,00 78,00
Frans Maas c. 76,50 76,20
Gamma Holding 88,00 88,50
Gamma pref 5,60 5,60
Getronics 30,40 30,00
Geveke 40,00 40,00
Giessen-de N. 129,00 129,00
Goudsmit 43,00 42,00
Grasso's Kon. 87,00 91,00
Grolsch 154,50 155,00
GTI-Holding 215,00 219,00bHagemeyer 104,50 105,00
HAL Trust B 12,80 13,00
HAL Trust Unit 12,60 13,00
H.B.G. 152,80 153,20
Hein Hold 112,30 113,60
Hoek's Mach. 191,00 19200b
Heineken Hld 112,30 113,60
HolLSeaS. 1,12 110
Holl. Kloos 474,00 480,00
Hoop Eff.bk. 6,70 6,70
Hunter D.pr. 3,00
ICA Hold. eert. 7,50 7,50
IHC Caland 53,00 53,00
Industr. My 125,00 125,00
Infotheek 21,50 22,00
Kas-Ass. 39,40 39,10
Kempen Holding 9,70 9,70
kondor wessels 32,60 32,60
KBB 92,90 94,00
Kon.Sphinx 161,00 161,70
Koppelpoort H. 264,00 264,00
Krasnapolsky 204,00 204,00
Landré & Gl. 56,50 56,50
Macintosh 32,00 32,70
Maxwell Petr.H. 108,00 108,00
Medicopharma 56,60 58,00
Melia Int. 5,90 5,90
Moeara Enim 1102,00 1104,00

M.Enim 08-cert 14450,00 14350,00
Moolen en Co 30,50 30,50
Mulder Bosk. 50,00
Multihouse 7,50 7,50
Mynbouwk. W. 383,00 383,20
Naeff 320,00
NAGRON 45,30 45,30
NIB 533,00 535,00
NBM-Amstelland 9,60 9,20
NEDAP 290,00 290,00
NKF Hold.cert. 225,00 226,50
Ned.Part.Mij 38,50 38,50
Ned.Spnngst. 10510,00 11000,00b
Norit 31,80 31,50
Nutricia gb 105,50 105,50
Nutriciavb 113,00 112,50
Nijv.t.Cate 76,00 77,50
Omnium'Europe 13,80 13,80
Orco Bank c. 73,10 74,00
OTRA 224,00 225,00
Palthe 62,00 62,00
Philips div'9l 21,50
Pirelli Tyre 21,00 20,50
Polynorm 113.00 112,50
Porcel. Fles 157,00 157,00
randstad 45,50 45,20
Ravast 42,10 42,10
Reesink 70,00 69,50
Riva 38,00 38,20
Riva (eert.) 38,00 38,20
Samas Groep 66,00 67,00
Sarakreek 19,20 19,20
Schuitema 1450,00 1450,00
Schuttersveld 42,30 42,30
Smit Intern. 51,50 51,50
St.Bankiers c. 12,80 12,80
Stad Rotterdam c 42,40 42,40
TelegraafDe 86,00 85,50
Textielgr Twente 69,00 69,00
Tulip Comp. 29,20 29,00
Tw.Kabel Hold 108,50 108,30
Übbink 82,00 82,00
Union Fiets. 57,00 57,50
Ver.Glasfabr. 319,00 319,00
Verto 50,90 50,90
Volker Stev. 72,00 71,00
Vredestein 14,10 14,80
VRG-Groep 63,20 63,30
WegenerTyl 230,00 230,50
West Invest 28,20 28,00
West Inv. wb. 100,00 100,00
Wolters Kluwer 191,00 191,00
Wyers 32,00 32,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 28,70 28,70
Aegon sav.plus 5,00 5,00
ABN Aand.f. 66,10 65,70
ABN Beleg.f. 53,40 53,30
ABN Amro L.F. 150,80 150,80
ALBEFO 49,00 48,90
Aldollar BF $ 22,60 22,60
Alg.Fondsenb. 211,00 211,00
Alliance Fd 9,60 9,60
Amba 42,00
AmericaFund 247,00 250,00

Amro Eur.F. 63,10 64,10
Amro Far E.F. 48,50 49,20
Amro Neth.F. 65,70 66,70
Amro N.Am.F. 53,80 53,80
Amro Obl.Gr. 158,70 158,50
Amvabel 53,70 53,70
AsianTigersFd 46,20 46,30
AsianSelFund 37,20 37,20
Austro Hung.F. 6,50
Bemco Austr. 48,00 48,00
Bever Belegg. 3,35 3,00
CLN Obl.Div.Fonds 100,80 100,80
CLN Obl.Waardef. 102,70 102,70
Delta lioyd 35,50 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-rentefonds 60,60 . 60,60
Envir.Gr.Fnd 50,00 50,00
Eur.Ass. Tr. 6,80 6,80
EOE DuStlnF. 244,00 248,00
EurGrFund 52,20 54,00
Euro Spain Fd 7,20 7,20
Florente Fund 104,40 104,40
Gim Global 46,90 46,80
Groeigarant 1,29 1,29
Hend.Eur.Gr.F. 158,50 159,50
Henderson Spirit 50,50 50,00
Holland Fund 64,00 64,00
Holl.Eur.Fund 42,50 42,00
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,00
Holl.Pac.F. 91,80 90,50
Innovest 82,00 82,00
Interbonds 530,00 532,00
Intereffektsoo 34,90 34,50
Intereffekt wt 200,00 200,00
Investa part 66,80 66,80
JadeFonds 130,00a 130,00
JapanFund 20,00 20,50
Jap.lnd.AlphaFd 7600,00
JapanRot. Fund yen 6500,00
Korea Pac.s 8,00
Mal.Cap.F. $ 6,70
Mees Obl.Div.Fonds 100,60 100,40
Mexico Inc.F. 21,00
MX Int.Vent. 26,00
Mondibel 66,40 66,40
Nat.Res.Fund 1145,00 1145,00
Nedufo A 124,00 124,00a
Nedufoß 126,00 116,00a
NMB Dutch Fund 36,40 36,20
NMB Global F. 40,40 40,30
NMBObhg.F. 34,10 33,90
NMBRente F. 105,60 105,40
NMB Vast Goed 37,90 37,90
New AsiaFund 6,00
Nomura Warr.Fund 3,30 3,30
Obam, Belegg. 198,00 197,60
OAMFRentef. 12,80 12,70
Orcur.Ned.p. 47,30 47,30
Pac.Dimens. 82,00 81,80
Pac.Prop.Secf. 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. 46,60 46,50
Rabo Onr.g.f. 80,10 80,20
Rentalent Bel. 134,70 134,70

Rentotaal NV 31,80 31,70
RG groen 48,50 48,50
RG blauw 45,30 45,30
RG geel 41,90 42,00
Rodin Prop.s 102,00 102,00
Rolinco cum.p 70,20
ScuTech 15,80 15.80
Technology F. 17,50 17,50
Tokyo Pac. H. 209,00 209,00
Trans Eur.F. 71,60 71,90
Transpac.F. 320,00 320,00
Uni-Invest 86,00 86,00
Unico Inv.F. 77,00 76,50
Unifonds 30,50 30,00
VWN 61,80 61,80
Vast Ned 110,60 110,00
Venture F.N. 29,00 28,00
VIBNV - 67,70 67,60
VSB Mix Fund 46,00 45,80
WBO Int. 61,30 61,30
Wereldhave NV 140,50 140,10
Yen Value Fund 81,10 81,10
ZOMFlonda $ 47,10 47,10

Parallelmarkt
Alanheri 24,40 24,40
Berghuizer 45,00 44,80
Besouw Van c. 61,20 61,20
Biogrond Bel. 10,40 10,35
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. 19,00 19,50
DeltaLl.dlr 50,50 50,80
DeltaLJEcu 50,90 49,60
DeltaLlMix 51,40 51,40
DeltaLlßente 51,10 51,00
DeltaLlVast 50,90 50,90
Dico Intern. 97,20 97,00
DOCdata 11,00 10,80
Ehco-KLM Kl. 35,20 35,50
E&L Belegg. 1 59,60 59,50
E&L Belegg.2 67,80 67,70
E&L Belegg.3 72,30 72,20
Free Rec.Sh. 32,50 33,00
Geld.Pap.c. 70,20 70,30
Gouda Vuurv c 101,00 101,00
Groenendijk 37,70 37,70
Grontmij c. 212,10 213,80
HCA Holding 48,50 48,50
Heivoet Holding 46,50 46,50
Hes Beheer 43,80 43,30
HighlDevel. 15,20 16,00b
Homburg eert 3,05 3,00e
Interview Eur. 4,05 4,15
Inv. Mij Ned. 35,00 34,00
Kuehne+Heitz 41,50 42,50
LCI Comp.Gr. 12,90 12,90
Melle 274,50 275,00
Nedcon Groep 26,50 26,70
Nedschroef 100,50 101,00
Neways Elec. 7,35 7,35
Newtron Hold 10,20 10,30
panpacific 9,80 9,80
PieMed. 11,00 10,80

Wall Street
04/12 05/12

allied signal 27% 27%
amer.brands 40% 40
amer.tel.tel 30 1/. 30
amoco corp 51 51
asarco mc. 25V_ 25
bethl. steel 12% 12
boeing co 45' A 46
can.pacific 163/. 171/»
chevron 70% 71
chiquita 29% 303.
chrysler 11% 12Vs
citicorp 14' A 15%
cons.edison 23 22%
digit.equipm. 55% 58
dupont nemours 36 37
eastman kodak 41 41%
exxon corp 50V_ 50' A
ford motor 27% 27'/z
gen. electric 55 57
gen.motors 36% 37
goodyear 15% 16
hewlett^pack. 31 33%
int. bus.mach. 114 114%
int.tel.tel. 47 47%
kim airlines 12 12%
mcdonnell 42% 44
merck co. 86 86%
mobil oil 58% 57%
penn central 18% 18
Philips . 12% 12
primerica 23% 25
royal dutch 78% 77
sears roebuck 26% 26%
sfe-south.pac. 14 6%
texaco mc. 59 58%
united techn. 47 47
westinghouse 27% 28%
whitman corp 18% 18%
woolworth 30 30

Advieskoersen
amerik.doliar 1,620 1,740
austr.dollar 1,24 1,36
belg.frank (100) 5,30 5,60
canad.dollar 1,390 1,500
deense kroon 1100) 27,80 30,30
duitse mark (100) 110,10 114,10
engelse pond 3,13 3,38

4 finse mark(100) 45,50 48,00
franse frank (100) 31,80 34,55
gnekse dr. (100) 0,96 1,16
ierse pond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen (10.000) 121,50 127,50
joeg.dm.t/m 100 12,25 15,50
noorse kroon (100) 27,35 29,85
oostschill. (100) 15,72 16,22
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
zwits.fr. (100) 129,25 133,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,68425-1,68675
antül.gulden 0,9275-0,9575
austr.dollar 1,2950-1,3050
belg.frank (100) 5,4495-5,4545
canad.dollar 1,44725-1,44975
deense kroon (100) 29,320-29,370
duitsemark (100) 112,775-112,825
engelse pond 3,2615-3,2665
franse frank (100) 33,295-33,345
grieksedr. (100) 1,0400-1,1400
hongk.dollar (100) 21,4750-21,7250
iersepond 3,0060-3,0160
ital.lire (10.000) 14,980-15,030
jap.yen (10.000) 125,77-125,87
nwzeel.dollar 1,0235-1,0335
noorse kroon (100) 28,805-28,855
oostenr.sch. (100) 16,0370-16,0470
saudi ar.ryal (100) 44,8750-45,1250
spaanse pes. (100) 1,7610-1,7710
surin'gulden 0,9250-0,9650
zweedse kr. (100) 30,030-30,080
zwits.frank (100) 132,145-132,195
e.e.u. 2,3180-2.3230

Index Amsterdam
CBS-koersindex (1983=100)

algemeen 168,90 168,90
id excl.kon.olie 157,00 157,40
internationals 172,60 172,10
lokale ondernem. 166,60 167,00
id financieel 116,70 116,60
id niet-financ. 215,10 216,00
CBS-herbeleggingsindex 11983 = 100)

algemeen 230,50 230,40
idexcl.kon.olie '203,30 203,80
internationals 245,10 244,50
lokale ondernem. 214,60 215,10
id financieel 161,40 161,10
id niet-financ. 265,10 266,20

CBS-stemmingsindex (1987 = 1001
algemeen 95,70 96,30
internation 81,60 81,80
lokaal 98,40 99,00
fin.instell 88,40 88,20
verzekering 92,40 91,70
niet-financ 101,20 102,00
industrie 103,40 104,20
transp/opsl 102,40 103,00

Goud en zilver
Goud: onbewerkt ’20.140-
-’20.740-, vorige ’20.310-
-’20.910 ; bewerkt verkoop
’22.340, vorige ’22.510 la-
ten.
Zilver: onbewerkt ’ 190-

-’ 260 vorige ’ 190^ 260; be-
werkt verkoop ’3OO laten,
vorige ’ 300 laten.

Dow Jones

Industrie 2575.00
+30.70

Optiebeurs
'serie omzet v.k. sk.

Abn amroc jan 27,50 300 3,80 3,90
abnamrocjan 30,00 258 1,50 1,60
abnamrocjul 30,00 500 2,80 a 2,50
abn amropjul 32,50 500 3,50 a 2,70
akzo cjan 65,00 169 6,50 7,00
akzo cjan 75,00 223 1,10 I,lob
akzo capr 70,00 180 5,50 6,00
akzo c094 135,00 235 4,10 4,20
akzo pjul 70,00 167 7,00 7,00
amev capr 50,00 329 2,40 2,40
dsm capr 70,00 125 15,00 a 15,50
dsm capr 85,00 164 4,50 5,10
els pjan 75,00 173 2,00 1,50
coc cdec 230,00 129 43b 5,00
coc cdec 235,00 473 1,90 2,30
coc c dcc 240,00 162 0,70 0,90 a
coc cjan 220,00 252 15,50 15,70 b
coc cjan 230,00 679 7,50 8,00
coc cjan 235,00 325 4,60 b 5,10
coc cjan 245,00 152 1,90 2,00
coc cokt 230,00 135 16,00 16,50
coc pdec 225,00 574 1,50 1,00
coc pdec 230,00 310 2,90 2,00
coc pdec 235,00 229 5,40 4,40
coc pjan 220,00 158 2,90 2,20
coc pjan 225,00 161 3,70 3,30
coc pjan 230,00 243 5,30 4,80
coc pfeb 230,00 171 7,70 6,70
gist cjan 30,00 245 1,20 1,50
gist pjan 30,00 282 2,00 1,50
hoog cjan 55,00 220 1,80 1,90
nedl cjan 37,50 136 4,00 3,90
phil capr 22,50 333 1,40 1,40
phil cjul 25,00 191 1,30 1,30
phil c093 30,00 366 3,60 330
phil c095 20,00 203 8,50 8,50 a
phil p095 20,00 280 3,30 3,30
olie cjan 130,00 348 6,00 a 5,30
olie capr 130,00 162 9,50 8,50
olie cjul 140,00 361 5,00 4,50
olie pjan 135,00 174 3,80 4,60
olie p apr 130,00 227 3,70 3,70 .
unil cjan 150,00 385 2,70 3,00
unil cokt 100,00 188 49,00 50,20
unil c092 140,00 175 24,00 24,20
voc cjan 45,00 237 3,00 3,00
voc cjan 47,50 201 1,90 1,90
voc cjan 50,00 , 171 1,10 1,30
wes capr 65,00 132 2,70 a 3,80

a laten g-bieden-ex-div.
b bieden h- laten " ex-div.
c ei-claim k gedaan "ri
d ex-dividend l = gedaanig
e gedaan<bieden wk-slotkoers vorige dag
f gedaan 1 laten sk slotkoers gisteren

Nederlander eet
steeds meer vlees

Van onze redactie economieARNHEM - Nederland eetsteeds meer vlees. De consump-tie zal dit jaarhoger uitvallen dan
in 1989. Tot en met het derdekwartaal ging 1,5 procent meervlees over de toonbank dan indezelfde periode vorig jaar. Destijging is nog groterbij devlees-waren, te weten vier procent.

Dat blijkt uit een onderzoek vanAGB Attwood, in opdracht vanhet Produktschap Vee en Vleesen het Voorlichtingsbureau

Vlees. Aan de enquête deden
tweeduizend huishoudens mee.

Opmerkelijk is dat de verkoop
van varkensvlees weer toeneemt.
In 1989 en 1988 daalde de con-

sumptie nog met achtereenvol-
gens ongeveer tien en vijf pro-
cent. Dit jaaris er sprakevan een
stabilisatie, vooral dank zij de la-
gere prijzen voor varkensvlees in
het derdekwartaal.

De consumptie van rundvlees
steeg in de afgelopen drie kwar-
talen met één procent. Deze stij-
ging is vooral toe te schrijven aan
het nog steeds toenemend aantal
kopers van rundvlees.

De supermarkten hebben huii
positie in de verkoop van vlees
verstevigd. Ongeveer 58 procent
wordt via dit kanaal verkocht.
Het aandeel van de slagers
neemt af. De slagers verkopen
wél steeds meer vleeswaren.

Opheldering
De bonden vroegen V&D-directeur
Kessels gistermiddag om ophelde-
ring gevraagd over zijn uitspraken
tegenover het weekblad HP/DeTijd
dat de reorganisatie niet zonder ge-
dwongen ontslagen kan verlopen.
Dat gesprek heeft „een dreigende
vertrouwensbreuk enigszins her-
steld", aldus bondsbestuurder G.
Toussaint. De directie van V&D
heeft inmiddels verklaard dat met
de vakbonden steeds over de reor-
ganisatie en een sociaal begelei-
dingsplan zal worden overlegd. Bo-
vendien zal de directie zich tot het
uiterste inzetten gedwongen ontsla-
gen te voorkomen. Al deze uitspra-
ken waren voor de FNV-bond aan-
leiding om zich weer iets geruster te
voelen.

Spaarneland
fuseert met

Zilveren Kruis
Van onze correspondent

HAARLEM - Ziekenfonds Spaar-
neland gaat fuseren met Zilveren
Kruis Verzekeringen, de grootste
non-profit ziektekostenverzekeraar
in Nederland. Begin volgend jaarte-
kenen de beide verzekeraars een in-
tentieverklaring voor nauwere sa-
menwerking die moet uitmonden in
een fusie. Dat heeft 'Spaarneland'
gisteren bekendgemaakt.
Spaarneland wil eveneens nauwer
samenwerken met andere zieken-
fondsen in de omgeving. Hoe die sa-
menwerking eruit zal gaan zien, kon
Spaarneland-woordvoerder H.
Buchholtz niet zeggen. Zilveren
Kruis uit Noordwijk (625.000 verze-
kerden) kondigde ook aan te zullen
gaan samenwerken met zieken-
fonds PWZ (Purmerend/Zaan-
streek), ZAO (Amsterdam) en Z&Z
(Leiden en de Haarlemmermeer).

economie

Gedwongen ontslagen bij warenhuisketen niet te voorkomen

Opnieuw banen op
de tocht bij V&D

UTRECHT - De nieuwe reorganisatie die bij V&D voor de
deur staat zal niet zonder gedwongen ontslagen kunnen verlo-
pen. Op het hoofdkantoor (550 mensen) en de zes regiokanto-ren zullen enkele honderden arbeidsplaatsen vervallen. Juistvoor deze werknemers is binnen V&D en het Vendexconcern

ander werk te vinden. Er zijn weinig vacatures door-
dat bij eerdere reorganisaties de afgelopen jaren al 2.000 perso-
neelsleden zijn herplaatst.

y?°^dvoerder drs J. Lempers van
Zei neeft dit gisteren meegedeeld,
„g, eJ,voor staffuncties zijn de mo-
u 1Jkneden binnen Vendex volgens
niet

1 eperkt Aantallen kon hij nog
t noemen. Maar zonder gedwon-

g
n °ntslagen zal het deze keer niet

f an' aldus Lempers, hoewel con-
me

m de 'n net sociaal Plan opgeno-
n: n inspanningsverplichting op-
bü-tlW naar ander werk binnen of
V&n Vendex zal worden gezocht.<*■>-) heeft vorige week voor het

eerst een voormelding voor collec-
tief ontslag gedaan bij het arbeids-
bureau. Het betreft de vorig jaar al
aangekondigde sluiting van het dis-
tributiecentrum Hengelo, waar voor
24 van de 75 werknemers (nog) geen
andere baan is gevonden.
Intussen hebben de ondernemings-

raad en de vakbonden ingestemd
met het inschakelen van het advies-
bureau McKinsey. Het bureau is
dezeweek met zijnwerkzaamheden
begonnen en blijft een jaar om alle
afdelingen door te lichten. Het zal in
de loop van 1991 tussentijdse voor-
stellen doen aan de directie. Opslagrente

omhoog
AMSTERDAM - Als eerste bank
heeft de NMB een verhoging aange-
kondigd van de toeslag op de debet-
rente van een halfnaar een vol pro-
cent. Verwacht mag worden dat an-
dere banken spoedig deze stap zul-
len volgen. De verhoging gaat 6 de-
cember jn.
De verhoging werkt rechtstreeks
door voor leningen aan het publiek
en het bedrijfsleven. De NMB
noemt als oorzaak voor de stap de
stijging van de rente op de geld-
markt. De stijging werd begin deze
week al duidelijk toen De Neder-
landsche Bank derente op speciale
beleningen optrok met 0,3 procent
naar 8,6 procent.

Vertrouwen in
economie

verder gedaald

VOORBURG - Het vertrouwen
van de consument in de econo-
mie is voor de derde achtereen-
volgende maand fors afgeno-
men. De index van het consu-
mentenvertrouwen daalde afge-
lopen maand met 8 punten tot 87
of wel tot het laagste niveau
sinds oktober 1984, aldus het
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek gisteren.

In september daalde de index
met zeven en in oktober niet vijf
punten. De index kan variëren
van 0 tot 200. Een index van 100
punten betekent dat mensen met

een positieve mening en mensen
met een negatieve mening elkaar
in evenwicht houden.
Aan mensen wordt bij het onder-
zoek niet alleen gevraagd naar
het eigen huishouden, maar ook
naar de economische situatie in
het algemeen. De forse daling

van de index wordt vooral ver-
oorzaakt door de mening over de
algemene situatie.
De afname van het vertrouwen
in de economie komt ook duide-
lijk tot uitdrukking in de ver-
wachtingen over de werkloos-
heid. In november verwachtte 48
procent van de ondervraagden
dat de werkloosheid in de ko-
mende 12maanden zal stijgen. In
oktober was dat nog 38 procent
en in augustus 23. In november
verwachtte bovendien slechts 13
procent een daling, terwijl dat in
oktober nog 16 procent was en in
augustus 31 procent.

Onenigheid over
groei Schiphol

van onze correspondent
SCHIPHOL - In de stuurgroep die
werktaan hetPlan van Aanpak voor
Schiphol, bestaat grote onenigheid
over beperking van het aantal
nachtvluchten en de isolatie van
woningenrond de luchthaven.

De laatste bijeenkomst van de
groep is afgebroken zonder resul-
taat en ook een extra bijeenkomst
bracht geen oplossing. Wanneer er
deze week geen overeenstemming
komt, dreigt de presentatie van het
Plan maanden te worden vertraagd.
Als gevolg van de komende verkie-
zingen kunnen provinciale staten
het plan dan voorlopig niet behan-
delen.

In het Plan van Aanpak praten rijk,
gemeenten en provincie over de
ontwikkeling van Schiphol. Doel-
stelling is Schiphol te laten groeien
en tegelijkertijd de belasting voor
de omgeving te laten afnemen. De
maatregelen die in het kader van het
Plan van Aanpak ter bescherming
van het milieu worden voorgesteld,
gaan Haarlemmermeer, Amster-
dam,Noord-Holland en het ministe-
rie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieu echter niet
ver genoeg.

Gat in de markt 'gelijmd'

" De eigenaarvan de su-
permarkt Buck's Giant
Foods in de Amerikaanse
stad Marked Tree heeft
letterlijk en figuurlijk
een gat in de markt ge-
vonden. Hij verkoopt d
raison van 29,95 dollar
kit, die breuken als ge-
volg van een aardbeving
kan lijmen. 'Aardbeving-
overlevingskit', zo prijst
de supermarkt tot verba-
zing van zijn klanten de
zakjes lijm aan. Wat pre-
cies gelijmd kan worden,
vermeldt de winkelier er
niet bij. Marked Tree ligt
overigens in een gebied
met verhoogde kans op
aardbevingen.
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(ADVERTENTIE)

___J_______il_PW______f_l___P__ JtIMM H

■___M(ii^_^T^^A^____^_w^^
_^^^^^^ exclusief BTW

AUTOBEDRIJF HARRY SCHOBBEN
TEGELSTRAAT 3, BRUNSSUM, TEL. 045 - 250675

(ADVERTENTIE)

GOED ZIEN GOED OGEN \

ITALIAANSE KLASSE I
Strauss De Ruiter opticiens presenteert Italiaanse toppers. Ultra

lichte en perfekt passende monturen, ontworpen door wereldberoemde
mode ontwerpers als: VALENTINO, LEONARDO DE NEFFE, ALBERTO
PICCINI, COLANI, GUCCI, FERRARI, 610 VISCONTI en 6IANFRANCO.

Monturen die uitblinken in stijl en kwaliteit, kortom: onmiskenbare
Italiaanse klasse.

SIF-4Uc5 CE RL TER modebrillen+kontakt_enzen (JR)_
__--____--Lll_ll__l______________P__H Promenade 50'Heerlen Tel. 045-714821
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De nieuwe Fiat Tempra.
HpH_^^^_ JL'E Tempra bezit kwaliteiten die ruimte van 500 liter. Keus uit ben- 113 DIN pk (48 tot 83 kW). Laag ving en rondom onafhankelijke

___^^^^^^^^^^^^BH B men zelden verzameld ziet in een zinemotoren van 1,6 en 2,0 liter verbruik, onder meer door lucht- vering. En met verzinkte, dus roest-

jflfl wo^ K auto uit deze prijsklasse. met elektronische injectie en drie- weerstandscoëfficiënt van 0,28. vrije carrosserie.

\^J ■________■ ühüm Compacte buitenmaten maar wegkatalysator, een 1,9 liter diesel Er zijn 3 uitvoeringen: basis, S De Tempra is er al vanaf f 27.950,-.

royale binnenafmetingen: riant com- en een 1,9 liter turbodiesel. en SX. Elk met vijfversnellingsbak, Een proefrit bewijst het: dit is één
fort voor 5 personen. Een bagage- Vermogens variërend van 65 tot stuurbekrachtiging, voorwielaandrij- brok temprament. HMM^^MË

___________M«m__________________. __^^^ ffM ÈNs\ _■__

S^jf^^llf '**" tH^^^^ ?&_. J/r fif.m f _____

w_ tm / iB_r _■__ /- ' ■ BBB^^^^^^^^^^^ *W <_É___'___Éi l-*»1« L A f_i fö £

____- «_■__■ ____

r^ BH^^_________ ______■ __________ ',h ___■ cl I I I f ________________■ ____________ 1 fif.ffl __l<________ei______i_____ 1>- ■ i _________

__M___ J_ '
__________________l

Prijs mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden. Dieseluitvoeringen leverbaar vanaf maart 1991. Vraag de Fiat dealer naar de aantrekkelijke lease- en financieringsmogelijkheden. Eén jaar garantie tegen mechanische gebreken.
Drie jaar lakgarantie. Zes jaar garantie tegen doorroesten van binnen uit. Plus de unieke Fiat EuroPas service.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21
KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045-41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES.KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44 *

Compact nieuws
met verstrekkende gevolgen.

Voorwiel- Tandheugel- Onafhankelijke Compacte Schijfremmen
aandrijving. besturing. wielophanging. torsiestaaf-venng. (15 inch.

"~pr\ _.—-■■* geventileerd).

Veel laadruimte is natuurlijk aardig. Maar wat makkelijk omdat die achter de vooras ligt. En een- Als we u alles over het comfort, de degelijk- y^^^m (lÜk
dacht u van de chauffeur? We zeggen het mis- maal in de cabine aangeland, wordt u getrakteerd op . heid, betrouwbaarheid en veiligheid van deze .J/_^_r \\
schien wat hard, maar die wordt wel vaak vergeten. een luxueus dashboard en gerieflijke stoelen. nieuwe bus zouden vertellen, hadden we een hele -& * ■*-———r==aMMßk

De uitvinders van de Volkswagenbus hebben Voor de vooras vindt u, dwars geplaatst, de krant nodig. üBÊËËË
daarom de cabine - letterlijk - onder het vergroot- motor. En ook hier het gemak van ruime keuze. Maar ja, we hebben u beloofd het nieuws JM
glas gehouden. En het resultaat mag er wezen. Vier verschillende benzineversies: 1,8 en 2,0 liter compact te houden. Dus't beste is dat u zich maar W

Te beginnen bij de compacte voorasconstruc- zonder katalysator en 2,0 en 2,5 liter met katalysator. zo snel mogelijk naar de Volkswagendealer spoedt. -^iSjy^^"
tic. Een uitvinding met verstrekkende gevolgen, met En twee dieseluitvoeringen: 1,9 liter en 2.4 liter. *~=.~.:^m , „<„„«,«„» mM...,»,,»»,,, ■name voor chauffeurs van twee meteren langer. Stuurbekrachtiging zit standaard op alle vijfcilin- /v^#_\\# II L. _LfI I l__ * *i_ _J
Nu we het toch over comfort hebben de instap is deruitvoeringen V^^ VOlKSWCigen r_e©lT G© DUS OpflieUW UltgeVOüden.



Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeen-
teraad van Landgraaf heeft
dinsdagavond besloten dat er
een studie moet komen naar
de hoofdwegenstructuur in
die gemeente. De studie zal
door een extern bureau ver-
richt worden op basis van ge-
gevens die de gemeente in
haar bezit heeft. Tal van frac-
ties in Landgraaf menen dat
de wegenstructuur bijstelling
behoeft. Vooral de consequen-
ties voor het milieu, maar ook
de kosten van nieuwe wegen
moeten nader bekeken wor-
den. Het was met name de
PvdA die tijdens de behande-
ling van de gemeentebegro-
ting er bij het college op aan-
drong met een gloednieuw to-
taalplan te komen.

Pas nadat woedende particulieren
uit Schinveld onder aanvoering van
de huidige Onderbankse wethouder
Theunissen hierover hun beklag de-
den bij het Gerechtshof in Den
Bosch, werd van hogerhand beslo-
ten toch tot vervolging over te gaan.

Toen echter na de kapactie ambte-
naren van de AID ter plekke gingen
kijken, troffen zij lege plekken in
het bos aan. Zij constateerden in
plaats van dunning regelrechte
kaalslag en maakten proces verbaal
op. Maar ondanks deze belastende
verklaringen vond justitie in Maas-
tricht het destijds niet nodig om het
gewest te vervolgen.

Dunning
Zoals bekend liet het gewest in sep-
tember 1988 bomen kappen achter
de AWACS-start/landingsbaan. Vol-
gens het gewest betrof het slechts
dunningswerkzaamheden, zoals die
omschreven staan in het beheer-
plan.

Dit had onder meer tot gevolg dat
politierechter Swane twee weken
geleden poolshoogte ging nemen in
het Schinveldse bos, omdat hij dui-
delijkheid wildeover de omvang, de
aard en de gevolgen van de kapac-
tie.

Van onze
verslaggever

Nepcollecte
' Met defeestdagen in het ver-giet wordt er meer dan an-

rs een beroep gedaan op de
ï°edgeefsheid van mensen. Entat niet altijd door lieden, die
°or een goed doel op pad zijn,

TP&r ook voor profiteurs, die er
ïf'een maar op uit zijn om hun
!9en zafcfcen te vullen. Met niet
gatend enthousiasme en vaak
j°9 met succes ook worden de

afgestroopt tijdens zon
Menigeen zwicht

,°or een Tnee-ijtüekkend ver-
lattje ofvoor de lokspulletjes,

J;le te koop worden aangebo-
Maar, beste mensen, zo

tauiü de bel overgaat en er.t(*at een vreemdeling aan de
laat dan ook even een

oplich-
e?l in uw achterhoofd. Is dat
el een betrouwbaar zaakje,

men komt aanklop-
pen?

Mijn
■ Frans Dicteren uit Sittardtan de lijn. Laaiend omdat hij
Bisteren in de krant door direc-
*Ur Jan Finger van het mijn-museum is weggezet als 'dat°"de wijf. Wat hijzich daarbij

voorstellen, tandeknarstmieteren. Goed, die 'e' had weg-
"frioeten, maar bedoeld wordttat hij een 'bemoeial' is. De ver-
achting is opgetekend directta de premiere van 'Afstandtan de berg', een film over het
"teer wee dan wel van de mijn-
werkers. En verder wil Dicteren
Jtoijt dat hij wel degelijk on-tergronds is geweest, dus hij
?*et waarover hij praat en

uiteraard.

Golf
" De crisis in de Golfbaart me-teen zorgen. Je moet er niéttan denken wat er zal gebeuren

*"* het conflict met geweld
uitgevochten. Vredes-jfroepen in Nederland, waaron-ter ook één uit Maastricht, heb-ten een initiatief genomen om

tot stand te brengen
Ussen mensen in Nederland en
!rafc, om zo meer begrip voor el-■foar tot stand te brengen. Er is

actie op touw gezet onderJet motto 'Contact-Golf om vre-teswensen te sturen aan men-
in Irak. 'Een groet van mens

p mens, van scholier aan scho-
**r, ambtenaar aan ambte-n-ar, arts aan arts,' aldus de
efcst van de oproep. In de brieftan een willekeurige inwoner
tan Irak zou moeten staan dat~e afzender in ieder geval géén
°°rlog wil. Het centrale adrestan Contact-Golf is, Schimmel-
fnnickkade 30, 3813 AE in
Amersfoort (tel 033-753001).
/'lar kunnen dus brieven naar
f°e gestuurd worden (liefst al
**taa.d in het Arabisch). Men-

!ta van de vredesgroepen ne-jtan die brieven medio decem-
r mee naar Irak. Ze worden

taar dan persoonlijk afgege-ven.

Nepcollecte (2)
i £>e betrouwbare instellingen
.°even niet de dupe te worden

<*n uw waakzame instelling.
s u goed oplet, goed luistert

Jt-Qr aankondigingen op radio
T 1 televisie of nauwgezet uw
L^nt leest weet u snel genoeg of
c
ci om een goede dan wel om

jeri valse collecte gaat. Lande-fce instellingen, die voor een
j>?e de zaak geld inzamelen, pu-
leeren altijd wel de periodes,

o^ctrin zij collecteren. Boven-
den geven zij hun collectanten

collectebussen mee■ ldentificatiepapieren, waar-
(Qri u kunt zien dat zij be-
°iu_baar zijn. Twijfelt u nog

e^n de goede bedoelingen van
g.n collectant: vraag hem het
s,r°~ °f banknummer van de in-
jjuing, waarvoor hij of zij coï-
teert, zodat u het geld ge-
°°n kunt overmaken. Wel zo
Makkelijk misschien voor een

tr
erituele belastingaftrek. Ver-

duwt u het zaakje niet: bel
oa^ voor alle zekerheid maare P„olttie. ." Jo Evers.

Met 34 militairen
op één autoped

'College Heerlen suggereert dat wij onredelijk zijn '

Missionair Centrum
nijdig op B en W

HEERLEN - De huurders van
het Missionair Centrum willen
het liefst dat het huidige ge-
bouw ingepast wordt in het
centrumplan, een voorstel
waarop het college nooit se-
rieus heeft willen ingaan.
Maar als handhaving van het ge-
bouw niet lukt, dan moet de ge-
meente de herhuisvesting betalen

WEERT/HEERLEN- Dientsplichtig mi-
litair Rudy van de
Pavoordt uit Heerlen
heeft in zijnvrije tijd
een autoped ge-
maakt met een leng-
te van liefst 61 meter.
Met 33 van zijn
dienstkameraden
doet hij morgen-
vroeg om tien uur op
de KMS-kazerne in
Weert een poging om

" De 34 dienst-
plichtige militai-
ren tijdens de ge-
nerale repetitie
op de 61 meter
lange autoped.

Foto: JAN-PAUL
KUIT

'niet naar wens. En-
kele delen van de
1005 kilo wegende
step braken af.
„Geen nood", zegt de
28-jarige Heerlenaar.
„Ik heb nog 24 uur
om het geheel weer
aan elkaar te lassen.
En als het niet lukt,
draag ik de step op
mijn rug..."

het wereldrecord
'steppen' te verbete-
ren. Het ouderecord,
gevestigd met een
step van 54 meter,
staat op een afgeleg-
de afstand van 525
meter. De Limburg-
se militairen willen
met twee vermeldin-
gen in het Guiness
Book ofRecords ko-
men: de afstand en
de lengte van de
step. De generale re-
petitie verliep gister-
middag overigens

Jo Evers (CDA)
kandidaat voor

wethouderschap

CDA-kandidatenlij st
voor de afgelopen
raadsverkiezingen.
Nadat het CDA veer-
tien zetels behaalde,
werd hij binnen de
fractie kandidaat
voor de derde wet-
houderszetel.
De stemmen staak-
ten tussen hem en
Els Haenen, waarna
Evers zich 'in het be-
lang van de partij'
besloot terug te trek-
ken.

HEERLEN - De
Heerlense CDA-frac-
tie heeft gisteravond
Jo Evers gekozen tot
wethouderskandi-
daat.
De 52-jarige Evers is
momenteel, naast
raadslid, hoofd van
basisschool St. Pau-
lus in Passart.

Tijdens de eerstvol-
gende raadsvergade-
ring kan hij gekozen

worden tot opvolger
van de afgetreden
Els Haenen. De por-
tefeuille die Evers
wacht, omvat Onder-
wijs, Cultuur inclu-
sief de culturele in-
stellingen en Sport
en Recreatie.

Fractie
Jo Evers stond als
nummer elf op de

Op 19 november
jongstleden besloot
Els Haenen af te tre-
den als wethouder,
omdat er onvoldoen-
de vertrouwen in
haar bestond binnen
de raad en de eigen
fractie.

Over die tangent wordt in de Land-
graafse gemeenteraad al jaren ge-
discussieerd. Met name over de tra-
jectkeuze is heel wat te doen ge-
weest, bijvoorbeeld omdat er een
mogelijkheid bestaat dat de weg het
Schaesbergse Eikenbos zal snijden.
Het college wil dat naar deze verbin-
dingsweg die onder andere het Mid-
dengebied met Op de Kamp moet
ontsluiten, een aanvullende studie
wordt verricht.

Een van de belangrijkste onderde-
len van een studie zal de Dormans-
bergtangent worden. Heinrichs stel-
de dinsdagavond trouwens voor de
naam van deze verbindingsweg te
wijzigen aangezien het vrijwel vast
staat dat die weg niet het tracé van
de huidige Dormansberg zal gaan
volgen. De wethouder gafvoor in de
toekomst de naam 'Noord-zuidtan-
gent' te gebruiken.

Wethouder Heinrichs liet weten
geen heil te zien in een nieuw, veel-
omvattend onderzoek. Volgens hem
zijn er gegevens genoeg voor han-
den (in totaal twaalf studies) en zou
een nieuw onderzoek te veel tijd en
geld kosten.

Door een Nijmeegs bureau is bere-
kend dat van het verkeer dat nu
over de Hoofdstraat rijdt straks tus-
sen de 50 en 75 procent de nieuwe
route zal gebruiken. Van het ver-
keer op de Streeperstraat is dat per-
centage ruim zestig, van de Pasweg
tussen de 35 en 50 procent en van
Op de Heugden ruim vijftig pro-
cent. Volgens Heinrichs zijn dat re-
denen genoeg om groen licht te ge-
ven voor de aanleg.

„Wanneer de indruk wordt gewekt
datwij niet willen meewerken, is dit
onjuist", stellen de huurders met
nadruk: „Wel verwachten wij reële
ruimte om onderling met alle be-
trokkenen te kunnen overleggen.
Dat de gemeente zich onder druk
gezet voelt van de zijde van de pri-
vatepartners, valt ons niet aan te re-
kenen."

In oktober en ook afgelopen maan-
dag werd er onderhandeld over een
'geheim' alternatief en over de Lu-
ciushof. „Maar dat zijn pas échte al-
ternatieven als we inzage krijgen in
definanciële voorwaarden." Het be-
vreemdt de huurders bovendien dat
de Luciushof als alternatief wordt
aangeboden, terwijl daar ook wo-
ningbouw is gepland.

„Het college probeert de schijn van
onredelijkheid naar ons door te
schuiven, omdat wij vasthouden
aan de motie (die alleen in sloop
voorziet bij een goed alternatief
-red) en naar de zusters van Heyt-
huijsen die een onredelijk lage huur
zouden hebben gevraagd."
In het benadrukken van het dreige-
ment van het Bouwfonds Woning-
bouw NV om uit het centrumplan te
stappen als het Missionair Centrum
niet gesloopt wordt, ziet men een
'chanterend' element.

en er ook garant voor staan dat de
huidige lage huren gehandhaafd
blijven. Dit schrijven de huurders
van het Missionair Centrum aan de
raad en het college.

De PvdA stelde de raad maandag-
avond voor het college officieel op-
dracht te gevenvoor een studie naar
de hoofdwegenstructuur. Van Hulst
stelde zich zo formeel op omdat het
milieu aan de orde is. Maar het voor-
stel dat hijvervolgens deed leek niet
door een meerderheid gesteund te
worden. Vandaar dat geschorst
werd en de PvdA met een nieuw af-
gezwakt amendement kwam dat
raadsbreed wordt gedragen.
De studie gaat enkele tienduizen-
den guldenskosten en moet binnen
een maand of drie afgerond zijn.

zetten. Voor Herzogenrath is vol-
gens een woordvoerder van de stad
een bureau uit Keulen aangetrok-
ken en voor Kerkrade een adviseur
uit Vught.

Duits bedrijfscentrum
open voor beginnende

ondernemers Kerkrade
De eerste fase van het plan zal een
inventarisatie worden van openbare
instellingen zoals zwembaden, on-
derwijsinstituten en theaters. Maar
ook bovenregionale verbindingswe-
gen worden in kaart gebracht.
In de tweede fase wordt bekeken
hoe en of deze voorzieningen ook
een grensoverschrijdend karakter
kunnen krijgen. De laatste en te-
vens derde fase betreft de financie-
ring van gemeenschappelijk op te
zetten projecten.

Van onze verslaggeefster

KERKRADE/HERZOGENRATH -De gemeenteHerzogenrath gaat het
Technologie Park Herzogenrath
(TPH) voor startende ondernemers
aanzienlijk uitbreiden. Samen met
Kerkrade wil men nu ook Neder-
landse investeerders voor dit bedrij-
vencentrum aantrekken.

Het TPH aan de Roermonderstrasse
dat dit jaar werd opgeleverd, heeft
25 miljoen gulden gekost. Met name
afgestudeerden aan de Technische
Hochschule Aken maken graag ge-
bruik van de mogelijkheid om er
een bedrijfje in te beginnen. Door
de lage huurprijs van acht tot negen
mark per vierkante meter, was het
complex binnen zeer korte tijd vol-
ledig bezet.

Het is de bedoeling dat de plannen
als een euregionaal 'pilot-project'
worden gepresenteerd en zo eventu-
eel EFRO-subsidie te verkrijgen.
De kosten voor het ontwerpplan
zijn geraamd op 1,4 ton.

Er zijn nu 40 bedrijven in gevestigd
die gebruik kunnen maken van ge-
zamenlijke voorzieningen, zoals een

informatiecentrum en vergader-
ruimte.
Herzogenrath gaat het bestaande
TPH voor nog eens 25 miljoen gul-
den uitbreiden zodat de totale op-
pervlakte 24000 vierkante meter zal
bedragen.

Burgemeester Mans heeft enige tijd
geleden aangekondigd dat hij nau-
wer wil samenwerken met Herzo-
genrath op cultureel, maar ook eco-
nomisch gebied. Hij vindt het daar-
om overbodig om in Kerkrade of

omgeving een bedrijvencentrum te
bouwen, omdat in de buurgemeente
voldoende faciliteiten aanwezig
zijn. Herzogenrath wil de ruimte
ook aan Nederlandse ondernemers
verhuren tegen het genoemde ta-
rief.

Onderzoek
Inmiddels zijn twee adviesbureaus
aan het werk gezet die voor de beide
gemeenten een Sociaal Economisch
Ruimtelijk Onderzoek moeten öp-

Is dat een toonbeeld van democratie? Neen. Hier overheerst ver-
moeidheid, afnemende concentratie, apathie en soms zelfs irritatie.
Bij de laatste punten op de agenda is iedereen murw. Het record
ligt bij een vergadering die van zes uur 's avonds tot half drie 's
nachts duurde, en de afgelopen maand oktober was (inclusief be-
schouwingen) goed voor bijna dertig uur vergaderen. Jongstleden
dinsdag werd deraadsvergadering na zes uur geschorst, men was
toen ruim halverwege de agenda...

Het is goed voor het demo-
cratisch gehalte van een
vergadering als de deelne-
mers in alle rust hun zegje
kunnen doen en vervolgens
stemmen over het voorlig-
gende onderwerp. In Heer-
len duurt dat 'in alle rust'
echter zeer vaak zes uur en
mondt uit in ellenlange be-
schouwingen, reeksen

nuanceringen, vele termijnen, schorsingen, middernachtelijke ses-
sies en een oerwoud van raadsvergaderingen, waardoor je door
de bomen het bos niet meer ziet.

Als je Heerlense raadsleden hierover aanspreekt, is men het roe-
rend met je eens dat dit zou moeten veranderen. „Voorzitter Van
Zeil moet strakker leiden", wordt steevast gezegd, en vervolgens
verandert er niks. Deze vergadercultuur lijkt er zo in gesleten, dat
de raad zich heeft neergelegd bij het in stilte moeten lijden.Gewest op vingers getikt

Schuldigverklaring zonder strafoplegging wegens kapactie
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Woedend
'De politie van Brunssumteeft een Somalische asielzoe-
?r verbaliseerd, omdat hij in
Jjfo woede-aanval de ruiten
tan zijn appartement aan de"Urnpenerstraat had inge-
'°oid. De Somaliër voelde zich
j°orniemand begrepen en koel-te zijn frustratie op de ramen
"On zijn woning.
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Murw

J. P.

Dat het ook anders kan, bewijzen gemeenten als Kerkrade en
Maastricht, waar blijkbaar wél duidelijke vergaderafspraken be-
staan. Dat resulteert in strak geleide vergaderingen en een ter zake
doende afhandeling van onderwerpen, waarbij raadsleden die af-
dwalen worden gemaand terug te keren tot de kern. In Maastricht
wordt aan het begin van de vergadering zelfs geïnventariseerd
over welke onderwerpen discussie zal volgen, om te kunnen in-
schatten hoeveel tijd nodig is. Zodat elk onderwerp kan rekenen
op een adequate behandeling.
Heerlen moet daar maar eens snel te rade gaan

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Economisch
politierechter mr Swane acht
het bewezen dat het Streekge-
west Oostelijk Zuid-Limburg
in september 1988 de Boswet
heeft overtreden, door zonder
vergunning bomen te kappen
in het Schinveldse bos. Swane
verklaarde het gewest gister-
morgen schuldig, maar legde
geen straf op.
Eerder had officier van justitie mr
Vos een geldboete van 1500 gulden
geëist, maar Swane vond die boete
niet op zijn plaats omdat er gekapt
werd in een bos, waar een halve
eeuw lang geen onderhoudswerk
plaatsvond. Swane neemt aan dat
Staatsbosbeheer geen verbod tot
kappen zou hebben gegeven, indien
daar om zou zijn gevraagd.

Nu na meer dan twee jaar het ge-
west alsnog op de vingers is getikt,
heeft zich onder tal van actievoer-
ders in Schinveld een gevoel van ge-
noegdoening meester gemaakt.
Wethouder Theunissen: „Ook be-
stuursorganen dienen zich aan de
geldenderegels te houden. Als bur-
gers de fout ingaan, worden ze im-
mers ook op het matje geroepen."

Dat Swane niet overgingtot strafop-
legging vindt Theunissen van on-
dergeschikt belang. „Wij, de parti-
culieren die destijds in Den Bosch
voor vervolging hebben gepleit, la-
ten het hierbij dan ook zitten. We
zijn tevreden."
Het Streekgewest-voorzitter Van
Zeil liet gisteren weten dat het ge-
west overweegt om cassatie aan te

tekenen. „Wij blijven van mening
dat het dunning betrof en geen vel-
ling, waarmee zowel de natuurwaar-
de van het bos werd opgevijzeld als
de vliegveiligheid van de startende
Awacs-toestellen. Dat de rechter
geen straf heeft opgelegd, sterkt ons
bovendien in de mening dat we alles
behalve een ernstige fout hebben
gemaakt."

Landgraaf
krijgt

wegenplan

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Donderdag 6 december 1990 9



t
"Zalig zijn de doden die in de Heer
sterven van nu aan.
Ja zegt de Geest, opdat zij rusten van
hun arbeid;
want hun werken volgen hen."

Openbaringen 14:13
Aan onze handen ontvallenmaar in Christus gebor-
gen, mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa,
broer, zwager en oom

Willem van Manen
* 19-07-1917 t 04-12-1990

echtgenoot van

Jacoba van Manen-de Weerd
Drager van de eremedaille, verbonden aan

de Orde van Oranje Nassau in goud
Met liefde gedenken wij hem, die goed voor ons
was.

Heerlen: J. van Manen-de Weerd
Landgraaf: Berteke en Klaas

Wijnsma-van Manen
Ilona, Wim, Martine

Hoensbroek: Karin en Paul
Jeninga-van Manen
Bart, Monique

Heerlen: Belinda en Jos
Janssen-van Manen
Familie van Manen
Familie deWeerd

4 december 1990
Granaatstraat 7, 6412 SN Heerlen
De dienst van woord en gedachtenis zal worden ge-
houden op zaterdag 8 december as. om 13.30 uur in
het gebouwvan de Reformatorische Kerkgemeen-
schap aan de Burg. Waszinkstraat te Heerlen, waar-
na aansluitend de begrafenis zal volgen op de alge-
mene begraafplaats te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren bij de in-
gang van de kerk, vanaf 13.00 uur.
Papa is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 19.30 tot 20.00 uur.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze ere-voorzitter

Wim van Manen
Wij wensen mevrouw en kinderen en overige fami-
lie veel kracht om dit zware verlies te dragen.

Bestuur Afd. Limburg v.d. K.C.Z.B.
J. Hulzinga, voorzitter
B. Jeninga, secretaris

Met grote verslagenheid heeft het Christelijk Ge-
mengdKoor Heerlen kennis genomenvan het plot-
seling overlijden van hun lid en oud-voorzitter

Wim van Manen
Hij maakte gedurende 32 jaar als voorzitter deel uit
van het bestuur. Wij wensen mevrouw en kinderen
en overige familie veel kracht om dit zware verlies
te dragen.

Het bestuur
H. Jansen, voorzitter
G. Beenes, secretaris
Dirigent

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van onze vriend
en medewerker, de heer

Wim van Manen
In hem verliezen wij een liefdevol en bekwaam be-
stuurslid.
God trooste allen die achterblijven.

Namens bestuur en leden
v.d. Chr. Ouderenver. Heerlen

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,'
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Wilhelmus Bernardus
Hermeling

weduwnaar van

Philomina Beugels
op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Borne: G. Hermeling

M. Hermeling-Bakèn
Marleen, Cecile, Vincent

Oirsbeek: E. Hermeling
Francien, Bart

Oirsbeek: S. Hermeling
S. Hermeling-Baghlani Mohiseni
Jasmin, Leila

Oirsbeek: M. Faashen-Hermeling
L. Faashen
Judith, Chiara

Schinnen: T. Kierkels-Hermeling
W. Kierkels
Diana, Dennis
Familie Hermeling
Familie Beugels

Oirsbeek, 4 december 1990
Stegelhof 3
Corr.adres: Past. Sandersstraat 7
6438 HX Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 8 december om 11.00 uur in de St.-Lamber-
tuskerk teOirsbeek, gpvolgd door de begrafenis op
der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheid nemen in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard; bezoekgelegenheid
dagelijks van 18.45 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

—_—————_—————_—___■____———————————_———————■_■■————Jl

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
den bij deziekte, het overlijden en de crematie van
mijn dierbare man

Frans Ramakers
echtgenootvan

Elisabeth Bokma
betuig ik u allen mijn oprechte dank.

Uit aller naam:
E. Ramakers-Bokma

6464 EB Kerkrade, december 1990
Meuserstraat 73

t ■Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat na een
geduldiggedragen lijden, vredig van ons is heenge-
gaan, gesterkt door de h. sacramenten, in de leeftijd
van 83 jaar, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Gertrudis Drummen-
Moederscheim

weduwe van

Joseph Hubert Drummen
Breda: Jos en Adri Drummen-Oomen
Breda: Leo en Bertie Drummen-Hounjet

Anita en Frank
Amsterdam: JanDrummen

Prinsenbeek: Lies en Sjir van Loo-Drummen
Mare, Sandra

Heerlen: Tinie en Ben Kuij pers-Drummen
Frenk, Denny
Familie Moederscheim
Familie Drummen

Kerkrade, bejaardencentrum Vroenhof,
4 december 1990
Corr.adres: Zondagstraat 29, 6416 BE Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop zaterdag 8 december om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk St. Jozef in Kerkrade-Kaalheide, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op de centrale be-
graafplaats Schifferheide.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den in de avondmis van vrijdag om 18.00 uur in bo-
vengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium in Chèvremont, St. Pieterstraat 145. (Gelegen
op het terrein van de Lückerheidekliniek).
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.J0 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

Wij willen dr. Schiffers, de h.h. geestelijken en in
het bijzonder het verplegend personeel van bejaar-
dencentrum Vroenhof, hartelijk bedanken voor de
goede en liefdevolle verzorging van onze moeder
en oma

Gertrudis Drummen-
Moederscheim

Kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een liefdevolle verpleging in het bejaardencen-
trum Heereveld te Waubach, hebben wij heden af-
scheid moeten nemen van

Peter Jozef Logister
weduwnaar van

Keetje Barths
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

Kerkrade: Kety en HansKemmerling-Barths
Familie Logister
Familie Barths

Landgraaf, 4 december 1990
Corr.adres: 6462 JAKerkrade, Buttgenbachstr. 10
De plechtige rouwdienst wordt opgedragen op za-
terdag 8 december om 10.00 uur in de St.-Jozefkerk
te Waubach, gevolgd door de crematie in het cre-
matorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk.
Vrijdagavond om 18.40 uur rozenkransgebed, aan-
sluitend eucharistieviering, in voornoemde kerk.
Voor vervoer van kerk naar crematorium v.v. is ge-
zorgd.

Heden vernamen wij het overlijden van ons erelid
de heer

Jozef (Joep) Logister
Na 75-jarig lidmaatschap, verliezen wij ons oudste
en trouwste lid. Moge hij ruste in vrede.

Zangvereniging Vriendenkring St.-Rochus
Groenstraat, Landgraaf

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven en belangstel-
ling bij het overlijden en de begrafenis van onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder

Catharina
Hendrix-Stevelmans

betuigen wij langs deze weg aan allen onze oprech-
te dank

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, december 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 9 december 1990 om 10.30 uur in de Fatima-
kerk te Brunssum

Graag willen wij iedereen bedanken voor het
medeleven datwij mochten ontvangen bij het
overlijden en decrematie van onze vader, opa
en overgrootopa

Hub Vrösch
Een speciaal woord van dank aan de Ham-
boskliniek afd. 4, voor de goede verzorging
van vader.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 8 december as. om 19.00
uur in de parochiekerk van St.-Jozef te Kaal-
heide.

De plechtige eerste jaardienst voor onze dierbare
broer, zwager, oom en neef

Pieter Jozef Aretz
vindt plaats op zaterdag 8 december as. om 19.00
uur in de parochiekerk St.-Petrus-Maria ten He-
melopnemingte Chevremont-Kerkrade.

Familie Aretz

Enige en algemene kennisgeving

f
Tot onze diepe droefheid, overleed op 26 november, op 54-jarige leeftijd,
onze goede en zorgzame vader, zoon, broer, behuwdbroer, oom en neef

Pierre Schlangen
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

t Namens de familie:
Kerkrade: Margon Schlangen

6466 HK Kerkrade, december 1990
Akerstraat 62
Corr.adres: 6466 GB Kerkrade, Industriestraat 47
De crematieplechtigheid heeft in familiekring plaatsgevonden.
De eucharistieviering ter nagedachtenis van Pierre, zal plaatsvinden op
zaterdag 8 december as. om 17.30uur in de parochiekerk van St.-Martinus
te Spekholzerheide.

I " ""

Tot ons intens verdriet is, op 26 november jl.,
van ons heengegaan, onze zeer sympathieke
vriend

Pierre Schlangen
in de leeftijd van 54 jaar.
Het bericht van zijn onverwachte dood,
schokte ons allen hard. Niet alleen voor zijn
familie, maar ook voor zijn vele vrienden en
bekenden blijft een grote leegte achter. Wij
verliezen in hem een zeer goede vriend en
een beminnelijk mens.
Zijn familie wensen wij veel sterkte toe bij dit
plotseling heengaan

Alle vrienden en
bekenden

Geschokt en diep bedroefd beleven wij de dood van

Pierre Schlangen
Pierre zal in onze herinnering blijven voortleven als een hardwerkend,
vriendelijk en levenslustig mens.

Tantes, ooms,
neven en nichten

I t
Na een arbeidzaam leven, gekenmerkt door eenvoud en nooit aflatende
zorg voor ons, is heden stil en kalm in haar eigen omgeving van ons heen-
gegaan, onze goede moeder, schoonmoeder en oma, mevrouw

Katharina
Musolf-Kaussen

weduwe van

Ferdinand Musolf
geb. 27-01-1897 overleden 05-12-1990

In dankbare herinnering:
Edith en Cesare Paganoni-Musolf
Roberto Paganoni

5 december 1990
6291 GM Vaals, Beemderlaan 7
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op zaterdag 8 december 1990 om 11.00 uur in de parochiekerk St.
Paulus te Vaals, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.15 uur.
Avondmis voor de zielerust van de overledene vrijdagavond om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven liever geen bezoek aan huis.
Moeder ligt opgebaard in derouwkapel Sjalom te Mechelen, Hilleshager-
weg.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen oprechtbedanken voor de blijken van medele-
ven bij het overlijden, de uitvaartdienst en de crematie van onze goede,
zorgzame vader en schoonvader

Piet Theunissen
Uw aanwezigheid,devele condoleances, brieven, h.h. missen en bloemen
van de buren waren voor ons een grote steun.

De kinderen
Heerlen, december 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 9 decem-
ber as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Jozef te Heerlerbaan.

f
Na een levenvan zorg en aandacht voor allen diehem dierbaarzijn en vol
fijne herinneringen aan blijde momenten van samenzijn, delen wij u
mede dat na een kort ziekbed in allerust is overleden, mijn allerliefste en
zorgzame man, onze lieve pa, schoonvader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Frans Coenjaarts
echtgenoot van

Jeanny Ernenst
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Jeanny Coenjaarts-Ernenst
Jacqueline en Bert
Roland en Birgit
Rolf en Ber
Norbert en Jolanda
Familie Coenjaarts
Familie Ernenst

6271 NB Gulpen, 3 december 1990
Oude Akerweg 55
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 december om 10.30 uur
in deparochiekerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna crematie om 12.30
uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in dekerk om 10.00 uur, alwaar gelegenheidtot condoleren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, vrijdag om 18.45 uur, in voor-
noemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, Gras-
broekerweg 20 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen. -
Met verslagenheid vernamen wij dat op maandag 3 december jl. plotse-
ling is overleden ons bestuurslid

Frans Coenjaarts
Sinds 33 jaar was hij mede-oprichter van onze harmonie. Zijn creativiteit
ten aanzien van ons korps zullen wij erg missen.

Bestuur, directeur en leden
Harmonie Crescendo Gulpen

Op maandag 3 decemberjl. overleedVoor ons vrij plotseling onze secreta-
ris

Frans Coenjaarts
Zijn organisatorisch inzicht zullen wij node missen.

Stichting M.C.O. Gulpen

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waar-
mede zij ons gedurende haar leven heeft omringd, gevenwij_____ _____
kennis dat heden vrij plotseling van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, tante en nicht

Maria Francisca
Steins-Cordewener
weduwe van

Hendrik Joseph Steins
op de leeftijd van 86 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Jeanny en Harry

Luyten-Steins
Stem: Mia en Piet

Laven-Steins
Wijnandsrade: Jo en Jo

Sormani-Steins
Wijnandsrade: Paula en Hub

Souren-Steins
De kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Cordewener
Familie Steins

4 december 1990
Molenweg 11
6363 CR Wijnandsrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 8
december om 11.00 uur, in de St. Stephanuskerk te Wij-
nandsrade, gevolgd door de begrafenis op de r.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk. U
kunt afscheidnemen in de rouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen. Bezoekgelegenheid dagelijks van 16.00-
-17.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

■ --
Het is alweer een jaar geleden dat wij, veel te vroeg, afscheid
moesten nemen van hem die ons zo dierbaar was.

Nico Lamerichs
Nog steeds is het moeilijk de leegte die hij achterliet te aanvaar-
den.
De plechtige eerste jaardienst zal plaatshebben op zondag 9 de-
cember as. om 11.00 uur in de H. BarabarakerkKakert-Landgraaf.

Mevrouw L. Lamerichs-Gielen
en kinderen

1 -^
-->—--_______________ __>

Enige en algemenekennisgeving

t
Veel te kort, maar in de wetenschap dat we onge-
looflijk veel van elkaar hebben gehouden, probe-
ren we dit verlies te dragen.
Jewerd slechts eenjaar en zes dagen, onze allerlief-
ste zoon, kleinzoon en neef

Marvin
* 29-11-1989 t 5-12-1990

Wim Heskamp
Marion van der Oord
Familie Heskamp
Familie Van der Oord

6414 EG Heerlen, Versiliënboschweg 18
De engelenmis zal worden gehouden op vrijdag 7
december om 10.00 uur in de St.-Corneliuskerk te
Heerlerheide, gevolgd door debegrafenis op de be-
graafplaats Heerlerheide. Bijeenkomst in voor-
noemde kerk.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze lieve moeder, oma en over-oma

Beth Dohmen-Palmen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen Dohmen-Palmen
Schinveld, december 1990.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 8 december as. om 19.00 uur in de St.-
Eligiuskerk te Schinveld.
Deze dienst wordt opgeluisterd door Peter Palmen.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen we iedereen
heel hartelijk bedanken voor de zeer
vele blijken van medeleven bij het
overlijden en de crematie van mijn
lieve man, vader en schoonvader

Wiel Rutten
Uw aanwezigheid bij de crematie,
condoleance, bloemen en bezoek wa-
ren voor ons een grote steun.

Mevr. Rutten Mullenders
en kinderen

Voerendaal, december 1990.

Dankbetuiging
Dank aan allen voor de blijken van belangstelling
en medeleven tijdens de ziekte, het overlijden en
de begrafenis van mevrouw

M. Hamers-Keulen
Een speciaal woord van dank aan directie en mede-
werkenden van bejaardenhuisBloemenhof en ver-
pleegkliniek St. Jansgeleen. De plechtige zeswe-
kendienst vindt plaats op zaterdag 8 december a.s.
in de kerk van deH.H. Engelbewaarders te Linden-
heuvel, aanvang 19.00 uur.

Familie Keulen
Familie Hamers

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de overweldigende be-
langstelling, de vele brieven, bloemen, gebe-
den en h.h. missen bij het overlijden van mijf
lieve man, onze onvergetelijke vader, schoon-
vader en opa

Harie Worms
echtgenoot van

Anna Cremers
willen wij iedereen onze oprechte dank betui-
gen.

A. Worms-Cremers
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 9 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Martinus te Bom.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn liev£
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder ef
oma

Karolien
Baadjou-Gabriël

zal plaatshebben op zondag 9 december as. ort>
10.00 uur in dekerk van deSt.-Remigiusparochie te
Klimmen.

J. Baadjou
kinderen en kleinkinderen -J

vervolg familieberichten zie pagina 1'
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Van onze verslaggever

GELEEN/MAASTRICHT - In
het kader van een grootschalige
Europese tournee komt het Brit-
se rockidool Rod Stewart ko-
mend voorjaar naar Maastricht.
Directeur Jan Smeets van Buro
Pinkpop liet gisteren met enige
trots weten dat hij het 45-jarige
enfant terrible met de spreek-
woordelijke hese stem in samen-
werking met Mojo Concerts
heeft weten te strikken voor een
exclusief indoor-concert in het
Mecc.

Op zondagavond 14 april staat
Stewart op de planken van het
Maastrichtse congescentrum.
Voor het overige is hij in ons land
alleen nog gecontracteerd voor
een in junite houden openlucht-
festival.

Na een vooral in artistiek opzicht
magere periode is Stewart mo-
menteel aan een opmerkelijke
wederopstanding bezig. Samen
met generatiegenoot Tina Tur-
ner, die eerder dit jaar ook al in
het Mccc optrad, bestormt hij de-
zer weken wereldwijd de hitpa-
rades met de popklassieker It Ta-
kes Two. Overigens start volgen-
de week zaterdag al de kaartver-
koop voor het Stewart-concert inMaastricht.

Snelle vrijspraak
voor Brunssummer

Verdachte mag 'met bekwame spoed' naar huis

Van onze verslaggeefster

Mogelijk twaalf
grensposten weg

Vervolg van pagina 1
Vervolg van pagina 1

De Brunssummer was telastegelegd
op 5 september een gewapende
overval te hebben gepleegd op het
postagentschap in Spaubeek. Hij
zou de lokettist hebben gedwongen
geld af te geven door een vrouwelij-
ke klant onder schot te houden met
een vuurwapen. „Geef geld of ik
schiet haar kapot!", zou hij hebben
gedreigd. Hij kreeg daarop circa
3500 gulden toegeschoven en ver-
dween in een gereedstaandeauto.

IRA-verdachten België
zwijgen in alle talen

Snor

HEERLEN - De vermindering van
het aantal douanetaken houdt ook
het verdwijnen in van grenskanto-
ren. Blijkens een brief van Visch
aan de douaniers wordt gedacht aan
opheffing van de kantoren in Vaals,
Kerkrade-Herzogenrath, Maastricht
(St. Pieter en Vroenhoven), Maal-
broek, Posterholt, de Kempen, It-
tervoort, Sittard (Tuddern en Wehr),
Roosteren en Geleen-autoweg.

ANTWERPEN - De speciale inter-
ventie-eenheid van de Rijkswacht
viel gistermorgen om tien uur de
woning aan de Korte Winkelstraat
in het centrum van Antwerpen bin-
nen nadat ze eerst de voordeur van
de woning opblies. De eenheid
droeg bij het binnendringen van de
woningkogelvrije vesten en was ge-
wapend met pistoolmitrailleurs. De
Belgische justitie heeft gezegd dat
de drie mannen zijn gearresteerd na
een tip en vermoed wordt dat het
een al geruimere tijd geplande actie
is geweest. Bij de actie werd een
Rijkswachter licht gewond. De ver-
dachten boden bij hun arrestatie
geen noemenswaardig verzet.

Aanpassingen
b,et experiment heeft echter nogal
iat voeten in aarde. Een elf meter
2?6e truck met de benodigde
iPTV-apparatuur moet voor het
yperiment met de twee operaties
j°rden geïnstalleerd bij de ingang
IJft de EHBO. Zoveel apparatuur is
k hodig om opnames te kunnen

Voor HD-televisie moeten!* camera's, de monitoren en alleJdere benodigheden aangepast*°rden.

Volgens districtshoofd Visch zal het
doorgaan van de Oost-westbaan
hoogstens enkele tientallen extra
banen opleveren voor de douane.
De dienstcommissievan het district
Heerlen pleit er bovendien voor om
een aantal werkzaamheden ten be-
hoeve van het CBS te behouden
voor douanepersoneel.

Politie rolt
dievenbende op

Verdachte ontkende de overval en
beweerde zelfs die dag in het geheel
niet in Spaubeek te zijn geweest. Of-ficier Van Buchem meende het te-gendeel te kunnen aantonen aan de
hand van herkenning „voor hon-
derd procent" door de loketbedien-
de en een iets lager ingeschaalde
herkenning door de klant die onder
schot was genomen. Beiden hadden
eën montagefoto te zien gekregen
die was gemaakt met behulp van
aanwijzingen van een vrouw die de
overvaller meende te hebben gezien
vlak voordat dezetot actie was over-
gegaan.

In de woning van het drietal werd
een uitgebreid wapenarsenaal aan-
getroffen. Daarbij zouden de voor
IRA-leden welbekende Kalasjni-
kov-machinegeweren zijn geweest.
Ook revolvers en munitie werden er
aangetroffen. Op de vraag of er in
het Antwerpse huis ook plannen
zijn gevonden die duiden op een
eventuele actie werd geen commen-
taar gegeven. De drie vermoedelijke
IRA-leden hadden hun intrek geno-
men op de begane grond van het

huis in Antwerpen. Uit onofficiële
bron is vernomen dat de gezochte
groep niet uit de drie aangehouden
verdachten bestaat, maar uit vier.
Die vierde zou een vrouw zijn die
echter spoorloos is.

De IRA eiste in 1979 een aanslag op
tijdens de festiviteiten rondom de
herdenking '1000 jaar Brussel.

Aanslag
Doelwit waren leden van een blaas-
kapel van het Britse leger. In die-
zelfde periode werd in België een
bankier vermoord. De IRA ver-
klaarde toen - net als bij de Roer-
mondse aanslag van dit jaar - dat
het een 'pijnlijke vergissing' was en
dat een hoge Britse militair getrof-
fen had moeten worden. Op 30 juni
1988 werd in België de zich voor
priester uitgevende Noordierse Pa-
trick Ryan gearresteerd en uitgele-
verd aan de autoriteiten in zijn eigen
land. Hij gold als de leverancier van
wapens aan de IRA.

Tot zomer dit jaar bleef het wat be-
treft de IRA in België vervolgens
betrekkelijk rustig. In Turnhout
werd midden juni door een here-
boer een met scherp schietend ge-

" In dit huis werden gister-
ochtend de drie vermoedelijke
IRA-leden gearresteerd door
de Belgische politie.

zelschap van vier man ontdekt. Het
bleken Hughes, Harte, Hick en de
vandaag uitgeleverde Maguire te
zijn. Alleen Maguire kon door de
Belgische politie worden opgepakt
en verblijft sindsdien in de Ant-
werpse vrouwengevangenis.

De anderen wisten te vluchten en
werden snel daarna toch gesigna-
leerd en gearresteerd. Hick, Harte
en Hughes is inmiddels lidmaat-
schap van een verboden organisatie
en de daadwerkelijke aanslag in
Roermond ten laste gelegd. Voor
Maguire zal naar alle waarschijnlijk-
heid vanaf vandaag hetzelfde gel-
den. Justitie in Roermond doet pas
na vier uur vanmiddag mededelin-
gen over de voorgeleiding aan de
rechter-commissaris.

De rechtbank in Antwerpen heeft
eerder deze week twee vermeende
leden van de IRA-splintergroepe-
ring IPLO veroordeeld tot gevange-
nisstraffen. Vorig jaar verwondden
zij tijdens een schietpartij in Ant-
werpen een politie-agent. Anthony
Kerr (27) die de agent in zijn arm
schoot toen deze voor een routine-
onderzoek naar de auto liep, hoorde
vier jaar vonnissen. De bestuurder
Peter McNally die sinds de schiet-
partij spoorloos is, werd bij verstek
veroordeeld tot twee jaar gevange-
nisstraf.

■Let materiaal is nog zo uitgebreid
L^duur omdat het zich nog in deex-J^irnentele fase bevindt. Een ca-|^ era kost bijvoorbeeld 4,5 ton.Lf'fs de NOB is nog niet overge-L op dit systeem omdat het
L duur is. Een woordvoerder van!j?audiovisuele dienst van het AZM
i^Wacht dat binnen nu en acht jaar
L* systeem zo ontwikkeld is, dat

ook betaalbaar wordt voor het

Het verbaasde raadsman mr H.
Ruysink in hoge mate dat de monta-
gefoto een man met snor liet zien
terwijl in het signalement dat de ge-
tuigen hadden opgegeven dergelij-
ke haargroei volledig had ontbro-
ken. Meer in het algemeen gispte de
raadsman het feit dat de officier zijn
bewijs uitsluitend had gebaseerd op

„De douane neemt pertinent geen
taken over van politie of mare-
chaussee. Je moet oppassen dat je
straks geen visaktes staat te contro-
leren. Wie zich niet in de nieuwe op-
zet thuis voelt, staat het vrij om el-
ders te solliciteren", zegt Grave.
„Maar Zuid-Limburg heeft de mees-
te grenzen, daar is het probleem het
grootst en dus verdientmen hier ex-
tra aandacht."

MAASTRICHT - De politie in
Maastricht heeft in één klap 105 ge-
vallen van diefstal en oplichting op-
gelost. Zij hield 49 personen afkom-
stig uit Maastricht en 4 uit Eijsden-
/Gronsveld aan, die samen een waar
dievengilde vormden. In augustus
1989 begon de bende haar werk-
zaamheden. Ze was vooral actief in
de Maastrichtse wijken De Heeg,
Heer en Scharn. De kern van de
groep bestond uit acht personen,
die met aanvulling van anderen in
steeds wisselende samenstelling
opereerden.

Maastricht - De aiier-
techniek op het

jtebied van televisie, het
deflnition' systeem,

waarschijnlijk in de loop
Jjan de komende jaren wor-

"en toegepast bij de weer-&ve van hartoperaties. Met
6t nieuwe systeem zijn bij-

v°orbeeld minuscule hart-
?a&tjes zichtbaar, die voor-den niet op het beeld-vorm vertoond konden
gorden. Voor het eerst inbeierland vinden morgen-
ochtend in het Academisch
Mekenhuis Maastricht

twee hartritme-
kornis operaties plaats
p^der leiding van prof. drenn, waarbij gebruik ge-
bakt wordt van de nieuwe
.^Perimentele communica-Mechniek.
j^ShDefinition Television (HDTV)
.Verscheidt zich van het Pal-sys-
j^n, omdat het meer beeldlijneneeft dan de 625 van het huidige
«teem. De weergave van het beeld
g°rdt door de 1250 beeldlijnen veelr^etailleerder en de kleuren meer
j^üurg;etrouw. Voor de medische

V*Passing bij het nauwkeurig vol-"fc van operaties is dit natuurlijk
groot voordeel. Studenten kun-

/i nu video-opnamen van bepaal-
* operaties zien, die met het Pal-
"teem niet vast te leggen waren.

Van onze verslaggeefster

Door de arrestatie van deze groep
werden onder meer 30 autokraken,
40 diefstallen van mountainbikes,
.10 diefstallen van bromfietsen en 9
valse aangiftes gevolgd door oplich-
ting van de verzekering, opgelost.
De politie schat de totale schade op
ruim een ton. Er is vrijwel niets van
de buit teruggevonden. De daders,
bijna allemaal in de leeftijd van 16
tot 19 jaar zullen zich tegenover de
rechter moeten verantwoorden.

Een 16-jarige knaap werd enkele da-
gen geleden door de politie op he-
terdaad betrapt tijdens een auto-
kraak op de oeverwal. Samen met
een 18-jarige maat bleek hij 32 auto-
kraken te hebben gezet in Maas-
tricht-West. De buit bestond uit een
aantal autoradio's en onderdelen in
en aan de voertuigen. De mede-
plichtige kon thuis worden aange-
houden en een derde dader is nog
voortvluchtig.

Drugshandelaren
gearresteerd

(ADVERTENTIE)

Alscliënt vanBank Mees&Hope
genietu onmiskenbare voordelen.

Alle banken wensen aan ute /^^■ V > /7^<l - -^^/^ voor inventief individueel advies,
verdienen. Alle banken maken wel /, Lg£ , - V l T>") >> <0 4.V J^Zï&£<^jl Rond ondernemend beleggen

j f -r ArJ -' "O") C- V'AfD '' 't i Yt-^ /vfeJ .eens een storende teut. Tot zover (:,.(, " / — Jf O <V__ >>T .Ui "J^ "r^ VVft, en dynamisch vermogensbeheer,
zijn wij een bank als andere banken. *S§|&Vj2zs^sé ' "^Jr^&P^Ï ': VH^s^V\X hypotheek en financiering, fusies,
Maar, anders dan andere, heeft rojÊ^MB*ë[{!& -

' \4\ T^^^^É funding en management buy-
Bank Mees & Hope haar organisa- .. > lltó ; fIV. f^M.) ' * XmófÊ' < out' En dit alles met voortdurende
tic volledigafgestemd op de verlan- , / 4]9 ' «^&^^^^^^j®^:l!|^ '/4fflt_^ aandacht voor fiscaliteit.
gens van haar meest kritische |ft| ", 1 ~^^^Mj}mX^|^ Ji-^M^t Private Banking Services houdt
relaties. Daaronderrekenen wij on- -z^Ê^Èf ' jjl^^^-^l^^jj; ._Jtf?)|j|| „ ook in: voortvarende actie en
dernemers, zakelijke beslissers, j_r^^^^^^^^'_;==^J^^^_B~" '—~~^ ~ attente service. Tot en met een
vermogende particulieren. Onder < <^- rekening-courant met vorstelijke
de noemer Private Banking Services heeft onze bank een uniek dienst- voorwaarden. Bij ons krijgen mensen met armslag de behandeling die
betoon ontwikkeld. Waarmee we ingewikkelde en eenvoudige problemen ze verdienen. Een betere behandeling is er niet.
adequaat voor u kunnen oplossen. Private Banking Services staat garant

BankMees & Hope

1 — ~—.—■— .—.____ ,
HEERLEN, SCHINKELSTRAAT 5, 045 -711710

VOORTS TE: AMSTERDAM - ROTTERDAM - DEN HAAG - AMSTERDAM-BUITENVELDERT- ARNHEM - DELFT- DORDRECHT - EINDHOVEN - GRONINGEN - HAARLEM - S HERTOGENBQSCH - SCHIEDAM - UTRECHT - VLAARDINGEN

HEERLEN -De rijkspolitie en
de gemeentepolitie van Maas-
tricht hebben in de nacht van
dinsdag op woensdag op vier
verschillende plaatsen in Lim-
burg en Noord-Brabant acht
personen aangehouden en
huiszoekingen verricht.

De aangehouden personen worden
verdacht van de handel in heroïne
en cocaïne en zouden verdacht zijn
van een georganiseerde verdovende
middelen-lijn. In Maastricht, Heer-
len, Geleen en Eindhoven werden
de huiszoekingen verricht waarbij
porties heroïne en cocaïne werden
aangetroffen. Tevens werden bij
één verdachte enkele vuurwapens
in beslag genomen. Eén van de ver-
dachten werd in de loop van giste-
ren weer in vrijheid gesteld. De an-
dere verdachten zijn in verzekering
gesteld en zullen voor de officier
van justitie worden geleid.
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Experiment in Academisch Ziekenhuis Maastricht

Nieuwe tv-techniek
bij hartoperaties

Rockster Rod
Stewart naar
Maastricht

MAASTRICHT - Mr
J. Nolet, voorzitter
van een der meer-
voudige strafkamers
bij de rechtbank in
Maastricht, heeft
zich gisteren in
'eigen huis' verdien-
stelijk gemaakt als
tolk in het Papia-
mento, de inlandse
taal die gesproken
wordt op de Antil-
len. Mr Nolet ver-
bleef in raadkamer
toen zijn collega mr
J. Swane in de naast-
gelegen groterechts-
zaal problemen
kreeg bij het voorle-
zen van een vonnis.
Het was bestemd
voor een jongeAntil-
liaan die de Neder-

Rechter
als tolk

Van onze
verslaggever

landse taal niet
meester bleek te zijn.
Hij moest de bij-
stand van de vaste
tolk ontberen, omdat
dezeafwezig was we-
gens ziekte.

Mr. Nolet bleek on-
middellijk bereid in-
formeel de taak van
deze tolk over te ne-
men, daarbij puttend
uit de taalkennis die
hij had opgedaan tij-

dens een jarenlang
verblijf op Curacao.
Hij kweet zich der-
mate goed van zijn
taak dat de veroor-
deelde Antilliaan het
hele vonnis bleek te
begrepen. Met name
de passage waarin
hij werd vrijgespro-
ken van hem eerder
verweten handel in
heroïne. Nog geen
tien minuten later
veranderde de straf-
kamer van samen-
stelling en nam mr J.
Nolet de plaats van
president in. „Hier
maak je snel promo-
tie!" concludeerde
een jongeman die in
schoolverband" de
zitting bijwoonde.

" Rod Stewart
Van onze verslaggever verklaringen van ooggetuigen. Ten

aanzien van 'gedeeltelijke' herken-
ning door een der getuigen merkte
hij op: ,je herkent iemand of je her-
kent iemand niet".

MAASTRICHT-In de Maastrichtse
rechtszaal klapperde een 34-jarige
verdachte uit Brunssum gistermor-
gen tweemaal met zijn oren. De eer-
ste keer gebeurde dat toen hij offi-
cier van justitiemr M. van Buchem
veertien maanden onvoorwaardelij-
ke gevangenisstraf hoorde eisen, de
tweede maal toen president mr J.
Nolet hem nog geen uur later liet
weten te zijn vrijgesproken en naar
huis te mogen. „Nadat met bekwa-
me spoed alle formaliteiten zijn ver-
vuld", moedigde hij nog aan.

Op het verzoek de Brunssummer in
afwachting van nader onderzoek
onmiddellijk in vrijheid te stellen,
trok de rechtbank zich terug in
raadkamer. Het leidde tot vervroeg-
de uitspraak en onmiddellijke op-
heffing van de gevangenhouding.
„Ach, ik kan wel begrijpen dat men
zich in mijn persoon heeft vergist",
verklaarde de man grootmoedig in
zijn 'laatste woord.
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t
Na een kortstondige ziekte overleed vrij plotseling
in het ziekenhuis te Sittard, op 75-jarige leeftijd,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, mijn
dierbare man, onze zorgzame vader en schoonva-
der, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Albert Fiddelers
echtgenoot van

Johanna van Mierlo
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: J. Fiddelers-van Mierlo

Bom: Gerard Fiddelers
Myra Fiddelers-Hanssen
Lindy, Audrey

Holturn: Adri Fiddelers
Franca Fiddelers-Van Sloun
Norbert, Adryan

Holturn: Wilma Thiessen-Fiddelers
Jan Thiessen
Stevie

St. Odilienberg: Ria Janssen-Fiddelers
Frans Janssen
Anouk
Familie Fiddelers
Familie van Mierlo

6114 HC Susteren, 5 december 1990
Op de Wallen 31
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
zaterdag 8 december om 10.30 uur in de parochie-
kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Maria-
veld, Susteren, waarna per auto naar het cremato-
rium Nedermaas te Geleen voor de uitvaart om
12.30 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Vrijdag 7 december om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen, heden donderdag
6 december van 17.30 tot 18.15 uur in het mortua-
rium van het ziekenhuis te Sittard.
Mochten wij iemand vergeten zijn te berichten, wilt
u dan deze advertentie als kennisgeving aanne-
men.

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat, na een kortstondige
ziekte, voorzien van de h.h. sacramenten, plotse-
ling van ons is heengegaan, in de leeftijd van 76
jaar, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tanteen nicht

Maria Helene Gibbels
echtgenote van

Michael Gerardus Josephus
Pluijmen

Heerlen: M.G.J. Pluijmen
Hoensbroek: Jos Pluijmen

Gertie Pluijmen-Hahn
Michel, Cyrille

Kerkrade: Hub Pluijmen
Tiny Pluijmen-Vromen
Maurice, Monique

Simpelveld: Fons Pluijmen
Anja Pluijmen-Drijvers
Rachelle, Eric
Familie Gibbels
Familie Pluijmen

6418 XV Heerlen, 4 december 1990
Peter Schunckstraat 644
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 8 decemberom 11.00 uur in deparochiekerk
H. Andreas aan de Palestinastraat te Heerlen, waar-
na de begrafenis is op de begraafplaats Heerler-
baan.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar donderdag en vrijdag bezoekgelegenheid is
van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Na een leven dat getekend werd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheiden eenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Jozef (Jüpje) Vromen
echtgenoot van

Maria van der Pers
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: M. Vromen-van der Pers
Kinderen
Klein- en
achterkleinkinderen
Familie Vromen
Familie van der Pers

6466 KA Kerkrade, 4 december 1990
Elbereveldstraat 46
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 8 decemberas. om 12.00uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Kerkrade-Heilust, waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 7 december om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van mijn man,
onze vader, schoonvader en opa

Frans Wauben
willen wij iedereen bedanken.
In het bijzonder willen wij bedanken de directie,
artsen en het personeel van afd. 4 van het verpleeg-
hui s St.-Odilia, voor de goede zorgen tijdens zijn
ver blijf aldaar.

A.C. Wauben-Martens
kinderen en kleinkinderen

Geleen, december 1990

Di zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 8
december as. in de Past. v. Arskerk om 18.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en be-
tekend heeft, geven wij u met droefheid kennis dat
heden, toch nog onverwacht, voorzien van het h.
sacrament der zieken, in de leeftijd van 55 jaar, van
ons is heengegaan, mijn inniggeliefde vrouw, onze
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mathilde Wetzelaer
echtgenote van

Antoon Housen
Kerkrade: A. Housen
Kerkrade: Godfried Housen

José Housen-Lochtman
Kerkrade: Lilian Stekhuizen-Housen

Bert Stekhuizen
Kerkrade: Carina van Rijswijk-Housen

André van Rijswijk
en haar kleinkinderen
Familie Wetzelaer
Familie Housen

6467 AK Kerkrade, 5 december 1990
Burg. Franssenstraat 45
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 8 december as. om 13.15uur in de paro-
chiekerk van de H. JozefteKaalheide, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 7 december om 17.30uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.30 uur in het streekmortuarium (gelegen op
het terrein van de Lückerheidekliniek), St. Pieter-
straat 145 te Chèvremont.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een kort ziekbed is woensdagochtend vredig
ontslapen, mijn vader, onze grootvader

Stefan Nowak
weduwnaar van

Martha
Nowak-Wojciechowska

Landgraaf: mevr. B.S. Pinxt-Nowak
Amsterdam: S. Pinxt
Amsterdam: F. Pinxt

T. Beijersbergen
6372 VV Landgraaf, 5 december 1990
De Wendelstraat 61
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
zaterdag 8 december om 10.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 10.15 uur.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00-18.30 uur.

Enige en algemenekennisgeving

t
Alleen bij U ben ik geborgen
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Ps. 4
Op 5 december is in ons klooster te Klimmen van
ons heengegaan, onze dierbare medezuster

Zr. Maria Fidelis
geb. Agathe Steinhoff

in haar 83e levensjaar en het 66e jaar van haar reli-
gieuze professie.

Zusters Franciscanessen v.d. H. Jozef
We vieren de h. eucharistie op zaterdag 8 december
om 11.00 uur in de kapel van ons moederhuis,
Kloosterweg 34, Valkenburg a/d Geul, waarna be-
grafenis op het kloosterkerkhof.
Avondwake wordt gehouden op vrijdag, 7 decem-
ber om 19.00 uur in dekapel van het St.-Jozefkloos-
ter, Houtstraat 23 te Klimmen.

Enige en klgemene kennisgeving
Diepbedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geef ik
u kennis van het toch nog vrij onverwacht overlij-
den van mijn inniggeliefde, zorgzame vrouw

Carolina Jacoba
Stroosnij der

echtgenote van

CornelusOtto Gijsbertus
Vermij

* 5 oktober 1902 t 4 december 1990
Houthem: ir. C.O.G. Vermij

4 december 1990
6301 JJ Houthem-Valkenburg a/d Geul
v. Caldenborghsweg 19
De plechtige rouwdienst zal plaatshebben vrijdag 7
december as. om 19.00 uur in de kerk van de Pro-
testantse Gemeente te Meerssen, Gansbaan 7.
De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 8 decem-
ber om 15.00 uur op debegraafplaats "Eik en Dui-
nen" te 's-Gravenhage.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul;
bezoek op telefonische afspraak: 04406-12421.

Dankbetuiging
Wij danken allen voor de vele blijken van belang-
stelling en medeleven die wij mochten ontvangen
bij het plotselinge overlijden en voor uw deelne-
ming aan de begrafenis van mijn lieve vrouw, onze
dierbare moeder en oma

Maria
Vanneer-Schlangen

Nic Vanneer
kinderen en kleinkinderen

Roosteren, december 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
op zaterdag 8 december as. om 19^)0 uur in de St.-
Jacobuskerk te Roosteren.

Zijn stoel is leeg
Zijn stem is stil
We zeggen Heer
Het was Uw wil

Daar het onmogelijk is iedereen persoonlijk te be-
danken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de begrafenis van mijn echtgenoot

Frans Knezak
langs deze weg mijn hartelijke dank aan familie,
vrienden, bekenden en de buurt.
Een bijzonder woord van dank aan dr. Snijders,
huisarts Heigank, dr. Willemse en het verplegend
personeel afd. 7 ziekenhuis Kerkrade, de Ham-
boskliniek afd. 1, dirigent en leden dameskoor.

Enny Knezak-Storms
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 8 decemberas. om 19.00uur in de paro-
chiekerk H. Hart van Jezuste Nieuwenhagerheide.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
lieve echtgenoot en onze vader

Kees van der Ven
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Mevr. C. van der Ven en kinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 8 december as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk Verschijning van deOnbevlekte Maagd te
Heerlen.

Op vrijdag 7 december 1990 is het een jaar geleden
dat wij afscheid moesten nemen van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Mathieu Houben
De plechtige eerste jaardienstzal plaatsvinden op
zondag 9 december om 10.30 uur in de St.-Serva-,
tiuskerk te Vaesrade.

Mevrouw M.H. Houben-Coenen
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Hiermee willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling en het medeleven
bij het overlijden en de begrafenis van
mijn lievevrouw, onze zorgzame moeder
en oma

Leonie
Bormans-Houben

Lambert Bormans
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zondag 9 december as. om
10.00 uur in dekerk van de H. Clemens te
Hulsberg.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijkte
bedanken voor het medeleven ondervonden tij-
dens het overlijden en de begrafenis van mijn ge-
liefde man, onze vader en opa

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

G. Kitzen-Dohmen
kinderen en kleinkinderen

Geleen, december 1990

De plechtige zeswekendienst zal zijn op zondag 9
december as. om 10.30uur in de H. Michaëlkerk te
Berg aan de Maas.

Dankbetuiging
Uw blijken van medeleven bij het overlijden
en de begrafenis van onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Frans van Espen
heeft ons getroost in ons verdriet.
Namens kinderen en kleinkinderen onze har-
telijke dank.
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 9 decemberas. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Johannes de Doper te
Eygelshoven.

Voor devele hartelijke blijken van medeleven door
ons ondervonden tijdens de ziekte, na het overlij-
den en bij de begrafenis van mijn dierbare man en
onze lieve pap

Pierre Pustjens
danken wij u van harte.

Nettie Pustjens-Sleuters
Hen en Margret
Ilse en Maurice

Roosteren, december 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 9 december om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jacobus de Meerdere te Roosteren.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de uitvaartdienst van
mijn lieve man, onze vader en grootvader

Jan Jozef Boosten
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Mevrouw Boosten-Gielen
kinderen en kleinkinderen

Heerlen
december 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 9 december as. om 10.00uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Klimmen.

—.
Daar hetons mogelijk is een ieder persoonlijk
te bedanken voor het grote medeleven, djj>
h.h. missen, bloemen en condoleancesna h«Joverlijden en bij de begrafenis van mijn lieve
man, onze pap, schoonvader en opa

Leonard Hanneman
willen wij op deze wijze allen hiervoor h;
lijk danken. Het was voor ons een grote steti-i
en troost zoveel medeleven te mogen ervaren!

Mevrouw M.C. Hanneman-Bengel
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin!
den op zaterdag 8 december as. om 19.00 uUj
in de dekenale kerk van de H. Lambertus t 4
Kerkrade-Centrum.

B
___—_________________

I________________^

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelnemingbij het overlij'
den en de begrafenis van mijn goede man, on_ê
zorgzame vader, schoonzoon, broer, zwager, ooill
en neef

Lei Coenen
danken wij uvan harte. Uw persoonlijk medeleven
alsmede de vele troostvolle brieven en bloeme"
waren voor ons een grote steun.

Mevrouw Truus Coenen-Herman5

Hubert
Han

Born/Obbicht, december 1990 ,
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudell
op zondag 9 december as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Willibrordus te Obbicht.

Graag wil ik iedereen oprecht danken
voor de steun, de h.h. missen, de bloe-
men en de schriftelijke condoleances die
ik mocht ontvangen bij het overlijden e-1 ,
de crematievan mijn lieve en overgetelij'
ke echtgenoot \

Jozef Andriolo
G. Andriolo-Esser
.

De plechtige zeswekendienst zal wordefl
gehouden op zaterdag 8 december as. ofl1

18.00 uur in de parochiekerk van OnZe
Lieve Vrouwvan Altijddurende Bijstand!
te Heilust, Kerkrade. A

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze oF
rechte dank betuigenvoor het medeleven en de bc'
langstelling ondervonden tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man, vader, schooi1'
vader en opa

Wiel van Wees
W. van Wees-Eekema
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Brunssum, november 1990
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 'december 1990 om 19.00 uur in de St.-JosephkerK
op de Egge te Brunssum.

Op dinsdag 11 december is het een jaargeleden da'
wij afscheid hebben genomen van onze lieve
ouders en grootouders

Sjeer Schreurs
en

Til Schreurs-Vola
Ter nagedachtenis zullen wij op zaterdag 8 decei*Jber om 18.00uur in de dekenalekerk van St.-Pi
(grote kerk) te Sittard een jaardienst houden.

Kinderen en kleinkinderen
Schreurs

vervolg familieberichten zie pagina 2'

t Annie Holthuijsen,
64 jaar, echtgenote

van Gerard Deenen,
Dorpsstraat 62, 6042 LC
Roermond. De eucha-
ristieviering zal worden
gehouden vrijdag 7 de-
cember om 11.00 uur in
de kerk van O.L.V. van
Goede Raad en St.-Jo-
zef te Asenray.

tWilhelmina Nijssen,
84 jaar, weduwe van

Johannes Kuijpers,
Heidenseweg 13, 6086
PD Neer. De plechtige
eucharistieviering zal
worden gehouden za-
terdag 8 december om
10.30 uur in de H. Marti-
nuskerk te Neer.

tAnna Kühles, oud 87
jaar, echtgenote van

wijlen Hendrik War-
nier. Eijsden. Corr.
adres: Emmastraat 12,
6245 HV Eijsden. De
uitvaartdienst zal
plaatshebben op vrij-
dag 7 december om
10.30 uur in de kerk van
de H. Martinus te
Breust-Eijsden.

tßèr Maes, oud 34
jaar, echtgenoot van

Marij Kicken. 6218 XV
Maastricht, Schoutru-
we 29A. De crematie-
plechtigheid zal plaats-
vinden op vrijdag 7 de-
cember om 15.30 uur in
het crematorium te
Heerlen, Imstenrader-
weg 10. Geen condole-
ren.

tAnna Zwackhalen,
oud 75 jaar, echtge-

note van Gerardus Da-
men. 6216 XX Maas-
tricht, Roemerstraat
15A. De uitvaartdienst
zal worden gehouden
vrijdag 7 december om
12.00 uur in de paro-
chiekerk van Christus
Hemelvaart, Potten-
berg-Maastricht. Er is
geen condoleren.I i

IS DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
EEN BELASTINGPARADIJS GEWORDEN?

RENAULT 19EN 21MONTE CARLO:F 2.300,- VOORDEEL.'!! j

Exclusief voor de Oostelijke Mijnstreek: de vanaf f 24.900,- en de Renault 21 Monte Carlo al
Renault 19 en 21 Monte Carlo. Speciaal uitgerust met vanaff30.295,-.En dat levert het gigantische voordeel
brede banden, lichtmetalen velgen, een razendsnelle van maar liefst f 2.300,- korting op.
striping en een spoiler op de achterklep. SnelnaarKerres dus, want de voorraad is beperkt...
De Renault 21 hatchback is in plaats van een spoiler
voorzien van 'n verlagingsset. AlITf)RFftI?l IF KFRRF^ R \f

Wie naar de prijzen kijkt denkt dat ie in het het MUf \JULUi\iJi ffILffIffIL<J 1S«_T#

gelijknamige belastingparadijs terecht is gekomen. Beersdalweg 97, 6412 PE Heerlen. Tel. (045) 72 4200.
Want de Renault 19 Monte Carlo is al verkrijgbaar DomanialeMijnstraat2s,6462HAKerkrade.Tel.(o4s)4s 2424.

Donderdagkoopavond.
1 '



Alcoholgebruik in Zuidlimburgse cafés bestudeerd derlandverdrievoudigden dat geldtookvoor
jongeren. Het drinkgedrag van jongeren
hangt volgens haar nauw samen met de 'ac-
tuele drinksituatie' en de sociale drinkomge-
ving.

de belofte
Op 6 maart gaat Nederland weer naar de stembus. Dit
keer worden er nieuwe leden van Provinciale Staten ge-
kozen. In Limburg gaat de strijd om 63 comfortabele
Statenzetels in het gouvernement van Maastricht. De
provinciale politiek is de arena waarbinnen deze strijd
zich afspeelt. In de verkiezingsrubriek 'De belofte' zal
hetLimburgs Dagblad de 'race naar Maastricht' volgen.

Mevrouw Greweldinger: Ik ben meer bestuurder

CDA-fractieleider is
geen 'politiek dier'

Van de Goor bezocht voor haar onderzoek ca-
fés, jongerencentra en disco's in Zuid-Lim-
burg. Zij observeerde daar jongens en meis-
jes tijdens het weekeinde. Volgens Van de
Goor is het 'naïef om te denken dat de huidi-
ge voorlichting over alcohol het drinkgedrag
van jongerenzal veranderen.

De samenstelling van de drinkgroep bleek
voor jongenseen belangrijke factor. Zo dron-
ken jongensin groepen van vier of meer het
snelste. Bovendien bleek dat ze minder dron-
ken als de muziek niet zo hard stond. Op zon-
dagen en bij een lager geluidsniveau was het
gemiddelde alcoholgebruik lager dan op vrij-
dagen, zaterdagen en avonden met harde
muziek. Jongens drinken hun glas gemid-
deld 1,5keer sneller leeg dan meisjes. Meisjes
drinken altijd ongeveer 25 tot 30 procent
langzamer dan jongens.

UTRECHT- Het is niet waar dat het drinkge-
dragvan meisjes datvan jongens steeds meer
evenaart. Meisjes drinken minder en langza-
mer dan jongens. Er moet vooral aandacht
komen voor jongensvanaf 19 jaar, ook al we-
gens de grotere kans op problemen die met
alcohol samenhangen, zoals rijden onder in-
vloed en agressie. Dat stelt I. van deGoorvan
het Nederlands Instituut voor Alcohol en
Drugs in haar proefschrift waarop ze 14 de-
cember promoveert aan de RijksuniversiteitLimburg.

Van deGoor steltvoor om in openbare drink-
gelegenheden alcoholvrij bier meer te pro-
moten, alcoholische drank duurder te maken
en meer soorten frisdrank te verkopen. Voor-
lichting moet zich verder ook richten op het
gezin.

Het alcoholgebruik van jongeren heeft zich
net zo ontwikkeld als dat van volwassenen.
Sinds 1960 is de gemiddelde alcoholcon-
sumptie per hoofd van de bevolking in Ne-

ANWB wil toekenning
sterren veranderen

Aanval op huidige classificatie hotels tijdens symposium in Weert

Van onze verslaggever

- Het toekennen van
fterren aan hotels moet dras-
j|Sch worden veranderd. Het

classificatie-systeem
Schept verwarring bij consu-
lent en hoteliers. De ANWB
ls daarom onlangs gesprekken

met de horeca-bonden
het 'sterrensysteem' dui-

delijker te maken. De ANWB611 het Nederlands Bureauv°or Toerisme willen daar-
past hotels die weigeren mee
J6 Werken aan het toekennen
&H sterren niet meer opne-men in de officiële hotelgid-s_n.

J*'t bleek gistermiddag op een sym-posium van de VVV-Limburg in
"eert. Namens de belangenorgani-
jj'tie voor horeca-ondernemers, de
J^orecaf, deed de voorzitter van de

afdeling, C. Oostwegel,
pi felle aanval op het huidige sys-

van het toekennen van sterren
Pn hotels. Oostwegel: „De horeca

zich niet in hokjes plaatsen. Het? nu zo dat een ster overal iets an-'ers kan betekenen. Dat is bijzon-er verwarrend voor de consu-lent."

k 6 directeur Ledenvoorlichting en
verkoop van de ANWB, W. de Lan-
r> maakte in aanvulling hierop be-J^d dat de ANWB onlangs ge-
Jakken is gestart met de horeca-
(/v^den om te komen tot een nieuw
J*tionaal systeem van toekenning
.e sterren. De Lange: „Nu krijgt
v 1 hotel sterren naar aanleiding
/ft de faciliteiten van een hotel. In
lJ toekomst moet ook worden ge-
e ken naar de kwaliteit, de service,
j. de sfeer van een hotel. Nu kan
m' voorkomen dat een hotel vijf
L?ren bezit omdat het bijvoor-
j/^d ook een nachtportier heeft,
(J^ijl de service wel niet optimaal
Ba z _n. Dat leidt tot teleurstellin-
etl bij de klant."

tiR wji het nieuwekwalifica-j, ?Vsteem op basis van vrijwillig-
0f'd invoeren. Wel wil de toeristen-

hotels die weigeren mee
(j. berken aan het nieuwe systeem,
hm* meer opnemen in de officiële
$£*}gidsen van de ANWB en het

(ADVERTENTIE)

r—9 Vanaf:

Onze telefonische Qdj ej
bereikbaarheid ~' ~~J —'

wordt veel beter! |j *J :«nj
Morgen (vrijdag) nemen wij 's avonds om D e
22.00 uur de nieuwe telefooncentrales in gebruik. J J J
Daardoor zijn poliklinieken, patiëntenkamers,
verpleeghuizen en andere afdelingen direct staan we u vanaf 22.00 uur
telefonisch bereikbaar. Vraag bij uw volgende telefonisch te woord
bezoek naar het doorkiesnummer dat u nodig v,a de volgende centrale
heeft telefoonnummers:

Tegelijkertijd wordt de capaciteit aanzienlijk Maaslandziekenhuis
uitgebreid. Hiermee zal de slechte telefonische OKaTie imara

046.5977 77bereikbaarheid tot het verleden behoren. Maaslandziekenhuis
In de nacht van 7 op 8 december kan het lokatie Geleen
telefoonverkeer nog moeilijk zijn omdat dan aan 046 - 78 33 33
de centrale gewerkt wordt. Afsprakenbureau Sittard
U kunt echter een steentje bijdragen aan het 046-51 50 00
beperken van de overlast door die nacht alleen als .. , . . . .
het echt noodzakelijk is met ons te telefoneren. verpieegnuis invia

$g ??
____ Verpleeghuis St.Agnetenberg

046 - 51 59 50
jTTED Stichting Ziekenzorg verpleeghuis st. 0d...a

r—'r —/—f~^ ~ -* 046 - 78 33 44L_i_i_j Westelijke Mijnstreek verpleeghuis st. j.»*"
LJ 046 -7833 55 I

Proces-verbaal
voor snijden
hulsttakken

- Tegen een 42-jarige in-monster van Heeze is gisterenft Weert proces-verbaal opge-
L^akt wegens het snijden van

langs de openbare
b6g'e gemeentepolitie betrapte de
?°uw aan deMaaslandlaanwaar
e.Politierond half drie een snel-

J^dscontrole uitvoerde. De,rou w (jje zjcri van geen kwaadeWust was, werd meegenomenaar het bureau. Voor de rechter
(j zij zich moeten verantwoor-eft voor eenvoudige stroperij.

" Mevrouw Greweldinger
thuis in Horst in Noord-
Limburg waar ze, gewoon
aan tafel in de woonkamer,
de Statenstukken door-
neemt.

Foto: PAUL KUIT

Greweldinger. „Nee, zo wordt
hier geen politiek bedreven. Er
worden afwegingen gemaakt van
belangen en daarna wordt een
beslissing genomen. Zo werkt
dat."

HORST — Mevrouw Greweldin-
ger had zelf nooit gedacht dat ze
fractieleider van het CDA in de
Staten zou worden. „Ik werd
waarnemend fractieleider omdat
ik juist helemaal geen ambities
had om deze taak op me te ne-
men. Maar toen Drummen depu-
té werd na de benoeming van
Mastenbroek tot gouverneur,
toen moest ik wel. De fractie
vroeg erom."

Werkonderbrekingen
bij Philips verwacht

" Een vertegenwoordiger van
de SP deelt pamfletten uit aan
het Philips personeel in Heer-
len.

Foto: DRIES LINSSEN

Europees
1

th
°s';we--el pleitte ervoor dat zo snel
j °gelijk een Europees of mondiaal

van 'sterrenverdeling', °rdt opgezet. „Een ster moet voor
j,6klant overal hetzelfde betekenen.aarom moeten we in Europees

k??band zo snel mogelijk de koppen
elkaar steken. We moeten niet
een eigen sterrensysteem in Ne-

" <Tland gaan 'fröbelen."

De leider van het CDA in de Sta-
ten is alles behalve een politiek
dier. Het is beslist niet iemand
die met sluwe zetten of ondoor-
zichtige lobbies tot resultaat
komt. „Nee hoor, een straatvech-
ter ben ik niet," zegt ze zelf. Toch
staat ze in het brandpunt van de
Limburgse politiek en wordt ze
omringd door lieden die wel als
'politieke dieren' en 'straatvech-
ters' afgeschilderd kunnen wor-
den. En blijft ze in alle vriende-
lijkheid in dat politieke centrum
aardig overeind.

Programma
Het opmerkelijkste uit het ver-
kiezingsprogramma van het
CDA is volgens mevrouw Gre-
weldinger het vinden van de ba-
lans tussen economische ont-
wikkeling en behoud van het mi-
lieu. „Dat moet in harmonie ge-
bracht worden", vindt zy. De
fractievoorzitter mag dan geen
politiek dier zijn, ze laat niet met
zich sollen en weet precies waar-
voor ze staat. Zeer precies houdt
ze vast aan de standpunten van
de partij voor wat betreft grind-
winning en landbouw. „We mo-
gen geen aanslag plegen op de
schaarse ruimte die we hebben,
het landschap moet zo min mo-
gelijk aangetast worden", en in
het tweede geval: „Noodzakelijk
is het afwegen van de belangen
van de landbouwenerzijds en de
natuur en het milieu anderzijds."

rectie. Volgens de bij 'Solidair' aan-
gesloten leden heeft de directie ech-
ter op geen enkele wijze aanneme-
lijk gemaakt dat door de ontslagen
deproblemen bij Philips snel tot het
verleden zullen behoren. De centra-
le eis van de bedrijfsorganisatie
houdt in dat er geen gedwongen
ontslagen mogen volgen zolang er
niet gezorgd is voor vervangende
werkgelegenheid, al of niet binnen
de Philips-organisatie of via ver-
gaande arbeidstijdverkorting (met
behoudvan loon) te trachten de pro-
blemen op te lossen.

„Ik ben ook niet bang voor de
'politieke dieren', maar ik ben
zelf meer een bestuurder. Ik
houd mij aan de uitgangspunten
van het CDA en die lenen zich er
niet voor om op straat uitgevoch-
ten te worden. Daar gaat het in
de provinciale politiek ook niet
om, het gaat erom dat de provin-
cie zo goed mogelijk bestuurd
wordt en dat doe je samen."

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Socialistiese Partij
(SP) heeft gistermorgen via haar be-
drijfsorganisatie 'Solidair' bij Phi-
lips-vestigingen in Heerlen, Venlo,
Weert en elf andere vestigingen in
het gehele land, pamfletten uitge-
deeld. De poortactie van de SP is
bedoeld om de werknemers van
Philips op teroepen zich aan te slui-
ten bij het door 'Solidair' opgerichte
actiecomité 'Geen Gedwongen Ont-
slagen.

Afgelopen maandagwerd in de Phi-
lips-vestiging in Oss een werkon-
derbreking gehouden. De SP hoopt
dat die actie nu navolging krijgt in
andere vestigingen. Woordvoerder
Jan Marijnissen van de SDP kon
gistermiddag nog geen concrete ac-
ties bekendmaken, maar verwacht
dat die er wel binnen één tot twee
weken zullen komen.
Naar de mening van de SP zijn de
vakbonden te snel bezweken onder
de druk van de centrale Philips-di-

_
van het NBT, J. Corne-

sen, zei echter zo snel mogelijk
J nieuw systeem in Nederland in

J? Willen voeren. Cornelissen denkt
vat de horecabonden in Europa
.°orlopig nog niet tot overeenstem-, JJftig kunnen komen. „Bovendien

er in het Europa van '92 een. °rme concurrentieslag. Daaromi1°et Nederland zich onderschei-
/ft van andere landen met een dui-
y^'ijk systeem van het toekennen
*ft sterren", pleitte Cornelissen.

„Eerst de verkiezingen dan zien
we verder", zegt ze, maar ze
steekt niet onder stoelen of ban-
ken, dat het provinciaal bestuur
een monistische cultuur kent en
dat een brede coalitie voor de
hand ligt. Samenwerken met de
PvdA wil ze best, maar ook met
andere partijen. „Mits er over-
eenstemming kan worden be-
reikt over wezenlijke zaken",
zegt ze. Op grond van de uitsla-
gen van vorige verkiezingen,
waaronder de gemeenteraads-
verkiezingen in Midden-Lim-
burg, verwacht ze een stijging
van het aantal zetels voor het
CDA. Op ditmoment bezetten de
christen-democraten 28 van de
63 Statenzetels.

In de aanstaande Staten-periode
van vier jaarzal de 'Europeanise-
ring' van Limburg aan de orde
zijn; milieuvraagstukken en
vooral uitvoering van milieu-
plannen staan op de agenda. „En
de bestuurlijke veranderingen.
Wij willen beslist geenvierde be-
stuurslaag, maar wel samenwer-
king op gebieden waar dat het
optimaliseren van de uitkomsten
bewerkstelligt."

In die periode komt er ook weer
een gouverneursbenoeming. Wat
vindt ze van de vorige procedu-
re? „Verschrikkelijk! Laten we
daar maar niet over praten. Ik
heb daar geen goed woord voor
over. Of er bij de volgende be-
noeming een vertrouwenscom-
missie moet komen weet ik nog
niet. Ik zeg u dat ik daar weinig
vertrouwen in heb."

Mevrouw Greweldinger geeft in
verscheidene zaken het goede
voorbeeld, maar op één gebied
slaat ze alles. Ze reist consequent
met het openbaar vervoer. Al
acht jaar heeft ze een OV-jaar-
kaart „Er staat wel een auto in de
garage maar ik heb geen rijbe-
wijs.Dus ga ik met de bus en met
de trein. Dat is lekker ontspan-
nen en ik kan onderweg lezen",
zegt ze.

wim dragstra

Van mevrouw Greweldinger zijn
geen politieke kreten te ver-
wachten en al helemaal niet over
deze onderwerpen die bij de coa-
litiegenoot PvdA gevoelig lig-
gen. Of 'natuurbehoud en -her-
stel' waar de PvdA wat sterker
voor is dan het CDA, inzet wordt
van de verkiezingen? „Ik denk
niet dat dat zo zwart-wit gezien
wordt. Misschien bij de bewo-
ners van gebieden waar het
speelt wel, maar ik denk dat die
mensen toch met onze argumen-
ten wel te overtuigen zijn."

Vaak wordt gezegd, dat in de
Limburgse politiek veel achter
gesloten deuren beslist wordt.
Vorige week werd in het week-
blad Elsevier nog gemeld dat An-
kersmit het aan de druk op GS te
danken had dat er nog een deel
van het plateau Margraten afge-
graven mag worden. Mevrouw

Op coalitievorming wil mevrouw
Greweldinger niet vooruit lopen.

Verdachte in rechtszaal:
’Pistoolen

drugs gevonden’Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „In een plastic
zakje gevonden bij het station in
Heerlen!" Met een blik van 'je kunt
het geloven of niet' verzekerde dat
gisteren in de Maastrichtse rechts-
zaal een 26-jarige man bij' wie een
geladen pistool en een vrij grote
hoeveelheid heroïne en cocaïne was
aangetroffen.
De verdachte was vanuit Groningen
komen afzakken naar Heerlen, waar
hij twee dagen voordat de politie
hem aanhield een kamer had ge-
huurd. Het contact met de politie
kwam tot stand toen hij zich op ver-
dachte wijze ophield op een par-
keerplaats. Bij fouillering kwamen
een pistool uit zijnbroekzak en twee
plastic zakjes met zes gram heroïne
en acht gram cocaïne uit zijn schoe-
nen tevoorschijn. Huiszoeking le-
verde even later nog eens 84 gram
heroïne en 52 gram cocaïne op. De
man hield het er op alles te hebben
gevonden. De drugs had hij gretig
bestemd voor eigen gebruik, maar
met het pistool had hij niet goed
raad geweten. Hij had het nietbij de
politie durven afgeven. „Stel je
voor", zo beschreef zijn raadsman,
„dat daarmee een dag tevoren
iemand was doodgeschoten. Dan
zou hij zijn aangezien voor de da-
der..."
Officier van justitie mr M. van Bu-
chem vond het hele verhaal maar
zeer ongeloofwaardig. Volgens hem
wijst alles in de richting van handel
in drugs, temeer daar op de man ook
een in die kringen gebruikelijk
weegschaaltje was aangetroffen.
Het verboden bezit van drugs en
vuurwapen bewezen achtend, eiste
hij achttien maanden gevangenis-
straf waarvan vier voorwaardelijk.
Over veertien dagen volgt de uit-
spraak van de rechtbank.

(ADVERTENTIE)
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Nu GRATIS het spannende boekje "Het lokkende eiland'"
van Herman Pieter de Boer bij aankoop van een

70 cl fles BACARDI Premium Black of BACARDI Carta Blanca.
'Zolang devoorraad strekt.

Beleeft met BACARDI rum.
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'Meisjes drinken niet
zo veel als jongens'

Limburgs dagblad provincie
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gen van de mening van andere
fracties, waar zijn we dan mee
bezig?"in gesprek Coalitie

De verhouding tussen PvdA en
CDA in Heerlen is er een van
haat-liefde, waarbij de eerste
component soms in alle hevig-
heid aan de ordekomt, en de lief-
de vaak gespeeld lijkt. Onder-
huidse spanningen zijn er regel-
matig tussen het getalsmatig su-
perieureCDA en het 'als we maar
blijven regeren'-PvdA.

Stichtingen volop. Een waar-
schijnlijk recente loot aan de
stichtingen-stam is Rust en
Orde. De Heerlense raad kreeg
een brief met helaas onleesbare
handtekening, waarin gewaar-
schuwd werd voor de 'smeulen-
de vertrouwenscrisis' tussen
stadsbestuur en burgers.

Rust en Orde
Het zou wel eens zo kunnen zijn
dat de PvdA niet verrast wilde
worden door een plotseling te-
gen stemmend CDA, dat dan
weer denaam zoukrijgen dat het
'opgekomen was voor de men-
sen. Waardoor de PvdA op-
nieuw met dezwarte piet opgeza-
deld zou worden, zoals eerder ge-
beurde in zaken betreffende me-
thadonverstrekking en aanver-
wante zaken.

Zwarte piet

Dinsdag volgde een ontploffïnk-
je ten overstaan van een overvol-
le publieke tribune. Wat was er
aan de hand? De PvdA wilde op-
zettelijk haar mening niet geven
over de kwestie Slaaphuis en In-
loophuis voordat de rest van de
raad 'eensgezindheid' had ge-
toond. Een op het eerste gezicht
merkwaardige uitspraak van een
fractie die steeds vol overtuiging
de door het college voorgestelde
route van dak- en thuislozenop-
vang heeft gesteund.

gen die 'mank lopen als een oude
hond. Spreekt van 'flauwekulen
mooie praatjes', vindt het zelf
niet eens erg met een hond ver-
geleken te worden als de ander
hem 'blaffen naar de maan' ver-
wijt.

De ander noemt de een 'een de-
magoog die zich bedient van een
rare mengeling van suggestieve
kreten, halve waarheden en hele
onjuistheden.

Zie hier een bloemlezing uit het
feuilleton 'Het is wat daar in
Landgraaf, aflevering 34: de
confrontatie tussen wethouder
Thei Gybels en Hans Erfkemper,
de Harlekijn van deLandgraafse
raad.

Gybels en beebeeeller Erfkem-
per zaten elkaar 'heerlijk' in de
haren afgelopen dinsdag. Over
belastingverhoging ging dat
trouwens. En het houdt allemaal
nog lang niet op want Gybels
vreest 'dat we dit soort oprispin-
gen van E. vaker gaan meema-
ken.

Volgens de brief kan die alleen
gedoofd worden door de burger
bij de besluitvorming te betrek-
ken. De praktijk zou daar in
Heerlen flink van afwijken, zeker
in het geval Slaaphuis. „Hoe kun
je van de burger verwachten dat
hij stopt voor het rode licht, als
de overheid dat licht in de wei
naast de weg plaatst, als dat zo
uitkomt", stelde de semi-anonie-
me schrijver, die ongetwijfeld
nog meer van zich zal laten ho-
ren.

Bij de coalitie-overeenkomst
moest de PvdA op dit gebied
toch al diep buigen, door af te
zien van een gedoogzone, terwijl
ook uitbreiding van het aantal
vaste methadonposten uit den
boze is. En zo blijft de drugpro-
blematiek een voornaam strijd-
punt tussen sociaal- en christen-
democraten.

Oude hond
De een schermt met vergeliikin-

Zeer waarschijnlijk doelde
PvdA-woordvoerder Henk Roze-
boom op het CDA, die 'eensge-'
zind' moest zijn en een duidelijk
standpunt moest innemen. CDA-
leidsman Hans Goijen reageerde
in elk geval zeer pissig: „Als de
PvdA haar standpunt laat afhan-

De grijnzende gezichten van de
Groepering Heerlen-Noord glim-
den dinsdag tot de uiterste
noordgrens van Mariarade.

vrijdag 30 november was het
lot feest bij een familie in Bruns-
ft- De dochter des huizes trad in
■huwelijk. Vele gasten uit alle de-

-1 van het land arriveerden en om
vertrok de lange bonte rij

to's, voorzien van lintjes en strik-

' naar het raadhuis te Schinveld,
ar het huwelijk werd voltrokken.
arna ging het weer richting
J'nssum naar de Bethelkerk, waar
'huwelijk werd ingezegend. Daar
'gekomen bleken de aanwezigeleerplaatsen reeds allemaal bc-

' door plaatselijke belangstellen-

"" En zodoende werd er dus door
f' wat familieleden fout gepar-
-rd.

*> zo moet de politie van Bruns-
-1,1 gedacht hebben, daar valt wat
Verdienen. Vlug werden er 12 totbonnen van 35 gulden uitge-geven. Was dit nu nodig, terwijl
Politie wist dat de kerkdienst

!- langer dan een uur zou duren?
I(J men niet even de koster van de

** kunnen waarschuwen, zodat
endere maatregelen werden ge-
-n? Of was het werkelijk zo dat
Politie zich dit buitenkansje niet

laten ontnemen?

begrijpt dat de bekeuringen voor

" behoorlijk domper op de feest-
Bllgde zorgden. Zeker voor het
J§e bruidspaar. Het paar voelde'h Verplicht om voor de extra on-
sten op te komen. De gasten wa-

-1 immers door het paar uitgeno-
Kon Brunssum, zo vragen wij

? af, zich in dit geval niet vriende-
' tonen voor zoveel outsiders?

grenze(n)loos gastvrij...?
*t voor ons, wij lachen om die slo-n.

NNSSUM Mevrouw C. v.d. Zee

Snuffelmarkt
in Maastricht
j^ASTRICHT - De liefhebbers

vlooienmarkten kunnen zater-
ï en zondag weer terecht in het

Daar zal een enorm assorti-
'ent gebruikte als ook nieuweUilen voor een veelal lage prijs te
°P zijn. De snuffelmarkt is ook11 paradijs voor verwoede verza-*'aars. Voor vijf gulden kan ge-

worden langs de
Zaterdag is de markt

,cri van 9 tot 17uur en zondag van
17 uur.

Van onze verslaggever

per persoon

Dansworkshop
in Heerlen

HEERLEN - De Stadsschouw-
burg Heerlen houdt samen met
Dans Compagnie Limburg ko-
mende zondag een workshop ex-
pressionistische bewegingsdans.
De workshop staat onder leiding
van Jan van Opstal, vaste cho-
reograaf van Dans Compagnie
Limburg, en is verbonden aan de
voorstelling 'Nu meteen en Alles
Meer', die de Dans Compagnie
op dinsdag 11 december in de-
zelfde lokatie uitvoert. De work-

shop bestaat uit drie onderdelen.
Een training, uitgaande van mo-
derne danstechnieken. Een im-
provisatie, gebaseerd op contact
improvisatie techniek én de in-
studering van een deel van de
choreografie van 'Nu Meteen en
Alles Meer', dat als basis ge-
bruikt wordt om de deelnemers
zelf een nieuwe dans te laten ma-
ken. Na de voorstelling van 11
december vindt er dan een nabe-
spreking plaats. Kaarten voor de
workshop inclusief de voorstel-
ling met nabespreking zijn ver-
krijgbaar aan de kassa van de
Stadsschouwburg Heerlen.

’Hogere uitgave voor Recreatieschap is onaanvaardbaar’Heerlen wijst begroting
van Streekgewest af

HEERLEN -De Heerlense ge-
meenteraad heeft dinsdag-
avond unaniem de begroting
van het Streekgewest afgewe-
zen. De Heerlense vertegen-
woordigers zullen ook maan-
dag in de Gewestraad tegen
stemmen.

De kritiek richt zich met name op
het opnieuw gestegen tekort bij het
Recreatieschap. Het college stelde
voor om de extra bijdrage van
160.000 gulden als incidenteel te ac-
cepteren, maar zelfs de wethouders
stemden daar uiteindelijk tegen.

" Het jeugdkoor The Happy Sin-
gers houdt zondag van 10 tot 17 uur
een kerstmarkt in zaal In Weissen
Rössl in Schinveld.

" De gezamenlijke verenigingen
van Spekholzerheide houden zon-
dag van 13 tot 19 uur een advent-
streffen in verenigingsgebouw
Heidsjer Treff. De verenigingen ge-
ven informatie over hun activiteiten
en verzorgen optredens. Pastoor
Hausmans presenteert zijn bundel
kerstgedichten.

" In het Ontmoetingscentrum van
Welterhof in Heerlen wordt op
woensdag 12 december van 10 tot 12
en van 13.30 tot 17 uur een kerst-
markt gehouden. Entree vrij.

" De Bejaardensociëteit, de Kern-
groep en de Ziekenzorg Terwinse-
len houden op donderdag 13 decem-
ber van 14 tot 17 uur een kerstvie-
ring in het gemeenschaphuis aan de
Schaesbergerstraat.

" Basisschool St.-Stefanus in Wij-
nandsrade houdt zondag 16 decem-
ber van 10.30-16.00 uur een kerst-
markt.Afscheid

Gemeente wil
zaak 'Viskom'

schikken
" DeNuinhofschool in Nuth, die begin volgend jaarwordt gesloopt. Foto: FRANS rade Van onze verslaggever

?Tijdens de jaarlijkse familie-
?ag huldigde de koninklijke fan-,are Aloysiana te Schaesberg de
j^ren B. Boumans, J. Op de
j.'-1-, J. Douven, A. Seerden en

Sijben in verband met hun zil-
6ren lidmaatschap.

Gehuldigd
Burgemeester Van Zeil, tevens
voorzitter van het Streekgewest, be-
argumenteerde vergeefs dat de eva-
luatie van het Recreatieschap te laat
klaar was om de resultaten te kun-
nen meenemen in de voorliggende
begroting, en dat er daarom eenjaar
respijt moest worden gegeven. „Het
standpunt van de raad stelt mij diep
teleur, en ik zal er maandag zelf een
andere mening op na houden", zei
hij.

Respijt

De evaluatie van het Recreatie-
schap komt in februari in de Ge-
westraad aan de orde. Er zal dan een
keuze gemaakt moeten worden uit
het eventueel privatiseren van be-
paalde onderdelen. Probleem is dat
bij de golfbaan Brunssum en de
Volkssterrenwacht langjarige toe-
zeggingen zijn gedaan, die eventu-
eel afgekocht zouden moeten wor-
den.

Het huidige tekort van het Recrea-
tieschap is volgens Van Zeil ont-
staan door het aflopen van investe-
ringssubsidies en een verminderde
opbrengst uit de verkoop van
sprokkelhout.

. 1 januari verlaten de heren
j H.G. van Bussel en J.G. Hans-
j6" de gemeentedienst Voeren-
n^l. Ze maken gebruik van de
s yT-regeling. De heer Van Bus-
!p Was ruim 30 jaar in dienst in
?lverse functies. Sinds 1982 is hij
°ofd van de afdeling algemene

f? bestuurszaken. Ook de heer
Janssen maakte meer dan 30
siar bij de gemeente vol. Hij is
'Ms 1982 hoofd van de afdelig
■^eentewerken.

Vaesrade

Hoensbroek

IjP. zaterdag 8 december nemen
j^'de heren afscheid tijdens eenc eptie, die van 19 tot 20.30 uur

rdt gehouden in het gemeen-
huis van Voerendaal.

RaadvanState beslist over nachtelijke bedrijvigheid

Erens: ’Verbod raakt
hart van het bedrijf

’
Het college vraagt de raad een kre-
dietvan 18 mille beschikbaar te stel-
len voor de sloop van de gebouwen.
„De opgedane negatieve ervaringen

bij de voormalige Agnesschool,
Huize Maria en klooster Aalbeek
hebben ons doen besluiten dat
spoedige sloop na ontruiming zeer

dance van 'De Nuinhof, gelegen
aan de Wilhelminastraat, wordt
voorlopig niet gesloopt. In dit ge-
bouw wordt het overtollig school-
materiaal opgeslagen.

wenselijk is", aldus het college van
Nuth in een brief aan de raad.

De af te breken lokaties op de hoek
Nuinhofstraat/Hiltostraat hebben
nog een boekwaarde van 140.000
gulden. De gemeente Nuth gaat er
van uit dat de verkoopprijs van het
perceel alle kosten zal dekken. Het
levensmiddelenconcern Edah heeft
verregaande interesse voor het stuk
grond (2000 m2), dat pal tegenover
demarkt ligt. Edah heeft nu een su-
permarkt elders in Nuth. De depen-

Grote sloopbeurt
in centrum Nuth

Nieuw gebouw voor teerlingen NuinhofschoolVan onze verslaggever

NUTH - Nog voor dc kerstvakantie
verhuizen dc 230 leerlingen van ba-
sisschool 'Dc Nuinhof naar een to-
taal gerenoveerd schoolgebouw aan
dc Keelkampstraat in Nuth. Op
maandag 7 januari, dc eerste dag na
dc kerstvakantie, worden dc eerste
lessen in dc nieuwe school gegeven.
Dc bijna honderd jaar oude Nuin-
hofschool aan dc Nuinhofstraat 94
wordt vrijwel onmiddellijk na het
leegkomen gesloopt. Tegelijkertijd
met dc school gaan ook dc ernaast
liggende gebouwen (voormalige bi-
bliotheek, werkplaats van dc wo-
ningvereniging Nuth en twee gara-
ges) tegen dc grond.

kost vijf gulden per persoon. Voor
informatie: Henk Stevelmans,
S 462061 en Hens v.d. Weijer,
S 410765.

BRUNSSUM - Het college van
Brunssum is bereid 38 mille schade-
vergoeding te betalen aan de firma
Viskom uit Heerlen, wegens gedane
investeringen in het vervallen kas-
teel 'Op Gen Hoes' in Brunssum.

Zoals bekend ondernam Viskom
enkele jaren geleden pogingen om
het vervallen bouwwerk op te knap-
pen. De firma wilde er een viskwe-
kerij in vestigen. Maar omdat de fi-
nancierders van Viskom op een ge-
geven moment verstek lieten gaan,
moest de firma het werk na enkele
maanden neerleggen.

Toen de geldkraan werd dichtge-
draaid, was evenwel het dak al gro-
tendeels gerenoveerd. En aangezien
het monumentale gebouw toen nog
in eigendom van de gemeente was,
verlangde Viskom terugbetaling
van de gedane investeringen.De ge-
meente stemde daar in eerste i_v
stantie niet mee in, waarop Viskom
met de rechter dreigde. Daarop
werd besloten tot schikking, voor-
namelijk omdat de kans van slagen
bij het voeren van een proces, klein
werd geacht.

" De Verzamelaar houdt zaterdag
van 13.30 tot 16.30 uur een ruilbeurs
in 't Volkshuis, Dennestraat 2 te
Passart.

" Zondag houdt De Verzamelaar
van 10 tot 17 uur een grote najaars-
beurs voor stenen en mineralen in
de spiegelzaal van het Cornelius-
huis aan de Heulstraat in Heerler-
heide.

" In de etalages van modezaak Van
de Berg aan de Klompstraat zijn
deze maand aquarellen van Koos
Bliek uit Heerlen tentoongesteld.

Hoenstraat 204 Kerkrade

Margriet houdt zaterdag van 10 tot
16 uur een vrije markt in het Mu-
ziekcentrum Margriet, Ridder

gang is vrij.

Heerlen
b£^. HAAG/NUTH -Het transport-
fy?r_f J. Erens in Swier-Wijnands-
bj; j? heeft in een spoedprocedure
op pc Raad van State aangedrongen
bJfo.estemming om 's nachts op het
le r̂ijfsterrein vrachtwagens te mo-
h6f starten. De gemeente Nuth
b__ deze nachtelijke'activiteit ver-
Ver en in de afgegeven hinderwet-
tijC jgunning. Erens stelde gisteren
DweP s de zitting in Den Haag dat
dfij-hetverbod 'het hart van het be-
W Wordt geraakt. De sanctie om
(jrijSe.n 19.00 en 07.00 uur geen be-
tia X'gheid toe te laten, is ingesteld
(K^thten van omwonenden over'stige geluidhinder.

COCdringt aan
op homonota

'dri^LEN - Het COC Heerlen
de h »er k'J ra-d °P aan dat spoedig
-ef,t nandeling volgt van de con-
tiee"*}omobeleidsnota van de ge-
Crjp te- Vier jaar geleden bood het
di4Ur ?en homonota aan, vervolgens

et twee Jaar voor de Se"
me^ een e'Sen versie kwam,

is nog steeds niet tot een
_ekorn can_ in een raadscommissie
hie. nen' De raadsleden werden
Sjrit

amsdag in de vorm van een
rklaas-surprise aan herinnerd.

Erens' raadsman zei dat zijn cliënt
eind 1991 uit Nuth zal zijn vertrok-
ken naar een nieuw bedrijfsterrein
in Hoensbroek. De bedrijfsverplaat-
sing is financieel echter nog niet
rond. Het wachten is op de provin-
cie, die de circa één miljoen gulden
kostende operatie deels moet subsi-
diëren. Tot die tijd zou de transpor-
teur ontheffing van het nachtver-
bod moeten krijgen. Hij is bereid
voorzieningen te treffen om de over-
last binnen aanvaardbare perken te
brengen.

Dwangsom
De gemeente Nuth wil hier niets
van weten. Erens heeft inmiddels al
een dwangsom van twaalfduizend
gulden opgelegd gekregen, omdat
hij in de voorbije maanden twaalf
maal (telkens tegen een dwangsom
van 1000 gulden) door de politie is
bekeurd wegens het niet naleven
van de voorschriften. Het gemeen-
tebestuur is overgegaan tot het in-
casseren van de helft van de dwang-
som. Erens' beroep tegen de afge-
kondigde dwangsombeschikking
werd eerder al door de voorzitter
van de geschillenafdeling beslecht
in het voordeel van de gemeente.

Waarnemend voorzitter van de afde-
ling, W. van den Berg, doet deze
week uitspraak.

Het college gaat de raad nu op 11 de-
cember om een bedrag van 38 mille
vragen. Dit bedrag zal overigens
doorberekendworden naar de nieu-
we eigenaar van het pand. Zoals be-
kend heeft dakdekker Deurnes uit
Brunssum plannen om in het kas-
teelgebouw zijn bedrijf te vestigen.

" De speeltuin De Kabouter ont-
ving vorige week de NUSO-trofee
en een bedrag van ’10.000,-. In ver-
band hiermee houdt het bestuur
zondag van 14.30 tot 16 uurreceptie
in gemeenschaphuis 't PomphuuS-
ke. Aansluitend is er een jeugdmid-
dagmet de 3x Dubbeldik Pretshow.

Schinveld

Treebeek" De fanfare St. Lambertus houdt
zaterdag om 19.30 uur een concert-
avond in het Cultureel Centrum Fa-
si-la, ter Hallen 8. Medewerkenden
zijn de drumbandvan de fanfare en
harmonie St. Caecilia Bingelrade.

Jabeek

" Het studentenkoor van Rolduc
luistert zaterdag om 19 uur de mis
op in de parochiekerk van Jabeek.

Brunssum

Kerstvoettocht
VALKENBURG - Conform de
wens van de onlangs overleden
stichterFlorent Eijssen zal ook in de
toekomst de pelgrimstocht naar
Banneux op de dag voor Kerstmis
doorgaan. Aan detocht gaat ook dit
jaar een eucharistieviering vooraf
om half negen in de Nicolaaskerk te
Valkenburg. Het vertrek van de pel-
grims is omstreeks kwart over ne-
gen vanaf het Grendelplein. Men
kan zich tot 18 december voor deel-
name aanmelden bij mevrouw Roos
Spits-Vossen S 04406-15447." De supportersvereniging Prinses

" De bridgeclub Bronsbeek houdt
op zaterdag 15 december vanaf
13.30 uur een wild-wijn-drive in Ca-
sino Brunssum. Men kan zich voor

’ 20,- per paar tot 10 december in-
schrijven bij A. Wiertz, Broekstraat
33 Schinveld, S 045-254732.

" Ten bate van het Koningin Wil-
helmina Fonds wordt maandag om
20 uur een bridgedrive gehouden in
gemeenschapshuis Terwinselen,
Schaesbergerstraat. Inschrijving

" In de hervormde Immanuelkerk,
die 35 jaar geleden in gebruik werd
genomen, wordt zondag een concert
verzorgd door de sopraan Djoke
Winkler Prins. Zij wordt aan het or-
gel begeleid door Leon Dijkstra. De
kerk is om 15 uur open en de toe-

" Sinds een jaar is in Kerkrade-
Oost het Ouderenplatform actief.
Men houdt zich bezig met het be-
spreekbaar maken van vragen en
problemen die bij ouderen heersen.
Om optimaal te kunnen functione-
ren zoekt men mensen om zitting te
nemen in het platform, om ouderen
te begeleiden, te vervoeren en te
helpen bij het schrijven van brieven
en het invullen van formulieren.
Voor meer informatie: mevrouw N.
Engels-Goebbels, S 045-455824.

" Zondag is het 35 jaar geleden dat
de hervormde gemeente Zuid-Lim-
burg Centrum de Goede Herder
kerk in gebruik nam. Dit feit wordt
om 10.30 uur herdacht met een
kerkdienst. Aansluitend kan onder
het genot van een kop koffie tot 13
uur de kerk bezichtigd worden. Ook
is er een tentoonstelling van oude
foto's, curiosa en teksten.

" De toneelgroep MTG uit Margra-
ten geeft vrijdagavond in harmonie-
zaal Kluytmans te Bleijerheide een
voorstelling van de dialectklucht
'Verleefde Vriegezelle'.

" De Katholieke Bond van Oude-
ren houdt vrijdag om 19 uur in het
MFC een St. Nicolaasavond.

Gastvrij

" Hans Erfkemper

Vredespijp
Laten we zo zeggen: het is weer

eens wat anders dan het Vrou-
wenappèl pesten. Want die taakheeft Landgraaf '81 nu stoer opzich genomen.

„Geen ruzie maken", riep Sjef
'Ghandi' Jonker van Nieuw
Landgraaf nog. Maar zou hij zijn
opmerkingen over 'de vrouwen',
gedaan in de wandelgangen,
openbaar maken dan kon hij die
vredespijp meteen weer uitklop-
pen.

Heel wat vredelievender, maar
niet minder spits, was de verlate
epiloog van Rob Silvertand die
voor elke partij een surprise,
zijnde een pesterijtje, in petto
had. Het was Helma Gubbels die
een cadeautje, zijnde een
sneertje, terug mocht geven:
'Hoe is het mogelijk dat Silver-
tand vijftien minuten van zijn
kostbare tijd besteed aan leuk te
zijn. Roep in herinnering de Sint
van A'2ooo en je zou welhaast
gaan denken dat er in Landgraaf
helemaal niet over inhoudelijke
zaken gedebateerd wordt. Maar
hoe vreemd en tegenstrijdig dat
ook moge klinken: dat valt best
wel mee.

I ' >
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IChateaula Madronière
Haut-Médoc
Robuust, breed
bouquet met zweem
van hazelnoten
in de afdronk,
fles 0,75 liter

Bi 8.95
Nieuw:
Williams & Humbert sherry
amontillado, fino of f AJT
cream, fles 0,7 liter -érW _O " I D
Del Monte
tomatenpuree QQ
blikje 140 gram O ✓

Snijworst
snijvers, QQ
per 150 gram 4_* 1.Ö7
Riche rundvleesbrokken
voor de hond 7Q
blik 820 gram I" / V

ÊDAfI Snelkook I
■«-* zilvervliesrijst

pak 375 gram / Q
4rW- 1.D7
Salerno

kinder-vruchtenkwark
aardbei/perzik,
4 x 50 gram I Q
4*r 1.1/
Lunchzakjes r r
100 stuks DD
3-Es

petfles "7Q
1500 ml. !"/ ✓

«Al _r|£
ï s>:„«i.'

Shiral douche-
shampoo P"
mild of sport, flacon */ # 1
300ml. _Fc» lm%AmJ \

Bona margarine [ Q_4
kuip 500 gram I " X
-Nu bij aankoop van een kuipje een

setje servetjes gratis-

IMH An
u
anaS" ft Q.<ii>~ schijven

blik 560 gram -WrT W W

GROENTE & FRUIT

Handappelen
"Golden Delicious" AQ
per kilo I " I /
Tomaten QQ
per 500 gram I.70
Kiwis I QQ
per 500 gram I.70

W m grapefruit I QQ—' per 3 stuks 1./ O
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I DEZE MAAND KUNT U OOK SPAREN VOOR:

Calvé borrelnootjes cocktail zak 300 gram en k^^pp* Droste pastilles twee rollen
Calvé borrelnootjes poesta zak 200 gram, Bij elke f25- die u bij Kijkshop besteedt, a 100 gram t.w.v. f5.00,
deze 4 t.w.v. f 8.36, nu bij inlevering «J *J ✓ * ontvangt u tegen inlevering van één volle nu tegen inlevering van ✓"*" O A"T IC*
van één volle spaarkaart Ó.ÓO spaarkaart f5.00 KORTING één volle spaarkaart Q l\r\ II *J

Ik ga naar Edah.

December is de I
laatste maand van het I

Prijzenfestival! I
Wilt u nog kans maken op één'
die prachtige prijzen van Edah's I
Prijzenfestival, doe dan beslist rr j
in de maand december. Maak d< I
slagzin op uw spaarkaart af en d I
deze maand nog mcc naar één II
die mooie prijzen. I

Dit zijn de prijswinnaar ll
van de maand oktober I

Geldprijs van f1.000,-: H. Beukers, Klazinaveen: I
galowvakantie met vanGinkel vakanties: G. 0
Weert: 5-Daagse reis naar Wenen met Aus I
Airlines: Fam. Meezen, Stadskanaal; Tefal f1
master: H. Heijda, Nunspeet; Tefal koffi' I
apparaat: A. Mijnster-Klijn, Schiedam; I
klopboormachine: P. Palmen, Meijel;AEG va-' I
machine: J. Willemse, Oosterhout; I
wasautomaat: Fam. Noyen, Deurne; AEG d' I
trommel: F. Westphal, Capelle a/d IJssel; '. I
acoustimass boxenset: M. Mullers, Maast' ■
Mondia City-bike: G. Tiekstra, Drachten; Beo' il
MX 3000 kleurentelevisie van Bang & OIK-I
F. de Waal, Ewijk; Kettler tuinfauteuil: J. Gerfl \M
Ulft; Kettler buikbank: S. Stellingwerf, Palen M
Polaroid direkt-klaar-camera: R. Erenstein, R° ifl
Miele supermagnetron: H. van der H-1 M
Amersfoort; Fissier pannenset: A. Lef* iM
Enschede; Audioset: J. Gerritsen, Lunteren. )M
Prijswinnaars hebben inmiddels schriftelijk \M
bericht gehad. I
AAOND\A TEFAL -BOl j
Bang&Olufsen VgnflinlOjK A-uttfl■
AudioSonic l-.,1^-^ Polaroid I
AEG AUSTR/AAtAIRUNES ??$ I

IRosita
maxi I

verband I I
pak 20 stuks ___ I . I I
Red Band I
stophoest / I
4-pak I . O I
Tuinbonen fijn I
diepvries, zak X' I
450 gram 4r09" 1.1l
Vissticks I
diepvries, /il!
pak 10 stuks _ I " " W

Roombrie Benestroß
punt 200 gram *\ Qm
43^ A. 7]
Cakemeel 7ii
pak 500 gram /
Melba toast Qm
pakje 100 gram OI

Gesneden krenten/ I
rozijnen brood / W
verpakt, half -Wt I .O ■

HH"W_P~'i 5

Westfaalse
metworst J
verpakt, £JL \m wt
400 gram *r6t__ \%f Wl

KOEKJE VAN DE WEE^
Stroöpkoeken Xy
pak 18 stuks 4&T I S\ k

VERS VLEES

Magere varkenslappen .
per 500 gram *45- 4.98 Q Qj
per kilo 4^r96- O. 7 l

Zwitserse schijven ,
per 2 stuks 1.98 "3 QJ
per 4 stuks «3 . /
Mager varkenspoulet y*\
per 100 gram A^rT |. M

fSt\ EDAH SERVICELIIN.
\toïïi' Van maandagt/m vrijdagvan lOtot 12e"

""""""' 2 tot 4 uur kunt u gratis bellen met
service-afdeling. Prijswijzigingen t.g.v. overheids-
fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen v
t/m zaterdag 8 december 1990. Zolang de vod9

strekt. *Of de helft van het voordeel in kontantef'

f



’IkbenteleurgesteldindeKNVB’

Arbiter Rademakers
half jaar geschorst
Van onze medewerker

JARCELONA - Johan Cruijff
* gisteren, kort voor rust van

* wedstrijd Barcelona - Real'adrid (0-1) om de Spaanse
weggestuurd door

Urizar Azpitar-e- De coach maakte zich boos["ft een overtreding van Chen-'° op Stoichkov vlak voor de
van Real. Het inci-'ent met Cruijff kreeg een on-
vervolg door een

°de kaart voor de Bulgaarse
[jjnvaller, die eerst een waar-*huwing kreeg voor een mon-

reactie en vervolgens
zag nadat hij de scheids-

*chter tegen de benen had ge-
fc>t.

* strafcommissie van de Spaanse
jj'ftd is in dit soort gevallen ge-
°onlijk niet kinderachtig. Indien
cessie ten opzichte van de*heidsrechter wordt aangetoond,
"1 schorsingen van drie tot zesbanden niet ongebruikelijk.

HEERLEN - VKC'er Mathieu
Rademakers kreeg onlangs de
schrik van zijn leven, toen hij het
bericht van de KNVB onder
ogen kreeg, waarin melding van
zijn schorsing werd gemaakt. Tot
16 mei 1991 mag Rademakers
geen enkele functie binnen de
KNVB uitoefenen. Dit naar aan-
leidingvan de gebeurtenissen op
zaterdag 30 september, waar hij
als arbiter optrad bij het duel tus-
sen VKC 5 en SVN 8. Nadat er
enkele rake klappen waren ge-
vallen, besloot Rademakers, die
zich daarbij ook niet onbetuigd
liet, de wedstrijd bij een 2-0-
stand in het voordeel van de
thuiscub na vijfendertig minuten
te staken.

Rademakers is verbolgen over
de handelwijze van de KNVB.
Hij is volgens zijn zeggen al zeve-
nentwintigjaar lid van deKNVB
en in al die jaren is hij nooit ge-
boekt. „Ik heb vaker gefloten, zo-
wel in competitieverband, als in
de recreatieve klasse, en nooit
problemen gehad. De laatste tijd
hanteerde ik vaker de fluit en ik
heb zelfs met plannen rondgelo-
pen om een scheidsrechterscur-
sus te gaan volgen. Dan over-
komt je zoiets. Ik vind dit een
smerige streek. Normaal wordt
een scheidsrechter voor de
tuchtcommissie toch de hand
boven het hoofd gehouden, maar
nu blijkt juist het tegendeel. Dat
ik heb geslagen is niet goed te
praten, maar ik handelde uit
noodweer. Vind je het dan gek,
dat er geen scheidsrechters meer
te vinden zijn?"

nissen toe, ik deed mijn ver-
haaltje en SVN beschreef wat er
was voorgevallen. Voor de tucht-
commissie verscheen ineens een
onafhankelijk iemand -zijn naam
weet ik echt niet- die in mijn
voordeel pleitte. Hij zei, dat alles
precies zo gebeurd was, als ik
verteld had. Dan vertrek je met
een heel gerust gevoel, in de ver-
onderstelling, dat je er zonder
straf vanafkomt."

Rademakers voelde zich destijds
bedreigd en gaftoe, dat hij daad-
werkelijk geslagen heeft. „Er zijn
over en weer klappen gevallen,
maar ik heb niet als eerste gesla-
gen. Ik ben voor de tuchtcom-
missie verschenen en heb alles
uitgelegd." Rademakers ver-
wachtte vrijspraak, zeker omdat
hij uit een onverwachte hoek
plotseling steun kreeg. „Er be-
stonden drie versies. Aanvoerder
Jan Hassink lichtte de gebeurte-

Karpov weer op
gelijke hoogte

et eerste duel tussen bekerhouder
was vinnig zoals

treffen tussen de twee Spaan-
J topploegen, die elkaar pas in ja-'
Jjarivoor het eerst in de competitie_
"fcelona dat behalve Koeman ookJ^drup, Beguristain, Alexanco en.fjicoechea miste, speelde in weer-man drie debutanten in de begin-
?** iets sterker, kreeg ook een paar

maarkwam door buitenspel
F*l Stoichkov en een misser vanpunas niet tot de openingstreffer,

voorkwam een doel-
van Butragueno voor Real na

"* snelle uitval via Sanchis. " Johan Cruijff, hier druk aanwijzingen gevend tijdens de training, werd gisteravondtijdens het supercup-
duelBarcelona-RealMadrid door de arbiterweggestuurd. Foto: PETER DRENT

Le6-c4, 17. Tfl-dlb7-b5, 18. Le3-g5 a7-a6, 19.
Tbl-cl Lc4xd3, 20. TclxcB DdBxcB, 21.
Dd2xd3 TfB-eB, 22. Tdl-cl DcB-b7, 23. d4-d5
Pas-c4, 24. Pf3-d2 Pc4xd2, 25. Lgsxd2 TeB-
-cB, 26. Tcl-c6 Lg7-e5, 27. Ld2-c3 Les-bB, 28
Dd3-d4 17-f6, 29. Lc3-a5 LbB-d6, 30. Dd4-c3
TcB-eB, 31. a2-a3 KgB-g7, 32. g2-g3 Ld6-e5
33. Dc3-c5 h7-h5, 34. Las-c7 Les-al, 35. Lc7-
-f4 Db7-d7. 36. Tc6-c7 Dd7-dB. 37. d5-d6 g6g5, 38.'d6-d7 TeB-fB. 39. LT4-d2 L__--e5, 40.
Tc7-b7 zwart geeft op.

LYON -Een dag na het verlies in de
marathonpartij heeft Anatoli Kar-
pov alweer gelijk gemaakt. De uit-
dager drukte gisteren in Lyon met
wit wereldkampioen Kasparov van
het bord. Een zet voor de tijdcontro-
le gaf Kasparov op. De stand werd
8,5 - 8,5 met nog zeven partijen te
spelen.

? de tweede helft bleken tien Bar-
r'Ona-spelers niet in staat dekwan-
ptieve meerderheid van Real tej^penseren. Tien minuten na rust.el daardoor het doelpunt. Butra-
eno werd aan de rechterkant in

Eruimte gezonden en vond daarna
rchel vrij voor Zubizarreta. De

was trefzeker.

Custers verslaat
Van Boeckel

Geen extra veiligheidsmaatregelen rond beladen ijshockeylopper

Glanerbrook wacht af
staat dit incident op zichzelf. Het
was de eerste keer dat er rellen uit-
braken in Glanerbrook. En dan nog
niet eens met echt contact tussen de
raddraaiers en de spelers. Mensen
diebier op het speelveld gooien, ho-
ren trouwens in wezen niet thuis op
een sportcomplex. Het is al voorge-
komen dat toeschouwers de toe-
gang voor eenjaar werd ontzegd. Ik
blijf vertrouwen op de bestaande
maatregelen. Ook omdat de IJshoc-
keybond tegenwoordig strenger
straft. De spelers bedenken zich nu
wel voor ze zich laten provoceren."

Directeur Cloodt vindt hét ook niet
nodigeen ordedienst ofzelfs politie,
waar in Utrecht wel sprakevan is, in
te zetten. „Als leiding van Glaner-
brook zullen wij die stap niet ne-
men. Vanuit de Eaters is er wel een
ordedienst tijdens wedstrijden aan-
wezig bij de ingang. Daar blijft het
wat mij betreft bij."

Nederlagen tegenKasparov hebben
een bijzonder motiverende werking
op Karpov. Voor de vierde keer
scoorde hij het volle punt na verlies
in de voorafgaande partij. Gisteren
beschikte hij andermaal over op-
merkelijke geestelijke veerkracht.
Hij vroeg na de nederlaag in de 102
zetten durende zestiende partij geen
time out aan, maar sloeg direct te-
rug.

moest na afloop scheids-
en spelers van Real bescher-

vj-l tegen de woede van de 30.000
die met allerlei pro-

fielen de „schuldigen" aan de ne-i^aag probeerden te raken. Over
1 1 Week volgt in Madrid het twee-

duel om de Spaanse supercup.

door hans straus
GELEEN - Ofschoon de suppor-
tersrellen in Tilburg en Utrecht af-
gelopen vrijdag en zondag anders
doen vermoeden, verwacht de di-
rectie van het Geleense ijshockey-
stadion Glanerbrook geen tumult
rond de topper Intercai/Eaters-
Utrecht, zaterdagavond om 20.00
uur. Directeur Cloodt van de ijshal
vindt het dan ook overbodig extra
veiligheidsmaatregelen te treffen.
Dit ondanks het feit dat supporters
van Utrecht tijdens de wedstrijd Til-
burg-Utrecht en Utrecht-Rotterdam
slaags raakten met aanhangers van
hun opponenten.

van onze tennismedewerker
BUSSUM - In het TN-Data toer-nooi in Bussurn heeft Armand
Custers zich voor de tweede ron-
de van het enkelspel geplaatst.
Tegen veteraan Huub van Boec-
kel heeft de Hoensbroekenaar
het niettemin moeilijk gehad.
Custers verloor de eerste set in
de tiebreak. Hij trok toch aan het
langste eind. In de beslissende
set was het weer een tiebreak die
over de patij besliste. Custers
won met dezelfde, cijfers (7-4),
waarmee hij de eerste set verlo-
ren had. De eindstand was 6-7,
6-3, 7-6. In de tweede ronde moet
Custers het opnemen tegen de
winnaar van de partij Arjen van
de Zande-Chris Vermeeren.

Romario wordt
niet geopereerd

J^DhoVEN - Romario de Souza
ia zal niet opnieuw geopereerd

h ''den. De medische staf van PSV:.eft besloten het revalidatiepro-
|. s> dat maandag leidde tot de eer-
C Geinig succesvolle training van- Braziliaan, voort te zetten. Zekeri^at Romario niet voor de winter-

in actie zal komen. PSV be-K*dt zich over het verzoek van Ro-
l^'o om tijdens zijn herstelperiode
L/ 1Paar weken naar Brazilië te mo-H> gaan.

Incidenten die de voorzitter van de
Utrechtse club zelfs noopte tot het
afkondigen van een alcoholverbod
in de Utrechtse ijshal. Ook het Ge-
leense Glanerbrook was al eens het
toneel van een veldslag toen spelers
van Nijmegen vorig seizoen insloe-
gen op het publiek.

Programma
Morgen staat voor de Geleense ijs-
hockeyers het uitduel in en tegen
Nijmegen op het programma. Zater-
dagavond speelt Intercai/Eaters
thuis om 20.00 uur tegen Utrecht.

Dierel kwam tot stand nadat de Ge-
leense aanhang de Gelderse gasten
die slecht tegen hun verlies konden,
door het gooien van bier door de
mazen van het veiligheidsnet, had
geprovoceerd. Volgens directeur
Cloodt beschikt de gemeente Ge-
leen in Glanerbrook echter over een
van de modernste ijshallen in Ne-
derland. „De bestaande veiligheids-
maatregelen zijn voldoende," aldus
Cloodt. „De indeling van de ijshal,
opgeleverd in juli 1988, staat niet toe
dat het publiek bij de spelers kan
komen of andersom. De toeschou-
wers kunnen hooguit via de boar-
dinghet ijs op. Dat is bij mijn weten,
en ik ben er al sinds 1967, nog nooit
gebeurd. Ook niet in de oude ijshal."

Koffie
Blijft het probleem van de fans die
onderling slaags raken. Een moge-

lijkheid die niet uit te bannen is,
vooral ook omdat de consumptie
van alcohol op en rond de tribunes
mogelijk is. „De fans kunnen bier
krijgen, aan dat feit veranderen wij
ook met het oog op het duel tegen
Utrecht niets. Supporters die rellen
veroorzaken doen dat ook zonder
drank in het lijf. Bovendien valt het
met de bierconsumptie wel mee,
want de lage temperatuur is niet be-
paald bevorderlijk voor de dorst.
Men drinkt eerder koffie."

Veldslag
Toen vorig seizoen in het duel tegen
Nijmegen de provocaties van het
Geleense publiek de Gelderse spe-
lers echter teveel werd, behoedde
alleen het hek, dat de spelerstunnel
van de tribunes scheidt, Glaner-
brook voor een veldslag.
„Dat hek heeft ons toen gered. Toch Winst voor

Roemenië

Wits 26e zet (Tc6) was ijzersterk. De
positie van zwart werd snel minder.
Wits vrijpion op de d-lijn werd een
lastig als een horzel en er was geen
sprake van enige coördinatie van de
zwarte stukken. Karpov was in zijn
element. Hij nam zwart in de tang
en bouwde met subtiele zetjes zijn
voordeel steeds meer uit.

Op zijn eigen manier. Met kleine
middelen drukte hij Kasparov
zwaar in de verdediging. Daar zag
het lang niet naar uit. Kasparov
bracht de vertrouwde grünfeld op
het bord, zijn verdediging die hij tij-
dens de vorige tweekamp in Lon-
den en Leningrad introduceerde.
Tot de 26e zet was er weinig aan de
hand. Wit stond constant wat com-
fortabeler, maar zwarts positie was
niet verontrustend.

BUKAREST - Roemenië heeft
zijn eerste overwinning behaald
in groep 2 van de kwalificatie-ronde voor het Europese kam-
pioenschap. Het kon, na nederla-
gen tegen Schotland en Bulga-
rije, trouwens niet anders in de
thuiswedstrijd tegen San Mari-
no.

Groep 2:
Roemenië - San Marino 6-0 (3-0)Stand:.
Schotland 3 2 10 5 5-3Zwitserland 3 2 0 14 7 2Bulgarije . 3 1113 3-3Roemenië 3 10 2 2 7-5San Marino 2 0 0 2 0 0-10Volgende wedstrijden: 27 maart: Schot-land - Bulgarije en San Marino - Roeme-nie.

Kasparov werd gedwongen onna-
tuurlijke zetten te doen. De witte
d-pionrukte op naar de zevende lijn
zonder dat zwart tegenspel bezat.
Op de 40e zet gaf zwart ontredderd
in totaal verloren stelling op. Kar-
pov kreeg een ovationeel applaus.
De uitdager had keihard teruggesla-
gen. De wereldkampioen heeft
evenwel aan een gelijke eindstand
(12-12) voldoende om zijn titel te be-
houden.

Zettenverloop: Wit: Karpov. Zwart: Kaspa-
rov. 1. d2-d4 PgB-f6, 2. c2-c4 g7-g6, 3. Pbl-c3
d7-d5, 4. c4xds Pf6xds, 5. e2-e4 Pdsxc3, 6.
b2xc3 LfB-g7, 7. Lcl-e3 c7-c5, 8. Ddl-d2 0-0,
9. Pgl-f_ Lcl-g4, 10. Pf3-g5 csxd4, 11. c3xd4
PbB-c6, 12. h2-h3 Lg4-d7. 13. Tal-bl TaB-cB.
14. Pgs-f3 Pc6-a5. 15. Lfl-d3 Ld7-e6, 16. 0-0

Maradona voor rechter gedaagd
j^APELS- Het geduld van het bestuur van AS Napoli met sterspeler
■pego Maradona is op. De vele strapatsenvan deArgentijnse midden-velder, die dan wel komt trainen en dan weer weg blijft, hebben de

ertoe gebracht de aanvoerder voor het gerecht te dagen.
yp 20 december komt de zaak voor de eerste keer voor de rechter. ASf"apoli eistvan Maradona een schadevergoeding wegens immateriëlechade. Volgens het bestuur van de vereniging heef. het gedrag van[e Argentijn het imago van de club geschaad. Mocht de rechter de

in het gelijk stellen, dan moet Maradonavan 2,7jojoën gulden terugbetalen. Maar het bestuur van Napoli wil meer.
jj:et vraagt de rechter toestemming de uitbetaling van het salarisvan"laradona tot 1 juli 1993, het eindevan zijn contract, te bevriezen. Pass deArgentijn zich tot dietijd goed gedraagt, zal hij uitbetaald wor-

een rechter uit Napels verlangt bloed. Rechter Stefano
rapani heeft bepaald dat bloedonderzoek bij Maradona moet plaats■ 'Men om te kunnen vaststellen of hij de vader is van een vier-jarigeV^gen. De rechter heeft twee professoren van de universiteitvan Na-r^ls aangewezen voor de testen bij Maradona en bij het kind, wiens

goeder, Cristiana Sinagra, de voetballer als vader aanwijst. Sinagra
*?> verkondigt al meer dan vier jaar dat haar zoon is voortgekomen, Jt een verhouding met Maradona, die van meet af aan iedere betrok-
etlheid heeft ontkend.

" Het hek moet redding brengen. De ijshockeyers van Nijmegen werden vorig jaargeprovoceerd
door de Geleense aanhang, die met bier gooide. Foto: peter roozen

(ADVERTENTIE)

f '
WELKOM op oN_T*^|^l■to)TAAL-KERSTMARKTf

lyiïfe Tl JINCFNTRI JM Peter van der Mark
\ (ÊÉti&fi^K NV—L-1 N ' V^X~A' V ' Kakertsweg 133, Landgraaf, 045-318291

6-12, 2. Spanje 6-10, 3. Duitsland 6-8, 4.
Engeland 6-6. Joegoslavië en Spanje
naar eindronde. Groep D: Sovjetunie -Frankrijk 84-85 (44-44), Israël - Tsjecho-
slowakije 83-92 (40-44). Eindstand: 1.
Frankrijk 6-10, 2. Tsjechoslowakije 6-9,3. Sovjetunie 6-9, 4. Israël 6-8. Frankrijk
en Tsjechoslowakije naar eindronde.

BASKETBAL
Kwalificatie EK eindronde. Poule B.
Ravenna: Italië - Nederland 126-78 (70-
-34). Topscorers Nederland: Blom 2, Van
Rootselaar 7, Franke 13, Te Velde 6, VanPoelgeest 7, Bennes 1, Cooper 19, Kui-pers 23.
Wroclaw: Polen - België 85-72 (42-32).
Eindstand: 1. Italië 6-11, 2. Polen 6-9, 3

Groep A: Roemenië - Zweden 86-95 (43-
-38), Griekenland - Bulgarije 112-79 (58-
-37). Eindstand: 1. Griekenland 6-11, 2.
Bulgarije 6-10, 3. Zweden 6-9, 4. Roeme-
nië 6-6. Griekenland en Bulgarije naar
eindronde. Groep C: Joegoslavië - Span-
je 95-82 (53-44), Engeland - Duitsland 78-
-81 (43-46). Eindstand: 1. Joegoslavië

Nederland 6-8, 4. België 6-8. Italië en Po
len naar EK eindronde.

VOLLEYBAL
Europese beker voor landskampioe-
nen, mannen.Tweede ronde. SC Berlin- Parma 0-3 (13-15 8-15 8-15), AS Cannes -Leysin 3-0 (15-8 15-6 15-10).
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Systeem _.- 80286 10MHz- 1.44 Mb 3.5"
- 60 Mb vaste schijf
- VGA beeldscherm-adapter- 8512 kleurenbeeldscherm "

Printer
- 5 pagina's per minuut- 300 dots per inch- 512 kb geheugen
- papierlade 200 vel- HP-LaserJet en plotter-emulatie
'Prijzen excl. BTW. Meerprijs 8513:1 300. en 8515 I 600
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Politiebescherming voor scheidsrechter en Real-spelers
Cruijff van veld gestuurd

LimburasDaablad.
Sport

sport in cijfers
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# Noord-Holland ligt aan zee en '(V-^fi

dat maakt de lucht schoon en wat L'V_M
De smaak van Noordhollandse zoutig. Zokrijg jemalser, beter gras
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" ALKMAAR - Peter van Veen,
penningmeester van AZ'67, heeft
de rest van het bestuur van de
Alkmaarse eerste divisieclub
kenbaar gemaakt met onmiddel-
lijke ingang zijn functie neer te
legen. Volgens AZ-secretaris
Castelijns, woordvoerder in
deze, kan de Heilooër zich niet
langer vinden in de structuur
van het bestuur.

Van onze medewerker

men gekend," geeftRichard Custers
de veranderde werksituatie toe.
„Een keer per dagtrainen en het la-
gere tempo in deeerste divisie, daar
had ik wat moeite mee. Inmiddels
levert het geen problemen meer op.
Conditioneel zit ik op het hetzelfde
niveau als indertijd bij Fortuna,
waar we twee keer daags trainen.
Wel compenseer ik af en toe het ge-
brek aan krachttraining."

" Richard Custers slalomt door de FC Den Bosch-verdediging.
Tegenwoordig doet hij dat in dienstvan VVEindhoven.

Foto: GERARD DAMOISEAUX

PDHOVEN/HEERLEN - Ruud. Hesp voorspelt een 1-1-ge-
pspel zaterdag bij PSV. De doelman van Fortuna Sittard on-
'"fstreept zijn optimisme met de opmerking: „Bij PSV heb-
"J 1 we altijd goed gespeeld." Richard Custers, voormalige
pts in De Baandert kan dat beamen. Hij droeg enkele seizoe-
*& geleden bij aan een puntendeling door een treffer met het

'beauty. „Dat doelpunt heb ik nog steeds op video
J^n. Ik denk ook niet dat het uitgeveegd wordt." Zaterdag is
esters evenwel niet van de partij. Hij treedt aan in deLange-
*§te VOOr het treffen t.IISSPn VppnHam *-n VV FinrU-i-wron

i^ns de zomerstop koos Richard
t_T_ s voor een huurovereen-M met WEindhoven. Han Ber-L^on hem bij Fortuna geen basis-

garanderen, terwijl de Heer-

lenaar vond dat hij in elk geval we-
kelijks aan de bak moest. Daarvoor
wilde hij zelfs een stapje achteruit
doen. „De eerste weken bij Eindho-
ven heb ik wat aanpassingsproble-

Geleen vernieuwt bij
dressuurwedstrijden

AC Milan heeft
geen geheim voor
Olimpia Asuncion

" GELEEN - Vandaag wordt in
Geleen vergaderd door bestuur-
ders van diverse schaatsvereni-
gingen, met de bedoeling tot een
Limburgs schaatsgewest te ko-
men. Momenteel vormen Lim-
burg en Brabant het zuidelijke
gewest binnen de KNSB. In
Limburg is men van mening dat
onze provincie zelfstandig kan
opereren.

Tempo
Aan het lagere tempo heeft Richard
Custers zich inmiddels meer dan
voortreffelijk aangepast. Met elf
treffers prijkt de huurling hoog op
de topscorerslijst van de eerste divi-
sie. Met „ze vliegen er in," geeft de
spits aan dat het hem behoorlijk
goed afgaat in de lichtstad. „Eind-
hoven is te spreken over me.Het pu-
bliek zit me zitten. Dus, ik heb geen
klagen. Onlangs ben ik naar Eind-
hoven verhuisd. Mijn vriendin
werkt in dienst van de hoofdspon-
sor en binnenkort hoop ik ook nog
een baantje erbij te krijgen. De tijd
ervoor heb ik. Financieel ziet het er
ook prima uit."Midden 2 en opzondag om 10.00uur

voor de overige rubrieken. De klas-
se zwaar, met commentaar, staat om
17.00 uur gepland.

>EEN - Omdat indoor-dres-
voor het publiek

erg langdradig kunnen zijn
rbeert de landelijke rij vereniging
? Eysden hierin verbetering aan
rengen. Evenals tijdens hun out-

?r concours heeft Ten Eysden
J1ook voor een publieksvriende-
-6 Wedstrijd gezorgd.

TOKIO - Olimpia Asuncion, win-
naar van de Zuidamerikaanse voet-
balbeker, kent AC Milan, zondag te-
genstander in de strijd om de we-
reldbeker, even goed als ploegen
van het eigen continent. Gisteren,
nadat de Paraguayaanse voetballers
in Tokio waren aangekomen, vertel-
de coach Luis Cubilla; „Wij verke-
ren in de gelukkige omstandigheid
dat wij iedere zondag wedstrijden
uit de Italiaanse competitie bij ons
op de televisie hebben. De wed-
strijdbeelden zijn overigens niet de
enige bron waaruit wij hebben ge-
put", voegde hij er aan toe.

Volgens Cubilla is de houder van de
Europese beker lichamelijk sterker
dan zijn elftal. „Maar", constateerde
de coach: „technisch zijn wij niets
minder en ik ben ervan overtuigd
dat techniek een belangrijker wa-
pen is dan kracht, daarom hebben
wij kansen."

Met zijn produktie heeft Richard
Custers Fortuna-manager Jacques
Opgenoord in elk geval aan een fles
whisky geholpen, want die had in
een weddenschap voorspelt dat de
spits meer dan tien treffers zou pro-
duceren. Dat aantal bereikte Ri-
chard Custers al halverwege de
competitie. „Als het zo door gaat
schop ik er voor het eind van dit sei-
zoen meer dan twintig in," klinkt
het stellig. Wat dat betreft snijdt het
mes van twee kanten. VV Eindho-
ven spint garen bij de huurovereen-komst, terwijl de huurling zelf een
uitstekende mogelijkheid heeft zich
in de kijker te spelen.

„Aan het eind van het seizoen loopt
mijn huurovereenkomst af en mijn
contract met Fortuna Sittard. Dan
zal er gepraat moeten worden met
zowel Eindhoven als Fortuna Sit-
tard en eventuele andere gegadig-
den. Via via heb ik vernomen dat er
meer belangstelling voor me is
(VW en MW -red.). Zaak voor mij
is het de huidige vorm vast te hou-
den. Dat betekent dat ik als spits
doelpunten moet blijven scoren.
Want daarop alleen, word je beoor-
deeld."

Belangstelling
Richard Custers hoopt dan ook ge-
spaard te blijven wat blessures be-
treft. Hij heeft er in zijn Fortuna-pe-
riode al eens een jaar door verloren.
„Sinds die periode hoor ik vaak dat
ik blessuregevoelig ben. Maar dat is
helemaal niet zo. Het was een pech-
jaar, waarin men een enkelblessure
niet goed behandeld heeft. Daar-

door liet het herstel veel langer op
zich wachten dan noodzakelijk.
Voordien en ook na dat miserabele
jaar ben ik nooit geblesseerd ge-
weest. Dus ook daar maak ik me
niet zon zorgen om."

Spijt heeft Custers niet van zijn in-
termezzo in de eerste divisie. Zelfs
niet als hij nu ziet datFortuna verle-
gen zit om aanvallers en hij naar alle
waarschijnlijkheid een basisplaats
had kunnen veroveren. „Achteraf is
het altijd makkelijk om over derge-
lijke zaken te praten. Ik moest van
de zomer een beslissing nemen. Ik"
vond toen - en dat vind ik nog steeds- dat ik elke week moet spelen. In
Eindhoven is gebleken dat het mijn
spel ten goede komt. Fortuna kon
die garantie niet geven, vandaar ook
die overstap. Achteraf moet je dan
niet zeuren of bitter reageren als
zich in De Baandert plotseling door
welke reden dan ook wel meer mo-
gelijkheden voor een spitsspeler
voordoen."

" ROME - De slechte toestand
van veel Italiaanse voetbalvel-
den is nu ook tot de regering
doorgedrongen. Gisteren maak-
te het ministerie van sport be-
kend dat er een officieel onder-
zoek zal worden opgezet naar het
hoe en waarom van de deplora-
bele staat van de velden in vier
stadions. Het onderzoek zal zich
speciaal richten op wat eens een
grasmat was in het stadion van
de beide Milanse ploegen, San
Siro. Maar ook de velden in het
Olympisch stadion in Rome en
de accommodaties van Genua en
Torino worden onderzocht.

fineer op zondag 9 december in
lgelijknamige Geleense manege

van start gaan, zalJ^l-d Frits Nijskens live commen-? verzorgen bij de verrichting
JJde Z dressuurcombinaties. Spe-
?*l hiervoor zijn in de foyer een
?*al koptelefoons aangebracht
L^op dit commentaar te beluiste-
?is. Tevens zal er een carrousel-
pp optreden die geformeerd is. 2estien recreatieruiters. Met ma-
?>epaarden rijden zij hun op spe-
?*l hiervoor gecomponeerde mu-
> Dit optreden is op zondag om'f drie gepland.

dressuurwedstrijd in Ten Eys-
-1 begint op zaterdag om 18.00 uur>r deklasse Beginners, Licht 2 en

Happel aast
op baan in
Bundesliga

sport in cijfers

INNSBRUCK- Ernst Happel hoopt
in 1992 terug te keren als trainer in
de Bundesliga. De vroegere coach
van het Nederlands elftal en oefen-
meester van onder andere Feyen-
oord, ADO en Club Brugge, staat
momenteel onder contact bij de
Oostenrijkse kampioen FC Tirol.
Happel wekte lange tijd de indruk
na afloop van zijn overeenkomst
met de ploeg uit Innsbruck, te stop-
pen als oefenmeester. Woensdag
maakte hij echter in een televisie-in-
terview bekend, dat hij er nog niet
aan denkt op te houden. „Ik wil, als
ik ook de komende jaren nog ge-
zond blijf, nog één keer in de Bun-
desliga werken," verklaarde Hap-
pel, die vorige week zijn 65ste ver-
jaardag vierde. „Natuurlijk denk
ook ik dan directaan de Hamburger
SV, maar zolang Gerd-Volker
Schock daar een verbintenis heeft,
kan er geen sprake van zijn."

Tenniswinst
op Finland

Wielerkalender 1991
WK op 25 augustus in Stuitgart

Van onze sportredactie
HEERLEN - De Grote Prijs Café de Colombia van 23 tot 28 januari is
de eerste wedstrijd op de internationale profkalender in 1991. Het
wielerseizoen eindigt ruim tien maanden later met de Alpine Tour in
Australië: 5-10 november.'Milaan-Sanremo, de eerste klassieker in de
reeks van wereldbekerwedstrijden, wordt volgend jaar pas op 23
maart verreden. Voor de wereldbeker tellen ook Ronde van Vlaande-
ren, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Win-
canton Classic, Clasica San Sebastian, Kampioenschap van Zürich,
Ploegentijdrit GP de la Libération in Eindhoven, GP des Amériques'
in Montreal, Parijs-Tours, Ronde van Lombardije en de individuele
tijdrit Grand Prix des Nations. De Tour de France wordt verreden
van 6 tot en met 28 juli. Het wereldkampioenschap vindt plaats op 25
augustus in Stuttgart.

De voorlopige kalender, die binnenkort door de profsectie van de in-
ternationale wielerunie nog moet worden goedgekeurd, ziet als volgt
uit:

JANUARI
23-28: GP Café de Colombia

BOBSLEE
Winterberg, eerste wedstrijd FIBT Cup: 1.
Lehmann/Hitscher 1.55,99; 2. Dostthaler-
/Sehr 1.56,00; 3. Götschi/Becker 1.56,58; 4.
Jakob/Ruhr 1.56,61; 4. Mignon/Drost
1.57,27; 6. Geurts/Langeveld 1.57,35.

TENNIS
Europees kampioenschap landen, tweede
divisie, mannen in Forli (Italië): Neder-
land - Finland 3-0. Krajicek - Hunne 6-1 4-6
6-2; Eltingh - Rahnasto 4-6 6-1 6-4; Krajicek-
/Kempers - Rahnasto/Rahunen 7-5 6-2. Ne-
derland speelt vrijdag de tweede groeps-
wedstrijd tegen Spanje.

FEBRUARI
3: Ronde van de Middellandse Zee Pyreneeën; 5-10: Ruta del Sol; 5: GP Bessèges
6-10: Ster van Bessèges; 12-17:Ronde van de Middellandse Zee (open); 14: GP Alba
cete; 16: GP Monaco; 17: Trofee Luis Puig in Valencia; 19-24:Ronde van de Valen
ciaanse Gewesten; 23;Ronde van Haut-Var; 23-28Ronde van Sicilië; 24: GP Cannes
27: GP Wielerrevue, met start en finish in 's Heerenberg.

MAART
2: Omloop Het Volk; 2: Trofeo Pantalica (Sicilië); 3: Kuurne-Brussel-Kuurne; 3: Ron-
de van Belgisch Limburg; 4: Ronde van Etna; 8: Nice-Alassio; 10: Omloop VlaamseArdennen; 10: Trofeo Laigueglia; 10-17: Parijs-Nice; 11-16: Ronde van Murcia; 13-20:
Tirreno-Adriatico; 18-22: Catalaanse Week; 19: Fayt-le-Franc; 20: Supercriterium in
Japan; 23: Milaan-Sanremo; 24: GP Cholet-Pays de Loire; 27: Omloop Benego (ge-deeltelijk op Nederlands, gedeeltelijk op Belgisch grondgebied); 28: Dwars door
België; 28: Ronde van Campanië; 30: E3-Prijs Harelbeke; 30-31: Criterium Interna-
tional in Frankrijk; 31: Brabantse Pijl; 31: Ronde van Reggio Calabrië.

CURLING
Lillehammer (Noo). EK Curling. Vrouwen:
Finland - Schotland 2-8, IJsland - Wales 11-
-0, Zweden - Oostenrijk 6-2, Italië - Neder-
land 4-11, Frankrijk - Engeland 6-5. Man
nen: Oostenrijk - Nederland 4-6, Italië - De
nemarken 3-10, Duitsland - Engeland 3-10
Wales - Tsjechoslowakije 11-2, Frankrijk ■Finland 6-7, Zweden - Zwitserland 6-7.

APRIL
2: Parijs-Camembert; 2-4: Driedaagse De Panne; 2-4: Ronde van Calabrië; 7: Rondevan Vlaanderen; 7: GP Rennes; 8-12: Ronde van Spaans Baskenland; 10: Gent-We-velgem; 11: GP Denain; 12: GP Pino Cerami; 14: Parijs-Roubaix; 16-21: Ronde vanAragon; 17: Waalse Pijl; 21: Luik-Bastenaken-Luik; 21: Rondom Keulen; 24: Grote
Scheldeprijs; 25: GP Prato; 27: Amstel Gold Race; 28: Ronde van Vendée; 28: Mi-laan-Vignola; 28: Ronde van Noord-West Zwitserland; 29 april-19 mei: RONDE VAN
SPANJE.

Super Game nieuwe
sponsor TWC Maastricht

" Gisteravond werd in het Heerlensefiliaal van Super Game het contract getekend tussen TWC
Maastricht en de nieuwesponsor. PenningmeesterMaarten de Vos, voorzitter Henri Nuss, secre-
taris Emiel Frambach, de Super Game-directeuren Laurent Kuypers en Paul Traarbach en be-
stuurslid Pieke Quadvlieg (vlnr) poseerden voor de gelegenheid voor onze fotograaf CHRISTA
HALBESMA.

I^Ll - De Nederlandse tennis-
te heeft in Forli met 3-0 van Fin-
(j* gewonnen.Krajicek en Eltingh
L den beiden in hun enkelspel
L*et af tegen Hunne en Rahnas-
l^-oach Franker was dan ook niet
kj'fiaal tevreden. Nederland
j?ltzijn tweede wedstrijd morgen
OTe, dat met Carbonell en Costa

°mt. Winst brengt Nederland in£'lale tegen de nummer één uitJ>Hdere groep (België, Zweden en
l*) met als inzet de promotie

de eerste divisie.

ReddingVlissingen
kost een miljoen

- De financiële pro-tjen van de VC Vlissingen zijn
groter dan Piet de Jong,°en geloven. De voorzitter van

jeuwse profclub houdt vol, dat3-QPO gulden meer is uitgege-«an personeelskosten dan was
jj°t. Maar in werkelijkheid
* er alleen al voor de contract-frs tenminste 470.000 gulden
Uitgegeven dan op de begro-staat.

KEULEN - De cijfers van de Westduitse
midweeklotto zijn als volgt:
Trekking A: 6 - 20 - 23 - 31 - 40 - 42. Reserve-
getal: 17. Trekking B: 1-9-11-17-44-46.
Reservegetal: 30.
Spel'77: 4 7 7 0 4 18.

MEI
1: Rund urn den Henninger Turm in Frankfurt; 1: GP Muguet in Frankrijk; 1:GP Ar-
tigianato in Italië; 4: Drie Zustersteden in België; 5: Klimmerstrofee in Frankrijk; 5:
Ronde van Appenijnen; 5: GP Kanton Aargau in Gippingen (Zwitserland); 7-12:Duinkerken; 7-12: Ronde van Romandië; 9: GP Wallonië; 10-19Ronde van Amerika(vroegere Trump Tour); 11: Ronde van Friuli; 14-17: Ronde van Trento; 15: open
Kampioenschap van Japan; 19: Ronde van Toscanië; 19: Purnode(B); 19: Bordeaux-
Parijs (onder voorbehoud); 24-26: Ronde van Oise; 26 mei-16 juni: RONDE VAN
ITALIË; 26: GPPittsburg in VS; 28-31: Ronde van Armor in Bretagne; 30 mei-2 juni:
Schwabenbrau Cup in en rond Stuttgart.

ij. financiële debacle wordt nog
lrgerd door de teleurstellende
lasten aan sponsorgelden. Fi-
iClèle insiders komen dan ook tot
k 6rbijsterende conclusie dat er
ll* een miljoen gulden nodig is

zaak te saneren.

HOENSBROEK - Oefenmeester Peter
Douma van VKC, die anderhalfjaar geleden
Wim Hendriks opvolgde, zal ook in het sei-
zoen 1991-1992 aan de fusieclub uit Hoens-
broek verbonden blijven. JUNI

1: Ronde van Midden-Zeeland; 1: Dwars doorMorbihan; 2: Hamilton Bank Classic;4-9: Ronde van Asturië; 4-5: Cores States NJBN in Amerika; 9: GP Deutsche Wein-
strasse; 11-16:Ronde van Cantabrië; 12-16:Route du Sud inFrankrijk; 12-16:Rondevan Luxemburg; 16: GP Forbo in Zaanstreek; 18-24: Midi Libre; 18-28: Ronde van
Zwitserland; 19-23: Subida a Arrate; 19: De Panne; 23-27: Ronde van Apulië; 25-28:
Ronde van Spaanse Mijnvalleien; 30: Nationale kampioenschappen(Nederland: inMeerssen).

Van onze sportredactie
HEERLEN - Super Game wordt
met ingang van 1 januari 1991 de
nieuwe hoofdsponsor van Toer en
Wielerclub Maastricht. Het Heerlen-
se bedrijf in amusement- en biljart-
centers, met vestigingen in Heerlen,
Vaals, Beek, Geleen, Hoensbroek
en Valkenburg, neemt op de shirts
van de Maastrichtse wielervereni-

ging de plaats in van Marca, de kle-
dinggigant die afgelopen drie sei-
zoenen voor de belangrijkste finan-
ciële ondersteuning zorgde.
Super Game heeft zich voorlopig
voor één jaar verbonden aan TWC
Maastricht, met een optie voor
meerdere seizoenen. Makado en
Bonfanti Sport blijven de co-spon-
soring voor hun rekening nemen.
Bij de Maastrichtse club, die afgelo-
pen weken zijn ledenbestand aan-
zienlijk zag groeien, zijn Gino Jan-
sen, Alain Strouken, Marcel Nuy en
Peter Harings de belangrijkste ama-
teurs. Oud-Tour de Francerenner
Huub Harings fungeert als ploeglei-
der. JULI

6-28: TOUR DE FRANCE; 6: Ronde van Schellenberg in Liechtenstein; 13: GP Ca
maiore in Italië; 16-18:Ruota d'Oro in Italië; 25: Villefranca de Ordizia in Spanje; 28Trofeo Mateotti; 31: Omloop Guecho in Spanje.

AUGUSTUS
1-15:Ronde van Portugal; 3: Omloop mandel-Leie-Schelde; 3-8: Ronde van Burgos;
4: Wincanton Classic; 6-11: Ronde van Groot Brittannië; 7: Ronde van Umbrië; 10:
ClasicaSan Sebastian; 11: Subidaa Urkiola; 12: GPWest-Frankrijk in Plouay; 12-17:
Ronde van Nederland; 12: Ronde van Drie Valleien in Varese; 12-16:Ronde van Ga-licië in Spanje; 14: Coppa Bernocchi; 16: CoppaAgostini; 18: Kampioenschap vanZürich; 18: GP Wales; 20-22: Premondiale in Italië; 21: Druivenkoers in Overijse; 21:
Veenendaal-Veenendaal; 25: WERELDKAMPIOENSCHAP IN STUTTGART; 27
aug-1 sept: Ronde van België; 31: Ronde van Venetië.

SEPTEMBER
5: Trofee Masferrer in Spanje; 5: Chronostaffetta in Italië; 6-12: Ronde van Catalonië'7: Ronde van Lazio; 8: GP Eddy Merckx (tijdrit); 8: GP Fourmies; 15:GP de la Libé-
ration, ploegentijdrit in Eindhoven; 18: Parijs-Brussel; 19: Trofee Baracchi; 21: GP
Raymond Impanis; 21: Ronde van Emilië; 22: GP Isbergues; 22; Coppa Placci; 22:
GP Scherens in Leuven; 25-29: Ronde van lerland; 28: Templeuve; 29: Ronde van
Romage; 29: New Vork.

OKTOBER
2: Coppa Sabatini; 2-3: panjs-Bourges; 4: GP Hamilton (Canada); 6: GP des Améri-
ques in Montreal; 13: Parijs-Tours; 15: Milaan-Turijn; 17: Ronde van Piemonte; 18--27: SunTour Australië; 19:Ronde van Lombardjje; 20: Klimkoers Montjuich; 26: GP
de Nations, geldt als finale weréldbekerkoersen.

NOVEMBER
5-10: mazda Alpine Tour in Australië.

Mathieu Hermans zal in het nieuwe
seizoen voor dezelfde ploeg, Lotus,
rijden als Luc Suykerbuyk. Theo
Akkermans is de derde Nederlan-
der in de formatie van ploegleider
Miguel Moreno, die 28 renners on-
der contract heeft genomen. Naast
de drie Nederlanders rijden voor
Moreno: Villar, Martinez, Hernan-
dez, Torres, Alonso, Portillo, Perez,
Robleda, Mirena Ruiz, Berrojalbiz,
Verquero, Gallareta, Gallego, Val-
buena, Gonzalez, Garcia en Coste
(Spa), Marques en Da Silva (Por),
Pagnin (Ita), Gabalin, Gajetdinov,
Manoelov, Zjoebov en Vasilitsjenko
(Sov).

Rudy Dhaenens
Wereldkampioen Rudy Dhaenens
heeft een contract getekend voor de
zesdaagse van Antwerpen, die van
25 tot en met 30 januariwordt verre-
den. Als wedstrijdleider in het eve-
nement fungeert de zegekoning in
de zesdaagsen, Patrick Sercu. Ook
deAustraliër Danny Clark is in Ant-
werpen van de partij.
De eerstvolgende zesdaagse vindt
overigens plaats in Keulen, waar
traditiegetrouw in de periode rond
de jaarwisseling wordt gereden: 27
december tot en met 1 januari. In
het tijdvak tussen Keulen en Ant-
werpen staan nog de six-jours van
Stuttgart en Bremen op het pro-
gramma, waarna Kopenhagen (1-6
februari) het winterbaan-seizoen af-
sluit.

Hermans

trictsconsul van de KNWU in Lim-
burg.

In het forum hebben zitting Frans
Maassen (profrenner), Fons van
Heel (verzorger), dr. Husken (ver-
bonden aan de afdeling Sportge-
neeskunde van de medische facul-
teit,in Maastricht), drs. Wim Jennen
(ex-amateurrenner en voedingdes-
kundige van diverse wielerteams)
en Jan Hugens (oud-profrenner).
Als gespreksleider fungeert Gerrit
Scholte uit Munstergeleen, dis-

Morgen, vrijdag 7 december om
20.00 uur, vindt in café 'Klein Pa-
ries' aan de Kloosterstraat in Heyt-
huysen een wielerforum plaats,
waarvan de organisatie berust bij deWielerclub Midden-Limburg. Tij-
dens devoor iedereen gratis toegan-
kelijke avond worden diverse the-ma's zoals training, doping, voeding
en begeleiding uitvoerig belicht
worden.

Wielerforum
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" NEWDELHI - Bij een scholie-
renwedstrijd in de Indiase stad
Ghaziabad is één dode gevallen.
Behalve gevoetbald werd er op
het veld namelijk ook gevochten.
Metalen pijpen en bamboestok-
ken werden daarbij als slagmate-
riaal gebruikt. De doelman van
Igram, Vijendra Singh, overleef-
de de vechtpartijen niet.

(ADVERTENTIE)

is een feestje yfu^
Damesblouse met grote, dubbele kraag. EpSplr

. Aanbieding geldig t/m zaterdag15 december ofzolang devoorraad strekt.

sport kortFortunees komt bij VVEindhoven op verhaal

Richard Custers
zoekt zijn doel

Van onze sportredactie

" WAGENINGEN - De over-
gang van de internationals van
Kameroen, Belle Belle en Ebwel-
le, naar Wageningen is definitief
van de baan. Ook als Ebwelle, die
nu in zijn geboorteland is, nog
wil, is hij niet meer welkom in de
Gelderse stad. Voor de sponsor
is er één probleem: er is al een
transferbedrag van 100.000 pond
overgemaakt naar een bemidde-
laar. Onduidelijk is of dat geld
nog terugkomt. Belle heeft nooit
een aanbieding ontvangen.

sportLimburgs dagblad

toto/lotto

trainerscarrousel
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Wij willen u bedanken voor de belang-
stelling en het medeleven dat ons werd
betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze moeder, schoonmoeder en
oma

Troutje
Debie-Renkens

Kinderen en kleinkinderen
Doenrade, december 1990
De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 8 december 1990 om 19.00 uur
in de parochiekerk van St.-Jozef te
Doenrade.

—■—^-—-—-^—-^-"

-Tw7rnTr_ornï_sse__^!jaai^^
f Swalmen. De uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 7 december om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Lambertus te Swalmen.

tPaul Stukstette, 69 jaar, echtgenoot van Mia
Walraven, lepenlaan 35, 6012 HE Maasriiel. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 8 december om 11.00 uur in de O.L.V.
Munsterkerk te Roermond.

tLeonardus Bremmers, 75 jaar, weduwnaar van
Josephina Leijendekkers, Venloseweg 25, 6041

BS Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden vrijdag 7 december om 11.00 uur in
de O.L.V. Munsterkerk te Roermond.

t Godfried Bovendeerd, 79 jaar, echtgenoot van
Margaretha Roets, Veldpoort 24, 6071 JL Swal-

men. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 8 december om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Lambertus te Swalmen.

tßetsie Selder, 69 jaar. Corr. adres: Pr. Margriet-
straat 21, 6071 EV Swalmen. De eucharistievie-

ring zal worden gehoudenzaterdag 8 december om
14.00 uur in de H. Lambertuskerk te Swalmen.

_^_^_^_^__^_^_ 11___^_1_____-______-______^______ I

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
(ti(( ,k

Bezoek nu de

j^^KERSTMARKT
Mff » DÜSSELDORF

I BjPi Vriendenprijs:

*n3IP" ’ 26 -
mcl. metrokaartje

I Dinsdag 4 december en donderdag 13 december as.
brengt het Limburgs Dagblad u, i.s.m. Schmitz-reizen Susteren, naar Düs-
seldorf, om aldaar de fantastische kerstsfeer te proeven op deze gezellige
kerstmarkt. Echt een dagje om van te genieten!
Opstapplaatsen en -tijden: Susteren 7.30 uur garage Schmitz; Sittard 7.4 S
uur NS-station; Geleen 8.00 uur, Rijksweg-C., ABN-bank; Heerlen 8.20 uur
voorzijde NS-station; Kerkrade 8.35 uur Rodahal.
Boeken: vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kantoren en de VW Vaals. M

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vnenden van het Limburgs Dagblad", dan kunt uook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer vanhetLimburgs Dagblad is dat geheel gratis.
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De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1991 weet u
markten, kermissen, feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl de kalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummers kunt kopen.

De prijs ’ o,_jO

I LimburgsDagblad J

officiële mededeling
Gemeente

Valkenburg aan de Geul
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan de Geul brengt, ter
voldoening aan het gestelde in arti-
kel 26 lid 1 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening, ter openbare ken-
nis dat vanaf vrijdag 7 december
1990 ter gemeentesecretarie, afde-
ling ruimtelijke ordening, geduren-
de een maand voor een ieder ter in-
zage ligt het besluit van de raad van
23 oktober 1990 tot vaststelling van
het ontwerp-bestemmingsplan
„Golfbaan Valkenburg aan de Geul"
met de daarbij behorende kaart, ge-
bruiksvoorschriften en toelichting.
Het bestemmingsplan is vastgesteld
in afwijking van het plan zoals dat
voor de eerste maal ter inzage heeft
gelegen.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot
de gemeenteraad hebben gewend,
alsmede een ieder die bezwaren
heeft tegen de wijzigingen die bij de
vaststelling in het pan zijn aange-
bracht, kunnen gedurende de ter-
mijn van één maand tegen het plan
schriftelijk bezwaren indienen bij
Gedeputeerde Staten.
Valkenburg aan de Geul,
6 december 1990.
De burgemeester voornoemd, wnd.
mr. J. Smeets.
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"£ST ■ KAPITALE VERKOOP I
mmm ■ ORIENT-KARPETTEN ■

O.a. KABUL, HAMADAN, TABRIZ
Deze uitzonderlijke collectie in grote verscheidenheid, zal door een
vooraanstaande importeur wegens speciale omstandigheden worden
verkocht. Een deel van deze collectie bestaat uit honderden stuks

gg Kabul-karpetten in de volgende afmetingen en prijzen:

JÉ 70x140 cm 35.00 170x240 cm 135.00
140x200 cm 95.00 100x200 cm 70.00
85x170 cm 50.00 200x300 cm 198.00
150x230 cm 120.00 125x185 cm 75.00
100x150 cm 55.00 250x300 cm 285.00

Tijdig begrip ■ I BERBERS I I
K3tl Veel eïletiQe 170x240 cm vanat 150.00 200x300 cm vanaf 225.00

VOOrkomen Vrijdag 7 december van 10.00-18.00 uur
Zaterdag 8 december van 10.00-17.00 uur

,_»£_ I I STREEPERKRUIS » I
Antwoordnr. 9089 Streeperstraat 66 - Schaesberg
3500 ZA Utrecht . !,1J %}\ uTTT^Êm\Tel. (030) 33.15.49 | MjsllaJl.t^lSiaa-MlsfllMl-Jwl

AÊw\ Modehuis Baks
MjPilWk\ Uw adres voor exclusieve damesmode

VOORDEELWEEK!
Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806

wwm—«-^-"———«——-—-~-—~~■"■"—~""~^~^",B"—"",^~—"1—"""~~~""^

ZEG ER EENS WAT VAN
Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Tochzijn er nog van
diemensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmakenofze meteen slokop gaan rijden.
Enwiedurfter iets vante zeggen?
Niemand toch...daarbemoeijejetochniet
meeMaardoordat soortautomobilisten
worden erweljaarl_ks bijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moetwataanveranderen.
ZEG EREENS WATVAN VOORZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIETMAKEN

ufAL^muummmmmww////■iyMWW///'"^'f. Verkeer Nederland
m\v v n jkmmmmWW////

S'.'jmm M__W-__l ■■ B^__P______*___ _■_■_■_■ HM Mi OP 1 il

i ICERSTSHOW \J^mM

SE?? '/: vrijwel geruisloze lÜ^^ijf^ 'ü&ik -■ °sS-^'' werking _# _fW f
■"■;.■■..,. ■" geen_4(»r-maar: -4.CO*

I^2 _______tw
INKLUSIEF I [phjl7ps *r~^£3*>

mmÊ^ J"" *7 waardij de oven is voorzien I^Ss#ji|mfflili>®r^ _A^ rZ van dubbele beglazing, lr^"~sll I„--^ -SIU IC II UUIC thermostaat en ovenver- ff_.-.>'"lCU¥l!-> lichting De biipassende 7 « <_—_
prachtige eiken hoekkeuken in »andhuisstijl\ jf K^rr onnr

I
___ ___T»_ «.f* normale kookplaten. #f «_[_ K 'Degelijk uitgevoerd met lades op rollagers, metalen _~ —, _. UB. W<^Oo

scharnieren en bijpassend houtkleurige zijwanden. _■ « I I _■____ ___l É_, .««■-«". ihmi. i -^aGeheel kompleet met PHILIPS inbouwoven, PHILIPS I mW\^ Mm^ ÊW^ÊtmWwm icn liter II _ r"jt Einbouwkookplaat, 160 ltr. inbouwkoelkast, afzuigkap, ■ I i-hJ._« _«_.,in__i. 4___Nl'
bijpassend werkblad, spoelbak, licht-en kroonlijsten. V ■ mm\ ■ ' inooum ariuigxap ,|ö I
Afm: 280x160 cm. _______P ________F Uh____P _______SflS Igeen 9087:- maar nu voor: L^^lf^^yLWjß _c TMeurwerken Sfipl

~ ' Uitgevoerd met vriesvak en
automatische ontdooi-

r _=_____ji^'j__3»l
komplete keuken in komplete eigentijdse nr htn9 C/IO/^\ linnenstructuur £,*J& design keuken geen maar D4q/

fNIEUW!> |NIEUW!|^,wx\y\ s i / L-~--35££;
Éfau _h»T^ IS N^N§f# Iml lnbou,,l' Il *r 3jf- p . | |r€Ssa^=rj_*=p*3ll| r vaatwasser Wmsg^

tat^-jf qss<p^%M J^ ,M| | *^_S^^^_r-pB flÈs* : ' volledig weg te werken
éü piP* JBfe «I f" f^ï-!j,jT3tliX^' i I achter deur. 12 couverts

.-> g^p^^^fe^^fl^fe ; I L-..„ r 4Jr':^^~~J^^^Bl 6 afwasprogrammas [jfjfffcft

4 1 ' j__»_____' ""^il fil I i„l geen m%? maar: L|_i^Vf
U-a -Ni INKLUSIEF | ,^JI I , ? M= INKLUSIEF |-S=s__sr apparatuur! rrrrrr^""^^ I WêêêêM BM— Wffl/,' 1, Ë!j SlimlËJflSSim.

Uitgevoerd in linnenstructuur met bijpassende houtkleurige waarbij de witte softline' deuren zijn voorzien van ■■HÉÉÉM-B|Éb_iÉÉH__Él
grepen en zijwanden. bijpassende beugelgrepen. :if'I i '__■
Geheel kompleet met ZANÜSSI inbouw kookplaat, ZANUSSI Geheel kompleet met AEG afzuigkap, PHILIPS 160 liter HiftP'ili ■afzuigkap 160 liter inbouw koelkast, bijpassend werkblad " ingebouwde koelkast, kookplaat, inbouw oven met grill en 1 Ij' I'sjpfrfd' f'! ylfin.4j^lf_j,^l TfJ[r 1jj*ff! 1
en spoelbak " draaispit, werkblad, spoelbak, licht- en kroonlijsten. Blfiftiffiffi^
Afm:27ocm. Hl_yi.jlV.l-l. 1 Afm:ÏO°Cm l'jjm #ÏJ%Ü 1 HMMHiilßllflP■ DllO bflllD | KEUKENSUPERS IN: ANTWERPENIBI ARNHEM. B«j l)[I Af _■ .... _~. ■£ll|Jl ■ ■ DEN BOSCH ECHTEINDHOVEN. CENKIBI. HEERtEJ I
neen 3997- _K_ __i-._§■■ H geen 65K.^ __Ww_V_L_i ■ Maastricht mecheiemibi, nijmecen, roermo^ [

" ■■Wwl maar nu unnr- ■ '-^ " 1ROOSENDAal.rotterdam. scheueibi Schiedam. |maar nu «oor: L -—__-_-__J maar nu "or. "— ——-_-_-_______J | sittard tuburc. venlo *
________ ________ __■ ______ I ECHT LOPERWEG 8 04754-86188 BIJlll^lli;'!ilif^-!_ jtft-L-l

\Am I __l M A MAASTRICHT SCHARNERWEG 66-70 043-623565 IQfflffirfflflfflß -LI IJrli IK^ÉI II ROERMOND J NICOLASSTR. 17-31 04750-33051Ifl (i 11 ■■ I H V I HEERLEN HEERLERBAAN 273 045-419990 CjL'Jil'lifjj|l|W-SMl>■I ■■ __L^__FJB■! V SITTARD BERGERWEG 51/53 04490-11775 EfflpttifliiffiII W\ Mm mm. VENLO ROERMONDSESTRAAT 7 077-518613 Jy*ffl»|||^^
I WIJ 2IJN OOK 0P ZONDAG OPENI in GENK Hasseitweg 178 België ■■■■É_________i_l

WW* mt van 12.00-18.00 uur tel 0932 11555576 ■ MW

__ J
I AË*h "Ditfeopt scherpst
I J van de snede." mm

*** ____■ n m.i.l \i. ... /^lL___-___^lim_________________________________i______l:

Limburgs Dagblad



Limburgs Dagblad Donderdag 6 december 1990 21

!)
1 % ■ * ËJ *''f 'é

fiilÉHiißß____É_É_M_H
* Il__^_^__i_^______i^É______M__^_^_si_____iM)Lj <"___________■_s___

< I lITTïvTTW _' i _y\ i d i'H-J'H-jSïH
II _ V __ Vm. 1 I *n --I __LII

_v4HP!v4tPMvPV_M_P'É4_M_Nl_lP_Mfl

< I __fl_sfn»_tf-H__F_ff___., I B2i^EsSl2_-LS__!ii_-l

(^____________________-_-_-___-_-_H
|

0 —-mmm
i

WMmm\ H m\ WA\\ m\M] H-h^^^B mmMrmm Wmm WTmm PI I Mk~H " ~H ■ W —mm

TT IP r

fe _____ ___■ .1 _P _■

■BHIV^BH __i__^__l__^__H__l1 PRTTÏT'RTiWiiirTT^^■h__________________________________________L_________________________l

MOTORCRAFT MOTORCRAFT
.___. ANTI-VRIES topkwali- ,-^^~~^sp| ACCU Krachtige energie-

jj^^ teit voor uw auto en roestwerend. rii nt -\ *\ bron, betrouwbaar en duurzaam.
WfP' 3 litercan ©"SÏÏ^S VW4SAh\p 17^5 fe^i IQ4 95

' RUITEWISSER- AUTOBANDEN
-> y^ BLADEN houden uwruiten vooreen betere wegligging in alle

_^^ b'ielke neersla 9 glashelder. Êi£iiffA\ matenen voor elk Fordmodel.

"* 4^ Fiesta vanaf '84' per set _$_By»W Winterbanden + velg E5c.155x131 f 23,251 w 164/
VERGELIJKOIVZEATHAALPRIJZEN!

("9inele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staat voor uklaar. Een onverslaanbare combinatie! Staat het
I Verdeel dat u wenst niet vermeld? Bel dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altijd welkom.

" I ii
______=____■■__ —^——

ML+, Hamstraat 70, Kerkrade,
mJMNW tel. 045 - 42 30 30.

ix-rP- I Openingstijden:
1 1 M maandag t/m vrijdag van

Jf I Jl 8.15-17.00 uur.
[I^Lscjl Zaterdag (magazijn) van

9.00-12.00 uur. 10298

_____^^_T^\ E* .
"^^ ____m____Lm _\w-___%^MC^vVI-^t I

& _____HÉ_.

I» JI^TRICkT |uropaTuin Landgraaf Europaweg Zuid 40i Tel: 045-324444^^1pNlm, "' EuropaTuinRandwijck St. Michaëlsweg 7 (Heugem) Tel: 043-613966Europa TuinTan Nuth BV VaesradelOO Tel: 045-244644

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN
KENNISGEVING VAN DE ONTWERP-

BESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN
EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer is voornemens aan Metrex B.V. te
Heerlen een vergunning op grond van de Wet chemi-
sche afvalstoffen te weigerenvoor het bewaren en ver-
werken van metaalhoudende baden en vaste residuen
en te verlenen voor het bewaren en verwerken van- van
andere bedrijven afkomstige - katalysatoren. Aan de
vergunning worden voorschriften en beperkingen ver-
bonden.
De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stuk-
ken liggen vanaf 7 december 1990 ter inzage in het
stadskantoor van de gemeente Heerlen, Promenade
54,kamer 610, opwerkdagenvan 9.00-12.00 uur envan
14.00-16.00 uur, alsmede op zaterdag van 10.00-13.00
uur in de openbare leeszaal, Raadhuisstraat 20.
Tegen de ontwerpbeschikking kunnen gemotiveerde
bezwaren worden ingebracht door de aanvrager, als-
mede door degenen die bezwaren tegen de vergun-
ningaanvraag hebben ingediend en een ieder die kan
aantonen dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet toe in
staat is geweest. Deze bezwaarschriften dienenvoor2l
december 1990 te worden gezonden aan de directie
Afvalstoffen, Postbus 450,2260 MBLeidschendam.
Degene dieeen bezwaarschrift indientkan daarbij ver-
zoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Indien gewenst kan een afschrift van het/de stuk(ken)
worden opgevraagd bij het Bureau Vergunningen Wca
(tel. 04194-3224).

■ . ■

Hifi Diner
Kohnen Hifi doet tijdens de maand december een Kohnen Hifi stelt het op prijs als u de tijd neemt voor de

genereus aanbod. In het besef dat de aankoop van een perfecte hifi- aankoop van uw geluidsapparatuur. De kwaliteitsmerken van dit
stereo-installatie* een feestelijke zaak is, biedt de organisatie van bedrijf zuilen immers straks vele jaren in uw woning vertoeven, en
'Selected Hifi' u vervolgens een genoeglijk diner-voor-2 aan. In 't de installatie daarvan is bij de prijs inbegrepen.
Plenkske, een der meest gerenommeerde restaurants van Maastricht. Als

'T PI FKIK9KFvoltooiing van enkele uren luisteren, wikken en wegen.
Een hifi diner bij 't Plenkske, echt een zaak voor fijnafstemmers.

Kohnen Hifi is niet de eerste de beste hifi-zaak. Alleen De buurman van Kohnen Hifi, trouwens. U bevindt u aan de
topmerken in stereo staan uitgestald m de kijk- en de luisterruimtes. U rand van het Stokstraatkwartier en

kunt er, liefst na afspraak, op uw gemak dineert in de gemoedelijk ingerichte
p mmmm luis,eren en vergelijken. wintertuin.
É I W ' minimaal tuner-versterker, ccfspeler

■ <&~ M , (gedurende de maand december
H Jsa-ègLiM;/ ' „-.^"^ ook op maandagmiddag geopend.)

B^w je bB B*fl __P^_______L_Ö» "*""

sa«~- ¥^>. Eindhoven,
|fe ' I Nw. Emmasingel 5, tel. 040-462443

WÊ%,--: pUt" HiR diner l.wv I 150,- ol de helft van de waarde in contanten

W__rZITERIN__Er
MOOISTE ____ERS__Ï_YKKET

VAN hetjaar?
VIJF KNAIJ__ENI_>I_. Als er nou één is die tijdens de december-feestweken flink uitpakt, dan is E>E NTELTWE

VOOJUDEEI-ACTTIES! dat wel Peugeot! Want een fraaier kerstpakket zult u waarschijnlijk 205ACCENT* 19995 —, nergens in Nederland aantreffen. Ruim drie weken lang wordt u verrast " JL *
Het is duidelijk: Peugeot /£}, met een keur aan schitterende extra's en klinkend voordeel. Dus wat let u Zojuist gearriveerd uit jjkk
viert de laatste maand van \^/V-f\\ oni tussen 6en 31 december even langs te komen om met eigen ogen te Frankrijk, een parelde in het "*^*-~--een succesvol jaar bijzonder aP|\ zien waterbiJ Peugeot onder dekerstboom staat. Peugeot-kerstpakket: de 205 V#l»

aantal magnifieke acties die overtuigend /V^Jj ____É______ff_L \\k modern. Met vele extra's standaard. Een

tTsja, er kan er maar één het ÉjH [»/J wm^^W EXTRA HOGE INRUIL
J r J "

hebben, dus hou u vast: als u PE-_.___J fj^ ____________ /^ül* e 's typiscn een auto
tussen 6en 31 decembereen voor iemand met verstand

*" Mk ■ r -," )_—----_ Speciaal voor dezefeestperiode iser inbeperkte oplage de 205 Magnum, / r-\>
nieuwe 2U5 of 3(jy perso- l?=^_k,ï__r? ' .. ..■ Ru " ï u rj-i- __ " _ _h- ï i r- \\__ \ H l van zaken, want hn of ziir JlfrPPy m gratis rabneksschuiidak en gratis antraciet metallic lak. Een yl \B/ J J

nenauto koopt en die registreert vóór Iff / P?"7 magnifiek aanbod waar v eigenlijk niet aan voorbij kunt gaan. Profiteer '-IL\/^ kiest voor een auto die zijn
15-01-'9l, profiteert v van twee prachtige ! jijMl van datkerstpakketvoordeel ter waarde van maar liefst 1.770,-! De 205 ■^m^' succes als zakenwagen al

e- . . ij. "^B_____ Magnum is er in 3-en 5-deurs, benzine en diesel. Prijs vanaf: 21.435,-. . , ■ f ■ _
nnancienngsaanbiedingen. ° / ' ruimschoots neert bewezen. Trouwens,

tot 1 juli 1991 zonder rente te betalen of _-_**»*f—"H ':m \ _j aanschaf van een nieuwe 405 een wel#S^__________>> <-»}
zelfs maar iets af te lossen. De aanbetaling " iiflii Lii__iilßn______Él________! uiterst lucratieve inruilprijs voor uw
kunt u in de meeste gevallen heel simpel j_j_m |p_jH huidige auto te voorschijn. Kom bij ons

oplossen door uw huidige auto in te \ * H___f__H I *Jt^ langs in de showroom en ontdek zelf hoe

Mogelijkheid twee is een lening over P^PV u uitpakt! Tot spoedig.
24 of36 maanden met 'n uiterst lage rente f^j^A^^^ ALLE

_
xcujsiEf

van 8,9% effectief. Is dat aantrekkelijk Wat voor de ene Magnum geldt, geldt natuurlijk ook voor de andere. #i%_-^_ KOSTEN■*ll"enmmi)eaanbied.noenzijntumujkof_oi Ancd_

r-v l_ JJ jij ->r>n w r KVv V^^\ voorraad strekt, uitsi uitend bestemd voor verkoop aan
of niet? Overigens, dit aanbod geldt voor Uat noudt dus in dat ook de 309 Magnum over een .abrieksschuitdak /\^\~-_J particulieren, informeerbijuw dealer naarde voorwaarden.. _ beschikt. En uiteraard krijgt u de antraciet metallic lak ook gratis'Uw (I ÊrMÊt/alle uitvoeringen. Dus bij de Magnums voordod> niet minder dan. 1>930 _, De 309 Magnum is verkrijgbaar in VJ7 DEIJC" _FéTYT| betekent dit dubbel voordeel. 3- en 5-deurs uitvoering en in benzine of diesel. Prijs vanaf: 24.645,-. -^kUr ■_■_ -_-_■

DE DECEiVIBERSHQW\^VN PEUGEOT B\KT GOED UTT!
HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV, SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF
I SEEGERS BV., ST JOSEPHSTRAAT44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPERBV, WINDRAAK 29, TEL: 04490-21944.

E-Ël PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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s?7^mmm\ l__^V «^ VxV.jl^'*^ II l_M_Hk^__________■

Z-l/.. / 7yy ./< I flllllll lIUII I’’ —f""""1 t V >*- ' \A>i 'v\ Schelpvormige Pendellamp, ■ -_■-_■ » '^■■■w -__^v ■■■

voor defeestdagen leverbaar]]

M notenhoutkleurig, met 3 laden M _<^J^lMl-__Jt^.^._J T ' i

Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving f inDMV^ r—j? /~~__k^___ IÊ mm P

muum Openingstijden: Ma.-Wo. 10.00-18.30 uur, Do. 10.00-20.30 uur,

WÜrselen-BrOÏChweidGn Kaninsberg, am Autobahnkreuz Aachen " Tel. 09.49.24.05.6020 vr. 10.00-18.30 uur, za. 9.00-14.00 uur. Lange zaterdag 9.00-18.00 uur



■■■■■. Hn_. \ ____________ HÉ_H_rr_K_l JH_ft
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ekans is niet gering datu zich deze Opel-aktie Minimaal f 70,-. De hoofdprijs? f 500.000,-! op de achterruitwisser. Prijs vanaf f 25.700,-. Heeft ude nieuwe Corsa Joy al gezien?
H_ens heel lang zult blijven herinneren. Dat Maar laten we nueenskijken naar de auto's. De FrisQO is ideaal als sportieve Station- Met getint glas, verlichte dubbele make-up spie-
Vtallereerst doorhet jarenlangerijplezier dat De 'Kadett'-aktiemodellen wagon. Met een I.Bi-motor gels, een sportiefinterieur en een 5-versnellings-

Opel u geeft. hebben bijvoorbeeld stan- gT¥f-Jini * met geregelde3-weg-kataly- bak? Nee? Nou hij staat er hoor! En u rijdt al
Maar ook door de behoorlijke kans die u daard getint glas en een P^ sator en daarbij ondermeer: Corsa vanaf f 18.750,-...

ttiaakt op'n fantastische geldprijs. Hoe gaat zuinige 1.4i-motor met ge- " / een close-ratio 5-versnel- Dande Veetra... vanaf f 31.500,-. Metinde
b zijn werk9 Als volgt- wanneer u tussen nu regelde 3-weg-katalysator Trekkingsdata: 16,21 en 22jan. 1991. Op Neder- lingsbak, sportstoelen met Veetra GLS, standaard o.a. stereo-radio, hoofd-

*3l decembereen nieuwe Opel ofeen nieuwe en een 5-versnellingsbak. velours bekleding (in antra- steunen achter, in hoogte verstelbare bestuur-
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Algerije hoopt op
Nederlandse toerist

horen tot groepen als alleen-
staanden, ouden van dagen e.d.
Voer die mensen serveert Ver-
hoef, naast zijn menu- en d la
carte-activiteiten in het kader
van de maaltijdservice een dag-
schotel, opgebouwd met een klein
voorgerecht of soep, een vleesge-
recht met twee soorten groente en
aardappelgarnituur en met des-
sert of koffie na. Zon dagmenu?
Die avond dat ik het bestelde be-
stond het uit een kopje kervel-
soep, een hazenpeper (met nogal
erg dradig vlees) plus puree met
spek en apart een bakje ietwat
gecarameliseerd fruit. Eenvou-
dig, lekker en zeer betaalbaar.
Normaal gesproken 'loopt' Ver-
hoefs maaltijdservice tussen
12.00en 14.00 uur maar, zo liet hij
weten, bij voldoende belangstel-
ling wil hij ook in de avonduren
gasten er mee plezieren. Nog-
maals, het is niks bijzonders
maar het blijft niettemin een
sympathiek gebaar in de rich-
ting van hen die er hun voordeel
mee kunnen doen.

santé brun

nen, zoutmeren, met daarin heel
bijzondere plaatsen zoals El
Oued en Ghardaia, Tamanrasset
en het Tassiligebied, het grootste
openluchtmuseumvan prehisto-
rische rotstekeningen ter wereld.

# Annette en Hans Verhoef: een duo achter een gebaar

De opening van een lijnvlucht door Air Algerie van Am-
sterdam naar Algiers heeft in Algerije grote verwachtingen
gewacht over toename van het Nederlands toerisme naar
dat Noordafrikaanse land. Uitgenodigd door AirAlgerie en
het Algerijns ministerie van toerisme heeft een dertigtal
Nederlandse reisorganisatoren bij gelegenheid van de eer-
ste vlucht een bezoek gebracht aan Algerije. De Algerijnse
media besteedden er opvallend veel aandacht zodat de
deelnemers zelfs in afgelegen delen van de Sahara enthou-
siast werden begroet door marktkooplieden die de versla-
gen over de openingsvlucht en de aansluitende excursies
hadden gezien en gehoord.

De lijnvlucht Algiers-Amster-
dam v.v. vindt voorlopig weke-
lijks plaats, op zaterdag. Later zal
er een vlucht op zondag bijko-
men. Air Algerie hoopt dat een
Sn ander aanleiding zal zijn tot
het inzetten van chartervluchten
Voor toeristen.

Voor Limburgse reizigers die
laar Algerije willen ligt een an-dere verbinding trouwens meer
Voor de hand, namelijk die vanaf
Brussel, die sinds jaaren dag vier
Waal per week wordt uitgevoerd.
Vanuit Parijs kan men zelfs vier
Waal per dag naar Algiers, en ook
log enkele malen rechtstreeks
laar Ghardaia en Tamanrasset in
dit bijna onvoorstelbaar grote'and. Interessant daarbij zijn de
*eer lage prijzen voor de binnen-
landse vluchten.

öe Nederlandse reiswereld ziet
Wet in de eerste plaats een mas-
sale toeristenstroom op gang ko-
Wen naar een van de grote bad-
plaatsen aan de Middellandse
2ee. Daarvoor is de infrastruc-
*Uur nog niet geschikt. Gemikt
V'ordt vooral op de toerist die wel

wat anders wil, en daarvoor
Voorlopig nog een enkel onge-
mak voor lief wil nemen. Ge-
dacht wordt daarbij dan aan bij-
andere vakanties, met name ge-
acht op de immense Sahara.

De Algerijnse organisaties voor
toerisme willen niet in de fout
vervallen die men Marokko en
Tunesië verwijt, namelijk zich-
zelf onaantrekkelijk maken door
al te sterke groei van massatoe-
risme.

Onbegrensd
Niettemin is Algerije bijna letter-
lijk een land van onbegrensde
mogelijkheden. Niet alleen be-
schikt men over 1200 km groten-
deels schitterende stranden, met
als belangrijkste punten Sidi
Fredj ten westen van Algiers, en
Bejaia, enkele honderden kilo-
meters naar het oosten; in de on-
geveer 200 kilometer brede kust-
strook vindt men ook een grote
variatie aan landschappen, van
uitgestrekte agrarische gebieden
tot woeste kloven en het berg-
land van Kabylie, waar op de
toppen tot 2300 meter zoveel
sneeuw valt dat er geskied kan
worden.

In deze gebieden vindt men een
groot aanbod aan overblijfselen
uit Numidische en Romeinse
tijd. Uiteraard zijn er schitteren-
de steden als Algiers en Constan-
tine. Ten zuiden van de kust-
strook begint de eindeloze Saha-
ra, een grote variatie aan kale
vlakten, rotsplateaus, zanddui-

Men heeft jaren geleden langs de
kust en in de woestijn grote ho-
telcomplexen neergezet maar
'vergeten' die goed te onderhou-
den en te bevolken met goed op-
geleid personeel. Men hoopt dat
er nu verandering in gaat komen
doordat het land bezig is particu-
lier initiatief te bevorderen, nu
de strenge principes van de plan-
economie ook hier verlaten wor-
den.Ten teken daarvanzijn er in-
middels enkele kleinere hotels
en pensions langs de kust.

De Nederlandse groep bezocht
Ghardaia, waar de Mozabieten
wonen in vijf zeer bijzonder ge-
bouwde steden. Daaronder is
Beni Isguen, het Staphorst van
Algerije waar niet gerookt mag
worden, niet gefotografeerd of
gefilmd, niet op straat gegeten,
niet hand in hand gelopen, de
toerist niet 'onfatsoenlijk' ge-
kleed mag gaan en uitsluitend
onder leiding van een gids.

In de Sahara worden in winter en
voorjaar veel trektochten ge-
maakt, zelfs te voet en op de fiets.
Het merendeel reist per jeep. In
de zomer is het uiteraard veel te
warm voor dergelijke tochten.
Het is de bedoeling dit winter-
toerisme nog verder uit te brei-
den.

De omvang van Algerije is ook
een van grote nadelen. Voor een
toerist dieaan de kust verblijft is
het vrijwel onmogelijk meer dan
een of twee betaalbare excursies
naar belangrijke plaatsen in het
binnenland te maken, wegens de
grote afstanden die daarbij moe-
ten worden afgelegd. De toerist
heeft in Algerije veel tijd en geld
nodig, derhalve. Op zich zijn de
verbindingen in het land goed.
VanuitAlgiers zijn alle belangrij-
ke plaatsen in het land enkele
malen per dag per vliegtuig te
bereiken, en voor de echte lief-
hebbers zijn er prima spoorwe-
genen buslijnen. Een auto huren
is voorlopig nog veel te duur.

Een dagschotel in een restaurant
is niets bijzonders. De Fransen
noemen het 'plat du jour', maal-
tijd van de dag. Een gerecht uit
de (toevallige) keuken van alle-
dag. Gewoon eten wat de pot
schaft. Eén simpel gerecht voor
een even simpele prijs. HANS
VERHOEF, van restaurant 't
Mergelheukske in Valkenburg
(Berkelstraat), noemt het anders.
Maaltijdservice namelijk. Die
dagelijks- behalve op maandag,
zaterdag en op feestdagen- gege-
ven wordt in de vorm van een
'dagmenu' voor de vaste prijs
van 17,50 gulden. Nu is Valken-
burg, zeker in deze tijd van het
jaar, geen plaats waar het va-et-
vient op straat druk en levendig
is. Op dit vlak is het Geulstadje
de stad Maastricht niet, alwaar
men dag in en dag uit niet alleen
in bepaalde restaurants maar
ook in tal van café's een 'plat du
jour' verorberen kan. Hans Ver-
hoef bekijkt het anders, reageert
- zo zegt hij - op een behoefte. In
het bijzonder bij mensen die be-

Daar staat tegenover dat de toe-
rist die Algerije bezoekt zal mer-
ken dat hij hier (nog) niet, zoals
in Marokko en Tunesië, wordt
lastig gevallen door handelslie-
den cd. Het voedsel is bekend
(veel couscous, maar ook Franse
keuken). Men kan overal terecht
met Frans en de meeste mensen
zijn zeer hoffelijk en behulp-
zaam, vooral buiten de grote ste-
den.

Ook daar stuit men trouwens op
de eigen grenzen. De Algerijnse
dinar is goedkoper geworden
maar nog altijd veel te duur, zo-
dat 'zwart' wisselen aantrekke-
lijk maar streng verboden is.
Men verwacht overigens dat in
1992 de dinar converteerbaar zal
worden, en zich zal stabiliseren
op een koers van 6 a 8 cent. Mo-
menteel moet men nog ruim het
dubbele neertellen. Of men dat
uiteindelijk ook zal terugvinden
in lagere prijzen is de vraag, want
prijsstijgingen zijn aan de orde
van de dag. Op 1 december ver-
hoogde Air Algerie de prijzen
van binnenlandse vluchten met
tien tot dertig procent, om maar
eens een voorbeeld te noemen.

Het toerisme kampt, zoals ge-
zegd, zelf ook met problemen.

Wintersporters
boeken massaal

Nu er sinds enkele dagen volop
sneeuw ligt in de Alpenlanden,
boeken wintersportliefhebbers
massaal een wintersportvakan-
tie. De aanvankelijke terugval in
het aantal boekingen naar de
wintersportbestemmingen is in
één klap goedgemaakt. Er wor-
den op dit moment zelfs meer
auto-, bus- en treinreizen ge-
boekt dan in dezelfde periode
van het vorig jaar. Dit deeldeAr-
ke-directeur F.G. Fransen dins-
dag mee.

£en pictogram dat de toerist streng vermaant zich naar Algerijnse maatstaven fatsoenlijk
s*e gedragen.
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korte toer
ZATERDAG 8 DECEMBER

BRUSSEL (B): De tentoonstel-
ling 'Inca-Perü 3000 jaar geschie-
denis' in het Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis
wordt verlengd tot 20 januari
1991.
HEERLEN: Postzegel- en mun-
tenbeurs in Volkshuis Passart,
Dennestraat 2. Van 13.30-16.30
uur.
HEERLEN: Kerstmarkt in Broe-
derschool Molenberg, Kerkra-
derweg 7. Van 11.00-16.00 uur.
VALKENBURG: Kerstmarkt in
Gemeentegrot, dagelijks van
12.00 21.00 uur.
AKEN (D): Weihnachsmarkt, da-
gelijks te bezichtigen.

ZONDAG 9 DECEMBER:

STEIN: Poppenbeurs in Motel
Stem.
GULPEN: Winterwandeling, ver-
trek de Timpaan, Rosstraat 2.
Tussen 8.00-14.00 uur.
GRUBBENVORST: Kerstmarkt,
Kloosterstraat, van '11.00-18.00
uur
GRUBBENVORST: Proms con-
cert, in RK Kerkgebouw, van
12.00-15.00 uur.
AKEN (D): Weihnachtsmarkt,
dagelijks te bezichtigen.

WOENSDAG 12 DECEMBER:
LANAKEN (B.): Winterwande-
ling Sparrentrippers; vertrek
wandelaars tussen 14.00 en 17.00
uur vanaf Gemeentehuis Rekem,
Lanaken; afstanden 5 en 10 km.
Info: S 043-620352 en 043-625713
Maastricht.

(ADVERTENTIE)
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HASSELT (B): Oliebollentocht,
georganiseerd door de Wandel-
club De Dragonders. Afstanden:
6-10-16 kilometer. Start 8.00-
-15.00 uur.

Kerstmarkt
in grot

Valkenburg

% De vuilnisman aan het werk op de markt in Ghardaia.

Land is nog duur en niet voorbereid

limburqs daablad tijdje vrij

hap/slok

In de gemeentegrot in Valken-
burg wordt van zaterdag 8 tot en
met donderdag 20 december
voor de vijfde keer een kerst-
markt gehouden. In verschillen-
de gangen van de grot staan di-
verse kraampjes opgesteld waar
vooral cadeau-artikelen worden
verkocht. Op regelmatige tijden
is er een optreden van een mu-
ziekcorps of zangkoor, terwijl er
ook een levende kerststal te zien
is, verzorgd door Scouting Val-
kenburg.

De kerstmarkt is gratis toegan-
kelijk en dagelijks geopend van
twaalf tot negen uur. In dezelfde
periode zijn ook de winkels in
Valkenburg tot negen uur 's
avonds geopend.
De markt wordt zaterdag om vier
uur geopend in het Romeins ge-
deeltevan de grotmet het ontste-
ken van de kerstboomverlich-
ting. De jeugdfanfare van Huls-
berg geeft die dag van acht tot
negen uur een concert.
Concerten zijn er verder van de
Geulkapel uit Valkenburg op
zondag, het jeugdkoor de Geul-
rakkertjes uit Wijlre op maandag
en de Knorkapel uit Valkenburg
op dinsdag. In de tweede week
concerteren nog het mannen-
koor Geulklank, de Geulkapel,
de leerlingen van de Valken-
burgse muziekschool, de Geul-
rakkertjes, de harmonie Kurka-
pel en het jongerenkoor Echelle.
Op de slotdag concerteert het
mannenkoor van Walrams Ge-
nootschap, waarna om acht uur
de kerstmarkt met een taptoe
wordt gesloten.
In de periode dat de kerstmarkt
wordt gehouden is ook de naast
de ingang van de gemeentegrot
gelegen Lourdesgrot geopend.
In de zogeheten remise wordt
een tentoonstelling gehouden
van kerstgroepen die door pas-
toor Van Os zijn verzameld, ter-
wijl in de grot een kersttafereel
wordt uitgebeeld. Tevens zijn er
religieuse artikelen te koop.

Nederlanders
minder naar
buitenland

Nederlanders hebben afgelopen
zomer minder vakanties in het
buitenland doorgebracht na een
vantal jaren van sterke groei, al-
dus het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Het aantal binnen-
landse vakanties nam daarente-
gen toe.

In de periode van 1 maart tot 31
augustus van dit jaar werden 6,4
miljoen buitenlandse vakanties
van minstens vijf dagen geregis-
treerd. Dat is een teruggang van
7 procent. Het aantal binnen-
landse vakanties nam met 4 pro-
cent toe tot 5,7 miljoen, maar de
gemiddelde duur was korter.
Vooral Duitsland, Spanje, Oos-
tenrijk, Italië en Oost-Europa
moesten het afgelopen zomer
met minder Nederlandse toeris-
ten doen. Het aantal vliegvakan-
ties bleef vrijwel gelijk, maar de
autovakanties naar het buiten-
land namen af met 9 procent en
de touringcarreizen met 11 pro-
cent. Bij binnenlandse vakanties
bleef de auto met 85 procent ver-
uit het meest gebruikte vervoer-
middel, maar de fietsvakanties
stegen sterk in populariteit met
een 'marktaandeel' van 6 pro-
cent.

VOORUITZICHTEN SKIGEBIEDEN gjb
TIJDELIJK AFNEMENDE SNEEUWKANS Sg^-££^<3

sneeuwhoogtes op hogere pistes van 5 december <0 *>j
r 7 |1-_E-J| 31

BONDSREPUBLIEK >v _^S/ DUITSLAND N /===°>*«%L--_.
/ .f^sN _#0-W J"^ -TiQpSTENRIJKi

ZWITSERLAND Z~arle Woud ££* C /__% Vv
r ____r°**^Ti- - Oberstdort Oberösterreich >—

Merner Oberland_JrW^, rirnK^. . _ £̂5~ ._. -Tes» ,-Jf*\>^ Kqgjfr
\Wallis' W _#0-^ < r ===a—

/TloV _**_ Dolomieten/^* leenderwee da9en

Franse^ /T>,. ,p T \ minder_**-. meer|Alpen\ Aosta-dal "ALIt X. \ /óA f_otfl
y \-/ jl actuele sneeuwhoogte

I i . anp/knm«. \& gemiddelde incm



Donderdag 6 december 1990< 26Limburgs Dagblad
. i. ■■—-~ i . i ■ ■ .1 ■

~i' L imburgsDagblad

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 ’ 1,00per 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. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
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 t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 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 jaar en ouder.
(Bron. Cebuco Summo Scanner) 79232

Personeel aangeboden
Klein bouwbedr. kan nog Alle kantoren van het Lim-
METSEL-, timmer-, tegel- burgs Dagblad kunnen uw
en stucadoorwerk en het VERENIGINGSNIEUWS
vernieuwen van daken aan- met bestemming LD-TV
nemen. 045-419764. aannemen.

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.

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.
Wij zijn een internationaal opererende organisatie en

bieden carrièremogelijkheden aan:
Ambitieuze en dynamische
Bedrijfsleidende echtparen

in de horeca.

Bent U: zakelijk ingesteld
Bent U: een top gastheer of gastvrouw

Bent U: een kok of kokkin met ervaring en
creativiteitsgevoel.

Dan bieden wij u een formule met een breed pakket van
diensten, begeleiding en promotionele activiteiten.

Buiten uw vast inkomen zal uw prestatie ruim gehonoreerd
worden.

Bent u geïnteresseerd, maak dan een afspraak met
Mevrouw Kolb, tel. 09-32-11766626, Maasmechelen.

Tennisver. ATIVU zoekt voor het seizoen '91 (1-4 /15-10)

Beheerders
voor het exploiteren van haar clubhuis te Treebeek.

Schrift, soll. Bestuur Tennisver. ATIVU
p.a. Mercuriusstr. 31, 6446 RM Brunssum.
Hotel Restaurant Kasteel Wittem vraagt:

Gastheer/Gastvrouw
Leeftijd ca. 21 jr.; diploma voortgezette opl. SVH of MHS.

Ontbijtserveerster
leeftijd ca. 20 jr.; goede omgangsvormen.

Kennis van moderne talen strekt tot aanbeveling.
Medewerkster Huish. dienst

leeftijd ca. 20 jr.; ervaring is gewenst.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van levensloop en pasfoto

t.a.v. de Directie, Wittemerallee 3, 6286 AA Wittem.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Elektro-Monteur m/v
i/oor een bedrijf in Heerlen en omstreken. Hebt u een
slectro-opleiding en enige werkervaring? Kom dan snel
langs. U kunt direct voor langere tijd aan de slag.

Kwaliteits-Controleur m/v
i/oor een bedrijf in Nuth. Hebt u een MTS-wtb opleiding en
nteresse in een functie als controleur van het productie-
aroces en van de producten? Dan kan dit een leuke baan
zijn voor u voor langere tijd.

Voor informatie:
045-7r 99 40, Sigrid Nijenhuis.

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT.
Wilt u zekerhied minimaal
vier jaar zelfstandig werk in
uw omgeving? Een hoog in-
komen (plm. ’ 700,- netto
per weer haalbaar) en ook
privé nieuwe auto. Heeft u
een Mavo/Havo/LTS-c di-
ploma? Is autorijden u hob-
by en kunt u goed omgaan
met jonge enthousiaste
leerlingen? Wilt u in aan-
merking komen voor een
aantrekkelijke studietoelage
(’ 4.800,-) voor een dag-
avond of zaterdagopleiding?
Solliciteer dan schriftelijk
uitvoerig naar de functie van
RIJINSTRUCTEUR/rij-
schoolmanager m/v t.a.v.
Mevr. E. Saris, KRM, Post-
bus 348, 5680 AH Best.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
Voor spoedige indiensttre-
ding WINKEUUFFROUW
gevr. voor 40 uur. Leeft, on-
belangrijk, ervaring in de
vleeswaren geniet de voor-
tour. Aanm. 04405-3083.

Ervaren KAPSTER ge-
vraagd. Kapsalon W. Fober,
Brunssum. Tel. 045-256223
Gevr. full-time en part-time
TAXICHAUFFEURS, dag-
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. Tel. 045-252444
Suppers Verspreidingen
Hulsberg vraagt serieuze
bezorgers voor de bezor-
ging van diverse weekbla-
den voor de omg. VOEREN-
DAAL, Heerlen, Simpelveld
en Bocholtz. Aanm. van
maand, t/m dond. 9.00 tot
16.30 uur, vrijd. van 9.00-
-13.00 uur. 04405-3702.
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.
Nette DAMES gezocht voor
Classic club te België. Ver-
voer en werktijd in overleg.
Inl. tussen 16-20 uur. Tel.
045-729239

SERVEERSTER gevr.
Leeft. 17-20 jr. full-time.
Restaurant Barou. Tel.
045-714802.
Autorijschool Lou
SCHUREN vraagt voor di-
rekt een rijinstructeur. Tel.
045-317100
Gevraagd SERVEERSTER
4 dagen p. wk. in dagzaak te
Brunssum. Tel. 045-271718
Part-time SCHOON-
MAKERS gevr. voor vlees-
warenbedrijf. Werktijden in
overleg. Modern schoon-
maakapp. aanwezig. Br.o.nr
B-6609 L.D., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.
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.
Gevraagd studenten en/of
andere mensen in Zuid-
Limburg i.b.v. eigen auto
voor BESTELWERKZAAM-
HEDEN voor de Kerstdagen
Niet zwart. Tel. na 18.00 uur
043-617784.
Gevraagd ervaren FRITU-
REHULP. Tel. afspraak na
16.00 uur 045-229898.
Gevraagd SERVEERSTER
voor Pizzeria en ervaren fri-
turehulp voor dagzaak in
Kerkrade, na 17.00 uur 045-
-452817.
Gevraagd HUISHOUD-
STER voor 3 ochtenden per
week, plusm. 8 uur. Tel.
045-457775 na 19.00 uur.
Gevr. JONGEMAN, plusm.
20 jr. voor full-time baan bij
een benzinestation in Heer-
len. Inl.: 045-425390.
Met spoed gevraagd: Part-
time (plusm. 20 u. p.wk.)
Administratief MEDE-
WERKSTER voor post-
agentschap die tevens be-
reid is licht huish., werk te
doen. Telefonische ml.: Fa.
N.K. Verweyst, Hoensbroek.
045-213760.
Gevr. BASSIST/Gitarist/ln-
strumentalist met Zang. v.
All-round Orkest. 045-
-464390 na 16.00 uur.

Gevraagd ervaren CHAUF-
FEUR, tevens ervaren slo-
pers voor het slopen van
gebouwen. H. Peters,
Maastricht. Tel. 043-632433
CHAUFFEURS gezocht
voor intern werk. (meer-
daagse ritten). 045-451331.
Per 1 jan. MEISJES gevr.
liefst meertalig. Goed voor-
komen. Goede garanties
geboden en werktijden in
overleg. Tel. 043-216940.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. groot WOON-
HUIS met ruime loods of
werkruimte in Echt of om-
geving. Tel. 04754-81724.
Te huur gevr. WOONHUIS
met gar. Hoge huurpr. geen
bezwaar. Tel. 045-273507,
na 18.00 uur.
Gevraagd 2-pers. apparte-
ment in HEERLEN, max.

’ 600,-. Tel. 045-729607.
CAFÉ te huur gevr. in
Brunssum. Br.o.nr. B-6615
LD Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen
Met spoed te huur gevr.
Oostelijke Mijnstreek cv. la-
tere koop mog. ruim liefst
(half) vrijst. WOONHUIS m.
royale tuin. Oudere woning
cv. opknappen geen be-
zwaar. Aanb. Postbus 48,
Heerlen of tel. 04707-1504.

OG te huur

Te huur in
Susteren
1-pers. luxe

Appartement
Ind. woonkamer, keuken,

hal, toilet, badkamer en
slaapkamer.

Huur ’ 700,- p.mnd. all-in.
Mobu, R.v. Gelderstraat 11,
Susteren, tel. 04499-1323.

Centr. HEERLEN, 2 ruime
etages voor 4 studentes.
Inl. 045-711617
Gemeub. KAPSALON .te
huur in gem. Landgraaf. Tel.
045-312500

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

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

Stienstra Hypothekenservice
Voeren België

Woonhuis te koop
Ind.: woonkamer, keuken, 3 slpkmrs. tuin plus bouwgrond.

Telefoon: 09-32-41810971. ■_
Neerbeek:

Riant luxueus landhuis met grote gar. en diepe tuin 40m.
Luxe md. 2 kelders, L-vorm. woonk. met plav.vl. en par-

ketvl. Zitkuil ca. 66m2. 2 open haarden. Open keuken met
luxe install. Toegang naar terras. Ged. overdekte mooi

aangelegde tuin. 3 slpkmrs. 2 badk. waarvan een in open
verbinding met ouderslpkmr. Zolder over geh. opp. van de

woning. Optimale isol. Dubb. beglazirig bwj. 1980.
Prijs ’ 440.000,- k.k. 5017

Inl.: STIENSTRA Makelaardij b.v.
Telefoon: 045 - 71 22 55.

„ Bouwgrond
In Bunde gem. Meerssen zijn nog enkele bouwkavels ter

beschikking, opp. vanaf ca. 470 m2, prijzen vanaf

’ 68.000,- v.o.n. (géén bijkomende kosten).
Inl. Grouwels/Paelmans, 043-254565 b.g.g. 043-641321.

Huis verkopen?
Bel de echte makelaar!

Peters & Partners
Geleen

04490-48191
Geen Verkoop
Geen Kosten.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,8%.
Spaarhyp. v.a. 9,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
WOONHUIZEN te koop ge-
vraagd. Mogelijkheid be-
staat te blijven wonen tot u
andere woonruimte heeft.
Wij man & partners 045-
-728671
BRUNSSUM, Ringoven.
Geschakeld woonhuis m.
garage en tuin, 3 slpks.,
mooie keuken met complete
app., ’135.000,- K.K.
Wijman & Partners 045-
-728671.
HEERLEN, Hertstr., hoek-
woning met tuin, mooie keu-
ken, L-vorm. woonk. en cv.
’93.000,- K.K. Wijman &
Partners, 045-728671.
KERKRADE, Willemstr.
Ruim woonh., m. cv., 3
slpks., vaste trap naar de
zolder, ’85.000,-. Wijman
& Partners, 045-728671.

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.

Kamers
Gem. ZIT/slpk. met eigen
kookgel. te huur voor nette
pers. Schaesbergerweg 103
Heerlen, Hommerterweg 21
Hoensbroek, 045-415718/
725053.
Te huur gevr. kamer te
KERKRADE voor heer, 38
jr. v.a. 1-1-'9l. Br.o.nr. B-
-6623, L.D. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen,
KAMER te huur in Kerkra-
de-West. Tel. 045-413443.

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
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
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 250x148cm met
vast en draaikiepraam; 1 alu
kozijn 47x72 cm met vast
raam. Ramen mcl. isolatie-
glas. Tel. 04405-2910.

Hobby/D.h.z.
3 mtr! BEHANGTAFEL

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
Te k. AQUARIUM 50x50x
150, houten ombouw, compl
met vissen, planten en
autom. verlichting. Div.
extra's. Tel. 04490-50255.
Te k. dubbelbed's BREI-
MACHINE met DECO-
patroon geheugen en toe-
behoor. ’1.200,-. 045-
-244963.

Landbouw en Veeteelt

Bietenrooidemonstratie
VRIJDAG 7 dcc. van 10.00-14.00 uur demonstratie van:
Dewulf zelfrijdende bietenlader en Fendt 395 ruimzicht-

trekker met "kleine" bietenrooi-combinatie en Cebeco zelf-
rijdende bietenrooier (1 fase-systeem).

Deze demonstratie wordt gehouden op het perceel gele-
gen aan de Rijksweg van Hulsberg naar Arendsgenhout.

Beleefd uitnodigend,
Mechanisatie-bedrijf Frissen B.V.

Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-40388.

A ONDERDELENBANK.
_^T_^ * Tel. 04493-2715.

Te k. gevr. vette VARKENS,

C^^ \ I L^X £^ zeugen, stieren en runderenL_l \# i\ «ZZ) Veehandel Jan Heunen,
T Puth. Tel. 04493-1843.

Te k. in gem. VOEREN-,
DAAL, plm. 3.000 m2land-

VOOr akker- bouwgrond. 045-250036., TRACTOR, 3-sch. wentel-
bOUWerS en ploeg en 4-sch. stoppel-
\/__.__.hrti iH___ro Ptoeg, kunstmest-strooier,
Vet-lIUUüerS weg. beëind. van bedrijf.

COVAS voor droge pulp ef) 04498-54836, v.a. 19.00 uur
perspulp momenteel laag in Te k evenl te huur 72.000

prijs COVAS voor een kg me,k Bronr 8_6624B_ 6624goedkope bekalking met Ljmburgs Dagblad, Postbusschuimaarde of carbokalk. 2610 640 i DC Heerlen.Bel uw zaakvoerder of
COVAS Ittervoort Wat VERKOPEN? Adver-

-04756-6100. teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Te koop uit faillissement
Nieuw en gebruikt kantoormeubilair, stalen schuifdeurkas-
ten, buro's v.a. ’ 125,-, directie buro's, kantoorkasten, ma-
teriaalkasten, garderobekasten, kluizen, brandkasten, la-
denbloks voor hangmappen, kantine-stoelen-tafels, hang-

mappen Atlanta, Gondola stelling, magazijn stelling div.
soorten, palletstelling, colomboormachines industr. 16 mm

’ 425,-, palletwagens, steekwagens, TL-lampen met bak-
ken, vieuwers, speciale aanbieding nieuwe en gebruikte

burostoelen met extra hoge kortingen v.a. ’ 175,-.
Brandblussers 16 kg ’ 50,-.

Nergens meerkeus, nergens goedkoper, alles uit voorraad
leverbaar. Open maandag t/m vrijdag 9.30 tot 18.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Rockmart Heerlen,

Kissel 46a,
Tel. 045-723142

Rockmart Vlodrop,
Tussen de Bruggen 6,
Tel. 04742-3170/3270.

Auto's *
Jos Bogman specials

Ford Siërra 2.0 1988 mercury grey 3-drs. 43.577 km.
Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wittem. Vaals e.o:

Jos Bogman specials
Ford Escort 1.4 Bravo 1989 3-drs. sportuitv. wit 24.000 km

Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem. Vaals e.o.

Mazda Kroon Occasions
Mazda 323 sedan 1500GLX 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 dieselvan 1987 ’ 12.500,-
Mitsubishi Colt 1500GLS 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.

Volhouders van Topklasse
HAGEN TOP-START ACCU'S- Compleet assortiment voor uw auto, vrachtwagen,

motorfiets, boot etc.!!- Volledig onderhoudsvrij!- 30% hogere startcapaciteit!- 2 jaarvolledige garantie!

|<^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon 045-716951

Nieuw Nieuw Nieuw
Nu reeds in onze showroom,

Citroen AX image
Citroen BK toulouse

Tel. 045-223300.

Wij gaan verder!!!
Nu 10% korting!!!

op alle occasions
Citroen, Daihatsu, Ford, Honda, Mitsubishi, Fiat,. Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki

Fiat Creusen Heerlen.
Parallelweg 34. 045-742121.

Jos Bogman specials
Ford Orion 1.4 bravo 1988, mercury grey, 33.592 km.

Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman specials
Mitsubishi Colt 1.3 GLK6groenmetal. '89, 25.900 km, alu

velgen, getint glas, diverse vele extra's.
Hamstraat 70 Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e.o.

Jos Bogman specials
Opel Ascona GT

2.0, 3-drs, blauwmetal. 1987, 80.000 km.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Wittem. Vaals e.o.

Hamstraat 70 Kerkrade, tel. 045-423030.

Div.Kadett's 1.6i
3, 4 en 5 deurs '87, '88, '89,

excl. uitv.

"7 of^eel-e

muêzUlmj
Haefland 2, Brunssum 045--Autorijders opgelet! Voor a!
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
VW GOLF 1.8 GTi schuifd.,
centr. vergr., enz. enz.,
50.000 km, 1e eig. '87,
’19.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Te k. BMW 323i, '82, kl.
rood, geh. uitgeb., verlaagd,
get. glas, sp.velgen, pas gr.
beurt, APK-gek., gerev. mo-
tor. Te bez. Schubertstr. 13,
Landgraaf.
Autom. RENAULT 5 GTL
bwj. '81 mooi en 100%, APK
5-'9l, vr.pr. ’2.250,- Tel.
045-225913
Te k. Seat MERBELLA, wit,
km.st. 38.500, met radio,
jan. '88. Pr. ’7.000,-. Tel.
04490-32317 of 51628.
Ford FIËSTA, m.'Bl, 11-'9l,
zeer mooi, ’2.650,-. Tel.
045-319328.
CITROEN BK 1.9RD Break,
diesel extra's, model '87,
’16.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
CITROEN CX 22 TRS grijs-
met., schuifd., '86,
’14.900,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
OPGELET! 500,- tot
50.000,- voor alle merken
auto's. Schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 045-727742
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
Tel. 04492-5261. Wij bieden
te koop aan: Mercedes 190
D'Bs div. ace; BMW 31686
Porsche 928 autom. '80;
Porsche 924 autom. '80;
Mitsubishi Galant HB '89;
Golf 1.6 CL '87; Opel Corsa
1200 TR '84; Datsun Sylvia
t'Bo i.z.g.st.; Opel Rekord
2.0 S autom. '79/ '81; Volvo
345 2.0 L '81; Toyota Corol-
la HB diesel '84; Fiat Ritmo
60 L 5-drs. '86; Ford Taunus
1.6 L 4-drs. '81; Peugeot
305 diesel '82; Honda Civic
'82; Peugeot 305 '82; Mitsu-
bishi Galant turbo-diesel '82
BMW 316 '81; Honda Civic
1.3 Sport vele extra's '83;
Alfa Sud '80; Renault 9 GTS
'84; Peugeot 305 GL '84;
Suzuki GX 1000 coupé '83;
Volvo 244 GL '80; Opel As-
cona 16 S LPG '83; Mitsubi-
shi Colt turbo '83; Renault 4
Bestel '83; Mazda 121 cou-
pé '77; Ford Taunus 2.0 L
'81; Hyunda 1.4GL83; VW
Camper LT '82; 2x VW Jo-
ker 4 '82,84. Div. goedkope
inruilers. Alle auto's met re-
cente APK. Geopend ma.
t/m vrijd. 09.00 tot 19.00 uur.
Zat 9-17 u. Inruil, financ. en
garantie mogelijk.

Martin JORRITSMA Top-
occasions: Audi 80 1.8 S,
1989; Audi 80 1800, 1987;
VW Golf Tour, 1988; VW
Golf 1600 CL, 1986; VW
Golf 1600, 1985; VW Golf
1600 Diesel, 1987; VW Jetta
diesel 4-drs. 1988; VW Polo
1300 Avance, 1985; Ford
Fiësta 1.4iCLX, 1989; Ford
Escort 1600 CL, 5-drs.,
1986; Ford Escort 1300 La-
ser, 1986; Seat Ibiza 1200
GL 1986; Seat Ronda 1200
1985. Auto's met bovag-ga-

rantie. APK keuringsstation.
Het adres voor nieuwe en
gebruikte auto's. Pastorystr.
106, Nuth. 045-242412. __
FORD Siërra 2.0, 5-drs.,
knalrood, 5-bak, m. '88,

’ 15.900,-. 04490-38474. _
Ford SIËRRA 2.0 sedan s-
bak, nw.st. '87-'BB v.a.
’16.750,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Ford ESCORT Laser 5-bak,
'85, ’8.900,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Te k. Ford TAUNUS, LPG,
trekh. en APK, vr.pr.

’ 1.850,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal.
Ford SIËRRA 1.6, donker-
blauw, m. '87, vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 045-250709_
LADA 1500 combi 5-drs.,
bwj. '83, nw. gespoten, nw.
APK keuring, vaste prijs

’ 1.500,-. Tel. 045-323178__
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
MERCEDES 200 D, bwj. '83
1e eig., in nw.st. Vogelzank-
weg 111, Landgraaf.
Te k. MITSUBISHI Galant
GSR bwj. '80, APK 3-'9l tel
045-251672 of 04492-253j__
Mitsubishi CELESTE Coupé
t. '79, APKIO-'9l,aco i.z.g.
st., ’ 1.850,-. 045-720951___
Te k. NISSAN Micra, '85, i.z.
g.st. pr. ’ 7.250,-. Telefoon:
04493-4683.
Te koop Opel KADETT 1.61
GSi-uitgev., 7.500 km, 31-
-3-'9O, ’ 20.950,-. Kissel
46a, Heerlen. 045-723142__
Opel MANTA GT Coupé
grijsmet. 1e eig. '84,
’9.950,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Te k. Opel KADETT 1.2 SR,
bwj. '78, APK 10-91, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-228398. __
Opel KADETT 1.3, bwj. '80,
APK 4-'9l, mr. mogelijk.
Telefoon 045-452008.

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
Opel KADETT C, APK 8-'9l
auto techn. 100% in orde,
87.000 km. pr. ’ 850,-. Tel.
045-258905.
KOOPJE! Opel Rekord 2.0i,
bwj. '78, met gas, radio,
APK, verzekerd, weg.bel.
goede banden, i.pr.st. Uiter-
ste pr. ’ 750,-. 045-460965.
OPEL'Rekord 2.0 S, bwj. '87
originele 27.000 km., scha-
devrij, antraciet, veel extra's,
beslist als nieuw. Inl. 045-
-751501.
Te koop RENAULT Express
1.6 D '87, ’6.750,- excl.
BTW. Kissel 46a, Heerlen.
Tel. 045-723142.
RENAULT 25 TS 2.2 inj.
schuifd., radio Renault, 1e
eig. ’20.780,-. A.L.S. Tel.
04490-38474.
Te k. RENAULT 4 GTL bwj.
'80, APK 11-6-'9l, vr.pr.
’750,-. Tel. 04455-1517.
Te k. RENAULT 5, '79, APK
gek. '91, kl. donkergroen, vr.
pr. ’ 1.000,-. 045-224528.
Suzuki JEEP LJ 80 V. bwj.
1981, kl. bruin, grijs kent.
met veel ace. vr.pr.
’4.950,-. Tel. 045-451331.
Te k. HONDA Accord 4-drs,
bwj. '80, APK 8-'9l,

’ 1.450,-. Tel. 045-218925.
VW JETTA 1.6 Elan kat. nw.
st. '87, ’12.900,-. A.LS.
Tel. 04490-38474.
VWGOLFC 1.6 diesel, bwj.
'83. Roest en schadevrij.

’ 5.550,-. Tel. 045-463671
Te k. VW JETTA 1600 m.
'82, kl. rood, auto techn.
100%, weg.bel. ’87,-. Zien
is kopen, ’3.500,-. Tel.
045-258905.
GOLF diesel, i.super.g.st.
bwj. '84, nieuw type, 5-drs.
5-versn. nw. motor, koppel,
trekh. ’ 9.999,-. Telefoon:
045-464099.
VW GOLF, m.'B2, APK '91,
’B7,- bel., mooi, pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-319328
Te k. VW GOLF bwj. '81,
APK '91, 1e eig., zeer zuinig
en mooi, vr.pr. ’ 3.950,-.
Tel. 045-323576.
LUCARÜ! kontant geld voor
Uw auto. Tel. 045-456963.
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,-; Fiës-
ta zeer mooi blauw ’ 4.500,-
Escort automaat ’1.500,-;
VW Golf GTi zwart '80
’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
zeer mooi '82 ’ 6.950,-; Golf
GLD Diesel 4-drs. '81
’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 '86 ’ 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 Fiësta '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.
INKOOP alle merken auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
045-411572 of 427671.
Bovag gekeurde occasions:
Nissan Micra GL 8-88; Nis-
san Sunny coupé 2-'B5;
Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs,
9-'B9; Nissan Cherry 1.3
Trend 5-'B6; Nissan Sunny
1.3 LX 4-drs. 10-'B7; Lada
2105 1.2 5-'B6; Lada 2105
1-3 9-'B7; Lada 2105 1.3 5-
87; Lada 2105 1.3 LPG 9-
87; Lada 2104 1.5 station-
car 8-'B6; Lada Samara 1.3
3-'9O; Lada Samara 1.3 3-
drs. 5-'B7; Subaru Justy 1.0,
11-'B6; Toyota Corolla 1.3
DX, 4-'B7; Renault 4 F 6,
combi, geelkent., 9-'B5; Ci-
tro ën BK 1.4 10-'B5; Citroen
2 CV6 7-'B5; Citroen AX 11
TRE 4-'B7; Opel Kadett 1.2
S automaat coupé 11-78.
Tevens onderhoud aan alle
merken personenauto's en
APK. Autobedr. CHIARADIA
Lada Citroen dealer voor
Heerlen, Brunssum en om-
streken. Trichterweg 122
Brunssum. Tel. 045-212843
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
BMW 315 groenmetall. get.
glas, sportv., '83, ’8.750,-.
Tel. 04490-38474
BMW 316, sportw., spoiler,
bwj. '79, APK 7-10-'9l, als
nw., ’2.250,-. 045-323.178-

BMW 518, bwj. type '81,
APK 6-11-'9l, ’1.750,-,
zeer leuke auto 045-323178
Peugeot 205 GRD '86; Peu-
geot 309 '86; VW PaSsat
1600 '87; Nissan Sunny
Coupé '89; Ford Fiësta '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.
Te k. Ford TAUNUS bwj. '79
APK, LPG, t.e.a.b. Tel. 045-
-211225, na 18.00 uur.
Te k. Ford FIËSTA 1300 su-
per sport, bwj. '81, alu.vel-
gen, ’2.850,-. Dorpsstraat
19, Bingelrade.
Te koop Ford FIËSTA 1100,
leuk autootje bwj. '80, vr.pr.

’ 1.950,-. Asterstr. 26,
Heerlerheide.
LADA Samara 1300 luxe, 1e
eig, 30.000 km, '87,

’ 6.950,-. Tel. 04490-38474
Te k. LADA Samara bwj. juli
'89, zwart, 5-versn., I.m.
velgen. Tel. 045-250190.
MITSUBISHI Galant 1.6 GL
antraciet '85 ’7.750,-. Tel.
04490-38474.
MITSUBISHI Galant 1.6 GL
grijsmet. 5-bak, '87,

’ 11.750,- Tel 04490-38474
NISSAN Bluebird I.6LX zil-
vermet., stuurbekr., '88,
’15.900,-. 04490-38474
Tek. OPEL Corsa 1 .OS, bwj.
11-'B4, vaste pr. ’7.500,-.
Chrysantstr. 18, Schinveld.
OPEL Kadett '80, ’ 2.300,-;
Taunus Bravo '81, ’ 2.750,-
Honda Civic '81, ’2.800,-;
VW Derby '79, ’1.950,-;
Oude Landgraaf IGI
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-311078.
Leuk DAMES-AUTOOTJE
Renault R5, automatiek, bwj
'82, zilvermetall., APK 10-7-
-'9l ’ 1.750,-045-323178
TOYOTA Starlet 1.35, ex-
tra's, 1e eig., '85, ’8.500,-.
Tel. 04490-38474.

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
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.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Onderdelen/ace.
AUTOSPEAKERS 150w,
3-way syst. Wes-tech ex-
port, mod. Pioneer TSI7OO,
nu ’ 125,- per set. Renne-
migerveldweg 72, Heerlen,
045-723076 / 727742

(Brom)fietsen
THOMAS z.g.a.n., met verz.
’475,-. Tel. 045-214964.

Bedrijven/Transacties
VISITEKAARTJES ’ 49,95
en briefpapier ’ 49,95. Bel
Postprint: 020-980930.

(Huis)dieren
Te k. zeer lief DRESSUUR-
PAARD, 4 jr., 1.64 mtr. v.v.
Ramiro Z. v.m. Heidelberg.
Goede springaanleg. Tel.
045-255665.
Goed tehuis gezocht voor
BOBTAIL 17 maanden oud,
reu. Tel. 043-476353.
Eenmalige aanbieding 7
jonge wilde ZWIJNEN ’ 5,-
-per kilo. Tel. 04405-2353__
Te k. 2 langharige duitse
HERDERS, '8 wkn. met
stamboom. Te bevr. Ree-
weg 100, Landgraaf na tel.
afspraak. 045-321988/
425634.
Te koop COCKER-
SPANIËL voor liefhebber.
Tel. 045-752268.
Te koop ROTTWEILER Th.
mnd. Tel. 045-415337.

Wintersport

SKI'S (Alpine) te koop, plm.
2 jr. 8 verschillende maten,
ook skischoenen. Tel.
04406-12875.

Vakantie
St. Maartenszee bung.,
ZWEMPARADIJS. Week-
end/midweek va. ’ 240,-.
Tel. 02246-3109.

Caravans
Te k. nieuwe Wintercaravan
VOORTENT, afm.1.40x
1.70m. Tel. 045-456837.
i Zonnebanken/Zonnehemels

\ ê Zonnehemels!
110 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. y
> : 1 __

Voor Piccolo's zie verder pagina 28

*8£ <Profam!*m
Proficiat

Jojo

In/pm de tuin
Impreg Tuinhout 8)
GOEDKOPER kan niet! A»'
blokhutten min. 15%; kaa«
rechte biels ’36,-; gla<#
planken 15X2 cm ’ 3,50 f
mtr. verder palen, rolbord^schermen enz. In de Crafl*
18, Heerlen, 045-71773a,

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. au»
en motorrijschool WISC^
MANN & Zn, EuropaW^
Zuid 340, Übach ov
Worms. Tel. 045-32172,'
Voor alle rijbewijzen en a"
chauffeursopleidingen,
vrachtautolessen in DAF»
of DAF 2800 SpaceCap^
MODEVAKSCHOOL, "Ja"*
erkende opleidingen van'
stituut Cuppens-Geurs vo<
diploma's beginners, cJj
tumiere, coupeuse, mo* (
vaktekenen, lerares in "
modevak. Tevens knip- "
naaicursussen zonder dip1*
ma. Lessen overdag en
avonds. Groeneweg *Gulpen. Tel. 04450-3988,
Piano of KEYB.LES, gedU»
en gedipl. doe. Graad rrw
Bel vrijbl. 045-426054 -_>-9!"
725597.. -Rijles
Bovag-rijschool Van B*{
turn, voor een complete ,
daagse RIJ-OPLEIDIN"
Tel. 045-217487. J

Huw./Kennism. I
ALLEENSTAANDE: hed«|
gezellige dans- en conW'
avond met DJ Richard 'Chalet Treebeek. ToegaJ
boven 25 jaar, legitima11
verplicht. Het bestuur. __.
Bar/Dancing HELIPORT,'
dere donderdag, zaterd»
en zondag gezellig dans#
Aanv. 20.00 uur. Achterkaj
Eurohal, Griend 9- 1
Maastricht. Tel.043-2197g
IK, vrouw van 49 jr., (H-$
ben sterk, soms ook zW*"
ruim denkend, open, een'
en trouw. Ik houd van reiz°
de natuur, theater, kla-jj
muziek, 'n goed gespnj
Welke aardige eerl. üe'j
niet-rokende integere m*!
(HBO/Ac.) die ratio en 0|
voel aardig in balans hea'
staat open voor het opböj
wen van 'n relatie waaJ
beiden het gevoel heb"?
niet geclaimd te wordaj
Reacties met tel.nr. naj
Br.o.nr. B-6612, LimbUiï
Dagblad, Postbus26'j6401 DC Heerlen.

Bei de Vakman,
NEW LOOK BV Schaej
berg. Gevelreiniging,
kappen, voegen, steiger^
huur. Tel. 045-312154 "045-312709. J
DAKDEKKERSBEDRIJF\Nok, alle dakwerkzaaml?
den, 10 jr. gar. Nu met W
terkorting. Bel voor vrijbl-"
feite. Tel. 045-224459
ANTENNEBOUW Kocr^Ook voor Schotel-antenne
Tel. 045-441693
STOELVLECHTERIJ
nieuwd biezen en rieL
stoelen 04490-40850/409?
Voor al Uw wand- a
VLOERTEGELWERK. v
045-227028. _y.
Diepvries en KOELKA^.REPARATIE zonder vo(fj
kosten. Bel. Geleen 04*^45230. Service binnen_g>
Ervaren vakman biedt &.
aan voorstraatwerk o.afj
ritten, sierbestrating.
voor Uw gehele tuinaanl^
zeer SCHERPE prijZ?
Gratis offerte. 045-32317?
STUCADOOR kan nog *t
aannemen. Tev. tegeWj
en plaatsen van scheiding
wanden. Tel. 045-22092»,

Radio e.d. ,

STEREOTOREN te H
kleurentv, Alpine sK
04406-12875 V.
Te k. Akai stereo, d%CASSETTEDECK, z.g-jfö
kl. zwart, pr. ’250,-. °441063 na 18.00 uuryj

Computers /—— —■—i -*j
COMMODORE PC 10 *\SV-», 640 KB, 2 jr. °j
’1.000,-, met 20 MB n*!<
disk, ’1.250,-. Tel.
321781
Tek. IBM PS2 MOD 30, '/ij
monitor en modem- 1
’2.500,-. Tel. 04455-17gJ
Met een PICCOLO inJ*Limburgs Dagblad raa"')
uw oude spulletjes 't sn^kwijt. Piccolo's doen
wonderen... Probeer rtf*
Tel. 045-719966.
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Wonen Totaal

Nieuw tapijt of gordijnen
Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,-
Nuth. Tel. 045-242602.
SJ1DFA'S en banken, jaren 50
ïitijl, bolle ijskast, ventilators,
pastelporcelein. Vrijdags
koopavond. Brixton, Hoofd-
str. 18, Amstenrade. Tel.
04492-1624.
Te k. massief eiken EET-
HOEK, tagel en 4 stoelen
(donker), vr.pr. ’1.500,-.
045-441063, na 18.00 uur.
Te k. stalen LEDIKANT met
matras 2 pers i.z.g.st. Tel.
045-728143.
Te k. 1 pers. BED 2 mtr. lang
en platenspeler Marantz
plus 2 stoelen. 045-740927.
Te k. wortelnoten EET-
HOEK en hanglamp. Tele-
foon: 045-259558.
Te k. eik. SLAAPKAMER,
notenhout. TV-kast, leren
bankstel, Bruynzeel eik.
<euken. Tel. 045-250709.

TV/Video

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

«aar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige appara-
en uit de Hom winkels wor-
len verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag nieu-
ve aanvoer elke
dag superlage
aanbiedingen

lier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Dhilips VR 6291
videorecorder,
afstandsbedie-
ning met LCD
display, 4 pro-
gramma's in 30
Jagen program-
meerbaar, stil-
staand beeld,

/ooruit- en ach-
eruit spoelbaar
geen ’ 1.399,-
Df ’ 898,- maar

’ 698,-.
lAAR OOK: Seleco 20 SA
376 kleuren televisie, af-
tandsbediening, 30 voor-
Keuzezenders, teletekst,
rootbeeld KTV, 3 jaar ga-
rantie geen ’ 1.598,- of

’ 898,- maar ’ 768,-.
'VAR OOK: Pioneer S7OOO
nusic center, dubbel cas-
sette deck, digitale tuner
_t voorkeuzezenders, 20 x

> Watt, inclusief platenspe-
rgeen ’ 1.139,-of ’ 749,-
-ïaar ’ 498,-. MAAR OOK:
achnics SA 130 tuner ver-
erker 2 x 35 Watt analoge
nderinstelling, diverse ex-
ne aansluitmogelijkheden
geen ’ 445,- of ’ 298,-

-naar ’ 229,- en nog veel
meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

idustrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

EUREN TV grote sorte-
g vanaf ’ 75,-; nwe. KTV
naf ’ 25,- per maand. Ra-
) TV van Voorst, Ganze-
■ide 48 Heerlerheide. 045-
-3879.
.uren T.V.'s 8-12 kan. v.a.
'5,-. Afstandsbed. v.a.
25,-. Radio/tv FRANK BV
kstraat 33 Heerlerheide.
I. 045-213432.
lede KLEUREN-T.V's,
er grote sort. Philips
x>tb. v.a. ’ 125,-. Reeds
jaar het juiste adres. T.v.

C. Centrum Geel, Gras-
jekerweg 25, Heerlen, tel.
5-724760.
EURENTV'S gevr., - vi-
o's, stereotorens, ook
jkenapparatuur enz.
406-12875.

Huish. artikelen

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop
komplete

keukens en
keuken-
inbouw-

apparaten
Bij Hom

waar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige keukens
en keukeninbouwwappara-
ten van alle bekende mer-
ken uit de HORN-keuken-
winkels worden verzameld

en verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Solo inbouw he-

telucht oven
met ovenver-

lichting, onder-
en bovenwarm-
te, thermostaat
en keukenwek-

ker. Geen

’ 998,- maar

’ 398,-;
Pelgrim gas-elektro kombi-
natie GE 850-05, met oven-
verlichting, onder- en bo-

venwarmte, dubbele begla-
zing, thermostaat, grillmotor,
kookplaat met 4 energiezui-

nige branders Geen

’ 1539,- maar ’ 798,-; Etna
inbouw gaskookplaat 010
HE BN, energiezuinig, ge-
ëmailleerde brandersdek-
sels en 2 pannendragers.

Geen ’ 515,- maar ’ 198,-
Zanussi koel- vrieskombi-

natie Zl 943.2Tdubbel
deurs koelvrieskombinatie,

190 liter koeler, 40 liter 4
sterren diepvries, volauto-
matische ontdooiing, ener-
giezuinig. Geen ’ 1875,-

-maar ’ 998,-.
Kom nu profiteren in Hom

Keukensuper

Echt
Loperweg 8

Sittard
Bergerweg 51-53
(Naast Witte Hal)

en Keukenshowroom

Kachels Verwarming
Electrisch bijverwannen?
SAFE-T-FURNACE. Klein,
veilig, zuinig, ca. ’ 0,20 per
uur. Inl. Hi-tree, 043-
-649857.
Te k. goedkoop BRAND-
HOUT. Houtind. Pelzer B.V.
Tel. 04451-1218.
Kachels, inzethaarden, gas-
kolen-hout. Gratis geplaatst.
Goedkoop en goed. DE
KACHELSMID, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te k. nieuwe en gebruikte
HETELUCHTKANONNEN,
met en zonder thermostaat.
Speciale prijs. 04409-3500.
Te k. OPENHAARDHOUT,
droog en gekloofd, gemend
(eiken, essen en beuken).
04459-1727 na 18.00 uur.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
DRUMMER gevraagd voor
Roek-Band. Tel. 04492-
-1092.
kEYBOARD GEM. DSK 4
plus adaptor, nr.pr. ’ 999,-,
vr.pr. ’400,-.; Electrisch
orgel Kosmovox 30 met
Lesley nw.pr. ’ 3.750,-, vr.
pr. ’ 800,-. Te bevr. na
18.00 uur 045-351401.
Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’ 25- staat uw
huis, auto, enz. met FOTO
op LD-TV.

Diversen
Gebit gebroken? TAND-
TECHNISCHE praktijk
Hoonhout, voor nieuwe ge-
bitsprotheses en reparaties.
Hoonhout, Akerstr. Nrd.
328, Hoensbroek. Tel. 045-
-228211 klaar terwijl u wacht.

Kunst en Antiek
Mooie sortering Engelse,
grenen en Franse MEU-
BELS en lampen, gespee. in
Bretonse meubels. Tevens
grote sortering eetkamers in
alle stijlen. Donderdag
koopavond tot 20.00 uur.
Antiekhal Palmen-Heynen,
Langs de Hey 9, Industrie-
park-Nrd. Sittard Tel.
04490-10706. 'Speciaal voor U zijn deze
maand grote extra vrachten
met beeldschone antieke
meubels binnen gekomen.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geop. dond, vrijd.
en zaterd.
Ant. TAFEL met 4 stoelen,
hoog model, m. spiegel, 90x
1.65 op k|. kastje. Kasteelln
77, Meezenbroek-Heerlen.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
GOUD, zilver, munten,
postz. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Wij kopen GOUD, wij beta-
len contant geld. Defect of
heel. Verseveld, Saroleastr.
80a, Heerlen. 045-714666.

06-lijnen

Zoek je een hete meid?
06-320.320.55... Live Afspreeklijn (50 et. p/m)

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Ik ben ROMY. Bel mij alleen
als niemand je kan zien of
horen en doe precies wat ik
van je vraag 50 et p/m

06-320.331.04.
Gay voor twee

Limburg. Maak vrienden in
je eigen omgeving!

06-320.329.80 50 et p/m

Donker meisje
krijgt les van een rijpe vrouw
" 50 cpm 06-320.323.24"

Ah Top S&M ah
Genot 50 cpm 06-

AH 320*331'13'AH

*...Lady Bizar...*
Hete schokkende SM-sex
""06-320.324.68" 50 cpm

Uitkleedspel
Bel 06-320.322.80 (50 cpm)
De grootste hetero, gay en

lesbi SEXCOMPUTER
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 50 et p/m

06-320.327.28.
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

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.
Nimf Linda

Geniet van 2kanten 50 c/pm

06-320.320.14
SM

Geboeid ziet ze dat hij nog
een 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)
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)
2 jongens vragen Sandra

om oudpapier."
Alle sexboekjes
mogen mee, maar eerst
doen ze met Sandra wat

plaatjes na
06-320.326.73 (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)

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)

Als de mooie blonde vrouw
in het pashokje glipt om

Angela te helpen met slipje.
06-320.340.22

50 et p/m
Haar vriendin beleefde

Grieks met deze donkere
man. Als Helen hem ont-

moet gaat ze toch mee naar
zijn kamer...so et p/m

06-320.323.84.
De jongenvindt 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

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

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

2 Eindeloos mooie meiden
van een turnploeg ontdek-

ken eikaars lenige lijf,
samen op één hotelkamertje

50 et p/m

06-320.340.55
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 jijmag 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 de zolder van
de boze man leert de vrouw
wat gehoorzamen is 50cpm
06-320.326.92

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

Om haar man te verrassen
gaatLinda naar de zonne-

bank, maar gis de man haar
lekker 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

06-320.326.91
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 sexnachtvan

haar leven beleeft Anneke in
een camper met een man.

Zo sterk en zo groot 50ct pm

06-320.326.72
Haar japonnetjezakt 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
De vrouw geeft judoles aan
een knul. In haar houdgreep
voelt ze zijn opwinding, en

ze verliest...graag. 50 et p/m
06-320.329.22

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
2 Trimmende knullen in het

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

Lifesex bij een stel aan huis.
Ze doen wat hen het meest

opwindt. Vastgebonden
voor de spiegel, en dan...

50 et p/m

06-320.329.23
Die man met die brommer
doet het heel anders dan

haar man. Ze is weg van dat
gladde mooie lijf en die..

kracht. 50 et p/m

06-320.330.09
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

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

Buurvrouw Chantal en de
man. Waar gebeurd! 50 cpm
06-320.326.01

Voor Piccolo's
zie verder pagina 31
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VanRoosmalen's Automobielbedrijf BV,Rijksweg 113, Gulpen Autobedrijf Sondagh BV,
De Koumen 36, Heerlen. Autobedrijf VanLeeuwen, Strijthagenweg 129,Kerkrade.
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23.15 Om het behoud van de aarde.
Les 2.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

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.

21.40 Aan de slag. Canadese anima-
tiefilm uit 1979 van Richard Condie.

22.00 ""Journaal.

20.25 Hotel du Lac. Tv-film van Giles
Foster naar de gelijknamige roman
van Anita Brookner. Edith Hope heeft
zich teruggetrokken in een hotel aan
een meer in Zwitserland. Ze voelt zich
uit Londen verbannen, maar raakt
zeer geïntrigeerd door de andere ho-
telgasten.

dagje uit van Malcolm en Brenda is
uitgelopen op een fiasco. Ze zijn in
ieder opzicht eikaars tegenpolen.

20.00 ""Journaal.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 (TT)ln deVlaamsche pot. 30-

-delige comedyserie. Afl. 10: Sin-
terklaas. Lucien krijgt een cadeautje
waar hij niet blij mee is en probeert er
maar het beste van te maken.

21.00 Op jachtnaar devos. Spelpro-
gramma waarin Karin Vlasblom per
helicopter opdrachten uitvoert voor
de kandidaten.

21.55 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek.

22.40 Married with children.Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Een ouder-
wetsekapper. Al is behoorlijkover-
stuur van het nieuws dat zijn kapper
Tony is overleden. Nu is hij wel ge-
dwongenom naar een nieuwerwetse
kapsalon te gaan.

23.05 ""Berg jevoor Berg. Actuele
talkshow.

23.55-24.00 ""Journaal."Gert Berg in 'Berg jevoor
Berg.
(Nederland 2 - 23.05 uur)

tief programma over hobby's van een
bekende persoonlijkheid.

22.30 Het mammoeten kerkhof. Do-
cumentaire over de geraamten van
mammoeten in het noorden van Sibe-
rië.

23.00 ""Journaal.
23.05 Orgelpracht. De organist Piet
Wiersma speelt werken van Bas-
tiaans en Mendelssohn.

23.25-23.30 Tenslotte. Kort slot-
woord.

Eurosport

07.25 Today's Viewing. 07.30 BBC
Breakfast News. 09.50 Daytime UK.
10.00 News and Weather. 10.05 Bramw-
ave. 10.25 Dish of the Day. 10.30
People Today. 11.00 News and Wea-
ther. 11.05 Playdays. 11.35 People To-
day. 12.00 News and Weather. 12.05
Kilroy. 12.45 Before Noon. 13.00 News
and Weather. 13.05 Afternoon. 13.15
Scène Today. 13.55 News and Wea-
ther. 14.00 One O'clock News. 14.30
Rough Guide to Careers. 15.30 The
Sentenee. 16.00 Bookmark. 17.00 Ad-
vice Shop. 17.35 Maid Marion and her
merry men. 18.00 Newsround. 18.10
Blue Peter. 18.35Going for Gold. 19.00
Six O'clock News. 19.30 Newsroom
South East. 20.00 Top of the Pops.
20.30 Eastenders. 21.00 Tomorrow's
World. 21.30 Birds of a Feather. 22.00
Nine O'clock News. 22.30 Smith and
Jones. 23.00 Crimewatch UK. 23.45
Question Time. 00.45 Crimewatch Up-
date. 00.55-01.00 Friday's Viewing.

Nederland 2

06.00 International Business report.
06.30 Newsline. 07.00 The DJ. Kat
Show. 09.30 Eurobics. 10.00 Tennis:
Seiko Cup voor heren vanuit Tokyo,
halve finales. 12.00 Gymnastiek. EK rit-
mische sportgymnastiek vanuit Göte-
borg. 13.00 Eurobics. 13.30 Snooker:
Open Aziatische kampioenschappen
vanuit Gunagzhou, China. 15.30 Ten-
nisklassieker '90: Finale Franse open
kampioenschappen, Boris Becker - Go-
ran Ivanisevic. 17.30 Surfen: De Bun-
daberg suilmasters vanuit Queens-
land. 18.00 Ski report. 19.00 Motor
sport news. 19.30 Eurosportnieuws.
20.00 Kunstrijden op de schaats: NHK
trofee vanuit Tokyo. 21.00 Het seizoen
van Senna, balans van het formule
1-seizoen van 1990. 22.30 Atletiek: De
lAAF Atleet van het Jaar verkiezing te
Monte Carlo. 23.00 Goals!!. 23.30
Truck challenge. 00.00 Eurosport-
nieuws. 00.30-02.30 Snooker: Open
Aziatische kampioenschappen vanuit
Guangzhou, China.

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 High Mountain Rangers. Ame-
rikaanse serie. Afl.: lm Rotlicht-Milieu.

10.55 Frisurentips.
11.00 Tele-Boutique.
11.25 Stemtaler. (Herh).
11.35 Riskant! (Herh.).
12.05 Der Preiss ist heiss. Spelshow.
12.35 Polizeibericht. Amerikaanse

misdaadserie. Afl.: Doppelmord.
(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. 12.

15.35 Knack den Superpreis.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto. Wirtschaft Heute.
15.55 Murphys Gesetz. Amerikaanse

serie. Afl.: Diebstahl mit Stil.
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.
19.15 21, Jump Street. Tatort Klas-

senzimmer, Amerikaanse misdaad-
serie. Afl.: Die nachste Generation.

20.15 Sweet Liberty. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Alan Alda.

22.05 RTLaktuell.
22.15 Angel Heart. Amerikaanse

speelfilm uit 1986/1987 van Alan Par-
ker.

00.15 Sieben Miezen klauen 'ne Mil-
lion. Italiaanse speelfilm uit 1980 van
Pedro Lazaga.

01.25-01.30 Aerobics.
i

07.00 Daybreak. 08.30 Financial Times
Business Weekly. 09.00 World News.
09.10 The mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
the air. 18.30 Blue Night. 19.30 World
News en Goodyear Weather Report.
19.45 Time Warp. 20.00 Eternally
yours. 21.30 Hollywood Stars. 22.00
World News en Goodyear Weather Re-
port. 22.15 The proud and the damned.
00.10 Opel Supersports News. 00.15
World News en Goodyear Weather Re-
port. 00.30 Blue Night. 01.30 Time
Warp. 01.45 The Late Night Mix.

05.45 Ochtendprogramma. Met o.a.
Atoukado en 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
Beton Bidon.

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. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Journaal. Presentatie: Jeroen

Pauw.
18.15 Prijzenslag. Spelprogramma.
18.45 Scrabble. Spelprogramma.
18.55 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse serie.
19.30 Journaal. Presentatie: Jeroen

Pauw en Loretta Schrijver.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Plaatjes kijken 11. Afl 3.
10.00 (TT)Egypte. Afl. 2.
10.30 De Franse Revolutie. Afl. 3.
11.00-11.30 Natuurkunde in de on-

derbouw. Afl. 4a.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Zoektocht naar een nieuwe

identiteit. Documentaire serie. Deel
4: Door eenwording verdeeld, film
over de emoties die de ontbinding van
deDDR opgeroepen heeft bij 3 in Ne-
derland wonende Duitsers.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Meestervervalser Torn Kea-

ting over schilders. Documentaire
serie. Afl.: Restaureren.

19.35 Bekijk het maar. Engelse co-
medyserie. Afl. 2: Worstelen. Het

vais. (herh.). Accountant Karl M. Kro-
nen krijgt de opdracht het bedrijf Intra-
Bau van de machtigeBrenner door te
lichten.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkammpff.

13.00-13.05 Nieuws voor dovenen
slechthorenden.

17.30 ""Journaal.
VERONICA
17.40 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Bouli

is verdwenen.
17.45 (TT+«»)Baanbreker. Voorlich-

ting over banen op LBO- en MBO-ni-
veau.

18.10 "«Top 40. Popmuziek.
18.55 (TT)Jackpot. Spelprogramma.
19.20 (TT-(-«»)Bodyl.jn. Life-style

magazine.

J"00 (TT)Vrouw zijn. Magazine voor
te vrouw.
"■45-11.00 TV-Fruitmand. Geestelij-
ke liederen op verzoek.
'-00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.!-0o De natuur van de Britse eilan-
den. Natuurfilmserie. Afl. 9: Te gast
M mensen.
'"40 Ceddie. Tekenfilmserie. Afl. 2:Het ruime sop.
'-10 Het kleine huis op de prairie.
Amerikaanse serie. Afl. 9: Een tijd van
Beven. Het is bijna kerstfeest en
federeen probeert leuke cadeautjes

■ kopen. Helaas zit niemand van het
lezin Ingalls ruim bij kas, zodat ze al-lemaal hun creativiteit moeten aan-

renden om met wat leuks voor de

' "ag te komen.
t-58 Ik ben Benjamin Ben. Kinder-programma.
'■20 ""Journaal.
'"40 Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-
programma.
'-30 Avonturenbaai. Canadese se-
te. Afl.: Storm op komst. Tijdens een

~.*Ware storm wordt Nicole meege-
sleurd door een kolkende rivier.■Dankzij het dappere optreden vanI Grant en JL overleeft ze het angstige
| avontuur. Onderwijl vraagt Grant zich| W wanneer hij JL ten huwelijk zal vra-
I_en'|'9-00 ""Journaal.J'.20 Our house. Serie. Afl.: EenI Slroene Kerst. Molly is niet zo in eenIkerststemming omdat ze haar vader
I 6rg mist. Ondertussen doen Gus enI .toe mee aan een kerstmusical.

'*15 Binnenste buiten. Jongeren-
magazine.'"45 Recht op liefde. 2-delige En-
.else documentaire over de Engelse

i Zendelinge Jacky Pullinger in het om-
muurde stadsdeel van Hong Kong.
Deel 2.J-30 Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.''"05 De andere kant van... Informa-

Duitsland 2

" Carolin Reiber, de presentatrice van 'Die Super-Hitpa-
rade der Volksmusik'. (Duitsland 2 - 19.30 uur)

17.30 Telekolleg 11. Cursus maat-
schappijleer.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 D'Artagnan und die drei Mus-
ketiere.

18.51 Philipp. Kinderserie.
18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Charlie Chaplin-cyclus.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 Perspektiven. Economisch ma-

gazine.
21.45 Sportimport.
22.30 Die Lady mit dem Colt. Ameri-

kaanse misdaadserie.
23.15 Montreux-Jazz-Festival '90.

Afl.: Soul and Blues.
00.15 Laatste nieuws.

RAI UNO

18.00 ""Die Sendung mit der Maus.
18.29 Der Abend in West 3. Program-

ma-overzicht.
18.33 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Afl. 43.

19.00 Aktuelle Stunde. Magazine
met nieuws en sport (19.45-19.58
Raamprogramma van de regionale
studio's).

20.00 Überfall der Ogalalla. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1941 van Fritz
Lang. In 1861 werkt de ex-bandiet
Vance Shaw als verkenner voor de
Western Union die tussen Omaha en
Salt Lake City een telegraaflijn aan-
legt.

21.31 West 3 aktuell.
21.45 Geschichte/Zeitgeschichte.

Von deutschem Hass und deutscher
Seele, documentaire over de Duitse
cultuurfilosoof Julius Langbehn, ver-
antwoordelijkvoor de Blut und Boden
theorie.

22.30 In Zeiten wie diesen, 4-delige
serie. Afl. 3: Die grosse Liebe. Bij de
begrafenis van zijn moeder ontmoet
Oskar Larissa weer, maar ze blijft
niet.

23.30 Computerclub. (Herh.).
00.15 Laatste nieuws.

06.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

13.45 Europaische Sagen. Theseus,
speurtocht naar de Griekse mytholo-
gische held Theseus. Afl. 1. (herh.).

14.15 Das Internationale Tanzthea-
ter. Die grossen Ballerinen.

15.10 Unter der Sonne Kaliforniens.
Amerikaanse serie. Afl.: Das Überra-
schungs-Geschenk.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Besuch aus dem Computer.

Tekenfilm.
16.15 Logo. Jeugdjournaal.
16.25 Pfiff. Sportprogramma voor jon-

geren.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Gevarieerd

magazine.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Serie. Afl.: Eine Chance für Ewald.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ««Die Super-Hitparade der
Volksmusik.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
Medisch magazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 ««Live. Talkshow vanuit deAlte

Oper in Frankfurt.
23.30 Landluft. Tv-film Claus Peter

Witt naar motieven uit deromans Das
Dort van Hans Peter Renfranz over
het veranderen van een dorp wan-
neer er een industriegebied wordt ge-
bouwd.

01.00 Heute.

Duitsland 3 SWFDuitsland 3 West

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Love Boat. 09.50
Teletip Gesundheit. Aansl. Horoskop.
10.00 SAT 1. Bliek. 10.05SAT 1 - Tele-
shop. 10.30 Die lustige Brautnacht.
Aansl. Tekenfilm. 12.15 Glücksrad.
13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Garfield. Amerikaanse
tekenfilmserie. 14.30 Teletip Koenen.
Aansl. Horoskoop. 14.40 Love Boat.
15.30 Mork vom Ork. 15.55 SAT 1 Te-
leshop. 16.05 Rauchende Colts. 17.00
SAT 1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Aansl.
Tekenfilm. 17.45 Programmvorschau.
17.50 Ein Duke kommt selten allein, se-
rie. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.05 Glücks-
rad. 19.50 SAT 1 Wetter. 20.00 T.J.
Hooker. 20.55 SAT. 1 Bliek. 21.00
Hardball. 22.25 SAT.I Bliek. 23.35 Vor-
sicht, Hochspannung. 23.45 T.J. Hook-
er. 00.35-00.45 Programmaoverzicht.

CNN

07.00 Awake on the wildside. 10.00
MTV at the movies. 10.30VJ Paul King.
14.00 VJ Maiken Wexo. 16.00Yo! 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 Coca Cola
Report. 23.45 MTV news at Nite. 00.00
MTV's greatest hits. 01.00 VJ Maiken
Wexo. 03.00 Night videos.

MTV Europe

radio

SSVC
12.20 For schools. 12.35 Picture Box.
12.50 You and me. 13.00 Rainbow.
13.15 Playdays. 13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather. 14.30 Take
the high road. 14.55 Heirloom. 15.20
Countdown. 15.45 Children's SSVC.
15.55 Corners. 16.10 The all New Po-
peye Show. 16.35 Hartbeat. 17.00 By-
ker Grove. 17.25 Blockbusters. 17.50
Home and away. 18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather. 18.55 Strike
it lucky, quiz. 19.20 Tomorrow's world.
19.50 Des O'Connor tonight. 20.40
One foot in the grave. 21.10 LA. Law.
22.00 News and weather. 22.30 Can-
ned Carrott. 23.00 HE-Play. 11.10 Ra-
pido, the cult music programme. 11.40
Travel Show UK Miniguides. 11.45-
-00.45 Question Time.

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 Headline News Upda-
te. 19.00 World News. 19.30 Headline
News Update. 20.00 World Business
Today. 20.30 Headline News Update.
21.00. 21.30 International Hour. 21.30
International Hour. 22.00 World News.
22.30 Headline News Update. 23.00
World Business Tonight. 23.30 Show-
bizz Today. 00.00-00.30 The World To-
day. 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, 06.30
Headline News Update.

België/TV 1
"°0 Het Capitool. Amerikaanse se-
_" Afl. 113. Trey verneemt van Bur-

' (Ns een en ander over Kelly en Bar-
iton. Trey vraagt Barrington op de
l^n af wat zijn relatie met Kelly is.Ijj'^s Nieuws.
Ij'OO Tik Tak. Animatieserie. Afl. 190.("°5 Plons. Afl.: Plons en het Sin-
lj Paasfeest.
ISJO Prikballon. Kleutermagazine.
J*s Malvira. Poppenreeks voor kin-den. Afl. 14.
,j?S Jennifers tocht. 7-delige Ame-

-1$:laanse jeugdserie. Afl. 2.
Ij 3 Buren. Australische serie.

o'*s0
'*s Mededelingen en programma-

gericht.
Nieuws.

bU° Stille samenzwering. 4-delige
alkSe thrillerserie van John Gorrie
r*"aseerd op het boek The intercom
e nspjracy van Eric Ambler. Afl. 2. De
J^else schrijver Charles Latimer
Va. elt Kolonel Jost dat Generaal No-
-3 op het punt stond bezwarende
l^'hullingen te doen omtrent Daeda-
Snti; ° Première film & video. Film--s>ws.

*5-,;? Panorama.Jj'ïjj Kunst-zaken.ïj'S Vandaag.
Êf|, Gevaarlijke kennis. 6-delige
p tse thrillerserie. Afl. 6: Dividenden.
VrJ16' dr- Vincent en Kirby treffen me-

||i||. Uw Lafois in Frankrijk dood aan.

" Carrie Mitchum in 'Mooi
en Meedogenloos.
(Belgiê/TV 2 - 18.35 uur)

Kirby wordt hierdoor plots de hoofd-
verdachte en Fane moet nu beslissen
wie de waarheid spreekt.

23.15-23.20 Coda. Quartetto a due
cembali: Minuetto con Moto, van Boc-
cherini. Uitgevoerd door het klave-
cimbelduo Jan van Mol en Paule van
Parijs.

België/TV 2
18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 69.

19.00 Programma van de Stichting
Syndicale Omroep.

19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Hoppers zwijgen. Amerikaan-

se documentaire van Brian O'Doherty
waarin de schilder Edward Hoppe ge-
portretteerd wordt.

20.45-22.10 Moeilijke liefdes. Yo soy
el que tv buscas, Spaanse tv-film van
Jaime Chavarri naar een verhaal van
Gabriël Garcia Marquez. Op een
avond wordt het getrouwde fotomodel
Natalia op weg naar huis verkracht.
Ze kan het vooral moeilijk verwerken
en is vastbesloten haar verkrachter
terug te vinden.

België/RTBF 1
14.35 Vacaturebank. 14.50 Souvenirs
perdus, Franse speelfilm uit 1950 van
Christian-Jaque. 16.35 Clip a La Une.
16.40 Nouba nouba, gevarieerd kinder-
programma met L'ïle aux ours en II était
une fois la vie. 17.25 Jeu des étoiles,
spelprogramma. 17.35 Riek Hunter, in-
specteur Choc, Amerikaanse serie.
Afl.: Changez de partenaires. 18.25
Weerbericht. 18.30 Le dix-huit trente.
18.40 Marmots, spelprogramma. 19.00
Ce soir, actualiteiten. 19.20 Jeu des
étoiles, spelprogramma. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Autant sa-
voir, magazine. Vandaag: Circuler en
villes dans les transports publics. 20.30
Promis ... jure! Franse speelfilm uit
1987 van Jacques Monnet. 22.10 Le
monde du cinéma - panoramique, film-

magazine. 23.15 Weerbericht en laat-
ste nieuws. 23.35-23.40 Bourse, beurs-
berichten.

België/Télé 21
14.00-15.00 Schooltelevisie. 17.30 Art
21: Palettes et prefaces. (herh.). 18.30
Reflèts du liberalisme, politieke uitzen-
ding. 19.00 Radio 21. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Musiques: Ri-
chard Strauss entre romantisme et re-
signation, documentaire over de laatste
vijftien jaar in het leven van deze com-
ponist. 21.00 Journaal, weerbericht en
beursberichten. 21.30 Hommaga a Ugo
Tognazzi: Romances et confidences,
Italiaanse speelfilm uit 1977 van Mario
Monicelli. 23.10-23.50 Coup de film,
filmmagazine.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Temps Présent.
17.15 Regards de femmes. 17.45
Quand c'est bon. 18.00 Télétourisme.
18.30 Des Chiffres et des Lettres.
18.50 Bons baisers des francofolies.
19.00 Flash Infos TVS. 19.15 Clin
d'Oeil. 19.25 Bonjour la france, bonjour
l'Europe. 19.30 Le 19/20. 20.00 C'est a
voir. 21.00 Journal Télévisé et Météo.
21.35 Tous a la une. 23.15 Flash Infos
TVS. 23.25 Nord-Sud. 23.55 Conti-
nents francophones.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 Radiojour-
naal (7.30 en 12.30 Nws.: 8 35 en
12.45 Financieel nws). 12.55 Me-
dedelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13 10 Radiojournaal, ver-
volg. 14.07 Tekens in het land.
15.07 Aktueel. 16.07Echo-magazi-
ne. (17.30 Nws 17.32 Goal). 18.35
Man en paard. 19.03 Onder tafel.
19 53 Column. 20.03 Voor wie niet
kijken wil. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Voor wie niet slapen
kan. 1.02 Zingen in de nacht. 2.02
Notenkraker 3.02 Gospels van
toen. 4.02 De Ochtend-mix 5.02-
-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7 04 Goeden-
morgen Nederland. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Goedemorgen Nederland, vervolg.
9.04 Wie weet waar Willem Wever
woont? 10.04 Plein Publiek. 12.04
Lunchpakket (12.50 Ontmoeting
13.04-1320 Hier en nu). 1404
Heer en meester. 15.04 Beste
Beer. 16.04 Discogram. 16.47 lets
anders. 17 02 Holland in de file.
19.02 De Will Luikinga show
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
moutshow. 8.04 De middle of the
road show. 10.04 Gouden uren.
12.0450 Pop of een envelop 14.04
De nationale top 100. 18.04 De
avondspits 19.03 Dancetrax.
21.03 De cd show 23.03-24.00
Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8 00 Nws). 9.00Meestemverken I:
Radio Symf. Ork. Berlijn met piano.
10.30 Muziek voor miljoenen.
12.00 Meesterwerken II: Radio Fil-
harm. Ork. 13.00 Nws 13.02 Ne-
derland muziekland klassiek. Peter
Bree in gesprek met VOO-voorzit-
ter Drs. J.P. van der Reyden. 14.00
Metronomium. 15.30 Zeggen en
schrijven. 16.00-20.00 De bewe-
ging met om 16.02Het portret: Paul
Hindemith in Nederland. 18.00
Nws. 18.02 Muziekactualiteiten op
donderdag; 19.15 Concert: Maria-
na Lipovsek tijdens de Wiener
Festwochen. 20.00 Nws. 20.02 Het
podium, met om 20.02 De wande-
lende tak: Vrouwenstemmen uit de
Sovjet-Unie (2); 21.00 Voorland:
Festival Nieuwe Muziek Middel-
burg 1990.22.02 Downbeat. 23.00-
-24.00 AudiO Art.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Zwakzinnige kin-
deren thuis 10.00De Zonnebloem.
11.00 50+ . 12.00 Nws. 12.05
Kruispunt. 12.20 Tussen deregels.
12.30 In de ruimte van de psalmen
12.53 In gesprek met de bischop.
13.00 Nws. 13.10 De Derde We-
reld. 13 40 DaCapo. 14.00Klasse
1500 Damokles. 16.00Cultuur met
om 16.10 De confrontatie: 16.25
De fascinatie; 16.50 De letteren;
17.00 De special. 17.25 Marktbe-
richten 1730 Scheepspraat 17.35
Postbus 51 Radio-magazine 17.55

Meded. en schippersbenchten.
18.00 Nws 18.10 Literair: Lezen
voor de lijst 18.40 Dinimiz islam
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en Berbers 20 15 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Chi-
nees. 20.30 Desktop Publishing.
2100 Pronto? 2130 Indonesië:
Taal en cultuur. 22.00-22.30
Hooldpijn te lijf.

Omroep Limburg
7.07-7.58 Ochtendmagazine: Lim-
burg actueel, gast van de dag en
muziek 9.02, 10 02 en 11 02 Kort
nws. 12.05-1256 Middagmagazi-
ne: Limburg Actueel, Consumen-
tenrubriek, Agenda en Muz. 14.02,
15.02en 16 02 Kort nieuws. 17.02
Reg. weerber 17.05 Limburg actu-
eel (editie Noord en Zuid). 17.25-
-17.59 Het ei van Sint Joost: progr.
over volkscultuur en folklore.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eersteronde.
Een wakker programma met mu-
ziek, spelleties enz. (6.30, 7.00
Nieuws. 7.30 Nieuws en R.V.A.-
ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bistro &
Co. 10.00 Nieuws 1003 Parkeer-
schijf. 1150 Het Koekoeksnest
12.00 Radio 2 regionaal 13.00
Nieuws. 13.10Het schurend schar-
niertje 13 15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. Top 30 hits van gisteren en
morgen. 17.00 Radio 2 regionaal.
1800 Nieuws. 18.10 Over stuur
Wekelijks automagazine. 20.00 Het

gelag. 22.00 Nieuws. 22.05 Boem
Boem. Zwarte en blanke pop
23.30-6.00 Nachtradio (24.00,
5.00 en 5.30 Nieuws.)

België/BRF
6 30 Nieuws 635 Radiofrühstück
6 45 Wunschkasten. 7.05 Advents-
kalender. 745 Veranstaltungska-
lender. 830 Overpeinzing. 9.10
Muziekexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt (11 00 nws) 12.00 Agenda
voor Brussel. 12.15 Veranstal-
tungskalender 13.00 Frischauf.
14.05 Schoolradio. 14.20 Country-
& westernmuziek. 15.00 Nachmit-
tagsstudio 16.00 Nws. 16 05 Spot-
light. 17 00 Nws. 17.05 Oldiekiste
18.30 BRF Aktuell. 1840 Jazz.
20.00-20.05 Nieuws.

Luxemburg/RTL
4.00 Frühschicht. 6.00 Guten Mor-
gen Deutschland. 9.00 Ein Tag wie
kein anderer. 12.00 üfe-Style
15.00 Feierabend. 18.00 Classic-
Hits 21 00 Je t'aime. 00.00-04 00
Nachtradio.

WDR4
4 05 ARD Radiowecker. 6.05 Mor-
genmelodie. 9.05 Musikpavillon
12 05 Zur sache. 12.07 Gut Aufge-
legt. Star der Woche: Wencke Myh-
re. 14.05 Auf der Promenade.
15.00 Café-Konzert. 16 05 Heimat-
melodie 17.07 Musik-Express
20 05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21.00 Musik zum Traurnen.
22 30 ARD Nachtexpress.

06.55 Gevarieerd ochtend- en mid-
dagprogramma.

16.15 Big!
17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al parlamento.
18.00 TGI flash.
18.05 Agenzia di divertimento.
18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Weerbericht.
20.00 Nieuws.
20.40 La macchina meravigliosa.
22.40 Comiche con Stan Laurel e

Oliver Hardy.
23.00 Nieuws.
23.10 Notte rock special.
00.00 TG! notte. Che tempo fa.
00.20 Oggi al Parlamento.
00.25 Forli Tennis.

08.15 Schooltelevisie.
08.30 Telekolleg 11. Cursus maat-

schappijleer.
09.00-10.46 Schooltelevisie.
16.30 Quiz Program seven. Afl. uit de

serie Play time.
16.45 A l'hötel. Afl. uit La vie quoti-

dienne.
17.00 Telekolleg I. Cursus Engels.

08.55 Seniorengymnastik. Afl. 4.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 11. (herh.).
10.10-11.40 Schooltelevisie.
16.05 Teletekst-overzicht.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus maat-

schappijleer. Les 1 1.

tomisch nieuws.
"00 Tagesschau.
'■02 Sesamstrasse. Kinderpro-
-ramma.
'"30 Nussknacker - Ein Fall fürD-ei. Kinderserie. Afl. 1: Die ver-
Jchwundenen Hunde.
""00 Tagesschau.
*03 Talk taglich. Talkshow.530 Karin Baal und die Halbstar-

Aflevering uit de serie Gestern
Lürid Heute over de actriceKarin Baal.js°o Tagesschau.N3Medisch Centrum West, Am-
sterdam. Nederlandse serie. Afl. 12.'"3o Die Trickfilmschau. Teken-k\ ms-
"4s Geschichten von anderswo.

rOcumentaire serie voor kinderen
verre landen. Vandaag: Mexico.

1-15 Tagesschau.
AS Trickparade.
"35 " "Baywatch - Die Ret-

n'hgsschwimmer von Malibu.I^Tierikaanse serie. Afl.: Kampf derL^ehunde.
jj-30 Hier und Heute.

rv>2 Falcon Crest. Amerikaanse se-
ije- Afl.: Einladung zum Dinner.
v'sB Programma-overzicht.
v'OO ooTagesschau.
£"15 Veto.
|?'S9 Tagesthemen-Telegramm.
.'Oo Der 7. Sinn. Verkeerstips.
"03 «aMensch Meier. Spel en mu-fck.

j,'3o Tagesthemen. Actualiteiten.
"Oo Verworrene Bilanzen. Tv-filman Peter Stripp. Regie: Peter Beau-

örte verhalen voor de kerst.
■45 Urnschau.
"55 Persoverzicht.
■00 Tagesschau.
"05 ARD-Mittagsmagazin.
"45 Wirtschaft-Telegramm. Eco-

ter. (herh.).
"50 Ein Nikolaus für alle Falie. Drie

P Beverly Hills, filmportret van een inIjteverly Hills werkende priester.■erh.).
M5ZDF-info. Arbeit und Beruf.
100 Tagesschau.
".03 ««Dingsda. Quiz met Fritz Eg-

'00 Frühinformationsprogramm.
hARD/ZDF, onbijttelevisie.
jr-0o Tagesschau.
'"03 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

auf Southfork.
M5««Let's move. Fitness. Afl. 9.
»0o Tagesschau.
J-03 Gort und die Welt. Robin Hood

Nederland 1
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BBC EuropeIDrv
LIMBURGS DAGBLAD

GOED
BEKEKEN^

Met muziek van
SKY RADIO

Voorma informatie
045-739300

19.50 Weer. Presentatie: John Ber-
nard.

19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Rons Honeymoon Quiz.
22.05 Top of the HUI. Amerikaanse te-

levisieserie.
23.00 Match: Barend & Van Dorp.

Sportprogramma.
23.55 Journaal. Presentatie: Loretta

Schrijver.
00.05 Soap. Amerikaanse comedyse-

rie.
00.35 Nachtprogramma. Met o.a.

Rete Mia en Classique.

(ADVERTENTIE)

LDE TOP_
f VAN DEZE WEEK ]

Dubbel
luisterplezier
bij Vogelzang

J/f m
LED ZEPPELIN
De nieuwe dubbel CD
NU VAN 69,95 VOOR EQ9S

ELTONJOHN
Alle hits op 2 CO's AQ9S
VAN 59,95 VOOR H'SJ .

f_ü""l
WAti I
i«"."*sx« **- *"»_« !

ROGERWATËRS~
Het LIVE-CONCERT in Berlijn.
VAN 59,95 VOOR _JQ9S

til uocEiznnG
Daar kun jenietomheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

RTL Plus

Nederland 3
RTL 4

Duitsland 1
Super Channel

SAT1

iimburgs dagblad '_ televisie en radio donderdag



I De zaterdagen |B
f f Ym I Il I*l É I ÉI I 8, 15 en 22 december

IVI lH Li H k1iH ziïn wiïtot 18-00 uur geopend.
1

é
_____b_____J _J LJ L^^|MBBi^«B____B_______H_________-____B________J

I i

PP!^.^^_________s^M-__._B B^ ""-"~^H t Alle prijzen DM prijzen
P^>^ ~ ~^^P^- — - ——— — - - — ~-^B " Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant

K^^ II |r^^S'"r^~li;^~"" ~~ HFiFiiirö I * Aanbiedingen zolang de voorraad strekt
Ijjll" afwijkingen in de afbeeldingen enkennelijke

i i drukfouten voorbehouden____ L^^MÜ^—"""—"^^" I

|■;f\ | hl I tLL tm\in\m*mmmmm \. "mu:.....ii»r. 1.:.0ii.[ -Wfim

\W mW 1 __^F m^m^mW k^m\ mW -_^-_^-_^-_^-_^-_P k^m\ _____T ______! _____________________! J_^T _^_l __^lk-_^-^-_^-_! WW Êk^kW k^m\ I ./''TTN.

f A^^9b^#A||^^^^H^gnetron _ __ . . I
p -MküüEÏ^-É-B--^-—_^L—._■ Vermogen 650 Watt, inhoud 27 liter, 9 standen regelaar, I _^| V _^É 1 1 1 I

Maanetron 5055 draaiplateau, automatisch programma, elektr. tijdklok [_______^- MmT^m P ~~~___| V __É__^^B V ~___~^
Vermogen 650 Watt. inhoud 18 liter, draaiplateau, 35 I \mWmmmW^/AmWk\ W MW MWM[min, tijdklok B ■f^-~~-- ——„

m AmT k\W m mMWm^KWZ-.—^—-—-————.—_s_jl Wkw jVJÜd w w
I ~^m>vi^mM't>'.yi!SßmmmmmmmmmmmmmmaKUSe^^a I ~,,-,

, I mm -^^^/ m"m mm

UU [Magnetron SHARP R 4 V 10
Vermogen 850 Watt, inhoud 27 liter, draaiplateau, 60 1

stt\ I I min, tijdklok, 5 standen regelaar J

Magnetron W 815 Vermogen 750 Watt, 5 standen regelaar, infrarood-grill II I Kl
Vermogen 650 Watt, inhoud- 18,5 liter, draaiplateau, 11 1 | van 1300 Watt, inhoud 24 liter, hete-lucht systeem | l lj |||

■■^■■■■^■i^H___^^^BMagnetron-plus SIEMENS HF 76020 I |^B J 2...J1
/ I I Combi oven met onder- en bovenwarmte, infrarood-grill, W - :,^—!ZZ__^^i_____^^^_____!____^B
’ regelbaar 1000-1900 Watt, 4 standen regelaar, inhoud 2.7 liter, !;■ /P_^o ______^^_____fl _____^_____i _______«i ___________",' """" ~~"~ ~~~"~~~~~~^^ / | vermogen 700 Watt I WM WAm _^^ M AWr^ m _______^^B W 1

I I - _-___F__T **mTM M *ËAW* kmmW^mWj^mW^Mk^W
WËJ M \WmW\%mWÊÊ Magnetron-plus SIEMENS HF 74020, I __r .iülèlli.> JSfe" . ,«.sds_sSs. ~^: ; f«« ; Combi oven met onder-en bovenwarmte, infrarood-grill,

PHB| PBB 1 ï JM ijl \ WgWmW \ regelbaar 1000-1900 Watt, 4 standen regelaar, inhoud 2.7 liter,

mtm^m ____________f__r______!^^^H^ Enorme keuze uit accessoires |l■#■ ___^_____________| voor uw magnetron, I H

[Magnetron MOULINEX FM 5740/45 L jl
Vermogen 650 Watt, 5 standen regelaar, draaiplateau, I L : mmmm^mm^m\
elektr. tijdklok, hete-lucht systeem, quick functie-toets, I J __PV___#IV____[ ■_■ Zfl WAwTaSSa fiW WA^^rAf^Êm IjPVMJPV
gewichtsautomaat J WrAr EAr m mML E mmWltf/szE^^mV^rAY mAr m Wm^ï ■_■]

Wij staan donderdag's Ar Arm Arm l m _^_T IWIfm W mmSï^^JniMVArm Arm lm wI m k mÈtot 20.30 uur voor U klaar | Wwéfim wém _K^^ IL^^ I km.mU^ _W J^^VfmWAfLiÊ AfSI flJ^ i__■1
**—ft*wIHL) l^^^^^l Übach-Pallenberq __^^^J_d_r7Tß_X^^ ____L^_nMM_i^_J __^_i --RI -^V i^B Pfp^-i tmyrwPM mm^m^mT*TTmTmmTmmmmmuM wFT^rW mY^H WmW
P"« "*''«' __b^tV'■?_■■■■__■ i-i/i -'i-r-M-it _ _.--«-j -i-a.*?;:: -// / ir ____l_i ■__ __ __bji.i-_i ___m__________________i__i__. -3__i____ ________■__________________._______.__—________■

% *_-~___ __v^ l__U-_i -B-ïaH -_^-fl__D _!■___
v <aW _______■' jfl BHi

I «n- pIMV mf-'Mmm lochoiti m- -■■ ■ ' V __■ _V ;i l>r. I
"^A\^___É__y'__l _■?_■«*rAm ■* _L*______^ ïïch.n ■ 'r^% I_^^p^Kt/_ wTxT!____T^K?!T__rf _v^bb7_9 VSxTSHStSxiiTWH _r^__^_^-^__V_-_*_Kf_lWrf
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M-__SP*fe___. v

Wf&lmSßt _____ __________

fc. _■_► ___"_■__

Blazers 25,00
Fantasiepantalon 25,00
Puntvestjes uni 9,90
fantasie 14,90
Bloesjes 14,90
Jurkjes 25,00

X3T

) 11
i^__üi_n_lMnSR___ __a___s ______

ES

■JU
WÊÊ

-__■ ■■

Bodywarmers va. 39,75
Laarzen 39,75
Caps 42,50
Rijbroeken 79,50
Zweep 9,90
Poetsbox 25,00

I «MlUk^jjjJ 1 I' :■■"■■■■ ■ rv:®! ': l:W!W!!®S!!!!!!!®!m!m 1
BADDOEKEN
BADLAKENS PerkSo 19,75 ___

*
KEUKENDOEKEN

HEHENZAKDOEKEN fe
12 stuks 9,90 « pF

r ~-"-"-i —i UEDCiiimiiiiKORTER OF LANGER HEKENIVIUIL
MAKEN VAN UW KLEDING met vachtvoerin9MAIVfcN VAN UW M_tUINU aNc maten . diverseKlaar terwijl u wacht! kleuren—-—■ ' geen 29,75 nu I 4j9w

Jeans nERI#_KIIm9
Grote collectie 69,50 W\
Pantalons 39,75 ' B KEiWL I iBSBb \

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! _X^V
HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond parkeren |
SITTARD, Brugstraat 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond e

_rKa°tisl e

k

06-lijnen

High gays only!
[9ai eerst 06-320 en dan:
_>'s Gaydating ... 330.99
SsGAybox ... 330.11
%box Adam ... 330.33
i»box Den Haag ...330.44
fybox Utrecht ... 330.55
.Homobox ... 325.50beluisteren ... 330.22W College ... 321.08
wioschool ... 321.12Sjf. 5810 Adam- 50cpm

Probeer nu!
kaai eerst 06-320 en dan„. PARTY-LINE... 330.00■V-Line-Boxen ... 330.10. SEXDATINGVrcentrale ... 320.11?lating-NL ... 330.06
»s-Dating ... 320.04Jlad-dating ... 340.17.. 360.69, PORNOLIJNEN
J^atiek ... 320.11'°foon ... 320.01Jsage ... 322.00'"adressen ... 322.02

eerste keer ... 323.03
'interviews-3 ... 323.15
■interviews-4 ... 323.16
"interviews-5 ... 323.17"Ofoon-special ... 323.65
Jmune-sex ... 325.53Joden-sex ... 325.70... 328.30
'ty-Contact ... 330.53

bij de buren .. 330.80
l en Willem ... 320.03... 321.00... 321.18
üWen bellen ... 321.25

de Koning ... 321.50
fTics... 321.77sB. 5810 Adam- 50cpm

etc sexcontacten* met
olijke dames 50 et p/m

Qg.320.328.02
i?1 is een blond grietje, vol
boven, en heet 50 et p/m

$6-320.330.96

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

Blonde Natasja doet het met
2 buurjongens 50ct p/m

06-320.330.98
Uniek!!

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

Meisjes zoeken snel
sexcontactü 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 'n

vriendin?
Voor een avondje stappen

of voor een gezellige babbel
06-320.330.01 - 50 et p/m

Homo
Zoek je 'n lekkere boy?"

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

Weekuren voor
j*x-)pendelaars tussen
Jederland en België of
Ntsland
r^delaars, ex-pendelaars en andere

die informatie wensen over de
? hen van toepassing zijnde regelingen,reffende de sociale zekerheid en de bijzondere

9eiingen voor grensarbeiders, kunnen elke
/-te vrijdag van de maand terecht bij de
g ciale Verzekeringsbank district Maastricht,ae'ano Martinolaan 85.

>6dewerkers van het Bureau voor Belgische
x[*en te Breda en van het Bureau van Duitse]. ên te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot
ii«.'oo uur aanwezig om u alle gewenste

'chtingen te verschaffen.

dl 0r de behandeling van persoonlijke problemen,
py, nt u alle bewijsstukken en andere papieren
31 6 te brengen. Voor het spreekuur kunt u een
S^aak maken onder tel. 043-821600.

~-?ggrag 72x 60x 54x 48x
-JMJOO 103- 117,- 126- 137-
--IOjOO 199- 226- 244- 267,-
JjjOO 299- 339,- 367,- 401--- 498- 538- 588-
-i°-000 599- 679,- 734- 802-

Elf. jaarrentevanaf 13.4%
Elk bedrag tot 100.000-en andere looptijd mogelijk

*v^, Overlijdensrisico meestal gedekl

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
Eff. rente p. jaar vanaf 13.4%

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN
Vraag gratis advies bij uw intermediair

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
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/m

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

06-320.330.66
Homo

Het is wel slikken voor die
hete jongens

06-320.330.88 - 50 et p/m
De allerheetste meiden zijn
op zoek naar jou!!50 et p/m

06-320.320.36
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

Kontakten/Klubs

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

Sauna, bubbelbad, S.M kamer, video. Leuke pittige meis-
jesverwelkomen 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.

Maastricht privé
Ongedwongen relaxen, met een keuze uit div. meisjes,

geen verplichtingen bij kennis maken.
Jodenstraat 2 Maastricht. Tel. 043-254183

Wie zoet is krijgt lekkers
Wie stout is de roe !

Privéhuis Michelle
Tel. 045-228481/229680

T+A AMITSUBISHI _f__krr~} THOMSONO ____kSr-^ __, KENWOOD M hMaGnat ÉlfC speaker systems 4'hiH'iï
ROTEL TAWOT rj
ONKYO I—' Ban9&0ll_sen a jCVÜfI

_^**_«^S-\ ff ■ /..-CTWJNitS[_fl__ia_l|@) W Sra^

Nu ook luisterkamers

ÜBSHffl

Randstad mfSlkheeft volop

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 enig
werkervaring in de verzorgings- of schoonmaakbranche te
beschikken.

Informatie bij Bernadette Cousin of Marleen Ackermans,
tel. 045-71 31 00,
Heerlen, Akerstraat 26.

-.r randstad uitzendbureau

045-326191
Escortservice. All-in.

Brigitte Privé
Uiterst discr. 04490-48140.

Gezellige
dames

charmant, discreet bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895

’ 50,- all in
een leuke prijs in deze dure

tijd, 045-423608.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Monika
Escort 045-729532

van ma t/m vrij

Buro Yvonne
weer nieuwe adressen
Sittard 04490-23203.

Nieuwe meisjes bij

privé
Yvonne

jonge sexy meisjes in zeer
pikante lingerie. Ma-za 11-
-24 u., zo. 15-24 u. Kapelw.
4, Kerkrade, 045-425100.

Videoclub
Heerlen, film v.a. ’ 20,-.

045-718067, meisje aanw.
Flinke assistente gevraagd.

Nieuw-Escort
045-320905

v.a. 's morgens 09.00 uur

Diana Escort
045-320323

vanaf 's morgens 10.00 uur.

Privé
Volslanke vrouw m. Chantal

23jr. (slank). Meesteres
Salja 045-254598

Peggy Privé
04490-74393

Ma-vr 11.00-22.30 uur
Vanaf 8 dcc. 046-374393.

Buro Geleen
Bemidd. in discrete

adressen van dames
Tel. 04490-48768

Na 8 dcc: 046-748768.
Discreet relaxen en

gezelligheid geboden in
Bar ma Cherie
Tevens vragen wij voor

direct meisjes. Intern- mogelijk. Tel. 045-241829

Patricia
af 10 uur, ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr.

Nieuw Biggi
Vroenstr. 16 Kerkrade,

Bleyerheide, ma-vr. v. 10-
-20 u., tev. meisjes gevr. Tel.

045-463209

Escort
All night service van 22.00-

-06.00 uur. 045-462257.

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13. led.
dag geopend van 20.00-
-04.00 uur. 045-416143.
Nieuw Escort-service.

Privé en escort
045-720916

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden.
En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten

" worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moetwat aanveranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIET MAKEN

S>K M_________H__________TX//
f£J Veilig Verkeer Nederland

BRISTOL VOORDEEL PAKKERS

__________ _________ "u WW________________»._»-..-»»"*<** 'f 4_H_i K'iwifs Wi js\ J v,

i___K____F *i sweatshirt in de kleuren zwart, taupe, lila, rosé en bordo. Maten S-M-L-XL|._ Jg blue en black denim mË katoenen

Jw *
» m\Wf <JË bordo en mosgroen. Maten S-M-L-XL 5-pocket pantalon J. heren pantalon g$

_^<^ .JJP öèÉli^y Normale prijsM&rA^Afa Bristolprijs 40.- _%BMf" tailleband antraciet en bordo.'
/<__l____-i

_-^É_i__#^^^^ Bristolpnis 40- W%ËM \ \mW~W9 \ Maten 36 -48 Maten 46 -56

| _47» | HTH _RZTI
VOORDE LPAKKIiR ■ V L -_L^___J^^ryHriTiT^i^B ,>exjbeieiederm°iièreinzwarten gr,|s

ai^ LEDER GEVOERD leder 9evoerde molière <Jijjïï>
Qjy ___ 'T 'n de kleur zwart. nyion trimschoen met suède versterkt.

VOORDEEL I mi tl r^l 1 f 1 Ifl ïëëiïilZ^
PM_\_\Cl\J DIJ fi—-*l-_-N l^^^' !,^!_^"^ I SJj2„^ 1
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Laten we deze maand
maareens lekker

eenvoudig beginnen.
, —y—% _B__K ____i H____-. ÉK

.JmWtÊËRr jJiffM- ' Êm WÈmm.Jm^ÊmWmr ■ -** -■> **■w 'tS_f?C _■ ____■_. Jfttfr3 *_ '«■

-'«PP j&,:
_>_____^^ ,-_________,_

___________■->* xJr m_. ■-^ü--1^ JE P» |^ V^^PRHk
____________

*--* .HP^* -g-^fe Bus*' Hl. . ..:rv---■__. AfT-*- -i- _____-^_ ab. ___"" ____f&^___ ~-*^___fc _<i_K___l
_____H_________r_____V mßmt ...fIL n f i^*f KfiÉfr _^T>>V__________ Rr~" I_Bl

__.y_♦ * JK.i/jÈu S-tbi-T- ___FT

H_______!T^l itfcttv __■

n^^ ~ ________ ~^_______
J B^^--____ö__B3p* wtrYZ, __P_2_ ______*_____■ss_p^^^^__

Jffödfl _____ "*_^ V n_ Pers°neni /__r^^i_ __r KTÉ ■/ CQrnh I
SLJCces van &t k'jken °rnrje"'êe maand, m - \

fl V rUStiëa3 n. eGerste-Maarv Staater \

ÉÉ_i / 'y maalorVdpfü e§t,hebtu /
""^^ _PP / '&QStm I

Nieuw uit de diepvries: Haust beschuit in 'n doos. Mona volle fruitvoehurt l'^'fTJ^Ji. ■ Witlof, IQC -rfjftrrsf?.
CM Pizza Quattro Sorprese, - Nieuw in ons assortiment: 12 beschuiten in'n diverse smaken 1 "7Q ? J'/V^K^W SOOgram l._lO Navelsinaasaooelen aaavier verrassingen in één pizza: bexhuit 'beschuit doos, verpakt in 3 pakketjes van 4 stuks.Ze blijven beker 0.5 liter ,2v23 L/\Ó "v 3 Jonapniri i _-_^ net 2 kilo ' _£ 99salami metchampignons, -"»« THaT, daardoor langer vers en breken mindersnel. saSh'.nri.nnPi kim L99 *-■«-'*-'
kip-kerrie metvruchten, * . Ter kennismaking nu extra voordelig. Felix brokjes voor dekat £^l¥^&ÊLk^^\ r=ï nandappei, kilo A.-_y._/ _.#R|DA
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