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Bijdragen
Volgens Galvin wil iedere generaal
natuurlijk dat alles in orde is voor-
dat het conflict losbarst. Hij sprak
zijn tevredenheid uit over de bijdra-
gen die de Europese landen hebben
geleverd aan de strijdmacht. „Uiter-
aard zou ik manieren kunnen op-
noemen waarop landen meer had-
den kunnen doen", zo voegde hij
daar aan toe.
Galvin zei dat het overbrengen van
het Amerikaanse Zevende Leger-
korps van zhn bases in Duitsland
naar de Golf bijna is voltooid. Vol-
gens Galvin loopt de operatie zelfs
iets vóór op het schema.
Twee Amerikaanse vliegdeksche-
pen en hun begeleidende vlooteen-
heden met aan boord 16.000 matro-
zen en mariniers zullen nog vertrek-
ken van hun bases in het oosten van
de Verenigde Staten ter versterking
van de troepen van 'Desert Shield'.
Het gaat om in totaal 16 schepen
waaronder de vliegkampschepen
'America' en 'Theodore Roosevelt'.

Schepen
In het gebiedvan de Golf bevinden
zich al drie vliegdekschepen: 'Ken-
nedy', 'Saratoga' en 'Ranger'. Daar-
mee zal de Amerikaanse marine-
aanwezigheid komen op een totaal
van meer dan 50 schepen. Dit is
meer dan op het hoogtepunt van de
oorlog in Vietnam.
Groot-Brittannië riep voor het eerst
sinds 25 jaarreservisten op met het
oog op de crisis in de Golf. De reser-
visten moeten het tekort opvangen
waarmee het Britse leger kampt als
gevolg van de inzet van medisch
personeel in de Golf.
Intussen stelt Israël pogingen in het
werk de oplopende spanning met
het buurland Jordanië te verminde-
ren.
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OAS veroordeelt
staatsgreep

in Suriname
WASHINGTON - De Organisatie
van Amerikaanse Staten (OAS)
heeft gisterenop een spoedzitting in
Washington eenstemmig de staats-
greep in Suriname in scherpe be-
woordingen veroordeeld.
De permanente raad van de OAS
nam unaniem een resolutie aan
waarin zij stelt dat de militaire
staatsgreep 'de fundamentele rech-
ten van het volk van dat land
schendt om te leven in een systeem
van vrijheid en democratie. De re-
solutie spreekt verder over een 'ge-
welddadige schending van de de-
mocratische orde van een lidstaat.
De zaakgelastigde van Suriname,
Glenn Alvares, nam niet deelaan dé
stemming. Hij zei in een verklaring
dat er nog onvoldoende informatie
beschikbaar is en dat de OAS daar-
om nog niet in staat is om een even-
wichtig beeld te vormen over de si-
tuatie in Suriname. Alvares verving
ambassadeur Udenhoudt die in Pa-
ramaribo is.

IJsbeer-drieling: in Blijdorp
Van onze correspondent

ROTTERDAM - De maand de-
cember is in vele opzichten een
echte feestmaand geworden voor
deRotterdamse Diergaarde Bhj-
dorp. De dierentuin bestaat deze
maand vijftig jaar, er werd een
olifantje geboren een ijsbeer-t-
-weeling en als klap op de vuur-
pijl heeft ijsbeermoeder Katrien
het leven geschonken aan een
drieling.

Net als bijna een maand geleden
(op Sinterklaasdag) bij de ge-
boorte van de ijsbeertweeling
van moeder Mien, waarvan er in-

middels één is overleden, is het
ter wereld komen van de ijs-
beertjes van Katrien 'ontdekt' op
de televisiebeelden, die 'live' uit
het winterverblijf van de ijsbe-
ren komen. Ijsbeer Theo, die op
ditmoment in deAntwerpse Zoo
verblijft, is ooknu weerde vader.
De beertjes bevinden zich op dit
moment in hun binnenverbnj-
ven, geheel geïsoleerd van de
buitenwereld tijdens hun winter-
rustperiode van half november
tot half maart. Moeder en kinde-
ren maken het, voorzover be-
kend, uitstekend.

NAVO-opperbevelhebber Galvin tevreden over bijdragen Europese landen

Troepenmacht in Golf is klaar'
H Van deredactie buitenland. AM - De multi-nationale troepenmacht die in
Jtkader van de operatie 'Desert Shield' in de Golf is ge-Jjprd zal op 15 januari klaar zijn om, indien nodig, IrakM Koeweit te verdrijven. Dit heeft opperbevelhebber

—T-* de NAVO, de Amerikaanse generaal John Galvin,
Speren gezegd.

v-n was in Rotterdam, waar hij
inladen inspecteerde van Ame-aans legermaterieel aan boord

CJ' schepen met bestemming de
/^ische Golf. De Veiligheidsraad

* de Verenigde Naties heeft zijn
"keuring gehecht aan het ge-

9,'k van geweld indien Bagdad na
.tónuari Koeweit niet heeft ont-
fcd.
.Amerikaanse president George
l** zei onlangs dat de legermacht
|)et gebied nu gereed is voor de

QjH Een aantal hoge militairen
MP onlangs doorschemeren dat het

mogelijk tot half februari zal duren
voordat ook de jongste lichting troe-
pen de strijd aan kan.

Forse tegenvaller
pensioenpremies
voor ambtenaren

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De overheid zal 3,8
miljard gulden extra op tafel moe-
ten leggen aan pensioen- en vut-pre-
mies voor ambtenaren. Alleen dan
kunnen de aanspraken op den duur
waar gemaakt worden. De premie
voor het ouderdoms- en nabestaan-
denpensioen moet blijvend zon 8
procent omhoog, voor vut- en inva-
liditeitspensioen met 0,7 procent.
Topambtenaren hebben dit het ka-
binet laten weten. De zaak speelt
een rol bij de tussenbalans, die het
kabinet begin volgend jaar gaat op-
maken.

De forse premieverhogingen kun-
nen op een aantal manieren beperkt
worden. Zo zou de afstemming van
ouderdoms- en nabestaandenpen-

sioen op de toename van de wel-
vaart omgezet kunnen worden in
een afstemming op de jaarlijkse in-
flatie. Zo wordt waardevastheid in
plaats van welvaartsvastheid het
uitgangspunt. Bij beide pensioenen
zou ook de basis voor deberekening
ervan, het laatst genoten loon, om-
gezet kunnen worden in een relatie
met het gemiddeld verdiende loon.

Een andere mogelijkheid is om de
vut-aanspraken te koppelen aan het
aantal dienstjaren. Het invaliditeits-
pensioen zou gekoppeld moeten
worden aan een aantal soorten be-
roepsgebonden arbeidsongeschikt-
heid.
Tegelijk zou de uitkering afgestemd
moeten worden op de ww, zou de
hoogte van de uitkering gekoppeld
moeten worden aan de mate waarin
iemand nog kan werken in plaats
van het huidige criterium (hoeveel
kan iemand nog verdienen), en zou
het begrip passende arbeid ruimer
gehanteerd moeten worden.

Er kunnen ook besparingen optre-
den door de premie voor ouder-
doms- en nabestaandenpensioen te
verdelen over werkgever (lees: over-
heid) en werknemer (de ambtenaar).
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Twaalf doden
bij busongeluk
MADRID - Op een snelweg in een
buitenwijk van de Spaanse hoofd-
stad Madrid zijn gisteren twaalf
mensen om het leven gekomen en
25 gewondgeraakt toen een bus uit
de bocht vloog en op een muur bot-
ste.

Ooggetuigen vertelden dat de be-
stuurdervan de bus de bocht te snel
nam. Hij probeerde nog te remmen
maar sloeg over de kop en vloog
recht op een veiligheidsmuur af. De
bus raakte ook de paal van een groot
verkeersbord waardoor het dak eraf
scheurde.

De luxe-bus, die speciaal wegens de
kerstdrukte was ingezet, was met 37
passagiers op weg van Madrid naar
de stad Vigo, in het noordwesten
van Spanje. Volgens de busmaat-
schappij waren er twee chauffeurs
in de bus. Het is nog niet bekend of
zij het ongeluk overleefd hebben.
Onder de doden was één Senega-
lees, de anderen waren waarschijn-
lijk allen Spanjaarden.

Kans op acties
wegtransport

UTRECHT - De kans op acties in
het wegtransport (totaal 82.000
werknemers) is groter geworden nu
dewerkgevers geen heil zien in her-
vatting van het cao-overleg. De ka-
derleden van de vervoersbonden
van FNV en CNV verwierpen afge-
lopen zaterdag het laatste bod van
de werkgevers en eisten in januari
hervatting van de onderhandelin-
gen. Maar de werkgeversorganisa-
ties NOB, PCB, KVO en FNK lieten
gisteren weten dat ze bij hun laatste
bod blijvenen dat verder onderhan-
delen geen zin meer heeft.
De werkgevers boden behalve een
loonsverhoging van 3 procent nog
eens 0,7 procent voor andere zaken.
De bonden eisen 3,5 procent loons-
verhoging plus nog eens 2 procent
loonruimte voor verbetering van
werkgelegenheid en arbeidsom-
standigheden.
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" Een actievoerder van de 'North Atlantic De-Fence Mo-
vement' wordt bij de vliegbasis Volkel afgevoerd. Daar
werden gistermiddag acht personen aangehouden, omdat
zij bezig waren gaten in de hekken van de vliegbasis te
knippen. De acht 'onthekkers' worden voorlopig vastge-
houden. De arrestanten wordt openlijke geweldpleging
ten laste gelegd, 's Ochtends waren bij de ontruimingvan
een vrèdeskampje bij de basis in het dorp Zeeland al 21
vredesactivisten aangehouden en alle bezittingen in be-
slag genomen. Van de groep werden twintig personen 's
middags weer vrijgelaten.
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Conceptueel
Toen Kazuo Katase 27was kwam hij
naar Europa - hij vestigde zich in
Kassei in 1974- in een periode waar-
in de conceptuele kunst in het Wes-
ten toonaangevend was. Hij heeft de
ideeën die aan die kunstrichting
richting gaven op zijn eigen manier
verwerkt, vanuit zen-boeddhisti-
sche uitgangspunten als verbon-
denheid met de natuur en gericht-
heid op het hiernamaals.

'Ik begrijp watKatase bedoelt' moet
een Zwitserse tentoonstellingsma-
ker hebben geroepen terwijl hij in
een cabine boven de afgrond zweef-
de die Mürren scheidt van de Schil-

thorn: hij zag daar een huis in de
sneeuw dat een hemelsblauwe ge-
vel had. Hetverdween in dekleuren
van de helling en van de lucht.

Tegenstellingen opheffen en werke-
lijkheden twijfelachtig maken, dat
alles hoort tot het concept van Ka-
zuos conceptuele kunst. Daarbij
gaat hij met grote discipline en met
oosters raffinement te werk.

„Hij heeft van de hele galerie een
perfecte maquette gemaakt", ver-
klaart Wanda Reiff, nog steeds on-
der de indruk. Dit ambachtelijk
pronkstuk staat op tafel, alles klopt
tot op de millimeter.

Het meest wezenlijke deel van zijn
presentatie bevindt zich op de ver-
diepingen: „Je moet het gezien heb-
ben". En dat kan aan iedereen ge-
zegd worden, want wat men daarbo-
ven ondergaat, in een merkwaardag
blauw licht, is heel ongewoon. Het
is ook heel sober, zonder een spoor
van opdringerigheid, maar daarom
niet minder suggestief. Men ziet
daar- nu op devloer - weer de scha-
duwvormen van deramen in zwart,
die een rode zweem krijgen in het
blauweschijnsel.

Er zijn verlichte diorama's van fo-
to's in negatief. Een daarvan toont

een stuk gevel van de binnenplaats.
Het reflecteert in een glasplaat die
feilloos op de juisteplaats is neerge-
zet tegen een roodachtig scheme-
rende achtergrond: het wordt op on-
verklaarbare wijze, drie-dimensio-
naal.

exposities

Belgische kunstenaars
in Artisart

MAASTRICHT - In Galerie Arti-
sart, Grote Gracht 43 in Maastricht
vindt zaterdag 5 januari om 17.00
uur de opening plaats van een expo-
sitie van de kunstenaars Paul Eur-
lings (etsen) en Ivo Strauven (bron-
zen beelden). De galerie is geopend
van dinsdag tot en met zaterdag
13.30-17.30 uur. De tentoonstelling
loopt tot en met 9 februari.
Tijdens zijn werkzaamheden als
aardewerk- en porceleindesigner
trainde Paul Eurlings (1937) uit La-
naken zich in het feilloos tekenen
van bladmotieven en arabesken. Dit
werd een element van zijn artistieke
handschrift. Eurlings baande zich
gedurende dertien jaar een weg in
de grafiek. Aanvankelijk beoefende

hrj de steendruk en de zeefdruk,
maar tenslotte koos hrj toch voor
het etsen.
Inhoudelijk zijn de etsen een com-
binatie van verschillende beeldende
technieken, ontstaan uit collage- en
assemblage-technieken. Paul ont-
wikkelde deze techniek verder in de
zone tussen sculptuur en schilder-
kunst. Als ingrediënten gebruikt hij
houtlijm, krijt en olieverf. De kun-
stenaar wordt vooral geboeid door
de expansieve groeikracht van bo-

men en de grillige impuls van het le-
ven.
De Belgisch kunstenaar Ivo Strau-
ven werd in 1950 geboren en genoot
zijn opleiding aan de Stedelijke
Academie voor Plastische Kunsten
in Genk. Hij verwijst in zijn werk
naar reële vormen in de natuur. Hij
verstaat de kunst óm zijn sterkste
indrukkenvan de ondergang te red-
den en niet geheel te laten vergaan.
Ze sterven wel in steen (zwarte Bel-
gische marmer) maar gaan daarin
een nieuw leven leiden, namelijk
dat van gekoesterde kadavers en
fossielen. De bronzen van Strauven
zijn spiritueel en brengen ons in de
trancedente wereld van geestelijke
wezens, een engel bij voorbeeld.

# Ets van Eurlings bij Galerie Artsart in Maastricht

Schoorsteenmantel
Er is een kamer met een voor de ge-
legenheid opgerichte schoorsteen-
mantel onder de titel 'De vliegende
Hollander' naar een lichtgevende
copie van het gelijknamige schilde-
rij van Turner. Het dient als haard-
plaat en gaat op in een geraffineerd
spel van vorm en licht, waarin men
tegels waarneemt, marmer en de
simpele vorm van een boot boven-

Dit is geen nauwkeurig geregis-
seerd kijkspel zonder meer. Niet al-
leen omdat er verwijzingen zijn naar
dood en drama, met het beeld van
een schaduw op een muur in Hiros-
hima, maar vooral omdat de stilte
een wezenlijk deel uitmaakt van de
presentatie: hier spreken alleen de
stemmen van de stilte. Dit is geen
betogende conceptuele kunst naar
Westerse traditie - dit is kunst als
meditatie.

Niemand kan in deze streken zo het
woord 'prachtig' uitspreken als
Wanda Reiff. In het rollen van de
rrrs is heel haar emotie gevangen.
En de liefde voor haar bedrijf, waar-
van ze het dit keer moet hebben,
want er is van deze projecten nau-
welijks iets te koop.
Galerie Wanda Reiff, Maastricht
Kazuo Katase, tot 10 januari.

pieter defesche

recept
Sateh babi

Benodigdheden voor 4 personen:
500-600 g varkensvlees (hamlappen
of procureur), 4 sjalotjes of 2 dunne
preien, 2 teentjes knoflook, 2 gema-
len kemiries, Vz tl laos, '/_ tl kurkuma,
'/2 tl gemberpoeder, Vi el koriander, 4
el hete maïsolie, 1 el tamarindemoes,
4 el ketjap, 2 tl Javaanse bruine sui-
ker, 2 citroengrasstengels, 2 djeroek-
poeroetblaadjes, 2 dl santen.

Snij varkensvlees in stukjes. Snipper
sjalotjes en vermeng met knoflook,
kemiries, laos, kurkuma, gemberpoe-
der, koriander en komijnpoeder en
maal in de mixer tot moes. Fruit in 4
el hete maïsolie zonder dat het meng-
sel van kleur verandert. Daarna toe-
voegen de tamarindemoés, ketjap,
bruine suiker, citroengrasstengels en
santen en laat onder voortdurend
roeren het mengsel inkoken tot een
dikke saus. Laat afkoelen. Laat in de
saus het vlees vier uur afgedekt in de
koelkast marineren en rijg daarna 5-6

blokjes aan sateh-stokjes en wentel
ze nogmaals door de saus. Grill ze bo-
ven een heet houtskoolbed of onder
de grill bruin en gaar. Kook de saus
flink door en roer 2-3 el pindakaas er-
door.
TIP: De gemarineerde stukjes vlees-
na uitlekken in wok of wadjan in wat
olie gaarbakken. Eventueel wat grof
gesneden ui en taugé toevoegen.
Saus er apart bij serveren. Lekker
met rijst, nasi of bami.

iiuub meijer

kunst

Werk van Japanner bij Wanda Reiff in Maastricht

Kazuo Katase en de vervreemding
MAASTRICHT - Er is geen hond te zien, deze keer, bij Wanda
Reiff. Er heerst een stilte die de straatgeluiden opsopt als een
spons. De entree baadt in wit licht, maar het is geen alledaags
licht: het wordt tot zwijgen gebracht door het nachtzwart van
een raadselachtige constructie, diemaar heel even aan een hok
doet denken of aan een huis met een verlicht raam. De vorm
verloopt van smal naar breed; alledaags gebabbel besterft hier
de bezoeker op de lippen: dit is een katafalk.
Een levensgrote zwart-wit foto van een raam van de galerie
lijkt niet meer dan dat - totdat men ziet dat het licht dat door
het raam naar binnen valt zwart is: een averechtse schaduw.

Die ambivalentie, die vervreemding
van alledaagse verschijnselen te-
kent het'kunstenaarschap van Ka-
zuo Katase, geboren in Japan kort
na de bom op Hiroshima. Hij kreeg
in dat landeen opvoeding in strenge
boeddhistische traditie. Hij begon
zijn loopbaan als fotograaf. Zijn
eeuwige neiging om positief en ne-
gatief tegenover elkaar te stelleYi,
komt volgens sommigen daaruit
voort - ook het idee om het lichtvan
het raam door schaduw te vervan-
gen.

" 'Mutter' van Kazuo Katase uit 1988

Initiatiefkomt voort uil kritiek op CJP

Theaters komen met
eigen kortingskaart

HEERLEN - Er komt naast het
Cultureel Jongeren Paspoort een
andere, nationale theaterpas die
jongeren tot 26 jaar korting geeft
bij bezoek aan schouwburgen,
middelgrote en kleine theaterza-
len. De Jongeren Theater Kaart
(JTK) komt in mei volgend jaar in
omloop en gaat 7,50 gulden kosten.

Van elke verkochte kaart mogen
de theaters zes gulden houden om
vrij te besteden. Anderhalve gul-
den is bestemd voor de Stichting
Promotie Theater- en Concertbe-
zoek (SPTC), die de kaart gaat uit-
geven naast de theater-kadobon.

De SPTC verwacht dat de theaters
het geld zullen gebruiken om jon-
geren in de eigen stad of regio
meer bij het theateraanbod te be-
trekken.

De Vereniging van Schouwburg-
en Concertgebouw Directies
(VSCD) steunt het initiatief krach-
tig. De ontwikkelingen bij het Cul-
tureel Jongeren Paspoort (CJP),
waar het aantal betalende leden de
laatste jaren is gekelderd van
250.000 tot ongeveer 100.000, geven
volgens de VSCD alle aanleiding
voor een nieuwe, speciaal op thea-
ter gerichte kortingskaart voor
jongeren.

Overigens adviseert de SPTC de
theaters het publiek met de JTK
dezelfde korting te geven als de
houders van een CJP. Maar de
theaters zijn volkomen vrij in het
bepalen van de hoogte van het be-
drag, evenals in hun keuze om
JTK- en/of CJP-abonnementen te
verkopen.
Het nieuwe initiatief van de SPTC
komt voor de stichting CJP, die
door een mislukte ledenwerfactie
voor grote financiële problemen
staat, op een wel zeer ongunstig
moment. Als gevolg van de leden-

werfactie, waarbij jongeren tot 1
november van dit jaar een gratis
CJP-abonnement kregen bij de
aanschaf van een woordenboek
van Wolters-Noordhoff, is een te-
kort ontstaan van 150.000 gulden.
Bovendien haalt het CJP het voor
dit jaar begrote aantal van 145.000
betalende CJP'ers niet, wat nog
eens een tekort van 150.000 gulden
veroorzaakt.Wim van de Zwan,
chef van het landelijk CJP-bureau
in Amsterdam noemt het 'bijzon-
der jammer' dat Nederland naast
de 'hausse' van credit-cards en an-
dere passen, 'nu ooTc al een verko-
kering krijgt met een exclusieve
theaterpas.'
De Jongeren Theater Kaart zal in
1991 op brede schaal worden inge-
voerd. „Uitgezonderd Utrecht, Til-
burg en Breda. De theaters hebben
daar zelf al lokale initiatieven ont-
wikkeld. Maar Limburg zet er zelfs
zijn eigen provinciale jongeren-
theaterkaart voor opzij," zo zegt
een woordvoerder.

Herdenking
Matthias Kemp
VALKENBURG - In Kasteel Oost
in Valkenburg aan de Geul vindt
zondag om 15 uur een literaire bij-
eenkomst plaats van het Letterkun-
dig Centrum Limburg, De Cande-
laer, rond de figuur van de Lim-
burgse schrijver Matthias Kemp.

Matthias Kemp werd honderd jaar
geleden, op 31 december 1890, in
Maastricht geboren. Hij overleed op
7 augustus 1964.
Het programma bestaat uit: cause-
rie door Adrie Gorissen - kenner
van Matthias Kemp - over de
broers-dichters Pierre en Matthias
Kemp, voordracht door dr Harry
Prick en persoonlijke herinnerin-
gen aan Matthias Kemp door Paul
Haimon

Maastrichts
Salon Orkest
in Heerlen

HEERLEN - Het Maastrichts Salon
Orkest onder leiding van André
Rieu geeft dinsdag 1 januari een
feestelijk nieuwjaarsconcert in de
Heerlense Stadsschouwburg.
Onder het genot van gezellige mu-
ziek, een glas champagne, koffie en
oliebollen kan men elkaar vanaf 15
uur alle goeds voor het nieuwe jaar
toewensen, tenor Wim Steinbusch
zal het concert, onder leiding van
Stehgeiger André Rieu, extra luister
bijzetten.

Bach recital
EYS - In de kerk van Eys wordt op
zondag 30 december om 16.00 uur
een orgelconcert gegeven door
Hans Leenders. Het betreft een
Bach recital waarin voornamelijk
koraalvoorspelen met betrekking
tot de kersttijd ten gehore gebracht
zullen worden op het historische
Müller-orgel (1844). Tevens zal er
door de sopraan Tonny Suilen en de
bariton Frans Kokkelmans mede-
werking verleend worden aan dit
concert

Wilma Bieren
sopraan, op

HEERLEN - Tijdens het f*
sie-programma 'Tijd voor
dat op dinsdag 1 januariop Ij.
om 22.00 uur wordt uitgezf^
zal de in Maastricht gebore^'
praan Wilma Bierens-V^.
werken van Mozart ten gy;
brengen. R.

Ni

Rousseau voor
Van Gogh-musen

AMSTERDAM - De Nederlt
Gasunie heeft het Van Gog'
seum ter gelegenheid van he1
Gogh-jaar een werk van de F
landschaps- en stillevenscl
Philippe Rousseau (1816 - 18Ö
schonken.
De pastel 'Stilleven met perzik
een wijnfles' is een belangrijk'
winst voor de collectie, zo hee
museum bekendgemaakt.
Rousseau werd tijdens zijn I
voortdurend vergeleken mci
grote voorbeeld van een ee^
der, de stillevenschilder Char<

Oplossing van gisteren

HA S ï 0 D O NAi
0 - T I R 0 L -p~;
OH-KAM-Lh
R A S - N. - E EÏj
SATE-OPEJ/
-SALARIS Sc
ST.AF-KE hfa
TIL-L-K Ehei
EG-ZOT- S

d
1 - N E G E N - *ac
L U S T E L 0 OÏJ

Rn]

cryptogran

Horizontaal: 1. Voortreffelijk orkestje
datover een aanzienlijke som geld be-
schikt? (14); 8. Bezorg mij een zuivel-
produkt als broodbeleg! (9); 9. Kweek-
plaats voor contanten? (3); 10. Wijze
van voorstelling betreffende binnen-
goed? (9); 11. Die van mij ken ik door
en door! (8); 13. Bedrijf van een nota-
ris? (4); 16. Geen prijs voor zon pen-
netje! (4); 17. Uiterste verdediging te-
gen hevige storm? (8); 19. Produkt om
de groei van een snor te bevorderen?
(9); 20. Slaat men er munt uit dat dit in
dienst ontbreekt? (3); 21. Gooit hij de
personen naar buiten die dit gerecht
niet wensen te betalen? (9); 22. Wordt
er wel aangegeven hoe men aan de
gegevens komt? (14).

mmmi ■■"■*" T(

Verticaal: 1. Bot van een grote inK n
(9); 2. Waterplant die in een ltalia£r
rivier groeit? (5); 3. Magische pl^A
het voorhoofd van een paard? (8
Akker die niet op eerlijke wijze is
kregen? (9); 5. Imitatie van een to'[estuk? (6); 6. Van zon onzelfstaL
persoon verwacht men geen on*l-.
nend antwoord! (9); 7. Breng deze
pel in veiligheid! (4); 11. Fuivend^
ziger in een stoptrein? (9); 12. J<-A
ook zon vlinder mogelijk wel eens' '<
gen? (9); 14. Aan dat hout uit Noof
gen komt maar geen eind! (9); 11r
biedt het reeds tekoop aan op str^
gezelschap van zes anderen (8)jl
De verwarde turner zag op tege^
revanchepartij (6); 19. 't Is zaaH.
een tandarts deze met veel gev?
trekken! (4); 20. Die is per definit"
bed te vinden. (5).
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Staatshoofd houdt vast aan compleet verwijderen racisme

Dc Klerk veroordeelt
geweld in Zuid-Afrika
APSTAD - Het geweld in
d-Afrika kan de overgang
f de democratie vertragen.
heeft president F.W. de

rk gisteren gezegd. „Het
iwe Zuid-Afrika kan niet
de grond komen in een

"r van geweld, anarchie en
acht", aldus het Zuidafri-
tise staatshoofd in zijn laat-
toespraak in het openbaar
et jaar 1990.

e eerste tien maanden van het
1 afgelopen jaar zijn meer dan

""mensen bij politiek geweld om
even gekomen, zo heeft het on-
nkelijke Zuidafrikaanse Insti-
voor betrekkingen tussen ra-

-1groepen kort geleden gepubli-
d.

■* dan 1.000 vonden de dood bij
echten in de buurt van Johan-
Wrg tussen ledenvan de Xhosa-
Zulu-gemeenschap en tussen

Rangers van het Afrikaanse Na-
sale Congres van Nelson Mande-
|n de er mee concurrerende Inka-IVrijheidspartij van 'Chief Man-
whu Buthelezi.
prisen die aan geweld vasthou-
h waarschuw ik er voor datZuid-
pka hen de rug zal toekeren enI de geschiedenis geen notitie van
"Zal nemen", aldus De Klerk. „Ik
<* deze destabiliserende acties
strekt onnodig en ook onwettig,
doen ernstige twijfel rijzen aan

rare bedoelingen van hen die dit
F-odige lijden toebrengen aan on-
Ndige mensen en gemeenschap

echten
afgevaardigden naar een confe-

Fe van de Labour Party, een par-
Ivan de bevolkingsgroep van de
Palingen, hield DeKlerk voor dat
[Aasthoudt aan het compleet ver-
deren van racisme en discrimi-
r - „In het nieuwe Zuid-Afrika is
!;n Plaats voor racisme. Alle bur-,s moeten dezelfde " rechten heb-. ■"■ de normale rechten die het
Jserschap in elk ander land bc-
'st* Wij, kunnen alleen slagen als

s°lidair met elkaar zijn. Nie-
-3- in ons land kan zich afzonde-
e Aan zijn medeburgers", aldus
J^lerk. „Er is een onlosmakelijk
j°and tussen ons sociale, politie-
etl economische overleven".

ij: Zuidafrikaanse staatshoofd zei
N)n Ziin met de vooruitgang die in
Lu geboekt is op de weg naar het
"3m

S brengen van een nieuw,

lQpocratisch bestel dat een eind
e-A ma-i,en aan drie eeuwen over-
ei^Slr-g door de blanke minder-

Litouwen wil met
Moskou overleggen
ter v *US - Litouwen eist niet lan-
Cel*jkh ■ oskou dat het de onafhan-
Cent d van deze republiek er-
>ver er gesproken wordt
iet n cheiding van de Sovjetunie.
"sret

Parlement in Vilnius heeft gis-
lotTie^en besluit in deze zin aanëe-
'fjj t n- Hiermee hoopt het de weg
ter, J; voor onderhandelin-gen het Kremlin.
"Het l. mt er°P neer dat we alle
fen garden voor onderhandelin-
tii* s "^t Moskou laten vallen", al-
D-jp, re geringswoordvoerster Rita

118- "Hiermee tonen we eens te
liet of'u 26 goede wil, maar ik weet

'het iets zal uitmaken."
i^j*.

0 verklaarde zich op 11
%M 0 Jaar onafhankelijk, waar-

e sk«u een economische blok-
'ek "joelde tegen de rebelse repu-

Vuu *e werd in juni opgeheven
t
ue*de partijen zich bereid toon-

de to(f ,onderhandelen. Vilnius zeg-
den het> zodra de onderhande-

len ,met Moskou zouden begin-
fW e onafhankelijkheidsverkla-

rt
0r honderd dagen zou op-

'e v *;en* Maar sindsdien zijn zelfs
or°nderhandelingen op een
sPoor geraakt.

vinrJt ?resident Michail Gorbatsjov
n^at een Sovjetrepubliek zich

kan afscheiden als tweederde

van haar bevolking daarmee per re-
ferendum instemt. Dit staat ook in
het Unieverdrag dat dezeweek door
het Congres van Volksafgevaardig-
den is aangenomen.

Dit zou in Litouwen geen probleem
zijn: volgens een opiniepeiling gis-
teren staat 70 procent van de inwo-
ners van de republiek achter het
streven naar onafhankelijkheid.
Premier Kazimiera Prunskiene, die
een akkoord met Moskou nastreeft,
is met 49 procent de meest geliefde
politicus van het land. De populari-
teit van president Vytautas Lands-
bergis, die een hardere houding te-
genover het Kremlin voorstaat, is
tot 34 procent gedaald.

Bedrijven
Ten aanzien van de vennootschaps-
belasting (winstbelasting voor be-
drijven) meent Financiën nu dat de
relatie tussen winstgroei en de te
betalen belasting geringer is dan tot

nu toe werd gedacht. De tegenval-
lende opbrengsten zijn daarmee te
verklaren. Overigens wordt juist de
vennootschapsbelasting gezien als
een zeer moeilijk te ramen belas-
ting.

Op het ministerie heeft men geen
grote verwachtingenvan een onder-
zoek dat gestart is naar de laatste be-
lastingtegenvaller van 2,5 tot 3 mil-
jard gulden. De precieze oorzaken
zullen, zo wordt verwacht, wel altijd
■duister blijven. Het onderzoek moet
Ibegin 1991 afgerond zijn.

Terreuraanval op
Palestijns gezin

Van onze correspondent
TEL AVIV - Op de door Israël
bezette Westelijke Jordaanoever
hebben onbekenden hetvuur ge-
opend op een auto met een Pa-
lestijns gezin. De drie inzitten-
den, man vrouw en kind, zijn
daarbij gewond geraakt en' naar
een ziekenhuis in Jeruzalem ver-
voerd. De toestand van de man
werd gistermorgen omschreven
als kritiek.

Kort na de aanslag werd deIsraë-lische legerradio opgebeld door

iemand die vertelde dat de actie
was uitgevoerd door de 'Zionisti-
sche Wrekers. Volgens de ano-
nieme beller was het een waar-schuwing aan de Israëlische re-
gering, die onvoldoende aan-

dacht zou besteden aan de be-
scherming van Israëlische bur-
gers in de bezette gebieden.
De aanslag kwam een dag nadat
president Chaim Herzog gratie
had verleend aan drie joodseter-

roristen, die gevangen zaten we-
gens moorden en bomaanslagen
op deWestelijke Jordaanoever in
het begin van de jaren tachtig.
Het drietal heeft ruim zes jaar
uitgezeten van de levenslange
gevangenisstraf waartoe het was
veroordeeld.
De vrijlating heeft geleid tot felle
protesten van de linkse en libera-
le oppositie. Oppositieleiders
zeiden onder meer bang te zijn
dat de gratie nieuwe joodse ter-
reuracties in de bezette gebieden
zal uitlokken.

binnen/buitenland

Fotograaf bestraft
voor kinderporno

.AMSTERDAM - De rechtbank
,^n Amsterdam heeft gisteren de'*13-jarige New Yorkse dominee
En fotograaf D.M. uit Amerika

i Veroordeeld tot vijfhonderd gul-
tien boete wegens het openlijk
"^tentoonstellen van parnografi-
jsche foto's van kinderen. Tegen

|M. was één maand voorwaarde-
lijke celstraf en vijfduizend gul-
den boete geëist.
-Pc opgelegde straf was lager om-jöat de rechtbank slechts vond
=vat van twee foto's het pornogra-
fisch karakter bewezen was en
niet van alle vijftien foto's die in
beslag genomen waren en tenJaste waren gelegd.
De twee foto's tonen jongens,

jongerdan zestien jaar, terwijl zij
zodanig poseren dat hun ge-
slachtsdelen nadrukkelijk in
beeld gebrachtworden en dat op
een wijze die kennelijk bedoeld
is om seksuele prikkeling op te
wekken. Dit is volgens de recht-
bank een strafbare seksuele ge-
draging.

Dat de verdachte M. op de zitting
verklaarde, dat hij met de door
hem gemaakte foto's de seksuele
ontwikkeling van de geportret-
teerde jongens tot jongeman in
opeenvolgende leeftijdfasen
heeft willen vastleggen, doet aan
het oordeel niet af, aldus de
rechtbank.

Met het verweer van de verdach-
te en zijn raadsman die beiden
een beroep deden op het kunste-
naarschap, ging de rechtbank
niet mee. Het te beschermen be-
lang van de jongens stijgt vol-
gens de rechtbank uit boven het
belangvan de verdachte als kun-
stenaar en of het belang van de
foto's als kunstwerk, zo daarvan
al sprake is, aldus de rechtbank.
De advocaat van M., mr G.
Kruyswijk, heeft gelijkna het be-
kend worden van het vonnis ho-
ger beroep aangetekend bij het
gerechtshofin de hoofdstad. Het
gaat volgens M. om 'een princi-
pezaak', aldus de raadsman.

Gratie leden
Griekse junta
ATHENE - Drie voormalige officie-
ren in het Griekse leger die in 1967
een staatsgreep pleegden en het
land zeven jaar lang met harde hand
regeerden, krijgen gratie.
E e officieren in kwestie zijn in 1975
tot levenslang veroordeeld, maar
nog dit jaarwil de conservatieve re-
gering een procedure beginnen om
hen in vrijheid te stellen. President
Karamanlis heeft het laatste woord,
maar hij heeft al laten weten dat hij
instemt met de gratie.
De drie zijn ex-president George
Papadopoulos, die als kolonel het
brein was achter de militaire staats-
greep en zijn vice-presidenten Styl-
lanos Pattakos en Nikolaos Makaze-
ros. Zij werden na het herstel van de
democratie in 1974 wegens hoogver-
raad ter dood veroordeeld, maar
toenmalig premier Karamanlis zette
het doodvonnis om in levenslange
gevangenisstraf.
Niet voor gratie in aanmerking
komt Dimitris lonannidis, die in
1973 Papadopoulos opvolgde als
sterke man en tevens verantwoor-
delijkwas voor de staatsgreeptegen
aartsbisschoip Makarios van Cy-
prus in juli 1974. Deze staatsgreep
lokte indertijd de Turkse invasie op
Cyprus uit, waarna het eiland ge-
deeld werd in een Grieks en een
Turks deel.

Tegenvallers fiscus door
lager nationaal inkomen

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Een lager nationaal
inkomen (het bedrag dat wij alle-
maal samen verdienen) dan tot nu
toe gedacht is waarschijnlijk de oor-
zaak van enkele opeenvolgende be-
lastingtegenvallers. Topambtena-
ren van Financiën zijn hierop ge-
stuit bij hun speurtocht naar de oor-
zaken van de tegenvallers: vorig
jaar drie miljard gulden, dit jaar tus-
sen 5 en 5,5 miljard. Of het lagere na-
tionaal inkomen inderdaad de oor-
zaak is zal medio volgend jaar blij-
ken. Het Centraal Bureau voor deStatistiek komt dan met een nieuwe
berekening van het nationaal inko-
men.
Volgens Financiën is de laatste te-
genvallerbij de belastingen, 2,5 tot 3

miljard gulden, blijvend. Hij werkt
in de komende jaren door. De tegen-
valler is niet toe te schrijven aan de
belastinghervorming volgens Oort
die met ingang van 1990 werd door-
gevoerd, zo is op het departement
gebleken. Bij de loonbelasting is er
dit jaar zelfs een meevaller van 800
miljoen gulden.. Hoe Oort heeft uit-
gewerkt bij de inkomstenbelasting
zal pas medio 1992 blijken, als vrij-
wel alle aangiften over 1990 zijn ver-
werkt.

Subsidie voor
dubbel glas

DEN HAAG - Particulieren
kunnen vanaf 1 januari subsi-
die krijgen voor het het aan-
brengen van dubbel glas zon-
der nog langer aan de voor-
waarde te voldoen dat ook an-
dere energiebesparende maat-
regelen in huis worden getrof-
fen. De subsidie bedraagt
maximaal 180 gulden per vier-
kante meter.

De Steunregeling Energiebe-
sparing en Stromingsenergie
gaat per 1 januariover in vijfaf-
zonderlijke regelingen, maar
voor de individuele burger
heeft dit weinig gevolgen.

Schande
Terwijl het communistische
regime van Albanië onder
druk van de realiteit bezig is
zijn starre dogmatische h»u-
ding op te geven en er een
beleid van politieke, maat-
schappelijke en economi-
sche hervormingen voor in
de plaats stelt, neemt het
aantal incidenten met dode-
lijke afloop aan de grenzen

van de ingekapselde volksrepubliek de laatste weken wel schrik-
barend toe. Jonge Albanezen, in vele gevallen complete families
met kleine kinderen, proberen het land te ontvluchten. Te lang zijn
zij gebukt gegaan onder de knoet van de machthebbers, verstoken
van elke vorm van welvaart, kort gehouden, monddood gemaakt.

Uit wanhoop over hun trieste lót wagen zij de desperate sprong
naar wat voor hen een betere toekomst moet zijn. In het ene geval
lukt devlucht, in het andereeindigt zij in een bloedbad. Het oordeel
van de Griekse en Joegoslavische autoriteiten is eensluidend: het
schietbevel dat het regime aan de Albanese grensbewakers heeft
gegeven, wordt momenteel in alle driestheid toegepast. Ondanks
hervormingen, ondanks beloften, ondanks de jammerklacht van
president Ramiz Alia, dat zijn land nimmer in staat zal zijn de ach-
terstand te overbruggen, als het buitenland niet met kredieten,
technologie en anderszinste hulp komt; kortom als Albanië binnen
niet al te lange tijd in de vaart der Europese volkeren wordt opge-
nomen

Of het daartoe komt, hangt natuurlijk in de eerste plaats van het
Albanese bewind zelf af. Europa staat in principe niet onwelwillend
tegenover de wens van Tirana om volwaardig te participeren in de
Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE).
En wie weet kunnen de EG en Albanië zich op langere termijn zelfs
in een of ander associatiemodelvinden, maar dan zal er in dat Bal-
kanlandje toch nog heel wat moeten veranderen. Vermenselijking
over de hele linie van hetbestaan, dat is waar de drie miljoen Alba-
nezen na vijfenveertig marxistisch-leninistische prietpraat en lege
winkeletalages reikhalzend naar uitzien.

Meedoen in CVSE-verband als vertrekpunt naar aansluiting met
Europa betekent dat de Albanezen onvoorwaardelijk respect to-
nen voor de Akkoorden van Helsinki, waarin het nodige vastligt
over eerbiediging en naleving van de mensenrechten. Onbelem-
merde bewegingsvrijheid staat in dat pa-kket zowat bovenaan.
Kennelijk uit vrees voor een totale leegloop van het land en dien-
tengevolge ook uit angst voor zijn eigen hachje, negeert Alia deze
voorwaarden op flagrante wijze door zijn grensbewakers te ver-
plichten de mitrailleurs op vluchtelingen te richten." Albanezen
schieten op Albanezen, treuriger kan het niet.

De dagelijkse moordpartijen aan de grenzen van de volksrepu-
bliek mogen het buitenland niet langer onbewogen laten. Waar
blijft de reactie, waar. is het protest? Wie brengt Alia aan zijn ver-
stand dat hij crimimeel en ongeloofwaardig manoeuvreert en dat
hij druk doende is ook zijn eigen ruiten in te gooien?.
De tijd lijkt gekomen dat de EG haar stem verheft. Ook onze
'eigen' Tweede Kamer kan dat doen, evenals Amnesty Internatio-
nal. Om daadwerkelijke steun van Al heeft de enkele dagen gele-
den opgerichte, eerste Albanese organisatie op het gebied van de
mensenrechten trouwens zelfs dringend verzocht.

F.S.

Benzine en
diesel duurder

ROTTERDAM - De prijzen voor
loodvrije benzines en diesel gaan
maandag met drie centper liter om-
hoog als gevolg van de stijgende
dollarkoers. Gelode superbenzine
wordt niet drie maar twee cent per
liter duurder omdat de oliehandel in
de nieuwe adviesprijzen meteen de
tariefwijzigingen verrekent van hef-
fingen en accijnzen die per 1 januari
1991 van kracht worden.

Aan de meeste zelftankpompen
gaan advies-literprijzen gelden van
163 cent voor euro-loodvrij, 167 cent
voor super plus loodvrij en 170 cent
voor gelode super. Een liter diesel
gaat 118,8 cent kosten.

Oostenrijk
verhoogt tol

vrachtwagens
WENEN - De heffingen voor
vrachtwagens op de Oostenrijkse
tolwegen zullen volgend jaar aan-
zienlijk verhoogd worden. De op-
brengsten van de tol zullen de we-
genbouw ten goede komen.

Vanaf 1 januari zal bijvoorbeeld op
de Brenrierpas een grote vrachtwa-
gen voor één rit in plaats van 600
schilling (’96) 750 schilling (’ 120)
moeten betalen. Jaarkaarten voor
de Brennerpas zullen in plaats van
8.000 schilling 20.000 schilling
(’3.200) gaan kosten en de prijs
voor een 100-rittenkaart gaat van
30.000 schilling naar 45.000 schilling
(’ 7.200).
De éénrittenkaarten voor personen-
auto's en kleine vrachtwagens wor-
den niet verhoogd, maar jaarkaar-
ten voor deze categoriën gaan wel
beduidend meer kosten.

HBBH
Roofoverval

De rechtbank in Utrecht heeft
de 34-jarige R.W. uit Amers-
foort en de 27-jarige G.B. uit
Nieuwegein veroordeeld tot 2,5
jaar gevangenisstraf voor een
gewapende overval op een
bank eerder dit jaar in Amers-
foort. Hun buit bedroeg 89.000
gul.den. Voor overvallen op
twee andere banken kregen zij
vrijspraakwegens gebrek aan
bewijs. De overval was 'profes-
sioneel' uitgevoerd.

Drugvangst
Rechercheurs van de Delftse
politie hebben in een pand in "Den Haag een partij van 105
kilo cocaïne in beslag geno-* ■'
men. Een 48-jarige Delftenaaf '-
en een 32-jarige Rotterdammer
zijn gearresteerd. De uit Co- \lombia afkomstige drugs heb- -
ben een straatwaarde van 20;
miljoen gulden. De handels**^waarde bedraagt ongeveer zes '
miljoen.

Aangehouden
De politie van Apeldoorn heeft ■na een aanrijding, waarbij een'
echtpaar uit Hattem om het le-
ven is gekomen, een 38-jarig^
vrachtwagenchauffeur uit hétl2
Poolse Chojnic aangehouden^
op verdenking van dood ei
schuld. De vrachtwagenchauf- v'

feur, die donderdagavond laat
op de A5O reed, bemerkte op ,
het klaverblad Beekbergen dat 'hij een verkeerde afslag had ge-;
nomen. Hierop besloot hij zijn |
vrachtenwagencombinatie te
keren waardoor hij zou gaan .
spookrijden. Zover kwam het
niet. Al tijdens het draaienreed
een auto met het echtpaar uit ,
Hattem hem in de flank aan. De
54-jarige vrouw was op slag |
dood. Haar 61-jarige echtge-
noot, die achter het stuur zat, is j
gisteren overleden.

Brandstichting
Het gebouwencomplex van de
Nederlandse vereniging van
Fokkers van Edelpelsdieren "(NFE) in Nederasselt is gisteren
grotendeels door brand ver-
woest. Volgens een bij het ANP
binnengekomen faxbericht is
de brand aangestoken door en-*
kele dierenrechtactivisten. In*,
het complex is ook het bontvei-*
linghuis Finnish Fur Sales»
(FFS) gevestigd. De activisten*
zeggen in de verklaring de ge-'
bouwen van de NFE als doelwit
gekozen te hebben 'wegens de_
grote medeplichtigheid van de■FFS en de belangenorganisatie
NFE bij de roofmoord -op twee'
miljoen pelsdieren.

Brandweerwagen op zijn kant

Zaterdag 29 december 1990 "3

" Op weg naar een
brandje ging deze
spuitwagen van de
Amsterdamse
brandweer gisteren iets
te snel door de bocht. Het
gevaarte belandde op
zijn kant. De inzittende
spuitgasten kwamen
met de schrik vrij. De
brand waar de
spuitgasten heen
moesten, werd overigens
snel door collega's onder
handen genomen.

; (ADVERTENTIE)

Maasmelderweg 33, Roermond, tel. 04750-16141.
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Chaos
Op het ogenblik kan deregering zelf
de gemiddeld 1000 immigranten per
dag slechts in noodopvangkampen
en hotels onderbrengen. Op een to-
taal overspannen woningmarkt
heerst volledige chaos. Van de
45.000 woningen die minister van
volkshuisvesting Ariel Sharon dit
jaar wil bouwen.staan er nog maar
een paar en in totaal zijn er minder
woningen gebouwd dan eenjaar ge-
leden. In haar paniek overweegt de
regering nu enorme tentensteden te
bouwen. Doch hoelang zullen immi-
granten daarmee tevreden zijn?

Chaos tekent zich ook af op de ar-
beidsmarkt. Ofschoon de reële eco-
nomische groei in 1990 drie procent
bedroeg, zijn er nauwelijks nieuwe
banen geschapen. Maar in de ko-
mende jaren zijn er daarvan enige
honderdduizenden nodig.

Pogingen van de regering Shamir
om buitenlandse investeerders aan
te trekken, lopenvolgens experts al-
lereerst vast op bureaucratische
hinderpalen. Maar buitenlands ka-
pitaal wordt ook afgeschrikt door
de Golfcrisis en het conflict in het
Midden-Oosten. Jeruzalem heeft in
de komende jaren40 miljard dollar
nodig voor de integratie van de im-
migranten, doch tot dusverre heeft
Shamir nog geen enkel buitenlands
krediet binnen.

Castro geelt
alle varkens
'amnestie'

MEXICO-STAD De Cubaanse
president Fidel Castro heeft alle
varkens amnestie gegeven voor de
feestdagen. Daarmee bedoelt de lei-
der dat de traditionele Cubaanse
eindejaars feestmaaltijd bestaande
uit varkensvlees dit jaar wegens de
economische problemen niet be-
schikbaar zal znn. Dit heeft het offi-
ciële persbureau Prensa Latina be-
kendgemaakt.
„Ongeveer 200.000 varkens zullen
het nieuwjaar overleven als onder-
deel van een strategie die erop ge-
richt is om de veestapel te bescher-
men," zo stond in een officiële ver-
klaring.
Castro heeft de maatregelen per-
soonlijk aan het parlement uitge-
legd tijdens de zitting die gewijd
was aan het landbouwbeleid. „De
mensen vroegen zich af waarom er
geen varkensvlees meer te koop is
op de markt, daarom moesten wij de
redenen uitleggen," zo citeerde
Prensa Latina Castro.

Hoge eisen
Daarbij komt dat de immigranten
van heden veel hogere eisen stellen
dan de stichters van de staat.
Slechts weinigen schijnen bereid
tijdelijk werk aan te nemen, dat dui-
delijk onder hun vaak hoge kwali-
teiten ligt. De tijden dat Duitse pro-
fessoren elkaar op bouwwerken
met hoffelijke woorden bakstenen
toewierpen om 'hun' joodse staat
met eigen handen op te bouwen,
schijnen in Israël definitiefvoorbij.
Zo moest minister Sharon donder-
dag verkondigen dat Israël ondanks
140.000 werklozen aan de 'invoer'
van bouwvakkers denkt.

De lijst problemen schijnt einde-
loos: daar zijn de reeds hopeloos
overvolle scholen en universiteiten
die VYele 'n het land geboren Israë-
liërs die het zich kunnen veroorlo-
ven naar het buitenland drijven.
Zelfs voor spraaklessen aan immi-
granten zijn er onvoldoende leer-
krachten. Maar er zijn wel 'stuwme-
ren' aan artsen, musici, technici en-
zovoort,

Shamir sprak onlangs in New Vork
nog van een 'wonderbaarlijke nood-
toestand', maar ook deze formule-
ring waaruit nog enige waardering
schijnt te spreken is vele Israëliërs
te optimistisch.
„Israël", zo waarschuwde het blad
Jerusalem Report deze week, „ste-
vent op een ramp af."

Botsingen op
Sri Lanka:
veel doden

COLOMBO - Zeker 47 mensen zijn
in de nacht van donderdag op vrij-
dag om het leven gekomen bij ge-
welddadige botsingen op Sri Lanka
tussen Tamilrebellen en ordetroe-
pen van de regering. Dat is zowel
door de politie als uit kringen van
de rebellen bekendgemaakt.

Aanhangers van de 'Vrijheidstijgers
van Tamil Eelam' (LTTE) brachten
een krachtige bom tot ontploffing in
deplaats Bakpitiyawa. Daarbij kwa-
men volgens de politie vijf soldaten,
een politieman en vier burgers om
het leven.
Enkele uren eerder had een rege-
ringsvliegtuig een aanval uitge-
voerd op een LTTE-basis op het
schiereiland Jaffna. Daarbij werden
minstens 20 rebellen gedood, aldus
regeringsbronnen die daarnaast
melding maakten van negen gedode
rebellen bij andere schermutselin-
gen. Van LTTË-zijde werd de dood
van acht regeringssoldaten gerap-
porteerd na gevechten op Jaffna.

Israëlische hoogleraar en immigrant uit Rusland:

'Instabiele Sovjetunie
is levensgevaarlijk'

Van onze correspondent
TEL AVIV- De snel toenemende chaos in
de Sovjetunie kan leiden tot levensge-
vaarlijke situaties, niet alleen voor deSov-
jets zelf maar ook voor het Westen. Het is
mogelijk dat in de komende tijd dissiden-
te groepen binnen het leger, etnische or-
ganisaties of misdaadsyndicaten zich
meester maken van strategische wapens
om concessiesaf te dwingen.Dat is<ie me-
ning van Rusland-kundige dr Michael
Agursky, hoogleraar aan het Instituut
voor de Sovjetunie en Oost-Europa van de
Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem.
Agursky is een joodse immigrant uit de
Sovjetunie.

„Ik zou een aantal Westerse politici, dieer
hard aan hebben gewerkt de politieke sta-
biliteit van de Sovjetunie te ondermijnen,
ernstige verwijten kunnen maken", zei
Agursky deze week voor de Israëlische ra-
dio. „Ze begrijpen niet dat een zwakke
Sovjetunie veel gevaarlijker is dan een
sterke. Sjevardnadze is afgetreden, maar
er zijn nog altijd bunkers volRussische ra-
ketten. Wat gaat er gebeuren met de stra-
tegische wapens? Met de nucleaire, che-
mische en biologische ladingen? Wie krij-
gen die uiteindelijk in handen?"

„Op dit moment is Gorbatsjov niet alleen

president en partijleider, maar ook de
hoogste commandant van de strijdkrach-
ten. Hij is de man die op de knop kan
drukken. Maar het is mogelijk dat in de
toekomst rivaliserende groepen in het uit-
eenvallende leger in verschillende delen
van de Sovjetunie de macht krijgen over
strategische wapens. En wie garandeert
mij dat de Russische onderwereld, die
zeer sterk is en banden onderhoudt met
internationale misdaadsyndicaten, niet
beslag weet te leggen op strategische wa-
pens?"
„We hebben kort geleden de strijd gezien
tussen Armeniërs en Azerbeidjaniërs,
compleet met raketwerpers, tanks en heli-
kopters. Waar kwamen die vandaan? Dat
was het eerste teken. Het stemt me zeer
pessimistisch."

ger, politie en KGB. „En nu zien we dat hij
Agursky heeft niet de minste illusie dat
president Gorbatsjov orde kan scheppen
in het land. Hij omschrijft hem als een
amateuristische politicus, die in staat van
hysterie verkeert. „Gorbatsjov vraagt op
dit moment om meer bevoegdheden en
meer macht. Maar hij heeft al zoveel
macht, die hij helemaal niet kan gebrui-
ken. Door te proberen nog meer macht
naar zich toe te trekken schept hij zich een
naïef alibi, om de bevolking en misschien
ook buitenlanders wijs te maken dat hij
geen succes heeft omdat hij te weinig
macht heeft."
De feitelijke macht van Gorbatsjov reikt
naar het oordeel van Agursky al niet ver-
der meer dan bepaalde onderdelen van le-

ookzijn minister van Buitenlandse Zaken
niet meer in de hand heeft." Voor de sym-
pathie van het Westen heeft hij een hoge
prijs moeten betalen, in de vorm van 'de
ruïnering van de Sovjetunie en de veroor-
zaking van allerlei ethnische conflicten
die zullen uitlopen op bloedbaden."
Volgens de Israëlische Rusland-kenner
bestaat er in de Sovjetunie geen politieke
macht meer. Hij acht het heel goed moge-
lijk dat er binnenkort een militaire staats-
greep zal worden uitgevoerd, maar die is
gedoemd te mislukken. „Het zal eerder
een nieuwe stap betekenen op de weg
naar totale anarchie, want het leger is ver-
deeld. De soldaten en het lagere officiers-
kader hebben geen enkel vertrouwen in
het oppercommando. En het oppercom-
mando is oud en zonder visie."
„Wat kunnen ze doen? Het is heel gemak-
kelijk om te zeggen dat er een sterk gezag
moet worden gevestigd, maar welk leger
kan zijn officieren belasten met het toe-
zicht op economische activiteiten? De
Russische industrie is totaal verouderd en
kan niet meer op de been worden gehol-
pen. De Sovjetunie worstelt niet met poli-
tieke problemen, maar met economische.
Alles moet weer van de grond af worden
opgebouwd."

ad bloemendaal

binnen/buitenland

Toestroom van immigranten dreigt een vloek te worden

'Israël stevent op ramp af'
Van de redactie buitenland

TEL AVIV - Toen Sovjetleider Michail Gorbatsjov een
jaargeleden de grenzen opende voor Sovjetjoden die wil-
den vertrekken, werd voor talloze zionisten in Israël een
droom waar. De toevloed van - mogelijk zelfs twee mil-
joenmensen, zo voorspelden zij -zou de joodsestaat eco-
nomisch en politiek versterken. Israël, zo zei premier
Yitzhak Shamir, zou in de toekomst niet meer kunnen
worden aangevallen door zijn Arabische vijanden. Maar
een jaar later staat een radeloze regering in Jeruzalem,
die ook nauwelijks tot handelen in staat is, voor een on-
oplosbaar probleem. De zegen, die de toestroom had
moeten brengen, dreigt een vloek te worden.

In 1990 arriveerden 200.000 joden
uit de Sovjetunie, maar in 1991 kun-
nen het er 600.000 worden en tot
eind 1992 groeit de bevolking met
zeker een miljoenen tot het midden
van de jaren negentig met twee mil-
joen. Dat is 45 procent meer dan de
huidige bevolking.

Maar de joodse staat staat nu al
machteloos tegenover deze over-
weldigende uitdaging. Alles ont-
breekt, maar vooral geld. Massale
werk- en dakloosheid en de daaruit
voortvloeiende sociale spanningen
lijken op middellange termijn on-
vermijdelijk.

' " YITZHAK SHAMIR
voor onoplosbaar probleem.

Tegenstanders doen 'Oerknar af als wild liberalisme'

Algerije stort zich in
vrije-markteconomie
Van de redactie buitenland

ALGIERS - De omwenteling
heeft een prachtige naam ge-
kregen: Oerknal. Als men de
Algerijnse pers geloven mag,
'stort' het eens socialistische
land zich volgend jaar in de
vrije-markteconomie. Maar de
tegenstanders van premier
Mouloud Hamrouche doen dit
af met een heel andere term:
'wild liberalisme.
Vooral de top van de bedrijven in de
sterke publieke sector roept op tot
verzet tegen dit beleid en het 'on-
heil' dat het veroorzaakt. Zij is van
oordeel dat de nationale economie
op deze wijze te grabbel wordt ge-
gooid, maar de ware achtergrond
lijkt dat zij zelfmassaal „aande kant
kan worden geschoven."De ideolo-
gische strijd concentreert zich rond
de raamwet op geld en krediet, de
Jongste boreling" van de economi-
sche hervormingen in Algerije.

Zij moet buitenlandse partners on-
gekende investeringsmogelijkhe-
den bieden. Anders dan in andere
landen is Algerije er uiterst scherp
op bedacht buiten- en binnenlands
kapitaal gelijk te behandelen. Fisca-
le en andere voordelen zowel als
winstuitvoer worden uitgesloten,
zolang er niet eerst deviezen zijn
verdiend.

Daarnaast wordt om de rampzalige
situatie op het gebied van de voor-
ziening met consumptiegoederen
en onderdelen te verlichten en te-
vens de na olie en aardgas belang-
rijkste economische sector te onder-
mijnen, die van de zwarte handel,
buitenlandse firma's eerst gevraagd
een net van concessionairs voor in-

voer, opslag en reparatie voor alles-
van auto's tot koelkasten - op te
bouwen.

■Dit vergeleken met de situatie waar-
in buitenlandse firma's tot dusverre
alleen verbindingsbureaus moch-
ten hebben. Maar in de nieuwe be-
palingen zitten zoveel vaagheden
dat alleen maar „concessionairs ge-
zocht" overblijft, aldus het week-
blad Nouvel Hebdo, dat kritisch
staat tegenover de regering. Ameri-
kaanse bedrijven ontbreken al hele-
maal.

De Algerijnse regering beweegt zich
al enige jarenlangs de economische
afgrond. De buitenlandse schuld
bedraagt 26 miljard dollar. De Golf-
crisis met zijn hogere olieprijzen be-
tekent slechts tijdelijke verlichting
en de extra olie-inkomsten van dit
jaarnaar schatting 1,5 miljard dollar
vormen slechts een druppel op een
gloeiende plaat.
Het 'trotse' Algerije - dat alleen al

het woord sanering schuwt zoals de
duivel wijwater wegens de daaraan
verbonden strikte eisen van het In-
ternationale Monetaire Fonds -
richt zich dus koortsachtig op de
verbreding van zijn aardgasexport,
na de doorbraak in Europa, tot de
Amerikaanse markt door te pogen
Amerikaanse bedrijven te interesse-
ren voor de ontsluiting van verdere
velden.

Algerije, een land in beroe-
ring... Deze week liepen in
'Algiers een half miljoen
mensen te hoop om te protes-
teren tegen religieuze en po-
litieke " onverdraagzaam-
heid, tegen de snel stijgende
kosten van levensonderhoud
en de 'arabisering' van het
land.

Afgrond
Maar, alle liberale wetgeving ten
spijt, blijft buitenlandse deelne-
ming in andere strategische secto-
ren ongewenst. De sanering van de
400 voornaamste bedrijven in de
openbare industriële sector met
buitenlandse hulp wordt daardoor
sterk gehinderd. De Wereldbank
mag wel: deze heeft Algerije zojuist
voor de herstructurering van drie
sleutelbedrijven in de metaalsector
een krediet van 99,5 miljoen dollar
verleend.

Produktie pornografie kan doodstraftol gevolg hebben

Weer zuiveringen in China
Van de redactie buitenland

PEKING - De Chinese minis-
ter van openbare veiligheid,
Wang Fang, die er vorig jaar
niet in slaagde de orde tijdens
de pro-democratische betogin-
gen te bewaren, is gisteren ver-
vangen. Dat heeft het officiële
nieuwsagentschap Xinhua be-
kendgemaakt.

De vaste commissie van het Chine-
se parlement heeft het ontslag aan
het einde van een negendaagse zit-
ting goedgekeurd. De 70-jarige
Wang Fang was voor vrijdag al te-
ruggetreden, maar een officiële re-
den voor zijn ontslag werd niet ge-
geven. Wang wordt opgevolgd door
de 55-jarige Tao Siju, die al vice-mi-
nister van openbare veiligheid was.

De bevordering van ïao werd ver-|
wacht, omdat hij eerder deze maand
met deChinesepremierLi Peng een
rondreis maakte door vier Aziati-
sche landen.

Vorig jaar deden al geruchten de
ronde dat het ontslag van Wang op
handen was, nadat hij niet had kun-
nen voorkomen dat pro-democrati-

sche studentenbetogingen uitliepen
op massale demonstraties. Uitein-
delijk kostte legeringrijpen begin
juni aan honderden en mogelijk
duizenden mensen het leven.

Gisteren trad eveneens Zheng Tuo-
bin, de 66-jarige minister van bui-
tenlandse economische betrekkin-
gen en handel, terug. Ook hij wordt
opgevolgd door zijn plaatsvervan-
ger, de 58-jarige Li Langing. Voor
het ontslag van Zheng werd geenre-
den gegeven. Li komt uit de autoin-
dustrie en heeft ervaring op het ge-
bied van staatsleningen voor open-
bare werken en buitenlandse inves-
teringen.
De Chinese leiders hebben het afge-
lopen jaar geprobeerd ingrijpende
personeelswijzigingen aan de top te
voorkomen om niet de indruk te
wekken dat het land na het oproer
van vorig jaar instabiel zou zijn. Wel
werden nieuwe functionarissen be-
noemd voor landbouw en economi-
sche planning. Ook in de provincies
en binnen het leger is geschoven,
waarbij soms functionarissen be-

loond zijn die vorig jaar tijdens *neerslaan van de protesten -1'
trouw aan de regering hebbeni
toond.

De vaste commissie van het pa*
ment nam ook nieuwe strenge V"
ten aan tegen drugshandel en P'
nografie. De leiders van drugsb*
dcs kunnen rekenen op minist*
15 jaar eel en in het uiterste geval
doodstraf. Beijing wil met de niÉ
we wet paal en perk stellen aan
groeiende drugstroom die van'
Zuidoost-Azie via China naar Ho{
kong gaat.

" PREMIER LI PENG
.nieuwe strenge wetten...

Pornografie
Chinezen die pornografie prodi**!
ren of verkopen kunnen in 'emS*1
gevallen' levenslang krijgen
eveneens de doodstraf. Wat e
'ernstig geval' inhoudt werd in 'midden gelaten. Chinese rechv
mogenvan de regering de doods^
uitspreken voor bijna elke misda
indien zij de omstandigheden e
stig genoeg achten.

Ershad van
corruptie

beschuldigd
DACCA - De politie van Ban
desh heeft de voormalige presi<
Hoessain Mohammad Ershad li
weten dat hij onder huisarrest S
om de openbare veiligheid en £
in het land niet in gevaar te brei)
en dat hij beschuldigd wordt
corruptie en misbruik van
ambt. Het persbureau United N
of Bangladesj heeft dit gisterenl
meld.

Ershad werd op 12 december,
dagen nadat hij de macht uit 1
den gaf, onder huisarrest geplai
Tot nu toe is de voormalige pi
dent nog niet in staat van beschU
ging gesteld. Een regeringscomf
sic onderzoekt de aantijgingen
gen Ershad.

De afgezette president heeft ml
dag te horen gekregen wat hem
laste gelegd wordt. De Bengal
autoriteiten hebben op Ershad
volmachtenwet uit 1974 toegep
die bepaalt dat iemand 120 dal
zonder aanklacht gevangen 1
worden gezet, maar wel binnen
dagen te horen moet krijgen W
van hij wordt verdacht.

Glifanan: niet
in België, wel
in Nederland

Van onze Haagse redactie

RIJSWIJK - De pijnstiller Gliff
nan die vanaf 1 januari in Belg*1
uit de handel wordt genome!
blijft in ons land op dokters)*-
cept verkrijgbaar. InBelgië heel
de fabrikant het middel zelf il
de handel genomen, nadat tw*3
mensen die het gebruikten, kW
men te overlijden.

Volgens directeur C. de Viss<?
van het college ter beoordelin
van geneesmiddelen in Rijswij*
is het erg moeilijk het middel U*
de handel te nemen. „De bewijs
last ligt dan bij ons en het blij'
een probleem om aan te tone'
dat het overlijden van mensel
echt uitsluitend aan dat rnidd-
ligt."
Juridische elementen hebbe'
een rol gespeeld bij het beslu1
Glifanan niet te verbieden, e*
kent De Visser. „Als dat rnakk'
lijk was, hadden we datzeker g<
daan."
Dat neemt niet weg dat het coll'
gezich de afgelopen maanden i*"
tensief met Glifanan heeft bezif
gehouden. Zo is de bijsluiter
'twee pagina's ellende' - aang'
past en wordt artsen aangerade
het middel uitsluitend voor 1
schrijven in uitzichtloze situ'
ties, waarin niets anders me'
beschikbaar is.

(ADVERTENTIE)
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OPOUDEJAARSAVOND.
Op oudejaarsavond krijgen al onze

conducteurs, machinisten, loketmedewerkers en
andere spoormensen even oliebolverlof.

Houdt u er daarom rekening mee dat na
ongeveer 20.00 uur de treinen niet meer
rijden. Op nieuwjaarsdag rijden we het normale
zondagprogramma.

De conducteur en de mensen achter het
loket kunnen u er meer over vertellen. U kunt
ook bellen op 29 en 30 decemberen op 1 januari ■

van 9.00 tot 23.00 uur en op 31 december van
8.00 tot 20.00 uur: tel. 06-8991121 (40 cent/min.).

Rest ons u een prettige jaarwisseling en
voorspoedig 1991 te wensen.
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Groot wantrouwen
Haakmat is nu advocaat in Am-
sterdam, maar was aan het begin
van de jarentachtig, na de eerste
staatsgreep en de december-
moorden, minister van justitie inParamaribo. „Bouterse heeft een
groot wantrouwen jegens de ge-
vestigde elitaire groeperingen,
die voortkomen uit de koloniale
tijd en de verworvenheden van
die tijd proberen vast te houden.
Wat Bouterse altijd heeft gewild,
is het optillen van de onderkant
van de samenleving. Dat weten
en zien mensen vaak niet".
Dat bleek in 1980 bij de poging
van Bouterse om voor de onder-
officieren een vakbond op te
richten. De legerleiding moest
daar niets van hebben en zette
Bouterse en de zijnen uit de
Memre Boekoekazerne. De toen-
malige sergeant pikte dat niet en
keerde met zijn manschappen te-
rug naar het kamp. De legerlei-
ding vluchtte, de regering deed
hetzelfde en plotseling lag de
macht van het land in handen
van Bouterse. Het hoofd van de
Nederlandse Militaire Missie in
Paramaribo, de later in opspraak
geraakte kolonel Hans Valk, her-

innert zich dat Desi Boutersezich aanvankelijk geenraad wist.
„In die begintijd was hij niet opmacht belust. Dat is pas later ge-komen en vermoedelijk gestimu-
leerd door zijn omgeving. Ze zeg-gen weleens dat macht corrum-peert, maar vaak moet dat ookom je te kunnen handhaven Inhet begin had Bouterse niemandom zich heen. Later kreeg hij temaken met extreem linkse lie-den, maar daarvan heeft hij zichontdaan. Hij is in de loop der ja-ren in zijn rol gegroeid, feller enpolitieker geworden. Hij heeftook leren onderscheiden. Hij iseen krachtige persoonlijkheid"
meent Valk.
De vader van Bouterse speelde

een belangrijke rol in de Natio-
nale Partij Suriname (NSP) van
Henck Arron. Haakmat stelt dat
Desi Bouterse wat dat betreft
graag in de voetsporen van zijn
vader wil treden. „Hij wil het po-
litiek leiderschap. Dat is zijn eni-
ge doel, of je daar het etiket pre-
sident op plakt, doet er niet zo

" Desi Bouterse, tien jaar
geleden, gefotografeerd en-
kele dagen na de eerste
staatsgreep.

Vice-president ziet zichzelf als realistisch radicaal

Janajev, de rechterhand
Van president Gorbatsjov

*itïg .^AG.- Door zijn verkil*
Sov;„fot vice-president van de
NdeA 16 is Gennadi Janajev

g de nieuwe rechter-
bil nan Sovjetpresident Mi-
-8e tlQArorbatsjov geworden. Te-
-s%evcve v het Congres van Volks-
?'ch fardigden bekende Janajev
""ei-y ot de perestrojka en het
lov.-A mingsbeleid van Gorbats-
■Uisf- aar device-president heeft
pis D 3 °ntieke carri'ere gemaakt
&er|ArtlJ-aPparatsjik tijdens de
■SöniriDvan stagnatie' onder

if^W^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM!*;et Jial?3- 1 °P eigen kracht lukte
on£r Jev niet om zich door het

ler* s van Volksafgevaardig-
Jj'as een !ater» kiezen. Daarvoor
er *t

n
T
lngreeP nodig van presi-

'Oen Mlcnail Gorbatsjov die,
«Jn kandidaat in de eerste

ronde niet de vereiste meerder-
heid van tweederde behaalde,
een tweede stemming afdwong.
Uiteindelijk kreeg hij 1.237 stem-
men, 117'meer dan hij nodig had,
terwijl 563 afgevaardigden tegen
hem stemden.
Janajev stelde zich donderdag
voor als „een man van de daad".
„Ik sta achter de perestrojka, en
zal doorgaan haar te dienen",
kondigde Janajev aan. Dit was
voor Gorbatsjov dan óok de
voornaamste reden om hem als
kandidaat voor te stellen: „Ik
heb iemand naast me nodig 'die
ik kan vertrouwen."

Onbekend
In de Sovjetunie is Janajev tame-
lijk onbekend, maar vroegere
buitenlandse gesprekspartners

achtergrond

herinneren zich hem door zijn
uitgesproken conservatieve
standpunten en zijn kritiek op
Gorbatsjov. „Hij sprak steeds
over het gevaar van een burger-
oorlog, en vroeg zich af waarom
de president niet ingreep", aldus
één van hen. Ook tijdens het par-
lementaire debat legde Janajev
de nadruk op de bescherming
van de armsten - doorgaans het
stokpaardje van de conservatie-
ve vakbonden en een excuus om
hervormingen af te wijzen.

Zelfziet Janajev zich als een 'rea-
listisch-radicaal' voorstander
van een geleidelijke overgang
naar de markteconomie om uit
de crisis te geraken. „De Sovjet-
unie moet marktverhoudingen
invoeren, want men heeft ver-
scheidene modellen uitgepro-
beerd waarvan er geen probaat is
gebleken", zei hij eerder dit jaar
in een vraaggesprek. Wel moeten
er dan waarborgen voor de wer-

kende bevolking zijn om een 'so
ciale uitbarsting' te Voorkomen.

Toch vrezen Janajevs tegen-
stemmers dat de tjieuwe vice-
president, die afkomstig is uit de
hoogste regionen van de partij-
bureaucratie, geen voeling heeft
met de economische problemen
van het land. „Het land is moe
van alle incompetentie, het heeft
genoeg van al die lui diehun car-
rière te danken hebben aan de
Komsomol (communistische
jeugdbeweging) en de vakbond",
aldus één van hen.

Daarmee is, in een notedop, het
verloop van Janajevs loopbaan
geschetst. Na zijn studies land-
bouw en rechten steeg de in 1937
geborenRus in de rangen van de
Komsomol en de partijafdeling
in de stad Gorki (thans Nizjni-
Nov'gorod). Vanaf 1980 leidde hij
het Comité van Sovjet-jeugdor-
ganisaties, totdat hij in 1986 tot
de Centrale Raad van Vakbon-
den toetrad. In 1989 kreeg hij
hier als voorzitter opdracht het
imago van de Sovjetbonden op
te kalefateren, maar veel indruk
maakte hij niet op de arbeiders.

Met name de mijnwerkers, die
vorig jaar en masse het werk
neerlegden, zien hem als een
kleurloze bureaucraat.

Sinds juli 1990 is Janajev lid van
het Politburo van de communis-
tische partij. Dit toporgaan heeft
echter aan macht en invloed in-
geboet nu Gorbatsjov het presi-
dentschap heeft versterkt.

Doordat hij Engels en Duits
spreekt - een zeldzaamheid on-
der Sovjetfunctionarissen - kan
Janajev bogen op enige interna-
tionale ervaring. In Finland is hij
bekend als 'de Neushoorn. Die
bijnaam dankt hij aan zijn
krachtdadig ingrijpen in de par-
tijstrijd onder Finse communis-
ten in de jaren zeventig, waarin
hij de conservatieven tegen de
hervormingsgezinde Eurocom-
munisten steunde.

" GENNADI JANAJEV
..conservatief verleden...

opinie

Ex-legerleider klom op uit de sloppenwijken

Bouterse blijft absolute
machtsfactor in Suriname

;EN (
HAAG - „Een in-

6ep" werd het eufemis-
ch genoemd, toen Desi

prfiuterse op 25 februari
IUpO 2ij n eerste staatsgreep
n 3 Suriname pleegde. Het

as een greep .naar de'acht van een groepje ser-
la^nts-majoor, dat vooral in
n ederland niet erg serieus
aierd genomen en aanvan-

-ujk alleen maar op de
g|chspieren werkte. Ten on-
lchte bleek de afgelopen

■nin* jaar. Op kerstavond
vi leegde Bouterse zijn twee-

-6 staatsgreep,
''september 1983 zei Bou-, rse al: „Als het moet grijpt
T* leger weer in". En in°9: „Een coup zonder
t |JJ? Er moet heel wat water

' ->or de Suriname-rivier

1r°men voordat zoiets ge-Not".
olJterse is een man die aler> jaar een onmiskenbare

"*, 'achtsfactor in Suriname
rj'^h, zeggen sommigen, dat
■iio** het komende decen-"<lum zal zijn.
,i*sire Delano Bouterse (45) ise -1 * self-made man. Hij klom op
i nuit de onderste sociale lagen

de bevolking en zijn afkomst
■,°Pvoeding spelen een belang-

i pc rol in zijn denken en manier
1.n handelen, zeggen Surina-
K die hem kennen. De nu af-
i jeden bevelhebber van het
S a»onale Leger, de man achter
f staatsgreep van kerstavond, is
i, n half Indiaanse afkomst en
]rd opgevoed in een internaat

'■"^ de paters in Bonifatice in Su-

«Uterse volgde de handels-
'"ool in Paramaribo en koos
.0r het leger, waar hij sportin-
■ucteur werd. Hij was gelegerd
Steenwijk in Nederland. Daar-

naast woonde hij in Rotterdam
en de Haarlemmermeer. Hij han-
delde in seksboekjes en stereo-
apparatuur. „Sport was voor de
staatsgreep van 1980 eigenlijk
zijn hele leven. Dat was het enige
waar hij mee bezig was. En watje
steeds weer merkte was dat hij
niet tegen zijn verlies kon", zegt
een Surinamer die hem van nabij
heeft meegemaakt.

Mr drs André Haakmat be-
schrijft Bouterse als 'een kind
van de onderkant van de maat-
schappij. „Desi Bouterse is op-
geklommen uit de sloppenwij-
ken. Hij is een veel authentieker
Surinamer dan de velen die hem
nu bestrijden. Hij kent de rangen
en standen van de Surinaamse
maatschappij als geen ander".

Grote voorbeeld
De tweede staatsgreep van Bou-
terse is daardoor ingegeven. De
bevelhebber zag zijn macht af-
brokkelen, omdat president
Shankar niet meer klakkeloos
deed wat Bouterse wenste. Valk:
„Die staatsgreep kon niet uitblij-
ven. Je zag het vorige week al
aankomen, toen Bouterse op be-
zoek ging bij zijn vriend, de Gha-
nese leider. Jerry Rawlings".
Rawlings is altijd het grote voor-
beeld van Bouterse geweest. Die
greep in Ghana de macht, gaf 'm
uit handen en nam 'm weer te-
rug. Mensen die Bouterse ken-
nen, zeggen dat hij alleen maar
naar Ghana is geweest om advies
te vragen
De vraag is of Bouterse wel zon
groot leider is als hij zelf denkt.
Valk denkt dat de man niet moet
worden onderschat: „Hij is een
vent waar je je op verkijkt. Zijn
machtrust niet alleen op de Joop
van een machinepistool. Dat kan
namelijk niemand volhouden".
Volgens Valk is de tweede staats-
greep van Bouterse niet alleen
gepleegd uit machtswellust of -
het tegenovergestelde - uit liefde
voor zijn Vaderland. „Het is van
alles een beetje. Er was veel kri-
tiek op de president en de rege-
ring. Als bevelhebber bevindt
Bouterse zich in een situatie,
waardoor van hem wordt ver-
wacht dat hij ingrijpt. Hij doet
dat dan ook, hij vindt dat hij daar
niet onderuit kan".

Niet dom
„Als die decembermoorden er
niet waren geweest, had Bouter-
se er nu beter voor gestaan",
denkt kolonel b.d. Valk. „Of hij
daar ook daadwerkelijk bij ge-
weest is, zullen we wel nooit te
weten komen. Maar hij was in
ieder geval verantwoordelijk. Hij
zal 's nachts wel vaak in zijn kus-
sen bijten als hij daar aan terug-
denkt. Bouterse is zeker geen
domme, ongeletterde ruweling".
Dat bleek onder meer bij de vast-
stelling van de grondwet van Su-
riname, waarin Bouterse heel
nauwgezet de rol van de militai-
ren liet vastleggen. De macht van
het leger ligt besloten in artikel
177, waarin het Nationale Leger
van Suriname 'de militaire voor-
hoede van het volk van Surina-
me is' wordt genoemd. Volgens
hetzelfde artikel werkt het leger
mee aan de nationale opbouw en
de bevrijding van Suriname.
Voor sommigenreden om te zeg-
gen dat de staatsgreep van Desi
Bouterse en Ivan Graanoogst
formeel geen staatsgreep is. De
heren opereren binnen de moge-
lijkheden die de wet hen biedt.
Denise de Hart oordeelde zo bij
haar vertrek vanaf Schipholvoor
een eventuele nieuwe bemidde-
lingspoging en Haakmat roept
hetzelfde beeld op. „De grond-
wet had nooit zo geformuleerd
mogen worden. Dat heb ik altijd
gezegd".

Hij veroordeelt dan ook niet de
staatsgreep van deze week maar
degenen, die artikel 177 hebben
geformuleerd. Het voormalige
Tweede-Kamerlid voor de PvdA,
Henk Knol, waarschuwde in
1987 al dat de nieuwe grondwet,
waar het Surinaamse volk zich in
een referendum achter schaarde,
„het leger min of meer een vrij-
brief geeft om te doen en te laten
wat het wil". En dat leger doet
precies wat Desi Bouterse wil.
Haakmat: „Het leger staat als één
man achter hem. Alle elementen
die hem niet welgevallig zijn,
heeft hij verwijderd".

jos heymans
marcel gelauff

achtergrond

Onberekenbaar
Bouterse heeft zelf eens gezegd,
nadat hem een politiek zwalken-
de koers was verweten, dat hij
geen politicus is maar een mili-
tair èn „een militair marcheert
links, rechts, links, rechts".
Haakmat kan zich in dat beeld
vinden: „Bouterse is op bijna alle
punten een onberekenbaar fi-
guur. Een van de weinige dingen
waaruit je zijn gedrag en hande-
len kan verklaren is wat wordt
genoemd het Surinanisme. Met
de staatsgreep van 1980 wilde hij
een periode van het Nieuwe Lei-
derschap ingaan. Er moest na het
koloniale tijdperk een nieuw
zelfbewustzijn ontstaan, waarin
respect voor de Surinamer een
grote rol speelt. De waardigheid
van de samenleving speelt bij
hem een hele groterol. Als de ge-
vestigde macht, de elite, geen
respect voor hem en dus voor de
onderkant van de maatschappij
kan opbrengen, dan wordt Bou-
terse vals. Met Bouterse is geen
enkel gesprek mogelijk als dat je
uitgangspunt niet is. De mensen
in Suriname en de Nederlandse
regering moeten dat beseffen".

Haakmat schetst een tweede mo-
tief in het optreden van Bouter-
se: „Hij wordt OQk vals als je hem
zijn macht wilt ontfutselen. Desi
kan zeer besluiteloos zijn, de

mensen om hem heen worden
daar soms erg moe van. Laks-
heid zit een beetje in zijn in-
diaanse natuur, maar Bouterse
heeft een zesde, zevende en acht-
ste zintuig voor onraad. Dan is
hij zijn tegenstanders altijd mij-
len voor en kan hij zeer snel han-
delen. Als jemet deze twee facto-
ren in het karakter van hem reke-
ning houdt, is er geen gezelliger
Surinamer mogelijk die heel jo-
viaal is en waar jeprima een bor-
rel mee kan drinken. Dan is Bou-
terse de beste moppentappervan
Suriname

De wijze waarop Bouterse zich
de afgelopen jaren in Suriname
manifesteerde, lijkt naadloos aan
te sluiten bij de manier waarop
hij door mensen als de voormali-
ge minister van justitie Haakmat
wordt beschreven. Sinds de
staatsgreep van 1980 karakteri-
seert de Surinaamse geschiede-
nis zich door geweld. Steeds was
of leek Bouterse daarbij betrok-
ken. Het doel heiligde de midde-
len. Harde bewijzen over zijn di-
recte betrokkenheid bij moorden
en martelingen kwamen of nooit
op tafel, Bouterse werd in elk ge-
val nooit aangepakt door de bur-
gerregering die na de verkiezin-
gen van 1987 werd geïnstalleerd.

Mario Been
Lees ik vandaag in uw blad (21-
-12-1990) dat Roda JC Mario Been
niet kan betalen; het zou te zeer
op de begroting drukken. Enkele
maanden geleden werd Roda JC
schuldenvrij, zoals dat heet.
Die druk op de begroting zal zon
vaart niet lopen als men bedenkt
dat Been een speler is die bij
Roda JC zon twee- a driehon-
derd ei ook méér mensen per
thuiswedstrijd naar het sport-
park haalt. De versterking op
zich is hard nodig. Deze speler
met een bonk routine en tech-
niek is voor Roda JC de oplos-
sing dieer komen moét, hoe men
het ook wendt of keert. Als Roda
JC zich deze buitenkans laat ont-
nemen, dan zeg ik dat het niet al-
leen op het veld aan zelfvertrou-
wen schort, maar ook in de be-
stuurskamer. En dan moet ik he-
laas bepaalde mensen gelijk ge-
ven met hun visie op Roda JC.
JanReker wil Mario Been graag
hebbenen dat zegt toch heel veel
dunkt mij. En Nol Hendriks
steekt er geen vijf ton in als die
het niet zag zitten. En neem maar
gerust aan dat die laatsten het
kunnen weten.

HEERLEN H.J. Vestjens

Douaniers
Elke dag krijgt de douanier nieu-
we berichten te horen. De ene
keer positief, de andere keer ne-
gatief. De ene dag leest men een
artikel dat er een mogelijkheid
bestaat dat douaniers omge-
schoold worden tot milieu-amb-
tenaren, de andere dag verneemt
men dat douaniers moeten ver-
huizen naar de Randstad. Voor
het ministerie van Financiën
staat onze toekomst echter reeds
vast, namelijk verhuizen!

Het feit dat verhuizen naar de
Randstad voor het overgrote
deel hetzelfde betekent als ont-
slag, beschouwt het ministerie
als bijzaak. Elke mogelijkheid
om douaniers alternatieve werk-
zaamheden aan te bieden en ze
een omscholingscursus te laten
volgen wordt verworpen. Erger
nog, deze mogelijkheid wordt
niet eens overwogen. Verder vre-
zen we dat het opheffen van de
grenscontroles na 1992 zeer na-
delige gevolgen heeft voor de
Nederlandse burgers. Wie houdt
het besmette vlees uit de voor-
malige DDR tegen en wie oefent
er toezicht uit op de in- en uit-
stroom van verdovende midde-
len en wapens binnen de EG na
1992? Hoe denkt men de ver-
plaatsing van Europese crimine-
le organisaties naar Nederland
tegen te gaan?

Zo zijn er nog tal van problemen,
waar men geen antwoord op
weet. Toch gaan de grenzen op
1-1-93 open, aangezien het voor
de politiek een prestige-object is
geworden om deze streefdatum
te behalen. Het voornoemde is
voor de douanier, maar ook voor
de burger onacceptabel. Binnen-
kort hopen wij dan ook op een
serieuze reaktie van de vakbon-
den.
MAASTRICHT

R.J.C. Bours en A.J. Boer
Douaneambtenaren

Mijn-film
Ik ben aan het begin van de jaren
vijftig als 'Hollander' naar de
mijnen in Limburg gekomen,
met als bagage twee gezonde
handen en een dosis werklust.
Als niet-katholiek via gezellen-
huis 'de Dem' gaan wonen in de
'rooie kolonie' van Heerlen. Lid
geworden van de Algemene
Mijnwerkers Bond. Wat een el-
lende! Toch, als sleper begonnen
en 'afgezwaaid' als afdelingsop-
zichter.
Mijnwerker? Het meest boeien-
de beroep dat ik ooit ben tegen-
gekomen.

In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in deze
krant en moeten kort en zakelijk zijn.
Te lange brieven worden ingekort of
geretourneerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam, odres
en telefoonnummer. Brieven op rijm
of brieven die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of andere on-
wettige daden worden niet ge-
plaatst. Datzelfde geldt ook voor
brieven met onwelvoeglijk taalge-
bruik en beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin geplaatst.

Misstanden? Maar natuurlijk,
maar niet meer of minder dan in
de rest yan Nederland!
Silicose? Het schrikbeeld van
iedere mijnw' Misschien
had men echter alle energie die
nu gebruikt wordt om het n
werkersvak door het slijk te ha-
len, beter wat eerdei' kunnen ge-
bruiken om dit probleem aan te
pakken. Dan had men nu 25 jaar
na sluiting wellicht een film kun-
nen maken Limburg waardig!
HEERLEN G. Schuutman

lezers schrijven
Bondscoach

Het irriteert mij mateloos om
steeds te worden geconfronteerd
met jullie hetze tegen bonds-
coach Michels. Gebeurde dit in
een commentaar, dan hoefik het
niet per se te lezen. Maar op de
dag van Malta-Nederland en de
ochtend daarna lees ik hoofdza-
kelijk mensonterende opruiing
van een 'anonieme verslaggever.
Wie is deze 'voetbalprofessor'
danwel, diealleszo goed weet en
er van overtuigd is dat hij het ei
van Columbus ontdekt heeft met
zijn hoge ballen voor de pot? Zal
hij zo doorgaan tot dat Cruijff
misschien over enkele jaren aan
het roer staat? Ik vrees dat jullie
krant verder alleen maar over de
achterkant van het voetbal weet
te berichten. Komt een vent met
zon artikel bij u wel de winter
door? Kan hij zich misschien
voorstellen dat een Limburger
niets wil weten van een 'Tele-
graaf-Henk van der Meyden'-
journalistiek?
Hoe hielen likkend is men niet
samen met Jansma bij het EK
achter Michels aangehold? Van-
waar die omwenteling? Is hij nu
nog enkel een oud seniel man-
netje, die niet naar de 'weten-
schap' van de perslui wil luiste-
ren? Trouwens het getuigt ook
niet van slimheid als een foto-
graaf bij een uitslag als 0-8 nog
niet één doelpunt weet vast te
leggen, doch slechts een schot
van even er na. Is dit geen bewijs
dat jullie er meestal naast zitten?
LANDGRAAF Jan Silvertand

Mijnwerkers
Indertijd toen de mijnen open
waren, hadden de mijnwerkers
een goed belegde boterham.
Toen kwam Den Uyl met het be-
richt dat de mijnen dicht moes-
ten. Er zou vervangende werkge-
legenheid komen, maar daar is
bijna niets van terecht gekomen.
De Katholieke Mijnwerkers-
bond, met als voorman Frans
Dohmen, deed er niets tegen, zij
heulden met de kapitalisten en
pastoors. Het werk in de mijn
was zwaar en gevaarlijk. Veel op-
zichters jaagden de mijnwerkers
op, vooral buitenlanders hadden
het zwaar te verduren. Oude
mannen met slangetjes door hun
neus herinneren nog aan de mij-
nen. Zij zijn weggestopt in zie-
kenhuizen en bejaardenwonin-
gen. De mijnwerkers zijn flink
bedonderd door de toenmalige
mijnartsen en het AMF. Het
AMF beheerde het kapitaal
waaruit de pensioenen werden
betaald. Geld, dat is opgebracht
door het zware werk van de mijn-
werkers! Waar zijn die miljar-
den? Of wacht het AMF tot de
laatste mijnwerker dood is! Het
wordt tijd dat voor oud-mijnwer-
kers en nabestaanden van over-
leden mijnwerkers een goede
pensioenregeling komt en een
flink bedrag ineens. Daar heb-
ben zij recht op!
HEERLEN Ben Tarici

Finkensieper
Onlangs stond in deze krant dat
Ex-psychiater F. in cassatie gaat
tegen zijn vonnis. En verder: 'De
slachtoffers van Finkensieper
zeggen geschokt en verbijsterd
te zijn.
Ondergetekende was ook verbij-
sterd. Het is afschuwelijk wat die
man zijn patiënten heeft aange-
daan. Finkensieper kreeg als ex-
psychiater van de Heldring
Stichting in Zetten 6 jaar gevan-
genisstraf en 11 jaar ontzetting
uit de geneeskunde opgelegd
wegens seksueel misbruik van
meerdere jeugdige- patiënten.
Laten we hopen dat alle slachtof-
fers een schadevergoeding zul-
len eisen, dan heeft hij die straf
er ook nog bij. Waarom wordt
Finkensieper niet ontoereke-
ningsvatbaar verklaard? Dat zou
de aan de medische stand en sa-
menleving toegebrachte schade
nog enigszins verzachten.
Verkrachting wordt door de sa-
menleving en zelfs door crimine-
len als diep-mensonterend erva-
ren. De schade en het toege-
brachte leed aan de slachtoffers
en de samenleving is onvoorstel-
baar groot.
Dat Finkensieper schuldig is
blijkt bovendien uit het feit dat
meerpatiënten hem hebben aan-
geklaagd. Er werken duizenden
personen in de gezondheidszorg
voor soortgelijke patiënten en zij
worden geen van allen aange-
klaagd.
Gelukkig staat Finkensieper met
naam en toenaam in de krant.
Hiermee krijgt hij bekendheid
die geen reclame voor zijn even-
tuele toekomstige praktijk zal
zijn. Die naam kan niet vaak ge-
noeg gepubliceerd worden!
OIRSBEEK J.P.A.Paulissen

(Door redactie ingekort)

Oost-west
Net als bij de paspoortaffaire zul-
len er nu ook koppen rollen bij
deze veel te lang slepende kwes-
tie Oost-westbaan. Luchthaven
Maastricht is te belangrijk voor
deze regio om deze door allerlei
geboden en verboden lam te leg-
gen. De kosten om huizen te iso-
leren wegen niet op tegen de be-
langen van deze luchthaven.
Maar ik ben het met Thijs Wölt-
gens eens toen hij de Oost-west-
baan ter discussie stelde (Lim-
burgs Dagblad van 14 decem-
ber). De bestaande baan uitbrei-
den en moderniseren is veel rea-
listischer, economischer en logi-
scher. Daar wordt veel te weinig
aandacht aan geschonken. Het is
echt niet nodig om nog eens twee
jaar te wachten, daar is niemand
mee gebaat.

TREEBEEK 8.8. van Kammen

De 'sterke' man van Suriname
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,20.

.Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
Gevonden ’ 1,00 per mm. Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. 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.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 79232

Personeel aangeboden

ADMINISTRATIEKAN-
TOOR kan nog werk aan-
nemen. Tel. 045-311518.

Biedt zich aan free-lance
tolk-VERTAALSTER Pools-
Nederlands. 046-746543.

Personeel gevraagd

Horeca personeel
BARON HOTEL DE LA STATION

Stationstraat 16,
6411 NH Heerlen.

Telefoon 045-719063.

Baron
BARON HOTEL&LEISURE GROUP

Ter versterking van onze bedieningsstaf zoeken wij op
korte termijn een representatieve

restaurant-kelner m/v
Leeftijd vanaf ca. 25 jaar. Gastvrijheid, flexibiliteit en

service staan bij onze kandidaten hoog in het vaandel.
Kandidaten met MHS SVH-diploma's of ervaring in
gerenommeerde bedrijven genieten de voorkeur.

Uw sollicitaties kunt U, telefonisch of schriftelijk, richten
aan bovenstaand adres t.a.v. Dhr. W.A.L.M. Janssen.

Hotel Rest. Auberge du
Chateau. Gevr. per 1-2-91 ;
jonge SERVEERSTERS v.
Bistro-Rest. Kost en inwo- 'ning. Schrijven met recente I
pasfoto naar De Heer Nelis- j
sen, Postbus 15, 9401 Vian-
den, Luxemburg.

Met een PICCOLO in het .
Limburgs Dagblad raakt u ,
uw oude spulletjes 't snelst \
kwijt. Piccolo's doen vaak i
wonderen... Probeer maar! i
Tel. 045-719966. j

Huish. pers.
Gevr. nette HULP voor iede-
re dinsdagmorgen, meestal
poetswerk, soms peuterop-
pas te Hoensbroek. Br.o.nr.
B-6771 L.D. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Kantoorpers.
Administr.kantoor vraagt er-
varen BOEKHOUDER
(part-time) voor het zelf-
standig samenstellen van
jaarstukken. 045-315529.

Technisch personeel
Nieuw Amerikaans Produktiebedrijf in Kerkrade zoekt voor

indiensttreding op korte termijn een enthousiaste
Ervaren Onderhoudsmonteur

voor onze produktielijnen.

Wij vragen:- gedegen kennis van metaalbewerking- ervaring met lasmethoden voor staal, r.v.s. en aluminium- kennis van de Engelse taal strekt tot aanbeveling- opleiding minimaal LTS.- rijbewijs B

Wij bieden:- uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens CA.O.- zeer goede promotiekansen- interessante veelzijdige werkomgeving met uitdagingen
Interesse? Bel ons en vraag naar Mevr. Sprooten voor het

maken van een afspraak. Tel. 045 - 465700.

(w)TECHNOmE
heeft direct werk voor

MTS-procestechniek
MTS-ers energietechniek

MTS Electronica
MTS-wtb

Constructie-bankwerkers
Erv. comm. medew. HTS-niveau

Bel nu, of kom even langs. Tel. 045-717183.
Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen. 24 uur bereikbaar.

Ook Gouden Gids TV vakaturebank pag. 187.
Pr\/ ortnctri i-^tio Bijverdienste voor INSTAL-CIV. OUII&UUOUB LATEUR met papieren voor

bankwerker het keuren van elektrische
installatie van woonhuis,zelfstandig kunnen werken Q45-226264 na 21.00 uur.en tekening lezen.

Fa. Schoonbroodt Doenrade ADVERTEER op LD-TV. Uit-
Tel. 04492-1255. voerige info 045-739300.

Winkelpersoneel
Formido bouwmarkt Otermans vraagt zo spoedig mogelijk:

Kassiére
Leeft. 19-23 jr. Schrift, soll. t.a.v Dhr Otermans.

Hoofdstr. 66, 6432 GG Hoensbroek

Diversen personeel
Gevraagd full-time en part-time

apothekersassistente
te Maastricht. Inl. tel. 043-479111 na 18.00 uur.

Beveiligingsbeambte?
Binnenkort starten wij in Uw omgeving met de volgende

MONDELINGE opleidingen:
basisdipl. beveiligingsbeambte

Medio januari 1991 te Sittard.

Basis milieucursus:
Op een nader te bepalen tijdstip en plaats.

Bel of schrijf voor inschrijving naar
Opleidingsinstituut 0.P.8.

Postbus 609, 6130 AP Sittard. Tel. 046-580578.
BUSINESS MAGAZINE vraagt voor haar regionale edities

"Limburg-Business"
Freelance Journaliste

Schriftelijke reacties aan: Business Publishers,
Postbus 500, 5201 AM 's Hertogenbosch.

t.a.v. Drs. T.W.S. Veggelers.
Inlichtingen: (v.a. 2 januari) 073-145981.

Limburgs Dagblad
vraagt:

Bezorg(st)ers voor
Heerlen, Heerlerbaan en

Wijnandsrade
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 Öellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Wil je in 1991
werken in de

sport?
Heb je vrije tijd en daarnaast
een sportopleiding, laat je

dan inschrijven in de
SPORTVAKATUREBANK
Vraag een inschrijfformulier

aan bij:
Sportservice

Limburg

*m.
Tel. 04490-25988 vragen

naar: Bertil Kaanen.
Wij wensen U een sportief- 1991 -

Dringend nette DAMES ge-
zocht voor Classic club te
.anaken in België. Vervoer
n overleg. Inl. vanaf 17.00
jur. Tel. 0932-11-718692
Gevraagd RIJINSTRUC-
TEUR/TRICE. Tel. 04409-
-3910.
RECLAMBEZORGERS ge-
/raagd voor Heerlen o.a.
Weiten, Meezenbroek, Zes-
wegen, Beersdal en Bekker-
veld. Sittard. 045-257974.
KINDEROPPAS met lichte
luish. werkzaamh. voor
maand.- woensd. en vrijd.
Van 8.00 tot 13.30 u. Omge-
ving Schaesberg Tel. 045-
-316362
Gevr. nette POETSVROUW
om de 14 dgn. op vrijdag-
ochtend omgev. Voerendaal
Tel. 045-751182.
Gefragt für 220 m2KLIN-
KERMAUERWERK kurz-
Iristig in Köln. Tel. 09-49-
-221785390.
POSEREN kan iedereen,
maar wie durft. Fotograaf
zoekt vr. model plusm. 20-
-40 jr. Postbus 928, 6200 AX
Maastricht.
Medisch kleuterdagverblijf
Giezenhoove, Heerlerbaan
142 te Heerlen, vraagt VER-
PLEEGKUNDIGE met kin-
deraantekening voor ver-
vanging. Gelieve contact op
te nemen met L. Panne-
mans, tel. 045-415151.

Gevraagd VERKOPERS/
adviseurs voor Limburg en
Brabant W.G.R manage-
ment Düsseldorf. Tel.
04759-3565 / 06-52107893.
Gevraagd: Medewerker die
interesse heeft in het aan-
brengen van AUTO-
DEKORATIE, autoreclame
en ruitfolie, op basis van
provisie of zelfstandig. Auto
eventueel beschikbaar, er-
varing in verkoopbranche
vereist. Auto Design Well.
Tel. 04783-2515 .

Kamers
Gem. ZIT/SLPK. m. eig.
kookgel. voor net Pers.
Hommerterweg 21 Hoensbr.
045-415718 / 725053.
Kamer te huurvoor werkend
persoon of student in cen-
trum van HOENSBROEK
’375,- mcl. kosten. Inl.
045-228487.
Mooie gemeub. kamer te
huur voor net persoon in
KERKRADE-West, ’ 450,-
-p.mnd. Tel. 045-751438.
Te h. KAMER met aparte
keuken, douche en toilet, hr.

’ 500,- en ’ 600,- all-in.
Tel. 045-719414.
Kamers te huur voor nette
mensen in centrum GE-
LEEN. Geschikt voor 1 of 2
personen. Tel. 04743-1579.
Kamer te h. in HEER. Dir. te
aanv. Tel. 043-631499 na
19.00 uur.

Reparaties
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
of autotel. 06.52.-98.13.50.
WASMACHINE kapot? Bel
Wielinga Service Dienst
046-515431 b.g.g. 523830.
Rep. met gar. Geen voorrij-
kosten (Wel onderz.kosten).

Hobby/D.hjz.
METAALDETECTORS. Fa.
Alltech uw Tesoro-dealer.
Tel. 045-325729.
3 mtr. BEHANGTAFEL

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

Winkel & Kantoor
i——■ i — i.ii*—.**.■■■■—.ui ■"■' -

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Te koop 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, Collomboormachines industr. 16

mm. ’ 425,-, palletwagens, steekwagens, TL-lampen mei
bakken vieuwers, speciale aanbieding nieuween gebruikte

burostoelen met extra hoge kortingen v.a. ’ 175,-.
Brandblussers 6 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, Heerlen.
Tel. 045-723142

Rockmart Vlodrop,
Tussen de Bruggen 6, Vlodrop.

Tel. 04742-3170/3270.
Legbord en palletstellingen,
nieuw en gebruikt, uit voor-
raad leverbaar. BLOK-IN-
TERREK BV, 010-4378800.
Ook vert. in Nrd-Brabant/
Limburg.
Nieuwe BUROSTOELEN
Rock 4050 adviesprijs

’ 425,-, nu bij ons ’ 295,-;
Burostoel Rock 2000 ad-
viesprijs ’ 295,-, nu bij ons
’175,-; Gebruikte buro-
stoelen v.a. ’35,-. ROCK-
MART, Kissel 46a, Heerlen,
Tel. 045-723142.

Geldzaken
BEDRIJFSFINANCIERING
een probleem? Wij kunnen
U helpen. Vanaf ’ 100.000,-
Diskrete behandeling. Ook
t/oor saneringen en venture
kapitaal. Info: tel. 04749-
-3835 / Fax 04749-3855.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. gevr. vette VARKENS,
zeugen, stieren en koeien.
Veehandel Jan Heunen,
Puth. Tel. 04493-1843.
Jij komt toch ook Nieuw-
jaarsdag naar de RUITERS-
BAL in zaal Frijns te Simpel-
veld?
Ervaren RUITER (vrouw)
voor mijn paard 2x per week
te berijden gezocht; Rijzadel
met hoogstel en tracktor met
hefboom, goed lopend, te k.
Tel. 04451-1509.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Bedrijven/Transacties
Te huur gevraagd

club of privéhuis
overname inventaris geen bezwaar. Br.o.nr. B-6780
Limburgs Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Jnieke gelegenheid o.t.n.
mooi, groot restaurantbedr.
net alle vergun, in centrum
✓an MAASTRICHT. Inl. 09-
-3211767567.

Alle kantoren van het Lim-
burgs Dagblad kunnen uw
VERENIGINGSNIEUWS
met bestemming LD-TV
aannemen.

Auto's

Alfa
ALFA 33 S, 11-'B6, zilv. met.
striping, radio/cass., el.
ramen, 1e eig., ’ 13.500,-.
045-751906
Te k. GIULLIETA, APK 12-
-'9l, zien is kopen, 100% in
orde, ’2.100,-. 045-726028

ALFA 75 2.0 bwj. '86, rood-
met, ’14.000,-, veel ex-
tra's. 045-224885 na 19 uur.
ALFA 75 2.0, bwj. '86, rood-
met., 38.000 km, ’ 15.500,-
Tel. 046-749480.

Audi

Let op!!
zeer exclusief

Audi Quatro coupé, zwartmetallic, getinte ramen, rood
leder interieur, Clarion stereo, 16 V antenne, verlaagd,

stuurbekrachtiging en 16" aluminium velgen en sportuitlaat,
type 1986. Garage Coenen en Zn., Prinsenbaan 65,

Koningsbosch. Tel. 04743-1574.
AUDI 100, 5 cyl., inj., bwj.
9-'BB, grijsmet. LPG 48.000
km, schuifdak, ’ 24.950,-.
Tel. 04906-1387.

BMW
Te k. BMW 320, 6 cil., bwj.
'82, autom., APK, antr.,

’ 5.250,-. Tel. 045-222384.
Te koop BMW 320-6, autom
bwj. '79, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.500,-. St. Catharina-
straat 82, Ulestraten
Te k. BMW 316, nw.model,
bwj. '83, kl. blauw, LPG, i.z.
g.st, ’8.500,-. Tel. 046-
-740621.

Chrysler
Te k. VOYAGER Plymouth
SE 6 cil. bwj. '87, autom.,
airco, i.z.g.st. 04758-2670.

Citroen
Citroen DS 23 BREAK, '74
zwart, Pallas-uitvoering
i.z.g.st. ’11.500,-. Tel.
045-711812
Te k. zuinige CITROEN LNA
I.z.g.st. bwj. ' 81, vraag prijs

’ 1.500,-045-729022
CITROEN Axel 1.1, bwj. '85,
km.st. 40.000, vr.pr.

’ 4.000,-. Tel. 04404-2356-
Te koop weg. omstandigh.
CITROEN AX 10 E, bwj. '87,
i.z.g.st., APK gek., ’8.500,-
Tel. 046-335528.
CITROEN CX 2.0 RE, 6-'B5,
LPG, 112.000km. ’7.950,-.
Tel. 04906-1387.

I aktie van
de week!
kleurentelevisie

Telefunken SN 252

01■1 jH Ba
ggScsi CA^D
- 63 cm. beeldbuis- stereo geluid, 2 x 15 W.- IMC-afstandsbediening- teletekst 4

pagina-geheugen- scart-enhoofdtelefoonaansluiting

bruto prijs: 1649,«
Van Erp kwaliteitsprijs:

1499,=
\fon Erp, dezaak metsuperser-
vice bij u in de buurt:

Venlo: 077-549300
Roermond; 04750-15745
Venray: 04780-86264
Weert: 04950-34195
Maastricht: 043-215055
Helmond: 04920-22171
Deume: 04930-13280
Sittard: 046-528575
L-mdgraaf: 045-317657
Brunssum: 045-271225

Citroen
Wegens vertrek naar het
buitenland, zeer scherp ge-
prijsd, Citroen VISA 14 TRS,
kleur wit, 1986, 51.000 km, i.
z.g.st, ’6.900,-. Tel. 045-
-410603.
CITROEN CX reflex 2 ltr.,bwj. '82, absol. nieuw, don-
ker groen, schuifd., licht me-
talen velgen, 1e eigen.,
’3.750,-. Tel. 046-522010.
Citroen VISA II Super-4 te k.
bwj. '82, LPG, 5-drs., APK
tot 27-1291, vr.pr. ’2.250,-
Tel. 046-740288.

Daihatsu

Daihatsu dealer
Ton Quadvlieg
ANWB-gekeur-

de auto's.
Opel Veetra 1.8 GL 4-drs.

'89
Toyota Celica 1.6 Liftback

'87
Ford Scorpio 2.0 i Ghia '86
Mercedes 190 veel ace. '86

Mercedes 190 D '89
Mercedes 190 D '85
Mercedes 230 E '84

BMW 316, m-pakket, '87
Chrysler Voyager '90
BMW3I6i, 4-drs '89

Metro Surf, '89
Ford Siërra 1.6 Sedan '88
Siërra 1.6 Laser 3-drs. '85
Mitsubishi Lancer GLXi 89

Nissan Sunny GTi coupé '87
Nissan Sunny coupé '88

Nissan Sun. 1.3 LX sed. '86
Nissan Sunny diesel '86

Opel Ascona 16S '87
Opel Ascona 1.8 S 4-drs.

'88
Opel Kadert 1.3S Sedan '88

Opel Manta 1.8 SGT 84
Opel Corsa 1.2 Swing '85
Opel Rekord 2.3 T.D.85
Lancia Ypsilon Fire '87
Passat 4-drs. CL '86
Honda Civic 15 S '87

Honda Arrow-deck EX '87
Mitsubishi Colt 1200 '82

Suzuki 1.3 GTi 87
Toyota Celica 1.6 ST

Liftback
Toyota Starlett '83
Volvo 340 GL '86
Volvo 340 GL '84
Volvo 340 L '82

Renault 11 GTD '83
Daihatsu Char. Van D. '85

BMW 520 '82
Ford Siërra 2.3 diesel combi

'87
Ford Siërra 2.0 CL combi '88

Opel Omega 2.3 D combi
'87

Audi 100CC Avant Van '88
Mercedes 300 TD combi '81

Bedrijfs en
Terreinwagens

Toyota Landcruiser T.D. '87
Daihatsu Ferosa Greytop

Diverse inruilers
VW Kever '73
Mazda 626 '79

Ford Taunus '79
Ford Fi ësta '81

VW Golf .'BO
Reeweg 112,(lndustrieterr.)
Abdisschenbosch. Übach
ovet Worms (Landgraaf).

Tel. 045-321810

Fiat

Inruilauto's
Diverse Fiat Panda's t. 34 en 45 van'Bs t/m 1986.Diverse Fiat Panda's 750 en 1000 van 1986 t/m 1989,Diverse Fiat Unos 45 van 1983 t/m 1989
Fiat Uno 60 S 3-drs 1988
Fiat Uno 70 SL 5-drs 1986

IFiat Uno 75 SX 3-drs 1989
Tipo 1.4 1988/1989

1Diverse Fiat Ritrno's 3 en 5-drs. van 1982 t/m 1986
Fiat Regata 70, 5 versnell 1987
Citroen Visa 2 1985
OpelKadett 1.6 S 5-drs. GLS 1986
Opel Corsa TR 1.2S 1984
Renault 11 TXE 1985
VWPolo 1988
Golf diesel3-drs 1987
Skoda 120LS 1985

Nieuwjaars-aanbieding
Auto's boven./7.500,-

-1 jaar bovag-garantieanaa
Fiat Klankstad Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185. Tel. 045-413916.
FIAT Regatta 1,7 diesel,
1985, centr. vergr., elektr.
ramen, 5 versn., 4-drs.,

’ 5.400,-. Tel. 045-463671.
Te k. Fiat RITMO 85 S, bwj.
'83, type '84, vaste pr.
’4.000,-. Tel. 045-321814.

Fiat 127 FIORINO, gesl. be-
stel nw.type '86, APK tot 11-
-7-'9l. ’3.950,- i.nw.st. Tel.
045-323178.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

'Ford
Wegens detachering buitenl
te k. Ford SCORPIO 2.9i
Ghia, 7 mnd. oud, kl. antrac.
metal., fabr. gar., vele ex-
tra's 0.a.: verlaagd, spoilers,
LM-velgen m. 205 banden,
getint glas, elec. schuif/kan-
teldak etc, nieuwpr.

’ 78.000,-. Nu voor

’ 49.000,-. Tel. 046-334969
Te koop Ford FIESTA bwj.
'85. Tel. 045-316419.

Ford ESCORT 1.3 bwj. 82,
nw. type, APK 5-'9l, met
vele extra's, vr.pr. ’ 4.750,-.
Tel. 045-443533.
Te koop Ford ESCORT 1,3L
bwj. '81, i.z.g.st. Tel. 045-
-220665.
Ford ESCORT 1300 L, au-
tom., bwj. '79, APK 19-991,
radio/cass. en trekhaak.
’1.500,-. Tel. 045-323178.

FORD Escort 1,3 laser APK,
1e eigenaar, 100%, km.
71.000, bwj. 1984, ’7.000,-
Tel. 045-725763.
Nw. mod. ESCORT 1.4 CL
schadevrij, ABS, bwj. '87,

’ 11.250,-. Tel. 046-527945
Te k. FORD Fiesta bwj. '79,vr.pr. ’850,-. Tel. 045--728083.
Ford Escort BRAVO de luxe,
m. '85 APK 5-bak bijz. mooi

’ 6.950,- 045-454087
Te k. Ford FIESTA 1.1 m.
'80, i.z.g.st. Tel. 045-
-460586
Ford Siërra SEDAN 1.8 CL,
bwj. 7-1988, 1e eig., LPG,
pr. ’ 19.500,-. 045-255784.
FORD Escort 1.3 L, nov. '83,
APK, auto is als nw.,
’6.450,-. Tel. 046-337224.
Ford ESCORT, bwj.'Bl, km.
st. 91.000, APK 8-'9l,
’3.400,-. 045-231073
Te k. Ford ESCORT 'XR3i,
bwj. '83, i.z.g.st. Tel. 045-
-222543.
Zeldz. mooie ESCORT type
13 GL '84, alle extra's. Kerk-
raderweg 166, Heerlen.
Te k. Ford FIESTA 1,1 L,
bwj. '85, kl. wit, schadevrij, i.
st.v.nw., ’ 7.750,-. Tel. 046-
-527379.
Te k. Ford ESCORT, 1,6 L,
model. '83, RS velgen. Tel.
045-315346.
Te koop Ford ESCORT 1.1
L, bwj. '84, kl. blauw, vr.pr.
’8.500,-, i.z.g.st. Tel. 045-
-729743.
te k. Ford FIESTA 1100,
bwj. '78, i.z.g.st., mooi,

’ 2.500,-. Mgr. Lemmens-
str. 36, Nieuwenhagen.

Te koop Ford Fiesta 1.1,
bwj. '78, prijs ’ 850,-. Tel.
045-321334. |
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'81, nw. mod., m. striping en
spoiler, i.z.g.st. Schleidenstr
180, Kerkrade. 045-452514.
Te k. Ford FIESTA bwj. '79, l
APK tot '92, i.z.g.st. Tel. I
04493-04413. -Ford SIËRRA 2.0 CL, 5-drs. I
11-'B7, wit, 78.000 km. I
’15.950,-. Tel. 04906-1387
Ford SIËRRA 2.0 CL, Sta- I
tioncar, 3-'B4, blauwmet. I

’ 8.950,-. Tel. 04906-1387.
Ford SIËRRA CL, diesel, B-
'B6, wit, 5-drs., ’ 10.950,-. ITel. 04906-1387. I

Honda
Honda CIVIC autom., bwj. i
12-'BO, APK 7-'9l, ’1.650,-
Lampisteriestr. 2, H'broek.
Te k. Honda CIVIC bwj. '81,
5 versnell., ’ 1.100,-. Tel.
045-214587.
Te k. Honda PRELUDE bwj.
'81, ’3.400,-, APK 9-'9l,
km.st. 89.000, zeer mooie
auto. 045-259532.
Honda CIVIC, autom., eind j
'80, zeer mooi, APK 9-91,
Vr.pr. ’ 2.800,-. Asterstr. 26, I
Heerlerheide.

Jeep
Te koop LANDROVER
Pick-Up 6 cyl., 4-WD, bwj.
'79, techn. 100%, vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-720676.
Te k. DODGE big foot 4x4
VB, RDW gek., nwe.vlg. 10J
en banden, ’6.950,-, mr.
mog. Tel. 045-222384.

Mazda

Mazda Auto Leymborgh b.v.
Limbricht.

Mazda 626 2.0 12-v. GLX coupé uitbouw '88; Mazda 626
2.0 12-v. GLX Sedan '88; Mazda 626 2.0 LX met en zonder 'LPG '88-'B9; Mazda 626 2.0 GLX HB 8-v. '88; Mazda 626
2.0 GLX coupé '85; Mazda 626 1.6 GLX en LX coupé '85- -'83; Mazda 323 1.5 GLX en Limited 2x '86-'B7; Mazda 323 :
1.3 LX LPG 2x '86; Mazda 323 1.3 VDX Skyline '85-81;
Mazda 323 1.3 LX Sedan automaat '88; Mazda 323 1.3LX -HB 2x'B6-'B7; Mazda 323 1.6iGTX alle ace. 86; Toy.
Corolla 1.6 HB part. verkoop '87; Toy. Corolla 1.3 DX oud
model '87; Ford Escort 1.3 CL HB 27.000 km. nw.st. '87;
Ford Scorpio 2.0 ABS 1e eig. '86; Ford Escort 1600 Sport
’2.500,-; Daihatsu Charade TX-5 S 6nw.st. '87; Ford
Taunus Combi LPG onderb. ’2.900,- '81; Nissan Sunny
1.6 HB SLX automaat '87; Mits. Lancer Sedan Royal uitv. .
'86; Opel Ascona 4-drs. NB I.BS LPG '88. Occasions met
Mazda-Kroon Garantie. Bornerweg 2-8. Tel. 046-515838.
Te k. MAZDA 626 GLX, bwj.
'82, elec. ramen en buiten-
spiegels, APK 6-'9l,

’ 4.250,-. Tel. 045-250722.
MAZDA 323, bwj. '80, APK,
i.z.g.st., ’1.750,-. Tel.
045-720951
MAZDA 323 bwj. '82, APK
10-12-91, ’2.950,-, i.z.g.st
Tel. 045-323178.
Te koop MAZDA 323 GLX,
Sedan-uitv., diesel, bwj. '88,

’ 14.500,-. Tel. 045-255784

Mercedes
Te k. MERCEDES Benz 190
D, bwj. '86, kl. wit, extra's,
mr. mog. Tel. 04498-55460.
MERCEDES 200 D, bwj.
11-'B7, blauw, 120.000 km,
’37.950,-. Tel. 04906-1387
MERCEDES 250 D, 5-'BB,
blauw, schuifdak, 150.000
km, ’ 46.500,-. 04906-1387
Te k. MERCEDES 300 die-
sel autom., bwj. 9-'B6, rook-
zilvermetal. veel extra's,
’40.000,-. Tel. 04459-1853
MERCEDES 190 E, ABS,
bwj. '84, excl. uitv. tuning
Dressel, spec. car, geen 2e
zo apart, i.nw.st. pas gek.

’ 24.750,-. Tel. 043-254462
Te k. MERCEDES 190 E,
aut. bwj. '86, verl., sportwie-
len, alle extra's, aanrijding-
vrij, i.nw.st. Inr. mog. vr.pr.

’ 31.500,- mcl. BTW.
Broekstr. 8, Obbicht. 04498-
-55824.
MERCEDES 190 E, bwj. '84
blauwmet., div. extra's. Tel.
045-444841.
Te k. van part. MERCEDES
230E, '86, met lichte flank
schade, onderhoudsboekje
aanw. pr.n.o.t.k 04492-3824
MERCEDES 200, diesel, 5-
86, wit, 150.000 km.
’27.950,-. Tel. 04906-1387

Mitsubishi
Mitsubishi LASER 1400
GLX nw.mod., bwj. '81, 4-
drs., i.nw.st. APK tot '91.
Zien is kopen! ’ 3.250,-.
Tel. 045-323178.
Mitsubishi SPACEWAGON
1.8 GLX, 11-'87, 7-pers.
’23.950,-. Tel. 04906-1387

Morris
MÏrü CLUBMAN 1977,
i.z.g.st. APK okt " '91
’1.250,-. Tel. 045-351544
Te k. MINI 1100 special,
bwj. '78, APK 9-'9l, kleur
grijs, pr. ’ 1.100,-. Tel. 045-
-241460.

Nissan Datsun
Nissan SUNNY 1.3 DX 5-
84 blauw met. 70.000 km

’ 5.950,- Tel. 04906-1387
Te k. NISSAN Sunny 1.6 in-
jectie, 3-deurs met veel ex-
tra's. Beslist nieuw mcl. alle
overdraagbare garanties.
Pr. ’25.000,-. Tel. 046-
-516352.

Oldtimers
Te k. PONTIAC Parisienne
Cabriolet, bwj. '65; Opel
Kaptein bwj. '63. Tel.
04492-3156. Hoofdstr. 25
Amstenrade.
VW PONTON 1500, bwj. 67
niet ingevoerd, red. goed,
’2.900,-. Tel. 04404-1317
SKODA Felicia cabrio, bwj.
'60, zeer zeldzaam, met
werk ’ 9.800,-. 04404-1317
Direct resultaat, als uw pic-
colo op LD-TV staat. Bel
045-739300voor meer info.

Te k. MAZDA autom. GLX
323, grijsmetal., bwj. mei '90
met alarm. Te bevr. Peter
Schunckstr. 101, Heerlen.
Tel. 045-422214.
MAZDA 626 1.6 LX H.B,
LPG bijna '85, echt mooi
’7.450,-. Tel. 04406-13137
Te k. MAZDA 323 F GLX,
bwj. 07-'9O, 7.000 km, lichte
schade. Tel. 045-325892.

Oldsmobile
OLDS Mobile outllascoupé
5.71tr., 8 cyl., zilvermet., veel
extra's, ABS nieuw, bwj. '78,
APK, ’3.950,-. Tel. 046-
-522010. .

Opel
Te k. Opel KADETT bwj. '83,
12 S met schuifdak , nwe.
banden, zeer goed ’ 4.600,-
Celebesstr. 23. Tel. 04750-
-27508
Koopje! Opel MONZA 30 E,
bwj. '83, ’ 9.250,-, mr. event
mog. Tel. 045-316940.
Opel KADETT 13 S 8-'B3
LPG 90.000 km 3-drs.

’ 5.950,-Tel. 04906-1387
Te koop Opel KADETT 1.3
LS, bwj. '86, kl. wit, APK ge-
keurd. Tel. 045-322564.
Opel Kadett 1.3 S-GL AU- "TOMATIC bwj. '83, 64.000 <km, goudmet. in optimale j
cond. Koningsweg 37, Kerk- 'rade, tel. 045-455432. j
Kadett Caravan 1.6 LS '86;
Kadett 1.3 LS '87; Kadett 1.3 .LS 5-drs. '86; Kadett 1.2 LS
'86; Corsa 1.3 i '87; Kadett
stationcar 12 S '84; Kadett
1.2 S '83/79; Rekord 2.0 S
LPG '83. DENNEMAN Auto-
bedrijf, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
OPEL Manta 2.0 S, bwj. '80, .
i.z.g.st., APK 11-'9l, vr.pr.
’2.500,-, mr. auto of motor .
mogelijk. Potgieterstr. 47,
Heerlen-Molenberg.
Te k. Opel ASCONA 1.3,
nw. m., i.z.g.st., bwj. '81,
APK gek. Tel. 045-751677.
Opel KADETT C, bwj. '79,
APK, oranje, vr.pr. ’ 2.200,-
Zien is kopen! 045-729850.
Te k. Opel MANTA 2.0, GTJ,
5-bak, bwj.'B3, APK 2-11-
-'9l, uitgebouwd en in nieuw ,
staat, vr.pr. ’ 9.000,-. Ge- Ibrock 144, Roermond, tel. I
04750-34726. I
Opel KADETT 1.2 S, sta- |
tioncar, LPG 11-'B6, APK ;
11-'9l, bord.rood plm. ;
90.000 km. I.z.g.st. Vr.pr.
’9.000,-. 046-372715.
Opel SENATOR 25 E auto-
maat, veel extra's (nieuw
model), bwj '83, ’ 7.950,-. ■Tel. 046-522132.
Opel KADETT 12S, bwj. '79, 'APK '91, bruin met., 2-drs.,
’1.300,-. 045-325818.
Te k. Opel KADETT bwj. '80,
APK 9-'9l, pr. n.o.t.k. Tel.
045-244821.
OPEL Kadett 2000 GSi, 16
V, 89, 150 PK, alle extra's,
lichte schade, ’ 27.500,-.
Mare Dassen auto's. Tel.
043-614164/634302.
Te koop Opel KADETT 1,6
S, bwj. '84, pr. ’6.900,-.
Tel. 04492-3410.
Opel KADETT 1.61, bwj. '88,
v. extr., z.g.a.n. ’ 16.750,-.
Tel. 046-529307.
Opel KADETT diesel sta-
tioncar 1987 wit 5-drs. 5 bak

’ 11.950,-Tel. 04906-1387
Uw auto, huis, bankstel enz.
VERKOPEN? Met foto op
LD-TV. Bel voor info 045-
-739296/97.
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Kinderen en kleinkinderen.
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BRIEFNUMMER,
Stuur uw brief (voldi^

gefrankeerd) naar
Limburgs Dagbla

postbus 2610, 6401
Heerlen en vergeet ri
onder op de envelopl
nummer uit de advel

te vermelden, [j

Peugeot l
205 XS 1.4

bwj. 8-'B7, antracietmet.,
sportinterieur, nw. banden,
grote beurt, in nw.st., alle
keuringen toegestaan,

M 4.950,-. Tel. 04499-1416
3EUGEOT 205 GTi, '84,
Dimma", uitgebouwd, zeer
)reed, lichte schade,
f 13.000,-. Dassen auto's
rel. 043-614164/634302.

Pontiac
:ERRARI-ROOD Pontiac
:iero, airco, high power
itereo, 15" lichtmetalen wie-
en, type 1985. Garage
boenen en Zn. Prinsenbaan
>5, Koningsbosch, tel.
)4743-1574

i/let een PICCOLO in het
.imburgs Dagblad raakt u
iw oude spulletjes 't snelst
.wijt. Piccolo's doen vaak
vonderen... Probeer maar!
fel. 045-719966.

Te k. PEUGEOT 2»
bwj. '87, km.st. 34.001
a.nw. div. extr. 045-2ft
PEUGEOT 205 GR!
10-'B4 blauw f*

’ 8.950,-Tel. 04906-jjl
PEUGEOT 505 GR T
APK '92, elect. st
stuurbekr. I.z.g.st ft.
Tel. 045-411881 j

Porsche !r

PORSCHE m. 944l
div. extra's, 100% in H
tax. aanw. Vr.pr. ’ 1-C
Maastrichterln. 149, l,
o. Worms. L
PORSCHE 924 Targal
z.g.st., 16" velgen\
’18.900,-; BMW 323]
"Harige" uitvoering 1Ï
alle extra's, in I

’ 18.750,-; Honda |
CRX sport coupé 'B**;
15" velgen enz. j
’14.900,-. Mare Of
auto's 043-614164/63J

Renault M

RENAULT l
Top-occasion! e<

Diverse merken met 1 jaar garantie! flj
Autobedrijf Kerres *j

IENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSfC
Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Tel. 045-45242*» h ,
Heerlen, Beersdalweg 97. Tel. 045-724200>|

e k. Renault 5 DIESEL, RENAULT R9C, 4-dj iifrijs kent., bwj. '87, '84, APK gek., ’ 4.2&V
7.500,-. Tel. 045-441740/ nw. zo mooi. 045-32J. it
44703- : Een PICCOLO inh^s.
tENAULT R 5, autom., bwj. burgs Dagblad help'
32, APK tot 10-7-'9l, weg naar snel succe*
1.600,-. Tel. 045-323178. 045-719966. , "-

Rover y

■IOVER 3500 van den plass jf
lutom. met LPG, bwj.'B3, Te k. ROVER 2600 't-

z.g.st. Alle mogel. extra's, APK 4-'9l, z.g.a.n., l
ste eigen., blauw metall. Tel. 045-252366 S'
'6.750,-, 046-517313. 04492-1437. ,*!]__ 'i.

Seat j,,
—. ■ —11n

Eindejaars opruiming
nu 10% korting op alle occasie 1f'wdi 90 Quattro 1985 ’ 25.000,-’ f„ f

.androver 90 diesel 1986 ’ 25.000,-’ "# ":ord Siërra 2.0iS 1987 ’ 22.500,-’ *| H
:ord Escort 1.6iBravo... 1987 ’ 19.950,-’ A
>eat Malaga 1.5 GL 1988 ’ 15.950,-’ JiL
>eatMalaga I.SGLX 1987 ’ 14.500,-’ Al<
>eat Ibiza 1.2Croma 1988 ’ 16.000,-’ / §
seat Ibiza 1.2GL 1987 ’ 12.750,-’ A:|
ïeat Marbella black 1990 ’ 11.000,-’ A,
ieat Marbella L rood 1988 ’ 9.500,-’ %

En nog veel meer aanbiedingen kom kijken*
Hamstraat 211, Kerkrade, tel. 045-412545^ v

Subaru "Subaru Mini Jumbo week! t
bij garage Coenen. Officieel Subaru Dealer-

Jubaru Mini JumboSDX, 3-drs., 2x ■"-l/lsubaru Mini Jumbo DL, 3-drs I9»i'.
Subaru Mini Jumbo SDX, 5-drs., 3x 19-gjt
Garage J. Coenen en Zn., Prinsenbaan 65, Konings I

Tel. 04743-1574. y\
EXCLUSIEVE Subaru KT
"urbo Sport, 1986. Tevens
log andere Subaru- occa-
;ions voorradig. Garage J.
boenen en Zn., Prinsen-
>aan 65, Koningsbosch. Tel.
14743-1574;

Suzuki
3AMURAI Hardtop bwj. '88
1600 km ’17.000,-. Div.
iccess. Tel. 04498-56602
3UZUKI Jeep LJ 80, Hard-
op '79, legergroen, Bull-bar
:eer mooi, ’ 3.750,-. Tel.
145-711812

Talbot ji]. -AA
Talbot HORIZON 'Sl^APK 9-'9l ’ 1.200," il)
str. Ib, Geléen, Q4g^j
Te koop TALBOT £1
1100 LS, bwj. '81, Ar
045-459606. _^j
Als u ons voor 12 uu flgens belt, staat uw Vji
LO devolgende dag?, C
Limburgs Dagblad. '719966. - _^A

Voor Piccolo'* 5 «
zie verder pagin

t
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Klacht Eigen
Huis tegen

VMafgewezen
rERDAM .- Het College van
■P van de Reclame Code Com-

* heeft een klacht van de Ver-
hg Eigen Huis tegen de Neder-
£ Vereniging van Makelaars
f) afgewezen. Eigen Huis vond
"e NVM met de zinsnede 'ta-

' met bouwkundig inzicht' in
_televisiespot en advertentie;beloofde dan deze organisatie

' kan maken. Bij het publiek
*n onrechte de indruk worden
?t dat men geen andere des-sen nodig heeft.

fjOllege van beroep stelt dat in-
Ne het besluit Vakbekwaam-;Wakelaar in Onroerende Goe-n de makelaar over de nodige
vkündige kennis dient te be-
fken en vindt dat met de bc-
'eh tekst geen onjuiste voorstel-en zaken is gegeven.n Huis was ook gevallen over
*kst in de brochure 'U en uw
elaar', maar de brochure maakt
onderdeel uit van deklacht, al-
N college.

Eén koers voor
sjechoslowaakse
kroon vanaf '91
?^G - De regering van Tsjecho-
a*ije heeft besloten het sys-

' van meervoudige wisselkoer-
r te schaffen. Het Tsjechoslo-
?Se persbureau CTK maakte
Ardag bekend dat vanaf 1 ja-
' volgend jaar dagelijks een en-

,?U(hge koers voor de kroon
1 vastgesteld. Uitgegaan wordt

.er* koers van 28 kroon per dol-
Jjle vanaf gisteren wordt aange-

Cp atregel is genomen om het
h s van de vrije inwisselbaar-
f an de kroon te vereenvoudi-Lüe nieuwe koers is ongeveer

'"et k
procent laêer dan de koers

handelsverkeer en zeven pro-. h°ger dan de toeristenkoers.

Kwartje
Volgens de Stichting Weg hoeft mi-
nister Maij niet in éénklap de Euro-
pese koploper te zijn waar het gaat
om de besteding van de autobelas-
ting aan het wegennet, maar naar
een kwartje per binnengekomen
gulden zou ze zeker moeten.

Met een kwartje zou ze in elk geval
Spanje (nu 23,4 cent) en Groot-Brit-
tannië (nu 23,6 cent) voorbij steken.
Maar ze zou achterblijven bij Zwe-
den (32,7 cent), Denemarken (33,7
cent), Finland (36,1 cent), Duitsland
(62 cent), Oostenrijk (72 cent) en
Zwitserland (74,8 cent).

beur

aai
'Ira u DAM ~°P een uiterst saai
tia K zijn de aandelenkoersen

~ rA de laatste beursdag van het
keii\Wat verder afgekalfd. Aan-

iSer, bleven de noteringen nog
van h 1

de buurt van de slotkoer-
gin 'dag' maar later op de
ver-f het koerspeil toch weer
sir, ♦

teri-.g. De stemmingsin-
Knri °'3 punt lager op 93'5' De

,5 'aex zakte zelfs weg vannaar 168,3.

■ Vq^ is 1990 een uiterst somber
'd. Iq beleggers geworden,
"lop 9 stond de stemmingsin-
-20 2|°P 117,7 en de koersindex
1 de A vooral na het uitbreken

Kd e j r'Olf-crisis was er van veel
eSger arbiJ geen sPrake meer.

«s <js.. stelden zich zwijgend
:htten op. Handelaren ver-
'ct*bptdan ook terecht dat een
'% ~;er was dan dit bij een weg-

a ân beleggers voortdurendi 'n Wegzakken van de koer-

■ *td ï''lig :J eI stelde ook vrijdag weer
als H°r' De obligaties kwamenac meeste aandelen ook

eln-g van hun plaats.
1, ,
%£ 'Internationals moest' Ko-
APf ï-Tif vriJdaë f *-70 Prijsge-
/ 74 7^ I'41 '40* Akzo verloor 90 cent
*,50.' u en KLM twee kwartjes op

ÏShip voor de wisselvallige
%s f do°r gebrek aan belang-
Sr n de ontwikkeling bijJ-t fp^ouglas. Dit fonds klom
I'50* NJïïfar sloot f 2 laSer °P
A5W, loyd k°n f I*4o aan de
?<-■ eenVoegeri °P f36,20 en Pak-

Seerri den °P f 199.50. Auto-
pf29efio mac sloot fl,2° la~

3 bood vri*)dag een rus-

Hocfdfondsen v/k. s.k.

ABN Amro 31,60 31,60
AEGON 107,60 107,10
Ahold 66,70 66,50
Akzo 75,60 74,70
Alrenta 162,70 162,90
Amev 46,20 45,80
Amro A. in F. 75,20 76,00
Borsumij W. 71,50 71,30
Bührm.Tet 44,20 44,40
C.S.M.eert. 83,50 83,50
DAF 18,40 18,00
Dordt.Petr. 126,50 125,50
DSM 86,70 86,40
Elsevier 74,00 74,80
Fokker eert. 30,10 29,90
Gist-Broc. c. ' 28,80 28,50
HCS Techn. 9,30 9,20
Heineken 136,50 136,30
Hoogovens 51.10 51,20
Hunter Dougl. 56,50 54,50
lnt.Muller 70,50 71,00
KLM 20,00 19,90
Kon.Ned.Pap. 36,70 37,40
Kon. Olie 133,70 131,40
Nat. Nederl. 47,80 48,70
NMBPostbank 37,70 37,90
Nedlloyd 34,80 36,20
océ 33,50 33,10
Pakhoed Hold. 198,50 199,50
Philips 20,60 20,30
Polygram 30,40 30,10
Robeco 87,10 e 86,70
Rodamco 54,00 54,50
Rolinco 81,10 80,90
Rorento " 60,10 60,30
Stork VMF 41,40 40.70
Unilever 152,20 151,50
Ver Bezit VNU 82,50 82,30'
Volmac Softw. 31,00 29,80
VOC «,60 43,10
Wessanen 63,00 62,50
Wolters-Kluwer 48,10 48,10

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,00 54,00
ABN AmroHld.prf. 5,03 5,03
ACF-Holding 32,00 33,00
Ahrend Gr. c 177,00 177,00
Air Holland 14,50 15,00
Asd Opt. Tr. 15,00 15,00
Asd Rubber 3,90 3,90f
Ant. Verff. 470,00 475,00
Atag Holde 115,80 111,00
Aut Ind.R'dam 77,00 76,00
BAM Groep 71,00 71,00
Batenburg 113,70 113,00
Beers 101,00 101,00
Begemann 135,00 136,50
Belindo " 355,00 353,80
Berkei's P. 1.45 1,42
Blydenst-Will. 35,90 36,00f
BoerDe, Kon. 251,00 253,00
de Boer Winkelbedr. 74,00 74,30
Bols 176,00 175,00
Boskalis WA 12,60 12,65
Boskabspr x 15,60 15,60

Braat Beheer 31,50 30,50
Breevast 11,65 11.55
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delft pr 835,00 835,00
Calvé-Delft c 985,00 992,00
CSM 82,60 82,00
Chamotte Unie 2,30 2,75
Cindu-Key 160,10 159,50
Claimindo 347,00 350,00
Content Beheer 22,20 22,00
Cred.LßN 29,00 e 29,10
Crown v.G.c 108,50 109,00
Delft Instrum. 28,00 28,00
Desseaux 227,00 228,001'
Dorp-Groep 39.50 39,00
Econosto 28,30 28,20
EMBA 200,00 200,00
Eriks hold. 88.50 89.00
Flexovit Int 78,00. 77,50
Frans Maas c 76,00 77,00
Gamma Holding 91,70 90,00
Gamma pref 5,60 5,60
Getromcs 28,50 28,50
Geveke 39,00 39,00e
Giessen-de N 130,00 129,00
Goudsmit 44,50 44,50
Grasso's Kon. 93,00 100,00
Grolsch 155,00 155,50
GTI-Holding 217,90 217,90.
Hagemeyer 103,00 103,00
HAL TrustB 12,90 12,90
HAL Trust Unit 12,90 12,90
H.B.G. 157,50 156,00
Hein Hold 117.30 117,30
Hoek's Mach. 200,00 200,50
Heineken Hld 117,30 117.30
Holl.Sea S. 1.00 1,10
Holl. Kloos 471,00 470,50
Hoop Eff.bk. 5,90 5,90
Hunter D.pr. 3,00 2,20
ICA Hold. eert. 7,80 B,oob
IHC Caland 47,80 46,00
Infotheek 21,20 22,30
Kas-Ass. 38,80 38,50
Kempen Holding 11,30 11,30
kondor wessels 31,30 33,00
KBB 96,20 96,00
Kon.Sphinx . 158,00 159,00
Koppelpoort H. 259,00 257,00
Krasnapolsky 218,00b 220,00
Landré & Gl. 56,00 58,00 e
Macintosh 33.10 33,00
Maxwell Petr.H. 107,00 107,00
Medicopharma 57,50 58,00
Melialnt. 5,95 5,95 .
Moeara Enim 1082,00 1085,00
M.Enim 08-cert 14100,00 14100,00
Moolen en Co 32,30 32,00
Mulder Bosk. 65.00 65,00 a
Multihouse 6,50 6,40
Mynbouwk. W. 384,10 385,00
Naeff 320,00 380,00
NAGRON 45,50 45,00
NIB 534,00 534,00
NBM-Amstelland 9,00 9.10
NEDAP 303,00 301,00
NKF Hold.cert. 234,00 232,00aI Ned.Part.Mii 38.50 38,50

Ned.Springst. 12500,00 12500,00
Norit 33,40 34,00
Nutriciagb 108,10 106,50
Nutriciavb 117,10 115,50
Nijv.t.Cate 76,00 77,00
Omnium Europe 13,00 13,00
Orco Bank c. 75,00 75,00
OTRA 237,00 237,00
falthe 62,00 59,00
Philips div'9l 20,80 20,60
Pirelli Tyre 20,50 20,20
Polynorm 110,00 109,50
Porcel. Fles 157,00 153,00
randstad* ' 44.00 45,50
Ravast 42,50 42,30
Reesink 70,00 70,00
Riva 40,20 40,00
Riva (eert.) 38,00 38,50
Samas Groep 63,00 65,00
Sarakreek 19,50 19,20
Schuitema 1790,00 1700,00a
Schuttersveld 38,00 37,50a
Smit Intern. 49,50 45,50
Stßankiers c. 11,50 13,50
Stad Rotterdam c 42,30 44,00

"Telegraaf De . 91,00 90,20
TextielgrTwente 74,00 74,00
Tulip Comp. 29,00 -29,00
Tw.KabelHold 112,50 111,50
Übbink 82,00 82,00
Union Fiets. 58,00 60,50
Ver.Glasfabr. 330,00 -330,00
Verto 52,80 52,90
Volker Stev. 70,00 70,00
Vredestein 11,80 11,80
VRG-Groep 63,20 , 62,70
Wegener Tyl 227,00 230,00
West Invest 27,50 30,00fWest Inv. wb. 99,00 95,00
Wolters Kluwer 191,00 191,00
Wyers 32,00 32,00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 28,80 28,80
Aegon sav.plus 5,20 5,30
ABN Aand.f. 65,90 65,70
ABN Beleg.f. 52,00 52,50
ABN Amro L.F. 151,40 151,40
ALBEFO 49,30 49,40
AldollarßFs ■ 22,80 22,80
Alg.Fondsenb. 208.00 211,00
AUiance Fd 9,60 9,60
Amba 42,00 42,00
America Fund 257.00 255,00. Amro Eur.F. 62,20 62,00
Amro Far E.F. 51,70 50,80
Amro Neth.F. 65.80 65,60
Amro N.Am.F. 56,30 55,50
Amro Obl.Gr. 159,00 159,00
Amvabel 58,50 59,20
AsianTigersFd 48 70 48,30
AsianSelFund 38,80 38,80
Austro Hung.F. 6.25 6.25
Bemco Austr. 48,00 48,70
Bever Belegg. 3,30 3,30
CLN Obl.Div.Fonds 101,30 101,30
CLN Obl.Waardef. 103,00 103,00

' Delta Lloyd 36.70 36,50

DP Am. Gr.F. 24,60 25.00
Dp Energy.Res. 41,00 40,00
Eng-H011.8.T.1 8,20 8,20
EMF rentefonds 60,80 60,90
Envir.Gr.Fnd 50,70 50,70
Eur.Ass. Tr. 6,60 6,00
EOEDuStInF. - 246,00 246.00
EurGrFund 52,50 53,00
Euro Spain Fd 7,20 7,00
Florente Fund 104,80 104,80
Gim Global 47,00 47,70
Groeigarant 1,27 1,30
Hend.Eur.Gr.F. 157,00 154,00
Henderson Spirit 52,00 53,00
Holland Fund 64,00 e 64,80
Holl.Eur.Fund 41,80 40,50
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,50
Holl.Pac.F. 93,00 92,80
Innovest 87.50 b 90,50
Interbonds 530,00 530,00
Intereffektsoo 34,10 34,50
Intereffekt wt 205,30 202,00
Investa part 65,30 64.70
IS Himal. F.s 8,00 8,00
Jade Fonds 134.40 135,00
Japan Fund 20,30 19,50
Jap.lnd.Alpha Fd 8300,00 8100,00
Japan Rot. Fundyen 7000,00 6850,00
Korea Pac.s 8,00 8.00
Mal.Cap.F. $ 6,70 6i70
Mee's Obl.Div.Fonds 101,30 101,00
Mexico Inc.F. 21,00 21,10
MX Int.Vent. '21,00 . 22,00
Mondibel 66,70 67,50. Nat.Res.Fund 1140,00 1150,00
Nedufo A 124,00 123,50a
Nedufo B 100,00 98,00
NMB Dutch Fund 36,70 36,70
NMB Global F. 39,50 39,70
NMB Oblig.F. 34,70 34,70
NMBRente F. 105,50 106,10
NMB Vast Goed 38,30 38,40
New Asia Fund 6,00 6.00
Nomura Warr.Fund 3,70 3.50
Obam, Belegg. 199,10 199,00
OAMFRentef. 12,55 12,70
Orcur.Ned.p. 47,40 47,40
Pac.Dimens. 84,00 85,50
Pac.Prop.Sec.f. 31,50 31,60
Pierson Rente 104,50 104,40
Postb.BeleggX 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.lnc. 6,00 4,00
RG Divirente F. 47,10 47,20
Rentalent Bel. 135,50 136,00
Rentotaal NV 31,90 31,90
RG groen 48,80 49,10
RG blauw 45,80 46,00
RG geel 42,50 42,50
Rodin Prop.s 107,00 107,50
Rolinco cum.p 70,00 70,00
Sci,Tech 15,50 15,50
Technology F. 17,50 17,50
Tokyo Pac. H. 210,00 205,00
Trans Eur.F. 71,20 71,30
Transpac.F. " 315,00 310,00
Um-Invest 83,00 76,00
Umco Inv.F. 76.70 76,90
Unifonds 29,50 29.50

VWN 62,60 62.90
Vast Ned 111,40 112,30
VentureF.N. 22,30 23,50
VIBNV 68,30 68,20
VSB Mix Fund 46,00 47,70
VSB Rente F. 100.40 100,50
WBO Int. 62.50 62.50
Wereldhave NV 140,00 140,00
Yen Value Fund 81,00 81,50
ZOM Florida $ 46.80 47,50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 4.30 4,30
Bredero aand. 18.00 17,00
Bredero eert. 17,30 16.00
11 Bredero 15,80 15,00a
Euroact.Zw.fr. . 5,00 5,00
Kiene's 1120,00 1120,00a
LTV Corp. 0,70 0.70
5 Nederh. 68-78 23,00 23.00
Parallelmarkt
Alanheri 23,50 24,50
Berghuizer 44,00 44,80
Besouw Van c. 61,60 61,80
Biogrond Bel. 10,35 10,35
CBI Barin Oc. yen 1630,00 1600,00
Comm.Obl.F.l 98,90 99,00
Comm.Obl.F.2 98.50 98,60
Comm.Obl.F.3 98,90 99,00
De Drie Electr. 18.10 e 18,20
DeltaLl.dlr 53,80 53,80
DeltaLlEeu 51,50 51,80
DeltaLlMix 51,50 51,50
DeltaLlßente 51,10 51,20
DeltaLlVast 51,10 51,20
Dico Intern. 94,80 100,00
DOCdata 10,50 e 10,50
Ehco-KLM Kl. 35,50 35,50
E&L Belegg. 1 59,40 59,30
E&L Belegg.2 67,80 67,80
E&L Belegg.3 72.30 72,30
Free Rec.Sh. 32,70 32.60
Geld.Pap.c. 68,20 68,20
German City E. 49,00 52,00
Gouda Vuurv c 103,00 103,00
Groenendijk 37,80 37,80
Grontmij c. 219,00 218,00
HCA Holding 50,70 50,70
Heivoet Holding 49,00 49,50
Hes Beheer 42,50 42,30
Highl.Devel. 15,20 25,00
Homburg eert 3,00 e 3,00e
Interview Eur. 4,30 4,30
Kuehne+Heitz 41,80 41,80
LCI Comp.Gr. 12,70 13,00
Melle 282,50 281,00
Nedcon Groep 27,30 27,30
Nedschroef 103,00 103,00
Neways Elec. 7,10 7,10
Newtron Hold 10,10 10,10
pan pacifie 9,90 9,90
Pie Med. 10,00 9,20
Simac Tech. 12,00 e 11,70
Sligro Beh. 39,00 39,30
VHS Onr. Goed 5,00 4,90
Weweler 30,20 31,50

Wall Street
27/12 28/12

allied signal 26% 27
amer.brands 41 41
amer.tel.tel 30'/e 30
amoco corp 52' A 51%
asarco mc. 26% 27
bethl. steel 14 14%
boeing co 45% 45%
can.pacific 16% 16%
chevron 72 72%
chiquita 31% 31,*
chrysler 12% 12%
citicorp 13 12%
cons.edison 23/2 23%
digit.equipm. 56'/s 55
dupont nemours 36/2 37
eastman kodak 41/2 41
exxon corp 51 1/** 51
ford motor 26% 26%
gen. electric 57% 57/2
gen. motors 34 34/2
goodyear 18% 19
hewlett-pack. 31 32
int. bus.mach. 113% 113
int. tel.tel. 48V2 48
kim airlines Wh lIV 2
mcdonnell 40 40'/a
merck co. 88'/b 88
mobil oil 58' A58
penn central 19% - 19%
philips 11% 11%
primerica 22% 22V 2
royal dutch 77 77%
sears roebuck 25% 25
sfe-south.pac. 6V2 6
texaco mc. 60V2 60
united techn. 47% 47%
westinghouse 28 28
whitman corp 17% 17
woolworth 30 30%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,645 1,765
austr.dollar 1,26 1,38
belg.frank (100) 5,30 5.60
canad.dollar 1,420 1,530
deense kroon (100) 27,70 30.20
duitse mark (100) 110,10 114.10
engelse pond 3,11 3,36
finse mark (100) 45,15 47,65
franse frank (100) 31,75 34,50
griekse dr. (100) 0,96 1.16
ierse pond 2,83 3.08
ital.lire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen (10.000) 122,00 128,00
joeg.dm.t/m 100 - 14,50
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oost.schill. (100) 15,75 16,25
port.escudo(100) 1,17 1,35
Spaanse pes. (100) 1,67 1,83
turkse pond (100) 0,0500 0,0700
zweedse kr. (100) 28,50 31,00
zwits.fr. (100) 129,25 133,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,69775-1,70025
antill.gulden 0,9425-0,9725
austr.dollar 1,3165-1,3265
belg.frank(lOO) 5,4535-5,4585
canad.dollar 1,46575-1.46825
deense kroon (100) 29,185-29,235
duitse mark (100) 112,795-112,845

'engelse pond 3.2425-3.2475
franse frank (100) 33,095-33.145
gnekse dr. (100) 1,0300-1,1300
hongk.dollar(lOO) 21,8750-22,1250
ierse pond 2,9980-3,0080
itallire (10.000) 14.925-14,975
jap.yen (10.000) 125,87-125,97
nwzeeLdollar 1.0000-1.0100
noorse kroon (100) 28,700-28,750
oostenr.sch. (100) 16,0330-16,0430
saudi ar.ryal (100) 45,5750-45,8250
spaanse pes. (100) 1,7630-1,7730
surin.gulden 0.9400-0.9800
zweedsekr. (100) 30,065-30,115 ,
zwits.frank (100) 131,985-132,035
e.e.u. 2,3125-2,3175

Index Amsterdam
CBS-koersindex(1983=100)
algemeen 169,50 168,30
id excl.kon.olie 157,10 156.90
internationals 174.90 172,50
lokale ondernem. 165.20 165,30
id financieel 114,00 114,90
id niet-financ. 214,90 214,30

CBS-herbeleggingsindex (1983 = 100)

algemeen 231,30 229.60
id excl.kon.olie 203,40 203,10
internationals 248,40 245.00
lokale ondernem. 212.70 212,90
id financieel 157,60 158.80
id niet-financ. 264,80 264.10

CBS-stemmingsindex (1987=100)

algemeen 93,80 93,50
internation 82.30 81.60
lokaal 96.00 95.70
fin.instell 85.60 85.80
verzekering 89,20 89.30
niet-financ 98,90 98,50
industrie 101,50 101,00
transp/opsl 100,40 100,70

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen op 28-12-1990 om 14.00uurbij de
fa. Drijfhout, alles in kg:

GOUD: onbewerkt ’20.750-/21.350;
vorige ’ 21.080-/ 21.680;bewerkt ver-
,koop’ 22.950; vorige ’ 23.280 laten.

ZILVER: onbewerkt ’ 185-/ 255 vo-
rige ’ 190-/260; bewerkt verkoop

’ 300 laten,vorige ’ 300 laten.

Dow Jones

Industrie 2629.21
+3,71 punten

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

Akzo cjul 75,00 111 7,00 a 6,60
akzo cokt 150.00 115 0,50 a 0.30
akzo papr 70.00 187 2,70 3.00
dn c mrt 180.00 114 I.Boa 1.10 'dfl pjan 170.00 115 1.30 2.05 b
dfl pmrt 175,00 200 5.00 b 6,30
coc cjan 220,00 195 11,60 10.90 a
coc cjan 230,00 839 4.30 4,10
coc cjan 235,00 157 2.30 a 2,00
coc cjan 240,00 138 1,10 1,00
coc cjan 245.00 180 0,60 0,50. coc pjan 210,00 468 0,40 0,60 6
coc pjan 220.00 133 1.50 1.60b,-
-eoe pjan 225,00 132 2.70 2,80
coc pjan 230.00 266 4.60 4,70
coc pfeb 210.00 194 2.00 2,00
coc pfeb 220,00 306 3.50 4,00
coc pfeb 225,00 106 5,30 5,60
coc pfeb 230,00 701 7,30 7,50
coc papr 210.00 496 3,90 3,70 a
coc papr 220,00 223 6,00 6.50
goud c feb 430.00 125 2,50 a 2,30
hoog cjan 50,00 149 2,70 2,60
hoog cjan 55.00 139 0,70 0,70
hoog capr 50.00 107 5,00 5,30
kim papr 17,50 115 0,80 0,70
nedl cjan 35,00 108 2.00 a 2.70
nedl cjan 40.00 112 0.90 a 0,90
nedl pjan 37,50 108 3.60 2,80
nmb papr 37.50 150 2.80 a 2,00
natn pjan 55,00 643 7.00 6,80 a
natn papr 60,00 440 13,20 a 12.00 'phil capr 22.50 336 1,10 1,10
phil cokt 55.00 502 0,10 0.10
phil c 093 30,00 670 3,40 3,30
phil c 094 45.00 311 1,70 1.60

i phil c 095 20.00 157 8.20 8,00, phil papr 17.50 317 0,60 a 0,50
phil papr 20,00 209 1,10 1,20
phil pjul 20.00 219 1.40 1,60
phil p 095 20.00 278 3.50 3,50, olie cjan 135,00 300 2.00 1,20

) olie papr 125,00 308 1,60 2,00, tops cjan 420.00 116 3.00 2,10
unil cjan 160.00 190 0,70 0,50
unil pjan 140,00 129 0,40 0.40
unil pjan 150.00 127 2,00 2,30
unil p092 140,00' 110 9,80 10,00
voc cjan 45.00 136 0,90 a 0,90

a laten g=bieden+ei-di».
b-bieden h=laten+ei-div.
c=ei-claim k gedaan^h
d=e«-dividend l = gedaan*g
e-gedaan*bieden »k=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk slotkoers gisteren

ODH neemt VUGA
Systemen over

DEN HAAG - ODH Communi-
catie Groep heeft overeenstem-
ming bereikt met Partake Invest
te Amsterdam over de overne-
ming van VUGA Systemen te
Zoetermeer. VUGA levert (sys-
teem)formulieren, speciaal-
drukwerk, kantoorartikelen en
-benodigdheden aan overheid en
bedrijfsleven. Bij VUGA werken
38 mensen. De omzet bedraagt
ruim f 12 miljoen. Dit heeft ODH
bekendgemaakt.

VUGA past goed in de structuur
van ODH. De groep beweegt zich
op het gebied van nieuwe media.
Vorig jaar deed ODH een ver-
geefse pogingDrukkerij De Boer

via een vriendschappelijk bod in
handen tekrijgen. De besprekin-
gen werden afgebroken omdat,
volgens ODH, „De Boer in onvol-
doende mate op zakelijke basis
afspraken wilde maken over
nieuw beleid."

Na deze mislukte vrijage lukte
het ODH eerder dit jaarvijfgrafi-

sche bedrijven van Wolters Klu-
wer over te nemen. Dit waren
Salland Offset/De Lange Van
Leer, Wolters-Noordhoff Grafi-
sche Bedrijven, Reprohuis Wa-
geningen, Mediaware èn Publi
Partners. Tevens heeft de groep
een minderheidsbelang in Uitge-
versmaatschappij Capra in Ge-
monde. In totaal werken bij deze

bedrijven ruim 500 mensen. De
omzet bedraagt ruim fB5 miljoen

ODH Communicatie Groep is in
meerderheid in handen van
ODH Financial Markets, terwijl
een minderheid van de aandelen
is geplaatst bij institutionele be-
leggers. ODH Financial Markets
is een financiële holding met be-
langen in Drukerij Tulp te Zwol-
le (25 procent), Martinus Nijhoff
International in Den Haag (40
procent) en Hansnel Reclame-
makers in Nieuwegein (37,5 pro-
cent). Ze heeft tevens nog een
klein belang, minder dan 5 pro-
cent, in De Boer.

Stichting Weg 'corrigeert' minister Maij:

'Te weinig belastingeld
besteed aan wegenbouw'

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Van de motor-
rijtuigenbelasting, de (benzi-
ne)accijnzen, de bijzondere
verbruiksbelasting en de btw
die daar weer overheen gaat,
wordt in Nederland veel te
weinig besteed aan de aanleg,
het onderhoud en het beheer
van wegen. Van elke gulden
die deze heffingen opleveren,
wordt slechts 19,6 cent aan de
wegen besteed, terwijl dat in
een land als Zwitserland 74,8
cent is.

De Stichting Weg presenteert deze
cijfers in een notitie waarmee zij mi-
nister van Verkeer en Waterstaat
Maij van repliek wil dienen. De mi-
nister zei onlangs dat Nederland re-
delijk in de pas loopt met de rest
van Europa waar het gaat om het be-
steden van het geld dat voortkomt
uit belastingen en andere heffingen
die op het autobezit en het autorij-
den drukken.

In de Stichting Weg zijn organisa-
ties vertegenwoordigd als de
ANWB, de bonden van garagebe-
drijven Bovag en Focwa, de Rai, on-
dernemersverbonden in het vracht-
transport over de weg, organisaties
van autobusondernemingen. Ook
alle benzinemaatschappijen zijn bij
de stichting aangesloten. De stich-
ting heeft haar cijfers ontleend aan
de uitkomsten van een onderzoek
door de International Road Federa-
tion.

economie

Belgische
kredietbank
rofileert zich

inNederland
BERDAM - De Belgische Kre-Bik gaat zich duidelijkerprofï-
B>p de Nederlandse markt. Op
Bment is de bank actief in Ne-
-s§d via twee vestigingen van
e( Van der Hoop Offers in Rot-
ifh en Amsterdam. De naamijeze volledige dochter veran-
"T^r 1 januari in Kredietbank
jlrland). Een derde vestiging

erl begin volgend jaar in Breda
lid, zo heeft de Kredietbank
'dgemaakt.

Van der Hoop Offers is een
"net een zeer persoonlijk ka-

■ De klanten bestaan uit on-
dingen, vermogende particu-
en professionele partijen in

Uta- en effectenmarkten. Deze
e wordt onder de nieuwe
gewoon voortgezet,
edietbank heeft tal van vesti-

T* en dochter- en zustermaat-
3Pijen in de belangrijkste EG-
-**l en aijdere grote financiële

6van de wereld. Die positie zal
*lk in de komende jaren ver-
'fi, vooral in verband met dQ
11 van het Europa zonder bin-
Mzen.

Klantensendcenummer
PTT wordt 06-nummer

DEN HAAG - Het telefoonnummer
van PTT Post Klantenservice wordt
op 1 januari gewijzigd van 0017 in
06-0417. Het nummer blijft gratis.
Eveneens per 1 januari wordt het
'Binnenlands Postblad' afgeschaft

en zal een einde komen aan de cas-
settepost. De belangstelling voor
deze produkten is gering. De PTT
heeft dit gisteren meegedeeld.

Bij PTT Post Klantenservice kan

het publiek terecht met vragen over
onder meer postcodes, tarieven en
openstellingstijden van de postkan-
toren.

Het 06-nummer is van maandag tot
en met vrijdag van 8 tot 20 uur be-
reikbaar en op zaterdag van 9 tot 13
uur. Jaarlijks wordt het nummer
van klantenservice 1,5 miljoen keer
gebeld.
De PTT heeft eerder al enkele ande-
re 00-nummers in 06-nummers ge-
wijzigd.

Werkgelegenheid komende jaren veilig

Sleepdienst gaat
met Russen in zee

Van onze correspondent

ROTTERDAM -De sleepdienst van
Adriaan Kooren, 'Kotug', heeft een
vijfjarig contract met de Latvian
Shipping Compagny uit de Sovjet-
unie in de wacht gesleept. Daardoor
en door het afsluiten van een aantal
eveneens meerjarige contracten is
de werkgelegenheid van de onge-
veer honderd werknemers bij Ko-
tug gedurende de komende driejaar
verzekerd.

Het contract met het in Riga (Let-
land) gevestigde Latvian omvat
ruim de helft van het totale pakket
aan sleepwerk van de Sovjetvloot in
de Rotterdamse haven, aldus de be-
kendmaking door directeur/eige-
naar TonKooren. Latvian is een van
grote rederijen in de Sovjetunie.
Jaarlijks lopen ongeveer 450 sche-
pen van deze rederij de Rotterdam-
se haven binnen. Dat betekent zon
tweeduizend sleepbootassistenties.

Het 'Kooren-aandeel' van de sleep-

activiteiten in de Rotterdamse ha-
ven zal door de afspraken met de
Russische rederij stijgen van tien
tot elf procent naar zeventien tot
achttien procent. Het contract ver-
tegenwoordigt op jaarbasis een
waarde van zon drie miljoen gul-
den, aldus directeurKooren.

Door de uitbreiding van de werk-,
zaamheden is Kooren genoodzaakt
meer sleepboten uit de eigen vloot,
"in te gaan zetten in de Rotterdamse
haven. Het bedrijf telt veertien
eigen boten en heeft er 25 in charter
bij andere sleepdiensten en particu-
liere eigenaren.
De sleepdienst dankt haar succes in
Rotterdam vooral aan het inzetten.
van sterkere sleepboten, aldusKoo-:
ren. Zo kunnen grote zeeschepen
met minder sleepboten worden ge-'
holpen. Sinds de start van de haven-'
activiteiten van Adriaan Kooren in
1988 werden inmiddels meer dan

assistenties door de
Isleepdienst uitgevoerd. ■ Directeur
KCooren verwacht in 1991 de positie-
Ive lijn voort te zetten.

Effectenbeurs
Tokio sluit
jaar lager af

TOKIO - De effectenbeurs in Tokio
is gisteren na een halve handelsdag
lager gesloten. Daarmee kwam een
gepast einde aan het slechtste
beursjaar sinds de Tweede Wereld-
oorlog. De Nikkei-index van 225
aandelen ging vrijdag omlaag met
91,99 punten tot 23.848,71. Over het
gehele jaar was er een daling van
ruim 15.067 punten ofwel 38,7 pro-
cent.

Het was voor het eerst sinds 1986
dat de beurs in Tokio over een ka-
lenderjaar verlies leed. In 1989
schoot de Nikkei-index nog met 29
procent omhoog naar een recordni-
veau van 38.915. Gedurende de eer-
ste maanden van dit jaar ging het
gestaag bergafwaarts. In de loop*
van april begon een herstel, maar na
het uitbreken van de Golfcrisis be-
gin augustus werden opnieuw forse-
koersverliezen geleden.
De beurs in Tokio gaat op 4 januari*
weer open, zij het voor slechts een
halve dag. Pas op 7 januari wordt
weer normaal gehandeld.

Bloemenveiling
Aalsmeer boven

twee miljard
AALSMEER - De Verenigde Bloe-
menveilingen Aalsmeer heeft dit
jaar voor het eerst een omzet ge-
haald van twee miljard gulden. Die
grens werd donderdag gepasseerd,
aldus een bekendmaking van de
Bloemenveilingen.

Genoemd resultaat betekent in ver-
gelijking met vorig jaar een omzet-
stijging van zeven procent. Vooral
in de week voor Kerstmis werden
nog goede zaken gedaan. De Aals-
meerse veiling overschreed de
grens van 0,5 miljard in 1976, kwam
in 1982 uit boven één miljard en pas-
seerde in 1986 de 1,5 miljard grens.,

" In een van de grootste
warenhuizen van Londen,
Selfridges, 'grabbelen'
kooplustige dames tussen
borden, schotels en kopjes
naar porseleinen koopjes. Bij
Selfridges is - hoewel wij nog
steeds december schrijven -
namelijk al de januari-
uitverkoop begonnen: voor
prijsbewuste Britten het sein
om toe te slaan.

i>■■ *-—
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Porseleinen koopjes



Auto's

Toyota
TOYOTA pick-up hi-luxe
difesel dubb. cabine 4x4 11-
-87 stuurbekr. ’ 27.950,-
Tel. 04906-1387
Te k. Toyota CELICA 2000
KT, bwj. '80, vr.pr. ’ 2.000,-.
Tel. 045-752629.
Toyota COROLLA, bwj. '78,
autom, APK, ’550,-. Hae-
senstr. 34, Schaesberg.
Te k. TOYOTA Carina DL
1600, t. '81, kl. bruin, nw.
banden, 1e eig., km.st.
57.000, i.z.g.st., ’1.850,-.
Tel. 046-740382

Te k. TOYOTA Corolla 1,8
diesel, DL, bwj. '83, kl.
blauwmetal., radio/cass, nw.
band., 5-gang, i.z.g.st.,
’5.750,-. Tel. 046-740382.
TOYOTA Camry 1.8 XL B-
'BB, wit, 70.000 km,

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387

Vauxhall
Te k. VAUXHALL Cavalier,
bwj. 12-78, op gas, autom.,
APK 12-91, vr.pr. ’1.250,-.
Tel. 045-243274.

Volkswagen

VW POLO GT, bwj. '80,
APK, ’1.750,-. Tel. 045-
-720951.
VW GOLF GTi, bwj. '79, kl.
rood, APK 2-'9l, vr.pr.
’3.750,-. Tel. 046-521420.
VW GOLF 1.6 CL, bwj. '86,
5-drs., i.z.g.st., mr. mog.,

’ 10.750,-. Tel. 045-427289
VW Passat nw. mod., bwj.
'82, APK 16-8-'9l, i.st.v.nw.
’3.650,-. Tel. 045-323178.

Te k. VW GOLF 1.6, 1.m.-
-velg., div. extra's, pr.n.o.t.k.,
na 18 uur 045-750269
Te koop GOLF diesel, i.z.g.
st, pr.n.o.tk., tel. 045-
-728676.
VW GOLF C, 1.6 diesel, bwj.
'83, roest en schadevrij

’4.950-,-. Tel. 045-463671
Je weet niet wat je ziet. Een
SPOTJE op LD-TV. Info:
045-739296/97.

Volvo

Te k. VOLVO 345 L autom.
'81, 4-drs, i.z.g.st. ’3.250,-.
Tel. 04754-83766
VOLVO 343 DL 9-'B2, met.
blauw, 90.000km. ’2.850,-.
Tel. 04906-1387.
VOLVO 340 luxe 3-drs. 1e
eig. schadevrij, i.st.v.nw. bwj
'86, ’ 8.450,-, pas gekeurd.
Tel. 043-254462.

VOLVO 343 GL, mid. '80, 1e
eig., puntgaaf en goed, APK
11-'9l, ’ 1.875,-. Tel. 046-
-527945.

Jaarauto van volvomedew.
VOLVO 340 DL, 3-drs., au-
tom., wit, ’19.000,-, tel.
045-271845.
VOLVO 343 GL, trekh., get.
gl. APK zeer mooi ’ 1.950,-
Dahliastr.lb, Geleen.
Van volvomedewerker
VOLVO 440 GLT, .bwj. 18-
-01-'9O, km.st. 8.500. Tel.
04498-54171.
VOLVO 360 GLT 2.0i,
zwartmet., bwj. eind '86,
sportstriping en v. extr., vr.pr
’14.500,-. 04498-51784.

Diversen

Auto keuren??
Direct klaar, zonder afspraak, bij afkeur geen kosten bij

Blaupunkt auto-hifi
Autoradio's - antidiefstalsledes - versterkers -equalizers - pasklare luidsprekers voor elk type auto -CD-spelers - inbouwsets etc.

Tevens verzorgen wij voor U de inbouw!!

\^£P BV

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.

’ 1.000,-
Kerstgratificatie

bij Göttgens in Sittard. Bij
aankoop van een occasion
boven de ’ 10.000,- in de

feestmaand december.

Haspelsestraat 20.
Tel. 046-516565.

Diversen
Volvo 740 GL autom. '87 H

Citroen BK 1.6i'87 H
Ford Siërra 1.6 C '87 M

Ford Siërra 2.3 Ghia aut. '83
M

Volvo 340 GL aut. '86 H
Saab

9000i5-drs. Turbo 87 H
9000i5-drs. '86 M

9000i5-drs. Turbo '85 H
900 C 3-drs. LPG '88 M

900 3/4 drs. '86 H
900i4/5 drs. '86 M
900 4-drs. '85 M

900i3-drs turbo aut. '85 H
900 5-drs. '84 H

900 4-drs. GLi '83 M

' 900 4-drs. Turbo '82 M
900 4-drs. autom. 2X '81 H

900 3-drs. EMS '80 H
Lancia

Thema IE 2X '87 M
Thema IE Turbo '87 M

Thema IE 87 H
Thema IE 3X '86 H

Thema IE '86 M
Prisma TD '88 M

Lancia Demo's
Thema TD '90 M

Dedra 1.8 IE '90 H
Dedra 1.6 IE '90 M

Auto v/d Week
Saab 9000 Turbo

parlemoerwit
bwj. 1985

vele extra's
H is Kompier Heerlen BV

045-717755
M is Kompier Maastricht BV

043-632547.

Eindejaars
actie-show

Nieuw en gebruikt.
Bij uw off. Subaru-dealer v.
Hrl. en omg. Grote collectie
mr.auto's o.a. Mercedes,
Subaru, Opel, Ford, VW,

Audi, Fiat etc. etc.

AutoGarant
Schelsberg 128,

(tussen Hendriks en Bristol)
Heerlen.

ADVERTEER op LD-TV. Uit-
voerige info 045-739300.

Autobedrijf
Jasper B.V. Off.
Peugeot-dealer

Eindejaars opruimingsshow
Leeuwekeur gebruikte
auto's. Stippen-festival

extra voordeel van ’ 500,-
-tot ’ 2.000,-.

Stationwagens:
Toyota Corolla 1.3 gas '86
Peugeot 305 GL Break '83

Peugeot 405 SR Turbo
diesel Break '89

Peugeot 505 GL Break
gas '84

Peugeot 505 GR diesel
Familiale '89

Suzuki SJ 413 HJX gas '87
Gas en diesel

auto's:
BMW 518 gas '84

Peugeot 205 XL diesel '86
Ford Orion 1.6 Bravo

diesel '88
Peugeot 205 GL diesel '86
Mitsubishi Colt GL gas '86
Peugeot 309 GR diesel '88

Opel Kadett gas '86
Peugeot 505 GR diesel '87

Saab 900 GLE gas '82
Volvo 360 gas '85
Automaten:

Ford Fiesta 1.1 CL CTX'9O
Volvo 340 DL '82

Ford Siërra 2.0 Ghia '85
Peugeot 505 SR '82

Schakelwagens
Peugeot 205 1.4 green '88

Citroen BK 1.6 TRI '89
Peugeot 205 1.4 Accent '89

Fiat Regatta 85 S '87
Peugeot 205 1.1 GL '89

Fiat Uno 55 S '85
Peugeot 205 1.1 Accent '87

Fiat Panda 34 '86
Peugeot 309 1.6 GT inj. '87

Ford Escort Laser '84
Peugeot 309 1.3 XL

Profile '88
Mazda 323 1.5 GLX '88

Peugeot 309 1.3 GL
Profile '87

Mazda 626 Coupé 86
Peugeot 309 1.3 GR '86
Nissan Sunny 1.3 HB '88
Peugeot 305 Select '87
Opel Kadett 1.3 NB '88
Peugeot 305 1.3 GL '84
Opel Ascona 1.3 S '84

Peugeot 405 1.4 GL '88
Renault 25 GTX '86

Peugeot 405 1.6 GL '89
Renault 5 SL '87

Peugeot 405 1.6 GR '88
Renault 5 L 5-drs. '87

Peugeot 405 1.9 SR t '89
VW Polo 1.1 '82

Peugeot 505 GL '86
Zastava Yugo 45 L '89
Peugeot 505 2.0 GL '85

Inr. en financ. mog.
Dit alles alleen bij

Off. Peugeot-
dealer

Autobedrijf
Jasper B.V.

Windraak 29
6153 AC Munstergeleen

Tel. 046-521944.
Let op! De HOOGSTE prijs
voor elk merk auto, a con-
tant, met vrijwaring. Ook La-
da'S, 045-414372

Alfa Romeo 164 T spark dcc F
'88 1e eig ’34.500,-; Opel ’'■Omega 2.0 IS combi '88 1e '-eig veel ace. ’24.000,-; ■.Omega 2.0iGL '87 1e eig. F
’19.250,-; Omega autom. a
'87, 1e eig ’ 17.500,-; Ome- £
ga 2,3 D '87 ’ 18.750,-; Se- f
nator 3.0iCD m.'B4-'B6 v.a. C

’ 10.750,-; Rekord combi f
'84 ’ 7.750,-; Kadett 1.6 GT '"*'86 1e eig ’ 13.750,-;Kadett 1
'85-'B7 v.a. ’9.500,-; Ka- f
dett D '85 v.a. ’9.500,-; L
Kadett combi D '86-'BB v.a. £

’ 11.000,-; VW Passat 1,8 ’CL '88 1e eig ’24.750,-; C
Passat combi '83 ’ 6.750,-; f
Golf CLD 5 drs '88 1e eig C
’17.000,-; Golf Cabriolet f
'82 uniek ’19.500,-; Golf D C

"'80-'B2 v.a. ’3.000,-; Golf "*GTi '79-'B2 v.a. ’3.500,-; f■Polo coupé '89 1e eig. 2

’ 15.500,-; Ford Scorpio 2,4 f\
CLi '87-'B9 1e eig v.a. ’’19.000,-; Scorpio 2.0 GL '<'85-'BB v.a. ’ 12.000,-; Sier- 1
ra Sedan 2.0 '87-'9O v.a. E
’15.750,-; Siërra combi m. &
'88 1e eig. ’ 16.000,-;Siërra ’'83-'B7 v.a. ’6.000,-; Mus- £
tang Ghia '86 25.000 km. 3
’12.000,-; Escort 1.3/ 1.4/ ti
1.6 '83-'BB v.a. ’6.000,-; I*
Citroen CX 2.5 D m'B7 v
’13.500,-; BX 19 TRD '87 **■1e eig. ’ 13.000,-; BK 14 C
RE m'B9 1e eig. ’ 14.500,-; 3

■ BK 14 E/16TRS'84-'B7 v.a. (
’6.000,-; Mercedes 190 E C
'84 v.a. ’ 23.500,-; 190D84 /
’22.000,- 230Edcc. '84 1e j
eig. ’19.750,-; 230 E '86, f
1e eig. ’31.500,-; 240D'81 r
’5.750,-; 280 S '81 (
’13.750,-; Volvo 740 turbo t
combi m'BB 1e eig. F

’ 36.500,-; 340 GL aut. '84 '|

’ 6.750,-; 340 GL '82-'BB v. 1
a. ’3.250,-; 440 GL 88 1e ,
eig. ’21.500,-; 240 GL '85 r’9.500,-; Honda Prelude *,
spec. '84 ’11.750,-; Jazz c'84 ’8.750,-; Toyota Celica LST '89 1e eig. 15.000 km. .■ ’27.500,-; Celica Liftb. '87 v
1e eig 30.000 km ’ 23.500,- v

" Carina II '85 ’8.750,-; -
Camry aut. 84 ’6.500,-; ■Cressida combi D '84 v
’5.500,-; Corolla 5-drs '85 <■’ 9.250,-; Nissan Bluebird 1
5-drs '88 1e eig. ’ 14.250,-; E
BMW 324 D '88 1e eig. F’24.500,-; 316 '87 1
’16.500,-; 316 '84-'B6 v.a. =j

’ 10.000,-;528i '85 ’17.000 c
Audi 80S '87-'BB 1e eig. v.a. ,
’23.000,-; 80 GTE coupé -'85 1e eig. ’ 18.500,-; Peu- r
geot 205 GLD '87 ’ 12.000,-
-505 GR '85 ’ 8.750,-; Mits.
Colt 1,5 GLX '86 ’ 8.750,-;
Saab 900 GL 3-drs '85 1e
eig. ’ 10.000,-; Fiat Croma
'87 1e eig. ’ 15.500,-; Uno
70S '87 1e eig v.a. ’ 9.500,-
Lada 2105 GL '89 1e eig.
’7.950,-; Mazda 929 LTD
'85 ’8.750,-; Suzuki Jeep
'87 1e eig. ’ 13.500,-. Tal
van goedkope inruilauto's
SINT MAARTENSDIJK
Trichterweg 109, Brunssum.
Tel. 045-229080.
Mitsubishi Pajero TD, wit,
extra's '86, ’27.500,-: Ga-
lant '85-'B7, v.a. ’7.750,-,
Lancer 1.5 GLX '88,

’ 15.750,-: Ford Scorpio 2.0
'88 ’ 19.750,-; Siërra Combi
diesel '87 ’ 18.750,-; Siërra
Sedan 2.0 '87-88 v.a.

’ 16.750,-; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX m.BB ’ 19.750,-
-626 HB 2.0 GLX 12V m. '88
’18.750,-; 323 HB 1.3 GLX
kat. '87 ’15.500,-; Opel
Omega 2.0i, '87 ’21.750,-;
Omega 1.8 zeer compl. '87,
’19.500,-; Manta GT Cou-
pé '84, ’ 9.750,-; Ascona
diesel, Traveler, '86,

’ 12.750,- Kadett diesel, wit
'85, ’12.750,-; Kadett
Combi D '85 ’ 12.500,-; Ro-
ver 820 i 16V, exclus. '88,

’ 24.500,-; Peugeot 309 GL
Profil, '86 ’11.900,-; Re-
nault 25 GTS 2.0, '85

’ 13.750,-; R 9 TXE extra's
'87. ’14.900,-; R 11 TXE a-
part '84, ’ 10.750,-; Nissan
Bluebird '88 ’15.900,-; Ci-
troen BK 1.6, 1.9 TRS, TRI,
TRD, RD Break, '85 tot '88
vanaf ’ 7.750,-; CX 2.2 ERS
'86 ’14.900,-; Toyota Celi-
ca 1.6 ST '84, ’ 11.750,-;
Corolla 1.3 DX '85
’10.750,-; Passat diesel
'87 ’ 12.900,-Jetta 1.6 Elan
'87 ’ 12.900,-Jetta CL, 4-
drs, '87, ’15.750,- Golf die-
sel, '83, ’ 7.250,-; BMW 316
4-drs. apart '86, ’ 18.900,-;
BMW 315 1600, '83,

’ 8.900,-; Inruil en financ.
mogelijk Auto LIMBURG
Mauritsweg 126, Stem. Tel.
046-338474.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf I.Bi '87;
Opel Kadett 12 S Combi '83;
VW Polo SP '87; Mercedes
230 E ABS 5-bak schuifd.
'83; 2x Opel Ascona 1.9 '81,
'82; BMW 320-6 schuifd., s-
bak, 11-81; BMW 520iau-
tom schuifd. '82; Datsun
Cherry 1.5 GL 5-bak '83;
Ford Fiesta 13S '78; Citroen
Visa 11RE '84; BMW 316
'79; Toyota Landcruiser lang
6 cyl. D '80; Peugeot 104 GL
'82; Datsun Sunny coupé
'81; Datsun Cherry t. '83;
Opel Manta 1.9 SR'79; Audi
100 CD diesel '82; Opel Ka-
dett 12 S '80; VW Scirocco
GT voor liefheb. '77; Ford
Taunus 1.6 L 4-drs. autom.
'80; BMW 1502 i.z.g. st. '76;
Inkoop, verkoop, financie-
ring. Div. inruilers. Aker-
straat Nrd. 52C Hoensbroek
045-224425. Geopend van
10.00-19.00 uur. Zaterdag
10.00-17.00 uur.
Div. auto's met APK '92 ga-
rantie v.a. ’ 2.500,- tot

’ 10.000,-. Grote beurt mcl.
APK v.a. ’250,-. Uitlaten,
accu's 2 jr. garantie, scher-
pe prijzen. Alle onderhoud.
TEXACO tankstation, Hun-
necum 38 Nuth 045-244947
Te k. BMW 728i, aut. m.'B4,
veel extra's, ’ 7.950,-; Nis-san Stanza '83 aut ’ 3.500,-
Pontiac Sunbird, '80, aut.,

’ 2.750,-; Mazda 626 LX HB
'84, ’4.900,-. Inr. mog.
045-211071. Overbroeker-
str. 54, Hoensbroek.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

3eugeot 405 FRi '87,
f20.250,-; Peugeot 405 FR
B8’21.250,-; Peugeot 309
1.3 5-drs., '88 ’13.750,-;
rord Siërra 1.6 Sedan div.
icc. '89 ’24.000,-; Ford
Siërra 2.0 GL Sedan '87
f 18.750,-; Ford Siërra 1.6
:L 5-drs. '88 ’19.250,-;
-ord Siërra 1.6 CL Sedan
87 ’17.500,-; Ford Siërra
1.6 CL, 5-drs, div. ace. '87
M 6.750,-; Ford Siërra 2.0
.aser '87 ’14.500,-; Ford
Siërra 1.6 CL 3-drs '87
f 15.500,-; Ford Siërra

2.0 '84 en '85
M 1.000,- en ’10.000;
Dpel Omega 2.0 i '88
f 24.500,-; Opel Kadett 1.6 i
Dlub '88 ’18.750,-; Opel
\scona 1.6 LS HB '84
f 9.500,-; Nissan Bleubird
>.0 LX HB '88 ’18.750,-;
dazda 626 1.6 LX HB '86
M2.750,-; Renault 21 TL
87 ’14.000,-; Citroen BK
14 E '88 ’ 15.750,-; Citroen
iX 1487 ’ 12.250,-; Austin
Maestro Magie '88

' 13.500,-; Opel Ascona 1.3
5 83 ’7.500,-; Volvo 340
)-drs. '87 ’11.250,-; Ci-
roën GSA '83 ’3.750,-.
nruil, financiering en Bo-
'ag-garantie. Autobedr. en
\PK-keuringsstation P. van
DIJK & Zn., Hompertsweg
13, Landgraaf. 045-311729.
30EDE auto's met APK '92,
Dpel Kadett Berlina, '81,
f4.500,-; Escort 1.3 '81,
f4.400,-; BMW 316, '78,
f 1.750,-; Renault 5, Alphi-
le v.a. ’4.000,-; Fuego
3TS, '81, ’2.900,-; Simca
jestel, 83, ’3.500,-; Fiat
Danda 45,83, ’ 4.250,-; R 5
82 ’2.900,-. 04404-1317
Autorijders opgelet! Voor al
jw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
<uilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
jitgebouwd. Tev. inkoop
/an uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
NKOOP alle merken auto's
/anaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
345-411572 of 427671.
re koop goede gebr. AUTO-
BANDEN, met garantie.
Dassartweg 39, Heerlen.
fel. 045-222675.
re k. div. maten WINTER-
BANDEN. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675

LUCARÜ! kontant geld voor
Uw auto, direkte afwikkeling.
Tel. 045-456963.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

Wij geven het MEESTE voor <uw auto! U belt, wij komen! r045-422610, ook 's avonds.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200. )

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- ën
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.

Te koop gevr. sloop- en ;
SCHADE-AUTO'S de hoog- \ste prijs van Limburg. Tel. ,
046-519637/046-512924 .
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop ■gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Uw VERENIGINGSNIEUWS
op LD-TV. Bel voor info 045-
-739296/97.

Bedrijfswagens

Oprijauto BEDFORD D, bwj.
'78, ’ 1.900,-. Pas gr. beurt
en nw. accu. 04404-1317
Nissan URVAN diesel 8-'B6
wit 90.000 km ’11.950,-
-incl. Tel. 04906-1387
MAZDA benz. bwj. '84, ge-
schikt voor ombouw camper
vr.pr. ’3.500,-. Maastrich-
terstr. 142, Brunssum.

Ford TRANSIT FT 100,
combi, 9-pers., 8-'B7, wit,
55.000 km. ’ 16.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.
MITSUBISHI L3OO diesel,
11-'B7, nieuw model, wit,

’ 12.950,- mcl. 04906-1387
Direct resultaat, als uw pic-
colo op LD-TV staat. Bel
045-739300 voor meer info.

Auto onderdelen en accessoires
* Verkoop gestripte onderdelen voor alle types van alle

merken met 3 maanden garantie.
* Eigen ophaaldienst van schade- en sloopauto's.

* Snelle vakkundige reparatie mogelijk.

[robbyjs I

S 045 - 22 41 23

' Akerstraat Noord 348 A, Hoensbroek.
TREKHAAK Mazda 626,
bwj. '82/'B7, pr. ’ 100,-. Tel.
045-224885 na 19.00 uur.
Te k. ONDERDELEN Toyo-
ta Celica liftback 1600 ST,
bwj. '77. Tel. 045-716818.
Te koop gebruikte BANDEN
o.a. 195-50-15. Tel. 045-
-317396.
MITSUBISHI-onderdelen
nodig? Alles gedemonteerd.
Bel E. de Kort 04167-80179.
Te k. AUTO-TELEFOON 4
mnd. oud, met div. access.
Tel. 046-751678.

Te k. 1.8 GTi MOTOR plus
papieren, bwj. '84, 5-bak,
radiator, boordcomputer,
vaste pr. n.o.t.k. Tel. 0652-
-982024.
Te koop goede gebr. AUTO-
BANDEN, met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
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.

Friture-Cafetaria Lucky Luke
&

Pizzeria Roma
O.L. Vrouwestraat 30, Kerkrade, tel. 045-463589

ook op MAANDAG 31/12 en NIEUWJAARSDAG GEOPEND!

Na lange tijd is Friture Lucky Luke weer geopend.
De friture is uitgebreid met een pizzeria: PIZZERIA ROMA.

Wij heten u allen van harte welkom van di. t/m zo. van 17.00 tot 23.00 uur.
Voor alle gerechten kennen wij een bezorgservice.

Beleefd uitnodigend, Patrizia en medewerkers.
Wij wensen u een gelukkig 1991

i , r< LUCAR Kerkrade voor excl.
I| en top-occasions tegen be-; taaibare prijzen. BMW 735i, '88 autom. 'alle access.;- BMW 320izwart '88; BMW
J 323 i '86 zilver; BMW 318i, Hartge-uitv. '86' BMW 318it '85 blauwmet.; BMW Bauer
1 Cabriolet '85 antraciet;- BMW 525i'87 zwart; Merce-, des 300E'88 autom. zwart;- Mercedes 190E'87; Merce-- des 190D2.5 autom. nieuw-
> ste type antraciet '88; Mer-> cedes 190 D'85 antraciet;- Audi 80 1.9 '88 blauw; Audi
■ 90 2.3 '89 brons; Golf GTi- '87 zwart alle access.; GTi, '84 rood 5-drs.; GTi '82
i zwart; Combi Ford Siërra ty-
> pc 90 zwart 5-drs 2.0i

" DOHC; Combi Opel Rekord; '85 5-drs. blauwmet.; Opel> Manta GTE '86; Jeep! Nis-
I san Patrol turbo '86 wit alle
i access.; Jeep Toyota Land-■ cruiser '84 Big Foot verl. en

" verh.; 2x Jeep Suzuki Soft-
> top Samurai '88 en '89; Au-; tomaat: Mazda 323 '85; Aut.. Siërra 2.0 '87 wit; Opel As-■ cona '86 5-drs. rood; 4 x

' Opel Kadert '84 t/m '88; VW
■ Kever orig. Cabriolet '70; O-

pel Sport GT rood; Mazda
j 626 5-drs. aut. '86; 3"X VW

" Golf diesel '85 tm '88 vanaf

'■ ’ 11.750,-; 2x Nissan Sunny
\ '88 en '90; Div. inruilauto's

vanaf ’ 500,-. APK keu-
ringsstation. Ink. direkt con-

! tant geld. Financ. direkt.. Holzstraat 67 Kerkrade. Tel.
i 045-456963.
: Autobedrijf E. CUSTERS,
i Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
i Tel. 04492-5261. Wij bieden
l te koop aan: Golf 1.6 GLi

Cabrio '80; BMW 316 '86
i Porsche 928 autom. '80;
I Porsche 924 autom. '80;

Mitsubishi Galant HB '89;
Golf 1300 L, '80; Chevrolet

1 Monza aut., 80; Skoda '82;
I Mitsubishi Galant '84; Golf

1.6 CL '87; Opel Rekord 2.0
S autom. '79/ '81; Toyota
Corolla HB diesel '84; Fiat
Ritmo 60 L 5-drs. '86; Ford
Taunus 1.6 L 4-drs. '81;
Peugeot 305 diesel '82;
Peugeot 305 '82; Mitsubishi
Galant turbo-diesel '82. BMW 316 '81; Honda Civic

lt 1.3 Sport' vele extra's '83;
I Alfa Sud '80; Renault 9 GTS

" '84; Peugeot 305 GL '84;

' Suzuki GX 1000 coupé '83;
Votvo 244 GL '80; Opel As-; cona 16 S LPG '83; Mitsu-- bishi Colt turbo '83; Renault

- 4 Bestel '83; Golf 1300 L 80;. Hyunda 1.4 GL '83 Div.

" goedkope inruilers. Alle au-

" to's met recente APK. Geo-; pend ma. t/m vrij. 09.00 tot
3 19.00 uur. Zat 9-17 u. Inruil,

" fin, en garantie mog.

' OPGELET! SÖÖA" tot- 50.000,- voor alle merken
■ auto's. Schade of defect
) geen bezwaar. Tel. 045-

-723076 of 045-727742

(Brom)fietsen
2e Hands BROMFIETSEN:
Aprillia Tuareg ’ 4.250,-;
Yamaha D.T.R. ’ 2.775,-;
Suzuki T.S.X. ’2.475,-;
Suzuki T.S.X. ’1.975,-;
Honda MTX-SH ’2.975,-.
Ruime keuze in automaten.
Bromfiets Specialist Math
Salden Limbricht.
Te k. Vespa CIAO eind '88,

’ 700,-. Tel. 045-723985.
Te k. ZUNDAPP KSSO met
sterwielen. Inr. mog. Tel.
045-243007.
Te k. YAMAHA DT m. verz.,
bwj. '85, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 850,-. Tel. 045-720778.
Te k. VESPA Scooter PK 50
XL 1 jr. oud, pr.n.o.t.k. 045-
-310749, 18.00-20.00 uur.
THOMAS z.g.a.n., met verz.

’ 450,-. Spoordijkstr. 78,
Hoensbroek. 045-214964.
Te k. MOUNT.BIKE, vr.pr.

’ 725,-, mr. trike cross mo-
tor mog. Tel. 045-728676.
Vespa CIAO wit, met sterw.,
m. '90, vr.pr. ’ 850,-. Tel.
045-317396. ,
Vespa CIAO ’ 175,-; Tomos

’ 150,-. Tel. 045-317396.
GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel. 045-
-739296/97.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
Te koop 1 asser PLATEU-
WAGEN, 1000 kg. Tel. 045-
-326405.

Motoren
HONDA CBR 1000 F. Au-
gustus 1990, in nieuwstaat.
Tel. 045-742121
Te k. SUZUKI GS 850 G,
tourmotor, bwj. '81. Maria-
munster 5, Berg en Terblijt.
KAWASAKI XX 500 Cross,
bwj.'B6 met aanhanger en
helm. Tel. 04405-3453.
Off-road YAMAHA DTLC
125 bwj. '82 met kent., vr.pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-317396.

Wintersport
Skiën AVORIAZ-Morzine
van 5/1 - 12/1, 5-pers. 3-k.
app. op de piste, ’ 750,-
-all-in. Tel. 04493-1388.

Sport & Spel
UNIEK caféhouders en or-
ganisatoren opgelet, organi-
seer een kleiduivenwedstrijd
in uw café of zaal. Inl.
09-32.11.866463.

Vakantie en Rekreatie

Caravans/Tenten

André Jamet vouwwagens
v.a. ’ 4.995,-

Nu met gratis wintérpakket
Dealer voor geheel Limburg

'Tentenhuis Hans Stassar
Heisterberg 78, Hoensbroek. Tel. 045-224200.

Kom eens kijken in KO*
NINGBOSCH bij Camping
Cars Ridderbeks, voor cara-
vans en vouwwagens. Tel
04743-2213.
Inkoop, verkoop, verhuur er
reparaties. BARTELS Cara-
vaning. Off. dealer van Ca-
ravelair en Tredon caravans
Hommerterweg 256 Am-
stenrade-Hoensbroek. Tel
04492-1870
Nieuw in Nederland, de ge-
laste Levooz VOORTEN-
TEN. Te bezicht. Ralon
Brommelen 58A, Geulle
Tel. 043-645079.
Caravan voortenten to

’ 500,- KORTING, natuurlijk
Tentenhuis Hans Stassar
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
Fa. STIPHOUT verhuur var
luxe nieuwe 4-5-6-pers
campers, bel voor foldei
04750-31698 (zond.var
10.00 tot 14.00 u).

- Voor het STALLEN van uw
3 caravan of boot, bel 045-- 226664, ma. t/m vrijd. 18-20. uur, zond, de hele dag.
_

KERST en nieuwjaarsshow
1 v.a. 27 dcc. 1990 t/m 1991.- Van Wilk, Beyerland-Sprin-- ter-Vitesse-Quartz-Award
3 Tourcaravans en Walker- vouwwagens. Tevens ruime. keuze uit gebruikte tourca-

ravans en een uitgebreide
l onderdelen en accessoires

shop met speciale kerst en
nieuwjaarsaanbiedingen.

' Uw adres voor service én
kwaliteit. De Olde Caravan- bv. Dr. Nolenstr. 141, Sittard

t Ind. park noord. Tel. 046-
-< 513634. Op zon. en feest-, dagen gesloten.

' JAARSTALLING voor cara-- vans, boten e.d. te Sittard,
"I’ 180,-. Tel. 04492-2601.
r Te k. Fiat CAMPER 242, bwj
i '78, i.g.st., vaste prijs,

’5.500,-. Tel. 045-222410.
*t m

Chateau en homecar. In-
koop, verkoop en verhuur.
Taxaties en reparaties. Nu
1991 modellen in voorraad
en leverbaar. RALON Cara-
vans. Brommelen 58 A
Geulle. Tel. 043-645079

Luxemburg
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Oostenrijk
Hotel Gasthof WALDES-
RUH Ochsengarten bij Kuh-
tai 2000 m halfp. kamer,
douche, toilet, saunagebr.
vrij 9.2. tot 16.2. Tel.
05910-22293.

Je weet niet wat je ziet. Een -SPOTJE op LD-TV. Info:
045-739296/97.

Turkije

Selimiye
Zeilen, naar onbewoonde eilanden.

Kanoën langs ruige rotskusten.
Galoperen in zee.

Loop door het Turkije van alle dag.
SELIMIYE 'n must voor de tourist

die niet van tourisme houdt.
SONAR.avontuur bij uw reisburo of standnr.43 MECG

(Huis)dieren
Vandaag 29 november a.s.
grote vogelmarkt

in Makado-Beek (toegang gratis).
De Maastrichtse Honden Sport Vereniging

organiseert wederom cursussen
gedrag en gehoorzaamheid

voor ras- en niet rashonden.
De M.H.S.V. is een erkende kynologenvereniging met des-
kundige en ervaren instructeurs. De cursus wordt gehou-
den in een overdekte ruimte, t.w. de manege Valkenburg

Plenkertstraat 88 te Valkenburg aan de Geul.
Cursusduur: 12 weken plus examen.

Cursusgeld: ’ 40,- (plus eenmalige inschrijving van ’ 25,-)
Informatie-avond is op donderdag 3 januari 1991 om 20.00
uur in de manege Valkenburg. Bezoekers van de informa-

tie-avond s.v.p. geen hond meebrengen.
U bent van harte welkom. Tel. 04406-13754 / 04405-2263.

Voor de mooiste CHIN-
CHILLA'S en desk. adv.
hobbyfokker heeft regelm. j.
dieren in div. kleuren, 046-
-378312.
POINTERPUPS te koop
aangeb. Pointers zijn mid-
delgrote , kortharige honden
erg aanhankelijk en zeer lief
met kinderen. Inl.: H. Hoe-
nen, auteur v.h. boek "De
Pointer", Stationsstr. 32,
Hoensbroek, 045-214998.
Golden RETRIEVER pups
met stamboom, ingeënt en
ontwormd. 04241-1549.
Hallo mensen! Wij, Ninja en
Amor hebben ons 2e nest
PUPPIES gekregen. Wij
hebben ze 7 weken lang mei
de meeste zorg omringd,
maar nu zoeken we lieve
baasjes die ze een goed te-
huis willen geven. Indien u
interesse heeft in een liel
hondje met een goed karak-
ter, bel dan 045-323572.
Te k mooie getekende BER-
NER SENNER en Labrador-
pups met stamb. ingeënl
ontw. getat. 04990-72723.
Te k. BOBTAIL-Pups mei
stamboom geënt. Ouders
HD vrij. Inl. kennel Shadwick
Tel. 045-315878
Te k. prachtig MALTHEZEF
Leeuwtje, reu, 9 wkn. Tel
045-324280.
Te k. KUVASZ (witte russ
herder) met pap., teef, 2 1/2jr
’250,-. Tel. 045-271920.
BOEMER hondjes en scha-
pedoesjes. Tel. 045-214859
Te k. PUPIES van Mechelse
herder, 8 weken oud. Ont-
wormd, geënt. 045-443423
BOBTAILPUPS en 1 Bou-
vier-pup, teefje met stamb.,
ingeënt en ontw. Kennel
Wooly Balls. 045-314173.
Lid van Bobtailclub.

■ Te koop nest blonde mooie. BOUVIER pups met zwart. masker, ingeënt en ont-
■ wormd. Lid N.B.C. Tel.

08859-52369.
> CHINCHILLA'S div. kleuren,
■ dwerg-angora- en hangoor-
i konijntjes, cavia's, hamsters
f en spec. kooien en voeders.

" Tel. 046-375359.
! Handtamme baby ARA'S,

" dwergara's, kakatoes, ama-. zones, grijze roodstaarten,
i en beo's. Deze week Ama-
i zone pap. voor ’ 350,- met

spraak- en gezondheidsga-
\ rantie. Tevens inruil en in-. koop voor kweek. Tel. 046-
-j 375359.
t Te k. DOBERMANN-PUPS, met stamboom van HD-vrije
l ouders. Tel. 08866-2483.

Te k. zeer mooie hand-
! tamme gr. ROODSTAART.

' Heel lief, begint te praten, 9
mnd. oud. Met mooie gr.

_
kooi, ’ 750,- 04499-2665- Te k. bijzonder mooie hand-- tamme blauwgele BABY-

t ARA. Tel. 04492-2686.. Jonge Golden RETRIE-
t VERS met stamb. plus inën-
> ting, ouders HD-vrij. Tel.
( 04110-1376. ■_- Te k. Perzisch red-point
:>KATERTJE, 12 wkn. m.

stamb. en geënt, zeer hui-
selijk. Tel. 045-712359.
Te k. prachtige HUSKIE
Mallamute, 4 mnd oud met
papieren van part. Tel. 045-- 457775.

' Maandag 7 jan. a.s. om
'. 20.00 uur start weer een> CURSUS elimenteren ge-- hoorzaamheid voor honden

in manege Prickaard, Pric-

" kaard 40A, Bocholtz. Inl.
045-229030 en 242961.

i Pyreneese BERGHOND te. k., reu met pap. ’4OO,- 1 jr.
oud. Tel. 045-274032.

Opleidingen

leer je pas goed bij
Danscentrum Weisscher

F.D.0.-gediplomeerd
Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B.

Wij starten half januari in
Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.

Ook 40plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Onthoudnummer: 04493-4343.

Nu ook bij ons de allernieuwste danstrend

de SOCA en de HIP HOP.
Callanetics

Body-training
Aerobic

biji Jazz-Center Slide
Landgraaf. Info 045-319521
ANWB en Bovag erk. auto-
en motorrijschool WISCH-
MANN & Zn, Europaweg-
Zuid 340, Übach over
Worms. Tel. 045-321721.
Voor alle rijbewijzen en alle
chauffeursopleidingen,
vrachtautolessen in DAF 95
of DAF 2800 SpaceCap.
Hulp/begeleiding/bijles in
zes TALEN door ervaren
docent. Tel. 045-317161.
ROCK & ROLL Club Geleen
start op zondag 13 jan. weer
met cursussen Rock & Roti
en Boogie Woogie. Inl. en
inschrijven kan op zondag
30 dcc. en 6 jan. tussen
14.00 en 16.00 u. in de
sportzaal Norbertijnenstr.
tussen nr. 81-83 in Geleen.
Inl. 046-741790.

Start cursus CHAUF-
FEURSDIPLOMA 05-01-
-'9l. Verkeersschool Wisch-
mann en Zn 045-321721.
SPAANS of Engels, privé of
in groep. Tel. 045-742469.
SPAANS leren? Onge-
dwongen maar consequent.
Start febr. Tel. 045-712653.
Leren GRIMEREN nog voor
Karnaval. Inl. na 18.00 uur.
Tel. 046-510423
Cursus BUSINESS-FIT-
NESS. Bij stress, hoofdpijn,
slapeloosheid, etc. Speciaal
voor: managers, chefs,
computermedewerkers in
het midden- en kleinbedrijf.
Inl. 04405-3227 na 18 uur.

Rijles
In 8 dagen Uw RIJBEWIJS
halen op Sint Eustatius.
Examengarantie 04750-
-32428. Van 23 dcc. t/m 1
jan, zijn wij gesloten.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
Dansen voor ''t iets oudere publiek

ledere vrijdag, zaterdag, zondag, maandag va. 21.00 uur.
DJ. Matheu

's-Zondags en 's-maandags 10 consumptiebonnen voor

’ 15,-. Vrij entree, toegang 25 jaar.
Oud en nieuwjaar geopend v.a. 20.00 uur.
Bar Dancing de Fontein

Schandelerboord 7, Heerlen.
Man, 51jr., zoekt serieuze Direct resultaat, als uw pic-
kennismaking met VROUW, colo op LD-TV staat. Bel
Tel. 045-318413. 045-739300 voor meer info.

m v

Sociëteit "Les Bons Vivant JRayon Limburg. _^
De vereniging voor alleenstaande en ongebondei

en heren, organiseert vanaf 5 januari 1991 op z
DANS- EN ONTMOETINGSAVONDEN in de sf<
boerderij "Remigiushoeve". üve-Music. Correcte

verplicht! Avonden om niet te vergeten. Aanvang 2
Klein Haasdal 63, Schimmert.

Hartelijk welkom. Info tel. 010-4502917.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
JENNY, is een 36 jarige

secretarese van middelb.
opleid, niveau. Aantrekke-
lijke verschijning, uit goed

milieu. Part-time werkzaam
via uitzendburo's. Sinds 2 jr.

gescheiden. Zoekt via ons
instituut een man die ook

heer kan zijn, charmant en
serieus in de relatie.

PETER 42, HBO-niveau,
interessante baan in auto-

matiserings, ambulant i.v.m.
zijn werk. Groot postuur.

Zoekt na een mislukte rela-
tie een moderne goed ver-
zorgde vrouw die warmte

kan geven.
Belt u even onze konsulente

Euro-Match
Sittard 046-528084.

WEDUWE 63 jr. geen kind.
zoekt langs deze weg nette
heer voor vriendsch. en wat
gezelligh. samen Br.o.nr
B-6783 L.D. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen
Poolse bemiddelingsconsu-
lente zoekt voor haar land-
genotes (18 t/m 55 jaar en
lbo t/m academisch nivo) se-
rieuze MANNEN voor ken-
nismaking, vriendschap,
correspondentie en huwelijk
Bemiddelingsburo Pollena,
Postbus 106, 9400 AC As-
sen. (Voor info 2 antwoord-
zegels bijsluiten s.v.p.).
Ingeschreven Kamer van
Koophandel.
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond in de Kelderbar "La
Chalet" in Treebeek. DJ. Ed
zaterdags dansen vanaf
21.00 uur. DJ Ed zondags
dansen vanaf 20.00* uur.
Chalet Treebeek, Komeetstr
25a. Tel. 045-211375.
Aantr. alleenst. DAME, 1.70
m., z. lieve openhartige eer-
lijke heer van nivo. Lfst. niet
roker, v.a. 57 jr. Br.o.nr.
B-6770 L.D., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.

Nette HEER, 62 jr.:
vrouw tot 60 jaar.
B-6091 L.D., Postbi
6401 DC, Heerlen
Onafh. VROUW (we
jong v. geest, model
baan, zkt. aardige
50 jr., intelligent, ve
bagage voor ond
ceerde LAT relatie.
B-6773 L.D., Postbi
6401 DC, Heerlen.
Vrouw zoekt VRIEN
40 jr. Kerkrade of
Br.o.nr. B-6774. L. m ,
bus 2610, 6401 DC» I
Leuke, spontane, <M a\
ziende vrouw van
zoekt contact met g
ziende vrouw om evt
relatie te komen,
met pasfoto wordef
woord. Br.o.nr.
Limburgs Dagblad,
2610, 6401 DC Hee
Twee leuke, spontai1
uitziende vrouwen ,
jaar, zoeken conö
leuke mannen om g
dingen te ondel
Brieven met pasfoto f
beantwoord. \B-6778, Limburgs c\Postbus 2610, 64l
Heerlen.
De REISGENOTEN»
1x gratis! Reisg

.vriend(in), penvriend
gaan enz. Info: PosraEindhoven. *
Jongeman 36 jr. onr*(
zoekt jonge VROUW-,
geen bezw. Br.o.nr. r
1.d., Postbus 26mal
DC Heerlen. »
CHALET Treebeek,,:*
de Kerstdagen zijn"J*
sloten, Oude Jaarsfcn.Grote Silvesterparty .
sief eetbuffet en 'Cl
naar hartewerns vot.
’39,50 p.p. Koop tT 11

entreekaarten, op Ch
Nieuwjaarsdag met [
aanv. 21.00 uur, zaPC
20.30 uur. Chalet Trt
Kommeetstr. 25a. T(
211375. L
ALLEENSTAANDEN,^
groep 't Gulikshoe*ianAgricolastr.-Ophover*, 5
tard organiseert iedek
dag een dans- en £"j
avond. A.s. zond<3L.
tractatie. Bewijs veip'
046-747962. °e— il*l

Erkende Huwelijksbureaus

Woont u in Limburg
en zoekt u een partner? Nederland grootste relajL

geeft u natuurlijk ook een grote kans van slafifë
Wilt u meer weten over de unieke werkwijze? U 14.

heel vrijblijvend bellen met onze medewerkster *L.
omgeving

Meerssen e.o mevr. Corsius 043-640170
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481 TMaastricht mevr. Savelberg: 043-612291 ");
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337 i-ü
Stichting Date fNiet zonder reden Nederlands grootste relatiebL

Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, vaflje*

Partnerkeuze van uitsteken^
maatschappelijk niveau h

Waarom iets aan het toeval overlaten? Het groots*!
van onze ingeschreven vindt binnen het jaareen *

partner. Meer weten? .
Bel: Heerlen e.0.: 045-726539 mevr. Luchtnw'

Roermond e.0.: 04750-15534 mevr. Nabarrc-
of stuur de bon naar: Postbus 525, 6040 AM Rot-"

Postbus 5050, 6401 GB Heerlen
gratis brochure voor
partnerzoekenden

Naam: i*
Adres:

Woonplaats:
Telefoon:

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar.
Stichting Mens en Relatie

erkend Raad van Toezicht
ingesteld door het ministerie van WVC

Wonen Totaal_ _ «✓

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Gelee*1

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 41A. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 ü^,

Te k. wit WANDMEUBEL
plus salontafel. Tel. 045-
-325616.

Bel de Vakman
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Heerlen 045-728348
Fax 045-729089

Dag en nachtservice
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
KOMBI-DAK, pannendaken
biturnen daken; schoor-
steenbouw; dakkapellen;
lood- en zinkwerken. Alle
werken onder gar. Tel. 045-
-414890, fax 045-428229
RIOOL-SERVICE ontstop-
pen van rioleringen. Ook
reparatie en inspectie. Tel.
045-414890

Lederen BANKSTEL,]
tafel en kast. Talma-1
Heerlen. J{
Te k. witte, modern"
JUMEAUX (2x2m.), A\
verstelbare lattenCl
(voet en kop), mcl. ■]
sen ’ 300,-.Te1.045-3l
Te k. 3-zits BANK nO-j
gebloemde stof. ItalJGoedkoop af te gev«-1
045-451816. J
Weg. sterfgeval INt39
te koop. Uitsluitend ï\
29 dcc. tussen 9a
11.00 uur. Huize OoA
de Heerlen kamer 701. i

Baby en KleU*
Te k. KINDERWAGÉ 1!
tonia Quadro ’ 450,' J
kinderbox ’ 60,-, 1
z.g.a.nw. 046-51999JJ
Te k. geh. compleet!
KINDERWAGEN v3*l
’200,-. Tel. 045-462^

Kapper Cos^j
SCHOONHEIDS- "j, ge-ped.-stoelen, be-JJ
Tel. 04923-62939 qfj|; Mensen met kro-^

\ Voor INPLANTING!. vlechten vraag inN***!; tel. 04459-2852. >l.Van maandag t/m
van 8.30 tot 17.00 iM

■uw PICCOLO tel*]

'opgeven. Tel. 045-^y
Voor Piccolo's.

zie verder pagi*l^
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Jamen
hallen grafmonumenten uit de vo
J?en het begin van dezeeeuw zijn in
il goede staat bewaard gebleven.
£*' vorm, uitvoering en praal kan
*n verschillende rubrieken onder-

scheiden. De zerken, sarcofagen
kruizen, zuilen en kapellen zijn uitge-
voerd zowel in hardsteen als in mar-
mer. Rijk geornamenteerde inscrip-
ties in Frans en Nederlands vermel-
den naast de naam van de overledene
vaak ook diens maatschappelijke sta-
tus. Adellijke namen als die van ba-
ron De Bieberstein, baron De Billehe
de Valensart, baron Van Quadt
Huchtenbruch, jonkvrouwe Bosch
van Drakestein, jonkheer Gerick'e
van Herwijnen en jonkheerVan der
Maessen Sombreff wisselen af met
eenvoudiger klinkende namen als
Beckers, Willems, Rutten, Coene-
gracht, Hustinx en Becks, die ook he
dentendage nog veelvuldig in Maas-
tricht worden gehoord.

'Op zijn smalst'
Tot de meest opvallende monumen-
ten op het grootstekerkhof van Maas
tricht behoort dat van de familie De
Stuers, van wie jonkheer mr. Victor

Eugène Louis de Stuers bekend is ge-bleven als grondlegger van de monu-
mentenzorg in ons land. Hij werd op20 oktober 1843 in Maastricht gebo-ren. Zijn vader, afkomstig uit Roer-mond, was in de rang van generaal-
majoor commandant geweest van hetNederlands Oostindisch leger voordathij zich met zijn gezin in Maastricht
vestigde. Hij werd lid van de gemeen-teraad en nadien ook van Gedepu-teerde Staten van Limburg. Victorging in 1861 in Leiden rechten stude-ren. Vanuitzijn studentenkamer ginghij vaak de barricaden op om te vech-ten tegen verwaarlozing van kunst-werken en monumenten. Zo verzettehij zich tegen het ontmantelen van de
vesting Maastricht, met name de ri-goureuze sloop van een aantal stads-poorten. In 1867 verscheen zijn eerste
artikel in de Courrier de la Meuse, la-ter gevolgd door vlammende protes-
ten in De Nederlandsche Spectator.
Grootste bekendheid kreeg hij doorhet artikel 'Holland op zijn smalst'dat in november 1873 werd afgedruktin De Gids. Hij hekelde daarin de on-verschilligheidwaarmee toentertijd inNederland werd omgesprongen meterfstukken van kunst en monumenta-liteit. Fel kritiseerde hij de aan minis-terThorbecke toegeschreven stelregel'kunst is geen regeringszaak.

Rijksadviseur
Het verzet van De Stuers bleef nietzonder gevolgen. Reeds in 1874 werdbij Koninklijk Besluit het 'College
van Rijksadviseurs voor de Monu-
menten van Geschiedenis en Kunst'opgericht en werd de strijdvaardige
De Stuers benoemd tot secretaris vandit college. Het jaar daarop werd hij

belast met de leiding van een nieuwe
afdeling bij het departement van Bin-
nenlandse Zaken, speciaal ingesteld
om voortaan ook kunsten en weten-
schappen in de zorg van het Rijk te
betrekken. In 1901 nam Victor de
Stuers ontslag uit de ambtelijke dienst
en werd hij lid van Tweede Kamer
voor het district Sittard. Ook in die
hoedanigheid bleef hij zich inzetten
voor kunst en monumentenbehoud.
Op 21 maart 1916 overleed hij in Den
Haag, waarna hij werd begraven in
Maastricht.

Op de algemene begraafplaats aan de
Tongerseweg neemt het familiegraf
van De Stuers een indrukwekkende
plaats in, de beschermheer van de na-
tionale monumentenzorg waardig.
Een basement van drie treden ligt ten
grondslag aan een sokkel met obelisk
waarop een bronzen kruis is geplaatst.
Dat kruis niet meegerekend, heeft het
monument een hoogte van bijna ze-
ven meter. De vier zijden van de sok-
kel vermelden de namen van degenen
die er zijn begraven. Naast Victor de
Stuers en diens echtgenote Aurelia
Carolina gravin van Limburg Stirum
zijn dat zijn ouders en enkele andere
bloed- en aanverwanten. Zij staan
vermeld met adellijke namen en hoge
rangen in militaire of diplomatieke
dienst

" Victor de Stuers, grondlegger van de nationale monumentenzorg
ligt in zijn geboorteplaats begraven in een monumentaalfamiliegraf.

Overdracht
Hoe zit dat dan precies? Het antwoord moeten we
zoeken in een fundamenteel psychologisch proces
dat 'overdracht' wordt genoemd. De eerste relatie
die we in ons leven hebben, de relatie met onze
ouder(s), heeft aanvankelijk alle kenmerken van de
relatie met een idool. We worden geboren als een
zwak, machteloos, nietig kind in een
overweldigende, angstaanjagende, bedreigende
wereld, waarin we absoluut verloren zouden gaan,
als er niet de mogelijkheid zou zijn om op een of
andere manier die angst te neutraliseren en een min
of meer veilige plek te vinden. Daarvoor hebben we
andere mensen nodig en in deze schepping is het
meestal zo geregeld dat we die vinden in onze
(biologische) ouders.

Ouders vormen voor ons als kind de beschermwal
tegen de dreigende wereld en we binden ons
aanvankelijk zo dicht mogelijk aan die beschermwal
vast om zo weinig mogelijk angst en onveiligheid te
voelen. Als kind 'bekleden' we daarom onze
ouder(s) met al die kwaliteiten die we zelf nog niet
hebben maar die we wel nodig hebben om te
overleven en om ons veilig te voelen, zoals macht,
kracht, intelligentie, liefde: vader wordt een held die
alles kan ('moet je mijn vader 'ns zien'), moeder
wordt een fee, of een heks desnoods, zolang ze maar
iets bijzonders is.

Dit proces heet overdracht, want het bestaat uit het
'overdragen' van allerlei kwaliteiten die we zelf niet
bezitten op een ander. Niet de echte 'buitenwereld,
maar de ouders, het ouderlijk huis wordt voor het
kind zijn hele wereld. Het kind gaat zijn ouders in
allerlei opzichten nadoen, naapen en zelfs met de
stemming van de ouders gaat de stemming van het
kind op en neer. Kortom, we beginnen allemaal ons
leven met een gefascineerdheid voor een andere
persoon, een idool, waarin een heleboel
onrealistische, overdreven elementen zitten.

En dat ontdekken we vervolgens ook. Want
naarmate we zelf lichamelijk groter worden en
meestal groter dan onze ouders ontstaat er een
ernstig psychologisch probleem: het wordt steeds
moeilijker om in het overdreven beeld van onze

ouders te blijven geloven. Maar omdat we als tiener
of jonge volwassene, ondanks ons grote lichaam,
kinderlijke angstgevoelens blijven houden, moeten
we op zoek naar nieuwe manieren om die angst te
neutraliseren, om ons in de wereld enigzins
geborgen, veilig te kunnen voelen.

extra

gebeiteld verbeiteld

Praalgraf voor
een beschermheer

an geheel andere allure dan de monumentale binnen-
bad van Maastricht is een 'monumententuin' ter grootte

J^n enkele hectaren aan het eind van de Tongerseweg,
ical tegen de landsgrens met België. Het is deplaats waar
-e stad sinds 1812 zijn doden begraaft. In de loop van
i'iijna 180 jaar zijn daar tal van kostbare grafmonumen-
(sen verrezen. Met voorbijzien van alle aardse tijdelijk-
'eid draagt een aantal van hen de inscriptie 'eeuwigdu-

eigendom. Vanwege ouderdom en monumentale
choonheid is aan enkele tientallen daarenboven het col-

aPctieve predikaat 'beschermd monument' verleend.

de algemene begraafplaats in
jjMstrichtver buiten het centrumpam te liggen, was niet te danken
Jde vooruitziende blik van toen-
i%e stadsbestuurders maar aan een
Jbod van de Franse machthebbers
■$ langer binnen de bebouwde kom
begraven. Op 27 januari 1812 kreeg

<i Weduwe Willems als eerste haar
"s-e rustplaats „-buiten de Tonger-

*P°ort". Op 14 februari volgde Hen-
uit het oostelijke stads-

I1Wyck. Hun graven bestaan al
p]i niet meer. Hun nagedachtenis
JP echter voort in een eenvoudig
i^amidevormig steentje bij de
'ofdingang aan de zijde van de Ton-
""sevveg.

ledere steen in Maastricht vertelt iets vande geschiedenis van de stad. Er is echter
een aantal dat, - al dan niet door middel
van een tekst - letterlijk teruggrijpt naar
een historische gebeurtenis. Wie niet al-
leen oog heeft voor de geschiedenis vanMaastricht, maar ook voor de merk-waardige, mooie of interessante stenen
die her en der in muren of zelfs op de
grond te vinden zijn, kan het 'gebeiteld
verleden' tot leven brengen. In twaalfafleveringen deed Serve Overhof dit.
Vandaag de laatste aflevering: 'Praal-graf voor een beschermheer.

Eerbetoon
De herinnering aan oud-stadgenoot
Victor de Stuers is in het centrum van
Maastricht op twee plaatsen beeldend
vastgelegd. In de buurt van het Ko-
ningin Emmaplein is een straat naar
hem vernoemd en niet ver van het
Vrijthof een verenigingsgebouw. Een
tweevoudig eerbetoon aan de persoon
die als geen anderop de bres heeft ge-
staan voor een waardig behoud van
het 'gebeiteld verleden', niet in de
laatste plaats dat van Maastricht.

serve overhof

" 'Eeuwigdurend eigendom. Het transport naar de eeuwigheid zal waarschijnlijk welproblemen oproe-
pen. .. Foto's: FRITS WIDDERSHOVEN

IDOLEN OF RONDDOLEN
steeds meer mensen kiezen voor het laatste

Aan zijn gezicht kun je zien dat hij er wel wat
verlegen mee is als Sonja Barend tegen hem zegt

dat hij toch mooi tot de meest sexy man van
België is uitgeroepen. Maar zijn reactie blijkt

nUchter en gezond. Hij kan, zegt-ie, zijn ribben
tellen als hij bloot voor de spiegel staat en te

oordelen naar zijn fragiele en tengere
lichaamsbouw heeft hij daar niks te veel mee

gezegd. Ondertussen zit achter 'm een hele
School bakvissen te kirren, alsof elk woord vanaf

zijn lippen als een sensuele kietel bij
hen aankomt. Zelfs zijn ontkenning

van zijn sex-appeal koelt hen niet af,
eerder het tegendeel.

...

Wat Koen Wouters alias Clouseau nu overkomt, is
duizenden voor hem al overkomen en zal duizenden
na hem ook overkomen, namelijk het voorwerp of
het mikpunt van dc fascinatie van een grootpubliek
te zijn. En iedere keer als het gebeurt gaan allerlei
mensen journalisten, talkshowpresentatoren op
pad. Heel naïef gaan ze op zoek naar wat er nou zo
bijzonder is aan de betreffende persoon. Op zoek
naar de reden waarom zovelen smachtend onder zijn
of haar slaapkamerraam liggen te kroelen. En elke
keer komen ze met lege handen terug. Het idool in
kwestie weet niet wat het 'iets' is dat hij blijkbaar
naar anderen uitstraalt en dat hen in zijn nabijheid
willoos maakt. En de ondervragers komen ook
steeds weer tot de slotsom dat het idool toch een
exemplaar van de menselijke soort is, van een
gewone jaargang en vrijwel niet van anderen te
onderscheiden, behalve misschien op een enkel
gebied als muzikale of andere artistieke
begaafdheid. Maar zelfs dat is bij veel idolen lang
niet altijd van een bijzondere klasse.

De werkelijkheid is dat mensen geen gouden glans
of betoverende straling uitzenden, ook al hullen ze
zich in glitterpakken en staan ze op het podium alsof
ze constant in goddelijke extase verkeren. De
fascinatie van het idool zit, zoals Ernst Becker het in
zijn prachtige boek 'De Ontkenning van de Dood'
heeft uitgelegd, in de ogen van degenen die naar
hem kijken. Als we willen weten wat iemand tot een
idool maakt, moeten we dus niet naar zijn
persoonlijkheid kijken. We moeten gaan zoeken in
de psyche van degenen die hem aanbidden. Want de
vraag waar het in wezen om draait, is: als alle
mensen min of meer gelijk zijn, waarom gloeien wij
dan van een allesverterende hartstocht voor
sommige van hen?

Veel mensen die het woord 'idool' horen denken
daarbij alleen maar, zoals in het voorbeeld van
Clouseau, aan zwermen dweperige pubermeisjes
rondom een popster. Voor hen is het iets dat bij een
bepaalde leeftijd hoort en dat wel overgaat bij het

ouderworden. Maar het verschijnsel van fascinatie
en haast slaafse onderwerping aan een bepaalde
persoon is van alle leeftijden. Het begint bij de
meeste mensen op het moment van de geboorte en
houdt bij een heleboel mensen pas op met de dood.

Angst elimineren
Nu moeten we op zoek naar idolen in de
'buitenwereld. We gaan ons identificeren met dat
wil in feite zeggen zoveel mogelijk gelijk maken aan
iemand anders, die veel succesvoller of machtiger is
dan we zelf zijn. Daardoor gaan we onszelf ook wat
sterker, machtiger, minder alleen, minder angstig
voelen. We hebben, net als eerst bij onze ouders,
weer het gevoel ergens bij te horen dat bescherming
biedt tegen onze kwetsbaarheid en de angst voor .
'het alleen op deze wereld zijn. Als tieners zich
gaan kleden en gedragen als hun popidolen, is dat
niet eenvoudig naaperij of dweperij. Het is een
strategie om angst, onzekerheid, onveiligheid te
elimineren. Hoe belangrijk dat kan zijn, merken we
pas goed als we het omdraaien. Stel maar eens een
tiener voor die zich absoluut nergens mee
identificeren kan, een tiener dus voor wie niks of
niemand wat zegt. Zon tiener loopt letterlijk en
figuurlijk verloren rond, is* misschien zelfs wel
verloren

Wat voor tieners geldt, geldt even goed voor
volwassenen. Ook als volwassenen gebruiken we
vaak idolen om onze wereld als een veilige plek te
kunnen ervaren en onszelf sterker te voelen. We
maken gewone mannen en vrouwen, die zelf niet
begrijpen wat hen overkomt, tot opgehemelde
.leiders en megasterren, we volgen hen en voelen ons
onder zijn of haar uitstraling sterker, moediger of
gewoon 'van deze tijd.

Het verlies van zon idool leidt ertoe dat onze angst
weer loskomt en soms zelfs dreigt ons te
overspoelen. Daarom kunnen tal van mensen zich,
ook nu nog, precies herinneren waarze waren of wat
ze deden toen ze hoorden dat John F. Kennedy
vermoord werd. Zijn dood, de dood van een idool,
riep op allerlei plaatsen een gevoel van angst op. Het
was alsofde wereld opeens weer een stuk onveiliger
was geworden. Maar ook de verering van John
Lennon, de vermoorde ex-Beatle, nu ruim tien jaar
na zijn dood, wordt gevoed door het idee dat met
zijn heengaan de wereld een minder lieve, minder
vredige, minder veilige plaats is geworden.

Het bestaan van idolen heeft dus een dubbele
betekenis. Aan de ene kant is het een bewijs van
onze zwakheid, onze kwetsbaarheid en in zeker zin
ookvan onze lafheidom het leven helemaal op eigen
kracht aan te gaan. Aan de andere kant brengen we
door onze identificatie met het idool ook kwaliteiten
in onszelf naar boven, zoals moed, kracht, liefde
misschien, die anders onontgonnen zouden blijven.
Door ons idool durven-we en doen we dingen, die
we anders niet gedaan of gedurfd zouden hebben.

Leugen
Maar dat neemt allemaal niet weg, dat de manier
waarop we met het leven omgaan, waarop we ons in
het leven overeind houden, voor een deel gebaseerd
is op een leugen. De leugen,namelijk dat we sterker,
beter, minder angstig en liefdevoller zijn dan we in
feite, als we het alleenzouden moeten doen, zouden
zijn. Een levensleugen uit noodzaak, zoals Becker
zegt, maar toch een leugen.
Het probleem van onze tijd is, dat die leugen steeds
vaker wordt doorgeprikt omdat de idolen die de
meesten van ons hebben zelf op hun beurt
sterfelijke, onvolmaakte mensen zijn die vroeg of
laat door de mand vallen, zodat we in feite steeds
weer opnieuw het geloof verliezen in mensen die we
aanvankelijk zo ophemelden. Vandaar ook dat
mensen in steeds toenemende mate het vertrouwen
in hun leiders en misschien ookwel in elkaar, lijken
te verliezen. „Nederland," zei onze
minister-president laatst, „is ziek." Naar zijn
mening trekken we ons steeds minder aan van
allerlei normen en waarden en dreigen we te
belanden in een soort van 'iedereen doet alleen nog
maar wat in zijn eigen belang past'-samenleving. Hij
zei er alleen niet bij waardoor dat is gekomen. Een
deel van het antwoord is het feit, dat we weinig of
geen 'goede' idolen meer hebben (de premier is er
blijkbaar zelf ook niet een), mensen wier
levenswijze voor ons een 'lichtend' voorbeeld is.

Toch kunnen we niet zonder 'meesters', zoals de
Franse filosoof Camus in zijn roman De Val schreef:
„Als je alleen bent, zonder meester, zonder God,
dan is het gewicht van de dagen loodzwaar! Je bent
danwel gedwongen een meester te zoeken, nu God
uit de mode is geraakt." Maar we willen geen
meesters meer. Voor de keuze gesteld: idolen of
ronddolen, kiezen steeds meer mensen voor het
laatste. Moedig misschien, maar ook gevaarlijk

rené diekstra
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Er ingetrapt
We waren er weer eens met beide

voeten ingetrapt: het jaar 1989
luidde het einde van de

geschiedenis in, het zou niet lang
meer duren of alle mensen in de

wereld - nou ja, die in Amerika en
Europa dan - genoten van een

verlicht en democratisch regime.
Het was gepaard gegaan met alle

bevrijdingseuforie die we maar uit
de kast konden halen: de gehate
symbolen van de onderdrukking

waren geruisloos of met geweld uit
de fiere nationale vlaggen

verdwenen, en met name de
gewelddadige verwijdering van

Ceausescu had als een loutering
gewerkt. We hadden ons maar

nauwelijks kunnen weerhouden van
een reis naar Praag, naar Berlijn,
naar Boekarest, naar Sofia om er

zelf bij te zijn, zelf mee te juichen,
je zelf onder te dompelen in het

warme bad van menselijke
solidariteit.

Nu zou alles goed komen, de vijand
had opgehouden te bestaan, de

legers konden worden afgeschaft,
iedereen verdroeg alles van

iedereen, binnen een paar maanden
hadden de mensen in Oost-Europa

het net zo goed als wij.

Nog afgezien van het feit dat hieruit
ook wel blijkt hoezeer wij in het

West-Europa van de Oosteuropese
bomen het Derde-Wereldbos niet

meer zagen, is, weer eens, gebleken
dat het leven helaas veel
gruwelijker in elkaar zit.

Want in Oost-Europa hebben de
mensen het alleen maar slechter

gekregen. Lelijk antisemitisme
heeft in Polen, nationalisme in de

Sovjetunie, Tsjechoslowakije en
Joegoslavië de kop opgestoken. De

Duitsers zijn tot schrik van velen
weer één geworden. De schaarse

goederen worden zwart
verhandeld, mafia-praktijken alom.

Halverwege het jaar bleken we al
jaren een adder aan de borst te

koesteren, een gek van het kaliber
van Hitler, die ons met de neus

heeft gedrukt op het feit dater niets
veranderd is.

De geschiedenis zou dan ook
binnenkort wel eens op een andere
manierkunnen eindigen dan we een
jaargeleden nog graagvoor waar en

werkelijk hielden. Want op de
vitaalste plek van de hele wereld
staat de verschrikkelijkste oorlog

aller tijden op uitbreken.

We hebben het al vaker gedacht:
dat de Eerste Wereldoorlog de
laatste zou zijn, en bovendien

binnen een maand afgelopen, dat
de Tweede Wereldoorlog echt de

absurditeit van de oorlog had
aangetoond en er dus nooit meer

oorlog zou komen. Voor Amerika
in het bijzonder had Vietnam

getoond dat oorlog echt veel te
riskant was en erg duur, en

avonturen in het Midden-Oosten
kunnen wel heel slecht aflopen.

Een jaar geleden was er die
algemene vreugde, over de mensen

niets dan goeds.

Vandaag is het weer juli 1914, en
Serajewo heet Koeweit. Er hangt,
als vanouds, weer pure rampspoed

in de lucht.

Het was ook echt te mooi om waar
te zijn. 1989 mag dan het jaarvan
de vrijheid zijn geweest, 1990 was
bepaald het jaar van de realiteit,
naar ik vrees. 'Back to normal',

daar komt het wel zon beetje op
neer.

santé brun
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Computers

BCE
geeft 1 jaar garantie en GRATIS muis

BCE AT 40 Mb, 5,25"& 3,5" FDD met monitor .. ’ 2.550,-
Televideo 386, 40 Mb, 4 Mb, 5,25" & 3,5"
monoVGA ’ 4.595,-

Prijzen inclusiefBTW en verzending door Nederland.
Weesperstraat 103, Amsterdam. Tel. 020-203239.

COMMODORE 64, disk-dri-
ve, spellen, toebeh., i.g.st.,

’ 450,-. Tel. 045-232028.
Te k. 1 AMIGA 2000/PC plus
50 Mb harddisk, 2 drives
voor PC 51/*» en 3/2, 2 drives
Amiga 5V* en 3/2 kleuren-
monitor, muis, boeken en
programma's. Alles 1 jr. oud.
Pr. ’ 2.500,-. Bellen tussen
18.00 en 19.00 uur tel. 045-
-230514.
ATARI computer met 3 joy-
sticks, 31 spellen, pr.
’250,-. Tel. 045-320103.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-; nwe. KTV
vanaf ’ 25,- per maand. Ra-
dio TV van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlerheide. 045-
-213879.
Goede KLEUREN-T.V's,
zeer grote sort. Philips
grootb. v.a. ’ 125,-. Reeds
25 jaar het juiste adres. T.v.
occ. Centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen, tel.
045-724760.

Zonnebanken Zonnehemels

Zonnehemels!
0 lamps superbruinermet snelbruinlampen, ventilator, en

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

Van Erp
Sittard, Limbrichterstraat 18. Tel. 046-513531.
Kerkrade, Hoofdstraat 12. Tel. 045-456999..

ZONNEHEMEL-VERHUUR
zonnige aanbieding. Firma
Mezo Landgraaf, 4 wkn.

’ 150,-; 3 wkn. ’ 120,-; in-
stal.kosten ’ 20,-. Tel.
045-312956.

Mode Totaal

Te koop SMOKING zwart
met hemd mt. 56, 2 keer ge-
dragen’ 145,-. 045-740581

Huishoudelijke 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
3n 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

-lier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Etna inbouw-

oven, kompleet
met grill, ther-

mostaat en ver-
lichting geen

’ 1.278,- maar

’ 498,-;
Pelgrim gasinbouwkook-
plaat, met tweedelige pan-
nendrager en energiezuini-
ge branders geen ’ 515,-
-maar ’ 248,-: Zanussi 160
liter inbouwkoelkast, voor
ibouw achter kastdeur, met

vriesvak geen ’ 1099,-
-maar ’ 598,- Etna inbouw-
afzuigkap, geheel weg te
werken achter kastdeur, 3
standen en ingebouwde
verlichting geen ’ 405,-

-maar ’ 198,-.
Kom nu profiteren in Hom

Keukensuper

Echt
Loperweg 8

Sittard
Bergerweg 51-53

(Naast Witte Hal) en I
Keukenshowroom

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag nieu-
we aanvoer elke
dag superlage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Goldstar Hifi
Videorecorder
afstand bediening, HIFI
stereo geen ’ 1.598,- of

’ 1.198,- maar
nu ’ 498,-

Point Kleuren
TV

Accu en lichtnet en AV aan-
sluiting geen ’ 598,- of

’ 398,- maar
Nu ’ 298,-

Sony Compact
Disc

"topmodel" geen ’ 798,- of

’ 598,- maar
nu ’ 298,-
Akai Midi
Hifi Set

geheel kompleet met C.D.-
speler geen ’ 1.198,- of

’ 998,- maar
Nu ’ 598,-.
Witte Hal

Bergerweg
51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

046-513228-514862.
KACHELS, hout-kolen-olie-
gas. Nieuw, gebruikt en on-
derd. Fa. W.Lemmerlijn,
Rijksweg 3-5, Margraten.
Tel. 04458-1310.
Te k. ZIBRO kachel, groot;
een Pelgrim gascomfor;
spoelbak. Tel. 045-254763.
Te k. goedkoop BRAND-
HOUT. Houtind. Pelzer B.V.
Tel. 04451-1218.

KACHELSPECIAALZAAK
en alle aanverwante artike-
len. Reker, Kluis 28, Geleen.
Tel. 046-740785.
Kachels, inzethaarden, gas-
kolen-hout. Gratis geplaatst.
Nieuw en gebruikt. De
KACHELSMID, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te koop BRANDHOUT. Tel.
04457-1465.

Muziek

(Bij de Markt) Donderdag koopavond
Wintertijd is keyboardtijd

(maar dan wel gekocht bij de vakman)
Reeds va. ’ 30,- per mnd. Yamaha - Gem - Kawai

Keyboards met vertrouwde Stalmeiergarantie!
Alle types voorradig of in bestelling.

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

In- Verkoop van nieuwe en
gebruikte piano's en vleu-
gels. Wit, zwart, klassiek of
modern. Onze specialiteit is
kwaliteit en service. Piano-
revisiebedrijf KLAVIER,
Rijksweg zuid 170, Sittard.
Tel. 046-526426. Tevens
inruil, stemmen en verhuur.

Te k. EXPANDER EX 10 R. 'Tel. 045-463310
Roland MODULE mt 32, 4 :
mnd. oud, ’ 500,-. Tev. key-
board versterker 50 W als
nw. ’ 350,-045-351544
Wat VERKOPEN? Adver- '
teer via: 045-719966. ,

Kunst en Antiek

Antiekbeurs in
gemeenschapshuis te Roosteren -

Vrijdag 28 december van 18.00-22.00 uur.
Zaterdag 29 december van 11.00-17.00 uur. Zondag 30
december van 11.00-17.00 uur. Ruime keuze betaalbare

antieke meubels, kleingoed, verlichting, poppen enz.
Antieke EETHOEK met 6
stoelen en antieke wastafel
met klapspiegel. Tel. 045-
-230549.
Antieke BOERENTAFELS
en kasten koopt u beter bij
Diana, Rennemigstr. 19,
Heerlerheide
RESTAURATIE van schil-
derijen vrijblijvend advies en
prijsopgave. Erkend restau-
ratrice. Tel. 046-746543.
Antiek Simons Nuth Dorp-
straat 45 A, t.o. ingang kerk.
Donderdag koopavond. Tel.
045-243437. Een begrip
voor de regio!

2 Louis XVI SPIEGELS 80x
50cm met geslepen glas, £ovaal. Koopje! 045-421574.
Te koop gevr. antieke -
SPEELDOZEN en gramo-
foons. 045-272333.
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.
Te koop KROONLAMPEN
en kopere hulzen. Tel. 045-
-750232.

Braderieën/Markten

Maaslandse Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Maasmechelen België.

Zondags open van 10.00-18.00 u. a.s. zondag 30 decem-
ber optredenRenee De Haan en Remy Coryers de Neder-

landse Elvis-Presly. Nog enige standplaatsen vrij.

Te koop gevraagd
POSTZEGELS te koop ge-
vraagd, liefst volledige Duit-
se verzameling. Tel. 09-49.
240718451.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

Te k. gevr. gebruikte OLIE,
c.v.-ketel, v.a. 40-50.000
cal. 045-211976/ 253024

Te k. gevr. DINKY TOYS,
Corgi toys, blikken auto's 'enz. Wij betalen goede 'prij-
zen! Bel 045-251579 of
270434 voor 'n afspr. of
schrijf naar Postbus 8008,

_
6440 HE Brunssum.
GOUD, zilver, munten,
postz. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen

Vuurwerk
Verkoop zaterdag 29 december van 9.00-17.00 u., maan-
dag 31 december 9.00-17.00 uur. Verkoopleeft. v.a. 14 jr.
Ramakers Wigwam, Herver 25, Bocholtz. 045-443044. "vuurwerk

Grote sortering bij RENS JANSSEN, Ganzeweide 54-56,
Heerlen. Tel. 045-211486. .

Vuurwerk
goed gekeurd. BERT REKERS, Willemstr. 85, Heerlen.

Tel. 045-726840.

JKsSbs 1Ijjiil\^^\/> /"N f~\/~\ /"*\ Emmastraattl

1 LAJt>OLAJLnj 045-713495

Verkoop
Wettelijk goedgekeurd

Vuurwerk
Gebit gebroken? TAND-
TECHNISCHE praktijk
voor nieuwe gebitsprothe-
ses en reparaties. Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211
POSTADRESSEN tegen kl.
vergoeding. Br.o.nr. B-6764
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Ik verzamel BRANDBIER-
PULLEN. Wie helpt mij
daarmee? Tel. 04920-
-22206 na 18.00 uur.
Te k. 2 en 3-zits wit leather-'
look BANKSTEL ’ 475,-;
hogedrukspuit ’ 425,-; radio

’ 75,-; halophangklok ’ 75,-
-kamerophanglamp ’ 150,-;
eiken kapstok ’ 75,-; fau-
teuil ’ 100,-; houten spiegel

’ 50,-; houten kandelaar

’ 25,-. Tel. 045-320345.

Hard water? Ketelsteen?
Plaats een CALTRONIC
Anti-Kalk Systeem. Bel nu
043-635675. "
CB BASIS-STATION merk
Stabo XF 4012 N met 12 AM
kan. en 40 FM kan., nw.
waarde ’ 750,- . vr.pr.

’ 450,-; 2 mobielbakken
met AM/FM en TV antenn. "merk 1 Kaiser KA 9040
’250,- en 1 Albrecht AE
4200 ’250,-. Tel. 045-
-320103.

Carnaval
CARNAVALSKLEDING ên
accessoires op 2 verdiepin-
gen bij 't Sj passhoes,
Emmastr. 18, Heerlen. Tel.
045-741960

06-lijnen

06- GayCafé
Limburg 06-320.327.55

in het 06-Gay Café leer nieuwe vrienden kennen die niet -ver weg kunnen wonen! 50 et p.m.
Bianca 23 jaar, blond, slank zoekt hete mannen voor

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

Gay Direct Box Limburg
06-320.320.67 (50 et.p/m)

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

Lisa.
Maak je broek los en doe je
ogen dicht. Lisa doet derest

06-320.331.02-50 cpm

Gay voor twee
Limburg. Maak vrienden in

je eigen omgeving!
06-320.329.80 50 et p/m

Nummertje 39
Honey, 50 et.p/m

06-320.325.39
Homosex voor 2

SM Brab./Limb.
06-320.325.18
Jack off Privé

06-320.321.16
Darkroom 06-320.324.16

Gay Pervers 06-320.329.16
Travestie 06-320.325.09

Transsexueel
06-320.321.36

Bi-Sex 06-320.323.36
Jongens-sex

06-320.325.19
Studenten-Sex
06-320.327.56

50 et p/m Pb. 75141 Adam.

Donker meisje
krijgt les van een rijpe vrouw
" 50 cpm 06-320.323.24"

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20 ;
50 et. p. min.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Ah Top S&M ah
Genot 50 cpm 06-

AH32O'33TI3'AH

*...Lady Bizar...*
Hete schokkende SM-sex
"06-320.324.68" 50 cpm

Griekse Sex
Nieuw Lisa doet 't

50 cpm 06-

-320.325.55
Nimf Linda

Geniet van 2 kanten 50 c/pm .
06-320.320.14
* Lesbi Live *

Kim's wilde vingers maken
mij gek... 50 et p/m

06-320.323.12

Voetstappen komen nader.
Het pad wordt smaller. Als
ze haarrokje optilt hoort ze,
"Mooi dat kleine slipje..."
06-320.340.36.

50 et p/m
Het blondje achter het

scherm weet zich geen raad
"Moet het slipje echt uit"?
Zeker jongedame, alles

graag!! 50 et p/m
06-320.340.41

Homo
2 Knullen voelen tijdens de

worsteltraining hun
opwinding. Onder de

douche van de verlaten
sportzaal begint 't. 50 et p/m

06-320.340.45.

"Sexlijn 10
Sonja 06-320.320.10
Evellientje ....06-320.321.10
Vriendinnen 06-320.323.10
Meisjes 06-320.320.50
Sex 80x... 06-320.325.30

50 et.p/m

Eenzaam??
Bel me, kom bij me,

vrij met me. Maak me blij!!
06-320.324.96 (50 cpm)

* Eroslijn *
Ik ging een luchtje scheppen

Hij had andere plannen!

06-320.321.22
Rijpe Claudia traint haar

buurmeisje
06-320.320.37 50 cpm

2 lenige marjorettes experi-
menteren na de show bij el-
kaar onder de douchetot het
plots diepgaand lesbisch is.

50 et p/m

06-320.330.19
Angela betrapt haar buur-
man als hij te gek alleen

bezig is. "Doe het met mij,
anders verklap ik a11e5...."

50 et p/m
06-320.321.30

"Nee joh, dit kan niet!!" Maar
als de vriend van haar man
door blijft gaan beleeft Elsa

een....sensatie 50 et p/m
06-320.340.75
Sonja en Anke hebben

enkel oog voor elkaar, maar
als het lesbische meisje

naakt de thee reserveert...
(Trio) 50 et p/m

06-320.340.55
Blonde Marian haast zich

naar de man. Ze mag op de
zonnebank. Hij smeert haar

in en ze stoeien....Grieks
06-320.340.69

50 et p/m
Eerst wil Kim dit niet, en

zeker niet met hem, maar
als die forse man het toch zo
doet wil ze alles van hem!!
06-320.340.77

50 et p/m
Diewertje krijgt 2 mannen te

logeren. Leuk, maar ze is
woest als ze bloot met haar
beginnen te stoeien. (Trio).

06-320.340.88
50 et p/m

Bevend knoopt ze voor de
man het vetertje van haar

mini-tanga los. Boeien
rinkelen als ze kniel...SM
06-320.340.95

50 et p/m
'Toe dan...doe het zo met
me". Als Flory haar angst
bedwingt wil ze dat die 2

mannen het zo doen.
(Grieks) 50 et p/m

06-320.323.84
Van een onverwachte

bezoeker leert Helen zich te
laten domineren. Sensatie
voelt ze als ze knielt om te..

06-320.323.85.
50 et p/m

Als Johnny de bood-
schappen bij de mooie

buurvrouw brengt ziet hij zn
eerste striptease. Kom eens

heel dichtbij....so et p/m

06-320.323.86
2 mannen ruimen Angela's
kelder op. Dan brengt ze

thee. Totaal onverwacht de
deur op slot, en dan is er...

sex!! 50 et pm
06-320.326.90
Gered?? Ze halen een

drenkeling aan boord. Hete
douche. Dan drogen 2 man-
nen die blote knul stevig af...

Homo
06-320.326.91 - 50 et p/m

Ooh, wat doet u nu toch? De
man masseert steeds hoger.

Als de vrouw
die sensatie

voelt komen...
06-320.326.93 - 50 Ct p/m

De triobisexbox
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw-relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 Ct p/m

Blonde Arme dwaalt diep in
het stille bos. Plotseling op

een verlaten plek zijn er
2 kerels...

06-320.330.09 - 50 et p/m
Met de turnploeg in Algiers.

Yvonne verdwaalt in de
Kasbah. De mooie turnster

en het bizarre bordeel
Grieks

06-320.326.73 - 50 et p/m
Mini-slipverkiezing.

Homoknullen
paraderen in slip, zwem-
broekjes, tanga's en...

zonder voor jury en publiek
en dan...

06-320.321.33 - 50 et p/m

Life-sex
wordt voor blonde Jenny

pas echt waanzinnig als ze
uiteindelijk toch toegeeft om
hem Grieks te laten doen.
06-320.321.32 - 50 et p/m

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

en dames. In Rosie Jan. zie
je hun 'naakt' foto's.

Wip-in-box
heet zo omdat er heel wat

ge... wordt op
06-320.324.60, leuk toch?
Trouwens, de Lijf-Sex-Box
daar durven ze ook, en jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

Ze brengen haar in een
donkere kamer. Als het licht
aangaat ziet ze de spiegel

en die lange tafel, dan
met 2 mannen...
06-320.329.22 - 50 et p/m

Een heerlijke sensatie
prikkelt haar, als ze voelt

hoe die brede
leren handen

aan enkels en polsen haar
dwingen...

06-320.329.23 - 50 et p/m
Direct naar het
Life-Sex

gebeuren, stellen doen het
duidelijk en heet opge-

wonden totdat ze... alles life.
06-320.329.24 - 50 et p/m

De vrouw is fors en donker.
Het meisje slank en blond.

Samen in bad zijn ze
glanzend nat en heet....

Lesbisch.
06-320.329.25 - 50 et p/m

De Bi-Sex afspreeklijn
06-320.325.01

Inspr. 01720-45111 /50cpm
Meer dan 100 hete meisjes

zoeken
sexcontanct:

06-320.326.66 - 50ct p/m
Voor Sex-afspraakjes

Meisjeskontakt
06-320.328.00 - 50ct p/m

Niet doen
zei Loesje tegen Anita, maar

ze ging d00r..!!
06-320.328.88 - 50ct p/m

De mooiste/de heetste da-
mes hoor je bij

sexkontakt bel
06-320.328.02 (50 et. p/m)

Homo:
Het is wel slikken voor die

hete jongens.
06-320.330.88 (50 et. p/m)
De badjas glijdt van haar

schouder. Niets eronder. De
vriend van haar vriendin kijkt

stl, maar dan... 50 et p/m
06-320.330.51

tough gays only!
Draai eerst 06-320 en dan:
Harry's Gaydating ... 330.99
Harry's GAybox ... 330.11
Gaybox Adam ... 330.33

Gaybox Den Haag ... 330.44
Gaybox Utrecht... 330.55

Homobox ... 325.50
Meeluisteren ... 330.22
Gay College ... 321.08
Homoschool ... 321.12

P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

Probeer nu!
Draai eerst 06-320 en dan

PARTY-LINE
Party-Line-Dating ... 330.00
Party-Line-Boxen ... 330.10

SEXDATING
Versiercentrale ... 320.11
Sexdating-NL ... 330.06
Sexgids-Dating ... 320.04
Sexblad-dating ... 340.17
Chick-Dating-Club .. 360.69

PORNOLIJNEN
Automatiek ... 320.11
Sexofoon ... 320.01
Massage ... 322.00
Sex-adressen ... 322.02
M'n eerste keer ... 323.03
Sex-interviews-3 ... 323.15
Sex-interviews-4 ... 323.16
Sex-interviews-5 ..: 323.17
Sexofoon-special ... 323.65
Commune-sex ... 325.53
Verboden-sex ... 325.70
Pornofilmsex ... 328.30
Candy-Contact ... 330.53
Gluren bij de buren .. 330.80
Cora en Willem ... 320.03
Lesbifoon ... 321.00
Onschuldig ... 321.18
Vrouwen bellen ... 321.25
Diana de Koning ... 321.50
Plas-Tics ... 321.77
P.0.8. 5810Adam - 50cpm

Zoek je een lekkere boy?
De homo-

kontakt-computer
bel 06-320.330.95

Nieuw h-o-m-o
dating. Vanaf vandaag is het

wel heel gemakkelijk om
met een andere gay in kon-
takt te komen! Bel gay privé
als je zoekt naar 'n lekkere
jongen voor 'n afspraak of
wil jijeen heet opwindend

gesprek van man tot man??
Bel gay privé voor Limburg
(direkt apart) 06-320.322.75

Zoek je een
Sexrelatie

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

Wil jij een lekkere meid? Bel
hete vrouwenlijn
06-320.320.36 (50 Ct.p/m)

Mooie vrouwen zijn op zoek
Sexkontakten

06-320.321.44 - 50 et p/m
Zoek je een leuke vriend of

vriendin?
Afspr. computer

bel 06-320.330.79 50 et.p/m
Hij vindt foto's van de vouw
en de man. Een knul chan-

teert de vrouw
tot zij naakt...

06-320.340.22 (50 et. p/m)

Zoek je 'n

vriendin?
Bel gezellig de flirtbox.

06-320.330.01 (50 et. p/m)

Homo:
Zoek je 'n lekkere boy? Bel

06-320.330.18
Inspreken :01720-22484

Hetero-Kontakt
Sexafspraken
06-320.330.66

inspr.ol72o-39319(50 c/pm)
Weer loert die knul van de

buren als Bert en Inge bezig
zijn. Kom es hier jij...kom

maar binnen. Je
mag meedoen

06-320.340.04 - 50 et p/m
Nancy en Frits spelen een

opwindend spel als Jan erbij
komt moet en zal hij
meedoen!! 50 et p/m

06-320.340.06
Homo.

Zo ver wil Hans het niet la-
ten komen met die man in

het bos, maar dankomt er 'n
bij en Hans geeft toe...

06-320.340.11 (50 et. p/m)
Bij haar thuis leert een man
de lambada aan
de vrouw. Als ze duidelijk

zijn opwinding voelt wil ze...
06-320.340.15 (50 et.p/m)

Bi-sex voor
twee direkt apart met een
heet meisje of een lekkere

jongen: ook trio!!
06-320.330.91

Na de scheiding leert Trea
van haar tweede man din-

gen waar ze nooit van hoor-
de, maar die echt
heerlijk zijn!

06-320.340.25 (50 et. p/m)
Een mooie

blonde surfmeid
wordt gered. Aan boord van
haar redders krijgt ze te ma-
ken met bizarre eisen. Doet

ze het?
06-320.340.33 (50 et. p/m)
Een mooie Lesbische meid

in zwart leer. Zo komt ze
binnen, zo domineert ze een
slank getrouwd vrouwtje tot

ze... 50 et p/m
06-320.330.52

Ze willen alleen een artikel
schrijven, maar als een

vrouw plots een
boeiende

behandeling krijgt.
06-320.326.72 - 50 et p/m

Zoek je een hete meid?
06-320.320.55 - 50 et p/m
Live afspreeklijn

Bisex
Anita lift met een jong

echtpaar. Op een stille plek
gebeurt het. In de camper

met allebei gelijk...
06-320.326.70 - 50 et p/m

*Sexcontactlijn*
Spec. voor meisjes

06-320.320.33 - 50 et p/m .
Nooit had Vanessa gedacht

dat het zo
woest/heerlijk

zou worden met die knul, die
een tang kwam lenen..

06-320.326.71 - 50 Ct p/m

Op de Bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar dieweten dat er meer
te koop is dan

mannetje-vrouwtje
06-320.327.37 - 50 Ct p/m

Buurvrouw Chantal en haar
hete buurjongens
live sex bel

06-320.326.01 (50 et. p/m)
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Super-corf
tenboxL-.

De eerlijkste, eenv
en snelste weg n
vrienden en vrien

Probeer het ma*—
06-320.324.i1ME

Trouwens als je no.gr-,
verlangens hebt da,
beste, De heetste b' 4
06-320.328.29 - s*^

Wil jij direkt apar
strenge man of r

onderdanige m
Bel Gay S

voor tweeß
06-320.329.99 - Wk

Een escortgirl bij 6
paar aan huis. Vei

ze de SM. kamer, d
de boeien en

gehoorzaam
06-320.330.61 - SW;

Blonde NaÖ
doe het met 2 buu^bel 06-320.33CAü

Kontakten Klubs

Privéhuis Michel0'
80/

Wij versieren niet P
alleen de kerstboom., ta

Tel. 045-228481/2296S. -ow
Grootse oudejaarsparty g

Voor paren en alleenstaanden in Villa Liberta v.a.rsMaaseikerweg 24, Susteren. Champagne, sexy-^j
ook een unieke sexy leder lingerie, decorvan maC
leyDavidsons en gezelligheid. Ook in 1991 iederevj.

vrijd. Voor paren en alleenst. zat. enkel parr J
Tel. 04499-4928. £

Homo/lesbies
en op zoek naar een relatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-

" ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.

Gratis sex
Bemiddeling in heel Ned.

030-886283 (24 uur)

Privé
Yvonne

Sexy meisjes in zeer pikante
lingerie. Ma-za. 11-24 uur.
Zo. 15-24 u. Kapelweg 4,

Kerkrade 045-425100

Diana Escort
045-320323

Nieuw-Escort
045-320905

Ook in het nieuwe jaar

’ 50,- All in
" Tel. 045-423608

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3u.
Tel. 045-422685

Welke verlegen mfce7;
vrouw m. veel ervar*pe
lessen in erj-

via geluidscass. etc."
tic verz. Br.o.nr. B

LD. Postbus 2610, 6
Heerlen. J

Escort )CAll night service
22.00-6.00 u 045-4^

Gezellige
dames r 1

charmant, discreet, jnken u thuis of in t
045-31189n
Club Den\*<

ontvangt u in een a* °me sfeer, er zijn mt.
leuke meisjes. Te*,.
escort. Industries!'* 1

Spekholzerheide v.a^
3 uur. Tel. 045-41*7*k-Speciaal vo(%(

oudejaarsavor1
Striptease

met Sylvesters^
Tel. 046-3714*<1

Wat VERKOPEN? !
teer via: 045-719966.t

SOMMIGE TYPES ZIJN NIET
ZO BLIJ MET UW KOMST.

a^F M *w B^H-' tl® i*\ '/"* << «a

J^r ■-,^hlte*HfJw ****** JBk jfl '

Wie een huis gaat kopen, wil voor zich- maken het mogelijk dat De Hypotheker met "*!
zelf de beste hypotheek. bescheiden startkapitaal zelfstandig kan start-*"
Het probleem is alleen dat de keuze h
groot is en het aantal zogenaamde 'spe- Omdat wij een aantal nieuwe vestigingen g4
cialisten' al evenzeer. " openen, zoeken wij franchisenemers 'T

, het als een uitdaging beschouwen alle h
Gelukkig weten steeds meer mensen dat er in rentespoken, aflosmonsters en leninglokk-*J
Nederland een échte onafhankelijke hypo- te verjagen. ij
theekspecialist bestaat. Een adviseur die de klant
begeleidt bij de keuze uit de ruim 500 hypo- De man of vrouw In kwestie dient zijn of r^j
theekvarianten die er op dit moment zijn. Zo sporen te hebben verdiend op het gebied van j
vonden in 1990 meer dan 45.000 landgenoten hypotheken, financieringen en (levens^erze*.
hun weg naar één van de meer dan zestig ringen. Hij/zij beschikt over het assurantiën
winkels van De Hypotheker. Eén op de twintig diploma en voelt zich aangetrokken tot het z*|-*
hypotheken werd door De Hypotheker standig ondernemerschap onder de franchise- 1
geregeld. paraplu van De Hypotheker. Hij/zij is tussen 't

27 en 45 jaar oud en beschikt over het no^'-T
De franchisenemers, die werken onder de naam enthousiasme om van het sukses van De HyP't

De Hypotheker, maken theker ook een persoonlijk sukses te maken. I
deel uit van De Hypothe-

tn ■fA^X*! I B kers Associatie. Dat is de Heeft u belangstelling? Stuur dan uw solli^^
grootste onafhankelijke tiebrief met curriculum vitae naar Berensd 1
organisatie van hypotheek- | R&SI, postbus 8039, 3503 RA Utrecht,

I adviseurs in Nederland. onder vermelding: 'Code 123' op envelop i
De Hypotheker profiteert van een unieke brief. Een psychologisch onderzoek en ass-3
marketingformule en van centraal gemaakte ment vormen onderdeel van de procédé
afspraken met geldgevers. De Hypothekers
Associatie voorziet haar franchisenemers daar- Voor nadere Inlichtin-
naast van een geavanceerd computerprogramma. gen kunt u bellen met

Een aantrekkelijk bankarrangementen een mevr. E. F. Kloosterman: l^^s^-B
gedetailleerd plan voor de winkelinrichting telefoon 030-916916. i^^^m

Berenschot iR&Si



ONDERBANKEN- De Nederland-
se Bond tot Bestrijding van de Vivi-
sectie (NBBV) is klaar om, zodra de
datum van het referendum over de
komst van het proefcentrum naar
Onderbanken bekend wordt, de
plaatselijke bevolking te bestoken
met informatie over de praktijken
van proefdierenfokker HSD.

dacht voor logistiek kan een on-
derneming namelijk bijzonder
veel bedrijfskosten besparen.
„Voor een heleboel organisaties
is het echter moeilijk om aan lo-
gistieke managers te komen",
zegt projectmanager drs F. Ba-
nens van SBVL. „De vraag is
groot en zal nog verder toene-
men naarmate de eenwording
van Europa dichterbij komt.

De deelnemers, die een landelijk
erkend diploma krijgen, worden
opgeleid voor de functie mede-
werker logistiek management.
Dat houdt in dat zij na de cursus

De 'anti HSD-campagne' start zodra
bekend is wanneer de gemeente On-
derbanken het referendum gaat
houden. De NBBV wil voorafgaand
aan deze volkspeiling de bevolking
grondig over HSD inlichten. Dit in
de hoop dat uiteindelijk een meer-
derheid van de mensen in Onder-
banken zich tegen de komst van het
inmiddels al door de overheid goed-
gekeurde en met 8,7 miljoen gesub-
sidieerde proefdierenproject uit-
spreekt.

Beslag op bouwgrond- Marktwand opgeheven

Winkeliers Onderbanken
verliezen kort geding

Momenteel houdt de NVVB met ar-
gusogen de ontwikkelingen rond
het project in de gaten.De dierproe-
ven-bestrijders storen zich mateloos
aan de stilte die is ingetreden en vre-
zen dat HSD (Harlan, Spraque en
Dawley uit Zeist) in volstrekte ge-
heimhouding de komst van het
proefdierencentrum aan het voor-
bereiden is.

$ofhet niet al erg genoeg is
!/t een Brunssum.se werk-
T van Philips. Hij, en zijn
)a's van de Heerlense vesti-

r^Pntvingen vlak voor Kerst-
alen brief. Bedrijfsdirecteur
—Wp kondigde daarin aan
f vest sober te vieren en dit

Qéén agenda en kerstbrood
Wegens de fi-

JVële situatie bij Philips,
re efKlomp zonder omwegen
gc^ijn trouwe werkers. Ver-

wenste hij iedereen prettige
—^Q-gen en een goede ge-
""""J-eid ondanks de pijnlijkear*Pen die in 1991 nog zullen
jfPl- Wat vindt u daar nou. Vraagt de briefschrijver?

Jood

Vandaar dat de NVVB op haar beurt
een uitgebreide voorlichtingscam-
pagne op de rol heeft gezet, uiter-
aard bedoeld' tegen de komst van
het proefcentrum naar Onderban-

Referendum

Toegezegd
Of op die wijze HSD daadwerkelijk
uit de Awacs-gemeente wegblijft, is
evenwel de vraag. Het college van
Onderbanken heeft weliswaar toe-
gezegd een referendum te zullen
houden, maar heeft daarentegen
niet toegezegd de uitkomst van de
volkspeiling als bindend te ervaren.

De bevolking mag dus in feite wel
meestemmen, maar uiteindelijk
heeft de raad van Onderbanken
toch het laatste woord over dit pro-
ject, dat 30 nieuwe arbeidsplaatsen
op moet leveren.

ONDERBANKEN — Het beslag dat de ondernemersver-
eniging OZOO heeft laten leggen op de bouwgrond voor
de Marktwand in Schinveld is door de Maastrichtse ar-
rondissementsrechtbank opgeheven. Het beslag werd
door de OZOO gelegd om te voorkomen dat zich op de
Bleekplaats enkel en alleen een supermarkt vestigt en er
geen ruimte overblijft voor lokale ondernemers.

Cafés uur
langer open

HEERLEN - Alle cafés in de regio
Oostelijk Zuid-Limburg mogen in
de nacht van 31 december op 1 ja-
nuari tot 3.00 open blijven. Dat is
een uur langer dan normaal. Gele-
genheden met een nachtvergunning
mogen tot 5.00 uur de deuren open
houden.

Dutch Finish
mag op zondag

niet draaien
Van onze correspondent

DEN HAAG/KERKRADE - Tex-
tielweverij Dutch Finish BV in
Kerkrade moet op zondagen dicht-
blijven. Dat heeft de afdeling be-
stuursgeschillen van de Raad van
State bepaald.

de kosten van het geding, bijna 1100
gulden.

De gemeente Onderbanken had in
een kort geding tegen de OZOO de
opheffing van dit beslag geëist. De
rechtbank heeft de gemeente in het
gelijk gesteld omdat zij van mening
is, dat er geen reden is tot handha-
ving van het beslag.

De gemeente heeft zich ten opzichte
van de ondernemersvereniging na-
melijk al voor 20.000 gulden garant
gesteld. Volgens de rechtbank heeft
de gemeente daarmee voldoendeze-
kerheid gegeven. De rechtbank ver-
oordeelde de OZOO tot betaling van

Supermarkt
In dit beding moest zoals gemeld
worden geregeld, dat niet alle 700
vierkante meter winkelruimte zon-
der meer aan de supermarkt zou
worden toegewezen, maar dat er
ookvoor een ofmeer kleinere lokale
ondernemers plaats moest worden
gereserveerd. Hierover loopt mo-
menteel nog een rechtszaak, die de
OZOO tegen de gemeente Onder-
banken heeft aangespannen."

Kettingbeding
Zoals bekend wil de Stichting St.
Gregorius de Grote aan de Schin-
veldse Bleekplaats een verzorgings-
tehuis met 50 bedden realiseren. In
hetzelfde complex moet ondere an-
dere een grote supermarkt komen.
De OZOO heeft al in oktober beslag
op de bouwgrond laten leggen, om-
dat de gemeente Onderbanken het
terrein aan St. Gregorius heeft ver-
kocht, zonder in de koopakte een
kettingbeding op te nemen.

De staatsraad vernietigde op aan-
dringen van een omwonende het
nieuwevoorschrift in de hinderwet-
vergunning van Dutch Finish dat
het bedrijf toestaat op zondagen te
draaien. De gemeente nam ditvoor-
schrift onlangs op, op verzoek van
het bedrijf.

Hocky
'ZtAvro wil met deSittardse
-./"" Arnold Vanderlijde op
-*" (alleen) voor de 101,
; *" voor het TV-programma
t teistert naar de naam En-

Magazine. In dat
Aawima worden bekende

uitgenodigd om. l°epasselijk evenement te
"liften. Voor Vanderlijde
ai de Avro vanzelfsprekend
-niP 1 petto wat met de boks-
re\ te maken heeft: gezamen-
st^yfcen naar Rocky V, de
.3daarmee Sylvestor Staüo-
4jJn loaardige punt achter de
~^y-serie hoopt te zetten. Ho-
Dr> at Arnold zich niet al te

2al spiegelen aan deze
S"ze persoon.

Dom

t'fc. we willen niet blijven
over (kerst)bomen in dessumse parel Treebeek,

"het volgende kunnen we
Ut* dekrant houden. Op za-
?9 5 januari namelijk
■j' de traditionele niet-ge-
i'eiijfce kerstboomvernieti-
' Gehouden. U weet, de ge-
j'e was er vlot bij om Tree-
de kerstboom op de markt

J-ïutselen, maar zette er an-
i^ds ook u;eer snel een nieu-
,?0Tn neer. Dat moet gezegd.
As (om 18.00 uuur) zal de
<lxveer het vuurtje op het

rrein bij de Wenckebach-.' oprakelen. Bomen kun-
den 16.00 en 17.30uur in-
J^d worden. En graag al- nieuws van het verdwenen meisje,

totdat zij zelf een teken van leven
gaf.

De Raad van State vindt evenwel
dat de gemeente dit niet had mogen
doen. In de hinderwetvergunning
stond immers uitdrukkelijk dat het
bedrijf niet op zondagen zou draai-
en, aldus de Raad van State.

HEERLEN - 'De zaak is in rust. Er
zijn geen nieuwe onderzoeksresul-
taten en we moeten aannemen dat
Sabine vermoord werd, hoewel we
haar lijk nog niet gevonden heb-
ben.

Schouwburg
verwacht

5.000.000ste
HEERLEN - De Heerlense
stadsschouwburg verwacht in de
eerste dagen van januari de vijf-
miljoenste bezoeker. Hij of zij zal
dan uitvoerig in debloemen wor-
den gezet. De schouwburg viert
in november 1991 het 30-jarig be-
staan. De schouwburg trekt ge-
middeld 170.000 mensen per jaar.

De politie in het Duitse Heinsberg
verstrekt somber informatie over de
zaak Sabine Neumann. De stem van
de betrokken rechercheur lijkt ver-
stoken van allehoop. Politiemensen
geven niet snel toe dat een (vermoe-
delijke) moord onopgelost zal blij-
ven. Maar toch, de betreffende re-
chercheur behoeft het. niet met zo-
veel woorden te zeggen; zijn toon-
zetting spreekt boekdelen.

Dat gebeurde rond deze tijd vorig
jaar, zo rond de jaarwisseling. Toen
belde het meisje naar huis op en liet
zij weten dat het haar goed ging.
Daarna duurde het nog enkele
maanden, vooraleer ze weer thuis
was. Uiteindelijk bleek de jongeda-
me wegens relatieproblemen thuis
te zijn weggelopen.

rijs
*>,. ultureel Landgraaf was
ia^machtig, bruisend en
(nt-ctl'r schry/t deze ge-
k!» *n een persbericht over
rTn 'u^*-prijs 1990. Niet alleen
Ui Qllti9, nee, zeer storm-y. en verder ook nog brui-
Fje dynamisch. Je kunt ge-

■S-i i^®en dat er lekker aan de
«^an*?e£iTnrnerd aua cultuur

'l i}araa^' maar de woor-
%p de gemeente lijken,

j» Gezegd, wat overdre-
M u van de hoed en de
\i"}l1Weten kunt u Frans

bellen C&328292) en
T^ierf' U *lem meteen vertel-
faf A^e cultuurprijs in Land-
(B J!!°et krijgen, want daar
foi*e pers°ericht uiteinde-

Tifl r:. hoewel dat eigenlijk
vóór j moet gebeuren en15februari.

Het restant van vijf procent betreft
in de meeste gevallen verdwijnin-
gen, waar een misdrijf achter
schuilt. Zo is de verdwenen persoon
vaak het slachtoffer van moord,
zonder dat de buitenwereld daar
van afweet. Maar soms komt het
ook voor dat er personen spoorloos
verdwijnen, omdat ze zich schuil
willen houden voor de autoriteiten.

Vervolgens werd het hele gebied
tussen Schimmert en Sittard minu-
tieus naar Marjo afgezocht. leder-
een vreesde een misdrijf, iedereen
dacht aan moord, maar welk lot
Marjo daadwerkelijk is overkomen,
is tot op de dag van vandaag, een
raadsel. Marjo is nog steeds spoor-
loos, als door de aarde opgeslokt. En
niemand, of het moet al haar even-
tuele moordenaar zijn, weet welk lot
haar ten deel is gevallen.

Voor haar familie en vrienden wa-
ren dat zes ellenlange maanden, die
zich kenmerkten door onzekerheid,
angst en wellicht ook woede. Het is
niet uit te sluiten dat de mensen om
Sabine heen nog meerdere maan-
den, misschien zelfs jaren, gekweld
zullen worden door onzekerheid en
angst. Wanneer iemand vermist
wordt en na een halfjaar nog niet is
weergekeerd, zo wijst de praktijk
vaak uit, dan blijft terugkeer meest-
al voor altijd achterwege.

Sexuele moord
Sabine Neumann verdween op 15
junivan dit jaarvan de aardbodem,
nadat ze in haar eentje discotheek'
Tnside' in Geilenkirchen had be-
zocht. Een week na haarraadselach-
tige verdwijning werden op ruim
een kilometer van haar woonplaats
kledingstukken en andere persoon-
lijke spullen van haar teruggevon-
den. De Heinsbergserecherche trok
na het vinden van Sabine's eigen-
dommen alle onderzoeksregisters
open. Het aantreffen van de kleding
duidde namelijk in de richting van
een sexuele moord en daar hebben
nogal wat rechercheurs een gloeien-
de hekel aan. Al helemaal wanneer
het vermoedelijke slachtoffer van
een dergelijk delict de dochter van
een politiefunctionaris is...

Gelukkig vormen 'weglopers' als
Maureen het grootste aantal vermis-
singen, zoals ze bij de politie wor-
den opgegeven. Daarnaast komt het
ook geregeld voor dat volwassenen
in overspannen toestand hun wo-
ning verlaten. Volgens woordvoer-
derLouis Steens van deRijkspolitie
Limburg verdwijnen er alleen al in
de kleine gemeentenen op het Lim-
burgse 'platteland' jaarlijks twee-
tot driehonderd personen. Daarvan
verschijnt meer dan 95 procent na
verloop van tijd weer levend op het
toneel.

Maar het hoeft niet altijd zo te lopen.
Er zijn ook voorbeelden van ver-
dwijningen, die, terwijl niemand
het nog verwacht, tot een oplossing
komen.

Voor de politie is het in ieder geval
iedere keer weer een uiterst moeilij-
ke aangelegenheid om uit te zoeken
welke achtergronden er achter de
vermissingen schuilen. Vaker
wordt in 'wegloop-gevallen' via ge-
sprekken met familieleden, verzor-
gers ofvrienden wel duidelijkwaar-
om iemand er tussenuit kneep.

Maar ondanks het intensieve onder-
zoek, waarbij zelfs de hulp van Ne-
derlandse korpsen werd ingeroe-
pen, kwamen er in de zomer van vo-
rig jaar geen aanwijzingen boven
water die opheldering over de zaakverschaften. Verdachten werden
nooit gearresteerd, in oktober werd
het onderzoek stopgezet en inmid-
dels moeten de Heinsbergse recher-
cheurs zich geweld aandoen om te
geloven dat Sabine ooit nog levend,
aan de oppervlakte zal komen...

Maar in sommige andere gevallen,
zoals wellicht in die van Sabine
Neumann en Marjo Winkens, ko-
men de juiste achtergronden nooit
boven water... Of alleen dan wan-
neer er lijken worden gevonden.

Zoals bijvoorbeeld de zaak Maureen
Smeets. Het minderjarige meisje
verdween vorig jaar december
spoorloos van de aardbodem. Ook
in deze zaak werd een misdrijf ge-
vreesd. Er werd een rechercheteam
met het onderzoek belast, maar na
enkele weken speurwerk moest het
team wegens het wegblijven van
concrete resultaten worden opgehe-
ven. Niemand verwachtte nog

Mysterie
Het meest sprekende, maar even-
goed het meest trieste voorbeeld
van een vermissing 'zonder eind' is
de verdwijning van Marjo Winkens
uit Schimmert. Dit mysterie, mis-
schien wel Limburgs grootste op
het vlak van zoekgeraakte perso-
nen, dateert van september 1975.
De 17-jarige keerde toen niet meer
terug van een bezoek aan de kermis
in Sittard. Enkele dagen na haar
verdwijning werden persoonlijke
spullen, waaronder haar bromfiets,
teruggevonden in een weiland in de
buurt van Spaubeek.

Nu het jaar op zijn laatste sloffen
loopt, is de Duitse kinderoppas iets
meer dan een half jaar spoorloos. richard willems

Fultuur
nrl

e het toch over cultuur
■*«Wraa/ hebben. Over dit

lc0
rP moet in de loop van

S u^d jaar een nieuwe
>r<ifn rschijnen. Daar aan
'arij^d wordt op 22 fe-
"4den *?.-■ een symposium ge-

's r,, er deskundigen zul-
-19 9e?°r9ens eerst een inlei'
«idst en over verschillende
*<^itnremen op het gebied
?n lele eruo'9ews wordt

6 Snoepjes daarovers^^sieerd.
6«n en Q9S 2uUeTl er aanbeve-

worden ge-
ts in h' nen ander vindt

001.
, "et Sc/iaesbergse Car-

ien „ erover u Frans
«nt d"^ de jas trekken, al
%anjs tUreie Raad voor
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Doorrijding
na aanrijding

SCHINVELD - Op de Eindstraat
in Schinveld heeft de bestuurder
van een blauwe Opel een onge-
luk veroorzaakt en is daarna snel
weggereden. De bestuurster van
een rode Peugeot bleef met de
schade zitten. De Politie zoekt
getuigen.

" De zon is begonnen aan
de terugkeer. Het verste
punt in de jaarlijkse
kringloop is op 21 december
bereikt en vanaf dat mo-
ment komt de zon elke dag
een beetje hoger boven de ho-
rizon. De dagen beginnen de
lengen, ook al is dat niet
meer dan een 'haneschrej'
zoals onze voorouders zei-
den. Van de winterzon, die
laag boven de Zuidlimburg-
se heuvels hangt, gaat een
aparte bekoring uit. In het
goudachtige schijnsel steken
de bladerloze bomen en
struiken zwart en stakerig
af. Maar het kille licht
straalt ook een sprankje
hoop uit. Straks zal de zon
weer hoog aan de hemel
staan om onze aarde te ver-
warmen en vruchtbaarheid
te geven.
Maar eerst moet de echte
winter nog komen.

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)

Ovenverse

Berlinerbollen
verpakt per 4stuks
van 4t50~nu voor maar mfA\èf\

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Bij vermissingen kan soms alleen lijk voor opheldering zorgen...

Waar is Sabine en waar bleef Marjo?

Bewoners worden overspoeld mei informatie

NBBV klaar voor strijd
tegen fokcentrum

Opleiding logistiek
voor werkzoekenden

Van onze verslaggeefster

HEERLEN/GELEEN - De stich-
ting bedrijfs -en vakopleidingen
Limburg (SBVL) start in februa-
ri in Geleen voor de tweede keer
de opleiding tot medewerker lo-
gistiek management. Het project
is speciaal bedoeld voor werk-
zoekenden uit de Oostelijke en
Westelijke Mijnstreek. Ook biedt
de opleiding bedrijven de moge-
lijkheid om hun werknemers te
laten herscholen.

ken. Dat staat in het decembernum-
mer van 'Proefkonijn', het orgaan
van de NBBV.

de taak krijgen binnen een be-
drijf de goederenstroom van
grondstof tot eindprodukt te be-
heersen. In de praktijk blijkt na-
melijk dat de verschillende afde-
lingen binnen een bedrijf vaak
slecht op elkaar zijn afgestemd.
De logistiek manager moet daar
verandering in brengen en er-
voor zorgen dat de werkzaamhe-
den synchroon lopen. Meer aan-

De functie is daarom ook op
mbo/hbo-niveau ingeschaald. De
deelnemers moeten minimaal
een havo-diploma hebben en
mogen niet ouder zijn dan 35
jaar. De cursus duurt tien maan-
den en bestaat uit drie onderde-
len: theorie, praktijksimulatie en
een praktijkstage die bij een
Limburgs bedrijf wordt gelopen.

Daarom hebben wij, samen met
een aantal Limburgse bedrijven,
het voortouw genomen en deze
opleiding opgezet". Hij noemt de
baan van logistiek manager 'een
veelzijdige job waarbij je een
grote nauwgezetheid en verant-
woordelijkheid aan de dag moet
leggen.

Van onze verslaggever

Zonnewende
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In dankbareherinnering aan watzij voorons en ve-
len betekende, hebben wij geheel onverwacht,
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
78 jaar, afscheid moeten nemen van onze lieve moe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Antje Kleintjens
weduwevan

Giel Dahmen
Heerlen: Pierre Dahmen

Gerda Dahmen-Funcken
Mariëlle en Ralph
Léon en Marijke
Familie Kleintjens
Familie Dahmen

26 december 1990
Corr.adres: Pronsebroekweg 11, 6413 BK Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag 31 december 1990 om 11.00 uur in de St.
Corneliuskerk te Heerlerheide, waarna begrafenis
op de algemene begraafplaats aan de Kampstraat.
Voor aanvang van de mis is er gelegenheid tot
schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf
10.40 uur.
Heden, zaterdagavond om 18.45 uur zal in voor-
noemdekerk een rozenkransgebed worden gehou-
den, met aansluitend de h. mis ter intentie van de
dierbare overledene.
Gelegenheid tot afscheid nemen van Antje in de
rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h Crom-
bach. Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St. Anto-
niusweg.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar van 17.30
tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden na een
voorbeeldig gedragen ziekte op 87-jarige leeftijd
van ons heengegaan, onze lieve

Francina
Godthelp-van 't Voort

weduwe van

Hendrik Godthelp
Uit aller naam:
G. Onwezen-van Beek

27 december 1990
Meezenbroekerweg 19, Heerlen
Corr.adres: Prof. Zeemanweg 9, 3731 KR De Bilt
De dienst van woord en gedachtenis en de crema-
tieplechtigheid zullen gehouden worden in het cre-
matorium aan de Imstenraderweg te Heerlen, op
maandag 31 december om 9.30 uur.
Samenkomst om 9.15 uur in het crematorium, waar
gelegenheid is afscheid te nemen van de overlede-
ne en uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis, dat voorzien van
de h. sacramenten der zieken, op de leeftijd van 74
jaar is overleden, mijn dierbare echtgenoot, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Wilhelm Michiels
echtgenoot yan

Sofia Fuhren
Landgraaf: S. Michiels-Fuhren

Kerkrade-West: C. Kaul-Michiels
H. Kaul
Sonja en Marcel
Michel

Landgraaf: F. Michiels
W. Michiels-Melchers
Nancy
Cindy
Familie Michiels
Familie Fuhren

22 december 1990
Corr.adres: Mijncarlstraat 6, 6372 VE Landgraaf
Op wens van de overledene heeft de crematie in be-
sloten familiekring plaatsgevonden.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Annie Douven
weduwevan

Wiel Meys
Zij overleed op 73-jarige leeftijd, voorzien van de h.
sacramenten der zieken.

Brunssum: Rosalie en Fred Schobben-Meys
Judith, Daniël

Schinnen: Janen Els Meys-Tilmans
Paul, Mirjam,Loes

Geldrop: Fieny en Huub Nelissen-Meys
Anouk, Lisette

Hoensbroek: Sjef en Jeanny Meys-Smeets
Vera, Luc

Amby: Wim en Gertie Meys-Renkens
Chris, Naomi

Beesel: Marius en Gerda Meys-Boer
Ineke, Annemiek

Spaubeek: Leo en Lies Meys-Jacobs
Rim

Spaubeek: Hub en Fianne
Meys-van Avermaete
Linda, Milou

Den Haag: Antoinette Meys en John Bosman
Familie Douven
Familie Meys

Brunssum, 28 december 1990
Rumpenerstraat 66
Corr.adres: Pr. Hendriklaan 53, 6442 AB Brunssum
Zondag zal tijdens de h. mis van 10.30 uur de over-
ledene worden herdacht in de hierna te noemen
kerk.
In de St. Vincentiuskerk,aan de Pr. Hendriklaan te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op maandag 31 december om 10.00
uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben geven wij u met droefheid kennis dat
heden, na een liefdevolle verzorging, van ons is
heengegaan, onze dierbare moeder, schoonmoe-
der, lieve groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster en tante

Maria Sibilla Daniels
weduwevan

Leo Bernhard Meels
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
zij op 85-jarige leeftijd.

Geleen: Jeanne Bilo-Meels
Leo Bilo
Miriam en Derk, Robbert
Eric

Geleen: André Meels
Annie Meels-Jansen
Léon en Josien
Menno en Ingrid

Simpelveld: Hub Meels
Jet Meels-Jetten
Maddyen Daniel
Kenneth
Familie Daniels
Familie Meels

Geleen, 28 december 1990
Corr.adres: Stikkerstraat 4, 6164 CP Geleen
De plechtige eucharistiviering zal plaatshebben
maandag 31 december a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van deH.H. Dionysius en Odilia te Sweik-
huizen, waarna de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen heden zaterdag
29 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, al-
waar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot
18.30 uur.

t
...een gang door de seizoenen is beëindigd...

Arnold van de Weijer
echtgenoot van

Lena Engelen
geboren op 7 februari

in het vroege voorjaar van 1911
gestorven op 27 december

in het hart van de winter van 1990
M.M. van de Weijer-Engelen
Tine van de Weijer en Bram Vermeulen
Irene *
Netty van deWeijer
Gertie van de Weijer en Roger Vogels
Ruben, Veerle
Paula van de Weijer en JeanErven
Mia van de Weijer en Jan Wennink
Familie van de Weijer
Familie Engelen

"Wiegelraderhof"
Wiegelraderstraat 10, 6456 AS Bingelrade
Nol is thuis opgebaard.
U kunt afscheid van hem nemen heden zaterdag
tussen 15.00 en 18.30 uur.
Avondwake heden zaterdag om 19.00 uur in de
hierna te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 31 december om 11.00 uur in de St.
Lambertuskerk te Bingelrade.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

tPeter Meuwissen, 69 jaar, echtgenoot van Mia
Feller, Akerstraat 5, 6061 NE Posterholt. De

plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
maandag 31 december om 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Matthias te Posterholt.

tGeertruida Slag, 92 jaar, weduwe van Francis-
cus Theunissen. Corr.adres: Esstraat 22, 6101 JP

Echt. De plechtige eucharistieviering zal worden
gehouden heden, zaterdag 29 december om 10.15
uur in dekerk van O.L.V. parochiekerk te Arnhem
(van Slichtenhorststraat).

tßie Horvath, 69 jaar, echtgenote van Henk Cee-
len, J.P. Coenstraat 4, 6045 VT Roermond. De

eucharistieviering zal worden gehouden heden, za-
terdag 29 december om 14.00 uur in de kerk van de
H. Jozef(Kemp) te Roermond.

tCatharina Geurts, 81 jaar, weduwe van Chris-
tiaan Hendricks, echtgenote van Michiel Swin-

nen, Burg. Meuwissenstraat, 2, 6101 NP Echt. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he-
den, zaterdag 29 december om 13.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Pius X te Echt.

t Sjeng Caris, 72 jaar, echtgenoot van Mien Kae-
len, Daalakker 33c, 6085 BN Hom. De plechtige

eucharistieviering zal worden gehouden maandag
31 december om 11.00uur in de St. Martinuskerk te
Hom.

+ Sjaak Dingelstad, 58 jaar, Schoolberg 7, 6071 JV
1 Swalmen. De plechtige eucharistieviering zal

worden gehouden heden, zaterdag 29 december
om 14.30 uur in de H. Lambertuskerk te Swalmen.

tAndreas Peeters, 72 jaar, echtgenootvan Corne-
lia Jacobs, St. Jozefweg 14, 5953 JNReuver. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he-
den, zaterdag 29 december om 14.00 uur in de Fati-
makerk te Reuver-Offenbeek.

tFrans van Leeuwen, 77 jaar, echtgenoot van
Liza Urlings, Mosasaurusweg 46, 6212 EM Maas-

tricht. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
heden om 13.00 uur in de parochiekerk St. Pieter
op de Berg, Maastricht.

tEmile Berghmans, 57 jaar, echtgenootvan Cor-
ry Demas. Corr.adres: J.P. Sweelinckstr. 5, 6245

GT Eijsden. Eucharistieviering in de parochiekerk
van Christus Hemelvaart, Pottenberg-Maastricht
op maandag 31 december a.s. om 11.00 uur.

tSjo van Loo, 75 jaar, echtgenoot van Mieneke
Tonnard, Burg. Cortenstr. 120K, 6226 GZ Maas-

tricht. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
heden om 13.30 uur in deparochiekerk van St. Pe-
trus Banden te Heer-Maastricht.

tßert Houwen, 67 jaar, echtgenoot van Miep Be-
rendschot, August Flamentstr. 5, 6217 HX Maas-

tricht. Eucharistieviering in de parochiekerk van
de H. Anna, ViaRegia te Maastricht op maandag 31
december a.s. om 11.00 uur.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze lieve vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom
en neef

Hendrik Lenzen
weduwnaar van

Hubertina Gillissen
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: M.G.J. Mullers-Lenzen
L. Mullers
Silvia en Willie
Danny

Kerkrade: S.H.M. Deserno-Lenzen
L. Deserno
Andy
Familie Lenzen
Familie Gillissen

Kerkrade, 28 december 1990
Corr.adres: Oude Schachtstraat 28,
6462 BG Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 2 januari 1991 as. om 13.00 uur in de
parochiekerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-
Nulland, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht in de h. mis van dinsdag 1 januari as. om
11.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

~ t
Toch nog vrij plotseling nam God heden, in de leef-
tijd van 82 jaar, tot Zich, voorzien van de h. sacra-
menten der stervenden, mijn goede vader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Daniël Joseph
Horbach

weduwnaar van

Henriëtte Vanderhoeven
In dankbare herinnering:

Simpelveld: Wil en Susan
Familie Horbach
Familie Vanderhoeven

6369 TK Simpelveld, 28 december 1990
Schiffelderstraat 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben op woensdag 2 januari 1991
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Maandagavond om 7.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
"I g'n Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld.
Bezoekuur dagelijks van 18.00-19.00 uur, behalve
Nieuwjaarsdag.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid vernamen wij " dat plotse-
ling is overleden, ons erelid

Henk Reusink
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereni-
ging blijven voortleven.

s.v. K.E.V.
Heerlen

Enige en algemene kennisgei
#

f ïi
Hierbij delen wij u het overlijden mede val
lieve moeder en oma

Johanna van Wel
weduwe van

Willem Bressers
Ze stierfrustig en vredig, voorzien van het
ment der zieken, op zondag 23 december 19.
Ze werd 84 jaar oud.

In dankbare herinnering:^-
Benthuizen: Thea Sijtsema-Bressers I

Bouke Sijtsema
Mechelen: Willy Münstermann-Bresjß

Mathieu Münstermann
haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Corr.adres: Commandeurstraat 40a, D>
6281 AN Mechelen K***
Overeenkomstig haar wens hebben wij op \r °28 december j.l. in het crematorium te HeerlZc
stilte afscheid van haar genomen. I j1 ie:

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen te bl
ken voor het medeleven ons betoond t\\
de ziekte, het overlijden en de begrafeni;
mijn lieve man en onze lieve vader en c|

Joep Hermkens
betuigen wij hierbij onze oprechte dan
weten dat hij door zovelen geliefd was, i f*zeer tot steun en troost geweest.

Hanna, kinderenI
kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoß
worden op zaterdag 5 januari 1991 om |
uur in de parochiekerk van St. Barbaj)
Treebeek-Brunssum.

—F
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Het is al weer een jaar geleden dat wij afsj.
moesten nemen van haar, dieons zo dierbaai'

Elisabeth L
Bindels-Bruyenberf

De eerste jaardienstzal plaatshebben op zond h
december a.s. om 11.00 uur in de parochiekerliede' H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland. u*.,

Kinderen en kleinkind*^1

■
■ IEenjaar geleden moesten wij afscheid n<«e

van mijn lieve man, onze pap en opa h

Huub Heerings E
De plechtige eerste jaardienst zal plaali 2

den heden, 29 december om 19.00 uur jf
kerk Maria Hulp der Christenen te Nieu[t'hagen. ,p

Familie Heerings Ë.
kinderen en kleinkind'^

Op 30 december is het een jaar geleden dat vC g
scheid moesten nemen van mijn geliefde v|ronze moeder, schoonmoederen oma *

Leonie
Röselaers-Senden^

J.H.Röselaers k
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, 29 december 1990
De eerste jaardienst zal worden gehoud%
nieuwjaarsdag, dinsdag 1 januari 1991 om ll\
in de St. Vincentiuskerk te Brunssum.

$11 Provincie
jitfi Limburg
maling De Nieuwjaarsreceptie van het College van
M298/S2-90 Gedeputeerde Staten wordtgehouden op woens-

dag 2 januari 1991 van 17.00 tot 18.30 uur in het
Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht.

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH t^^_=^J^'reRMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.0.. , ,
Oliernolenstraai 30 * Postbus 2755 HOensDroeK e.O.
6401 DG Heerlen - TeL 045*714427. aaWWm Nlcu*slraal "18
Waarin opgenomen: J.C Boon Tel. 045-416814. (m3l Ktt Hoensbroek " TeL 045*211094
DAG EN NACHTBEREIKBAAK. WWJuk DAC EN NACHT BER£IKBAAR
J S. Posi, gedipt uitvaartverzorger aWXÊ Afl

OOS HOES GREVENBICHT
dinsdag 1 januari 11.30-12.30 uur

NIEUWJAARSRECEPTIE
van pastoor Van Home en het kerkbestuur.

Tevens is er gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe
beheerdersechtpaar Torn en Zus Roerhorst.

Voor het opgeven van familieberichten voor de
krant van maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur op
ons hoofdkantoor, of telefonisch uitsluitend op
045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen
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I OPRUIMING I1 in onze herenafdeling
I Jacks vanaf 149,- |I Kolberst vanaf 149,- I
p Kostuums vanaf 299,-
-!■ Pantalons vanaf 89,- |li Pullovers vanaf 89- I
■»«■:; '7325^..;.,w:-'i^t;.. ■§'

»"" *--*'"" >S^j. 'V-'-f.xi. ,*i.
H ■ HLmMt bbm

MODE | K%i
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Raadgevend- en Servicebureau

ORDILI B.V. iseen Raadgevend- en Voor een van onze cliënten, deProvinciale Entadministratie te Sittard, zijn -j
Servicebureau. Ofschoon het bureau op zoek naar een
pas sedert 1 januari 1990 bestaat,
hebben de 30 medewerkers een jaren- # j
lange ervaringen expertise als het gaat --COOrCIXTIGrGïiICI
om adviseringen serviceverlening in de

*—*-"*" medewerker entadministratie «,/«"
ORDIUBV levert vanuit driesectoren
specialistische kennis en diensten: \

▲ HULPNETLIMBURG ♦ DEFUNKTIE
is de sector diezich richt op de verrui- -06 coördinerend medewerker entadministratiericht zich op het afstemmen'
ming van de thuiszorg door middelvan het verdelen van de werkzaamheden van de entadministratie, het verricht
ontwikkeling en toepassing van techno- vanwerkzaamheden tenbehoeve vanhetregistratiebestand voorhetvaccina^
logie, zoals personenalarmering en tele- programma en de P.K.U./C.H.T.-administratieen hetonderhouden van teW
secretariaat. nische en schriftelijke contacten.
ASERVICEGROEP UMBURG
is eenfacilitaire sector met uiteenlopen- + FUNKTIE-EISEN II
de dienstverlening, zoals het verzorgen geschiktekandida(a)at(e):
van drukwerk, autoleasing, public _ heeft een MEAO-opleiding;

TSwlwmuZl"' - heeftenige ervaring in leidinggeven;
. .A* ZT t j. - is bekend met administratieve procedures en automatiseringsprocessen*
is een organisatie-adviesbureau,dat r °

♦ "T SALARIS EN DE ARBEIDSVOORWAARDEN
heidszorg onder de naam Ten aanzien van de salariëring en de arbeidsvoorwaarden is deCAO voor'
ASG-Partners. Kruiswerk van toepassing. Inschaling geschiedtin schaal 5.

♦ INFORMATIE
Nadere informatie over deze functie kan verkregen worden bij de hee*
Blanckers, die alsorganisatie-adviseurbelast is metdewerving voor dezev^
ture. Hij is vanaf 2 januari 199Jtelefonisch bereikbaar onder nummer 0*
596285.

♦ UW SOLLICITATIE
Wanneer Ubelangstelling heeft voor dezefunkrie danverzoeken wij Uvó#
januari1991een brief teschrijvenmetvermeldingvan opleidingen ervaring'
de heer P. Blanckers, ORDILI BV, Postbus 125,6130 AC Sittard. J
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Zoals bekend was
Trans Atlantic niet aan-
gesloten bij een van de
garantiefondsen SGR
of ANVR. Passagiers
die via deze onderne-
ming een reis geboekt
hebben, kunnen daar-
van aangifte doen bij de
Kerkraadse politie. Het
is niet bekend of Trans
Atlantic voldoende li-
quide middelen heeft
om eventuele open-
staande vorderingen uit
te keren.

KERKRADE - Het
Kerkraadse reisbureau
Trans Atlantic, waar de
recherche donderdag
een huizoeking Jieeftverricht, is gesloten. Di-
recteur E.D. uit Maas-
tricht, die verdacht
wordt van oplichting,
verduistering en vals-
heid in geschrifte,' werd
voor verhoor meegeno-
men naar het politiebu-
reau in Kerkrade en is
nog niet op vrije voeten.

Volgens mededelingen
van de politie zijn ernog geen nieuwe gege-

yens naar voren geko-
men uit de in beslag ge-
nomen boekhouding.
Wel wordt nu nagegaan
of D. nog andere vesti-
gingen in Nederland
heeft opgericht.

Zoentjes voor Clouseau-zanger
Van onze verslaggever

EIN/HELMOND - President-directeur A. Deleye van
p vKo Car verwacht dat het verlies over het jaar 1990 ho-
eerizal uitvallen dan tot dusver werd aangenomen. In1 hoopt het concern quitte te spelen. In de daaraan-"-^ende jarenmoet Volvo Car weer winst gaan boeken.

Het is volgens de advocaat van het
casino, mr Breukers, niet uitgeslo-
ten dat. het Golden Ten-casino na
enige tijd weer open gaat. Tot dan
wordt getracht de zeventig perso-
neelsledenin dienst te houden.

Personeel
Casino niet
ontslagen

MAASBRACHT - Het personeel
van Speelclub Maasbracht blijft
voorlopig in dienst van het casino.
De club 'deed vorige week zaterdag
de deuren dicht op basis van een
uitspraak van het -Gerechtshof in
Den Bosch.

In een interview met het perso-
neelsblad Binnenspiegel geeft di-
recteur Deleye aan dat Volvo Car
een moeilijk jaar achter de rug
heeft. De financiële lasten stegen
aanzienlijk, terwijl de inkomsten
daalden. Als gevolg van de hevige
concurrentie kon het concern devoorgenomen prijsverhogingen niet
doorvoeren. „Hierdoor zijn de resul-
taten vooral over het vierde kwar-
taal van dit jaar flink tegengeval-
len", aldus de president-directeur.
In 1989 zat Volvo Car overigens nog
voor een bedrag van 55 miljoen gul-
den in de plus.

Van onze verslaggever
HEERLEN - In de oostelijke kan-
tons van België is voor het eerst iïi
driejaar weer sneeuw gevallen. VoJ-gens de Dienst voor Toerisme ver-
keren de pistes voor langlaufers ehalpine-skiërs in goede conditie. Wijl
heeft de dienst gewaarschuwdvoor
het gevaar van omvallende bomeji
als gevolg van stormen.

Weer sneeuwval
Belgische kantons

Zo is deze week in een natuurgebied
bij Baraque Michel in de Ardenrteïieen 50-jarige inwoonster van Venk>
door een boom getroffen en tar
plaatse overleden. In verband m-jtde storm hadden de plaatselijke
autoriteiten de uitgifte van ski-ma-
teriaal gestaakt.

" Voor meer provinciaal
nieuws zie pagina 26

Lichtpuntje
Debet aan de financiële problemen
van Volvo Car is het ineenstorten
van de afzetmarkten in Nederland,
Zweden en het Britse Koninkrijk.
De produktie moest met 15.000
auto's worden teruggeschroefd tot120.000. Zonder in details te treden,
bekent de president-directeur datenkele projecten op een lager pitje
gezetzijn.

Niettemin ziet Deleye een licht-puntje. „Hoewel wij bij Volvo Car
de verkoop hebben zien dalenblijkt toch dat ons marktaandeelamper slinkt. Wij zijn gelukkig min-der gevoelig voor de teruggang vande economie dan andere bedrijven
Het blijkt dat onze klanten zichsterk aan ons merk gebonden voe-len." Dank zij de huidige bezuini-gingsmaatregelen hoopt president-
directeur Deleye in 1992 met eenschone lei te kunnen beginnen

"LEN - Derijkspolitie in Heyt-
Jen zoekt nog steeds naar de 72--y heer Janssen uit Haelen die
"* vrijdagmiddag 21 december
Mhet middaguur wordt vermist,
''eeft toen zijn woning in over-een toestand verlaten. De heer
*en is ongeveer 1,79 m lang,
*t een bril, een beigekleurige
A beige/bruine schoenen, groe-
jfui, beige overhemd en een
"J-kleurig jack. De bovenzijde
«"et hoofd is kalend met rondom
'haar.
Mogelijkheid is volgens de poli-
'"et uitgesloten dat de vermiste
t[ zich ophoudt in een bosrijke
fving. Wie weet waar de heer
fen momenteel is wordt ver-

'" contact op te nemen met de
Politie in Heythuysen, tel.
§1555.< .

Haelenaar
nog vermist

b De heer Janssen

"Defans van Koen Wauters maakten bij de ingang van de schouwburg geen geheim van hun voornemen. . Foto: FRANS rade

December uitgesproken koud
J^NDGRAAF- De maand december was een van de koudste van de

v
, gelopen jaren. Zelfs in de de strenge winters in het begin van de ja-
!l tachtig was december niet zo koud. Er was zelfs een echte vorst-
ig bij, namelijk 18 december, en dat was in geen jaren voorgeko-
'en. Dank zij de zachte dagen van de afgelopen weken kwam de ge-
adelde minimumtemperatuur uiteindelijktoch nog boven nul uit,. M het niet erg veel.

f et -4,5 graden op 8 december haalden we net de laagste temperatuur
J?1* het jaarniet, want die werd geregistreerd op 6 januarivan dit jaar,e^bedroeg -5. Overigens viel de koudste dag van 1989 ook in januari,
& de 26ste, ook met -5. Hetgeen wil zeggen dat we de laatste jaren

ci^welijks vorst van betekenis hebben gehad. Het ligt er ook maar
3an wanneer de vorst valt, want de -2,5 van 7 april 1990 richtte aan-kijk meer schade aan danveel strengere vorst in andere perioden.

"V1-regende in december tot nu toe 82 mm, en daarmeekwam het to-"*ral van 1990 even boven de 700 mm, en daarmee dicht in de buurtJal wat normaal is.

pcember 1990 was uitgesproken somber: tussen 8 en 20 december
fet de zon zich in onze contreien nauwelijks zien.

Teneinde de produktiekosten zolaag mogelijk te houden, streeft deleiding naar vormen van verregaan-
de samenwerking met andere auto-
fabrikanten. Prioriteit daarbij heeftuiteraard de coöperatie met de Vol-
vo-collega's in Zweden, gevolgd
door Renault en eventueel de Ja-
panse autofabrikant Mitsubishi.

HEERLEN - Het liefst zouden ze Clouseau-zanger Koen
Wauters de zoenen persoonlijk gaan geven, maar dat kon
gisteravond niet op het podium van de Heerlense stads-
schouwburg. Koen en zijn makkers hielden tijdens het
theateroptreden de enthousiaste dames op veilige afstand.
Slechts een onschuldig stuk ondergoed, ballonnen en een
enkele roos bereikten het podium.
Clouseau had er duidelijk zin in en maakte er een 'plesant'
optreden van. „Het moet een toffe avond worden", waar-
schuwde Koen Wouters om klokslag acht uur. Daar kon-
den de fans het om half elf alleen maar mee eens zijn.

Recordvangst van
illegaal vuurwerk

(ADVERTENTIE)—— ■ .... nu ————».mmm _. Ml IL

V // perfectie tot in het kleinste detail

rTT~immm*atïonalt
m^mmmmmtaaaamaam ' ofxfOKfw

’ ’ II Nu **'ezen voor een keuken van het topmerk RATIONAL.
I t —"i —I Deze maanu bestellen en in 1991 leveren betekent:

’ ’ ’ I GRATIS PLAATSEN EN EEN AANTREKKELIJKE KORTING
■ ' ■ ~/ (dit aanbod geldt t/m 30 december 1990)

UW RATIONAL-ADVISEUR P.J. VAN TILBURG
Deweverstraat 11, N utn (naast gemeentehuis) Tel. 045-244610
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ROERMOND - Het Korps contro-
leurs gevaarlijke stoffen heeft vanaf
begin december in Nederland
58.000 kilo illegaal vuurwerk in be-
slag genomen. Nog nooit eerder is in
Nederland zoveel verboden vuur-
werk opgespoord. Vorig jaar was
die hoeveelheid 7000 kilo.

Het vuurwerk, dat niet voldoet aan
de in ons land geldende veiligheids-
eisen is grotendeels afkomstig uit
Ghina en voor een deel uit Duits-
land. Het is behalve bij illegale han-
delaren, ook aan grensposten in be-
slag genomen.

Overigens is er dit jaar naar schat-
ting. 3 miljoen kilo vuurwerk ver-

handeld dat wel aan de eisen vol-
doet.

Acht
In de loop van gisteren zijn door
douane-ambtenaren aan de Lim-
burgse grenzenmet België acht per-
sonen aangehouden die verboden
vuurwerk (Chinese rollen en zwarte
strijkers) probeerden naar Neder-
land te smokkelen.- Tegen hen is
procesverbaal opgemaakt.

Bij' hen werd 300 kilo vuurwerk in
beslag genomen, waarmee de totale
vangst in" de laatste twee maanden
op 6600 kilo is gekomen.

Overigens is er dit jaar naar schat-
ting. 3 miljoen kilo vuurwerk ver-

Gemiddelde temperatuur december Limburg

rob van der hilst

waarop hij vooraf aanwijzingen
geeft en tijdens het zingen van
Tsjaikovsky's hemelbestormen-
deLiturgie aanmoedigt, zichzelf
als een menselijke dirigent. En
dat is in Russische muziekkrin-
gen een ongewoon verschijnsel,
aangezien daar doorgaan» stijle,
arrogante muzikale potentaten
aan ensemblemusici leiding ple-
gen te geven.

Beroemde Alexander Yurlovkoor op tournee vanavond in Rolduc

Russisch koor zingt
Moskovieten moed in

eens een repetitie van het be-
roepsensemble te leiden.

Het resultaat is er dan ook naar:
het Yourlovkoor zingt krachtig,
intens en vol gloed. Superlatie-
ven? Zeker, maar wie kan onbe-
roerd blijven door zon machtige
kathedraal van muziek. De inten-
ties van Tsjaikovsky's smekende
muziek kan ik niet loszien van
het ongelukkige en veelgeplaag-
de Russische volk.

MOSKOU-ln de Toepolev,
op tienduizend meter hoog-
te op reis van Amsterdam
naar Moskou, oefent de Ne-derlandse dirigent MarcelVerhoeff alvast enkele Rus-sische woordjes. Spasibabolshoi, heel goed. Da, ja.
Njet, nee. Do Zwiedanje, tot
ziens. Je moet zelf wat kun-
nen zeggen als je voor eenRussisch koor staat, meent
hij. Reisorganisator Marian-
ne van Vuren knikt instem-mend. Een tolk blijft na-
tuurlijk nodig, vindt zij.
Maar het directe contact,
daar gaat het om

Een gecombineerde trein-
en busreis van vier dagen
over tweeduizend
kilometer: de 80 leden
van het Alexander
Yurlovkoor die maandag
doodvermoeid in
Nederland aankwamen,
hebben het er allemaal
voor over. Het Russische
Staatskoor gaat vanaf \,
vandaag met een concert
in Rolduc (om 20.15 uur)
op tournee door
Nederland.

Thema
Het Yourlovkoor belichaamt met
zijn intense uitwerking van
Tsjaikovsky's Liturgie de hoop
van Russische medemensen op
een toekomst zonder angst, zon-
der honger en vooral op een
menswaardig en vrij bestaan.
Thema's die ongeveer in alle ge-
sprekken met naar voren kwa-
men, met de koorleden en ande-
re Moskovieten.

Het koppel vormt de spits van
cc" k>eine Nederlandse delegatie
('Gnollectiv* zeggen de Russen)
die op weg is naar de Russi schehoofdstad om de komende tour-nee door Nederland voor te be-reiden van hetRussische Staats-koor Alexander Yourlov. Ditkoor wordt gerekend tot de beste
koren ter wereld. Grote Russi-
sche componisten als Sergej Pro-kofjev en Drnitri Sjostakovitsjvertrouwden eerste uitvoeringen
van eigen Werk aan het R ussi.sche beroepskoor toe.

zeventig jaar mocht dit aangrij-
pende liturgische werk niet wor-
den uitgevoerd in het openbare
concertleven en dan klinkt die
muziek uitgerekend in het hart
van de Russische maatschappij.
Zon compositie die zo intens de
zielvan het Russische volk weer-
spiegelt. Ik krijg er nog steeds
kippevel van als ik er aan denk."

Tijdens het vijfdaagse-verblijf in
Moskou begreep ik waarom Rus-
sische musici tot de beste ter we-
reld behoren. Wat vanuit kunst-
zinnig oogpunt al bijzonder in-
drukwekkend en mooi klinkt,
drukt ook een intens en harts-
tochtelijk verlangen naar een
waardig en gelukkig menselijk
bestaan uit. Het Yourlovkoor
staat in deze grootse traditie. En
vanavond is dat om 20.15 te zien
en te horen in de .abdijkerk van
Rolduc.

Het was een historische gebeur-
tenis waardoor zowel koor en di-
rigent als bezoekers hevig geë-
motioneerd werden. „Meer dan

Ziel

Toen moeten er wondertjes zijn
geschied. Verhoeff: „Als er von-
ken kunnen overschieten.tussen
musici, dan was het toen wel. Op
de lessenaar lag de partituur van
Tsjaikovsky's koormuziek voor
de heilige liturgie van Sint Jo-
hannes Chrysostomos. Ik ken dit
werk natuurlijk goed, het is een
van hoogtepunten van de Russi-
sche koorliteratuur. Het koor
zong de muziek met zon onge-
kende intensiteit, zon enorme
warmte, waarop spontaan de uit-
nodiging volgde om het dan
maar in zijn geheel te dirigeren
voor een concert in de Tsjaikovs-
kyzaal in Moskou, begin dit jaar.
Dat heb ik gedaan. Het werk
werd daar, in de belangrijkste
concertzaal van de Sovjetunie,
voor de eerste keer sinds de com-
munistische revolutie integraal
uitgevoerd. Het concert werd
rechtstreeks op de Russische te-
levisie uitgezonden voor meer
dan tweehonderd miljoen men-
sen."

Dirigent Verhoeff, sinds enkele
jaren dirigent van het Oeral Ko-zakkenkoor uit Den Haag, maak-
te vorig jaar een muziekstudie-
reis naar de Sovjet-Unie om daar
deRussische koorzang van nabij
te leren kennen. Hij kwam van-zelfsprekend in contact met hetYoerlovkoor, werd door de eigenchef-dirigent vanuit een zekerebeleefdheid uitgenodigd om

Het optreden van de Nederland-
se dirigent, die in ons land eigen-
lijk een grote onbekende is,
vormde het begin van een sa-
menwerking die inmiddels gro-
tere vormen is gaan aannemen.
Verhoeff nam zich voor om een

Strak stramien
De repetities van het Yourlov-
koor in Moskou lopen volgens
een strak stramien.Als de Neder-
lander door zijn Russische colle-
ga chef-dirigent Stanislav Goe-
sev is voorgesteld, klinkt een
denderend applaus op. In de
loop van de komende repetitie-
sessies wordt mij duidelijk waar-
om de tachtig beroepszangers en
-zangeressen zo enthousiast zijn
over Marcel Verhoeff. Hij toont
in zijn optreden, door de manier

Nederlandse tournee met het
Russische staatskoor, met Tsjai-
kovsky's Liturgie als hoofdmoot,
te organiseren. Hij werd tijdens
de voorbereidingen jongstleden
benoemd tot vaste gast-dirigent.
Tijdens een van de repetities, in
het eigen gebouw van het staats-koor (een voormalige oosters-or-thodoxe kerk) werd hij nauw-
keurig geobserveerd door groep-
je stille toehoorders. Het bleken
vertegenwoordigers te zijn van
het wereldberoemde Leningrad
Philharmonisch Orkest, die Ver-hoeff uitnodigden voor gastop-
tredens met hun orkest. Afge-
sproken is dat dirigent en orkest
in de loop van 1991 op tournee
zullen gaan door de Sovjetunie,
Duitsland en natuurlijk Neder-
land.

(ADVERTENTIE)
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jaren beginnen te tellen, geen moment
over de VUT-regeling. Praat liever over
de belangrijke tijden, die voor 'zijn' ge-
meente aanbreken. De realisatie van het
Marktplan; de invulling van de verwor-
ven kloostergronden; de bouw van 200
woningen in het Kerkeveld; het ver-
keerscirculatieplan met daarin een ro-
tonde; de aanpak van de miljoenen gul-
dens kostende rioleringsproblematiek;
het ouderenbeleid en een* multifunctio-
neel gebouw in Bocholtz. Een gesprek
met Fons Teheux (57), die - in tegenstel-
ling tot een aantal collegae - niet graag in
het middelpunt van de belangstelling

„Ik wil in een dorp wonen, want daar
wint het leven het nog van de wereld".
Een geciteerde uitspraak van Fons Te-
heux, drie weken voor zijn dubbel jubi-
leum - 25 jaar burgemeester en 40 jaar in
overheidsdienst. Zeven jaar burgemees-
ter geweest van Wijnandsrade, vervol-
gens negen jaar eerste burger van Gul-
pen en vanaf de herindeling in 1982 bur-
gemeester van Simpelveld. Bezeten van
zijn beroep. Spreekt van een volgende
generatie als vertegenwoordigers van de
kernen bestuurlijk helemaal op één lijn
zitten. 'Aard en karakter zullen in beide
dorpskernen immers altijd blijven ver-
schillen. Denkt, ondanks het feit dat de

Burgemeester Simpelveld aan vooravond dubbel jubileum:

'Liever doordenkers
dan snelle beslissers'

Doodsteek
Als sportliefhebber - ex-voetbal-

Van onze verslaggever

'Kartoenale'
in Hoensbroek

HOENSBROEK - In Kasteel
Hoensbroek wordt van 5 tot en met
27 januari de 13de internationale
Kartoenale .gehouden. Het thema
luidt dit jaar: 'Help, het brandt!' Aan
de wedstrijd namen 727 tekenaars
uit 47 landen deel.

HEERLEN - In de Heerlense stadsschouwburg wordt zondag 27
januari voor de derde keer in successie een Dansfestival gehou-
den. Tal van groepen uit de regio presenteren uiteenlopende dan-
sen, van klassiek ballet tot breakdance.

Van onze verslaggever

voering van het Marktplan met
de bouw van een supermarkt, 2
dagwinkels, 43 woningen, de
aanleg van parkeerplaatsen en
inrichting van het achterterrein
is doordenken vereist en is er
geen behoefte aan snelle beslis-
singen. Je hebt immers te maken
met de wensen van drie partijen:,
de gemeente, een belegger en
een projectontwikkelaar. Maar
eind 1992 is dat plan hopelijk uit-
gevoerd en is heel Simpelveld de
gesuggereerde vertraging verge-
ten."

noeming, nu negen jaar geleden,
tot burgemeester van Simpel-
veld is het gemeentehuis in ver-
band met Kerstmis en Nieuwjaar
tien dagen gesloten. Heel even
geen stukken doornemen, geen
vergaderingen, geen overleg,
heel even geen verplichte num-
mers, die voortvloeien uit zijn
ambt. „Een fascinerend beroep.
Weliswaar zestig uur per week in
touw en naar verhouding niet
dik betaald. Toch zeur ik niet.
Want dan had ik 25 jaar geleden
een andere keuze moeten ma-
ken. Oké, ik ben te weinig thuis.
Mijn vrouw en mijn vier doch-
ters hebben mij dikwijls moeten
missen. Ik heb danook met volle
teugen genoten van de kerstda-
gen, persoonlijk de mooiste da-
gen van het jaar. Gezellig bij el-
kaar in familiaire kring."

door hans rooijakkers
SIMPELVELD - „Het is even
nieuw", zegt Fons Teheux. Ont-
spannen achterover leunend in
een fauteuil in zijn sfeervolle
ambtswoning aan de Rolducer-
weg. Voor het eerst sinds zijn be-

schaken, 's Nachts wilde hij wel
eens wakker worden om een par-
tijtje 'live' mee te spelen met de
Russische schaakgrootheden
Kasparov en Karpov. „Jammer
dat de zoete Karpov niet van de
arrogante Kasparov heeft ge-
wonnen. De mooiste partij van
deze tweekamp om de wereld-
titelkomt toch op naam van Kar-
pov. Dat was de partij toen hij te-
rugkwam tot 8,5-8,5." Fons Te-
heux denkt dan even terug aan
de enerverende match diehij zelf
leverde op 16-jarige leeftijd. Als
speler van de Treebeekse vereni-
ging Max Euwe. „Het eerste
team stond met 5-4 achter in de
derby tegen Hoensbroek. Mijn
afgebroken partij moest uitein-
delijk de beslissing brengen. Ik
verloor die wedstrijd na bijna
tien uur schaken." Bij gebrek
aan een tegenstander in huiselij-
ke kring, neemtFons Teheux het
op tegen zijn schaakcomputer
'niveau 6. „Dikwijls verlies ik,
want het apparaat denkt net één
zet verder vooruit."

de maatregelen te treffen als dat
noodzakelijk is. „Het invoeren
van de zwarte lijst voor jongelui
die na overmatig drankgebruik
de kern van Bocholtz onveilig
maken, heeft nogalwat opschud-
ding veroorzaakt. Mensen op de
zwarte lijst mochten drie maan-
den lang in geen enkel etablisse-
ment in de gemeente komen.
Zon maatregel doet pijn, zeker
als dat een eigen inwoner raakt.
Als de zwarte lijst niet had gehol-
pen, was ik zelfs bereid geweest
om nog drastischer maatregelen
te nemen."

Zorgen heeft de burgemeester
van Simpelveld niet echt. Hij
spreekt wel de hoop uit dat de
woningvereniging binnenkort
woningen beschikbaar zal kun-
nen stellen voor asielzoekers.
„Tot dusver is men, in de opzet
één woningin Simpelveld en één
in Bocholtz voor 1990 niet ge-
slaagd, omdat er nauwelijks wo-
ningmutaties zijn. Toch moet in
1991 een oplossing worden ge-
vonden. Het is absoluut noodza-
kelijk. Desnoods moeten beslis-
singen Worden geforceerd".

Fons Teheux mag dan weliswaar
bekend staan als een man met
een zachtaardig karakter, hij
schrikt er nietvoor terug om har-

„Het duurt zeker nog een genera-
tie voordat Bocholtz en Simpel-
veld in bestuurlijke zin één ge-
heel vormen. Maar ondanks dat
gegeven moeten toch beslissin-
genworden genomen die.voor de
gemeente verantwoord en nood-
zakelijk zijn. Doodmoe word ik
van mensen die roepen dat in
Simpelveld meer wordt gereali-
seerd danin Bocholtz. Als wij be-
wust zó zouden handelen, zou-
den we beter kunnen stoppen.
Het is onze taak om optimaal te
besturen. Dat geldt voor Vlen-
gendael, Huls, Baneheide en
Bosschenhuizen. Raadsleden
kunnen wel eens kerngericht
denken. Zij hebben soms de taak
de mening te ventileren van de
woonkern waar hun achterban
ook zit."

„Ik ben bij mijn benoeming tot
burgemeester misschien ookwel
wat optimistisch geweestover de
bestuurlijke binding van Bo-
choltz en Simpelveld", vervolgt
Fons Teheux.

Vrije tijd heeft hij in deze dagen
ook voor zijn fervente hobby:

Ook in de plaatselijke politiek is
vooruit én verder denken van es-
sentieel belang. Teheux kent ge-
noeg voorbeelden. „Bij de uit-

ven van een multifunctioneel
centrum in Bocholtz. Maar de ge-
meente is niet aan zet. Twee jaar
geleden is een werkgroep ge-
vormd die met een goed voorstel
moet komen. Maar dat is niet zo
eenvoudig omdat alle vereni-
gingen binding hebben met de
eigenaar van de huidige zaal en
die ook graag in de nieuwe plan-
nen betrokken wil worden."

„Ik hoor in de wandelgangenwel
eens kritiek over het lang uitblij-

per computer opgeslagen el
het wetenschappelijk ond« v
beginnen.
Aan het project in Haagsittarc J
ben enkele werklozen meege*
Een ploegvan vijfmensen heé'tdrie maanden werk aan 'admi' li
tief binnenwerk. De via W j
beidsbureau aangetrokken mij
kunnen in het voorjaar verdel i,
dat dan de opgravingen op h<* (
vatorplein in Susteren van ij
gaan. "]

Kaadsel rond grat
in Haagsittard

Man en vrouw in één zerk begraven

ler bij Klimmania, Minor, V£.
rade; jeugdig schaker bij N^
Euwe; al dertig jaar beoefenL,
van de kegel- en biljartspot
doet hetFons Teheux pijn datA
bekende 'Profwielernacht \ c

Simpelveld' vorig jaar defini \is verhuisd naar Heerlen. „Ik
het aankomen toen bekei?,
profs 10 tot 20.000 gulden stc
geld vroegen. Dat is voor het’ganiserend comité in een klei/,
gemeenschap als Simpelveld. j
doodsteek geweest. Maar Sfj,
pelveld heeft nog voldoende l
dere sportieve en culturele e£
nementen. De Drielandenc '
loop, de nationale successen v
krachtsportvereniging Heliosl■
de prima prestaties van plaatT*.
lijke culturele verenigingen". ,<;

Genietend van een 'koude' bj
rel ('de fles in de koelkast en W
glaasje in het vriesvak') denktL
alweer vooruit. Aan zaterdagj*-
januari als hij een keus moet rtS)
ken: naar twee prinseproclaij***
ties óf met de harmonie mee ijj,
in Etten-Leur een gooi doet n r̂de landstitel. En aan vrijdagl-j
januari als hij tegen wil en dajf
centraal staat tijdens de vierf
van zijn dubbel jubileum. Ei
in het gemeentehuis en ver*
gens in hotel Maxime. k

SITTARD - Eén van de twee Mero-
vingische graven die op de valreep
bij de opgravingen in Haagsittard
werden ontdekt, heeft de archeolo-
gen voor een groot mysterie ge-
plaatst. In dat graf is ter hoogtevan
het hoofd een kralensnoer gevon-
den, maar bij de heup ook een
zwaard. Provinciaal archeoloog
drs H.Stoepker, die stomverbaasd
is over de ontdekking, hoopt dat na-
der onderzoek uitsluitsel kan geven.

kijken

Ook dat gegeven geeft de Merovin-
gische graven een bijzonder karak-
ter. Drs Stoepker: „Deze mensen
lagen tussen de huizen.in. Ook dat
was hoogst uitzonderlijk. Daar zijn
maar een paar gevallen in Neder-
land van bekend. Toen we de gra-
ven op die plek vonden, hebben we
even wezenloos voor ons uit zitten

tard eigenlijk wel een graf gevon-
den zou worden. De mensen die in
de middeleeuwse vesting Haagsit-
tard gewoond hebben, werden op
zon 700 meter afstand van de Wüs-
tung begraven. Dat grafveld werd
onder de woonwijk Lahrhof gevon-
den, voordat daar de woningbouw
startte.

Oratoriumkoo
nodigt zanger
uit voor PassDansfestival in

stadsschouwburg

%Een impressie van het Dansfestival van vorig jaar.
Foto: KLAUS TUMMERS

ROERMOND/HEERLEN -JRoermonds oratoriumkoor j
tenoren en bassen in de gele-
heid mee te werken aan driÊ
voeringen van de Matthaeus'
sion in maart. De uitvoeri* 1
zijn in Maastricht (20 m*
Heerlen (21 maart) en Roeri*1
(24 maart).

Veel inzendingen komen uit Oost-
europese landen waar deze vorm
van satire nog altijd veel aandacht
krijgt. De honderd tekeningen zijn
te bezichtigen op de expositiezolder
van het slotgebouw, dagelijks van
10 tot 12 en van 13.30 tot 17 uur.

De onderzoekers waren trouwens
hogelijk verbaasd dat in Haagsit-

De afronding van de werkzaamhe-
den buiten, betekent niet dat de op-
gravingen volledig afgerond zijn.
Integendeel, het meeste werk be-
gint nu pas met de identificatie en
registratie van de in totaal 10.000
vondsten. Zo worden de gegevens

Inmiddels zijn de opgravingen in
Haagsittard definitief afgesloten,
maar buiten de twee genoemde gra-
ven zijn er geen meer tevoorschijn
gekomen. De opgravingsputten in
het veld in de buurt van de hoeve
Haagsittard zijn alweer dichtge-
gooid.

De ontdekking van de twee Mero-
vingische graven werd een paar we-
ken geleden al gedaan, maar de
vondst werd geheim gehouden. De
publiciteit zou mensen naar de op-
gravingen in Haagsittard trekken,
waardoor eventuele andere graven
niet meer terug te vinden zouden
zijn.

Het bratoriumkoor is voor T
productie al een samen!
kingsverband aangegaan mej
Heerlense Oratorium VeA
ging. Zangers kunnen zich \
melden bij het secretariaat 1
het oratoriumkoor RoermoiH
04750-29539). Bij het secret**-!
zijn ook al toegangskaarten -1
gulden) te bestellen. i

De tandresten zullen begin 1991 aan
nader onderzoek worden onderwor-
pen. Misschien dat daaruit af te lei-
den valt of daadwerkelijk twee
mensen (van verschillend geslacht)
in het graf hebben gelegen.

Volgens Stoepker kunnen de voor-
werpen erop duiden dat in een en
hetzelfde graf - daterend uit circa
600 na Christus - een man èn een
vrouw hebben gelegen. „Een hele
rare vondst en bijzonder ook, want
dit kan eigenlijk niet. Dat een man
en een vrouw samen begraven wer-
den, dat was zeer ongebruikelijk"
aldus de archeoloog, die de opgra-
vingen in Sittard leidde.
In het andere graf lagen alleen kra-
len en dat duidt erop dat hier' een
vrouw gelegen moet hebben. In
geen van de graven lagen nog resten
van de lichamen; alleen in het graf
waarin zowel de kralenketting als
het zwaard lag, zijn resten van tan-
den gevonden. „Mogelijk dat die de
sleutel tot het geheim zijn," hoopt
drs Stoepker.

Het evenement (van 13 tot 17.30 uur) speelt zich afin de grote zaal
en foyer. Tijdens het festival is er ook een workshopvoor kinderen
van 7 toten met 12 jaar.Kinderen kunnen danactief bezig zijn met
dansen, kostuummaken en schminken. De workshop onder de
naam 'Gat in de muur' staat onder leiding van docente Miryam dé
Kort. Centraal thema is dat een dictatorzijn macht kwijtraakt, ter-
wijl de kinderen zonder geweld hun vrijheid terugwinnen.Geheime oefening

van brandweer
te Simpelveld

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Ten-
toonstelling met tekeningen van Aad de
Haas. T/m 10/3 1991, open di fm vr van
11-17 uur, za, zo en 2de kerstdag van 14-
-17 uur. Credit Lyonnais Bank. Foto-ex-
positie van MarriBot in de 8 Limburgse
kantoren. T/m 31/12, open ma t/m vr van
9-16 uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Expositie van Josien Brenneker, Alix
Spilker en Digna Weiss. Tm 27/1 1991,
open do t/m zo van 14-17 uur. Galerie De
Nor, Geerstraat 302. Expositie van Jan
Kusters. T/m 30/12, open tijdens café-
u»en, vr en za vanaf 17 uur. NMB, Bon-
gerd 13. Expositie van André Offer-
mans. T/m 31/12, open ma t/m vr van
9-16 uur. Thermenmuseum, Corioval-
lumstraat 9. Expositie 'Prix de Rome
1990, Architectuur en Stedebouw &
Landschapsarchitectuur. Tm 13/1,
open di Vm vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur. Galerie Oe Konfrontatie, Putgraaf
5 (naast de Luciushof). Expositie met
beelden van Karl Rademacher en schil-
derijen van Mare Soest. T/m 20/1 1991.
Geopend za en zo van 14-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal. Kerkberg 2. Tekenin-
gen van de Puerto Ricaanse kunstena-
res Susana Herrero Kunhardt. T/m 6/1
1991, open do t/m zo van 13-17 uur

VOERENDAAL
Gemeentehuis, Expositie van Aty Stof-
fels-Groenland en Els Spronck-Vermee-
ren. T/m 18/1 1991, open op werkdagen
van 8.30-12.30 en' di van 13.30-16.30 uur.
Vr 14/12 open van 18-20 uur. Kunsthan-
del Schiltaere, Jan Peukensweg 13.
Schilderijen uit de 19e en 20ste eeuw.
T/m 6/1 1991, geopend do t/m zo van 14-
17 uur

HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68,
poortgebouw Kasteel Hoensbroek, foto-
expositie van Carlo Valkenborgh. T/m
30/12, open ma t/m vr 10-12uur en 13.30-
-17 uur, za en zo 13.30-17uur. ABN Bank,
Fototentoonstelling van Ella Pelzer.
Tm 15/1 1991.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationstraat 282.
"Beelden van Anka van Kooten en aqua-
rellen en schilderijen van Albert Gros-
feld. Tm 12/1 1991, open di t/m vr van
9-18 uur en za van 9-17 uur.

UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ex-
positie met wisselende selectie van oa
objecten, schilderijen en sieraden van
Ben Bonke. ledere derde zondag van de
maand. Geopend van 14-18 uur.

MEERSSEN

Bestuurscentrum, Expositie met 36
meerkleurige prints van Funs Eren-
s.'Een vliegende kraai heeft meer dan
een zittende. T/m 3/1 1991. Open tijdens
kantooruren.

MAASTRICHT
Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanenteexpositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17uur. Bonnefantenmuseum,
Dominikanerplein 5. Sculpturen en te-
keningen van Adam Colton. Hommage
aan Vincent van Gogh Arnulf Rainer.
Open di fm vr 10-17 uur, za en zo 11-17
uur. Expositie van Didier Vermeiren.
T/m 10/2 1991, openingstijden di t/m vr
10-17 uur, za en zo 11-17 uur. Expositie
Belvédère. T/m 20/1 1991. openingstij-
den di t/m vr van 10-17 uur, za en zo van
11-17 uur. Galerie Artisart, Grote
Gracht 43. Expositie van Will Eggen en
Math van Kampen. T/m 29/12, open di
t/m za 13.30-17.30 uur. Expositie van
Paul Eurlings en Ivo Strauven. Van 5/1
t/m 9/2, open di t/m za van 13.30-17.30
uur. Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat
43. Expositie 'Nachtsonne', van Kazuo
Katase. T/m 5/1 1991. open di t/m za 11-
-17 uur. Expositie van Jin Georg Dokou-
pil, Walter Dahn en Peter Bommels.
Van 12/1 t/m 28/2 1991, open di t/m za
van 11-17 uur. Galerie Armana, Recht-
straat 84. Expositie 'In de ban van de
ring', 15 nationale- en internationale sie-
raadontwerpers/vormgevers. T/m 5/1
1991, open di t/m vr 11-18 uur, za 11-17
uur en do 11-21 uur. Galerie La Depen-
dance, O.L. Vrouweplein 24. Recente
grafiek van Ger Lataster. Tm 31/12,
open do t/mzo 12-17.30 uur. Galerie Dis,
Tafelstraat 28. Beelden en schilderijen
van Henna van den Heuvel. Tm 20/1
1991, open wo t/m zo van 13-18uur. Ka-
mer vanKoophandel, Het Bat 2. Expo-
sitie van Huub Philippen. T/m 31/12,
open ma t/m vrtijdens kantooruren. Ga-
lerie Simera, Bogaardenstraat 40b. Ex-
positie van Jan Hölscher en Rudy Bee-
rens. T/m 5/1 1991, open wo t/m za van
13.30-18 uur. Generaalshuis, Vrijthof.
Overzichtsexpositie 'De Tachtiger ja-
ren' van A. Winters. T/m 2/1 1991, open
ma 13-16uur. di t/m vr 11-16uuren za 11-
-14 uur. Galerie Fah. Brusselsestraat 80.
Expositie van Stephen H. Epstein. Tm
6/1 1991, open vr tra zo van 13-17 uur.
Galerie Anny van den Besselaar, Tafel-
straat 6a. Beelden van Marcel Sprooten.
T m 11 1991. geopend van do t/m zo 13-
-17.30 uur. Galerie Japonais, St. Pieter-
straat 19. Expositie 'Europese Calligra-
fieén' van Ben Aalbers. T/m 12/1 1991,
open di t/mvr 13-18 uur en za van 11-17
uur. Galerie In Situ, Aylvalaan 10. Ex-
positie van Jean-Pierre Zoetbrood. T/m
19/1 1991, open wo tm za van 14-18 uur.
Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Ex-
positie '10 maal zoveel', tien kunste-
naars tonen hun werk. T/m 10/1 1991,
open wo 14-18 uur, do 18-20 uur,vr 14-18
uur, za 10-17 uur en zo 13-17 uur.Kunst-
centrum P.A.K., Vrijthof 29. Schilderij-
en en werken op papier van Frans Budé.
T/m 4/1 1991,geopend wo.t/m za van 13-
-17 uur

MARGRATEN
Galerie Keramiek, Groot Weisden 48.
Werk van Natascha Rieter en Siegfried
Gorinskat. Open di tm zo 13-17 uur. Ex-
positie van Hans Bartelet (beelden),
Siegfried Goringskat (keramiek), Jan-
neke Lahey (schilderijen) en Natascha
Rieter (keramiek). T/m 30/12, open di
t/ra zo van 13-17 uur.

CADIER EN KEER
Galerie 'De Keerder Kunstkamer',
Kerkstraat 10. Beelden in brons en ter-
racotta van Jack Poell. T/m 31/12, open
\rr tlrry 7n 13.1Rimr

VALKENBURG A/D GEUL
Instituut Driekant, Geerlingshof,
Broekhem 114. Permanente expositie,
hommage aan Jan Hanlo.

VAALS
Kopermolen. Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische
vondsten. Permanente expositie. Ge-
opend van di t/m zo van 14-17uur. Expo-
sitie historisch materiaal van Schutterij
St. Paulus. T/m 13/1 1991, geopend van
di t/m zo, 14-17 uur.

GELEEN
Liassgebouw. Elisabethstraat 9. Ten-
toonstelling van Paula Janken-Wolfs.
T/m 19/1 1991, geopend tijdens kantoor-
uren.

BEEK
Galerie Artique, Prins Mauritslaan 105.
Expositie van Jessie Driessen-Lem-
mens. Vanaf 14/10, open wo 14-17 uur,
do, vr 14-21 uur, za en zo 11-17 uur.
Aquarellen van Tineke Limburg. Te-
vens expositie van keramiek van de ver-
eniging 'DeRuif. Van 25/11, openwo 14-
-17 uur, do en vr 14-21 uur, za en zo 11-17

Heerlens comité wil weeskinderen helpen

SOS-Kinderdorpen
in Oost-Europa

HOENSBROEK - Harmoni'
Cecilia in Hoensbroek houd';
de tiende keer haar nieu*
proms-concert. De uitvoering
plaats op zondag 6 januari il*
Amicitia aan de markt. Aan^*
uur.

Nieuwjaarsconce

SIMPELVELD - Een zorgvuldig
geheim gehouden oefening van de
Simpelveldse brandweer zorgde
vrijdagavond om acht uur in het
centrum van Simpelveld voor enige
consternatie. Er werd een ontplof-
fing van een verwarmingsketel in
de kelder van de Remigiuskerk in
scène gezet en de daarop volgende
'brand' werd door vijftien man-
schappen met twee brandweerwa-
gens, in een uur vakkundig geblust.

HEERLEN - Het comité SOS-
Kinderdorpen in Heerlen gaat
zich inzetten voor weeskinderen
in Oost-Europa. SOS-Kinderdor-
pen International wil daar in di-
verse landen kinderdorpen neer-
zetten. Met de bouw van enkele
van deze dorpen is inmiddels al
gestart. SOS-Kinderdorpen-
Heerlen wil daar door middel
van diverse acties een financiële
bijdrage aan leveren.

gebouwd. Het Heerlense comité
heeft daar ook aan meebetaald.
In India en Brazilië zijn zelfs

Russische bezetting in handen
van de staat. In Polen en Honga-
rije zijn nog niet zo lang geleden
eveneens twee kinderdorpen ge-
realiseerd. In Rusland is het eer-
ste kinderdorp inmiddels ge-
opend. Het ligt in het aardbe-
vingsgebied Armenië. Een twee-
de dorp wordt binnenkort ge-
bouwd in Tiflis, de hoofdstad
van Georgië. In het voormalige
Oost-Duitsland tenslotte wordt
op zeer korte termijn begonnen
met de bouw van twee SOS-Kin-
derdorpen in Thüringen en Sak-
sen.SOS-Kinderdorpen die beschik-

ken over een Heerlen-huis. Die
woningen konden worden gerea-
liseerd dank zij giften van het co-
mité in Heerlen.

i*JDe harmonieorkest brengt VJJpauze twee concourswerken \
hore: Le Mont St.- Michel vaf-j
Lancen en La Battaglia diy.
van de beroemde componi*s,
seppe Verdi. Na de pauze é^
Cecilia over op het lichter-*.
waarbij veel plaats is ingf,
voor (muzikale) grappen en v
Daarvoor zorgen het Jaf j
Kwatsjtet en de Maastrichts1?
Dreikaart. .
Hoogtepunt van het concert.
het optreden van vaandeldr^Huibers die weer de Radetz*^van Johann Strauss zal diriir

De aanvoerroute voerde via de sa-
cristie maar zowel pastoor Vreuls
als ook het kerkbestuur waren voor-
af van de „inval" op de hoogte ge-
steld. Om negen uur kon brand-
weercommandant Thijs Cleuters
het sein „brand meester" geven om
zijn manschappen daarna in staat te
stellen een andere brand (lees dorst)
te blussen.

Mensen die het Heerlense SOS-
Kinderdorpen-comité de helpen-
de hand willen toesteken, kun-
nen contact opnemen met me-
vrouw I. Philips, Johannes XXI-
He-singel 33, 6416 GE Heerlen, S
412736,

groot aantal weeskinderen kent.
De Roemeense autoriteiten heb-
ben onlangs toestemming ver-
leend voor de bouw van kinder-
dorpen in Boekarest en Sibiu. In
Bulgarije is de schop al in de
grond gegaan voor twee kinder-
dorpen: in Bankja en Trajvna. In
Tsjechoslowakije is men bezig
met het opknappen van twee be-
staande kinderdorpen. Die wer-
den gebouwd tijdens de Praagse
Lente, maar kwamen tijdens de

De kinderdorpen worden gerea-
liseerd in Roemenië, Bulgarije,
Tsjechoslowakije, Polen, Honga-
rije, Rusland en de voormalige
DDR. Een SOS-kinderdorp be-
staat uit 15 a 20 huizen. In elk
huis wonen ongeveer tien kinde-
ren onder leiding van een gezins-
hoofd. Over de hele wereld zijn
inmiddels SOS-Kinderdorpen

Volgens SOS-Kinderdorpen is
de nood momenteel het aller-
hoogst in Roemenië, dat een

—*""—«^Tl

" Fons Teheux: 25 jaarburgemeester en 40 jaarin overheidsdienst. Foto: DRIES LINSStec

exposities

..



cht op NK-limiet
in Swimm Meet

Russen populair in
zesdaagse Keulen

koersdag bijna 5.000 mensen de
loketten.
Vandaag en morgen wordt zowel
in de middaguren (14.00 p 17.15
uur) gereden, als 's avonds vanaf
20.00 uur. Tijdens het middag-
programma is één uur gereser-
veerd voor de Toekomstzesdaag-
se voor amateurs.
Bij de profs was gisteravond de stand:
1. Holenweger - Bincoletto 131 punten;
2. Kappes - De Wilde 118 p; 3. Stumpf-
Doyle 101 p; op 1 ronde: 4. Khrabzov -
Ganeev 86 p; 5. Diehl - Günther 84 p; 6.
"Veggerby - Tourné 77 p; op 3 ronden:
Biondi - Wolf55 p; 8. Bolten - Nepp 31 p;
op 4 ronden: 9. Hess - Steiger 59 p; 10.
Górgen - Reilensmann 48 p; op 5 ron-
den: 11. gebroeders Curuchet 51 p.

opstelling

voor de eindzege op Nieuwjaars
dag behoren.

Van onze verslaggever

KEULEN - Het Sovjetduo
Khrabzov - Ganeev valt in de
smaak bij het publiek in de zes-
daagse van Keulen. Vooral toen
de beide Russen zich in een van
de vele wedstrijd-onderdelen
(een tijdrit over één baanronde
oftewel 166 meter) de besten
toonden, kregen zij van vele toe-
schouwers een staande ovatie.
Khrabzov en Ganeev lieten een
tijd van 9,2 seconden afdrukken:
een gemiddeldevan 65,2 kilome-
ter. De ploeg Kappes-De Wilde
deed er een fractie van een se-
conde langer over.

Het leidend trio bestond uit de
formaties Holenweger-Bincolet-
to, Kappes-De Wilde en Stumpf-
Doyle. Nadat de openingsavond
3500 toeschouwers had getrok-
ken, passeerden op de tweede

Khrabzov en Ganeev zijn al se-
dert het vorige winterseizoen,
toen zij zich in Gent vestigden,
vastekrachten op de piste. Na de
eerste jachten gisteravond moes-
ten zij overigens een ronde ach-
terstand incasseren ten opzichte
van drie ploegen, die duidelijk
toonden dat zij tot de favorieten

V&L verrast in openingsronde Limburgse Handbaldagen

club) 0 57 76. meisjes onder 16: 1. Christel
Telegen (PSV) 1.00.93; idem jongens: 1.
Wouter Steller (WVZ) 0.55.58. meisjes bo-
ven 16* 1 J.Andrews 1.01.49;idem jongens:
1. Leon Verhage (Nautilus) 0.57.31. 50 m
rugsl. meisjes onder 14: 1. Bianca Hoeks
(LZ1886) 0.33.3; idem jongens: 1. Dave
Kernpers (ZV Groenlo) 0.3037. meisjes on-
der 16* 1 L. Stent 0.33.03; idem jongens: 1.
M Martin (USA) 0.29.43. Jongens boven 16:
1 Guido Keutgen (Raket) 0.27.76; idem
meisjes:!. L Filmer 0.32.14.

Sterke start VGZ/Sittardia
door ivo op den camp

BEEK/GELEEN - De Lim-
burgse ploegen zijn de derde
editie van de Limburgse
Handbaldagen redelijk suc-
cesvol gestart. Titelhouder
VGZ/Sittardia gaf meteen
blijk van zijn intenties door
het Hongaarse SG Dunaferr
met 24-21 te verslaan. De ploeg
van trainer Jo Maas krijgt wel-
licht de meeste concurrentie
in de poule-wedstrijden te
duchten van naaste buur
Hirschmann/V&L, dat Red-
bergslids Göteborg een meer
dan verdienstelijk 21-21 gelijk-
spel afdwong. Kwantum
Blauw Witviel enigszins uit de
toon met een 16-24 nederlaag
tegen SC Leipzig. De belang-
rijkste gegadigde voor de
eindzege, SKIF Krasnodar,
kon pas in de slotfase de winst
grijpen tegen Tatran Presov:
22-19.

" Kwantum Blauw-Wit in de aanval tegen SC Leipzig. Foto: peter roozen

!ln onze medewerkster
"RICHT - Tijdens de eerste
de International Friendship
Meet in het zwembad Dous-
lastricht zijn negen limieten
voor de nationale winter-

enschappen in Dordrecht,

n waren er 's ochtends voor
oom van de Otters op de 100

JSfcchoolslag jongens jaargang
■U.O; Danny Senden (MZPC)
Schoolslag jongens, jaargang

vi12.2; Bianca Hoeks (LZ1886)
ï-ïter vrije slag meisjes jaar
76 in 1..02.0; Pieter van de

(PSV) 100 meter vrije
|A>gens jaargang '78 in 059.62.

waren er limieten voor
njf Janssen (De Vrije Slag) op
k f meter schoolslag meisjes
gig '77 in 1.19.53; Fleur Bakker
'J6) 100meter schoolslagmeis-
Qttgng '77 in 1.19.7; Jacqueline
AP (Stadskanaal) 100 meter
i jflag meisjes jaargang '75 in
gj Pieter van den Hoogenband

,100 meter vrije slag jongens
Jg '78 in 0.59.28 en Frank Laf-
, Nautilus) 100 meter vrije slag, .s jaargang '75 in 0.56.22.
s.Rimburg werden er drie me-,, behaald. Zilver was er voor
'Senden van MZPC op de 100
Schoolslag jongens onder 16
j1.11.05. Brons er voor Diannen Jan De Rog op de 100 meter*% dames in 1.02.35 en Suzan-

-gJong van HZPC op de 50 me-
''slag dames in 0.33.69.
a'ste dag betekende overigense "-ge wedstrijddag. De seriesn -n maar liefst ruim zeve.n uur,
'£ ie finales 's avonds bijna an-
dTüur in beslag namen.

JpA-finales - 100 m schoolsl meis-
-1 'f 14: 1. MartineJanssen (Vrije Slag)

'tlem jongens: 1. Erwin Blom (Nau-
„/1.91. meisjes onder 16: 1. Jacqueli-

(Stadskanaal) 1.18.06; idem jon-
Benno Kuypers (Vrije Slag) 1.11.04.

I 'boven 16: 1. Kathleen Smits.(Scal-
l herpen) 1.19.43; idem jongens bo-

-1 Antoine van Weerden (LZ1886)
,*0 vrije si. meisjes onder 14: 1.
ilocks (LZ1886) 1.02.67; idem jon-
i Wouter Vleugels (Beringse Zwem-

geijshockeyers
- De ijshockey-interland

' Nederland en Joegoslavië is
'vond in Tilburg geëindigd in
s<ïodestanden: 1-0, 1-3, 4-1. Er
tweeduizend toeschouwers,

"inuten: Nederland 8, Joego-
-14. Vanavond staan beide

fl in Geleen (20.00 uur) tegen-
eiv'kaar.

ezoekersrecord

Tegenstander SG Dunaferr was
voor de Sittardse ploeg een onbe-
schreven blad. De ploeg speelt al ja-
ren in de Hongaarse sub-top, maar
slaagde er nimmer in aan het Euro-
pees front iets te laten zien. Het
Hongaarse handbal behoort echter
al jarentot de mondiale sub-top en
dat was aanleiding genoegvoor Sit-
tardia om vanaf de eerste minuut
honderd procent geconcentreerd en
vol overgave te spelen. In een mum
van tijd, gesteund door een uitblin-
kende Dick Mastenbroek in het
doel, lierien de Limburgers uit naar
een 6-1 voorsprong. Even kwam
daarna de klad in het spel, maar bij
de stand 7-5 trok men dezaken weer
recht en liep Sittardia geleidelijkuit
naar een 13-8 voorsprong bij rust.

Was voor de pauze de hoofdrol weg-
gelegd voor Lambert Schuurs, na
de hervatting stal GuidoConsten de
show. Uit de meest onmogelijke
hoeken en standen scoorde de lange
opbouwspeler zes keer tijdens het
tweede bedrijf. Tien minuten voor
het slotsignaal van de scheidsrech-
ters Nusser en Struik leek er bij de
stand 23-17 geen vuiltje aan de
lucht. Het goede spel had echter de
nodige energie gevergd. Dat kostte
in de slotfase menig tegendoelpunt
en toen twee minuten voor het slot
de Hongaren 23-21 scoorden, moest
Sittardia zelfs even bangen voor de
overwinning. Een goed uitgevoerde
tegenaanval, beheerst afgerond
doorLambert Schuurs, brak uitein-
delijk de spanning: 24-21.

rebord en ontspon zich een Hitch-
cock-achtige finale in Glanerbrook.
In de zinderende slotfase hielden
beide ploegen zich echter in even-
wicht: 21-21. Vandaag kan V&L in
het onderlinge treffen met Sittardia
uitmaken welke Limburgse club zal
doordringentot de kruisfinales.

Zuinig spelend Oranje
naar halve eindstrijd

Coach Brokking: 'Er zit nog rek in het team '

ir -?EN -Alna de eerste dag~ f de Limburgse Handbalda-, h elk geval qua bezoekers-
i^feen succes te worden. On-

-IÊT 1250 toeschouwers brach-
-B'steravond een bezoek aan

in Geleen en Beek. Dat
?flink aantal meer danop de

-J J* speeldag van de twee eer-

' van het evenement.

*'anerbrook passeerden gis-
►l .850 mensen de kassa's, ter-

k' 1* sporthal De" Haamen 400
, "gstellenden present waren.

van werelkampioen Zweden leekvooraf, ondanks de verrassende eli-minatie in de eerste ronde van het
Europacuptoernooi tegen Venis-
sieux Lyon, een te hoge horde voorHirschmann/V&L. In de beginfase
kwamen de mannen van trainer
Pim Rietbroek er dan ook niet aan
ta pas, maar toen V&L halverwege
de eerste helft de stand eenmaal ge-
lijk had getrokken (5-5) was het ijs
gebroken. Met een 13-10 voorsprong
werd de pauze bereikt.Lrganisatie rekent op 4500 be-

*ers gedurende het driedaag-

■ rr »ooi, maar dat aantal lijkt
<-"" J^ag en morgen ruimschootspoffen te worden. Vandaag
; sfc wedstrijden in Sittard,
i*1 ? Geleen. Zondag wordt
3A.0.00 tot 19.00 uur) uitslui-
tf f-

,n het Geleense sporteen-
gespeeld.

Horde
Redbergslids Göteborg uit het land

ÏMder
aanvoering van Anders Baec-

:egren kwam Redbergslids na ruslerug in de strijd. Claus Veerman
lic in totaal negen keer scoorde
;orgde aan Geleense zijde echter er-

voor dat de tegenstander niet te vei
kon uitlopen. Vijf minuten voor hel
slot stond de stand 20-20 op het sco-

Kwantum Blauw Wit trof in SC
Leipzig een oude bekende. De ploeg
uit de voormaligeDDR was vier jaar
geleden in de Europacup veel te
sterk voor de Neerbekenaren, maar
na de Duitse eenwording en de
daaraan gekoppelde uittocht van
topspelers als doelman Peter Hof-
man naar het westelijk deel van
Duitsland, rees het vermoeden dat
de ploeg aan sterkte zou hebben in-
geboet. Daar bleek echter weinig
van. Afgezien van deeerste minuten
liep Blauw Wit, dat speciaal voor de
Limburgse Handbaldagen in tenues
met shirtreclame van gelegenheids-
sponsor SIUS is gehuld, constant
achter de feiten aan.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

APELDOORN - De Nederlandse
herenploeg heeft de kruisfinales
van het internationale volleybal-
toernooi in Apeldoorn bereikt. De
Brokking-brigade acteerde iets be-
ter dan tijdens de openingsdag, al
reikte men wederom niet tot een im-
posante wapenschouw. Maar ook
op driekwart van het topvermogen
wist Oranje via 3-0 (15-10, 15-13, 15-
-4) royaal afstand te nemen van Tje-
choslowakije, in 1989 nog toernooi-
winnaar.

Opnieuw manifesteerde zich het ge-
geven dat de fysieke en mentale
accu grotendeels leeg is bij een deel
van het basiszestal. Edwin Benne,
doorgaanseen van de geroutineerde
steunpilaren in het team, moest op
sleeptouw worden genomen. Daar-
naast begon superaanvaller Ron
Zwerver pas met succes van zich af
te bijten, toen in de loop van de
tweede set een deel van de verlich-
ting in de Americahal het begaf. Na
een korte onderbreking werd in het
halfdonker verder gespeeld.

DenHelder bij laatste vier
Na overwinning op Hapoel Tel Aviv

Kersttoernooien
Kerstmis en Oud en Nieuw mo-
gen in familiekring dan wel
enerverende dagen zijn, traditie-
getrouw is deze periode voor de
sportverslaggeving er een die
zich nauwelijks onderscheidt
van de zomerse komkommertijd.
De periodieken staan bol van de
geslaagde of minder geslaagde
terugblikken ofvan voorbeschou-
wingen waarbij de wens in ne-
genvan de tien gevallen de vader
van de gedachte is. Bijvoorbeeld
dat het Nederlands elftal zich
verder nu wel moeiteloos zal
handhaven aan deEuropese top.
Alsof twee duels tegen tegenstan-
ders van bepaald minder allooi,
Griekenland en Malta, het tij de-
finitiefheeft doen keren.

In de periode dat er in Engeland
bijvoorbeeld een extra schepje
bovenop gegooid wordt, ontko-
men wij in Nederland niet aan
het fenomeen „kersttoernooien".
Evenementen die nergens om
gaan en vaak van een zeer matig
niveau zijn. Voorspelbaarheid
troef.
In Haarlem wordt er bijvoor-,
beeld gebasketbald. Op niveau,
wordt er door de organisatie
haastig aan toegevoegd. Maar
wat voor niveau, dat is devraag.
Het kersttoernooi, varend onder
de vlag „De negende Haarlemse
basaketbalweekbal", trekt tradi-
tioneel veel publiek. Voor een
zaalsport zoals basketbal dan
wel te verstaan. De Amerikanen
die in Haarlem komen ballen
zijn, zo heet het, dolblij met de
uitnodiging.Kunnen ze ruim een
week op kosten van de organisa-
tie in een goed hotel logeren en
daarnaast nog lekker spelen ook.
Een verlaat alternatief voor een
schoolreisje voor spelers die, met
allerespect, in de Verenigde Sta-
ten geen poot aan de grond kre-
gen. Alleen de echt zwaarlijvigen
worden weer teruggestuurd naar
eigen land. Het geeft het niveau-
verschil genadeloos weer. Maar
daar ging het niet eens om, het
ging om de show.

Een ander evenement van „we-
reldklasse" wordt op dit moment
gespeeld in Apeldoorn. Daar
mag de Nederlandse mannenvol-
leybalploeg proberen voor eigen
publiek zo goed mogelijk voor de
dag te komen. Tegenstand is er
nauwelijks omdat de twee sterk-
ste andere deelnemers, Cuba en
de Sovjetunie, een veredelde
B-keuze hebben laten opdraven.
Oranje-coach Brokking blijft
zijn product echter goed verko-
pen. „We zullen er diep voor
gaan. We willen dit toernooi ze-
ker winnen," orakelde hij na af-
loop van de winst op Finland.
Ook al zon tot de verbeelding
sprekende tegenstander, maar
niet heus. Het antwoord op de
vraag waarom defanatieke Hol-
landers toch zo hun best doen op
dat „schooltoernooitje" is eenvou-
dig. De bondssponsor Nationale
Nederlanden, is eveneens de
voornaamste geldschieter van dit
evenement. Die jongens van
Brokking moeten dus wel voluit.

In eigen provincie wordt ook een
,Jcersttoernooi" gehouden. Een
aangename uitzondering echter
op de twee vorige voorbeelden.
De Limburgse Handbaldagen
geeft handbal te zien op mon-.
diaal subtopniveau. Het effect
hiervan kan op middellange ter-
mijn groot worden. Het toernooi
wordt dit jaarvoor de derde keer
gehouden en als er in de organi-
satie van zon evenement door
Limburgse clubs kan worden sa-
mengewerkt, blijkt ineens dat het
handbal hier helemaal niet dood'
is. De uitstraling van de competi-
tieduels is nul komma niets. Met
inbegrip van de veel geroemde
Limburgse derby's. Met de Hand-
baldagen is dat duidelijk anders.
NOS en RTL4hebben al aange-
kondigd beelden van dewedstrij-
den uit te zullen zenden. En ook
de andere mediazullen zeker niet'
achter blijven.

Het lijkt een unieke kans ook het
clubhandbal een positieve im-
puls te geven. Bondscoach Can'
telberg heeft het meerdere keren
aangegeven: Er is geen bestaans-
recht voor drie clubs op dit ni-
veau in deze regio. In de organi-
satie van het toernooi in Beek,
Sittard en Geleen zitten o.a. de
voorzitters van Blauw-Wit, V en
L en Sittardia. Op een dergelijk
platform kan men kennelijk wel
met elkaarpraten. Het wordt tijd
alle eigen belangetjes en kinne-
sinne ook in competitieverband
opzij te zetten. In een positieve en
vooral sportieve ambiance tij-
dens de Handbaldagen lijkt
daarvoor prima een gelegenheid
te vinden. Als men dat zou kun-
nen opbrengen zal het toernooi
zich nog meer onderscheiden van
die „namaak showevenementen"
in Haarlem en Apeldoorn.

Bert groóthand

tionaal niveau hebben bereikt. Dat
ze zonder mankeren kunnen wor-
den ingezet om zwaar belaste basis-
spelers rust te kunnen geven."
De Oranjevrouwen stonden, na drie
verloren oefenduels vorige week,
opnieuw oog in oog met de snoei-
harde aanvalskracht van Cuba. De
toernooi-ontmoeting werd veruit
het beste treffen in deze serie. Twee
sets lang was Nederland, met een

(15-12, 13-15,9-15,8-15)

scherpe service en een bestendig
goede pass, gelijkwaardig aan de
Cairibische topformatie.
Femke Hoekstra slot de openings-
set af met een fraaie ace. In de vol-
gende doorgang bleef de krachtme-
ting tot de eindfase in balans. Enigs-
zins verontrust door het weerwerk,
koos Cuba vanaf de derde periode
voor de zekerheid van de nauwe*
lizks af te stoppen hoekaanval: 1-2zijn nog fris. De lijn komt er in. We

gaan steeds beter spelen."

Onder aanvoering van de sterke op-
bouwers Frank Mühlner, met 45 in-
terlands de meeste ervaren speler,
en Uwe Maeër werden fraai ingestu-
deerde patronen uitgespeeld. Bo-
vendien bleek de ploeg de snelle te-
genaanval tot in de perfectie te be-
heersen. Bij rust leverde dat al een
geruststellende 10-6 voorsprong op.
Zonder tot het uiterste te moeten
gaan, liet SC Leipzig ook na de pau-
ze zien een serieuze gegadigde voor
de hoofdprijs van de Limburgse
Handbaldagen te zijn. Met de regel-
maat van de klok werd de score ver-
der uitgebouwd tot de 24-16 eind-

;core

J^M- Coach Ton Boot is de
»rba i and Mr.Hyde in het natio-
lfs*etbal. Complimenteus als

i^vH3 de wedstrijd, boosaardig
t ihP

tijdens de ontmoeting.. e jleftde coachvan Den Helder
AigA^rlemse Basketball Week

' r,A Ce klagen. Zijn ploeg bereik-
»iCaS de laatste vier door de

?) .h*ng op Hapoel Tel Aviv
s v 'n een vlakke, bij vlagen

O 1%m elende wedstrijd. De ap-
■-"{ d rs sloegen slechts drie
f^°0r* Bij drie spetterende

de Amerikaan Bennett

■Ir, aoot tijdens de wedstrijd
[i Wa ien stijf stond van kwaad-
.' *>. h! "■ na de wedstrijd een te-

%ul?n- .-Wij hebben weer slim
PW? " zei hij. „het krachtsver-

!bQu s gering. Wij hebben goed
i «er,nel en heel goede beslissin-

%n',?men op de kritieke mo-
J»IA Hij vermeldde niét dat
"l Sip met scherp schoot. Voore °Peenvolgende dag lag het

Haan mogelijk
naar Saloniki

NEURENBERG - De kans is groot
dat Arie Haan de bij PAOK Saloniki
op non actief gestelde trainer Rob
Jacobs opvolgt. Dat meldt het Duit-
se boulevardblad Bild.
Haan is momenteel trainer bij VFB
Nürnberg. De resultaten van die
club vallen erg tegen. De verhou-
ding tussen Arie Haan en voorzitter
Schmelzer is de laatste tijd verre
van goed. Bovendien ligt de Neder-
lander in de clinch met een deel van
zijn spelers.
Nürnberg, waar Haan zon acht ton
per jaar verdient, zou hem geen
strobreed in de weg leggen bij een
overgang. De Bundesligaclub kreeg
dezer dagen versterking van Hansi
Dorfner van Bayern München.

Vooruitkijkend naar de halve eind-
strijd, waarin waarschijnlijk Polen
de tegenstander wordt, merkte keu-
zeheer Harrie Brokking op: „Het is
een beetje sleuren en trekken, maar
er zit nog wat rek in het team".
De meerwaarde moet voornamelijk
gezocht worden op de wisselbank.
Zowel Bas Koek als Patrick De
Reus hadden een groot en gretig,
aandeel in het sloopwerk waarvan
Nederland zich in de laatste set be-
diende. Uiteraard was Brokking in-
genomen met de positieve ontwik-
keling van deyoungsters in zijn nog
steeds onderbezette selectie. „Lang-
zamerhand krijg je de zekerheid dat
die jongens een volwaardig, interna-

schotpercentage met 62,90 boven de
zestig procent.

Inside was de Amerikaan Jerome
de stille kracht met 18 punten en 10
rebounds. Hij werd de man van de
wedstrijd. Maar dat had evengoed
Van Rootselaar, De Waard of Te
Velde kunnen zijn. Het drietal mik-
te veel raak, vooral vanachter dedriepuntslijn op 6 meter 25 De
Waard schoot 4 op 6, Te Velde en
Van Rootselaar 3 op 6. Daarin
school de grote kracht van de lands-
kampioen. De wedstrijd werd ge-
controleerd onder de borden (re-
bounds: 34-27) en van grote afstand.

Door de zege werd Den Helder na
Den Bosch de tweede Nederlandse
club die de halve finales bereikte.
Een onverwacht succes na de diep-
tepunten in de Europese bekerstrijd
en het kwalificatietoernooi voorr
landenteamsvoor de eindronde van
de Europese titelstrijd. „Dit was
onze zesde wedstrijd in zeven da-
gen", memoreerde Boot, „maar wij

Handbaldagen
in cijfers

POULE A:
Kwantum Blauw Wit - SC Leipzig
16-24 (6-10); SKIF Krasnodar - Ta-
tran Presov 22-19 (11-11).

POULE B:
Hirschmann/V&L - Redbergslids
Göteborg 21-21(13-10); SG Dunaferr- VGZ/Sittardia 21-24 (8-13).

Kuipers plantte in een van de eerste
wedstrijden van de Haarlemse Bas-
ketballweek zijn knie in het lijf van
Dixon. De Amerikaan werd dezelf-
de avond met maagklachten in het
ziekenhuis opgenomen. Absolute
rust, geen eten, en een sonde om de
maag leeg te houden moesten hem
er boven op helpen. Foto's wezen la-
ter uit dat de blessure van Dixon
zwaarder was dan werd vermoed.
De organisatie van de Week heeft de
vader van Dixon laten overkomen.
De ploeg van Marathon Oil vliegt op
oudejaarsdag terug naar de States.

Overigens, de knie van JosKuipers
is bij Jamie Dixon hard aangeko-
men. De spelverdelervan Marathon
Oil Chicago blijkt aan de botsing
(waarvan wij donderdag melding
maakten) een beschadiging aan de
alvleesklier overgehouden te heb-
ben. Zijn verblijf in net Alkmaarse
ziekenhuis zal met drie weken wor-
den verlengd.

LimburgsDagblad
sport



Bijzonder sterk was opnieuw het
optreden van Rob Ehrens met
Optiebeurs Stability in de 1.35
meter-rubriek. Moest hij op de
eerste dag nog genoegen nemen
met een tweede plaats in dezeru-
briek, vrijdag toonde hij zich
ouderwets superieur.

PERTH - De Nederlandse inbreng bij het Hopman-tennistoerc
Perth (Australië) is niet groot geweest. Michiel Schapers en Manor
grafverloren vrijdag in de eerste ronde met 2-1 van Frankrijk. De
sing was na de enkelspelen al gevallen. Manon Bollegraf verloor n
4-6 van Catherine Tanvier en Schapers ging met 4-6, 4-6 tenonde
Guy Forget. De werelddubbelkampioen sloeg in tien games twaalf
Het Tsjechoslowaakse tweetal Petr Korda en Regina Rajchrtova I
datromantische banden sportiefsucces niet in de wegbehoeft testa
gen Duitsland won het Tsjechoslowaakse duo het beslissende ge!
dubbelspel met 6-1, 6-3. Tevoren had Rajchrtova met 6-2, 2-6, 4-6 v<
van Isabël Cueto en Korda met 6-3, 2-6, 6-3 gewonnen van Carl-Uwe
Voor deze laatste was het pas twee dagen geleden dat zijn vader ov

Tennissers in Perth geklo

Ook nu weerwaren beideruiters
in gezelschap van Kyra Swel-
heim en Eric Willemsz Geeroms

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

WEERT - In de tweede kwalifi-
catierubriek voor de Grote Prijs
van Weert, die vanmiddag in
paardesportcentrum De IJzeren
Man plaatsvindt, heeft Bert
Romp gisteren revanche wraak
genomen voor de nederlaag die
Henk van de Broek hem op don-
derdag bezorgde.

tot de barrage doorgedrongen. In
tegenstelling tot de eerste kwali-
ficatiewedstrijd had nu Romp
twee ijzers in hetvuur en Van de
Broek slechts een. Met Miss Uni-
verse behaalde Romp de zege
voor Van de Broek met de dek-
hengst Animo.

Biljart-boss zwaait met boete van tien mille

Bayer dreigt Ceulemans
met Heerlens speelverbod

VOLLEYBAL

door harry muré

Het play-offprogramma van Inter-
cai/Eaters: 11 januari: Nijmegen-
Geleen; 13 januari: Geleen-Tilburg;
18 januari: Utrecht-Geleen; 20 ja-
nuari: Geleen-Rotterdam; 25 janua-
ri: Amsterdam-Geleen; 27 januari
Geleen-Amsterdam; 1 februari: Rot
terdam-Geleen; 3 februari: Geleen
Utrecht; 7 februari: Geleen-Nijme
gen; 10 februari: Tilburg-Geleen.

" Apeldoorn. Dynamo-toerno!
Mannen, tweede dag: Nederland I
choslowakije 3-0 (15-10, 15-lJ
4).Vrouwen, tweede dag: Neden
Cuba 1-3 (15-12, 13-15, 9-15, 8-15).I

PAARDESPORT

" Weert, De IJzeren Man - Sprii
cours. Tabel A; 1,40 meter: 1. He
Drielmet Coolidge; 2. Eric van dei
ten, Olympic Balthasar; 3. Jochel
sterhuis, The Vox. Tabel A; 1,30
1. Michiel Brusse met Donald B;
Romp, Liberty; 3. Henk van de
Creool. Tabel A; 1,35 meter: 1. R<
rens met Optiebeurs Stability: 2.1
van Eimeren, Sangria 5; 3. Dick 1
Kennedys Sao Paulo. Tabel A; Ij
ter: 1. Bert Romp met Miss Unive
Henk van de Broek, Animo; 3,
Swelheim, Balderdash; .4. Bert 1
Anaconda; 5. Eric Willemsz Gei
B.Jonggor.

Limburg krijgt
snooker

competitie

MECHELEN/HEERLEN - Dr. Werner Bayer, de baas van
het professionele wereldcircus driebanden, verbiedt Ray-
mond Ceulemans verder nog in actie te komen voor de
Heerlense club Iwan Simonis. Bayer vindt, dat Ceulemans
gehouden is dekleine lettertjes in het contract met de WBA,
de World Billiards Association, na te leven en dat hij niet zo-
maar bij een club van eigen keus mag spelen. Raymond
Ceulemans lapt echter het deigement aan zijn laars en heeft
aangekondigd, dat hij in de tweede competitiehelft normaal
voor Iwan Simonis zal blijven acteren.Van onze sportredactie

VOETBAL

" Kiel. Internationaal zaalvc
toernooi - Groep A: FC Gronil
Hansa Rostock 4-4 (2-2); FC Groni
Ajax 1-4.(0-2). Groep B: Borussia
chengladbach - Holstein Kiel 8-1 i

maar één stoot te plaatsen op het

Werner Bayer, die al vijf jaar de
dienst uitmaakt in het wereldcircuit
en die de uitverkozen cracks als zijn
'persoonlijk bezit' beschouwt, heeft
de Heerlense eredivisieploeg schrif-
telijk gedreigd met een boete van
tienduizend gulden, als ze Ceule-
mans de gelegenheid biedt ook nog

jaartje aan vast te plakken. Dat is
echter mede afhankelijk van de on-
derhandelingen die de Heerlense
club voert met de sponsors voor het
seizoen 90/91. Als die contacten con-
creet worden, is de club van plan
Diet eredivisieteam te versterken
met nog een speler van naam.

groene laken in het Heerlense bil-
jartcentrum Matchpoint

HEERLEN -Limburg krijgt met in-
gang van het nieuwe jaar zijn eerste
snookercompetitie naar het model
van de KNBB, de koninklijke Ne-
derlandse biljartbond. Aan de reeks
die experimenteel van opzet zal zijn,
zullen zeven teams deelnemen. Ini-
tiatiefnemer is Heinz Jacobs, ex-
ploitant van het Heerlens biljartcen-
trum Matchpoint. Hij verbaast er
zich over dat 'snooker nog altijd niet
in competitieverband wordt beoe-
fend, ofschoon er in Limburg tal
van accommodaties zijn.

De competitie zal worden bezet met
zeven teams. Matchpoint brengt
drie equipes op de been, dieworden
gesponsord door Fair Play. Daar-
naast zullen teams uit Voerendaal,
Hoensbroek en Kerkrade worden
gepolst. Heinz Jacobs: „We begin-
nen bij wijze van proef. Als het ont-
werp slaagt, dragen wij de formule
in juni over aan de biljartbond,
waardoor het Limburgse competi-
tiesnooker dan ook nationaal karak-
ter krijgt."

Contract
Volgens Raymond Ceulemans loopt
het niet zon vaart nu hij zich heeft
gekroond met de wereldbeker 1990.
'Mister 100' van de biljartsport was
met afstand de beste in de recente
GP-reeks. Op grond daarvan ver-

■in dat verband wordt de naam van
ËJan Arnouts genoemd. De Brabant-
Bse driebandcrack, die momenteel
■net zijn ploeg Zutex/Etten Leur in
|de eredivisie geenrol van betekenis

speelt, is de eerste gegadigde om
volgend seizoen de vierde plaats in
de ploeg van Iwan Simonis te bezet-
ten, samen met Raymond Ceule-
mans, Laurent Boulanger en Joop
de Wilde. In dat geval zou het Heer-
lense team qua samenstelling het
sterkste van Nederland worden.

keert hij in een sterke onderhande
lingspositie, als hij begin volgende
maand met Werner Bayer gaat pra

Ceulemans heeft laten weten, dat
ten over een nieuw WBA-contract

hij weliswaar streeft naar prolonga-
tic van de overeenkomst, maar dan
.vel op zijn eigen voorwaarden

" Raymond Ceulemans blijft in Heerlen aan stoot met zijn collega's van Iwan Simonis. Vlnr:
Willem van Arkel, Raymond Ceulemans, Laurent Boulanger en Joop de Wilde.

Foto: KLAUS TUMMERS

De Belg eist volledige vrijheid van
handelen voor wat betreft zijn acti-
viteiten buiten het worldcup-cir-
cuit. Strijdlustig verklaart hij, dat
hij zich niet de. wet zal laten voor-
schrijven door Werner Bayer. „Bij
de club in Heerlen voel ik me uitste-
kend thuis," aldus Ceulemans. „Ik
zal daar precies zo lang blijven spe-
len als hij het mij uitkomt."

Crossers aan de
slag in Hulsberg

HULSBERG- Op het parcours Wis-
sengracht in Hulsberg kunnen mor-
gen, zondag, de cyclocrossers aan
de slag in een trainings-veldrit, die
om elf uur begint. Ter plekke kan
worden ingeschreven. Verdere in-
lichtingen: telefoon 04405 - 3468.

" Arnhem. Europees jeugdkaml
schap- Stand na zevende ronde:'fansson 6V2 p; 2. Comas 5M* p; ■Wely 5 p; 4. Kramnik, Muller, S
Degraeve en Moldovan allen/2 p; ■eek, Djurhuus, Delchev, Polak, W
Zoler en Reinderman allen 4 p.

SCHAKEN

" Groningen. Invitatie grootm*
toernooi - Zevende ronde: Ad
Brenninkmeijer 1-0, Fedorowicz -
afg., Goelko - Rogers 1/2-1/2, VI
Khalifman 1/2-1/2, Arnason - Sjiri
1/2. Stand: 1.Adams 5 pnt, 2. Kha
4/2 p, 3. Wahls en Sjirov beiden
Rogers 3/2 p, 6. Piket 3 p. en 1 I
Goelko en Arnason beiden 3 p, 9.
rowicz 2 p. en 1 afg., 10. Brennink
2 p. Open grootmeestergroep, ze
ronde: Schmittdiel - Malishausk
1/2, Psakhis - Kochiev 1-0, Nijboe
manisjin afg., Beim - Toekmakov
Episjin - Petrosjan 1-0, Hansen - X
1-0,Kaidanov - Bosboom afg., Mol
Rasjkovki 1-0, Bisschoff - Pom<
Minasian - Volke 1-0, Poldauf - Sjl
1-0, Malanjoek - Vanheste 1/2-1/2,
Dgeboeadze 1-0, Van Riemsdijk
1-0, Vökler - Douven 1-0. Stal
Schmittdiel 6 pnt, 2. Psackhis en
hauskas beiden SVS p, 4. Episjin-
sen, Bischoff, Toekmakov, M*
Beim, Motwani en Poldauf allen 5
Romanisjin en Nijboer beiden 4 1/»
afg., 14. veertien spelers onder wie
allen 4/2 p.

sport

" MAASTRICHT - In bilj*
trum De Burght te Heer wort
weekeinde kwalificatiewedsj
hoofdklasse driebanden-kle'
houden. Vijf kandidaten cal
leren vandaag en morgen val
uur.

trainerscarro

'Mister USA'
veroordeeld
tot vijf jaar

WEST PALM BEACH - De recht-
bank in Lake Worth (Florida) heeft
dopingzondaar John DeFendis ver-
oordeeld tot vijf jaar gevangenis-
strafen 425.000 gulden boete. De in-
middels 32-jarige .bodybuilder, die
in 1988 werd uitverkoren tot 'Mister
USA', heeft toegegeven zijn spieren
versterkt te hebben anabole
steroiden. Het dopinggebruik was
overigens niet de reden voor zijn
celstraf. Het werd DeFendis veel
zwaarder aangerekend dat hij de
verboden anabolica het land had
binnengesmokkeld. Ex-Mr. Ameri-
ca gaf tegenover de rechter toe 149
ampullen illegaal ingevoerd te heb-
ben. Hij zei het spul te hebben ge-
kregen van een Franse vriend, die
de spierversterkende middelen in
eigen land probleemloos op de kop
kon tikken. De gevangenisstraf van
de voormalige bodybuilding-kam-
pioen gaat op 27 februari in.

SCHIMMERT - Jan Goffin stapt
eind van dit seizoen op bij VV ScV
Beide partijen gaan in een goede V
houding uit elkaar. Goffin heeft n'
nieuwe club gevonden. t
MECHELiSN - Arno Pauwels zal'
1991/1992 RKMVC onder zijn hoe1
ben. Het wordt het derde seizoen V
Pauwels bij de Mechelse vierdekla*"

De organisatoren van de cross beo-
gen met deze bezigheid meer be-
langstelling voor het veldrijden in
Limburg te creëeren, waardoor in
een volgend seizoen weer enkele
heuse wedstrijden op het program-
ma komen.

Jeugd etaleert
zaalvoetbal

Ook Dick Jaspers, de Nederlandse
coming-man in het driebanden, is
niet bereid zonder meer akkoord te
gaan met de wensen van Werner
Bayer. De Brabander weigerde vori-
ge week een driejarige overeen-
komst met de WBA te tekenen, om-
dat het contract te weinig financiële
garanties biedt. „Bovendien zou ik
toestemming moeten vragen om
aan andere wedstrijden te mogen
meedoen," aldus Jaspers. „Maar ik
wil niet overgeleverd zijn aan een
slimme zakenman die van mij profi-
teert."

sure en zal waarschijnlijk zondag
niet meedoen.

houden receptie. Theo de Rooy wordt met ingang
van het volgend jaar assistent-ploegleider van Pe-
ter Post bij Panasonic. Hij heeft inmiddels Amster-
dam als woonplaats gekozen en zal zich op korte
termijn waarschijnlijk in het oosten van het land
vestigen

Theo de Rooy neemt afscheid
" Theo deRooy, tweede van rechts, tijdens deafscheidsreceptie inBeek.

Foto: PETER ROOZEN

Met of zonder permissie van Werner
Bayer, de eerstvolgende Heerlense
handeling van Raymond Ceule-
mans is de thuiswedstrijd van Iwan
Simonis op vrijdag 18 januari tegen
BC Hengelo. Vooraf, om 19.00 uur,
wordt de Belg in Matchpoint gehul-
digd wegens het behalenvan de we-
reldbeker.

MAASTRICHT - In sporthal De
Geusselt te Maastricht is vandaag
een internationaal zaalvoetbaltoer-
nooi voor jeugdteams. Van 11.00 tot
16.00 uur komen ploegen van PSV,
Roda JC, Willem 11, Alemannia
Aken en SK Tongeren in actie. Het
toernooi is opgezet door MW en
het Jeugdplan van de KNVB, die
beiden zelf ook teams binnen de lij-
nen brengen. Na afloop wordt be-
halve de winnaar ook Peter Nijman
gehuldigd. De jeugdleider van de
Maastrichtse amateurclub Willem I
maakt zich al twintig jaar verdien-
stelijk voor het jeugdvoetbal.

In café 'Aan de Staasje' in Beek kwamen vele Lim-
burgse vrienden en bekenden hem de hand druk-
ken tijdens een ter gelegenheid van dit afscheid ge-

BEEK- Het afscheid van het profpeloton, waarvan
hij elf jaar deeluitmaakte, betekende voor Theo de
Rooy ook het afscheid van Limburg.JanArnouts

Raymond Ceulemans zal niet alleen
zijn seizoen bij Iwan Simonis afma-
ken, hij is zelfs genegen er nog een

Diego Maradona meest
gehate man in Italië

" Medeplichtigen mishande-
ling Van Swieten aangehouden- De Eindhovense politie heeft
vrijdag een 25-jarige vrouw en
een 22-jarige man aangehouden.
Zij worden verdacht van mede-
plichtigheid bij de mishandeling
van de scheidsrechter Ignace
van Swieten, twee weken gele-
den.Van Swieten kreeg toen en-
kele klappen met een hamer op
zijn hoofd. Hij is inmiddels uit
het ziekenhuis ontslagen. Een
J.9-jarige Eindhovenaar heeft de
daad bekend. Hij was een cliënt
van Van Swieten, die in het dage-
lijks leven reclasseringsambte-
naar is.

ploegvan DDR, die het team van
wereldkampioen West-Duits-
land nipt voorbleef. Nederland
eindigde in de lijst van 34 Euro-
pese landen op een 25ste plaats.
In 12 wedstrijden ging Oranje
maar liefst vijf keer onderuit en
werd slechts drie keer gewon-
nen. Het gemiddelde was 0,83,
oftewel meer dan een punt per
wedstrijd minder dan Frankrijk.
In 1987 eindigde Oranje nog op
een tweede plaats, de hoogste
positie in het tien-jarig bestaan
van het klassement. In Zuid-
Amerika eindigde Brazilië net
als in 1989 bovenaan, maar dit'
keer was het gemiddelde (1,09)
zeer teleurstellend.

" Moskou wil in Bremen spelen- De voetbalbond van de Sovjet-
unie heeft bij Werder Bremen
het verzoek ingediend het sta-
dion beschikbaar te stellen voor
de Europacupwedstrijd Spartak
Moskou - Real Madrid op 5
maart. Bremen ziet het plan wel
zitten. De UEFA heeft het laatste
woord. Spartak vreest dat het
eigen veld in de winterse periode
nagenoeg onbespeelbaar is.

winterse omstandigheden in
Noord-Italië (sneeuw en ijs) niet
trainen op het trainingscomplex
Milanello, dat in de buurt ligt van
het stadje Varese. De velden zijn
bevroren. De wereldkampioen
wijkt daarom in deze periode uit
naar de badplaats Massa, waar
het overigens onafgebroken
heeft geregend gedurende de
Kerstdagen. Donderdagmiddag
werd er voor het eerst getraind
en kwamen maar liefst 4000 toe-,
schouwers naar het stadion. Om-
dat er entree werd geheven, le-
verde de eerste training aan kust
AC Milan zelfs 30.000 gulden op.
Van Basten, bleef echter met
griep in Milaan. Zijn meespelen
in de topper tegen Juventus is
twijfelachtig. Aanvoerder Baresi
kampt nog steeds met een bles-" AC Milan wijkt uit naar de

kust - AC Milan kan vanwege de

ROMÉ - Diego Maradona, de
aanvoerder van het Argentijnse
voetbalelftal en van Napoli is uit-
geroepen tot de meest gehate
man van 1990 in Italië. Dat is ge-
bleken uit een enquête, die het
dagblad La Repubblica onder
zijn lezers heeft gehouden. De
Argentijn staat op de eerste
plaats van een lijst, waarop ver-
dervermeld staan Saddam Hoes-
sein, de president van Irak, de
Amerikaanse president George
Bush en popster Ma/donna, wier
erotische acts veel mensen in het
geboorteland van haar voorou-
ders ergernis bezorgen.
De Argentijnse bondscoach Al-
fio Basile wil dat Diego Marado-
na zijn beslissing niet meer voor
het nationale team uit te komen
herziet. Met de hulp van voorzit-
ter Julio Grondana denkt Basile
de omstreden ster van Napoli
over te halen. „Het shirt met
nummer tien ligt nog altijd klaar
voor hem", verklaarde de opvol-
ger van de na het wereldka-
mioenschap in Italië opgestapte
Carlos Bilardo. „Vriendschappe-
lijke duels kan hij aan zich voor-
bij laten gaan. Hij behoeft zich
niet meer te bewijzen", aldus Ba-

sile. Maradona verklaarde op 12
oktober niet meer voor het natio-
nale elftal uit te komen.

" Frankrijk: beste ploeg -Frankrijk is op de eerste plaats
geëindigd in het jaarlijkse klas-
sement voor nationale voetbal-
ploegen, dat wordt opgesteld
door het Italiaanse sportdagblad
La Gazzetta dello Sport. De>
ploeg van Michel Platini, die ont-
brak op het WK, scoorde in 1990
een zeer hoog gemiddelde: 1,87.
Van de acht wedstrijden die de
Haantjes speelden werden er ze-
ven gewonnen, onder andere van
West-Duitsland, en één gelijk ge-
speeld. Italië dat in dertien wed-
strijden ongeslagen bleef eindig-
de op een tweede plaats (gem.
1,69). Derde werd verrassend de

..
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Versterking
voor Eaters

sport in cijf
TENNIS

" Perth, Australië -Toernooi oil
man Cup. Tweede dag, achtste II
Frankrijk - Nederland 2-1 (Fd
Schapers 6-4, 6-4; Tanvier - BcJ
6-3, 6-4; Forget/Tanvier - Schapel
legraf 5-8 (enkele set, best of 15 §
Tsjechoslowakije - Duitsland
(Rajchrtova - Cueto 6-2, 2-6, 4-6; D
Steeb 6-3, 2-6, 6-2; Korda/RajcW
Steeb/Cueto 6-1, 6-3.

Van onze medewerker
GELEEN - De Geleense ijshockey-
vereniging Intercai/Eaters wordt in
de play-offs, die opvrijdag 11 janua-
ri beginnen met het uitduel tegen
Bakker Bart Nijmegen, versterkt
met de Nederlandse-Canadees Ri-
chard van Biesen. De 24-jarige aan-
vallerkwam dit seizoen nog uitvoor
Heerenveen. Van Biesen, die in Cal-
gary (Canada) geboren is, neemt de
plaats in van Mike Goeree die nu
voor Heerenveen uitkomt. Met ge-
sloten beurzen -via een ruil- kwam
de transfers van beide spelers tot
stand.

Verder trainen Hein de Pont (aan-
valler) en John van Sloun (verdedi-
ger en oud-international) weer met
het eerste Eatersteam mee. De be-
oordeling of beiden in de toekomst
opnieuw voor de hoofdmacht zullen
uitkomen ligt bij trainer Don Fra-

Romp neemt revanche
Springconcours in Weert nadert ontknoping zich wist op te eisen. Ook de rol

van thuisrijder Eric Willemsz
Geeroms is nog niet uitgespeeld.
Zijn vijfde plaats geeft daartoe
alle aanleiding.

Voor de Grote Prijs van vandaag,
waarin 5000 gulden op de win-
naar wacht, hebben beide ruiters
zich nadrukkelijk kandidaat
voor de overwinning gesteld.
Van de Broek is zeker extra ge-
motiveerd omdat hij verleden
jaar dit aardige zakcentje voor

sport



liever studeren. Ik heb echter hef
geluk gehad dat ik snel in de ver-
tegenwoordigende teams werd'
geselecteerd. En toen ik vorig
seizoen als 17-jarige bij Rangers,
een van de topclubs in Nigeria,-
onder JanuszKowalik topscorer
van de Nigeriaanse eredivisie
werd, waren mijn ouders natuur-,
lijk best trots". Kowalik was ook
degene die Roda JC attent maak-
te op het Nigeriaanse talent.
„Daar ben ik hem heel dankbaar
voor".

Populair
Ofschoon Nederland voor iedere
Afrikaan het 'beloofde voetbal-
land' is, moet de Nigeriaan ge-
schrokken zijn van de entourage
en ambiance alhier. „Bij Rangers
speelden we telkens voor zon
dertig- tot veertigduizend dolen-
thousiaste mensen. De wedstrij-
denvan het nationaal team in La-
gos werden zelfs meestal door
nëgentigduizend fans bezocht.
Voetbal is razend populair in Ni-
geria. Langzaam maar zeker slui-
ten we ook qua spelniveau aan
bij de Europese en Zuidameri-
kaanse landen. Kijk maar naar
het laatste wereldkampioen-
schap. Ik hoop dat ik met Nigeria
in 1994 in de Verenigde Staten
ook van de partij ben".

Om zo. snel mogelijk te wennen
aan het Nederlandse leefpatroon,
werd de Afrikaan in Kerkrade
ondergebracht bij het gastgezin
Schellen. Hij heeft het er prima
naar zijn zin. „Het is me allemaal
honderd procent meegevallen".
Nieuwe ervaringen doet hij op.
Onlangs wist Ajah niet wat hij
zag: sneeuw. „Ik vond het wel
mooi. Op de training hebben de
spelers mij te grazen genomen-.
Ze zijn met zijn allen op me ge-
sprongen en hebben me met
sneeuw ingewreven. Ja, dat was
wel koud". Ajah voelt zich geres-
pecteerd bij Roda JC. „Natuur-
lijk: ik ben nog jong. Dat bete-
kent dat familie en geboorte-
streek blijven trekken. Maar men
heeft mij snel geaccepteerd zoals
ik ben; zowel de mensen op
straat als bij Roda JC".

Racisme
Waarmee we bij een heikel the-
ma komen: racisme. Met name
bij onze oosterburen kunnen ze
erover meepraten. De drie zwar-
ten die daar in de competitie
meespelen, worden vrijwel dage-
lijks geconfronteerd met, het ver- i
velende fenomeen. In de sta- I
dions van de Bundesliga is het
zelfs bij de beesten af. 'We willen' j
niet als loslopend wild behan-
deld worden', riepen de drie de ;
bevolking op tot beter gedrag j
middels een open brief in dé I
Bildzeitung. „Het probleem is.
Dat wij harder dan blanken moe-
ten werken om geaccepteerd te j
worden. Blanken hebben meest-
al gestudeerd en in Afrika
pecteren we ze in hoge mate van-
wege hun kermis. Maar dat bete-
kent niet dat wij niets kunnen.
Wat ik hoop is dat wij een eerlij-
ke kans krijgen om ons te bewij-
zen".

Het kon wel op zijn voetballoop-
baan betrekking hebben. Het mi-
nisterie van sociale zaken heeft
Ogechukwu tot nu toe in elk ge-
val nog geen kans gegeven zich I
te bewijzen, ofschoon JanReker j
hemel en aarde heeft bewogen,
om hem speelgerechtigd te krij-,' |
gen. Zonder resultaat. „Ik hoop j
dat ik binnenkort kan bewijzen j
dat het de moeite allemaal ge- ;
loond heeft. Ik ben blij dat ieder-
een binnen Roda me is blijven
steunen:Dat geeft vertrouwen in
de toekomst. Ik wil persé slagen
in Europa.

De eerste jaren bij Roda JC en
daarna....? Wie weet kom ik nog
wel bij een echte topclub terecht.;
Als God me beschermt tegen-
zware blessures. Dan kan ik echt
trots op mijzelf zijn en mijn fami-;
lic laten meegenieten. Dat heb-
ben ze verdiend".

KERKRADE - Na het vertrek van
John van Loen richting

Anderlecht en Henk Fraser naar
Feyenoord reisde de technische
staf van Roda JC stad en land af

om het kwaliteitsverlies te
compenseren. Tsjechoslowakije,

Zweden, Polen, Denemarken,
Zwitserland, Joegoslavië,

Verenigde Staten, Ecuador,
Australië; het kon zo gek niet of
Jan Reker, Willy van der Kuijlen
danwei manager Hens Coerver

vlogen en reden naar of
telefoneerden met alle uithoeken
van de wereld om de selectie van

de Kerkraadse club op peil te
brengen. Afgezien van Graham
Arnold en Gerry van Egmond

leverde de speurtocht weinig op.
Toch kreeg Roda JC er nog een

versterking bij: Ajah Wilson
Ogechukwu. In tegenstelling tot
de twee Australiërs is de jonge

Afrikaan echter nauwelijks voor
het voetlicht getreden. Daar moet

nu maar eens verandering
in komen.

De roerselen van
Roda's Ajah Wilson
Ogechukwu

" Ajah
Wilson
Ogechukwu
in de trein
richting
Schiphol
voor een
korte
vakantie in
Nigeria. „Ik
voel me
verplicht
iets terug te
doen voor
mijn
ouders".
Foto: FRANS

RADE

Voor God en vaderland

door„Vanuit Lagos i s het nog maar
twee dagen per bus naar mijn ge-boortestad Aba...."

naar Lagos, de hoofdstad van Ni-
geria, zitten echter propvol. „Ik
mag blij zijn als ik nog voor
Kerstmis thuis ben", staat hem
het huilen nader dan het lachen.

maar dat is niet belangrijk. Het
gaat erom dat ik op een plaats
ben waar ik voel dat ik dicht bij
God ben en waar ik in alle rust
kan bidden voor een goede ge-
zondheid van mijn naasten en
een beter leven voor de slechtbe-
deelden in deze wereld". Of hij
ook wel eens bidt voor een over-
winning op het sportveld? „Ja
hoor, dat mag ook best".

Welke plaats de godsdienst in
het leven van Ajah inneemt,
blijkt uit de letterlijke vertaling
van zijn achternaam Ogechu-
kwu: de beste periode is die van
God. Dit in tegenstelling tot de
bij Brondby IF in Denemarken
spelende Okechukwu, die on-
juist wel eens als broer van de
Roda JC-speler wordt bestem-
peld. „Hij komt wel uit dezelfde
stad, maar zijn familienaam
schrijf je net een beetje anders.

Px\jA -"^ e weigering van het
e^ -sterie van sociale zaken om
tr , arbeidsvergunning te ver-
J&n-fu' hield Ogechukwu tij-
\* bindende wedstrijden tot
>Aoe bujten het elftal. Afgezien
"chrkat oefenduels bleef hij on-
es, aar en kreeg de Kerkraad-
B upporter niet de gelegenheid
'oognieten van de technische

1 dJes van deze exotische
igtA^ining. Als het aan Roda
irirL °mt daar binnenkort ver-rdering in.

voor mij gezorgd. Ondanks dat
mijn ouders erg arm zijn, ston-
den ze steeds klaar voor hun kin-
deren. Die tijd moet nu voorbij
zijn. Het is nu mijn taak iets te
doen. Met de centjes die ik hier
verdien wil ik ze een beter leven
geven. Binnenkort gaan mijn
ouders verhuizen naareen groter
onderkomen. Dat is een eerste
stap. Uiteindelijk hoop ik dat ik
ze een goed leven in Europa kan
aanbieden. Dat te bereiken over-
wint ook het gevoel van heim-
wee. Ik weet waarvoor ik in
Europa ben".

Ogechukwu komt er ruiterlijkvoor uit dat hij last heeft vanheimwee. „Ik heb mijn familie al
een half jaar niet meer gezienDat is erg lang en ik had me zoverheugd op deze vakantie....".Dan komt JanReker met het ver-lossende bericht. Via Ghana, ge-volgd door een overnachting envervolgens nog een paar vluch-
ten over Afrikaans grondgebied,
kan hij inLagos komen. Tranen
van geluk schieten in de ogen
van de vriendelijke voetballer,
dieReker zowat op de knieën wil
bedanken voor de bemiddeling.

*,erunuari zal er opnieuw een

ta-vergunning worden aange-
zet**. Nu doelman Henryk Bo-

ordt u 'voetbal-Nederlander'
%w- opt deKerkraadse club
te ■. jérde woestijn in gestuurd
bgech ,n-Wie is dieAjah Wilson

," *" eigenlijk? Een in-
fCkj e van de man die Rodamnenkort wellicht van extra / ivo op den camp J

Om niet het gevoel te krijgen he-
lemaal aan het andere eind van
de wereld te zitten, onderhoudt
Ajah Wilson Ogechukwu regel-
matig contact met het thuisfront.
„Ik schrijf minstens eens in de
twee weken een brief. Boven-
dien telefoneer ik af en toe. Mijn
ouders hebben geen telefoon,
maar in de buurt is een gemeen-
schapshuis dat telefoon heeft.
Die seinen dan mijn ouders in.
Meestal om vijf uur 's morgens
bellen ze me dan terug. Later op
de dag krijgen ze geen contact
meer. Dan zijn de lijnen overbe-
last. De telefooncentrales in Ni-
geria zijn nog ouderwets. Maar
het gaat de goede kant op. In de
grote steden hebben de meeste
mensen nu ook stromend water.
De regering doet haar best. Dat is
helaas in veel Afrikaanse landen
anders. Daar doen de regerings-
leiders het alleen maar ter meer-
dere eer en glorie van henzelf.

Verhalen over medicijnmannen,
mensen die magische krachten
worden toebedeeld en op basis
daarvan een beter leven probe-
ren te creëren, bestaan in Afrika
wel nog. „Maar de toenemende
contacten met de Europese civi-
lisatie zorgen ervoor dat het ge-
loof in dergelijke zaken wordt te-
ruggedrongen", weet Ogechu-
kwu. „Voor mij is het niet meer
dan mystiek; ik geloof er niet in.
Dat komt door de christelijke op-
voeding die ik heb genoten. Zo
bestaat er voor mij ook maar één
vrouw waarmee ik kan trouwen.
In Nigeria zijn ook godsdiensten
te vinden diepolygamietoelaten.
Er wonen in ons land veel mos-
lims en natuurlijk heb je nog
stammen die helemaal op zich-
zelf leven en hun eigen geloof
hebben. Er zijn voetballers in Ni-
geria die voor een wedstrijd bij-
voorbeeld een kraal in hun kou-
sen stoppen. Daar geloven ze hei-
lig in. Voor mij is dat niet meer
dan bijgeloof.

Debetekenis is ook verschillend;
Okechukwu betekent God's ge-
schenk", verduidelijkt Ogechu-
kwu. What's in a name.

aanvallende impulsen gaat voor-
zien.

Ajah Wilson Ogechukwu kwam
zo uit het niets in Kerkrade aan-
waaien. Janusz Kowalik tipte
Roda JC. De ex-speler en trainer
van MW mag zich met recht Ni-
geria-kenner noemen. Alvorens
hij vorig seizoen naar Grieken-
land vertrok om het zieltogende
lonikos uit de brand te helpen,
was de Pool enkele jaren werk-
zaam in de Middenafrikaanse
staat.

Roda JC stuurde een vliegticket,
louter en alleenmet de gedachte:
baat het niet, schaadt het niet.
Jan Reker had het na één trai-
ning al gezien en liet er geen gras
over groeien. Bij de clubleiding
drong de trainer erop aan de pas
18-jarige aanvaller te contracte-
ren.

Dat gebeurde inderdaad. Maar
om in de vaderlandse competitie
te mogen spelen, moest er via de
Stichting Arbeidszaken een ar-
beidsvergunning worden losge-
peuterd bij het ministerie van so-
ciale zaken. Hoe Jan Reker ook
pleitte voor een positief advies;
de trainer bleek een roepende in
de woestijn. Ogechukwu kreeg
geen arbeidsvergunning.

Het wereldse leven in West-
Europa heeft Ajah voor lief geno-
men. Veranderd heeft het hem
niet. Hij blijft zijn principes
trouw. Roken en drinken zijn en
blijven taboe. In de kroeg zul je
hem niet vinden. Wel in de kerk.

Principes

Met de komst naar Nederland
ging voor Ajah Wilson Ogechu-
kwu een droom in vervulling.
Zijn verblijf in Europa heeft een
speciaal doel. „Ik wil iets voor
mijn ouders terugdoen. Zij heb-
ben mij opgevoed en steeds goed

Beter leven
De ouders van Ajah stonden aan-
vankelijk helemaal niet zo posi-
tief tegenover de escapades van
zoonlief, dieaan niets anders dan
voetbal dacht. „Ik denk dat de
meeste ouders daarniet zo kapot
van zijn. Uiteraard zagen ze me

„Ik ga ook hier in Kerkrade re-
gelmatig naar de mis. Ik kan de
pastoor dan wel niet verstaan,

Een half jaar later heeft de Afri-
kaan nog altijd een wit voetje bij
Jan Reker. Het respect is weder-
zijds. Op de dag van dit gesprek,
ruim een weekvoor Kerstmis, zit
Ajah Wilson Ogechukwu in zak
en as. Hij mag van de Roda JC-
trainer twee weken naar Afrika
om bij zijn ouders thuis de feest-
dagen te vieren. Alle toestellen

Respect

Carnaval
Ajah Wilson Ogechukwu komt
uit. een gezin met zes kinderen.Zijn vader is geestelijke. „Ik ben
christelijk opgevoed, dus Kerst-
mis thuis vieren is mij heilig. In
onze stad (Aba heeft ongeveer
een miljoen inwoners, red.) gaat
het er rond Kerst en nieuwjaar
wel heel anders aan toe dan in
Europa. Je kunt het een beetje
vergelijken met carnaval. We
gaan allemaal de straat op, dra-
genmaskers en stekenvuurwerk
af. Maar we bidden natuurlijk
ook veel", vertelt Ajah, die van
zijn hart geen moordkuil maakt,
in perfect Engels. „Ik hecht heel
veel waarde aan het geloof. Ik ge-
loof in God en bid elke dag. God
is de architekt van het aardse le-
ven".

- - — ■■ ' ■
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van het NOC ook wel naar e
bredere afvaardiging, ook Anti
Geesink heeft zoiets laten do*^
schemeren, maar ik kan alle*
afwachten. Voor de kosten W
ven ze het niet te laten, desnooi
ga ik op eigen houtje naar Albei
ville. Voor het NOC is het ecW
een politieke beslissing."

Als Konijnenberg over de hon-
derd meter vliegt, breekt hij en
passant het Nederlands record.
Een doel dat hem heilig is. Lukt
het niet in Val di Fiemme (Italië)
tijdens het WK in februari, dan
moet het maar in Iron Mountain,
Canada gebeuren. De magische
grens, een eeuwige obsessie?
„Nee, dat nooit. Het moet leuk
blijven. Alhoewel het fijn zou
zijn om tegen al dievoetballers in
Nederland te kunnen zeggen;
jongens, julliehalen de overkant
van het veld niet eens, ik wel." Blijft het prestatieve aspect. E

obstakel waar ookGerrit Jan%
nijnenberg niet omheen W
„Een medaillezit er niet in, dat
duidelijk. Maar als er enigeka
is op werkelijke concurrent
competitie, dan is dat al voldof
de. Ik kan niet wedijveren met
absolute top, maar wel met
middenmoot. Dan vind ik dat
uitzending serieus moet overv
gen."

Obstakel

Twijfels
Motivatie en inzet te over. De fi-
nanciële mogelijkheden gescha-
pen door de Nederlandse Ski
Vereniging. Aan alle voorwaar-
den is voldaan. Toch zit Konij-
nenberg met twijfels. Onzeker-
heid over het voortbestaan van
zijn sport in een land dat geen
springschansen heeft, laat staan
schansspring-geschiedenis. De
vraag is of met het einde van zijn
actieve loopbaan de sport niet uit
zal sterven in de Lage Landen.

Konijnenberg, die tijdens ''Vierschanzentoernee' na
jaarwisseling commentaar leV)
voor Eurosport, meent het. Hij
een gedreven sportman. 'deelname aan de Winterspe*1
voor Nederland niet mogelijk
overweegt hij zelfs van nation*1
teit te wisselen. „Ik kan altijdff
voor Luxemburg gaan springt
Waarom niet? Voor een sp<J
man zijn de Spelen het hort
bereikbare. Bij het voorsprinj
in Calgary zaten er zeventigd
zend mensen aan m'n voet
Dat is zoiets moois, onvoorst
baar. Ik zal me tot het laatste n)
ment inzetten om uitzending,
te dwingen."

„Wat de toekomst zal brengen
moet je altijd afwachten, maar
met het starten van een spring-
opleiding voor de jeugd is ten-
minste een begin gemaakt. Acht
jongens tussen twaalf en negen-
tien jaar springen regelmatig en
gaan dit jaar met me mee de
sneeuw in. Die ondergaan in
Sankt Moritz ' hun vuurdoop.
Voor het eerst van een echte
schans. Het is fijn om te weten
dat mijn pogingen geen incident
zullen blijven. Als het meezit is
voor de opvolging gezorgd."

Voorspringer
Pessimist
Over een eventuele uitzending
naar de Spelen in Albertville is
Konijnenberg pessimistisch.
Niet in het minst door de wel
zeer pittige eisen van het NOC.
„Zoals het er nu voorstaat haal ik
het gewoonniet. De eis is het ein-
digen bij de eerste acht tijdens
een wereldbekerwedstrijd of bij
het WK. Dat is onhaalbaar, waan-
zin. Mijn enige hoop is het ge-
sprek dat ik met Ard Schenk heb
gehad. Hij wil als chef de mission

hans stra1

Een eenzame strijd. Net als d?
tijds de talloze pogingen om
Calgary van de Olympisö
schans af te mogen. En dan t»
alleen als voorspringer. „De z^is aangekaart via Schenk. 'moet afwachten en constant b'
ven presteren. Komend j*'
moet de beslissing vallen, ik'
er echter niet op gaan zit*
wachten." Bij de pakken neer»
ten is niet de aard van Gerrit J1
Konijnenberg. Hij springt lieV
In het ongewisse." Alleen met het suizen van

de wind, de schansspringer
en zijn
gevecht met de elementen.

Foto's: MARCEL VAN MINNEN

" Gerrit JanKonijnenberg

Veertig meter. Een afstand die
voor Konijnenberg telt. Een
sprong van die lengte betekent
een totale afstand van zon 85
meter. Een 'jump' die er wezen
mag, maar die door genoemde
Nykaenen en Weissflog des-
noods met één ski wordt ge-
sprongen. Dat moet een frustre-
rende gedachte zijn voor een
sportman. „Je kunt je daar na-
tuurlijk op blind staren. Maar je
kunt ook je eigen prestatie in het
juiste licht zien en reëel blijven.

De echte vedetten liggen zon
tien jaar in ontwikkeling op me
voor. Een periode van intensieve
begeleiding van kindsbeen af.
Die tijd heb ik gemist, dat loop ik
ook nooit meer in. Dat is wel
frustrerend, om te weten dat je
de achterstand met de beste wil
van de wereld niet meer inhaalt.

handelingssnelheid. Daar komt
het op aan. Met honderd kilome-
ter per uur valt er niet veel te cor-
rigeren. Daarom is schanssprin-
gen ook niet te vergelijken met
parachutespringen. Je springt
uit een vliegtuig, je valscherm
gaat open en je landtergens. Een
heel passieve sport, in tegenstel-
ling tot het skivliegen waar je
nog niet eens de tijd krijgt om
om je heen te kijken. Je maakt
snelheid, zet af, landt, en als de
sodemieter moet je remmen."

Geheim

Dat de Nederlandse schans-
springer over voldoende atle-
tisch vermogen en durf beschikt,
bewijst zijn sportieve verleden.
Konijnenberg bedreef geduren-
de langereofkortere tijd de berg-
sport, het turnen, het parachute-
springen en het freestyle skiën.
Vanuit die laatste tak van sport
kwam zijn passie voor het
schansspringen en skivliegen
voort. Een hartstocht die geen
bevlieging is, want Gerrit Jan
heeft dit seizoen nog eens alles
opzrj gezet om over de magische
grens van honderd meter te zwe-
ven. Dank zij zijn nieuwe condi-
tietrainer Fons van derBrande is
hij fysiek sterker dan ooit. De
Zwitser Del Curto moet zijn
vlieg- en sprongtechniek op peil
brengen. Al die inspanningen
moeten culmineren in die uiter-
ste sprong, een tot het laatst uit-
gestelde landing die hem tot
voorbij de honderd meter moet
dragen.

Als je echter progressie blijft
zien, steeds meer mensen achter
je laat, dan voel je toch bevredi-
ging. Het gevoel dat je in je on-
derbuik krijgt als jezweeft, blijft
tellen. Bovendien maakt het
eigenlijk niets uit of je nou tach-
tig of honderd meter springt, in
beide gevallen geef je aan dat je
toch wel iets begrijpt van de
sport."

Konijnenberg beschrijft zijn
vluchten klinisch, als was hij
bang een geheim te verraden.

Het geheim van een man die ont-
dekt heeft hoe hij de de drukken-
de banden van-de zwaartekracht

(tJe gaat in vier seconden naar
beneden. Reactievermogen en

Minjon en Drost daarenteg]
hebben geen specifieke sp^J
tachtergrond. Dat is dus beh j
pen. Trainingsschema's
Henk Kraayenhof (ex-coach f»
li Cooman) en Peter van W*|l
(trainer verspringer Frans Ma^j
hielpen het tweetal een eind Jweg. „We zijn nu een stuk sne^
en fysiek ook sterker. We m°eji
het puur van onze kracht h 6
ben".

Nederland spreekt dankzij Oostduitse bob woordje mee in hooggebergte

Met 130 km/u door de bocht

Ervaring
Ook de ervaring speelt een efz
nente rol. „We gaan er keihard
genaan. We proberen zoveel I»Jgelijk met de sport bezig te *****L
maar dat kost handenvol ir

Wil je optimaal presteren y
hebben we zeker een ton per J(
nodig. Elke afdaling kost geld
zonder afdaling krijg je geen
varing. In Winterberg vallen
kosten, zon veertig tot zevejj
gulden per run, nog mee. "
weekje trainen in St. Mori^echter onbetaalbaar. Eén ’kost daar immer 170 gulden "" John Drost (links) en Han Minjon op zoek naar de (olympische) limiet

voor?"

WINTERBERG - Nederland behoort als wintersportnatie
eigenlijk tot de categorie van de zogenaamde exoten.

Schaatsen kunnen we als de besten, maar skiën,
schansspringen en bobsleeën, ho maar. Toch begint de

Pays Bas zich ook in het hooggebergte duchtig te roeren.
Vooral in de bobsleesport zijn we het stadium van

Olympisch ontwikkelingsland gepasseerd. Met een slee
van oerdegelijke Oostduitse makelij gleden stuurman
Han Minjon en remmer John Drost inmiddels de eerste

startgroep (top-twintig) binnen. En met een zeventiende
plaats in de wereldbekerwedstrijd in Winterberg en een

derde plek in een race om de FIBT-cup, wakkerde het
Olympisch vlammetje alvast wat aan. De twee

doorgewinterde bobbers lijken het juiste spoor in het
ijskanaal te hebben gevonden. „Toch denken we af en

toe nog wel eens: potdorie, waar doen we het allemaal

coach. „Na het slechten van de
Muur, ging men plots commer-
cieel werken. De bobsleebond
zat verlegen om westerse valuta.
Zodoende kon er op enkele bobs
worden ingeschreven. Dat bui-
tenkansje hebben we uiteraard
niet aan onze neus voorbij laten
gaan". Een sponsor stond garant
voor de kosten: een slordige
35.000 gulden. „De kist werd be-
gin november netjes afgeleverd,
inclusief handleiding".

Winterberg, Sauerland.
Tussen de lieflijke
glooiingen slingert
zich een wit fjslint

naar beneden in een nog groen
dal. Vrieskou en mist bepalen de
ambiance. Mannen met dikge-
watteerde winterjassen prepare-
ren de fel gekleurde sleeën voor
een trainingsrun. Schuren, invet-
ten, poetsen en dat alles met de
precisie van een horlogemaker.
„ledere oneffenheid betekent
tijdverlies", verduidelijkt Han
Minjon. „Elke honderdste secon-
de telt".

De hoge klassering boezemde de
tegenstanders ontzag in. De
tweevoudig Olympisch kam-
pioen Wolfgang Hoppe, die de
Nederlandse bobbers af en toe
van advies dient, sprak zelfs van
een historischerace. Met een tijd
onder de vijftig seconden was
geen enkele Nederlandse bob
ooit sneller. „Het was een uitste-
kende generale voor de wereld-
bekerwedstrijd van 30 decem-
ber", zegt de Utrechtse sport-
schoolhouder Drost. „Het hele
seizoen is zon beetje op die we-
reldbekerrace in Königssee afge-
stemd. Een plaats bij de eerste
tien moet haalbaar zijn".

Er gloort dus perspectief aan de
horizon. In Königssee baarde de
Holland 1 reeds opzien met een
derde plaats tijdens een race om
de FIBT-cup, zeg maar het on-
deronsje van de tweede garni-
tuur. „Het was jammer dat Han
Minjon tijdens de warming-up
uitgleed en zich blesseerde. An-
ders waren we zeker tweede ge-
worden".

Perspectief

de haak). „In de praktijk bete-
kent dat een paar voeten iets
sneller wegzetten bij de start".

Nederland beschikt met de nieu-
we slee uiteraard niet over dè
Oostduitse bob. Je gaat de con-
currentie immers niet de laatste
snufjes cadeau doen. „De achter-
stand van vroeger is echter nage-
noeg weg. Vorig seizoen hadden
we al drie tienden van een secon-
de verspeeld voordat we door de
eerste bocht waren. Nu hebben
we een kist die nagenoeg gelijk-
waardig is aan dievan de concur-
renten en behoorteen hoge klas-
sering tot de mogelijkheden".

De bob van Holland 1 sloeg door
een taxatiefoutje over de kop en
gleed op de schouder van John
Drost 800 meter door. „Dat deed
toen behoorlijk zeer. Ik werd met
vierdegraads brandwonden op-
genomen in het ziekenhuis van
St. Moritz. Daar hebben ze een
stukje uit de bil gehaald en op de
schouder gezet. De eerste ge-
dachte was: ik kap ermee. Na een
tijdje begon 'het' echter weer te
kriebelen".

Han Minjon en John Drost zijn
twee doe-het-zelvers. Amateurs
pur sang. De een is student fysio-
therapie, de ander sportschool-
houder. Ze hebben geen trainer,
geen materiaalman en geen geld
voor video-apparatuur. Toch zijn
ze samen goed voor bijna 24 jaar
bobslee-ervaring. „Een lange tijd
alweer, maar wat hebben we in al
die jaren bereikt?" Er valt een
korte stilte, doch al gauw tovert
Han Minjon weer een glimlach
op zyn gezicht. „Het blijft een te
gekke sport. Ik krijg er nog
steeds een kick van".

Billen verplaatsen
Even later wurmen Minjon en
Drost zich in het zwarte gevaarte
en suizen met een snelheid van
130 km per uur over een
spekgladde baan naar beneden.
„Je ziet bijna niets. Je gaat eigen-
lijkgewoon mee", aldus aandrijf-
kracht en remmer John Drost.
„Je moet wel een beetje weten
waar jezit, zodat je de bob kunt
corrigeren. Dat laatste doe ik
door mijn billen te verplaatsen".

Spelen. „Wij die gewetensvol
trainen moeten maar afwach-
ten", aldus Drost.

de bobbanen in het buitenland.
„We regelen alles zelf. Bellen,
schrijven, faxen. Er gaat enorm
veel tijd en geld in zitten. De
bond betaalt de reis- en verblijfs-
kosten, een sponsor neemt de
bob voor zijn rekening en derest
moeten we zelf ophoesten. We
trainen elke dag. De ene keer
krachttraining, de andere keer
sprinttrainingen in het weekein-
de veelal met de bob op wieltjes.
Ik baal af en toe wel eens van al
dat georganiseer en getrain.
Maar als ik eenmaal in zon rot-
ding zit, heb ik het weer uitste-
kend naar mijn zin". '

Als de wereldtop zoveel bet&Ji
wellicht nooit bereikbaar Zi-" ja
waarom wordt er dan nog zo^ .j
tijd, geld en energie in het v~J
sleeën gestoken? Het is een.j
de kritische vragen waa^3Han Minjon en John Drost <-> J
de nuchtere Hollandernogrty
matig onder vuur worden é e:
men. Ze kunnen niet ontkeij "dat het bobsleeën in een ' j)
waarin het landschap alle'
Zuid-Limburg overgaat i'
lichte glooiing, wellicht kon 1'",
aandoet. „Maar je hoeft n
leen 10l te hebben als je eÊ A
wordt. De strijd onder de tOrJ
ook heel leuk. Bovendien j^n
we elk jaar weer ietsje ha ,f\
Daar putten wij onze mot1 A
uit", houden John Drost en
Minjon de hoop levendDe hele winter wordt zowat op-

geofferd aan de sport. Met grote
regelmaat pendelt het duo op en
neer tussen Utrecht en een van

'Black beauty'
Minjon is de piloot van de Hol-
land 1. De gitzwarte slee, de
'black beauty', is sinds kort het
trotse bezit van de 'kernploeg.
Op de kop getikt na een tip van
de voormalige DDR-bonds-

Moed, behendigheid, snelheid,
stuurmanskunst en explosivi-
teit. Daar komt het tijdens een
run op aan. In hetrecente verle-
den ging het ooit eens goed mis.

Het bobsleeën vraagt behalve
goed materiaal, ook een optimale
conditie en concentratie. De in-
ternationale top wordt daarom
gevormd door (ex-)atleten, zoals
de Amerikaanse hordenloper
Edwin Moses. Zij beschikken
over de snelheid, kracht en tech-
rtiek die dezewintersport vereist.

Als hetkwik daalt, stijgt de stem-
ming. Dat gaat echter niet meer
op voor de bobsleeploeg. Het sta-
dium van familiaire knusheid is
passé. Nederland heeft een ni-
veau bereikt waarvan menigeen
zal zeggen: hoe is het mogelijk.
Minjon en Drost zijn bovendien
sterk gemotiveerd om te slagen
in hun streven Albertville-'92 te
halen. „Ook al moetje wanneer je
aan de limiet wilt voldoen bijna
wereldkampioen worden. De eis
van het NOC is de strengste ter
wereld". De 'rum-runners' uit Ja-
maica en de bobbers van de Ne-
derlandseAntillen lachen in hun
vuistje. Zij zijn bij gebrek aan
fatsoenlijke limieten van hun
Olympische Comités immers al
verzekerd van deelname aan de

De belangrijkste verschillen met
de oude bob zijn het stuurme-
chanisme en de ophanging. „Het
is veel vernuftiger. Je kunt het
vergelijken met een auto mét en
een auto zonder stuurbekrachti-
ging. De bob stuurt zeer direct.
Dat luistert nauw". Tussen de
nummer acht, de Olympische
kwalificatienorm, en het Neder-
landse team gaapt nu nog een gat
van enkele tienden van een se-
conde. I en overbrugbare marge,
gelooft Drost (105 kg schoon aan Frans dreis*s*,5*,

Op eenzame hoogte
..

sport

Gerrit Jan
Konijnenberg
blijft
vechten voor
erkenning

Zijn beste prestatie bedraagt 85 meter. Daarmee is de
reputatie van Gerrit Jan Konijnenberg als

schansspringer gevestigd. Oostenrijkers die
aanvankelijk nog in hun vuistje lachten, zien de

vliegende Hollander uit Breukelen tegenwoordig
regelmatig hoog eindigen, hoger dan hen lief is.

Konijnenberg, die met zijn voorspringen tijdens de
Olympische Spelen in Calgary voor het eerst de

aandacht van het grote publiek op zich vestigde, legt
zich sinds oktober fanatieker dan ooit op zijn sport toe.

Meer trainen, minder werken. Een regelmatige
levenswijze die de in Arnhem woonachtige

NSF-werknemer op een hoger platform moet
brengen. Toch zijn de inspanningen vooralsnog

vergeefs, want het NOC ligt dwars. De limiet die het
comité stelt, bij de eerste acht eindigen in een

wereldbekerwedstrijd, is te hoog gegrepen. De lobby
die Konijnenberg via chef de mission Ard Schenk heeft

opgestart, is zijn laatste hoop op deelname aan de
Winterspelen van Albertville '92.

van zich af kan werpen. Hij licht
slechtseen tipje van de sluier op.
„Het is een heel speciaal gevoel.
Vanaf het moment dat je vijftig
meter ofmeer springt, is het geen
sprong meer. Het wordt meer
een zweefvlucht. Dan praten we
over het gevoel dat al die mensen
zoeken die naar de kermis gaan.

Om daar in allerlei vreemde ap-
paraten kruipen. Vliegen, even
aan de aarde ontsnappen. Een
vrije val van veertig meter."

ARNHEM - Het is een-
zaam aan de top. Gerrit
JanKonijnenberg weet
dat als geen ander. Bo-

ven op de schans staat niemand
die je een duw in de goede rich-
ting geeft. De 27-jarige duizend-
poot en 'dare-devil' probeert dit
seizoen over de honderd meter te
vliegen. Een gevecht in de anoni-
miteit, een strijd tegen voorna-
melijk zichzelf. Want toppers als
Matti Nykaenen en Jens Weiss-
flog 'verlagen' zich niet tot zijn
niveau. Zij staan een trapje ho-

nger. Toch blijft Gerrit Jan zijn
"sport trouw. Niet voor het geld of
voor de eer, maarvoor 'the fun of
it'. „Je doet het omdat je er van
geniet."



te kunnen brengen. Vandaar
mijn besluit om er na de Ronde
van Lombardije of het Criteriu#i
der Azen een punt achter te zet-
ten. Het is dan welletjes §«£
weest." }

Claude Criquielion voelt zich
happy in deploeg van zijnvriend
en oud-collega Jean-Luc Van-
denbroucke. „Wellicht had "iTT
eerder in mijn loopbaan voor een
goed georganiseerd team als Lot-
to moeten kiezen. De meeste ja-
ren heb ik bij Albert de Kimpe
gesleten. Bij hem was er geen
stress, maar de organisatie liet te
wensen over. Ik mag echter niet

door

[ / bennie ceulen\
"j

klagen over Albert. Jean-Luc
Vandenbroucke regelt daarente-
gen alles tot in de puntjes. Hij" is
wel altijd gespannen en zit ojis
achter de veren. Ik zou het be-
slist niet zo goed kunnen doen.
Ploegleider spelen is niets voor
mij. Ik kan die verantwoording
niet aan. Assistent, misschien.
:Maar dat zie ik niet zo zitten..lk
weet nog niet wat ik straks <ga
doen. Daar maak ik me ook nog

1niet druk over. Tijdens afgelopen
Tour de France werd me beloofd,
dat bij Lotto een passende job

Ivoor me gezocht zou worden. We

'zullen wel zien."

Asceet
Ook' al staat de regerend Bel-
gisch kampioen voor zijn 'af-
scheidsjaar, uitspattingen ver-
oorlooft hij zich niet. Claude Cri-
quielion leeft nog als een asceet
voor het cyclisme. Dat valt ookin
Combloux op. „Ik heb. nög
steeds ambities," ontvouwt hij
zijn plannen voor zijn laatste
wielerjaar. „Met uitzondering
van de Tour, ben ik voor alle an-
dere koersen honderd procent
gemotiveerd. Jean-Luc zei on-
langs tegen me, dat ik van 1991
geen afscheidstournee mag ma***
ken. Zo denk ik er ook over.
Vooral de wedstrijden waarin
een kampioenstrui op het spel
staat, boeien me. Dat is altijd zo
geweest. Het Belgisch- en het
wereldkampioenschap derhalve.
Waarom ook niet? Het zou niet
voor de eerste keer zijn dat èen
renner als Belgisch kampioen
stopt met koersen. Ferdi Van-
denhaute, enkele jaren geleden
nog.

In de Tour de France verschijnt
Claude Criquielion niet meer aan
de start. Het Tourboek heeft hij
definitief dichtgeklapt. Criquie-
lion: „Ik heb nooit veel van de
Tour gehouden. Mijn beste pres-
tatie was een vijfde plaats in het
eindklassement. Dit jaar eindig-
de ik nog als negende. Ik heb
steeds iets gemistom in Parijs op
het podium te eindigen. Dat was
in mijn laatste Tour ook het ge-
val. Met een beetje geluk pak ik
de derde plaats. Het heeft niet zo
mogen zijn. Nu het niet meer*zo
nodig hoeft, maak ik er gebruik
van om in juli weg te blijven uit
de Tour. Weetje waarvoor ik in al
mijn Ronden van Frankrijk hét
meeste angst had? Om de Vol-
gende dag te exploderen."

Tourcomplex
Aan de vooravond van zijn laat-
ste jaar als profwielrenner ,is
Claude Criquielion voorgoéid
verlost van zijn Tourcomplex.
„Ik heb in mijn loopbaan ook
fouten gemaakt," biecht hij op.
„Ik had me in het begin van mijn
carrière nooit helemaal op .de
Tour de France mogen fixeren.
Dat was mijn grootste fout. Als-je
mijn loopbaan derevue laat pas-
seren, zal jetoe moeten geven d.at
ik beter in de eendagskoersên
dan de etappewedstrijden pres-
teerde. Maar ja, c'est la vie. Bin-
nenkort begin ik aan mijn laatste
seizoen. Vanaf vijf februari vlieg
ik er weer vol in. Met uitzonde-
ring van Gent-Wevelgem en Pa-
rij s-Roubaix start ik in alle klas-
siekers. Daarna staat de Ronde
van Spanje op mijn programma.
In deRonde van Luxemburg én
deRonde van Zwitserland zal jk
ook van de partij zijn. In de Tour
dus niet. Dat zal me tegen dietijd
toch wel een beetje pijn doep.
Van de andere kant krijg ik vópr
het eerst de gelegenheid om tij-
dens deTour de France een we£k
met mijn gezin op vakantie'ie
gaan. Hier, in Combloux. Öat
lijkt me véél fijner..."

COMBLOUX — Het Franse wintersportplaatsje Combloux
lijkt vlak voor de feestdagen uitgestorven. Het onder een

dikke sneeuwlaag gedompelde rustieke Alpendorpje wacht
met intens verlangen op de eerste skiliefhebbers. Na drie
rampzalige seizoenen hebben de weergoden eindelijk

geen roet in het eten gegooid. In afwachting van de grote
meute heeft de buurgemeente van het mondaine Mégève
op zijn kosten een stel wielrenners een week te gast. Voor

Combloux, dat reeds sinds jaren in januari telkens 'la
semaine arc-en-ciel' oftewel de regenboogweek voor

voormalige wereldkampioenen organiseert, inmiddels een
traditie. Het in de schaduw van de Mont Blanc gelegen

stadje fungeert als een van de co-sponsors van de
Belgische wielerformatie Lotto-Super Club. Dat verklaart

ook waarom oud-wereldkampiöen Claude Criquielion, de
Tourrevelaties Johan Museeuw en Johan Bruyneel en hun

ploegmakkers halverwege december op hun
mountainbikes door Combloux snellen. Het Limburgs

Dagblad ging er een kijkje nemen en stelde vast hoe chef
d'equipe Jean-Luc Vandenbroucke zijn renners op

ontspannen en kameraadschappelijke wijze op het
nakende wielerseizoen 1991 voorbereidt. Bij een

feestelijke hap en een goed glas wijn kondigde Claude
Criquielion ook zijn laatste jaarop de fiets met het kromme

stuur aan.

Laatste gok in Lotto
Claude Criquielion: een carrière zo bont als de regenboog

Claude Criquielion (links) dolt ploegmakker Johan Bruyneel tijdens een oefenrit op de mountainbike. Foto: photonews
Michel Gouverneur

Niets ontgaat Jean-Luc Vanden-
broucke. Zelfs in Combloux is
hij op zijn qui vive. Ook al heerst
inLe Ronde Point des Pistes een
vakantiestemming; toch ziet hij
er op toe, dat zijn renners serieus
met hun vak bezig blijven. In de
winter wordt het seizoen ge-
maakt, luidt een oude stelregel.

ten volop aan de conditie wer-
ken. Ze krijgen ook de gelegen-
heid om mekaar beter te leren
kennen. Vooral voor de nieuwe-
lingen is dat belangrijk. Boven-
dien nodigen we de sponsors en
de pers uit, wat de renners weer
de gelegenheid biedt om die
mensen goed te leren kennen.
Ideaal. De sfeer is ook geweldig."

op tot bijna vijf miljoen gulden.
„Met mijn assistent Jef Braecke-
veld vorm ik een uitstekend duo.
Wij verlenen onze renners maxi-
male service. Ik denk en organi-
seer voor hen. Zij mogen niets
aan hun hoofd hebben en moe-
ten alleen fietsen," verklaart hij
zijn aanpak

Gedurende de trainingsstage in
de Haute-Savoye blijkt Claude
Criquielion een verwoed kaarter
te zijn. „Hier leer jede jongensop
een andere manier kennen. Je
krijgt een blik achter hun faca-
de," vindt de ex-wereldkam-
pioen, die nog steeds betreurt
dat de Canadees Steve Bauer
hem in 1989 van een tweede re-
genboogtrui afhield. „Hier heb ik
tijd om te kaarten. Pingpong doe
ik ook. En met langlaufen en de
mountainbike werk ik aan de
conditie. Ik voel het aan de rug
en benen. Het doet behoorlijk
pijn."

Verplichting
„Als ploegleider heb je ook de
verplichting om de sponsors
over het wielrennen voor te lich-
ten. Daaraan ontbrak het in het
verleden vaak. De geldschieters
hebben meestal geen verstand
van deze sport. Daarom breng ik
hen er allesover bij. Ik nodig hen
ook vaak uit om tekomen kijken.

Populair

I
" Claude Criquielion: ,J4et

was waarschijnlijk beter
geweest als ik eerder voor een
Qoed georganiseerde ploeg als

Lotto had gekozen."
Foto: PHOTO NEWS

Michel Gouverneur
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o j^—^ ij Franse en Italiaanse
'iL^ ploegen is dit soort

sneeuwstages altijd 'in'
\ J^«-^ geweest. Sinds kort
Tobben de Belgische en Neder-
j^-dse wielerteams dat voor-

leid in het 'dode' seizoen ge-
"Mgd. Zo trekt Jan Raas begin
■*-wiuari met zijn Bucklers naar

?Jégève en de PDM'ers van Jan
risbers slaan in dezelfde periode
f 1het Oostenrijkse Solden hun
*lten op. Ook in dat opzicht zet
|!e modernisering van het cyclis-
"te zich voort.

l«^e Lotto-quipe heeft zijn onder-
zien in het temidden van een

:' panorama gelegen
ï-jtotel Le Rond Point des Pistes

* *" Le Haut Combloux. Om alleri-
jcos te vermijden heeft Jean-

il j^Ue Vandenbroucke zijn cou-
aj!Urs verboden te skiën. Lang-
j^ufen en uitstapjes met de

t- 'staan wel op het
i ■pëelijks menu. In het hotel wor-
".'?en de inactieve uurtjes gevuld
'ipet kaarten, ping-pong en ande-

* ontspanningsspelletjes. Sam-
Moreels, twee jaar geleden

r^ van de revelaties in de klas-sers, ontpopt zich tijdens de
r'onduren als 'n volleerd enter-

l' '?lner, met Frank 'Eli' Vandena-
S^le als goede tweede lolbroek.

,\ ret maken kan nu nog, straks
eBint het serieuze werk, luidt de
kregel van Vandenbroucke.

Aanpak
I

e voormalige Belgische pro-
i°ogspecialist stapte halverwege
p seizoen 1988 voorgoed van de
t ets om bij Lotto de rol van Wal-
jer Godefroot over te nemen.

" 6an-Luc Vandenbroucke, die
*t grootste gedeelte van zijn

jn dienst van Franse
reed, nam zich meteen

j,°°r zijn rijke ervaring van de
i Janse wielerschool over te

jongen 0p zijn eigen formatie.
"/ aanpak van de sympathieke
s

a al uit Moeskroen wierp vrij
nel vruchten af.

b*j team dat hij smeedde ver-
Vj asde afgelopen jaar vriend en
Ovpi1- Claude Criquielion ver-
c-Ar°-e in de nadagen van zijn
reeri ère e Belgische wegtitel en
de p lfs een opmerkelijke Tour
Ma :rance- met een negende

ats in het eindklassement.
Hetdj u nieuwe sprintkanon Johan
6t^eeuw won twee Touretappes
veA°han Bruyneel, ook al eenre-
rijk in de Ronde van Frank-- . schreef de EG-ronde op zyn

1' Kortom- Jean-Luc Van-
danDr°ucke kan op een meer
bijv, geslaagd wielerjaa-r terug-
ver]sfn* Bij de successen van het

'ale k
n mag *e echter niet al te

V[)l bliJven stilstaan. Dat weet
v e > zoals hij vaak gemakshal-
dereen°emd wordt, als geen an-

hiogj^ordt in het nieuwe seizoen

*°m de successen van af-
tiveijn Jaarte verbeteren," rela-
te a Vandenbroucke. „Maar
V] , het tQch proberen. Hetvan deLotto-ploeg in 1991 is
lei-, p ereldbekerklassieker win-
ê°oi H met Johan Museeuw een
de T

a°en naar de groene trui in
C«o.i°Uf de France. En Claude
Staat A is ook n°S tot allesin
■4 w °nderschat hem niet, ook
?oeri 0rdt het zijn afscheidssei-
°(j hpt kampioen moet zich
ke n ; goede moment terugtrek-

' J« begrijp zijn beslissing.

b^Udv
elgisoK S nog steeds de beste

" renner- HiJ presteert al
?*i?e I?, Jaar °P topniveau. Voor
atg F gis hÜ van groot be"

*eren Ti> VoorDeeld voor de jon-
cOntra„; heD vier neoprofs ge-'Nhl efrd- Die kunnen veel"cm leren."

Jean-Luc Vandenbroucke heeft
in tweeëneenhalf seizoen eenmooi visitekaartje afgegeven.
Het was ook hoog tijd voor wis-
seling van de wacht in het Belgi-
sche ploegleiderswereldje. Oude
rotten als Albert deKimpe, Lom-
me Dnessens, Briek Schotte en
Florent van Vaerenbergh ver-
dwenenvoorgoed van het toneel.
Jean-Luc Vandenbroucke kan
nu reeds beschouwd worden als

steeds heel goed, maar dat kan
me niet van mijn beslissing af-
houden. Alleen een nieuwe we-
reldtitel zou me nog op andere
gedachten kunnen brengen..."

Claude Criquielion heeft een
rijkgevulde wielerloopbaan ach-
ter de rug.. Successen in het we-
reldkampioenschap, Waalse Pijl,
Ronde van Vlaanderen en Tour
de France hebben hem bepaald
geen windeieren gelegd. De een-
voudige boerenzoon werkte zich
op de racefiets op tot miljonair.

Het is Claudy ook gegund. Niet
voor niets is hij als Waal zelfs ook
in het Vlaamse gedeelte van zijn
land veruit Belgisch populairste
wielrenner.

„Versleten ben ik nog lang niet.
Ik heb de laatste jaren echter
steeds meer problemen om te
gaan trainen. Als het weer goed
is niet; wel als het regent of
slecht is. Ik ben iemand die het
vooral van de moraal moet heb-
ben. Ik heb altijd het hele jaar
door veel gefietst. Het wordt nu
steeds moeilijker om het nog op

Als altijd siert ook in het Franse
ski-dorp een brede glimlach het
donker getinte gezicht van Clau-
de Criquielion. „Ik begin defini-
tief aan mijn laatste seizoen,"
merkt de man uit Deux-Acren
plots op. Op 11 januari viert
'Criq' zijn 34ste verjaardag. „De
tijd om te stoppen is aangebro-
ken," vindt hij. „Ja, ik fiets nog

Voorstander
Vandenbroucke is een groot
voorstander van stages in winter-
sportoorden. „Twee keer per jaar
reist de hele ploeg hierheen,"
vertelt de 35-jarige oud-renner.
„In mei en december. De ge-
meente Combloux betaalt alle
kosten. We worden hier fantas-
tisch opgevangen. We zijn als het
ware kind aan huis. In een perio-
de dat er niet gekoerst wordt, is
het belangrijk om derenners sa-
men te brengen. Lotto doet dat
halverwege december, zodat de
renners de feestdagen in huiselij-
ke kring kunnen doorbrengen.
Zon winterstage is voor allesgoed. De coureurs kunnen op de
mountainbike en de langlauflat-

Op die manier heb ik mijnheer
Ansiaux, de directeur-generaal
van Lotto, zelfs enthousiast voor
de wielersport kunnen maken.
Vroeger interesseerde het fietsen
hem geen moer. Nu is hij de
grootste supporter van onze
ploeg. Hij is helemaal weg van
Claudy Criquielion."

een van hun succesvolste opvol-
gers. In korte tijd slaagde hij er
met zijn Lotto's in het Belgische
cyclisme op moderne en positie-
ve wijze weer aanzien te geven.
Niet voor niets verlengden zijn
bazen zn contract tot eind 1994
en trokken het jaarlijkse budget
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De zure appeltjes van Oranje, op
de veiling doorgedraaid. Thijs
Libregts - het naderend onheil
schoot hem al in januari in de
rug. Zijn hernia stulpte uit tot de
beroemdste en duurste van het
land. Als je achteraf zijn ziekte-
beeld tegen het licht houdt, kom
je alras tot de conclusie, dat hij is
afgeschoten volgens een uitge-
kiend scenario.

Om met de deur in de
kleedkamer te val-
len, Marco van Bas-
ten heeft ons in La

Valletta nu wel stevig de vijf
gereikt, maar of daarmee al-
les is vergeven en vergeten?
Want het is geen kattepis
wat er zich aan golfcrisissen
heeft afgespeeld tussen
Oranjes 8-0 overwinning te-
gen Quick Boys in mei
laatstleden en die op Malta
recentelijk. Terugkijken op
1990 is een hachelijke zaak
en kwalijk voor het gemoed.
Pen waarschuwing vooraf,
het geweeklaag rond het
WK is huilen met de klep
dicht. Maar kom, in het
amusementscenter van de
sport staat - hart onder de
riem - niet alles optilt. Toch
de video maar intoetsen,
misschien staat er wat op.
Een half uurtje achterover-
leunen, met een brok in de
keel en een blok aan het
been.

De vijfde plaats komt nog steh
in gevaar. Roda JC slaagt opL
valreep. Prinsheerlijk tegen JMonaco. Dan de grote ontnu*
tering, tweemaal 3-1. Haddenfc
Van Loen maar moeten houcH
voor drie miljoen naar And-
lecht. Kaalheide zit met def
bakken peren. |

Strijdlustig
Februari, toen al - of beter ge-
zegd - toen weer: Johan Cruijff
wil met Oranje naar Italië. Li-
bregts' positie wordt steeds wan-
keler. Maart: KNVB en Libregts
maken wereldkundig 'dat ze na
het WK uit elkaar gaan. Strijd-
lustig benadrukt de papieren
bondscoach: „Ik zal niet uit
eigen beweging opstappen." Een
Nipo-enquête blijkt vernieti-
gend: zestig procent voor Mi-
chels, zeven procent voor Li-
bregts, die vervolgens ruggelings
gaat dwarsliggen. Leo Beenhak-
ker duikt op, hij mag-van Ajax.

Dan volgt de definitieve knock-
out. DeKoninklijke Nederlandse
Paniekvoetbalbond, krom van
de mentale hernia, zet weerbar-
stigeThijs op non-actief. Dat kan
zomaar niet. Volgens de rechter
heeft Libregts 'recht' op schade-
loosstelling. Beenhakker dus -
oh nee, eerst nog even Cruijff.
Het bestuur betaald voetbal is
'desnoods genegen hem te pol-
sen als WK-coach'. Volgens de
Drie van Milaan gebeurt dat met
le weinig overtuiging. Ze zeggen
hun vertrouwen op in Michels,
diemet vierkante kaken reageert
op de aantijgingen.

door

Schaken, van De Geusselt nl
Kuala Lumpur, de kandidatl
match Karpov-Timman. „Ik m
me zelf verslagen," bromt 4
Timman na de vernietigende 9
2Vfe nederlaag. Hij*ziet Gari M
parov alleen maar vanuit de vj
te. Hartverheffend als HfBöhm, daartoe'uitgenodigd d4
Mart Smeets, om 22.15 uurj
Nederland 3 tracht uit te legJ
hoe Kasparov met zijn par
stiekem de koningin vanKam
benadert. De stukken staan tel
ken op de velden.
Op de Nederlandse velden bil
het redelijk rustig na de elleil
van vorig jaar. Toch is dat ml
schijn. De vandaal wordt nu e<
banaal.Racisme en discrimina
zijn trendy. De keelgeluid
knijpen je de strot dicht. Sof
zo cru is het. Ook sportief zit
niets in het vat. Met Roda
vliegen PSV en FC Twente rt
een uit de Europese toernooi1
Vitesse houdt tenminste vol
en met derde ronde.

Achter de schermen woedt een
spel van intriges, list en bedrog,
Medisch Centrum West. Het
complot om Cruijff aan de macht
te brengen, mislukt. Mede na-
mens Gullit en Rijkaard biedt
Van Basten zijn excuses aan: „Ik
heb te emotioneel gereageerd."
Daarmee is het conflict tussen
Van Basten en Michels, sectiebe-
stuurslid betaald voetbal, de we-
reld uit - mooi niet. Al zal Rinus
Michels later, als het gaat over de
opstelling tegen Griekenland,
beter luisteren naar Van Basten.

Het WK wielrennen in Japan,
Nederland in blijde verwachting,
maar alleen de vrouwen baren
succes. Leontien van Moorsel,
onnavolgbaar op de achtervol-
ging. Net een kerstengel. Vleu-
geltjes heeft ze al. Samen met
Monique Knol, Cora Westland en
Astrid Schop ploegt ze ook naar
het goud op de tijdrit. De man-
nen hebben de jetlag in de be-
nen, een fiasco. Van de Neder-
landers haalt Erik Breukink als
enige de eindstreep. Rudy Dhae-
nens zit op datmoment al lang en
breed bij de geisha's te bekomen
van zijn eigen verbazing.

maar Erik Breukink imiteert op
Alpe d'Huez de Vallekebergse
Alpe Vrung. Greg Le Mond,
stomverbaasd: „Hé, waar kom jij
vandaan?" Een dag later wint
Breukink, in supervorm, de
klimtijdrit naar Villard-de-Lans.
Hij is met één pedaalslag topfa-
voriet, derde achter de smaak-
makers Claudio Chiapucci en
Ronan Pensee - die haakt in de
dertienderit af - en net vóór Le
Mond. De Amerikaan vertrouwt
het niet, duikt onder op een ge-
heim adres. Blakend van strijd-
lustkomt hij terug. We zetten ons
schrap voor de clou, het driege-
vecht Breukink-Delgado-Le
Mond.

jaar en haalt zich daarmee een
zoölogische bijnaam op de hals.
„Toch aardige jongens, die Hol-
landers," zegt Jürgen Klins-
mann. Ciao, Italia. We kunnen
ons weer gaan concentreren op
Armand Custers in het DSM-ten-
nistoernooi en het dreigend fail-
lissementvan PEC Zwolle.
Twee weken later neemt Lothar
Matthaus de wereldbeker in ont-
vangst. West-Duitsland verslaat
Argentinië in de finale met 1-0.
Strafschop van Andreas Brehme
zeven minutenvoor tijd. Na 1954
en 1974 is de Mannschaft voor de

Het WK start met een sensatie
hoger dan de Kilimanjaro, Ar-
gentinië-Kameroen 0-1. Ook de
Mahhschaft geeft haar visite-
kaartje af, 4-1 tegen Joegoslavië.
Oranje voelt zich doodongeluk-
kig, de goochelaars begoocheld.
Alles gehad, maar de poppenkast
begint nu pas goed. Van Tigge-
len uit scherpe kritiek op het be-
leidvan Beenhakker. Het theater
wordt elke dag breed uitgemeten
op televisie. Het WK vernauwt
zich op de buis steeds meer in
een tête-a-tête tussen Leo Been-
hakker en de glimmende bol van
Kees Jansma. Die wurmt zo goed
en zo kwaad mogelijkzijn micro-
foon tussen de spijlen van het
Herashekwerk door, waarna Don
Leo met hese stem fluistert:
„Sorry, Kees, ik weet het ook niet
meer." Soms loopt er op de ach-
tergrond een wat grijzende man
in trainingspak door het beeld.

Winnaar
Don Leo maakt zyn opwachting.
Steunend en hijgend aanvaardt
hij zijn lot. Zijn we eindelijk van
het gezeur af. Eén man komt on-
gebroken tevoorschijn uit de tra-
gikomedie, Thijs Libregts. De
rechter wijst hem een schadever-
goeding van 360.000 gulden toe.
Daarmee is hij, nog voordat er
één bal is getrapt, de grote win-
naar van het wereldkampioen-
schap voetbal.

En verder? Weinig uitschiet*)
Oftoch. De negendeWimbled'
zege van Martina NavratiW
waarmee ze absoluut reed
houdster wordt. Ivan Lendl i
weer achter het net, in de ha
finale gewipt door Stefan 1
berg, die vervolgens op het I
slissende moment Boris Becjl
aftroeft. Dat doet ook Ayrfl
Senna, maar de formule W-M
mcc hij de vete met Alain Prj
beslecht, botst met de regels V
het spel.

Oké, doorspoelen, andere clip. In
de wielersport demarreert het
grote verdriet onverdroten ver-
der. Johannes Draaijer, 26 jaar,
hrj ruste in vrede. Nederlands
kampioen bij de amateurs, Tour-
renner met PDM. Leo Duyndam,
42 pas, ooit een hele grote. Hart-
aanval. Ook het Belgische wie-
lervolk krijgt zijn deel, zo moge-
lijk nog erger. Geert Reynaert,
Dirk de Cauwer, Patrice Bar,
drie jongerenners, gevlucht over
de cols van het hiernamaals.

Het doek valt voordat het drama
is begonnen. Nederland-Egypte
1-1, Toet-Anch-Amon krom van
het lachen. „Dit is het resultaat
van twee jaar slecht voetbal,"
murmelt Ruud Gullit. „We moe-
ten nu gewoon rustig blijven."
Van 'irritaties, onderlinge con-
flicten en verzadigde vedetten'
wil hij niets weten. Leo Been-
hakker verbiedt de journalisten
de toegang tot de training. „Kees,
we zullen een paar vlekjes moe-
ten wegwerken." Het helpt, En-
geland-Nederland 0-0. Een kin-
derhand is gauw gevuld. Daar
tussendoor fietst een bericht dat
de sportliefhebber echt pijn
doet. Teun van Vliet moet voor-
goed afstappen na een zware
operatie.

Spits
Het laatste hoogtepunt, de P
se samensmelting, Oktoberft
van München tot Mecklenbi
De atletiek bijt de spits af, in
sitieve en negatieve zin. De 'rathon van Berlijn brengt vijf-
twintigduizend deelnemers
zestig landen op de been, ■verblijdende happening. O
Beurskens derde, misschien 1
haar mooiste prestatie, waaï
voller dan haar zege op Ha^
De sportieve euforie in het v
enigd Duitsland verandert 6
ter op slag in anadiabolische>bijstering. Duitsland boven «*
opgepept.

Met groot vertoon van macht
haalt Erik Breukink in de twin-
tigste etappe zijn neus-met-vloei-
bare-snor op voor iedereen. Ook
zijn tweede tijdritzege klinkt als
een klok. In Parijs hekelen Ber-
nard Hinaulten Eddy Merckx de
overwinning van Greg Le Mond.
Het applaus is voor Erik Breu-
kink. Hinault roemt Breukink
als 'de topper van morgen. Waar-
van acte.

Ketting
In de eerste Pyreneeënrit steekt
Greg Le Mond met kop en
schouders boven cols en rivalen
uit. Erik Breukink verliest bijna
vier minuten. „Ineens reed Greg
bij ons vandaan." Zonde van die
problemen met de ketting, maar
wat hébben we genoten Breu-
kink. Hij geeft zich niet gewon-
nen, pakt in Bordeaux achttien
seconden terug op Le Mond en
schuift in het algemeen klasse-
ment voorbij Delgado: 1. Le
Mond, 2. 'Kjapoetsjie', 3. Breu-
kink, 4. Delgado. Het zal de eind-
standzijn, maar nog is het niet af-
gelopen.

Banana-split
In de atletiek zakt Nederland
door het Ijs. Indoor snelt Elly van
Hulst naar Europees goud op de
drieduizend meter, formidabel
als altijd, maar Nelli Cooman tui-
melt met brons op de zestig me-
ter van haar voetstuk. Het WK in
Split wordt voor Oranje 'banana-
split'. Discuswerper Erik de
Bruin redt de eer met een zilve-
ren schijf. Ton Sijbrands han-
teert die dingen, iets kleiner van
stuk, even vingervlug. De illusio-
nist van het dambord schuift
zich een ongeluk, bijkans een
heel jaar lang. Onbegonnen
werk, Alexeï Tsjizjov doet stee-
vast de laatste zet.

Schaatsen, geen probleem, al-
thans niet in Heerenveen. Bart
Veldkamp Europees kampioen,
we hebben weer een crack. Leo
Visser 'zomaar' derde, Ben van
der Burg vijfde. Al stelt Visser
met zijn bronzen plak het waar-
deniveau van die titelstrijd zwie-
rig aan de kaak. Zonder training
bij de Europese top. Een maand
later schaatst een slimme Noor
allen van de schots. Johan Olav
Koss wereldkampioen. Van der
Burg, Veldkamp, Kernkers en
Bos zien alleen zijn hamstrings.

derde keer winnaar. Franz Bec-
kenbauer: „De komende jaren
zijn we niet meer te verslaan."
Het WK-voetbal - geen bal aan.
Over naar de wielersport. In de
Giro wordt de ploeg Post opzijn
nummer gezet. Er zit geen mu-
ziek in Panasonic. In het door
Gianni Bugno geregisseerdeeve-
nement finisht Steven Rooks als
vijfenzeventigste. Van zijn maat
heeft hij niets te verwachten.
Gert-Jan Theunisse fietst wel
mee, maar lijdt schipbreuk als
gebrandmerkte van het peloton.
Wegens drogredenen heeft hij
zes maanden aan de broek. Dat
betekent, om te beginnen, geen
Tour. Omdat hij zijn eigen testos-
teron aanmaakt - dat is het ge-
heim van het mysterie - plast hij
keer op keer naast het potje. Net
als het winnende paard van Jos
Lansink, al ligt het bij Libero H
even anders, want hoe komen
die verkeerde voederbrokken in
zijn ruif terecht? Ra, ra.

Twaalf maanden sport, toch een
bewogen jaar, ook voor Lim-
burg, dat met diep respect af-
scheid nam van Jan Lambrichs,
Hein Meddeler, Sjeng Hendrikx
en Sjef Lahaye. Goed om even
bij stil te staan.

Grote jongens
Nederland-lerland 1-1, de derde
afgang oprij. Beenhakker: „Zelfs
als een speler naastschiet, ben ik
het schuld." Toch gaat Oranje
naar de tweede ronde. Niemand
is echt opgelucht. Alleen Maartje
van Weegen houdt de moed erin.
„Kom nou, grote jongens we-
zen." Maar ze kijkt alsof ze het
heeft over de uitvaart van de bin-
nenvaart.

Dat was het. De rest van het!
deobandje houden we maar
gezien. Er moet nog wat tu^zitten over Ronald Koeman, \
passeerd wegens kritische i
merkingen. En over Wim K1 *die zijn koffers pakt. RinusJchels, coach tot en met het E-^
Zweden. „We beginnen nu '
een nieuw hoofdstuk," zei 'Portugal-Nederland 1-0, Ne*']
land-Griekenland 2-0. Acht m
op Malta. Johan Cruijff hojl
het allemaal precies bij. Ot&
ahum.

Tastend naar het prikkelend',
merend elixer van de sport*
zoek naar wankel evenwicht'
sen top en flop - 1990 kan 'wat, proost '91. Gelukkig heb?
we Erik Breukink nog. En -^Rompelberg. *

Limburg, dierbaar oord van de
sport. Rob Grabert, gesetteld in
het volleybal. Raymond Knoors,
Europees bih'artkampioen in
tweevoud. Dat tikt aan. Lambert
Schuurs, handballeruit één stuk.
Peter Winnen, nationaal kam-
pioen op de Lange Raarberg.
Frans Maassen, de schuimende

Video 1990, hoera voor de echte
kampioenen. Cyclocrosser Henk
Baars, de beste in het Spaanse
slijk der aarde. De hockeyers,
Pakistan-Nederland 1-3. „Wat is-
ie mooi," zei veteraan Cees-Jan
Diepeveen, de twaalf kilogram
zware wereldtrofee torsend.
Jammer, wij weten geen raad
met de echte vedetten. Op Schip-
hol was alleen defamilie present.
In het Wagenerstadion hebben
ze zelf maar wat gehost bij ge-
brek aan medefeestviefders. Een
half jaar later verbluffend zilver
in de Champions Trophy, nota
bene met een totaal nieuwe
ploeg. Ook de meiden zijn niet
weg te slaan - prolongatievan de
wereldtitel in Sydney.

Na zijn derde affaire wordt Gert-
Jan Theunisse zelfs opgezadeld
met een kalenderjaar extra. Toch
blijft hij het leven positief bekij-
ken, klampt zich vast aan een
strohalm. „Ik zal het laten uitzoe-
ken." Maar wat als dopingprofes-
sor Donike het bij hetrechte eind
heeft? Dan is er weer een hoop
kouwe drukte voor niets ge-
weest. Gert-Jan Theunisse, van
martelaar tot zondaar.

Even op andere gedachten ko-
men. Moeilijk. Je kunt in de nu
complete stapel kranten van de
tweeënzeventigste jaargang van
het Limburgs Dagblad prikken
waar jewilt, aan het WK valt niet
te ontkomen. Het zal ons blijven
achtervolgen tot na de jaar- en
eeuwwisseling. Was er dan niets
anders? De Tour, Erik Breu-

Samoerai

De discussies laaien hoog op.
Niemand weet waar het aan ligt.
Hartritmestoringen, te lage pols.
Trainen ze hun onvolgroeide li-
chamen te veel op weerstand en
teweinig op souplesse? De medi-
sche keuring moet strenger, tien
diepe kniebuigingen zijn niet
voldoende. Daar zijn de profes-
soren het over eens, maar de
röntgenfoto vertoont vooralsnog
uitsluitend het skelet van Mage-
re Hein, sleurend op kop van het
peloton.

De heisa rond de coaching is ver-
stomd, het maandenlange gesoe-
bat over de premies van de baan.
De spelers krijgen bij verovering
van de WK-titel van de KNVB
honderdtwintigduizend gulden
de man plus nog eens dertigdui-
zend uit de sponsorpot. Het gaat
de goede kant op. Van Basten,
Gullit en Rijkaard dragen een
steentje bij. Ze beloven hun part
te verdelen onder de collega's,
'want wij zijn geen geldwolven'.
Oranje, van de ene dag op de an-
dere geen centje pijn. Tegen
Rijnsburgse Boys 1-1, moet kun-
nen. Vier dagen later wordt
Quick Boys opgerold. Leo Been-
hakker meldt: „Oranje rond en
gezond." Dat hebben we gewe-
ten.

Uitzicht op Rome is er nauwe-
lijks. Nederland-Italië in De
Kuip, 0-0, pfft... Toch voorspelt
de computer, dat het WK zal uit-
draaien op een finale tussen die
twee. Maar die knie dan? Nie-
mand gelooft dat het met Ruud
Gullit ooit nog in orde komt.
Zelfs de datum waarop hij defini-
tief zal worden afgekeurd, staat
al vast: 30 juni 1990. Rinus Mi-
chels rekent niet meer op hem.
In februari gaat het met het na-
tionale gewricht plotseling 'rede-
lijk goed. Twee maanden later
verklaart dokter Martens - in-
middels bekender in Nederland
dan bij de Belgen - Ruud Gullit
'volledig fit. Zou het dan toch
nog wat worden?

Premies

Toch zijn er complicaties. De
ploeg spat uit elkaar. Na de yens
verkiezen Robert Grabert en Pe-
ter Blangé de lires, Ronald
Zoodsma de marken. Dat was de
afspraak niet. Bondscoach Brok-
king zet de drie uit de selectie.
Op hetWK in Brazilië bewijst het
gehavende team, dat troubles
geen beletsel hoeven te zijn om
sport op slagvaardigewijze te be-
drijven. Nederland serveert een
reeks schitterende wedstrijden
en bereikt zijn doel: een plaats
bij de eerste acht. Het Olympisch
perspectief richting Barcelona
blijft overeind.

kink? Prima, sparen we op voor
straks. Tussendoor eerst het Ne-
derlands volleybalteam. Ook
Oranje, dezelfde problemen,
maar die worden wel op een an-
dere manier opgelost. Zilver tij-
dens het B-wereldkampioen-
schap en een tweede plaats in de
World League. De samoerai van
de Lage Landen mogen in Osaka
vier ton verdelen.

De Tour. Niet Steven Rooks,

Zondag 24 juni is het gebeurd.
De zieltoging is kort en hevig.
West-Duitsland verlost Oranje
uit zijn lijden, Klinsmann en
Brehme 2-0, eindstand 2-1. Tik-
keltje wreed, want Nederland
speelt zijn eerste goede wed-
strijd. Frank Rijkaard voorziet
Rudi Voller van het meest
spraakmakende speeksel van het

" Erik Breukink in de klimtijdrit naar Villard-de-Lans.

Lijdenskelk
Fortuna Sittard, geen rol van
tekenis in de strijd om een U<
cupplaats. Dit seizoen door S
uitgeschakeld voor de beker,,
is de lijdenskelk niets vergt?
ken bij die van MVV. Gejuich
Maastricht na de 1-0 overvl
ning op Ajax. Pijlsnel wert
MW zich weer in de nesten. "}
red op het nippertje. Sef »
goossen blijft geloven in lijfsl
houd, nog steeds. Sef pie»
zich suf over de inzetbaar!»
van zijn pionnen.

Milieu
Arnold Vanderlijde won in Hi
va, olé, het Boxamtoernooi i
als uitsmijter een afgetekei
5-0 finalezege op de Bulgaar B
sinov. Niets aan de hand, tot
hh' hem in Bombay opnieuw
genkwam. Na goed vijf minu
was het uit, wereldbeker tat
Arnold Vanderlijde geslag
maar niet gebroken. Hij is \fl(geen gat in de ozonlaag te v
gen. 'Een beter milieu begintN
jezelf, en het scheiden van g
huisvuil in de boksring.

Het voetbalklimaat, Roda 'vechtend tegen de verzuring. (
nuari, 'Roda JC nog niet in
juiste ritme. RKC-Roda JC *Daarna het bekerdrama tej
Vitesse. Jan Reker loopt re
aan, de scheidsrechters moe'
het ontgelden. Blankenste
Lammers, Reygwart, er is al'
wel wat - wordt vervolgd.

f harry muré [

kraag van Buckler. Jean I
sems en Arnold Vanderl
haalden deze keer het rijtje
genomineerden voor de jaar)
se sportverkiezing van het L
burgs Dagblad niet. Jean I
serhs veroverde in Oss zijn ai
ste landskampioenschap kv
stoten. In het WK in Barcel
eindigde hij als titelverded
op de... achtste plaats.

1990 — ontroerend en onthutsend
Gelukkig hebben we

Erik Breukink nog

sport
..20



In Roermond werden twee Aistralische toeristen in koelen bloede
doorIRA-terroristen vermoord. Foto: JANPAULKUIT

Oude man in Bakoe heft in wanhoop de han-
den bij de begrafenis van de slachtoffers van etni
sche onlusten.

Zaterdag 29 december 1990 "21

In februari werd ANC-leider Nelson Mandela na 23 jaar
4 vrijgelaten.

Onbekende bezoekerster
toont de bij de sluiting van
het Casino Landgraaf plot-
seling waardeloos gewor-
denfiches.

Foto: DRIES LINSSEN

Op 9 okto-
ber sloot de
DDR zich
aan bij de
Bondsrepu-
bliek. Het
werd ge-
vierd met
vuurwerk in
Berlijn.

Grote belang-
wflno toonde

(%T ler,Lubbers
i ~e Steenko-
i -termijn' inValkenburg.,L Foto:

U£RSHOVEN
Ongekende gruwelen deden zich voor bij de machtsstrijd in

Liberia.

" Boeren protesteerden massaal tegen ver-
slechtering vanm hun positie.

Het spuug-incident: het dieptepunt van het wereldkampioenschap
voetballen in beeld. Frank Rijkaard spuugt Rudi Voller in de nek.

Limburgs Daablad _
1990-1991

1990infoto’s
Voor de

gevel van een
paleis in
Koeweit gaat
een
pantserwagen
in vlammen
op: een van de
vele
gruwelbeelden
uit de eerste
dagen van de
Golf-oorlog.

De ongekend
hevige

februaristorm
richtte ook in

Limburgflinke
schade aan.

Foto: DRIES
LINSSEN

Enn van de vele gijzelaars die de laatste maanden uit Irak
'T ten vertrekken, omhelst door zijn vrouw.



„Onder de daken van de mensen bloeit
bloemen, heb ik 'ns geschreven. Wat ik das
bedoel? In huizen kun je nogwel eens war
ten. En dat bedoel ik niet alleen vanwege d
maar gewoon: in warm gezelschap. Maar t
er ook die alleen formalistisch bij elkaar
zitten. Die hebben vriendjes, heet dat. Vl
jes, met wie je iets doet in plaats van datL,
met ze bent. Want daar gaat het om. Als m
nou iemand zou binnenkomen die zou zfl
'Ik twijfel aan God weet wat', dan zou ik zei
ik ook, laten we stil zijn, en dan hebben «
misschien heel gezellig samen. Tuurlijk.B
niets waarvan ik zeker ben, behalve dan dfdigheid van alle dingen."

„Wij zijn met elkaar allemaal ik. ledereen i.
ik als ik. En dat kun je mensen niet aan hu
stand brengen. Dan zeggen ze: ja, maar ji
toch iemand anders? Maar daar gaat het ni<
Ik ben een andere uiting van ik. Maar jijbe
zo goed ik als ik. Dat is ook de dwingende
waarom we elkaar moeten erkennen en he
nen. Daar gaat het om. Wie je ontmoet, die
je zo veel mogelijk ontmoeten. Niet ied
even innig, dat ware al te dol. Maar wel ni
kaar toeteren. Uit noodzaak. Want dat zou jj.
doen, als je elkaar in de woestijn zou teg'
men. Je ziet het ook op vakantie in het b«J
land: Oh, Hollanders, ha jongens!"

„Alles is toch eindig. Zou het zo zijn dat aIM
les is... Zou het zo zijn dat een sprietje gra»
vertegenwoordigt wat in het hele univfll
zit... Dat zie jetoch met dat DNA-gedoe. Z«
nen van alles maken. Dat wijst er op, de«
dat kwantiteit alleen maar voor ons bestaai
er geen eindigheid was, dan was er misa|
ook geen kwantiteit. Dan was een pond m
evenveel als een gram. Elke molecuul vertl
woordigt alles, bedoel ik te zeggen."

Jules de Corte: ’Waarom zou ik
toch de beste moeten zijn?’

„Ik weet zeker dat iedereen ik is. En <%
iedereen ik is, moet ik mijn naaste liefhej
als mijzelf. Dat klinkt heel ouderwets, maij
is zo. De gelijkwaardigheid van alle wq
daar gaat het om. Welke verschillen er ooH
ze zijn allemaal ik. Meer zijn dan de ander *misverstand. Dat conflict zal overigens nooj
houden, wanter zijn en blijven altijdmens-j
niet weten waar 't over gaat. Er zijn maa
paar dingen nodig voor een mens om gel
te leven: liefde en gezondheid. En gezon'
kun je zelfs nog missen. Liefde wordt zo
eng gevonden. Goed dan: gewoon de berei'
tonen om elkaar te erkennen."

Niet geremd door ziekte en operaties herschiep hij in de afgelopen
twee jarenzijn 25 beste liedjes op een schilderij van een cd, getiteld

'Ingelijst'. Een middagje filosoferen bij Jules de Corte.

willem schril

Mutaties
„Een hoop dingen zijn mutaties. Gierigh
een doorslaan van zuinigheid. Misschiei
componeren wel een derivaat is van agt
noem maar wat. Ik denk wel eens: waar
componeren voor? Waar staat dichten
Wat is dat, wat mensen iets doet opschri
Dat is roepen tegen de wind. Zoals predik
op de radio, die roepen dan (imiteert nu m
aangezet): Getrouwe Vader in de hemel... Ti
dom-tuddedom-tuddedom... dat noem ik dl
kiestoon waarmee ze met God in verbindi-1!
men."

Omdat mensen niet door elkaar omhelsd wor-
den, daardoor ontstaat die competitie. Er moet
toch iets anders zijn waardoor je belangrijk
wordt ten opzichte van anderen. Je hoort ook
vaak bekende Nederlanders op de tv roepen dat
ze het leukvinden om bekend te zijn. Die liegen.
Onzin, het is helemaal niet leuk om bekend te
zijn. Het zou leuk zijn om geliefd te zijn. De
koeienvan Jaap Hoogendoorn - onze buurman
- die zijn hier ook bekend."

dat nou echt zo nodig was, of dat nou echt zo
leuk is. Het nieuwe maakte het leuk, maar of het
nou een verrijking is... Maar goed, dus eerstvon-
den de mensen het leuk. Ze zeiden: jaha, televi-
sie, jazeker! En nu ken ik nog maar weinig men-
sen die handenwrijvend zeggen: haaa, ik heb
vanavond de tv weer aan. In de meeste gevallen
geldt, denk ik: anders hebben ze helemaal niks.
Vliegtuigen, dito. Eerst ging je met een snelheid
van 300 kilometer door de lucht, en nu slaat dat
door. Het wordt te gek, het wordt steeds erger."

„Ik begrijp een heleboel niet, maar hoe kolf;
dat mensen van elkaar en van het leven'
verwachten dan erin zit? Hoe komt het dat',
sen zeggen: jekunt beter met je hond te n 1
hebben, want die valt nooit tegen. Dat \
omdat je het gedragvan je hond altijd naar.
toe interpreteert. Als je 'm roept en hij
niet, dan zeg je niet: hij is te beroerd om ■men. Maar als ik morgen iemand afsnau^
zullen de mensen niet zeggen: Maar gistera
was ie vriendelijk. En dat ie nu iemai*
snauwt, dat komt, omdat ie zich vanmorg
zn vinger heeft gesneden, te laat voor de V
de kou gestaan. Het was 'n keer te veel el-
snauwde hy."

zon Alders. Dan denk ik: hoe kan in godsnaam
zo iemand minister worden. Ik vind trouwens
toch dat het in de politiek lijkt- laat ik nou voor-
zichtig zijn - alsof de onkunde koning is. Die
dwaze capriolen van mevrouw Maij. Zon spits-
vignet, dat is toch zo onrechtvaardig als maar
wat! Alsof mensen voor de 10l in de spits gaan
zitten! En alsof mensen keuzen hebben! Jemoet
toch! Als ik om elf uur 's morgens in Hilversum
moet zijn, dan moet ik toch! Dan zeg ik toch
niet: ik ga de avond tevoren? Als je het spitspro-
bleem wilt oplossen moetje gewoon 7,5 miljoen
Nederlanders wegsturen. Als je dat doet, dan
zeg ik: ja, dat is de enige manier waarop je het
rustiger kunt maken. Net zo goed als het onzin is
om vier bomen te sparen. Daar gaat het hele-
maal niet om. Het gaat om het totaal dat anders
moet. Er moet veel minder geproduceerd wor-
den, er moeten geen tienduizend soorten auto's
zijn, geen 30.000 soorten medicijnen. Misschien
zijn er paar verschillende pijnstillers nodig, de
ene is immers beter voor Piet en de andere voor
Klaas, natuurlijk. Maar veel dingen van hetzelf-
de, da's onzin. Dat leidt tot verspilling."

„Politici maken ondertussen de indruk van ver-
regaande onkunde. Hoe word jepoliticus, is dat
alleen maar ijdelheid, wat is dat? Is er ook niet
een gevoel van: wij willen'iets doen voor het
land, voor de wereld. Dat zou het toch moeten
zijn.' Natuurlijk, iedereen mag over politiek pra-
ten. Maar als jepolitiek gaat bedrijven, dan moet
dat ergens op gericht zijn. Dan moet je ideeën
hebben: dit zou moeten en datzou niet moeten."

Onkunde

„Mensen hebben statische gedachten oiij
elkaar. lemand is dit of dat. Altijd moet h4
wachtingspatroon kloppen met wat we be
We denken altijd dat iemand op zn
staandst moet zijn, wil het een goed mei
noemd worden. Maar misschien doen m 1
soms wel schurkachtige dingen waarmee i
heel anders bedoelen. Dat het verwijzingei
Misverstanden kunnen ontstaan met de
heid van ik weet niet wat. En al watje dal
maakt dat misverstand alleen maar grote*

Geeft nu luidkeels een staaltje acteren wö

„En je zei..."

„Ja joh, maar dat bedoelde ik hele 1
niet."

„Ja maar... Oh nee? Zo, nou, da's 'maal m00i..."

„Nee joh, helemaal niet...'\
„Ik vind dat vreemd, da's iets wat me f
woordig vaak bezighoudt, dat wij eikaars :
en laten interpreteren, dat we daareen eiée
tekenis aan geven, zonder te vragen of
dat de betekenis wel is. Dat zouden we
misschien niet moeten doen. Dat moe-
ten we misschien open laten.

„Ik geloof niet dat de mens van nature slecht is.
Slecht bestaat niet, en goed bestaat slechts in zn
toepassing. Goed enkwaad bestaan niet als zelf-
standigheden. Dat is ook altijd weer de fout die
de godsdiensten maken. Want hoe je het ook
wendt of keert: ze hebben toch een Meneer ge-
creëerd. 0h... ik heb gisteravond zo gelachen. Ik
luisterde even naar de EO en toen zei die man:
We gaan nu verder met een lied om de Here nog
groter te maken dan Hij eigenlijk al is. Hrj
schroker zelf van, maar hij kon die zin niet meer
tegenhouden."

„Bekende Nederlanders, daar wordt ook van al-
les mee gedaan, hè. Die actievan Amnesty Inter-
national. Een gemartelde Johnny Kraaykamp.
Ik vind dat... Als ze een gemartelde man zien in
Marokko dan denken ze: ach ja... Maar een ge-
martelde Nederlander, wat godverdikkeme! Ik
word daar géén lid van. Ik kan me voorstellen
dat het doel goed is, maar het middel niet. IJdel-
heid... het is allemaal terug te voeren tot het niet
in gemeenschap leven."

„Zon Van den Broek... Als het geen mens was
zou ik 'm een schop geven. Maar ja, hij kan er
misschien ook niets aan doen. En zon Braks,
ook alweer zoiets. Maar Van den Broek vind ik
ongeveer... Kijk, zon Hirsch Ballin, dieweet van
zn vak nog een heleboel. Ik kan me zo iemand
heel moeilijk als kind voorstellen, maar het is
een zeer kundig jurist; of het een goed minister
is, datweet ik niet. Maar Van den Broek... de on-
benulligheid. Wat zei die nou weer onlangs...
Dan denk ik: hoe krijg je het uit je bek. Ja, dat
het heel positief was dat er mensen waren vrij-
gekomen. Als je nou niks weet te zeggen, zeg
dan: Nou, fijn dat die mensen vrij zijn. Klaar."

„De Duivel, de Zonde, de D00d... dat hebben de
godsdiensten er van gemaakt. De Dood bestaat
niet, alleen doodgaan bestaat. En zo bestaan ook
Goed en Kwaad niet op zichzelf. De mens is een
hoeveelheid mogelijkheden, en die kun je ten
goede of ten kwade aanwenden."

A Ik vind het niet zon leuke tijd, eerlijk
y gezegd. De tijdgeest heeft iets van al-
"^ maar mensen uitspelen en ze steeds

verder terugwerpen op zichzelf. En ja,
dan gaan diezelfde mensen ook nog denken dat
ze dat echt willen. De HeiligePrivacy. Die isna-
tuurlijk wel van belang, maar zonder elkaar
kunnen we niet. En dat bedoel ik niet alleen in
praktische zin - dus van: de melkboer heeft de
bakker nodig - maar gewoon, zonder bevesti-
ging kan een mens niet. Ik denk dat dat een van
de redenen is waarom zo veel personen scheef-
groeien."

„Ik denk dat dat voor een heel groot deel komt,
doordat mensen niet helemaal veilig opgroeien.
Om het nou maar eens duidelijkte zeggen: als je
als jongetje jeeerste zaadlozing krijgt, daarkun
je toch niet bij iemand mee terecht? Je kunt
toch niet zeggen: wat me nou toch is gebeurd...!
Kijk, omdat men het allemaal gedevalueerd
heeft, allemaal ontdaan van het taboe, dat bete-
kent nog niet dat het echt bespreekbaar is. Ja, er
wordt over gepraat van: Leuk, gezellig!En dat is
het ook, maar ik bedoel heel iets anders."

„Als jebevestigd wordt door je omgeving, als er
dus ja tegen je gezegd wordt, dan ben jeveilig.
Dan kun je erover praten zonder dat jevalt. En
dat is over het algemeen niet zo. En omdat kin-
deren al niet meer bevestigd worden, krijgen ze
bepaalde ideeën waardoor ze - wat dan heet - in-
dividualistisch worden. Mensen denken écht
dat een grote auto belangrijker is dan een kleine.
En dat is een misverstand. En zo zijn er een hele-
boel misverstanden. Je kunt ook zeggen: als ik
de trein in moet en er staat iemand in de weg,
dan zet ik 'm opzij en stap ik in. Maar als jeinziet
dat die ander ook de trein in moet, dan zeg je:
gaat uw gang meneer, en dan stap je daarna in
en dan kun je dr allemaal in."

Minder stress
„Dat is bevestiging. En dat is een behoefte. Min-
der onverschilligheid leidt tot minder competi-
tie. En dus tot minder stress. Mensen hebben
toch behoefte aan warmte. Maar ze zijn bang. Ik
denk dat onverschillig doen te maken heeft met
bang voor elkaar zijn. Dat doen honden ook. Als
ze mekaar niet aanvliegen doen ze soms net als-
of de andere er niet is. Dat zie je ook zo prachtig
in de dierentuin. Dat vind ik zó fascinerend. Dan
sta je met zn vijfentwintigen bij de wolven en
die doen net alsof jeer niet bent. Diekomen he-
lemaal niet kwispelstaartend of grommend naar
jetoe. Nee, diezijn bang en doen dus net alsof je
dr niet bent."

„Dat verschijnsel is niet uit de lucht komen val-
len, hoor. In 1947 bestond het ook al. Ik herinner
me dat ik in Den Haag bij iemand moest zijn, en
ik wist niet meer precies het huisnummer. Was
het nou 10 of 12, of zoiets? Dus ik belde aan bij
nummer 10. Nee, dan bent u niet goed. Maar
waar is het dan wél precies? vroeg ik. Ja
uuuhhhhhhh... ik gelóóf dat ie hiernaast woont.
En dat was zo. Dus dat had je toen ook al. Maar
naarmate de grootschaligheid toenam en de lij-
nen langer werden... de overbevolking, de over-
be-auto-ing, is het alleen maar erger geworden."

Humor
„Vroeger zeiden ze: de humor ligt op straat.
Maar dat is natuurlijk al heel lang geleden. Het
enige dat op straat ligt is hondestront. Straten
zijn riolen geworden, waardoor de mensen van
A naar B spoelen. Bij voorkeur in de auto. Ook
zoiets. Vroeger kon jevoor de winter een jasko-
pen, dat heette een overjas. Zon dikke wollen
jas. Maar een jas zoals ik die wil hebben, zo een
om mee buiten te lopen, die is niet meer te koop.
Mensen hebben nu een jas om mee in de auto te
zitten, zon hardloop-jack."

„De vervreemding. Ik heb ooit een verhaaltje
geschreven over een man die tegen de stroom in
liep. Met Pasen ging hij bij de kerk staan, om-
helsde iedereen, sloeg iedereen op de billen en
riep: Jezus leeft! Hij is waarlijk opgestaan! En
toen stond er de volgende dag in de krant:
'Godsdienstgestoorde valt kerkgangers lastig.
Na een paar weken hebben ze hem er wel weer
bovenop, dan is ie weer net zo gelovig als jullie.
Voor alle zekerheid..."
„Het geloof is een polis. Men wil er niet aan dat
het leven eindig is, nog afgezien van het feit dat
ik óók niet weet of er een vervolg op is - ik denk
eerlijk gezegd van niet. Dus danzeg ik: het leven
is dit leven. Ja,zeggen ze dan, maar dat is te wei-
nig. Nou, zeg ik, dan moetje er watvan maken."

„Het geloof is een polis. Hierna komt de hemel,
de genade. Goede werken zijn jepremie. Ik heb
wel 'ns tegen de dominee gezegd: mijn hond kan
mij niet beledigen. De afstand tussen mijn hond
en mij is aanmerkelijk kleiner dan die tussen
mij en het opperwezen, wat dat dan ook zijn
mag, als het bestaat. Hoe kan een mens dan God
beledigen? Da's toch dwaas! Dat kan toch niet!
De mens kan hoogstens de aarde verpesten, en
dat doet ie dan ook. En ach, daar kan hij ook
weer niks aan doen.Kijk, hier brandt de kachel,
het is lekker warm. Als we nou die kachel wijd
open zetten, dan wordt het warmer en warmer,
en op den duur ondraaglijk. Aanvankelijk was
die warmte weldadig, en zo gaat het met een he-
leboel dingen. Die slaan door. De techniek, de
technologie. Alle dingen verkeren in hun tegen-
deel. De morgen wordt middag, de middag
wordt avond, en dan sterft de dag. Neem nou de
televisie - en dan laat ik even in het midden of

„En zo heb je er nog een paar. Zon Alders. Als
mensen zo prachtig worden geïmiteerd, dan is
er iets mis mee, hoor. Het doet me een beetje
denken aan blaaskakerij. Maar ja, ik wil die
mensen ook weer niet de grond in boren. Want
als ze geen minister meer zijn, dan zijn ze ge-
woon weer aardig. Het kan best zijn datVan den
Broek een heel aardige buurman is. Ik denk dat
die mensen op een plaats zijn gedropt waar ze
helemaal niet horen. En dat ze dat zelf niet we-
ten. Of dat ze denken: nou, da's toch wel leuk
een tijdje, want ik ben voor m'n leven binnen."

„Waarom doen mensen dat? Om geld te verdie-
nen. En dan zeggen ze: ja, maar dat doe jij ook.
Tuurlijk werk ik niet voor niks, maar dat zou
nooit het doel mogen zijn. Ik weet ookwel datje
geld moet verdienen. Zo hebben we het ge-
maakt. Dat is ook de reden waarom mensen in
Brazilië arm zijn.Die hebben geen geld. Hadden
ze dat geld niet nodig, dan waren ze ook niet
arm. Mijn dochter was jarenlang bijstandsmoe-
der, tegenwoordig werkt ze. Die zegt: het gaat al-
lemaal best, totdat je vloerbedekking versleten
is en je wasmachine het niet meer doet. En dan
roepen de mensen: laat ze dan maar met de hand
wassen. Dan zeg ik: doe jij dat dan? Nee. Nou,
met welk recht zou je het dan een ander opleg-
gen? Als je in een land leeft waar iedereen een
wasmachine heeft, waarom zou je dat dan som-
mige mensen misgunnen? Bijna iedereen heeft
cv. Nou, dan moetje het niet zo gaanregelen dat
ze 'm maar op nul moeten zetten, omdat ze het
niet meer kunnen betalen. Dus die armoede is
hier misschien wel dwingender dan daar, wil ik
er maar mee zeggen."

Verdienen

Houding
„Ik weet wel dat godsdienst en religie twee ver-
schillende dingen zijn. Religie is een houding
ten opzichte van dingen, mensen, platen, dieren.
En die houding kan ik proberen zo goed moge-
lijk te ontwikkelen en te beleven. Verder kan ik
niet gaan. Er zijn dingen die je niet kunt en niet
hoeft te doorgronden. Wat is de zin van het le-
ven? Die moet je zelf maken. Waarom zijn we
hier? Ik denk niet dat daar een menselijkereden
voor is. Een verklaring daarvoor kan niet en
hoeft dus ook niet."

„Competitie is een van de vreselijke dingenvan
deze tijd. Competitie is heel erg. Waarom zou ik
toch de beste willen zijn? Wat stelt dat voor?

„Of ik me van zon Alders een voorstelling kan
maken? Jazeker, dat wil zeggen: het wezen van

..

" Jules de Corte (66): „De
gelijkwaardigheid
van alle wezens, daar
gaat het om. Meer zijn
dan de ander is een
misverstand."

oud jaar
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Bedelmars zigeuners
eindigt toch in

Joegoslavisch opvangkamp

lijk Joegoslavië. Kawczynski noemt het
een Internierungslager. De zigeunerleider
werd daarop door een politicus omschre-
ven als een man die 'óf geestelijkgestoord
is, óf één van de intelligentste demagogen
is sinds 1945. Maar de politicus had dat
beter niet kunnen zeggen.

HET GETTO
WACHT

De vreugde is inderdaad nogal
ingetogen. Die vrijdag de ne-
gende juni van het afgelopen
jaar. Ruim tweehonderd zo-

genaamde Roma-zigeuners breken na de
éénweek durende blokkade hun bivakbij
de grensovergang Vaals/Vaalserquartier
af. Ook dat kleine meisje, dat er eigenlijk
te ziek voor is, helpt mee. Ze houdt de
pop, die ze van een vrouw uit Vaals gekre-
gen heeft, in haar linker hand. Met haar
rechter helpt ze mee deboel op teruimen.
Ze wordt daarna net als al die anderen
naar touringcars gedirigeerd om gebracht
te worden naar opvangtehuizen in Noord-
rijn-Westfalen en andere deelstaten. De
leider van het gezelschap Rudko Kawc-
zynski, tevens voorzitter van de Unie van
Zigeuners, lacht na de 'goede afloop' als
een boer met kiespijn.'

Want Monika Hielschervan het hoofdkan-
toor van de Unie van Zigeuners in Ham-
burg is er enkele weken geleden samen
met een cameraploeg van de Duitse televi-
sie geweest. De situatie ter plekke bleek
nog veel erger dan de woorden die Kawc-
zynski en Hielscher er vantevoren al aan
hadden gewijd.Tussen de 40.000 en 50.000
mensen leven in het getto van Sutka dicht
op elkaar en onder de verschrikkelijkste
omstandigheden. Zeventig procent van
de bewoners is kind en de kindersterfte is
er hoog. Van medische verzorging is haast
geen sprake.

naar gelang de weersomstandigheden is het er modderig en drassig ofstoffig

gunningen zouden worden afgegeven.
Kawczynski schuwt niet uitdrukkingen
als 'diekomplette Vertreibung'van de Ro-
ma's te gebruiken en zegt diep vanuit zijn
hart dat de Roma's vanaf nu in Groß
deutschland behoren tot de categorie
'wild-waarop-geschoten-mag-worden'.

De Joegoslavische regering ontvangt elf
miljoen Duitse Mark van Noordrijn-West-
falen om het 'integratieprogramma' te be-
kostigen. „En zo bezorgt de deelstaatrege-
ring zichzelf een alibi.om het wegvoeren
van de Roma's te verdedigen," redeneert
Kawczynski. Dat geld zou bedoeld zijn
voor infrastructuur in het getto, riolerin-
gen en andere voorzieningen die de bewo-
ners momenteel nog ontberen. De Unie
van Zigeuners twijfelt er aan dat het geld
ook daadwerkelijk besteed wordt aan het
project. „En mocht het tóch zo zijn, dan
nog hebben dezigeuners er ter plekke niet
veel aan. Want wat moeten ze nou in he-
melsnaam met een kinderopvang-project
in het getto. Als Roma's iets niet nodig
hebben, dan is het kinderopvang..."

De blije gezichten die de Roma's begin
juni na de schijnbaar succesvolle blokka-
de onder de Vaalser hemel op hun gezicht
hadden, is de laatste weken totaal verdwe-
nen. De hoop, dat Duitsland de ere-schuld
die het nog met het zigeunervolk te veref-
fenen had, is totaal verdwenen. Het getto
wacht. Onherroepelijk. De weg er naartoe
is lang en wordt steeds triester.

Na Skopje zijn er eerst die flatgebouwen,
honderden achter elkaar.
Dan volgen al snel de kleine smerige fa-
briekjes langs de kant van de weg.

Dan zijn er de schroothopen.
En enkele kilometers verderop wordt tyet
nog erger. Daar liggen de stortplaatsen
van de Zuid-Joegoslavische stad.

Dan is er die brug waar twee auto's naast
elkaar nog met gemak overheen kunnen.

Maar de weg wordt allengs smaller, stoffi-
ger of - al haar gelang de weersomstan-
digheden - blubberiger.

En dan het getto.
jos van den camp

Hoofdschuddend neemt de charismati-
sche leider afscheid van de blij kijkende
mannen, vrouwen en talloze kinderen.
Maar veel vertrouwen heeft hijzelf niet in
de gewekte verwachtingen dat de Roma-
zigeuners rekening kunnen houden met
een verblijfsvergunning op termijn. En als
de bussen even voor twaalfuur 's middags
toeterend wegrijden en de marechaussee
de dranghekken verwijdert, zegt hij dat
het niet de laatste keer zal zijn dat we hem
zullen zien. Ze zijn per slot van rekening
honderden jaren lang opgejaagd. En waar-
om zou daar nu plotseling een einde aan
komen. „Bis bald.", zet zijn hoed op en
verlaat als laatste het terrein bij de grens-
overgang.

Hutten
Licht, water en riolering zijn voorzienin-
gen die er niet bestaan. In de zomerse pe-
rioden zijn epidemiën aan de orde van de
dag en in de zomer staan de zigeuners er
tot hun knieën in de modder en hun eigen
poep, zo meldden het camerateam en
Hielscher de minister-president van
Noordrijn-Westfalen midden december
per brief. «Degelijke huizen van steen zijn
uitzondering. Velen wonen in kartonnen-
en golfplaten-hutten. Of ze hebben onder-
dak gevonden in de bouwvallige huisjes
die er in 1963 zijn neergezet als tijdelijke
onderkomens na de aardbeving. Het zijn
inmiddels krotten. '
De deelstaat-minister Herbert Schnoor
van binnenlandse zaken was degene die
begin december tijdens het kabinetsover-
leg het voorstel indiende om 1.000 van de
5.000 Roma-zigeuners in Noordrijn-West-
falen een verblijfsvergunning te verstrek-
ken. Maar de andere leden van het kabi-
net, met de minister-president Johannes
.Rau voorop, gingen daar niet mee ak-
koord en uiteindelijk werd een voorstel
aangenomen dat 'integratie' van de Ro-
ma's in Joegoslavië voorstaat. Alom
wordt Rau woordbreuk verweten omdat
zijnregering destijds bij de grens bij Vaals
'de indruk had gewekt' dat er verblijfsver-

Begin deze maand heeft de deelstaatrege-
ring van Noordrijn-Westfalen namelijk ge-
heel onverwacht de beslissing genomen
om 1.400Roma-zigeuners zogenaamd vrij-
willig terug te sturen naar Joegoslavië. En
als die 1.400 niet vrijwillig gaan, dan gaan
ze onvrijwillig; dan worden ze op het
vliegtuig gezet. Waar ze dan terecht ko-
men, heeft de deelstaatregering er niet
meteen bij gezegd. De 1.400 Roma-zigeu-
ners worden op transport gezet naar een
opvangkamp in Sutka bij Skopje in zuide-

Demagoog
Hij heeft gelijk gekregen. Al had hij dat
niet willen hebben.

, aan het einde van de weg die steeds smaller wordt, ligt het getto
il

" In een sporthal in Eschweiler streken de Roma-zigeuners 1
juni afgelopen jaar na een weken durende bedeltocht door

Westduitse steden neer. Ze besloten tot een grensblokkade in
Vaals/Vaalserquartier om verblijfsvergunningen af te

dwingen. Foto: dries linssen

L Ussen de 40.000 en 50.000 Roma-zigeuners leven in Sutka in onderkomens die
f omschrijvingschrijving 'huis' niet waard zijn.

Zaterdag 29 december 1990 ♦ 23..

oudjaar

" Rudku
Kawczynski
neemt na de
één week du-
rende blokkade
bij VaalslVaal-
serquartier op
7 juniafscheid
van de Roma's
die onderge-
bracht worden
in opvangte-
huizen in
Noordrijn-Wes
tfalen en elders
in Duitsland.
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lOp 25 januari trok een orkaan
" met windstoten van 160 km/uur

over Nederland. Het verkeer kwam vol-
ledig stil te liggen en de -ravage was
enorm. 'Ergens' in het land plette een
omvallende boom een deel van een
monumentaal pand,
a) van waaruit tot dan toe steeds het

bekende zondagse tv-discussie-
programma Het Capitool werd
uitgezonden.

b) ten gevolge waarvan de gebruike-
lijke Nieuwjaarsreceptie voor het
Corps Diplomatique in Nederland
niet kon doorgaan.

c) waarin de ambassade van de Sov-
jetunie was gevestigd.

2 Een genie dat gek werd van een-
■ zaamheid... Honderd jaar gele-

den overleed Vincent van Gogh. Naar
aanleiding daarvan werden in ons land
twee overzichtstentoonstellingen ge-
houden, waarop vrijwel het complete
overgeleverde werk van deze belangrij-
ke grondlegger van de moderne schil-
derkunst werd gepresenteerd. Vincent
die in juli 1890 overleed, ligt met zijn
broer Theo begraven
a) op het kerkhof van Auvers-sür-

Oire.
b) in zijn geboorteplaats Zundert.
c) op de begraafplaats van een mijn-

dorpje in de Borinage.

3 Door 'Oort' veranderde er in 1990
■ nogal wat aan de belastingen.

Wat de aftrekposten betreft, geldt nu
dat tekstverwerkers, computers en der-
gelijke en beeldapparatuur
a) aftrekbaar zijn met een drempel

van 800 gulden per jaar;alleen de
meerdere kosten zijn voor de
werknemer aftrekbaar.

b) voor het eerst ineens helemaal af-
trekbaar zijn.

c) evenmin aftrekbaar zijn' als radio-
en tv-toestellen.

4 Een bekende voetbalinternatio-
" nal uit het schitterende Oranje-

elftal van 1974 werd bij een Belgische
voetbalvereniging op non-actief ge-
steld. Wie?
a) George Kessler bij Standard Luik.
b) Ruud Krol bij KV Mechelen.
c) Kees Rijvers bij Tongeren.

5 Hij overleed, 58 jaar oud. In zijn
■ glorietijd had hij een grote groep

niet onbemiddelde, maar in een menta-
le crisis geraakte 30-ers en 40-ers uit
de hele wereld achter zich verzameld.
Ook in Nederland. Om wie gaat het?
a) Mahatma Gandhi.
b) Shree Rajneesh, beter bekend als

Bhagwan.
c) de predikant Billy Graham.

6 In de eerste week van 1990 ver-
" liet dictator Noriega de pauselijke

nuntiatuur in Panama-stad en
a) gaf hij zich over aan de Amerika-

nen, nadat hem door de pauselij-
ke nuntius aan het verstand was
gebracht dat asiel in een derde
land geen haalbare optie was.

b) vluchtte hij op buitengewoon han-
dige wijze naar Costa Rica, waar
hij buiten het bereik van de Ame-
rikaanse justitie bleef.

c) werd de van drughandel verdach-
te generaal door een Colom-
biaans maffia-commando per he-
likopter uit Panama weggeioodst.

7 De ministerraad ging akkoord
■ met het voorstel van minister Da-

les om 37 gemeenten te vragen mee te
werken aan de ontwikkelingvan conve-
nanten op het gebied van sociale ver-
nieuwing. Welke drie Limburgse ge-
meenten ontvingen zon verzoek?
a) Heerlen, Sittard, Maastricht.
b) Maastricht, Kerkrade, Roermond.
c) Venlo, Heerlen, Maastricht.

8 In dezelfde maand kozen miljoe-

" nen Nederlanders nieuwe ge-
meenteraden. Vergeleken met de
raadsverkiezingen van 1986
a) bleef dePvdA op hetzelfde niveau.
b) kwam de PvdA tot haar beste na-

oorlogse resultaat.
c) leed de PvdA een dramatisch ver-

lies.

9 In de eerste voorlopige regering
" van Roemenië na de val en de

executie van Nicolae Ceausescu was
Sergiu Celac minister van
a) justitie.
b) chemische en olie-industrie.
c) buitenlandse zaken.

If\ In opdracht van het parlement
l/a voerde de Universiteit van

Brabant een onderzoek uit naar het
imago van de Tweede Kamer. De on-
derzoekers oordeelden dat
a) de Nederlandse Tweede Kamer

het summum van democratie uit-
straalt.

b) er door alle partijen meer vuur in
de debatten moet worden gelegd.
Een kijkje in het Griekse parle-
ment zou in dit opzicht inspire-
rend op de Kamerleden kunnen
werken.

c) deKamer te veel het toneel is van
ruzies en conflicten en weinig
idealisme en daadkracht aan de
dag legt.

1.1 In de vroege namiddag van 11
I ■ februari verliet Nelson Mande-

la als vrij man de Victor-Verstergevan-
genis (Kaapprovincie). 's Werelds be-
roemdste politieke gevangene kwam
vrij na een gevangenschap van 'a) elf jaar op het Robbeneiland.
b) 27 jaar.
c) exact 13 jaaren 45 dagen.

IA Houder van het wereldrecordtLm op de 100 meter hardlopen is,
na een door de Internationle Atletiek
Federatie aangebrachte correctie
a) Edwin Mozes met 9,68 seconden.
b) Carl Lewis met 9,92 seconden.
ei Ben Johnson met 9.79 seconden.

IQ Patricio Aylwin Azocar aan-
O. vaardde medio maart het pre-

sidentschap van
a) de Dominicaanse Republiek.
b) Chili.
c) de Kaapverdische Eilanden

IA De voorzitter van de Westduit-
*"T« se Sociaal-Democratische

Partij, Hans-Jochen Vogel, droeg de
nieuwe SPD-kandidaat voor het bonds-

kanselierschap voor. De keuze viel op
a) Oskar Lafontaine.
b) Johannes Rau.
c) Willy Brandt.

Ir- Ook dit jaarvergden felle bot-3. singen in de provincie Kosovo
tal van mensenlevens. De provincie
Kosovo maakt deel uit van
a) Joegoslavië
b) Albanië
c) Bulgarije

1/> Door een 3-1 zege in de finaleD. werd het Nederlands heren-
hockeyteam wereldkampioen. Tegen-
stander van Oranje in de eindstrijd te
Lahore die door 55.000 mensen werd
bijgewoond, was
a) Australië.
b) West-Duitsland.
c) Pakistan.

1""» Dat was 't dan, op 9 februari
f ■ omstreeks 19.50 üur. De vol-

gende maansverduistering is op
a) 5 maart 1999.
b) 29 februari 1991
c) 10 december 1992.

IQ Het Britse weekblad Harpers
O. and Queen weet het precies.

De rijkste vrouw van Europa is
a) Athina Roussel, dochter van wij-

len Christina Onassis.
b) koningin Elisabeth van Groot-

Brittannië.
c) Grete Schickedanz, Westduitse,

eigenares van het postorderbe-
drijf Quelle.

raten zou het gaan om zogenaamde
krytonen,
a) kostbare kristallen die nodig zijn

voor de vervaardiging van laser-
apparatuur.

b) zeer snelle elektronische schake-
lingen die gebruiktworden om de
conventionele explosieve ladin-
gen van een kernraket te ontste-
ken.

c) een onontbeerlijk onderdeel bij de
constructie van olieboren, zoals
die sinds enkele jaren worden ge-
bruikt.

AP Op de derde internationale
tbOti Noordzeeconferentie in Den
Haag
a) opperde Maij-Weggen het plan om

tankers met een laadvermogen
van 150.000ton en meer voortaan
uit Het Kanaal te weren ten einde
het gevaar voor ecologischeram-
pen te verkleinen.

b) weigerde het Verenigd Koninkrijk
in te stemmen met het besluit ra-
dioactief afval niet in de zeebo-
dem op te slaan.

c) besloten alle deelnemende landen
meer vis in de Noordzee uit te zet-
ten om van het gezanik over
vangstquota af te komen.

"QC De eerste vrije en geheime
"£o> verkiezingen in de DDR ein-
digden in een eclatante overwinning
voor de 'Alliantie voor Duitsland', die
48,12 procent van de stemmen behaal-
de. In de Alliantie voerden drie partijen
gezamenlijk campagne. Welke?
a) CDU, DSU en Democratisch Be-

wustzijn.

TEST UW FI
Neem de uitdaging aan, test uw feitenkennis. Voor
de twintigste maal legt het Limburgs Dagblad zijn
lezers de Oudejaarsquiz'voor. Een jubileum dus.
Het is - de traditie wil het zo - ook ditmaal een pit-
tig vraag- en antwoordspel met de nodige haken
en ogen.
Weer bestaat de quiz uit 90 vragen over feiten en
gebeurtenissen uit een zeer bewogen jaar, te we-
ten 88 tekstvragen en twee opgaven aan de hand
van foto's.
De Golfcrisis bevindt zich onverminderd in een ex-
plosieve fase, 45 jaar na de verwoestende Twee-
de Wereldoorlog vierden de twee Duitslanden hun
hereniging, in Groot-Brittannië trad de IJzeren

Lady, Margaret Thatcher, uit het strijdperk, Nelson
Mandela kwam vrij en Oost en West groeiden ver-
der naar elkaar toe.
Wat de vragen 1 tot en met 89 betreft, is telkens
maar één van de antwoorden achter elke vraag
het juiste.Opgave 90 - een reeks van veertig por-
tretten - geldt als één vraag. Zij moet dus in haar
geheel goed worden beantwoord. Het is de be-
doeling dat ü de getallen vóór de omschrijvingen
aanbrengt in de hokjes onder de bijpassende fo-
to's, die in het tableau door elkaar staan.
Het Limburgs Dagblad looft de volgende prijzen
uit:

HOOFDPRIJS VAN ’ 500,- am
en verder 2
tweede prijs van ’ 250,- c
derde prijs van ’ 125,- H v
vierde prijs van ’ 100,-
-vijfde prijs van ’ 75.- L
en vervolgens
acht prijzen van elk’ 50,- en twaalf prijzen r®

’ 25. c"

WIE WINT? j^
Winnaar van dc hoofdprijs is degene dHd

c) de mensen* steeds minder hun
eigen falen en feilen gingen in-
zien.

QQ In april werd Rauf Denktash
OOa herkozen als president van de
Turkse Republiek Noord-Cyprus
(TRNC). Hoe staat Nederland tegen-
over het bewind van Denktash?
a) Nederland erkent de TRNC sinds

het bestaan ervan in 1975.
b) Nederland onderhoudt geen be-

trekkingen met de TRNC.

opnieuw in. De vorige kerkwijding van
de Servaas vond plaats op
a) 15 augustus 1940.
b) 25 december 1890.
c) 12 augustus 1039.

QQ Aiax Amsterdam werd natio-
OOi naai voetbalkampioen. Het
ene, voor de titel nog ontbrekende punt
werd behaald in de uitwedstrijd tegen
NEC (1-1). Hoe dikwijls kwam Ajax tot
dusver in het bezit van de titel?
a) 23 keer.
b) elfmaal.

AA België, Frankrijk, West-Duits-
■T^r. land, Nederland en Luxem-
burg ondertekenden in juni het zoge-
noemde Schengen-akkoord dat hen
verplichtte om ingaande 1 januari 1992

a) meer asielzoekers dan tot dusver
toe te laten.

b) alle controles aan hun binnen-
grenzen af te schaffen, inclusief
paspoortcontroles op luchtha-
vens voor vluchten tussen de on-
dertekenende landen.

IQ Wereldkampioen snelschabt-
«7. sen bij de allrounders werd de

Noor Johann Olav Koss die op de 10 ki-
lometer als het ware naar de titel werd
getrokken. Door wie?
a) Ben van de Burg.
b) Bart Veldkamp.
c) Leo Visser.

Aft De eerste buitenlandse reisaCUa van Vaclav Havel als presi-
dent van Tsjechoslowakije ging naar
Oost- en West-Duitsland. Dit beteken-
de een breuk met de traditie, omdat het
gewoonte was 'geworden dat leiders
van Oostbloklanden eerst een bezoek
brachten aan
a) Paus JohannesPaulus 11.
b) Peking.
c) Moskou.

Q*4 In een extra editie van het
aC I . (Belgische) Staatsblad ver-
scheen een door alle in het land verblij-
vende ministers ondertekend besluit
dat koning Boudewijn zich in de onmo-
gelijkheid bevond om te regeren. De
koning had de regering laten weten dat
hij
a) de ondertekening van de wet op

de zwangerschapsafbreking niet
in overeenstemming kon bren-
gen met zijn geweten.

b) voor eens en altijd verschoond
wilde blijven van de onwettelijke
manoeuvres van deVoerense ex-
burgemeester José Happart.

c) er absoluut niet mee kon instem-
men dat Belgische parachutisten
naar Rwanda werden gestuurd
om daar ten gunste van het dicta-
toriale bewind het vuile werk op
te knappen.

QQ Na het aftreden van JorisaCaaCa Voorhoeve als fractieleider
van de VVD in de Tweede Kamer werd
binnen de liberale partij scherpe kritiek
geuit op een bepaald persoon als de
man die Voorhoeve had laten struike-
len. Tegen wie was die 'beschuldiging'
gericht?
a) Leen Ginjaar.
b) Hans Wiegel.
c) Frits Bolkestein.
qq Hij stierf, 64 jaar oud, aan
atCOa maagkanker. Tweemaal was
hij president van El Salvador, van 1980
tot 1982 en van 1984 tot 1989.
a) José Napoleon Duarte.
b) Rafael Angel Calderon Foumier.
c) Julio Maria Sanguinetti.

*yA De toch al gespannen betrek-aa.**ta kingen tussen Irak en Groot-
Brittannië raakten verder in het slop
toen in maart op het vliegveld van
Heathrow 40 militaire apparaten wer-
den onderschept die op weg waren
naar Bagdad. Er volgden vier arresta-
ties. Bij de 40 in beslag genomen appa-

b) Liga van Vrije Democraten, Allian-
tie '90 en CDU.

c) FDP, Liberale Partei Ostdeutsch-
lands en CDU/CSU.

Q«y Er kwam een nieuwbriefje van
C. I . ’ 25 in omloop. Het bankbiljet
kreeg de naam van het watermerk:
a) grijsstaartje. "
b) kanariepietje
c) roodborstje.

QQ Felle protesten tegen de poll
«CO. tax in heel Engeland. Poll tax
is een
a) solidariteitsheffing die ten goede

zou moeten komen aan de laag-
ste inkomensgroepen in Groot-
Brittannië.

b) vermogensbelasting
c) gemeentebelasting.

Aa De milieuorganisatie Green-
at.«tf a peace onthulde de naam van'
de haars inziens smerigste rivier van
Europa. Die heet de
a) Elbe.
b) Maas.
c) Loire.

AA Adrie van der Poel won deOUa 25ste uitgave van de Amstel
Gold Race
a) in een spannende eindsprint.
b) nadat de voor hem gefinishte Belg

Luc Roosen wegens het wegdu-
wen van Jelle Nijdam, vlak voor
de eindmeet, gediskwalificeerd
werd.

c) met een voorsprong van 2.56 mi-
nuten op Pedro Delgado.

Q^ De Amerikaanse Academie
ü I ■ voor Kindergeneeskunde
maakte bekend dat langdurig televisie-
kijken kinderen in de VS
a) vervormt tot eigenwijze mormels,

die bovendien uitblinken in lui-
heid en arrogantie en met wie
geen land te bezeilen is.

b) naar een hoog intelligentiepeil tilt.
c) dik en gewelddadig maakt.

QQ Bisschop Ernst van Breda
Ofai toonde zich voorstander van
terugkeer van de biecht in een nieuwe
opzet. Hij denkt daarbij aan een ge-
sprek in de biecht waarbij geestelijke
hulp wordt geboden. Dat de biecht in
onze streken sterk in onbruik is ge-
raakt, komt volgens Ernst doordat
a) er bij de biecht oude stijl meer

aandacht bestond voor geboden
en verboden dan voor de mens
en zijn geweten,

b) onder de katholieken gaandeweg
het besef toenam dat biechten
haaks stond op het recht op be-
scherming van de persoonlijke
levenssfeer,
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Het vijfjarige Britse jongetje dat in
augustus in een propaganda-
filmpje met de Iraakse president
Saddam Hoessein op de televisie
verscheen, heeft in Londen de
dapperheidsmedaille voor kinde-
ren gekregen. De medaille werd
hem in Westminster Abbey uitge-
reikt door Sarah Ferguson, herto-
gin van York en echtgenote van
prins Andrew. Tijdens het filmpje
waarin de kwetsbaarheid van de
buitenlandse gijzelaars in Irak dui-
delijk naar voren kwam, aaide
Saddam het jochieover de bol. De
jongenen zijn moeder behoorden
tot de eerste groep vrijgelaten gij-
zelaars. Zijn vader keerde pas^ in
december terug. Hoe heet de jon-
gen?
a) Stuart Lockwood
b) Paul Ferguson
c) Derrick Tompson

c) De belangen van Nederland in de
TRNC worden in Nicosia behar-
tigd door de ambassade van
Zwitserland.

*yA De Sovjetrus Sergej BoebkaO"Ta vestigde in de Oekraïnse stad
Donetsk een nieuw wereldrecord pols-
stokhoogspringen met een hoogte van
a) 5,98 meter.
b) 6,05 meter.
c) 4.39 meter.

OF Bij de in april gehouden ver-
OOa vroegde algemene verkiezin-
gen in Griekenland, de derde binnen
een jaar, werd de impasse doorbroken,
die na de onbesliste stembusgangen
van juni en november '89 was ontstaan.
Met de steun van een splinterpartijtje
kwam de conservatieve partij Nieuwe
Democratie aan het bewind. Premier
werd
a) Konstantinos Mitsotakis.
b) oud-president Konstantin Kara-

' manlis
c) de naar het conservatieve kamp

overgelopen socialist Papan-
dreou.

Q A In Noord-Italië overleed op 97-OOa jarige leeftijd Luis Trenker
a) de fabelachtige doelman van het

Italiaanse voetbalelftal dat in
1938 wereldkampioen werd.

b) die de Zuidtirolers aanvoerde in
hun strijd om afscheiding van Ita-
lië en herinlijving bij het moeder-
land Oostenrijk.

c) de bekendste berggids die het al-
pinisme ooit heeft voortgebracht.

Q"7 Met een indrukwekkende pon-
Of a tificale plechtigheid wijdde
kardinaal Simonis na een tien jaar du-
rende restauratie de St. Servatiuskerk

c) evenveel als Anderlecht in België,
18 maal.

QQ Hoe deed Nederland het op
O*t/. het 35ste Eurovisie-Songfesti-
val in Zagreb?
a) Nederland werd gediskwalifi-

ceerd, omdat het lied in het En-
gels werd gezongen, hetgeen in
strijd was met de reglementen die
voorschrijven dat de deelnemen-
de landen uitsluitend in hun
eigen taal voor het voetlicht mo-
gen treden.

b) Nederland behaalde een povere
vijftiende plaats.

c) Nederland kwam, zag en zegevier-
de voor de zesde maal in het be-
staan van het songfestival.

Af\ Frank Reed haalde de voorpa-
fU ■ " ginavan vrijwel alle dagbladen
ter wereld. Hoezo?
a) Een radicale groep in Libanon die

hem sinds 9 september '86 ge-
vangen hield, liet de Amerikaan
vrij.

b) Deze astronaut zal over twee jaar
de derde Amerikaan zijn, dievoet
op de maan zet.

c) Voorzitter van het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden diewei-
gerde naar Bagdad te gaan om
daar vrijlating van Amerikaanse
gijzelaars te bepleiten.

AM De Baltische staten blijven
f I ■ zich roeren. Volledige herwin-
ning van de vrijheid en zeggenschap
over hun eigen land, dat is hun uitein-
delijke doel. Daartoe 'vaardigden de
drie elk een eenzijdige onafhankelijk-
heidsverklaring uit. Moskou eiste her-
roeping van die verklaringen en paste
op een van de Baltische staten econo-
mische sancties toe. Op welke?
a) Litouwen
b) Estland
c) Letland

a Q Deze vooraanstaande radica-
4aCi lé populist en een van de felste
critici van president Gorbatsjov, werd
gekozen tot voorzitter van de Russi-
sche Opperste Sovjet, waardoor hij de
facto president werd van de Russische
Federatie, de grootste en machtigste
republiek in de Sovjetunie. Wie?
a) Boris Jeltsin
b) Vytautas Landsbergis
c) Nikolaj Ryzjkov

A*i Tussen de 35.000 en 36.000
tOi doden, zon 60.000 gewonden
en een kolossale ravage. Dat was de
balans van een krachtige aardbeving
met een serie naschokken in Iran. Het
buitenland zat niet stil. Teheran zei dat
alle hulp welkom was, behalve van
a) de VS en China.
b) Zuid-Afrika en Israël.
c) Irak en de Sovjetunie.

c) één nieuw uniform BTW-tarief van
12 procent in te stellen.

A[Z Nadat door president lliescutOa opgetrommelde mijnwerkers
op het betogerstoneel in Boekarest wa-
ren verschenen, begonnen deze met
knuppels en staven in te slaan op 'orde-
verstoorders. Er vielen zes doden en
502 mensen belandden in het zieken-
huis. Het buitenland reageerde woe-
dend. De VS
a) verklaarden dat alle niet-humani-

taire hulp zou worden opge-
schort, totdat het democratise-
ringsproces was hersteld.

b) verbraken de diplomatiekebetrek-
kingen met Roemenië.

c) stelden het vertrek van lliescu als
voorwaarde voor verdere hulp-
verlening.

A a Het eerste.Oostblokland dat te4Di kennen gaf zich zo snel moge-
lijk uit het Warschaupact te willen terug-
trekken, was
a) Hongarije.
b) Polen.
c) Tsjechoslowakije.

A^ Dolf van der Linden werd 75H" f ■ jaar. Kent u hem nog, deze
a) oud-international, tevens oud-

midvoor van DOS Utrecht.
b) oudste broer van ex-staatssecre-

taris René van der Linden.
c) oprichter van het Metropole Or-

kest.

De Auto van het Jaar 1991*rOa komt uit Frankrijk. Het is de
a) Renault 5 de Luxe.
b) Renault 25 SG.
c) Renault Clio.

A Q Ene Christian van Enckevoort
■T*7a uit Nistelrode kwam plotseling
in het nieuws. Waardoor?
a) Hij deed eindexamen Gym-B in ne-

gen vakken in plaasvan zeven en
scoorde acht tienen.

b) Christian ging op vakantie in Koe-
weit en was daar nauwelijks een
dag, toen hij door de Iraakse in-
vasie werd verrast en op trans-
port naar Bagdad werd gesteld.

c) Deze uitmuntende schaker speelt
volgende maand in Maastricht
vijf partijen tegen de professio-
nele geweldenaar Gari Kasparov.

I
CA Op het WK voetbal in ItaliëOls. stelde Nederland teleur. Oran-
je begon erg zwak, herstelde zich na-
dien enigszins zonder tot grootse pres-
taties te komen en speelde zijn beste
wedstrijd tegen West-Duitsland die
door Nederland met 2-1 werd verloren.
Twee spelers kregen in dit duel rood.
Wie?

a) Rijkaard en Matthaus. '
b) Van Tiggelen en Voller. L ]
c) Voller en Rijkaard.

C^ Op 18 juli werd het leger *O I ■ Koeweit in staat van alarmP"
bracht na een beschuldigende ■6r
spraak van de Iraakse president S[ r
dam Hoessein en een nota diera
Iraakse minister van buitenlandsel*
ken, Tariq Aziz op de 15de van dei
de maand aan de secretaris-gener
van de Arabische Liga had gestuurd "-

zijn nota n
a) beschuldigde Aziz Koeweit ener

tijdens de Golfoorlog (lrak-lre n
Iraaks grondgebied binnen ,
drongen te zijn en daar milittg,
vestigingen en olie-installatieSig
hebben geplaatst. Aziz beweeg,
dat Koeweit sinds het uitbrel
van de Golfoorlog in '80 g%
hoeveelheden olie had gestoL,
uit het zuidelijke gedeelte van' 'olieveld Rumalla. |

b) beschreef Aziz uitvoerig het | ,
staan van een Iraans-KoeweL
Koerdische samenzwering, irr
tot doel had een eind te matg,
aan het bewind van SadoV:
Hoessein. Br

c) eiste Aziz namens de regering
Bagdad dat Koeweit onmiddeL
zou overgaan tot verlaging *L
de olieproduktie met 159.000L
ten per dag, omdat de Koeweit
overproduktie de verhouding
binnen de OPEC volledig op f
kop zette.

ei

CQ De Koninklijke Harmonie VOaC. Thorn werd glorieus winnt
van een groot internationaal blaasfyi
ziekconcours, Coups de Vents, |
Frankrijk. In welke stad werd dit c-h*
cours gehouden? i
a) Parijs. ->
b) Le Havre. '■'c) Marseille 2

le
|~Q Aan de vooravond van de 'fin
OOi le van het wereldkampio**1
schap voetbal vond in Rome een unj'
concert plaats, waaraan de beroertf
tenoren José Carreras, Placido DoiH»
go en Luciano Paverotti meewerktw
Waar precies werd dit concert gei
ven? cl

L
a) In de Thermen van Caracalla. "
b) Op het Forum Romanum.
c) Op het Sint-Pietersplein.

[ZA Verslagenheid in het VenlJo*Ta verpleeghuis Maria Auxiliatp
nadat daar kort achter elkaar een aH
tal bejaarden overleed. De sterfge^i
len waren een (indirect) gevolg van
a) een griepepidemie.
b) salmonella-besmetting.
c) koolmonoxyde-vergiftiging. F

CC De actrice Sara HeybKr
00. overleed, 98 jaar oud, in *T
sterdam. Zij heeft onder bijna alle gT
Nederlandse toneelleiders gespe*f(
Haar grootste toneelsucces was f'
a) 'Arsenicum en oude kant. *,

b) 'Geleerde Vrouwen. L
c) 'De Kleine Zielen.

CC Naar schatting 5000 Albat
00. zen bestormden in TiranaJ.ambassades van buitenlandse <x
gendheden en smeekten massaal J,
politiek asiel. Aanvankelijk weige^
het regime, later - na tussenkomst j
VN-chef Perez de Cuellar - stemde ■
toch in met het vertrek van de vluctf*
lingen. De meeste Albanezen verlie'|(
het land r
a) heimelijk. Griekse bussen bra<

ten de vluchtelingen van Tir"6naar Athene.
b) in door de VS beschikbaar ges*cde mammoet-transportvlieg-g,

gen. «
c) gezamenlijk per schip vanuit jj,

havenstad Durres.

r-"J Het Oud Limburgs Schu««

_
Of. feest werd dit jaar gewon^
door
a) St. Dionysius uit het Belgis*\;

Opoeteren. i,
b) St. Gregorius de Grote uit BrU> [

sum. Joc) Sankt Sebastian uit Kornelin* 1,
ster bij Aken.

CQ In de vroege ochtend vaf1 ,
OOa augustus viel Irak Koeweit jj(,
nen. Ongeveer 30.000 van de 100*2,
Iraakse militairen die aan de uo» J
grens van Koeweit verzameld wan
trokken in een eerste aanval de af*
over. De Irakezen die slechts gerij
tegenstand ontmoetten, vorder"
snel. De emir van Koeweit werd kof* Jde inval per helikopter naar Sa<^;'
Arabië gevlogen. Hoe luidt zijn na*-*l''
a) Sjeik Chedli al-Choedoroem. f
b) Sjeik Jabir al-Ahmad al Jabif 0

Sabah. <■c) Sjeik Abdel GamalNasser. ,
FA Kort na dé bezetting van0.7 aweit door Irak werden *Amerikaanse troepen, gevolgd "Jstrijdkrachten uit diverse Europa
Arabische en Aziatische landen |jf j
Saoedi-Arabië en de Perzische
gestuurd om het koninkrijk te besc"
men tegen (mogelijke) aanvallen
Irak en druk uit te oefenen op Sad^

srdag 29 december 1990 "24
limburgs dagblad oud jaar



n, zodat deze zijn troepen uit
zou terugtrekken. Waaruit be-

-5 Nederlandse bijdrage aan de
°nale strijdmacht?

er * fregatten, een squadron
rm"9evechtsvliegtuigen en een
e fSnveger.
it s[ marinefregatten en een be-
jie'fadingsschip.
se eenheid baggerspecialisten,
de} fregatten en een medisch
mer

De Stichting Opera Zuid die
met ingang van 1991 de ope-er,ening in onze provincie gaat

<"lr6n, benoemde in augustus zijn

'en' directeur, Aiden Lang. Van
iliWge|s operagezelschap is Lang
neig?
re*si■,°f Birmingham Touring Ope-

sto -1 National Opera.
7'sh National Opera.

Na een langdurige ziekteBt , overleed in het Belgische Ede-we*"iptekenaar Willy Vandersteen,

'' .Nationale bekendheid verwierf
van Suske en Wiske.

do**rste 'echte' Suske-en-Wiske-. erscheen in 1947 onder de titel
ineen Wiskedek, J*t eiland Amoras'.
KTina'-i/fil61 hysterievan deverdwenen
m?ici'
P I i-En wat een Goalkeeper is, we-

ten we nu ook. Of wisten we
er"lijk al niet lang?

3 '"Jrrimer 1 in een voetbalelftal,
nrl' wel doelman of keeper ge-buid.
s' hoogwaardig stuk afweerge-<*ut..

'hternationaal, in Luxemburg
tomend en voor heel Europa
'temd sportblad, dat in korte
i*'in oplagezag groeien tot 2,8
|°en exemplaren.,«

no' In Aken werd de internationale
urk Karel-de-Grote-Prijs 1990 toe-
slaan
-"^ojuist gekozen president van
'^n, Lech Walesa.je? Tsjechoslowaakse president

Jj'av Havel.. :!or*gaarse ex-ministervan bui-
"andse zaken, Gyula Hom.

iDe AkO literatuurprijs 1990
w 9ing naar
atts Pointl.aj.'^e Raskin
e*is Ferron.n

["!'i stapte op, maar niet nadat
' hij zijn ontslagverzoek in een
*n de Tweede Kamer had toege-

,jLn fragment hieruit: gezien de
Afivrideze beschu|digin9en heb ik
"*l Adellijk tot de minister van justi-
'!3i6 ncJ met het verz°ek de riiksre-
3<\ een onderzoek naar de juist-
f 'de beschuldigingen te laten in-
f ■■"") Het onderzoek heeft geen
-^aanwijzing opgeleverd dat amb-

( Var> de Algemene Inspectie-
jtinh bare feiten of andere onre"

af)teiH den hebben gepleegd..."
ïl ld hij het voor gezien. Wie?
C/oorhoeve.
êj* Bolkestein.
'hl nP 1 september besloot mi-
itwar!Ster Maij-Weggen de boete
'00 Üden van ’25 te verhogen
Jrs*>' oe reageerden de kanton-

a' namen het bes|uit van Maij.
.Ae s?o» 9reti9 over-
'Jde en vast te houden aan de
*'en h" Van f 60 tot f 75"
/Beri u

e omvang van het zwart-
lQrj onden zij deverhoging tot[ u n«>g te gering.

I, d
uerland begon de aanloop

"P het EK voetbal in 1992 al-
g. indrukwekkend. Oranje
n !>LÜOrtO met 1-0 onderuit te-
r, Jftugal.

ir*. lechts met 2-0 van de Grie-

** Fin,!lelsinki 9rote moeite met,nr>en (o-i)

Hf» w! eenw°rding van Duitsland
K^ 9ereallseerd°p

afc*«nberT ri

). [JfK
ha Gorbatsjov kreeg de

j*9e pn*s voor de Vrede 1990
hi ' als&**o a"der heeft

*ha Una
v°or opheffing van War-Nat e" NAVO'fd k

*r o"00-- zijn toedoen een
PrlooiA m aan de langdurigek*- '"Afghanistan.
Kpe*o udende rol "ij de Oost-
*eei ndi„ hervormingen en hetQl9en van deKoude Oorlog.

I» wii7 Post ljet op een sombereKor-A, van zich horen: 335
■r9se 9aan dlcht' waaronder 371% p-pp Vest|gmgen. Inkrimping,
k "'s noodzakelijk, omdats meer gebruik wordt ge-
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Oplossingen dienen uiterlijk maandag 21 januari
1991 in ons bezit te zijn. Vermeld bij de oplossing
uw bankrekening- of gironummer.

""ssing foutloos inzendt dan wel het
"intal punten (meeste goede antwoor-
Zijn er meer goede inzendingen dan

e prijzen, dan zullen de prijswinnaars
I-I van loting worden aangewezen. UITSLAG

Als u vraag 90 opgelost hebt, zult u merken dat de
getallen van 1 tot en met 40 in de hokjes onder de
foto's door elkaar staan. Dat kan ook niet anders.
Welnu, in uw antwoord achter vraag 90 zet u de
getallen in de door'u gevonden volgorde. Let wel,
u begint linksboven op het tableau en werkt ach-
tereenvolgens in horizontale richting rij na rij af.
Voorbeeld vraag 90: 7-23-12-41-5-7 enzovoorts.

leedingen, en dat kan mits u abonnee
iburgs Dagblad bent, dient u uw oplos-

=n aan: Limburgs Dagblad, t.a.v.
ctie, postbus 2610, 6401 DC Heerlen. Op de briefkaart of in de linkerbovenhoek- van de

envelop dient te worden vermeld: Oudejaarsquiz.

Veel succes allemaal en een voorspoedig 1991

In ons nummer van zaterdag 2 februari 1991 zul-
len wij de uitslagvan de quiz en denamen van de
prijswinnaars bekendmaken.

Over deze Oudejaarsquiz wordt geen correspon-
dentie gevoerd. Personeelsleden van het LD en
hun familieleden zijn van deelneming als hierbo-
ven omschreven uitgesloten.

het HST zijn grootste triomfen gevierd?
Als
a) Bèr.
b) Sjeng.
c) Sjarel.

77 Haar vertrek kwam als een
tin complete verrassing. Marga-
ret Thatcher trad af, haar 'pupil' John
Major trad in de voetsporen van de IJ-
zeren Lady. Wanneer werd 'Maggie'
voor de eerste maal premier?

b) ten gevolge van een auto-ongeluk
op de kustweg door Monaco.

c) in de laatste trainingsronde van
de Formule I-race, voorafgaande
aan de Grote Prijs van Frankrijk.

■y A Een Limburgse kunstenaar
I **» a bracht de inwoners van het

Duitse mijnstadje Hückelhoven danig in
beroering. Zijn in opdracht van het
stadsbestuur vervaardigd kunstwerk,
geplaatst aan de ingang van de stad,
veroorzaakte een storm van protesten.
Wie is die kunstenaar?
a) Lo van der Linden.
b) Dré Devens.
c) Gerard Schuwirt.

■7C De Veiligheidsraad van de VN
f Oa nam in november resolutie
678 aan. Met 12 van de 15 stemmen. In
deze resolutie
a) wordt het gebruik van militair ge-

weld om Irak uit Koeweit te ver-
drijven, toegestaan.

b) wordt op Saddam Hoessein een
beroep gedaan, Koeweit te ont-

21. Nieuwe, veelbesproken ster aan het Brit-
se voetbalfirmament.

20. Greta Garbo werd 84. Zij vierde triomfen
met films als Mata Hari, The Painted Veil
en Ninotchka.

22. IRA-terroriste die in de bossen van Meer-
Ie tijdens schietoefeningen werd over-
meesterd.

23. Wilde Thatcher als premier aflossen,
maar moest uiteindelijk in John Major zijn
meerdere erkennen.

1. Goede vriend van prins Bernhard en mis-
schien wel de bekendste oud-verzetsman
die ons land heeft gekend.

2. Tweemaal goud voor haar op het WK
wielrennen: in de ploegentijdrit en bij de
individueleachtervolging.

3. Britse minister van handel die moest op-
stappen, nadat hij in een interview het
overdragen van Britse soevereiniteit aan
de EG vergeleek met een overgave aan
Hitler.

4. Britse popzangeres.

5. Nederlands bekendste patholoog-ana-
toom die licht bracht in heel wat moordza-
ken.

6. Violeta de Chamorro volgde in Nicaragua
Daniel Ortega als staatshoofd op.

7. Sportman van het jaar 1990.
8. Zij kreeg dit jaar een dochter, werd als

premier afgezet en verloor nadien de ver-
kiezingen.

9. Burgemeester van Washington. Voor de
rechter gebracht wegens het gebruik van
drugs.

10. Zestien jaarna de totstandkoming van de
erotisches film Emanuelle nu ook op de
Spaanse televisie te zien.

24. Een van de prominentste Nederlandse
hockeysters.

a) De tegenvallende verkopen in Én-
geland en de Scandinavische
landen.

b) Tegenvallers door de geruchten
over samenwerking met Mitsu-
bishi.

c) Gestokte verkopen nadat bekend
werd dat Renault gaat samenwer-
ken met Volvo AB in Zweden.

"7Q Plotseling opkomende mist
i «/" was de oorzaak van een ver-

keersramp in de vorm van een massale
kettingbotsing, die aan acht mensen
het leven kostte en een kolossale rava-
ge veroorzaakte. Het ongeluk gebeur-
de
a) op deA-16 ten noorden van Breda.
b) op de autosnelweg Breda-Tilburg

ter hoogte van Gilze.
c) halverwege Breda en Roosendaal.

ga Europa's laatste stalinistische
OU. bolwerk, Albanië, gaat steeds
nadrukkelijker overstag. Medio decem-
ber besloten de machthebbers in de re-
publiek
a) het lidmaatschapvan de EG aan te

vragen.
b) het land voor individueel toeris-

tenbezoek open te stellen.
c) meerdere politieke partijen toe te

laten.

Q<4 Saddam Hoessein maakteO I a plotseling bekend dat alle gij-
zelaars naar huis mochten. De eerste
groep van 13 Nederlanders die als ge-
volg van dit besluit naar huiskwam, had
- zo bleek bij aankomst op Schiphol -
a) niets dan lof voor de manier waar-

op de regering had getracht hen
vrij te krijgen.

b) kritiek op met name minister Van
den Broek en CDA-fractieleider
Brinkman.

c) een maand eerder thuis kunnen
zijn, als ex-NAVO-secretaris-ge-
neraal Luns wel naar Saddam
Hoessein was gegaan om de vrij-
lating van de gijzelaars te beplei-
ten.

QQ Het doodvonnis tegen deO-aCa schrijver Salman Rushdie -auteur van de fel omstreden Duivels-
verzen - is. zo bleek onlangs uit een
mededeling van de Iraanse minister
van cultuur.
a) vorig jaar door Teheran ongedaan

gemaakt.
b) nog altijd van kracht.
c) omgezet in levenslange gevange-

nisstraf.

QQ Thijs Wöltgens, fractievoorzit-OOa ter van de PvdA in de Tweede
Kamer, deed een uitlating die menig-
een aan het denken zal hebben gezet.
Wöltgens vindt dat
a) Limburg zich nog eens goed moet

afvragen of de oost-westbaan bij
Maastricht Airport er wel moet
komen.

b) de oost-westbaan van essentiële
economische betekenis voor de
regio is en derhalve onmiddellijk
moet worden aangelegd.

c) een oost-westbaan onherstelbare
schade zal toebrengen aan het
Zuidlimburgse landschap en er
daarom niet moet komen.

QA Vijftig meter onder de zeebo--o*Ta dem, bij een temperatuur van
25 graden, knalden de champagnekur-
ken. Daar was alle reden toe.
a) De tunnelverbinding tussen

Frankrijk en Groot-Brittannië was
een feit geworden.

b) De tunnel onder Het Kanaal was
officieel geopend door koningin
Elizabeth en president Francois
Mitterrand.

cj Margaret Thatcher had haarverzet
tegen de tunnel (te hoge kosten)
eindelijk opgegeven, en het bo-
ren aan Engelse zijde kon begin-
nen.

Qr De Deutsche BundesbankOOa heeft onlangs nieuwe bankbil-
jetten in omloop gebracht. Op de brief-
jesvan DM 100 prijkt
a) Otto von Bismarck, die het Groot-

duitse Rijk aaneensmeedde.
b) het Brandenburger Tor.
c) de beroemde pianiste uit de 19de

eeuw, Clara Schumann.

QA Vorig jaar kwamen er in onsOOa land zon 86.000 mensen bij.
Thans telt Nederland
a) net 14 miljoen inwoners
b) evenveel mensen als in 1970, na-

melijk 13,8 miljoen.
c) ruim 15 miljoen zielen.

Q"7 Verbazing in de Sovjetunie enO / a consternatie daarbuiten, na-
dat de Sovjetrussische minister van
buitenlandse zaken. Edoeard Sjevard-
nadze tijdens een korte toespraak tot
het voltallige parlement zijn ontslag
aankondigt. Algemeen wordt de beslis-
sing van de 'architect van het nieuwe
denken in de buitenlandse politiek van
de USSR' betreurd. Wie was de voor-
ganger van Sjevardnadze?

a) Anatsly Mikojan.

b) Andrej Gromyko.

c) Viktor Tsjernenko
i

AA In Suriname is het weer hele-OOa maal mis. Op Kerstavond
pleegde de legerleiding een staats-
greep. In tegenstelling tot de coup van
1980 verliep de 'overname' van de
macht door de militairen ditmaal zonder
bloedvergieten. In eèn onmiddeljijkere-
actie op de staatsgreep besloot de Ne-
derlandseregering.
a) de ontwikkelingshulp voor Suri-

name stop te zetten.

b) driebataljons mariniers in gereed-
heid te brengen voor een mogelij-
ke militaire tussenkomst.

c) legerleider Bouterse, van wie
wordt aangenomen dat hij achter
de schermen de touwtjes stevig
in handen heeft, voor eens en al-
tijd de toegang tot Nederland te
ontzeggen.

25. Topman van Philips, kondigde het pijnlijke
verlies van zon twee miljard gulden en
10.000 banen aan.

26. En kent u Katrin Krabbe? Zij behaalde
driemaal goud - tweemaal individueel en
eenmaal in estafetteverband - op de EK
atletiek in Split.

27. Na een ballingschap van dertig jaarkeer-
de deze ANC-leider in Zuid-Afrika terug.

It. Hij overleed, 74 jaar oud, Zijn achtste
' plaats in het eindklassement van de .Tour

de France 1939 maakte grote indruk.
12- 'Ik heb met genoegen gezien dat iedereen

flink is geschrokken van het spitsvignet-
idee'.

13. Was burgemeester van Haaksbergen, nu

's hij staatssecretaris van landbouw en
natuurbehoud.

14. Zij was eens voorzitter van de Rooie
Vrouwen in de PvdA.

15. Iraanse journalist met Brits paspoort die
op beschuldiging van spionage in Irak
werd gearresteerd en terechtgesteld.

16. Een van de grootste filmactrices uit de ja-
ren 50. Haar beste rollen speelde zij in
The Killers, Show Boat en The Barefoot
Contessa.

1?. In staat van beschuldiging gesteld we-
gens het door hem gegegen schietbevel
aan de inmiddels gesloopte Berlijnse
Muur en de scheidslijn tussen Oost- en
West-Duitsland.

18. Sinds 1961 schreef zij onder het pseudo-
niem Tamar columns in het weekblad VN.
Met haar verdween een bijzondere
schrijfster uit de Nederlandse literatuur.

19. Mocht dit jaar niet meedoen'aan de Ron-
de van Frankrijk in verband met het 'ge-
bruik van doping.

28. Zei op 14 juni in de Tweede Kamer niets
te zien ih invoering op dit moment van
zondagreclame op de televisie.

29. Nam het initiatief tot de oprichting van een
steuncomité voor de Nederlandse gijze-
laars in Irak.

30. Daagt Nederland uit in een amusements-
programma van de AVRO.

31. Eerste president van de dit jaar onafhan-
kelijk geworden republiek Namibië.

32. De vorige was Nancy Reagan. Nu is zij de
First Lady.

33. Franse scheidsrechter, een van de beste
FIFA-arbiters. Hij floot op het WK het ope-
ningsduel tussen Argentinië en Kame-
roen.

34. In het voorjaar nam zij de beslissing terug
te keren in de schaatskernploeg.

35. 'lemand zei, toen ik bij Studio Sport be-
gon, dat is goed voor je, maar niet langer
dan drie jaar...'

36. Het eerste vrouwelijke staatshoofd van de
lerse Republiek.

37. Een van de bekendste Jiddische humoris-
ten, ook bekend door zijn acties voor reu-
mapatiënten.

38. Presenteert de Duitse televisie-nieuwsuit-
zending Tagesthemen.

39. Pools-Canadese zakenman. Had bij de
Poolse presidentsverkiezingen geen
schijn van kans tegen Lech Walesa.

40. Deze vooraanstaande Amerikaanse jazz-
zangeres stierf in Los Angeles aan long-
kanker. Enkele van haar bekende songs
zijn 'Lover Man' en 'East of the Sun'.

maakt van giromaten en minder
geld wordt opgenomen.

b) er ten gevolge van het stijgend
aantal roofovervallen op post-
agentschappen niet meer vol-
doende mensen zijn om die kan-
toren te bemannen.

c) debanken in toenemende mate de
PTT Post concurrentie aandoen.

"y 4 Hij was een van de weinigen in
f la de VS diezowel op het gebied

van de klassieke als populaire muziek
een groot publiek bereikte, onder meer
via zijn musical West Side Story..Deze
musicale grootheid overleed onlangs.
a) George Gershwin.
b) Leonard Bernstein.
c) Duke Ellington.

""■q En de Nobelprijs voor de lite-

’ *£. ratuur kwam in het bezit van
a) de Griekse dichter Georgios Sife-

ris.

b) de Mexicaanse schrijver Octavio
Paz.

c) de Vlaamse auteur Hugo Claus.

"TQ Opnieuw diepe rouw in het
f Oa vorstendom Monaco. Stefano
Casiraghi, de 30-jarige echtgenoot van
prinses Caroline, verongelukt dodelijk.
Stefano laat het leven
a) tijdens een racebootwedstrijd

voor de kust van Nice.

a) 1980.
b)1981.
c) 1979.

70. Het was een slecht jaarvoor
f Oa Volvo Car. De in de afgelopen
jaren moeizaam opgebouwde winst
verdween als sneeuw voor de zon. En
de produktie moest een aantal dagen
worden stilgelegd om op de grote voor-
raad auto's in te teren. Als oorzaken
van de malaise werden genoemd

ruimen, de gijzelaars vrij te laten
en akkoord te gaan met een VN-
strijdmacht in de Golfregio.

c) is neergelegd dat de economische
sancties tegen Bagdad nog zul-
len worden verscherpt, als Irak
zich niet voor 15 januari 1991 uit
Koeweit heeft teruggetrokken.

■yA Onlangs nam acteur Jo Haan(Oi afscheid van het Heerlens
Streektheater. In welke rol heeft hij bij
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ledere abonnee kan slechts één oplossing in-
zenden.

pende als u achter de nummers van de
juiste letter (het goede anwoord) invglt;

i dHd I=c, 2=b, enzovoorts.

frits schils^



Eigen opleiding voor
operatie-assistenten Van onze verslaggever

ROERMOND - De Stichting
van Nederlandse Hartpatiën-
ten in Roermond vindt het on-
aanvaardbaar dat veel patiën-
ten drie tot zes maanden moe-
ten wachten op een operatie.
De ellenlange wachttijden zijn
volgens de stichting niet al-
leen levensbedreigend, maar
hebben ook een nadelige uit-
werking op de revalidatie na
de operatie.

„Een hartpatiënt die lang op zijn
operatie moet wachten, heeft ook
meer tijd nodig om zich te herstel-
len. Dat heeft behalve met fysieke
factoren ook met de psychische ge-
steldheid te maken", aldus woord-
voerder J. van Overveld van de
stichting die ongeveer 100.000 leden
en sympathisanten heeft, van wie
circa 16.000 hartpatiënten.

Van Overveld wijst erop dat i
ringende landen de revalidatj
hartpatiënten op een veel hogl
ligt. „In Duitsland bijvoorbe4«
staan speciale kuuroorden
hartpatiënten, terwijl in Ned
veel te weinig wordt gedaai
mensen die een hartinfarct
open-hartoperatie achter é
hebben."

Revalidatie
Overigens heeft de Stichtin
Nederlandse Hartpatiënten er
verleden reeds bij de Neder
ziekenhuizen op aangedrong!
wachtlijsten te bekorten enl
aandacht te besteden aan defdatie. Uit een recent promol
derzoek is overigens geblekd
niet meer dan de helft van d<!
patiënten baat heeft bij reva*
in de huidige opzet. Bij een k^i
zelfs sprake van lichamelijki
teruitgang.

Weertgroep BV met
nieuw bedrijf in Genl

Doopsel in
circuspiste

m
ROERMOND - In de piste van
Cirque d'Hiver in de Oranjerie
Roermond zal deken Heuvel-
mans vandaag Stephanie May
B. Fausto dopen. Het meisje is
van Filipijjase ouders die deel
uit maken van de Fausto Scor-
pions, een groep acrobaten die
in het circus optreedt. Stepha-
nie is op 24 mei jongstleden ge-
boren. Hun verblijfadres in
Europa is Milaan van waaruit
ze rechtstreeks naar Roermond
kwamen.

Vervroegd einde van vakantie

Minder
melkkoeien
in Limburg
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" Karin de Rijke uit Den Haag is één van de 23 wintersporters die gisteren vroe-
ger dan voorzien terugkeren uit een wintersportgebied in Oostenrijk. De eerste
'gipsvlucht' arriveerde op Zestienhoven met Nederlandse en Belgische patiënten.

GENK- De WeertgroepBV uit Stramproy wil in Genk een nieuw cor
bedrijf opzetten. In zon bedrijf wordt staal voorzien van een bescjL
laag. Met de bouw is een investering gemoeid van circa 300 miljoen"
sche frank en er zullen zon 100 banen uit voortvloeien.
In de nieuwe fabriek zal gewerktworden op basis van de meest mo'
technologieën, die ontwikkeld werden in samenwerking met DS'
search. De eerste productie is gepland voor maart 1992.
Het nieuwe bedrijf wordt Electro-Coat II gedoopt. Het bedrijf zal gr
stukken kunnen verwerken dan Electro Coat I in Stramproy.

Kinderrijwielen 20" 6 jaar

Jong./meis. remnaaf 249- nul 59,—
Mountain jongens5 v. 399- nu 299,—
Cross remnaaf 299-nul 99,-
Formula 5 v. 499- nu 279,—

Danyes- herenrijwielen ]
Deg. uitv. 2x handrem . 499-nu 299,—
Deg. uitv. trommelrem 599- nu 459,—
Vouwrijwiel remn. 20" 375-nu 229,—
"Oma"rijwiel2B" inkleur 425-nu 299,-
Sports v. zilv./anthra. 499-nu 369,-

Fitness-hometrainer

Prof. uitv. extra degelijk 699- nu 299,—

aa^lMamaailai\\[ i 1 iTt3 TWIBatAaMajJ
Comfortcard . Verzekering 3 jaar

Service 81 ,- direct ingaande

RIJWIEL CASH & CARRY
Akerstraat Nrd. 182, Hoensbroek, 045-222000

I Speel GofifcinWWdWcke.'l!

Daarvoor meldt u zich telefonisch aan bij:
Stichting Openbare Golf Nederland
tussen 19.00-21.üü uur, 043-479514

of
He Recreatiecoördinatie

Sportcentrum Wijck (oud sportfondsenbad)
tussen 13.30-16.00 uur, 043-218818

Openbare Golfbaan De Geusselt

gemeeH
maasbraö

Installatie burgemeester

Nieuwjaarsreceptie

Bij Koninklijk Besluit van 20 december 1990 is de edelachtbare heer P.J. Va"5

benoemd tot burgemeester van de nieuwe gemeente Maasbracht, zoals die
door de gemeentelijke herindeling tot stand komt.

Op dinsdag, 1 januari 1991 zal de burgemeester worden geïnstalleerd in een
buitengewone raadsvergadering, die gehouden zal worden in de
Andreas-sporthal aan het Europlein in Maasbracht. Deze buitengewone
raadsvergadering begint om 14.30 uur.

Aansluitend (om ± 15.15 uur) is er receptie tot 17.00 uur.
Deze receptie biedt bovendien gelegenheid nieuwjaarswensen uit te wissels11'
Omdat de tijd van voorbereiding erg kort is nodigen wij u op deze wijze uit to-
het bijwonen van de buitengewone raadsvergadering en/of de aansluitende
receptie.

Het gemeentebestuur van Maasbracht

De secretaris, De loco-burgemeester,
W. Verheesen G. Peters " J

Limburgs Dagblad

'Wachtlijsten
hartpatiënten

onaanvaardbaar

Om in tekort bij ziekenhuizen te kunnen voorzien

KERKRADE - Om te voorkomen dat het tekort aan operatie-
assistenten te groot wordt, zijn de Zuidlimburgse ziekenhui-
zen druk bezig met het opleiden van personeel. De directies
van de ziekenhuizen noemen de situatie echter nog niet kri-
tiek. „Binnen twee jaar voldoen we aan de norm dat tachtig
procent van de operatie-assistenten gediplomeerd moet zijn.
Jaren geleden haalden we die norm, maar door personeelsver-
loop zitten we er nu onder. Van de 25 assistenten zijn er 16 in
het bezit van een diploma", meldt de directeur van het Kerk-
raadse St.-Jozefziekenhuis Van de Wiel.

Volgens hem worden in Kerkrade
op dit moment meer mensen opge-
leid dan in eerste instantie de be-
doeling was. „In kleine ziekenhui-
zen vallen de klappen het eerst als
bezuinigd moet worden. Bovendien
ben ik van mening dat een bezetting
van twintig mensen voldoende
moet zijn om de operatiekamers
goed te bemannen als de zaken naar
behoren geregeld zijn. En dan is het
halen van de norm geen probleem
meer", legt de sinds 1 oktober in
Kerkrade werkzame Van de Wiel
uit.

Ook de verschillende vakbonden
hebben al aan de bel getrokken en
gewaarschuwdvoor ongelukken als
het aantal gediplomeerde assisten
niet snel aangevuld wordt.

Voldoende
Ook in het Academisch Ziekenhuis
Maastricht zijn extra mensen opge-
leidom het dreigend tekort aan per-
soneel voor de operatie-kamers op
te vangen. Vooralsnog beschikt het
ziekenhuis over voldoende, uit Ne-
derland en België afkomstig gedi-
plomeerd personeel. „Het AZM
heeft een bepaalde aantrekkings-

kracht op het personeel van andere
ziekenhuizen, waardoor het niet
moeilyk is om mensen te vinden."

Het St. Jozefziekenhuis in Kerkrade
leidt momenteel twee Poolse vrou-
wen op, die in hun vaderland gedi-
plomeerd operatie-kamerassistent
zijn. De vrouwen verrichten in de
operatiekamer alleen handelingen
waarvoor ze vooraf getest zijn. Ze
doen alleen werk dat ze aankunnen
en geschikt voor zijn.

Polen
„Deze vrouwen ontvangen hier 600
dollar loon en een reiskostenvergoe-
ding. Daarnaast geven we ze medi-
cijnen mee voor ziekenhuizen in Po-
len. Je moet ze eigenlijkzien als een
soort veredelde leerlingen," aldus
Van de Wiel, die graag kwijt wil dat
de chirurgen in het Kerkraadse zie-
kenhuis zeer te spreken zijn over
het functioneren van de Poolse as-
sisten. De taal noemt hij geen pro-
bleem, omdat de vrouwen in eigen
land al een cursus Engels gevolgd
hebben.

Directiesecretaris Houben van het
Heerlense De Weverziekenhuis
noemt de situatie in de ok's aan de
krappe kant. „Als niemand ziek is
loopt het goed. Het is al een paar
jaar duidelijk dat er een tekort
dreigt."

HEERLEN- Het aantal melk-
veehouderijbedrijven in Lim-
burg daalde de afgelopen vijf
jaar met 34%. Dat is aanzien-
lijk meer dan in de rest van
Nederland. Landelijk gezien
nam het aantal melkveehou-
derijen met ruim 26% af.

Dit blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS). Het aantal
melkveehouderijen liep het
afgelopen jaarterug van 1690
naar 1615. Ook het aantal
melkkoeien daalde met bijna
tweeduizend, zodat nu onge-
veer 73.500 melkkoeien in
Limburg rondlopen. De da-
ling is een gevolg van de in-
voering van de superheffing
in 1984.

Motel wil diefstal
auto's terugdringen

HEERLEN - In overleg met de poli-
tie Stem wil de bedrijfsleiding van
Motel Urmond preventieve maatre-
gelen nemen om de diefstal van
auto's vanaf de parkeerplaats te be-
perken. Sinds de opening van het
motel, anderhalf jaargeleden, zyn al
tientallen auto's gestolen. „Crimina-
liteit terugbrengen tot 0 procent is
niet mogelijk, maar we proberen in
ieder geval iets te doen", verklaart
bedrijfsleider Penson de aanpak.
Hij hoopt dat binnen twee maanden
een bewakingssysteem op de par-
keerplaats kan worden geïnstal-

leerd.
Waarschuwingsborden zijn inmid-
dels wel al aangebracht op de par-
keerplaats in Urmond.

Volgens de Steinder politiewoord-
voerder adjudant Beulink moet het
diefstalprobleem in Stem in een rui-
merverband gezien worden. „Het is
een landelijke tendens dat met
name van grote parkeerplaatsen die
gelegen zijn aan autowegen wagens
worden gestolen. Die terreinen zijn
makkelijk te bereiken en bovendien
kunnen ze snel de autoweg op rij-

den om vervolgens behoorlijk wat
gas te geven."

Het parkeerterrein van het motel is
opgenomen in het patrouilleschema
van de politie van Stem. Extra man-
krachten inschakelen om er te pos-
ten is niet aan de orde. „Dan moeten
we andere prioriteiten stellen",
meldt de heer Beulink.

Camera's
Het aanbrengen van een cameracir-
cuit op het parkeerterrein bij Motel

Heerlen heeft volgens de politie
weinig geholpen. Nog steeds wor-
den auto's gestolen en vinden met
een zekere regelmaat autokraken
plaats. „Een gedeelte van het terrein
wordt slechts bewaakt. Het is een
haast onmogelijk zaak om de hele
parkeerplaats te voorzien van came-
ra's. Bovendien posten agenten op
belangrijke plekken, maar niet
iedere dag," aldus een woordvoer-
der van de Heerlense politie. Hij
geeft toe dat al een keer dieven zijn
betrapt bij een kraak, maar een dief-
stal van een auto is nog niet opge-
lost door de aanwezigheid van ca-
mera's.

Volgens de heer Van de Valk is
sinds het installeren van camera's
het aantal diefstallen van auto's wel
verminderd. „Maar het blijft wel
eens moeilijk om het onderscheidte
zien tussen de eigenaar van de auto
die snel instapt en de dief die het
dure voertuig binnen een minuut de
parkeerplaats afrijdt."

/— i "/ ALGEMENE VERGADERING
/ VAN DE
/ RABOBANK TE HULSBERG

Oproeping tot het bijwonen van de
algemene vergadering van de Coöperatieve
Rabobank BA., gevestigd te Hulsberg,
welke gehouden zal worden op maandag 14
januari IWI om 20.(X) uur in
Gemeenschapshuis de Lange Berg.
Schoolstraat 9 te Hulsberg.

AGENDA
1 Opening De Rabobank is
2. Notulen
3. Voorstel tot fusie met de Coöperatieve een coöperatieve bank. Dus

Rabobank Nuth-Wijnandsrade 8.A.,
gevestigd te Nuth een bank met leden.
en in verband daarmede:
a. ontbinding van de vereniging; Leden die door midde' van
b. overdracht van alle activa"en passiva; ledenvergaderingen en hetc. afwikkeling

4. Rondvraag en sluiting door hen gekozen bestuur.
Namens het bestuur invloedkunnen uitoefenen
L.H.J. Nuchelmans, voorzitter . , . , . , ,

op hel beleid van hunG.H. L Ortye, secretaris
plaatselijke bank. Dat is een

N.B.
De volledige agenda en de notulen van de garantie voor u, dal bij elk
vorige vergadering liggen vanaf heden voor
de leden ter inzage op het hoofdkantoor advies.
van de bank.

dat de Rabobank geeft het
tL

belang van de leden en

cliënten zwaar weegt.

Rabobank Q
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Habets Bouw B.V.

it * 1 / . T _af realiseert kwaliteitsprodukten in geheel Limburg op het gebied van
A . T» ' avSI1 . 4 I I l I I^^ woning- en utiliteitsbouw.

r—- Daarnaast beschikken wij over een onderhoudsafdeling voor onderhoud
M aan.woningen en overige gebouwen in de ruimste zin.

Er is bij ons een vakature ontstaan van:

HOOFD VAN DE UITVOERING
c.g. PRODUKTIELEIDER

U wordt in een zo vroeg mogelijk stadium bij de Spreekt het u aan om te werken binnen een niet al
projekten betrokken en u heeft een aktieve inbreng te formele organisatie waarbinnen uw ambities
bij de werkvoorbereiding. verwezenlijkt worden, dan moet u zeker solliciteren.
Vervolgens koordineert u alle werkzaamheden
totdat een kwalitatief hoogstaand projekt wordt Voor inlichtingen over de inhoud van deze funktie
opgeleverd aan een tevreden opdrachtgever. Het kunt u zich wenden tot de heer ing. W. Habets,

aksent ligt in de koördinatie van de uitvoering, tel. tijdens kantooruren 045-242400, in de avonduren
waarbij u zelfstandig de belangrijkste kontakten met tel. 09-32-11-303132.
opdrachtgevers, architektenbureaus, konstrukteurs,
overheden etc. onderhoudt. Natuurlijk bewaakt u de Uw schriftelijke sollicitaties dient u voor vrijdag

projekten naar tijd, kosten en kwaliteit. 18 januari 1991 te richten aan de Direktie van
Dit is een aantrekkelijke afwisselende funktie voor

een produktieleider met ca. 5 jaar ervaring in __ _ __ __ __
utiliteits- en woningbouw, die een uitvoeringsteam ilcuLjGlS -DOLL^V Ui w ■
kan motiveren. Wij denken aan een leeftijd van ca.
35 jaar en een opleiding op HTS-niveau of Postbus 22100, 6360 AC Nuth.
gelijkwaardig.

173330
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Al met al vergde het project een investe-
ring van zon 5.000 gulden en sportief als
ze zijn, rtamen ze die voor eigen rekening
Het was in de tijd van de gemeenteraads
verkiezingen en daar moest geen gedon
der over komen

„De activiteiten van de Hanja Maij-Weg-
gen-fanclub staan op een buitengewoon
laag pitje." Met spijt in de stem geeft voor-
zitter Co deKloet het toe. Een enkele keer
zelfs krijgt hij klachten van de leden die
vinden dat hun idool, de ministervan ver-
keer en waterstaat, het toch verdient om
wat meer in het zonnetje te worden gezet.

„Maar ja, we kunnen moeilijk een stadion
afhuren en daar met zijn allen heen gaan,"
verontschuldigt De Kloet zich. De club
die eind februari werd opgericht, leidt
weliswaar een sluimerend bestaan, maar
bestaat nogwel degelijk. „We hebben zon
1.100 namen in de computer zitten," meldt
de voorzitter met hernieuwd enthousias-
me. Tenslotte is zijn liefde voor de be-
windsvrouwe er niet minder om gewor-
den.

Belangen

Samen met CDA-collega Gerard Torsing
richtte de 's Gravelandse wethouder, kin-
derboekenschrijver en voormalig Vara-
corifee, eind februari de enige echte fan
club op voor minister Hanja Maij-Weggen

Hij begrijpt het niet. Weliswaar is Hanja er
niet in geslaagd de kordate toon vast te
houden waarmee ze in het begin van haar
ministerschap het openbaar vervoer aan-
prees, maar echt vreemd is dat ook weer
niet want 'de autolobby is wel erg sterk.'

Vrouwelijke premier
Jammer, jammer, meent de fanclubvoor-
zitter, want wat hem betreft heeft ze het in
zich om de eerste vrouwelijke premier van
ons land te worden. In die opvatting staat
deauteur van onder meer 'Het geheim van
de manége' niet alleen. Hij kent genoeg
politici die een hoge pet van haar op heb-
ben. „Ze heeft veel gereisd en weet wat er
gaande is in de wereld. Met haar kwalitei-
ten schijnt het wel goed te zitten."

Hoewel ze soms behoorlijk pinnig uit de
hoek kan komen, is de aimabelekant van
de bewindsvrouwe de voorzitter evenmin
onbekend. Eenmaal mocht hij zich onder
het genot van een glas bier persoonlijk on-
derhouden met zijn idool. „Toen is ook de
afspraak gemaakt dat ik een boekje over
haar ga schrijven." De definitieve beslis-
sing daarover valt een dezer dagen. Hij
verwacht dan ook haar binnenkortweer te
ontmoeten en niet voor zijn verdriet, want
eerlijk is eerlijk: „Ik vind dr een knappe
vrouw."

De publiciteit die volgde was ongekend
en vooral onverwacht. En het stemt De
Kloet treurig dat het CDA daar landelijk
zo weinig mee heeft gedaan. Sterker nog:
vanuit het partij circuit werd mede-initia-
tiefnemer Torsing duidelijk gemaakt dat
het ook wel wat minder kon. „Hij heeft er
wel last van gehad, en om zijn belangen
niet te schaden ben ik zelfs een paar keer
alleen gegaan als we uitgenodigd waren
voor televisieprogramma's," aldus De
Kloet, zelf een prominent lid van Dorps-
belangen.

De voorzitter benadrukt dat het absoluut
niet de bedoeling was met het oprichten
Van de club - 'een uit de hand gelopen
grap' - de politieke belangen van Hanja
Maij-Weggen of haar partij te schaden. In-
tegendeel. Maar het lijkt er wel heel erg op
dat de partij niet inziet wat voor troef ze
met minister Maij in handen heeft. „Ze on-
derschatten haar charisma en Brinkman
fokken ze op," mokt De Kloet.

Het duo stuurde persberichten de wereld
in, gafvoor dewassende stroom leden een
eenmalig bulletin uit, compleet met foto
en handtekening en bracht zelfs een
single op de markt: 'Hanja, ik zie tranen in
je ogen

Gerard Stinissen is
eindelijk weer gelukkig

" Co deKloet: Met haar kwaliteiten schijnt het goed te zit-
ten.

Zijn stem trilt van vreugde als hij
vertelt hoe hij er als eenling toch
in is geslaagd een menswaardig
einde af te dwingen voor zijn
vrouw. Het heeft eindeloos ge-
duurd en dat deze Don Quichot-
te-actie ten langen leste toch
slaagde, is voor hem niet minder
dan een wonder

" Gerard Stinissen: ik zal ze leegmelken

zal ze leegmelken zo veel als ik
kan, dat is zelfs reden niet op-
nieuw te trouwen. Dat is mijn
wraak."

slist, niemand heeft zich ooit ver-
ontschuldigd' - krijgt hij in de
vorm van weduwnaarspensioen
nog enige genoegdoening. „Ik

„Er is een tijdbom onder mijn
bestaan weggenomen." Gerard
Stinissen, de man meer dan vijf-
tien jaar vocht om het leven van
zijn vrouw, die al dietijd in coma
lag te beëindigen, kan zijn geluk
haast niet op als hij terugblikt op
het afgelopen jaar.

Op 19 januari mocht zijn v-rouw,
die sinds 1974 kunstmatig in le-
ven werd gehouden, eindelijk
sterven. Stinissen vond dat zij al
die tijd levend was begraven en
hij wilde haar uit haar lijden-ver-
lossen, want kans op herstel was
er niet. Omdat iedereen hem
daarbij tegenwerkte, dreigde hij
zelfs haar met een pistool om te
brengen. Hij realiseert zich heel
goed wat daarvan de gevolgen
voor hem, zijn vriendin en hun
gezin hadden kunnen zijn. Maar
met het overlijden van zijn
vrouw is die dreiging weggeno-
men.

„Hoe gek het ook klinkt. Ik ben
blij dat mijn vrouw dood is," zegt
de inwoner van het Groningse
plaatsje Winsum die zijn vrouw
de laatste jaren slechts heel af en
toe bezocht. „Praktisch is mijn
leven afgelopen jaar nauwelijks
veranderd, maar emotioneel was
het heel ingrijpend." Sinds ze

Ineke Stinissen raakte in coma
toen zij in een ziekenhuis in En-
schede moest bevallen. Het kind"
moest via dekeizersnede worden
verlost en bij de narcose werden
fouten gemaakt, zodat de vrouw
nooit meer bij kennis kwam. De
verzekeringmaatschappij keerde
Stinissen indertijd een bedrag
uit van 50.000 gulden,maar de el-
lende van al die jaren was daar-
mee natuurlijk niet goed ge-
maakt. Hij voelt er niet voor daar
nu nog werk van te maken.
„Voor mij is de zaak helemaalaf-
gerond

Doorbraak

ringen die justitie hem heeft be-
zorgd - 'Wat in oktoberniet kon,
kon in januari ineens wel. Er
werd over mijn hoofd heen be-

Stinissen denkt niet alleen aan
zijn eigen leed. Hij is net zo goed
blij dat zijn vasthoudendheid
heeft geleid tot een doorbraak in
het denken over euthanasie in
Nederland. En voor de vernede-

dood is, is er eindelijk rust in
huis. „We zijn meer een eenheid
geworden." .
Opgelucht
Ook de houding van de omge-
ving is veranderd. „Mensen her-
kennen me, of ik nu in Amster-
dam ben of in Maastricht. Ze sto-
ten elkaar aan en zeggen. Kijk,
daar heb je Stinissen." Daaruit
blijkt wel dat mensen mijn zaak
met ingehouden adem hebben
gevolgd, vindt hij. Hun bewon-
derende blikken ontgaan hem
niet. „Ik voel me nu vaak op han-
den gedragen," een soort volks-
held, terwijl ik vroeger het idee
had dat ze me beschouwden als
een misdadiger." Stinissen
steekt niet onder stoelen of ban-
ken dat hij met die verandering
zeer ingenomen is. Opgelucht
kijkt hij terug „want uiteindelijk
is het al die ellende dikwaard ge-
weest."
Hetkost Stinissenweinig moeite
de situatie te schetsen waarin hij
jarenlang leefde. „Het was net of
ik eenernstige ziekte had die niet
te genezen is, hersenvliesontste-
king of zoiets. Zoiets bepaalt je
leven volledig, er is geen mo-
ment dat jeer niet aan denkt."

Student kwam als
eerste terug uit Bagdad
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een naam

Arie Alders, student aan de Tuin-
bouwhogeschool in Delft, heeft
sinds augustus geen journaaluit-
zending gemist. En iedere keer
als het woord 'gijzelaar' door de
ether kwam, zette hij de radio
even wat harder. „Eerst waren
het altijd getallen, maar nu zijn
het mensen met een gezicht en

Omgekeerd heeft hij gemerkt dat
wel heel veel mensen hem ken-
nen. „Zeker de eerste weken,
werd ik op straat voortdurend
aangesproken door wildvreem-
den die me herkenden. In het be-
gin is dat wel leuk, maar op den
duur niet meer. Je wordt er wel
moe van steeds hetzelfde verhaal
te vertellen."

Even onverwacht als hij vast
kwam te zitten in Bagdad, mocht
hij ook weer weg. „Anderhalf
uur nadat we hoorden dat we
weg konden, stond ik er op het
vliegveld." Tijd om afscheid te
nemen van de Britten en Cana-
dezen met wie hij in het hotel lo-
geerde was er niet, evenmin als
voor het uitwisselen van adres-
sen. Alders heeft dan ook geen
contact meer met zijn lotgenoten
van dat moment.

Alders was de eerste Nederlan-
der diena een onvrijwillig opont-
houd van enkele dagen in Irak
weer veilig voet zette op vader-
landse bodem. Hij kwam begin
augustus met Iraqi Airways uit
Japan, maakte een tussenlan-
dingin Bagdad en mocht vervol-
gens het land niet meer uit.

Theo haerkens

Spieden

ze ook -al weg zijn

Dat neemt allemaal niet weg dat
hij bij tv-uitzendingen over de
ontwikkelingen rond de Golf
voortdurend zit te spieden of hij
niet een bekende ziet. „Ik vraag
me wel af hoe het met hen gaat,
of ze er nog steeds zitten, of dat

Bijna een week zat hij vast in een
hotel in de Iraakse hoofdstad dat
hij niet mocht verlaten. Met die
regel werd niet gespot, de politie
die voor de deur stond, zorgde
daar wel voor. Het contact met
de buitenwereld was beperkt.
Zelfs telefoneren met de Neder-
landse ambassade gebeurde
spaarzaam: „De ambassade wil-
de dat liever niet en als er wat ge-

nachten aan heeft overgehou-
den. „Ik was blij dat ik weer
thuis was, maar daarna vond ik
het wel best." Hij zag geen reden
psychische steun te zoeken, zo-
als de gijzelaars die in november
terugkwamen, is aangeraden.
„Dat had ik niet nodig."

Deze keer om er te gaan werken.
Voor de reis erheen trekt hij wel
wat meer geld uit dan de laatste
keer met de Iraakse luchtvaart-
maatschappij. „Die was wel het
goedkooptst, maar daar hoef ik
niet zo nodig meer mee te rei-
zen."

werkelijkheid met je gebeurt
stelt hij vast. In werkelijkheid
gebeurde er niet zoveel. „Van
spanning en dreiging heb ik niet
zoveel gemerkt. Ik mocht alleen
niet weg."

De Nederlanders die in de Iraak-
se hoofdstad vastzaten, heeft hij
geen van allen ontmoet. Met hun
familie noch met het familieco-

Alders is de nuchterheid zelve.
Hij was dan ook verbaasd over
de aandachtdie hem ten deel viel
toen hij o|TSchiphol arriveerde.
En daar bleef het niet bij. Thuis
werden voortdurend bloemen
bezorgd en zelfs een taart. Oude
bekenden die hij in jaren niet
meer had gezien, stuurden hem
kaarten met gelukwensen. Nog
steeds klinkt verbazing door in
de stem van de student uit
Noord-Holland. „Thuis maakten
ze zich vreselijk bezorgd omdat
ze geen idee hadden wat er in

Volgend jaar hoopt Alders op-
nieuw naar Japan te vertrekken.

Dat neemtniet weg datAlders er
half augustus een paar onrustige

Onrustig

■ Ili'.llffl'fflimfßßW i
Zaterdag 29 december 199027

Maij- Weggen fanclub
leidt sluimerend bestaan

oud jaar
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" Arie Alders: ik mocht alleen niet weg.



Vakantie.& Reereatie?Él
Advertentiecombinatie van 33 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

I FRANKRIJK -^f Nice Monaco 10feb. 7dg f 659 fI Parijs 9 feb. 3dg f299 I
ff Parijs 10feb. 3 dg f 299 fff Parijs 15feb. 3dg f299 I
ff Parijs 9 feb. 4dg f429 fff Parijs 10feb. 4 dg f 429 I
ff Parijs 14feb. 4 dg f 429 fff Parijs 9 feb. sdg f 539 I
ff Elzas Riquewihr 10 feb. 4 dg f 399 fff Elzas Riquewihr 14 feb. 4dg f 399 I

f ZWITSERLAND fff Vierwoudstedenmeer 9 feb. sdg f539 I
ff Meer van Lugano 10feb. 7dg f 799 I

ff ENGELAND fff Londen 9 feb. 4dg f499 fff Londen 14feb. 4dg f 499 I

ff DUITSLAND fff Berlijn 10feb. 3 dg f 369 I
ff Berlijn 15 feb. 3 dg f 369 fff Berlijn 9 feb. 4dg f499 ffff Berlijn 14 feb. 4 dg f499 ffff Sauerland 9 feb. sdg f 649 I——

aMOber Han 10feb. sdg f53^S«KgW

rT^ü^Ai\ <x\ J^fc/itezaterdag^sA A.

fdp\
vakantierubriek
van 34 Nederlandse regionale dagbladen

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

U Postbus 2 - 1800 AA Alkmaar
|_g 072-196314/1Q6206_

Zeilschool Pean, al meer dan 20 jr. 'n vertrouwde naam.
ZEIL- en SURFCURSUSSEN voor jeugd, volwassenen
en gezinnen. ANWB/VT erk. Inl. en fold. (05663) 1392.

FR-61 R
Binnenkort start voor ervaren zeilers/-sters tussen 17 en
25 jr. onze opleiding tot ZEILINSTRUCTEUR/TRICE.
Kun je goed zeilen en heb je zin deze zomer zeilles te
geven, bel dan voor uitgebreide info: (05663) 1392.

FR-61 R

■ GEEN PRETPARK. Luxe 5* bung.'s met grote duin aan
bos Ideaal wandel-fietsgebied voor rustzoekers. Boek
nu voor 1991. Krokus-vak. ’438,-. Tel. 05280-65803.

,^^_DR**6_L,

" Tennisbaan en een uitgebreid f^l ****
rekreatieprogramma '^m iM

" AQUACENTRUM; met 3 verwarmde
zwembaden " Wildwaterbaan //^F~\ N.
" Borrel ligbank " Onderwaterbank /\A ) k_. \
Overdekt zonneterras, zonnebankenI:iJ/7p~^'.■"T " ■ \
etc. " Bel voor meer informatie of V ' „-km-^,^. Jbreng ons eens een bezoek. \v ■/

4ZEG ZELF EENS_AJ_GeHOT_
GRATIS SLAPEN na uw diner of feest
V.a. ’52.50 p.p. Clubs, party's, reünie tot 125
pers. Aparte zalen. Incl. sauna, tennis, midget-
golf. Ook 1 en 2 dgs. weekendarrangement.

Hotel Bosoord, Loenen-Veluwe. Info: 05765-1264.

' D£,n/,Tr Sint Maartenszee/N.-H. Tel 02246-1560. )«{iVi' 4/6/10-pers. bungalows aan duin, 2/3/4 slaapk.
VU9 weekend v.a. ’ 195: tot 1-6/395/f950 p.wk. J

BAARLE-NASSAU, VAKANTIEOORD DE STEPPE 4, 6
of 12 pers. vakantiehuisjes. Hoogseiz. / 485.- p.w. Kam-
peren tegen aantrekkelijke tarieven in land. bosr. omg.
Fam.park met voor ieder wat wils! Tel. 04249-246.

NB-61R

teCtèau Vakantiepark
De Berckt is een schitterend SöiwOjWSeft

gezinspark met veel mooie voorzieningen, zwembad met
crazyriver én

" subtropisch zwembad " particuliere bungalow- glijbaanen caravanverhuur " kampeerplaatsen " ver-
warmd buitenbad ■ speeltuin " recreatie-

programma " kantine " restaurant " supermarkt " /if=j?\[rWE>)
tennis " midgetgolf " manege " /wtS£w/p=r\

Bel voor meer informatie: "De Berckt" __ —-— rlr
_

Baarlo (L) Tel. 04707 - 1547 »»» —^mi

ALWEER OP ZOEK?
GEVONDEN! Gezellige campingvoor jong en oud. Zon-
nige kampeei-pl. en comfort stacaravans t.h. Leuk activi-
teitenprogr. Fold. + ml.:
CAMPING BERINGERZAND, Heide 5, 5981 NX Par-
mingen, (04760) 72095. LI-61R
Camping en bung.park 'DE BOUSBERG' Postbus
30105, 6370 XC Landgraaf/Schaesberg, Zd-ümburg.
Kl.folder en boekingen. Tel. (045) 311213. Li-61 R

STUNTAANBIEDING 10 dgs. busreis naar VAL-THO-
RENS, vertr. 25-1 en 1-2, div. appartementen mcl. ski-
pas, v.a. ’ 550 p.p. Les-Monts Tours (010) 4675239.

FA-61R
KROKUSAANBIEDING. 10-dgs. busreis naar skigebied
LES ARCS, div. app., vertr. 8-2 v.a. f 399,- p.p. Tev. div.
andere bestem. Les Monts Tours (010) 4675239.

FA-61R
PRIVÉ VAK. HUIZEN Z.O. Frankrijk, Bureau Interme-
diaire Residences Secundaires, 07170 Saint Maurice-
D'lbie, Fr. tel. 09-3375948567 of 040-570619. FR-61R

Es steht eine Mühle im Schwarzwaldertal...
5 autominuten v h Titimeer staat onze originele Schwarzwald-Gasthof.
middenin het wandel- en skigebied. Alle kmrs. m. do/wc. comt. app., vak.won. LO, HP. VP Nog vrij va. 1-1-'9l, gereduceerde naseizoen-
sarrangementen va 6-1-91 Bv. 1 wk HP va DM 300,-.
Aanmelding of verdere informatie bij: Gasthof 'Zum Löwen', 0-7820
Titisee-Neustadt Langenordnach. Tel. 09-49-7651/1064 of 1424.

VAKANTIES 1991
De nieuwe catalogus van ADE is uit: vol voordelige
vakantiewoningen in heel Duitsland. Een ruime keus

voor liefhebbers van natuur, cultuur en sportieve
ontspanning. Vanaf ’ 230,- voor 2 pers./week tot ’ 750,-

-voor 7 pers ./week.
Gratis gids:

ADE, afd. R, Postbus 400, 6710 BK EDE,
tel. 08380-19563.

IDroomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim met
zijn heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad,
toilet, ktv, mini-bai, telefoon. Zwembad (29°), sauna, sola-
rium, bowling,- bar, en Konditorei.
4-daags superarrangement DM 255.- p.p.
Incl elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijke weekendarrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 441,4444 Bad Bentheim,Duitsland.
Bel 053-35 32 46 (NL) of 09-49 59 22 828 (BRD) voor gratis
prospectus. Fm. 09-49 59 22 43 49

Spec. JONGERENREIZEN, 10 dgs. busreis, div. be-
stemmingen. Hotel H.P., mcl. skipas, ’ 699,-. Les Monts
Tours (010) 4675239. OS-61R
WINTER OF ZOMERVAKANTIE IN EEN CARAVAN???
Caravan Interland verhuurt compl. inger. caravans met
wintervoortent a.d. Grossglockner Brück (tussen Zeil am
Sec en Kaprun). Tev. verhuren wij in Karinthië a.d.
Wörthersee Klagenfurt 30 compl. inger. stacaravans van
mei t/m sept. Inl. Caravan Interland, Postbus 64, 1230
AB Loosdrecht, tel. (02158) 25533. OS-61R
De meest compl. WINTERSPORTREIZEN all-in v.aj

’ 650.-, H.P. mcl. skipas, les en skihuur. Langlauf-safari
v.a. / 530.- H.P. mcl. 1.1.1e5, materiaal en excursies. Do-
lomieten - skisafari v.a. ’ 680.- H.P. mcl. skipas, skibe-. geleiding en skihuur, 10% groepskorting v.a: 10 pers.
Reisburo JOY TOURS: 070-3633635, lid S.G.R.

OS-61 R

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal-class-bus naar Spanje. Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
,app. in Lloret en Benidorm. Info: (020) 241010; (010)
4130978.

ITALSOL-GARDAMEER: een fijne vakantie aan het
meer in onze app. of vak.huisjes. Eigen strand, zwem-
baden, meerdere sportmogelijkheden en recreatiepro-
gramma! Ned. beheer. Gratis brochure:
ITALSOL, Bakenbergseweg 176, 6814 MR ARNHEM.
Tel. 085-420774.

als je de ruimte zoekt...
DENEMARKEN ■*%* v°°' he-he,e «**M

Een vakantiewoning huren?
De Deense vakantiewoningspecialist Troll Travel biedt u een ruime
keuze uit meer dan 6.000 vrijstaande woningen, verspreid over geheel

A^sl Denemarken. Een overzicht vindt u in één gratis reisgids.
"dr^T DanCenter. ook wel de "Dikke Deen" genoemd.. wivXlt**/ ** ***la>

ÓJTTY" Vraag en reserveer bij Troll Travel bv llid ANVR. tSJReisorganisatoren en S*lich!ing Garantiefonds Reisgelden). jSE£

1 i-Wit* Trollstraplein 8 3332 JB ZWIJNDRECHT (JE)
» ZvSSfesfeS Telefoon 078-191700-195955 ol lelela» 078191549 -asnr

Met NORDIC TOURS naar
NOORWEGEN

per eigen auto/boot of vliegtuig.

Uitgebreid programma bij uw ANVR-reisburo óf
881 Groningen, Vismarkt 30, Groningen.

Tel, 050-128318/180246 (Lid SGR).

Indonesië Tours '91
De nieuwe brochure van dé Indonesiëspecialisten bij
uitstek ligt voor uklaar! 100 pagina's kleurige informatie

over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen,
inclusief alle maaltijden, excursies en Nederlandse

reisleiding.
Tevens hebben wij in dit programma rondreizen

opgenomen naar India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.
Informatieve dia-presentaties Indonesië

ledere zaterdag diapresentatie in Heemstede.
Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in:

Utrecht 3/1 + 24/1, Eindhoven 5/1 +. 79/7,
Den Bosch 11/1, Breda 13/1, Maastricht 27/1

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151
Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisbureau of bij

De Boer & Wendel BV
dé Indonesiëspecialisten

Raadhuisstraat 6-2101 HG Heemstede - ANVR/GAR.FONDS/lATA
023-33 91 51

11 I ■■■■■■— t

VETTURA

<3§jr~—^@^
ROSSA

exclusieve verhuur van

FERRARI-PORSCHE
voor

bruiloften

H. Ponsen
Lintjeshaag 14

6141 MB Limbricht
Tel. 046-520562
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COSTA BRAVA - BLANES
VAKANTIEWONINGEN
eigen vervoer of luxe bus.
Vraag gratis kleurenfol-
der. Bel (kan ook 's
avonds) Codaß: 050-
-415210. Sp-61 R

30 dagenLUXE RONDREIS
met individuele vrijheid.
Sumatra - Java - Bali - I
Lombok ’4375. Ook ||
mog. met o.a. Celebes of .
Borneo. TRAVEL EAST
020-6627771 lid Garantie-
fonds. ln.-61R |

Het vakantieplezier straalt al van
deCreatief-br-ochureaf..... ;i

H '. .-y^^am&'JÊßSf &Bk '' - ■!■ '^^rß'' 'iÏflr^F'■*' ■'' '"* '5fW 'Baaaal
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Wj|wr^rf' 'a^&m i- AJaB lal :?y bij Ees-Drentse Hondsrug Sr

r ’% Ajl Hoogersmilde-Drenthe
Ef'ff^^^^Maga'CT^^Sffl*^ : :::^aaa^aaaaaßßTr^^^ffii^ M̂^^^,JH^B|,|ig||Jß^^,i^^aaW^ Veluwemeer- Bljdinghuizen tr
Vraag 'm gratisaan enkies uit de 18 mooiste plekjes van Nederland. K
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Onze schitterendevakantie- Creatief Vakanties boek» u ik A'mer" Fkl
brochurezit boordevolpret, ont- rechtstreeks. K DeKriemelkuüb ,spanningen uitrusten.Pagina na Bij Creatief boekt u rechtstreeks, Ermelo-Veluwe ?, e s
paginastraalt het vakantiefeest er zonder tussenschakels en extra kosten. I. ?Pcc,rr?"f «,a' 2*
£KnVfca"r^ En datP^verschil merktu meteen. ffi fij
25&Ö s1of vul d,e Hbïï voor deK9rt s' m iasKfrSttatts SBiedenkomfórtabele, ruime enkom- 84 pagina s dikke kleuren brochure. UI 'pleet ingerichte bungalowsen goed En ontdek dat ook voor u geldt: De Kweek bij Jfigeoutilleerdecampingplaatsen. Creatief Vakantieparken, van nature Renswoude-Veluwe %i
En...zijn zo voordelig, dat u niet uit de-kunst. E PeuHo^n,?r?a^ bii
snapt hoe het kan voor datgeld. j»AAAAAft»AAfei A^ ffi KUinßuwinkiïbii §

*. ■ " . .#» . ■ r.. . ■ ! /JSJafaafea^ Scherpenzeel-Gelderland hLHet GrOOtSlag Ot Het Land Van /^^B^K^ -Ü* "■>" HelderseDuinen a
Bartje:2x'n park apart. EN j#i-É&llj^ Éf7* van^raban^nUmbur6"5

Verreweg degrootste twee Creatief Vakantie- Hpli WwÊ&SÈMw IE De Vers bij Overloon-op ~e'parken. Beide 40 ha. groot. L ~ .Sl»' FA JÈr de grens van Brabant en
HetGrootslog aan 't I Jsselmeer met meer don Hf W&*?*SÊu me» Lim°ur9 slfcl
400bungalows en 200campingplaatsen. -,'B^w Wgg *** 'n,^"ïe

rY?" bli StramPr°v 3*
Amusement volop voor jong en oud. «m »# uL.» "ITnl^_.i.« k;; ' i?
-7 il V T d . l j ■ 11 "■■?*&&*& LL. » nart von Drenthe ou n,,Zwemplezier binnen en buiten, buitenbad inkl. — r^___ Zwiggelte - Drenthe
'nreuze glijbaan. Maar er is nog veel meer. 1- tnHet bnd van Bartje opde Drentse Hondsrug a£*Jjta( mmÊii^^i^^Ê^^^l s^^r^^^m V
met 200verzorgde, eenvoudige zomerhuizen ' Ja, stuur mij de 84 pagina's dikke kleurige MÊÊjmWÊ^^M^^ff I S -f j/1
en stacaravans voor zéér aantrekkeli|ke pri|zen, ' brochure. m$ L*.**.* /V|) .» .;alï?
En 'n grote camping. De wereldaan I Naam: P^jfflMrii Ér / S\T AA-ffff!* 3

mogelijkhedenvoor groot en klein. Verwarmd | Adres: Jl^l <ë i Xy^f"
zwembadenreuzeglijbaan. Rust of spelen I postcoc|e. SÊ^^^^^^MS^f^^'^^jf^ ' A 't-

De Berkenhorst met Subtropische i Te|0.° npa h'Aw\wË&Wm\ Éb*** '*j^^
Dit hele bekendepark bi| Kootwijk -hartje ' I*l il w I■| « V ''!**" PP^ \^jJ': / iVeluwe- is nieuw bij Creatief. Het is gelegen bij | * lIA I II __ ; |^ EA^ |^aaaWjßß»?
de grootste zandverstuiving van West-Europa. * VAKANTIEPARKEN *ma**+ar t^*SSS| **** ]®tf3& Mi. '"Alle faciliteiten zijn in ditknusse park aanwezig. . 9rea,ief^akantieps^o-?^v./D /"'" "A^s^r^^^l ® 4.
Zoals een Subtropische Zwemtuin, een bar en g^SSSm° X b.v., Jrestaurant. U K_ r=T,l _ 1 «w_üivj Pos,bus 352,9700 AJ Groningen ■.

Bel&Boek Rechtstreeks. "**Creatief Vakantieparken, van nature uit-de-kunst! M^l2JS.*h*.o^s.s.s7l J;

■P^C^frfrfeJ

lERLAND
DAGELIJKS per vliegtuig en boot, met

lERLAND-SPECIALIST NO.1:
SHAMROCK TOURS

Uitgebreid programma bij uw ANVR-reisburo of
881 Groningen, Vismarkt 30, Groningen (Lid SGR).

Tel. 050-128318/180246.

10 DGN SKIËN EN LANGLAUFEN, wekelijks t/m Pasen

’ 495 mcl. Royal Class bus. Vol pens., lift, lessen. World
Travel. Tel.: (077) 519607. PO-61R

SRI LANKA, Thailand v.a. / 1299.-
-27dgn Hotel UO / 1795.-
-mcl. 7-dgse tour / 2225.-

TEL. (085) 649548
AZ-61R

CANADA/USA 1991
Campers, autotour, hotels, huurauto's, vliegreizen. Vr.
onze brochure. Vroeg boeken is in uw voordeel, Cadu-
sa, Vinkeveen, tel. (02949) 1635/3544. VC-61R

VERGEET ONZE SHOW NIET.
Reserveer tijdig uwdroomvakantie op wielen t/m 31 dcc.

van 10.00 tot 17.00 uur. Camper Recreatie Vinke.
Tel. 055-424434, b.g.g. 337609.

CC-61R

ZIMBABWE MALAWI BOTSWANA NAMIBIË.
Avontuurlijke en aktieve reizen met specialist THIKA
TRAVEL, 020-473588. Dia-info: 5-1, 19-1.
GUATEMALA BELIZE MEXICO COSTA RICA. DB-61R

ZEG ER EENS WAIVAN
Alcohol en verkeer datkuji jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze meteen slok op gaan rijden.
En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daarbemoeijeje toch niet
mee. Maar door dat soort aunmobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moetwat aanveranderen.
ZEG ER EENS WAT VANVOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIETMAKEN

Ï'^mmaaaaamaaaaaaaaWmV///fSf VaWéV/// ve'lig Verkeer Nederland
VVN aaaaaaaaaaaWaWMi//
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De favorieten van
de LD-recensenten

Laurens Schellen 5. Neil Young - Ragged Glory
6. Midnight Oil - Blue Sky Mining
7. ÜB4O - Labour ofLove)

Waterboys - Room to Roam (ex aequo)
9. Paul Simon - The Rythm of the Saints)

10. Lou Reed en John Cale - Songs for Drella

Een aantal cd's en artiesten die de top tien net niet hebben gehaald:
Tour of Duty, Jon Bon Jovi, Allanah Myles, World Party, The Jeff
Healey Band, Sonic Youth, Pogues, Van Morrison, Gary Moore, Eros
Ramazzotti, Bob Dylan, McHammer en Snap.

Sinead O'Connor en Phil Collins maakten volgens de lezers van het
Limburgs Dagblad de beste schijfjes van 1990. De Britse zangeres
wist met haar tweede langspeler I do not want what I havent got-met het ijzersterke Nothing Compares 2 U - Phil Collins net voor te
blijven. Maar veel scheelde het niet. Eigenlijk was er niet een album
dat er echt uitsprong. Niet alleen de nummers een en twee zaten dicht
bij elkaar, ook de acht daaropvolgende elpees en cd's ontliepen el-
kaar niet veel in waardering. De top tien die u hieronder vindt geeft
de doorsnee mening weer van deLD-lezers. Dat hun smaak zeer ge-
varieerd is, blijkt wel uit hetfeit dat in totaal 170verschillende elpees
en cd's werden genoemd in de diverse ingezonden lijstjes.

Zij krijgen de door hen gevraagd cd zo spoedig mogelijk toegestuurd

De prijswinnaars zijn: Paul Huntelerslag (Beek), Serve Stevens (Val-
kenburg), Ron Sierdal (Landgraaf), Monika Geilen (Sittard), Roy
Timmermans (Merkelbeek), R. Janssen (Sweikhuizen), Hans Besse-
link (Geleen), M. Hillen (Wijnandsrade), Edith Bongers (Sittard) en
Mark Elzinga (Schinnen).

De voorkeur van de LD-lezers
1. Sinead O'Connor - I do not want what I havent got
2. Phil Collins - But Seriously
3. John Hiatt - Stolen Moments

Toto - Past to present (ex aequo)

1. Iggy Pop - Brick By Brick
2. The Scène - Blauw
3. The Pixies - Bossanova
4. Lou Reed/John Cale - Songs For

Drella
5. Neil Young & Crazy Horse-Ragged

Glory
6. Sjako! - Secret Skin
7. Paranoiacs - Bananas
8. The Breeders -POD
9. John Hiatt -(Stolen Moments

10. The Black Crowes - Shake Your
Money Maker

Voorwaar geen slechte oogst, dit
eerste jaar van de nineties. Wat
heet. Zonder de minste moeite
had ik wel een top-30 lijstje kun-
nen samenstellen met bands en
artiesten die nog lang niet zijn
aangetast door het fin de siècle-
virus. Met - net als vorig jaar-

De favorieten
van de
insiders

Gé Reinders
(popmusicus)

1. Gram Parsons - GP en Grievous
Angel (re-releases)

2. Bonnie Raitt - Nick of Time
3. John Hiatt - Stolen Moments
4. Eros Ramazotti - In Ogni Senso
5. Paul Simon - The Rhythm of the

Saints

Nee, verder dan vijf platen kom
ik niet. Eenvoudigweg omdat ik
het afgelopen jaar niet zoveel
nieuw werk gekocht en beluis-
terd heb. Wel draai ik in de auto
altijd cassettebandjes die ik van
anderen krijg en daarvan heb ik
de volgende het meest gedraaid:

1. The Judds- Why Not Me
2. Nick Lowe - Party of One
3. Joe Walsh - Got Any Gum

" 1990 Was
een
voorspoedig
jaarvoor de
Nederlandse
pop. Onder
meer de
Urban
Dance
Squad, op
tweede
pinksterdag
nog te zien
op Pinkpop,
oogste veel
succes.

Verder werk ik ook parttime als
muziekleraar op een ZMOK-
school. De hit It Must Have Been
Love van Roxette vond ik dit jaar
het leukst om in de klas te zin-
gen. Het meest indrukwekkende
optreden van het voorbije jaar
vond ik dat van Rien Ne Va Plus
in het Kerkraadse Wijngracht
Theater. Er zaten op de kop af
twaalf mensen in de daardoor
onmetelijke zaal. MaarRien Jan-
sen, Jan Hendriks en Ernst Jansz
speelden en zongen heel erg
mooi. Eén piano, één gitaar en
goedezang, wat wil jenog meer...

Bert van Klaveren
(manager Zinatra)

1. Zinatra - The Great Escape
2. Steve Vai - Passion & Warfare
3. Thunder - Backstreet Symphony
4. Steve Winwood - Refugees of the

Heart
5. Phil Collins - But Seriously
6. Bruce Dickinson - Tattoed

Millionaire
7. INXS-X
8. Paul Laine - Stick It In Your Ear
9. Poison - Flesh & Blood

10. Queensryche - Empire

Jawel, behoorlijk wat hard mate-
riaal dus. Maar dan wel- wat het
buitenland betreft - bijzondere
eenlingen (Vai, Laine), Dickin-
son die het in zn eentjenaar mijn
smaak wat beter deed dan metzn maatjes van Iron Maiden en
bands met gewoon lekkere luis-
ter-rampetampers (Thunder,
Poison). Het 'intelligente' werk
van Queensryche en de betere
popmuziek van Winwood, Col-
lins en de muzikale koala-beren
van INXS. En wat die nummer 1
betreft, tsja ... gewoon eens naar
luisteren!

Marcel Haerkens
(Back Bone Concerts)

1. Neil Young - Ragged Glory
2. Nick Cave & The Bad Seeds - The

Good Son
3. Toy Factory - Gumbo
4. Sly & The Family Stone - Greatest

Hits .
5. Robert Johnson -The Complete Re-

cordings
6. Living Colour - Time's Up
7. Fugazi - Repeater
8. Van Morrison - Enlightenment
9. Lou Reed/John Cale - Songs For

Drella
10. The Neville Brothers - Brother's

Keeper

Met uitzondering van nummer 1
kunnen alle albums willekeurig
van plaats verwisseld worden,
want je kunt nu eenmaal geen
appels met peren vergelijken.
Daarbij komt dat luistergenot
ook nog eens afhankelijk is van
sfeer en gemoedstoestand.
Naast Jimi Hendrix en James
Brown is Sly en zijn Family Sto-
ne de belangrijkste erflater van
Prince. CBS heeft eindelijk de
fantastische verzamelaar uit 1970
op CD uitgebracht, aangevuld
met latere nummers als Family
Affair en Runnin' Away. De
zwaar onderschatte Nederlandse
hardcorefunkpunkmetalband
Toy Factory veegt moeiteloos de
vloer aan met alle Claw Boys
Claws en andere poseurs. Om het
maareens met een joekelvan een
cliché te zeggen: onnederlands
goed.

De beste concerten in 1990:
1. Nick Cave & The Bad Seeds-Pukkelpop, Hechtel (B.)
2. Nomeansno - Effenaar, Eind-

hoven
3. Toy Factory - Boerderij, Ge-

leen

Karin Vaessen
(voorzitter

Stichting
PopmuziekLimburg)

1. Paladins - Let's Buzz
2. Rowen Hèze - Los Limbos
3. Guido Belcanto- Plastic Rozen Ver-

welken Niet
4. Mano Negra - Puta's Fever
5. Texas Tornados -Texas Tornados
6. Omar & The Howlers - Monkey

Land
7. The Copy Cat Trap -Kicking Mules
8. Vaughan Brothers - Family Style
9. Raymond van het Groenewoud -Meisjes (Het Beste Van)

10. Lenny Cravitz - Let Love Rule

Uiteraard prijken er in mijn Top
10 twee schitterende Limburgse
producten, van Rowen Hèze en
The Copy Cat Trap. Popmuziek
in Limburg bloeit als nooit tevo-
ren!

Fons Geraets
(Omroep Limburg)

1. Green - White Soul
2. World Party - Goodbye Jumbo
3. The Pixies - Bossanova
4. Neil Young & Crazy Horse -Ragged

Glory
5. The Black Crowes - Shake Your

Money Maker
6. The Holmes Brothers -InThe Spirit
7. Los Lobos - The Neighbourhood
8. The Sundays - Reading, Writing &

Arithmetic
9. Kevin Kinney - MacDougal Blues

10. Nick Cave & The Bad Seeds - The
Good Son

Jan Smeets
(Buro Pinkpop)

1. Ragged Glory, Neil Young & Crazy
Horse

2. Heartbeats Accelerating, Kate &
Anna McCarrigle

3. Shake your Moneymaker, the Black
Crowes

4. Meisjes, Raymond van het Groene-
woud

5. Volume 3, Travelling Wilbury's
6. Swagger, Blue Aeroplanes
7. The House of Love, The Houses of

Love
8. Enlightenment, Van Morrison
9. Stolen Moments, John Hiatt

10. The Caution Horses, Cowboy Jun-
kies

bubbling under...
11. Under the Red Sky. Bob Dylan
12. Goodbye Jumbo, World Party
13. Room to Roam, Waterboys
14. Rythm ofthe Saints, Paul Simon
15. Victory Mixture, Mink Deville
16. Wilson Phillips, Wilson Phillips
17. Anohter Man's World, Immaculate

Fools
18. The Good Son, Nick Cave'

" Living
Colour, hét
boegbeeld
van de
Black Rock
Coalition.

ROCK ANNO ’90: NIETS NIEUWS ONDER DE ZON

Grensvervaging in depopmuziek
Jan Hensels

1. Marianne Faithfull, Blazing Away
2. Gary Moore, Still got the Blues
3. Steve Miller Band, The Best of 1968-

-1973
4. Steve Winwood, Refugees of the

Heart
5. Andreas Vollenweider, The Trilogy
6. Bloomsday, Fortuny
7. Etta James, Stickin' tot my guns
8. John Mayall, A sense ofplace
9. Sinead O'Connor, I do not want

what I havent got
10. Eros Ramazzotti, In Ogni Senso

1 Luka Bloom - Riverside
2 Blue Aeroplanes - Swagger
3 Living Colour- Time's up
4 The Waterboys - Room to roam
5 Rip, Rig & Panic -Knee deepin hits
6 Van Morrison - Enlightenment
7 Div. - Under African Skies
8 Nick Cave - The good son
9 The Chills - Submarine bells

10 Not drowning, waving - Claim

Emile Hollman
_^ i The Scène - Blauw

1Lou Reed/John Cale - Songs for. Drella■ Ravi Shankar/Philip Glass - Passa-ges
j Laune Anderson - Strange Angels

': Gary Moore - Still got the blues
,' Herman Brood - Freeze■ Travelin Willburies- Volume 3
.' Angelo Branduardi - Il Ladro

' Adventures - Trading Secrets with
j ttie Moon

' Patricia Kaas - Scène de Vie

winst van het afge-ven jaar is wel dat we niet keer
f keer de provincie hoefden te
platen voor een puik concert.
'*" dan gaat het niet alleen over
* 'rnega-acts', maar vooral ook?*T de fantastische initiatievenJe bijvoorbeeld in Sittard (Fe-

en Heerlen (Nova) werden
Ook in allerlei 'rokeri-

* krochten' werden soms ver-
gelijke optredens gezien. En,et de Rocknach komt het vol-
*id jaar vast weer goed. Wan-
dje in voorgaande jarenriep:,r gebeurt in deze provincie

£e*i donder op het gebied van
dan trapte je altijd

jlkele uitzonderingen met goe-
?j bedoelingen nodeloos tegen
■,? schenen.
U*61 popliefhebbers zullen het
Belopen jaar tevreden hebben

.astgesteld dat U 2(nagenoeg)
pts van zich heeft laten horen.. üt. De lerse groep gaf op
Auwjaarsnacht een concert
Aarbij ik na honderd keer luis-
Aen nog steeds de rillingen over
JJta rug voel lopen. Dit in schril
Ajtrast met The Wall, de goede
koeling ten spijt.
b

'et viel niet mee om een lijstje
A^en te stellen gezien het over-
lopende aanbod van zeer be-
K°flijke ceedees.
Ui ella. Orbison en Brood zijn
„et dood, Laurie kan echt zin-
jj1- en The Scène is het hele-

L v0aal- Voor hen dieniet bang zijn
Ij 0r de diepte: luister eens naar
1^ nummer twee. Branduardi
I A^kt nog steeds geen pizza-mu-

s k en de hekkesluiter is de
| [VY eekwoordelijke lans voor

muziek.

Peter Hamans
" "owboy Junkies - The trinity ses-

' s*head O'Connor —I do not want
3 *hat I havent got

<"' Hiatt - Stolen moments
5' t°s Lobos - The neighbourhood
j' i^xas Tornados - Texas Tornados
}' Wilburys - Vol. 3
j' £»ul Simon - Rhythm of the saints

' '"e Adventures - Trading secrets
9 "'th the moon

'0 S,C/DC - The razor's edge
* "eetwood Mac - Behind the mask

Gé Backus
1.,; i-fu Reed/John Cale - Songs for
2 Örena
3' gcene - Blauw
4 f°gues - Heli's Ditch
5 !Bgy Pop - Brick by Brick
6 f'dnight Oil - Blue Sky Mining
1 S-uka Bloom - Riverside
8. »;aterboys -Room to Roam
9 JjevilleBrothers -Brother's Keeper

' of Dreams - Immigrants,
10. and me""are Almond - Enchantedrv

uUr als beste reclamemid-
tiA "et afgelopen jaar heeft de
Oek weer herhaaldelijk te 'lij-
k 6r g^had onder de fatsoensrak-
IA- Eerst was er de rel rond de
S6h Ve Crew, aangeklaagd we-, OeJ vulgair taalgebruik. De rap-

i Sii, maakten er dankbaar ge-
i S D

'K van door op de wijs van
W^gsteens 'Bom in the USA'

'linke hit te scoren. En ook
&*Jbl°nna mag niet klaBen over
'i*st*A,teit nadat MTV in eerste
%, tle haar 'Justify my love'-

lgerde uit te zenden. Waar
V ï,diePlotselinge ommezwaai
v*Uih muziekstation trouwens

Wordt vervolgd in '91.
% t.re' meer positieve, punten
2i"ik afgelopen popjaar? Mu-
stècd

Van eigen bodem wordt
Ie a,s v°lwassener met The Sce-
H T Gste voorbeeld waarbij

«mburg (Gé Reinders,
tu'gdi n Heze) zich niet onbe-
Iq j laat-De ouwe rotten dievo-
■lijlt ar.Publicitair zo nadrukke-er, p

e voorgrond traden, heb-
'Nakt pas op de Plaats Se~'"titigp De (laatste?) stuiptrek-
lUigJA'waren het meer dan over-
"> be]2e concert van The Stones

'**-aie p Dip' et meesterwerkvan

-^cd en Lee Clayton, die
Schillp i^n toemee langs ver-
lUsSf.n Europese steden een
%ïirr.u0p- maakte in het Mid-
% aïïbvrgse dorp Heythuysen
IVe,. aar in café Torn Torn een

getelyk concert te geven.

Joos Philippens
; , the ivi ntures ~ Trading Secrets with

\ 3 ga°sCteau Tw-ns - Heaven orLas Ve-
. * Hav^-u e Kouyate Band - Domba „
" 5 sages hankar & Philip Glass - Pas-

Ï^an^^cl-Amarok■ » fiea.VT ,rman - Noise of Art■ l cCi °fBou*-bon - Black milk
.10 Pi*ts""g" Colour

recsr,r Brothers -Done by the fo-L Sof nature

sS 'al Üge muziek in deze lijst.
"*>KW ont>etwist melodisch:S\rlW* The Adventures,
krNr i, ■lk niets meer over, ga
.Ne k S,teren' Enkele goede
'Va* ook: Oldfield, Ak-
V^-n d« or het aParte geluid
«■Ver, n nummers drie, vier en

.?* Jün-fi A> lijst garant- terwijl
Vn ,? ? Brothers hebben be-aat rap ook leuk kan zijn.

Finest verrichtten al eerder
baanbrekend werk op dit gebied.

en de Stone Roses zijn weliswaar
veelbelovende loten aan de En-
gelse popboom, maar van een re-
gelrechte sensatie is echter geen
sprake. Eerder van 'another
hype. 'Don't believe the hype',
om met Public Enemy te spre-
ken.

Zo divers als de muziek tegen-
woordig is, zo divers is ook de
smaak van het publiek. Want
naast de eerder genoemde stro-
mingen bleken ook de verschil-
lende vormen van rootsmuziek
het afgelopen jaar meer belang-
stelling te trekken. En derol van
allerhande oudgedienden is nog
allerminst uitgespeeld. Dylan,
Young, Cale/Reed, Morrison,
Winwood, Collins, McCartney.
De rij is schier eindeloos.

Bombastisch

Echt nieuwe popmuziekstromin-
gen werden het afgelopen jaar
niet geboren. Wel beleefde de
Britse pop, vooral door een actie-
ve dance-scene in het Noorden-
gelse Manchester een beschei-
den opleving. En 1990 werd hét
jaar voor Living Colour, hétboegbeeld van de zogenaamde
Black Rock Coalition. Met Ti-
me's up, een explosief mengsel
van de meest uiteenlopende mu-ziekstijlen als hardrock en funk,
scoorden ze zowel bij popjourna-
listen (nummer één bij het jaar-
overzicht van Oor) als bij het cd-
kopende publiek goed.

De toename van de 'crossover-
muziek' drijft overigens ook me-
nig cd- en platenverkoper tot
wanhoop. „Ik weet vaak niet of
ik een nieuwe cd nou het beste
bij de funk, hardrock, jazz of
punk moet zetten", zegt Leo Ha-
gens van platenzaak Sounds in
Venlo. Opvallend is volgens hem
ook de diversiteit aan stijlen die
tegenwoordig om de hoogste
aandacht van het publiek
schreeuwen. Zydeco, country-
blues, dubreggea, no wave, hi-
phouse, acidjazz, sixties, soul en
hardcore om maar eens enkele
stijlen te noemen.

Veel van de nieuwe lichting En-
gelse bands kenmerken zich
door hun pogingen house en an-
dere vaak monotone dansmuziek
te voorzien van gitaar- of or-
gelklanken en tapefragmenten
die de muziek ook in de huiska-
mer genietbaar maakt. Bands als
Cabaret Voltaire of New Order
waren daar al zeker tien jaar gele-
den mee bezig, en zelfs deze
bands borduurden al voort op
het werk van voorgangers.

Het afgelopen jaar waren er ook
nog enkele bijzondere projecten
waarbij voor velen de bombasti-
sche uitvoering van The Wall van
Pink Floyd in Berlijn toch één
van de hoogtepunten van het
popjaar moet zijn geweest. On-
danks de massale publieke be-
langstelling voor dit festijn lijkt
er toch sprake van een afname
van de belangstelling voor groot-
schalige popevenementen. Een
terugkeer naar kleinere festivals
en concerten lijkt detendens. En
dat zou de ontwikkeling van de
pop alleen maar ten goede kun-
nen komen.

jan hensels

Niet alleen in Groot-Brittannië
gaat het goed met de bands, ook
voor ons eigen land lijkt met op-
vallend plaatwerk van bijvoor-
beeld The Scène en The Serenes
en het succes van Urban Dance
Squad een periode van zeven
vette jaren aangebroken. Onze
eigen provincie deed het gezien
dereacties op de releases van de
Jansse Baggebend, Ge Reinders
en Rowwen Heze ook niet slecht.

ProvincieGezien de hausse in het Ver-
enigd Koninkrijk - muziek met
een nieuw geluid - mag je de
conclusie trekken dat er een op-
leving is in de Britse pop. Maar
ook hier is enige relativering op
zijn plaats. De muziekpers in
Groot-Brittannië is er na jaren
van armoede als de kippen bh'
een nieuwe band van eigen bo-
dem met superlatieven te overla-
den. The Sundays, Ride, Lush,
The Pale Saints, Happy Mondays

Opleving

Helemaal,niet zon slechte oogst
afgelopen jaar als jebedenkt dat
mensen als Neil Young, Lou
Reed en John Cale en Cale met
Eno ook nog heel verdienstelijke
platen hebben afgeleverd. Ver-
meldenswaardig is ook het gege-
ven dat een aantal klassiekers op
cd zijn uitgebracht. Zo zrjn de
countryplaten GP en Grievous
Angel van Gram Parsons op één
cd verkrijgbaar. Het belangrijke
werk van bluesgrootheid Robert
Johnson is als dubbelcd op de
markt gebracht. Luister naar de
roots van menige blanke bluesgi-
tarist. Het plaatwerk van Led
Zeppelin is opgepoetsten al vier-
dubbelcd verkrijgbaar. Van de
legendarisch Byrds is eveneens
een vierdubbelcd te koop. Daar-
naast is het verheugend dat de
popmuziek, pessimistische ge-
luiden ten spijt, door allerlei
kruisbestuivingen toch in staat
blijkt zich telkens tevernieuwen.

De vervagende grenzen lijken
het meest opvallende kenmerkvan de populaire muziek in de ja-
ren negentig te gaan worden. De
scheidslijnen tussen verschillen-
de genres als funk, hardrock, six-
ties, reggae, salsa, country, jazz,avantgarde, enzovoorts wordenonduidelijker. Het zijn vaak
boeiende kruisbestuivingen, zo-
als bijvoorbeeld bij het eerdergenoemde Living Colour. Maa>-hoe opwindend Living Colour24-7-Spyz en al die andereverge-lijkbare bands ook mogen zijn, infeite is het oude wijn in nieuwe
zakken. Sly and the Family Sto-
ne of een popgroep als Mothers

opnieuw een prominente rol
voor de verweerde boegbeelden
van de hedendaagse rock: Iggy
(vooral hij), Lou, Neil & John.
Hoe verheugend is het tegelijk
om te constateren dat de eind ja-
ren tachtig nog bijna opgegeven
nederrock-patiënt zich dankzij
een forse stoot pep & vitaminen
definitief van het graf lijkt te
hebben afgewend. Veteraan en
alleskunner Thé Lau en zijn dis-
cipelen van The Scène schreven
een waarlijk verrukkelijke kip-
pevelschijf op hun naam. En wat
te denken van Sjako!, een stel
ruimdenkende Hollandse kna-
pen die met Secret Skin het won-
dere wereldje der popkritikas-
ters tot in The States toe versteld
deden staan. Aangenaam was het
ook te horen dat de oude glorie
van de Kecks en Ivy Green nog
immer niet is verlept. 1990 Was
natuurlijk óók het jaarvan de zo-
veelste Terugkeer van de Wre-
ker, Herman Brood dus, die met
platen als Freeze wat mij betreft
tot zijn 80-ste mag uitkramen dat
hij er nu toch écht de brui aan
geeft. De klassieke Vlaamse
rockschool roerde het voorbije
jaar eveneens stevig de trom,
met The Paranoiacs en The
Scabs als beste jongetjes van de
klas. En, niet te vergeten, voor de
gig of the year zorgde onbetwist
de bevlogen grijsaard Lee Clay-
ton in Heythuisens Torn Torn.

Ans Bouwmans
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gen Huis woedend over doorberekenen 18,5procent

'BTW winstgevend
voor notarissen'

Bekerplant
bijzonder

I " volgens de voetgangersvereniging moet een trottoir minimaal 1,50 meterbreed en vrij van obstakelszijn. Foto: fransrade

Voetgangersvereniging dringt aan op maatregelen

Trottoir hindernisbaan
voor oudere voetganger

Van de voetgangers bovende vijftig heeft 70 procent
last van fietsers die op het
trottoir fietsen. Van hen is
57 procent op trottoirs ofvoetpaden wel eens tegen
iets aangebotst of ergens
over gestruikeld. Een derdevan de 50-plussers liep daar-bij zodanige verwondingen
op dat zij zich bij een arts of
in een ziekenhuis moesten
laten behandelen.
Dat blijkt uit een enquête die

de Voetgangersvereniging
heeft laten houden onder
ouderen. In een brief aan de
gemeentebesturen heeft de
vereniging haar verontrus-
ting uitgesproken over de
slechte conditie waarin veel
trottoirs en voetpaden zich '
bevinden. Ze dringt aan op
maatregelen.

Breedte
Volgens de vereniging moet

een trottoir of voetpad mini-
maal 1,50 meter breed en ob-
stakelvrij zijn. Uit de enquête
blijkt dat hiervan in veel si-
tuaties geen sprake is. De ge-
meenten zijn volgens de
Voetgangersvereniging zelf
schuld hieraan. Zij plaatsen
regelmatig verkeersborden
of parkeermeters midden op
de stoep, zodat niemand er
meer langs kan.

De Vereniging dringt er bij

Limburgs WOONBLAD

*hp?lgenliJk wel een beetje raar:

I' biikt elvers scnaffen zich zon"

irst n°^ blozen de mooiste en
t*6

e gereedschappen voor tim-
Sski en andere houtbewer-
e *,j t

Ussen aan» maar een behoor-
de Sting voor een klus zoals

efe.n schijnt niet interessant
5 aiL z^n om er aandacht (en
tl. T

Ke[ geen geld) aan te beste-
-tien is t>ehangen één van de
*t ö a^s het om dhz-klussen
fnS meer dan de helft van
wakt We behangetjes wordt zélf

-r, gen doe jeweliswaar niet elk
■>rl?o.aar het is toch een genoeg
te "lend karwei om er eenrede-
&r in , gereedschappenuitrusting

S te hebben. Nee, een be-
ften- ,afel hoefje niet per se te
Igl' 2° n ding huur je bij de be-
fdiE ,5rancier en als je voor een"neLpdrag aan wandbekleding
fc l' kun je hem zelfs gratis le-

is, e"aar heeft iedereen wel in
*«sei als een kwast om het
'-.« w °P de banen te smeren.
JHi aaordt met zon uiterst mini-

-1 gereedschap gewerkt. Dit
\ het ue[ niet tot gevolgte hebben

enha ngkarwei een duidelijk
'jgt r,, amateuristisch karakter
*kl4(jj?ar Je werkt toch heel wat

** com fr en secuurder als jeover
P eet arsenaal(tje) aan ge-

"aPpen beschikt.
fkrabben
'«ele f , .lat>nkanten leveren sets die

Behangen stuk
eenvoudiger met
goed gereedschap
de meest noodzakelijke dingen be-
vatten. Je kunt ze echter ook 'los'
kopen. Zoals al gezegd: een plakta-
fel is in de meeste gevallen geen di-
recte must.

Dat geldt ook voor het afstoomap-
paraat waarmee je het oude behang
van de wand haalt. Ook dat ding
kun je tegen een redelijke vergoe-
ding huren. Misschien is dat de re-
den waarom een handig ding als de
elektrische behangstripper van
Black & Decker hier in Nederland
weinig belangstelling krijgt. Je
werkt er stukken makkelijker mee
dan met het professionele apparaat,
vooral omdat het nauwelijks zwaar-
der is daneen strijkijzer(waarop het
sterk lijkt) en het vergt ook geen al
te diepe greep in de portemonnee.

Een echt goedkoop alternatief is de
behang-afkrabber, die in verschil-
lende uitvoeringen te koop is. Het
kost alleen veel meer tijd en je loopt
bovendien het risico dat je de pleis-

terlaag van de wand beschadigt.
Voor het verwijderen van oud be-
hang wordt vaak ook een plamuur-
mes gebruikt; eerst inweken of sto-
men en dan dat mes erop. Het is er
echter niet zo geschikt voor, omdat
het stalen blad voor dit doel te sterk'verend' is. Wil je het op deze manier
doen, koop dan liever een afsteek-
mes. Het lijkt als twee druppels wa-
ter op een plamuurmes maar hetblad is dikker en dus 'taaier.

Nadenroller
Om behangbanen tegen de wand
aan te brengen zie jemenige dhz-be-
hanger wel met een stoffer werken.
Dat leidt echter vaak tot beschadi-
ging van het natte, dus kwetsbare
behangpapier. Een 'echte' vledder
is een heel wat beter ding, omdat
het vrijwel uitgesloten is dat je methet houten handvat het behang
raakt.
Ook kun je als dhz-behanger eigen-
lijk ook geen nadenroller missen-

vooral bij het verwerken van zwaar-
dere wandbekledingsmaterialen is
dat het ideale gereedschap om dete-
gen elkaar stotende banen perfect
tegen elkaar aan te sluiten. Er be-
staan ook speciale rollers waarmee

"je in een hoek weggeplakte baan-
stroken aandrukt; ook heel geschikt
om de 'overlap' van de banen langs
plint en plafond van een duidelijk
zichtbare kerf te voorzien, waar-
langs je dan met de schaar het
strookje afknipt.

Lange schaar
Over scharen gesproken: gebruik
voor behangwerk liever niet de ge-
wone huishoudschaar. De speciale
behangersschaar heeft geen spitse,
maar ronde punten. En een type
met getefloniseerde bladen werkt
des te plezieriger omdat het plaksel
er minder snel aankleeft. Een goed
werkbare behangersschaar moet
ook bladen van voldoende lengte
hebben: minstens 20 cm, liever nog
iets langer.

Hoewel de moderne behangplak-
middelen heel gemakkelijk in water
oplosbaar zijn, kan een simpel stuk-
je techniek het aanmaken van het
plaksel heel wat vlotter en beter
doen verlopen: de verfmenger. Dat
is een metalen staaf met een uitein-
de als van een keukenmixer. Je
steekt het in de boormachine en ter-
wijl je het behangpoeder of het ge-
concentreerde vloeibare behang-
plaksel in het water strooit laatje de
menger draaien. Van klonters in het
plaksel heb je dan geen last. " Meer dan de helft van alle behang wordt zelfgeplakt. Met goed gereedschap voorkomt men da

het er amateuristisch uitziet.

Graasdak
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ereniging tuigen nuis, die ac DeiangeiJ. van -.-.maciëeiiaren-1 dopers behartigt, is 'woedend' op de notarissen, omdat die
iTW-tarief van 18,5 procent, dat ze vanaf 1 januari in reke-
! moeten brengen, willen doorberekenen aan hun klanten.

Pat notarissen de BTW die ze
[eigen investeringen moeten
PU, voortaan van de belasting-
«i aftrekken, houden ze aan
iaanpak een voordeel van ge-
eld 30.000 gulden per jaar over,
1Eigen Huis.

dupe
ereniging protesteert al jaren
Ide naar haar mening veel te
tarieven die notarissen voor
'fend-goedtransacties hante-
Huizenkopers, die verplicht
*n notaris in te schakelen, zijnan de dupe, zo stelt zij. Eigen
heeft staatssecretaris Van
van economische zaken ge- '? de tariefsverhoging van de ''Ssen onmiddellijk ongedaan
«en.

Directeur P. Kole van de Koninklij-
ke Notariële Broederschap zegt dat
de notarissen niet gevraagd hebben
om een BTW-tarief. Tot dusver
hoefden notarissen geen BTW te be-
rekenen over hun dienstverlening.
Protest

„Wij hebben ook bij de overheid ge-
protesteerd tegen die BTW-heffing,
maar dat heeft niet geholpen. We
kunnen nu niet anders dan die BTW
doorberekenen. Wij zijn weliswaar
openbaar ambtenaar, maar voor de
fiscus zijn wij gewoon onderne-
mers."

Mocht blijken dat de notarissen
aanzienlijke bedragen verdienen
doordat ze de BTW over hun inves-
teringen mogen aftrekken, dan zul-
len de tarieven alsnog worden ver-
laagd, aldus Kole.

Dakplaggen

Al! 1 de Romolenpolder in Haarlem worden binnenkort vijfen-
-"AS 'milieuwoningen' op geleverd. Deze huizen zijn gebouwd
-p^s bio-ecologische principes (bouwen in overeenstemming

ac natuur) en vormen samen met achtendertig andere mi-
jpfpfiendelijkewoningen een plan van totaal 73 woningen,

zich door een grote mate van isolatie. Meest in
®°9 springendzijn de daken: in de hele wijk liggen inplaats
Pannen grasplaggen op het dak. Aan die dakbedekking

! dt momenteel de laatste hand gelegd (zie foto). De afwer-* van de huizen zal door de bewoners zelf uitgevoerd wor-

laarlemse woonwijk is het eerste plan in Nederland waar
Mke grote schaal grasdaken toegepast worden. Dit gebeur-
j
n ons land voor het eerst in 1977, toen verrees in Den Bosch
i°°nwerk-erfMW2; zestien houten woningen met grasplag-
°P het dak. Foto: DIJKSTRA

de gemeentebesturen ook op
aan te zorgen voor goede
fietsvoorzieningen, zodat het
fietsen op de stoep wordt te-
gengegaan. Verder zouden er
meer fietsklemmen moeten
komen, omdat 40 procent van
de ondervraagden aangeeft
last te hebben van slordig ge-
stalde rijwielen.

Parkeren
De Voetgangersvereniging
heeft aan de Tweede Kamer
laten weten in te stemmen
met de voornemens van mi-
nister Maij (verkeer) het par-
keren in steden aan banden
te leggen. Voorwaarde is wel
dat het illegaal parkeren op
stoepen wordt tegengegaan,
zo stelt zij. Uit de enquête
blijkt dat 39 procent van de
oudere voetgangers hinder
ondvervindt van op de stoep
geparkeerde auto's.

Volgende week
energiewijzer

Trouwe deelnemers aan de ac-
tie 'zuinig stoken, zuinig aan'
zullen een weekje geduld moe-
ten hebben. Vanwege de feest-
dagen zijn de gegevens voor de
'energiewijzer' voor de week
van 19 tot en met 25 december
nog niet binnen. Ze zullen op
zaterdag 5 januari samen met
de meterstanden van de week
van 26 december tot en met 2
januari gepubliceerd worden.

Voor het nieuwe hoofd-
kantoor van de Neder-
landse Glasbond, de Ver-
eniging van Groothande-
laren in en Be- en Ver-
werkers van Vlakglas
hebben 84 ontwerpers in-
geschreven. u , , c .Het hoofd-
kantoor komt op het aan
te leggen terrein van het
Bouw-, Informatie- en
Congrescentrum (BICC)
in Woerden. Het gebouw
wordt in de loop van 1992

Ruim tachtig
inzendingen
Glas Award

in gebruik genomen, al-
dus de bond.
Een jury, onder leiding
van prof.ir. M.E. Zwarts,
zal uit de ingezonden ont-
werpen de beste vijf no-
mineren. De winnaar

wordt beloond met de
Glas Award en een be-
drag van 10.000 gulden.

Er worden ook een twee-
de prijs van 7.500 gulden
'en drie eervolle vermel-
dingen van 5.000 gulden
uitgeloofd, aldus de
Woordvoerder.

De Glas Award wordt op
22 februari tijdens de
Vlakglas Manifestatie in
Amsterdam uitgereikt.

Tot voor kort zag je ze alleen nog
maar in de warme kassen van de
hortussen: de bekerplanten, ofwel
Nepenthes-hybriden. In zon warm,
vochtigklimaat voelen ze zich thuis,
zoals in hun échte tropische thuis-
landen: Indonesië, Maleisië, de
kustgebieden van Zuidoost-Azië en
Noord-Australië.

Het is verwonderlijk dat enkele van
de ongeveer 70 soorten die in de ge-
noemde gebieden voorkomen, ge-
schikt zijn als kamerplant. Een lang
zeven is hun echter niet beschoren,
maar als je er eentje hebt, steel je
wel de show. Vertel er dan terloops
even bij dat die opvallende bekers
als insektenvangers werken. Als je
in dezomer eens een vlieg of enkele
bladluizen in zon beker doet, wor-
den die door het vocht onderin ver-
teerd en dienen als bijvoeding.
Nepenthes vormt die bekers aan de
ranken, die eigenlijk dienen om in
de bomen te kunnen klimmen. Er
zijn Nepenthes-soorten met prach-
tig gekleurde bekers: groenen rood-
bruin 'getijgerd', of groen met een
rode rand, dan wel helemaal rood.

Verzorging
Geef de bekerplant in de winter niet
veel water; één keer per week dopen
kan al genoeg zijn. Let erop dat de
temperatuur niet onder de 18 gra-
den daalt. Nevelen is altijd goed. In
de zomer véél water geven en vaak
nevelen. De ideale temperatuur is
dan zon 20 graden, of iets meer. Als
u plantenvoedsel geeft, verdun het
dan heel sterk. Van groot belang is
dat u ontkalkt en lauwwarm water
geeft; iets opgewarmdregenwater is
dus goed.
Een erg lang leven is de bekerplant
meestal niet beschoren. Maar wie
het ervoor over heeft om de natuur-
lijke (tropische) groeiomstandighe-
den van de plant zo goed mogelijk
na te bootsen, heeft er langerplezier
van.
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Postbus 3100. 6401 PP Heerlen, Fax 045-739364

Te huur gevraagd
Echtpaar zonder kinderen
zoekt woonruimte omg.
HEERLEN, tel 030-948839

OG te huur
Te h. per 1.1.1991 APPAR-
TEMENT. H. Hermanslaan
552, Geleen. 2 Slpkrs, gr.
woonk., keuken, bad, wc en
kelder. Huurpr. ’ 700,-. Tel.
04743-2180.
APPARTEMENT (nieuw-
bouw) te huur te Kerkrade-
West. Te bevr. na 18.00 uur
045-416565.

HEERLEN-CENTRUM. Te
h. per 1 febr. '91 winkelpand
Uilegats 4, thans textielzaak
tegenover uitbreiding Hom
Akerstr.-hoek Uilegats,
Heerlen, pand is voorzien
van rolluiken, zonnescherm
en centrale verwarming. Inl.
tel. 045-716073 na 15.00 u.
WINKELPAND Hoensbroek
te h. Oranjestr. 30, met luxe
boyenwoning. 1e etage: gr.
woonk. en luxe keuken, met
aanb. naar dakterras. 2e e-
tage: 3 slpk. en luxe badka-
mer.^ alles pas gerenoveerd
en nwe. cv. Beg. gr.: winkel
en gar. 150m2 en tuin op het
Zuiden. Tel. 04406-14828.

Onr. goed te koop aangeb.,gevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
* * * U zoekt een huis? * * *

400 huizen in ons computerbestand. Bel voor info!

WIQ VANDE PAS MAKELAARDIJ $\
' 's- HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG^^

Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen " Telefoon: 045 - 741616

* * * Een hypotheek? * * *
rente vanaf 9,2%, bel voor een advies en snelle offerte!

lul j—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafcM
%§Orj VAN DE PAS MAKELAARDIJ f*tk
* HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG t^m

Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen " Telefoon: 045 - 741616

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

NIEUWENHAGEN, Hereweg 166: Geh. gerenov. woonh.
op 375 m2met nwe garage, 3 ruime slpks., ’ 136.000,-k.k.
BRUNSSUM, Heggerank 2: Uitstekend onderh. halfvrijst.

woonh., 5 slpks., garage, nwe gesl. keuken ’ 164.000,-k.k.
KERKRADE, Maria Gorettiestr. 156: Bungalow 660 m 2
grond 4 ruime slpks., woonkamer 45 m2, garage, kelder,

’ 269.000,-k.k.
AALBEEK, Nieuwenhuysstraat: Boerderij, uitstekend gere-
noveerd, gesch. voor dubbele bewoning op 4500 m2grond

en twee grote loodsen.
VAALS Lindenstraat 6: Uitstekend beleggingspand met

5 garages, ’ 350.000,-k.k.
WIJ WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 1991

Huis kopen of verkopen?
Vijgen vragen! S 045 - 71 16 17

Hoensbroek
Te k. mod.e semibungalowop 1360 m2grond a.d. Slot

Harenlaan, md. hal, woonk., mod. keuken met alle comfort.
2/3 slaapk., dubb. garageen berging, aangel. tuin m. grote

vijver. Vr.pr. ’ 365.000,-k.k. Inl. 045-228487. :
LANDGRAAF

Riant landhuis,
met garage en mooie aangelegde tuin, 84m2 kelder, fraaie
living m. plavuizen en open haard, grote open keuk., 4 slpk.
luxe badkamer en toilet. Uitstekend geisol. Inh. 1.180m3.
Koopprijs ’ 378.000,- k.k. van particulier. Tel. 045-315824.

Te k.a. PERCEEL (87 are) I
te Heerlerheide/Ganzeweide ;
aan de nieuweweg Heerlen/
Hoensbroek, te bevragen
09-3287687379.
Te koop SPAUBEEK Vin-
kenstr. Halfvrijst. woonhuis
gel. aan woonerf. Ind.:
woonkamer parket 48 m2,
mod. aanbouwkeuken mcl.
app., badk. met ligb. en 2e
toilet, 3 slaapk., grote tuin.
Aanv. i.o. Prijs ’ 198.500,-.
04493-1066.

BRUNSSUM, Hazekampstr.
17. Halfvrijst. woonhuis met
tuin en garage, ’ 85.000,-
-k.k. Bopao.g. 045-324133. -EYGELSHOVEN Rimbur-
gerweg* 14 degel, vooroor-
logs woonh. geh. onderkel-
derd met garage en tuin
ruime woonk. 4 slpkrs, zol-
der, bad etc. ’ 128.000,- k.k
Inl. 045-315824.
GELEEN gunstig gel. half-
vrijst. hoekhuis, kelder, w.
kamer 45m2, keuken, bij-
keuken, 2 garages, 3 slpkrs,
ligbad en douchecab., 2 toil.,
beschoten zolder(4e slpkr),
cv., boiler. Voor- zij en
achtertuin, terras. Gelsol.
uitst. onderh. Vraagpr.

’ 148.000,-k.k. 04493-1644
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !

Peters & Partners Geleen
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.
Te koop op goede lokatie in
GELEEN zeer gr. herenhuis.
Vrijst. met ruime woning en
gr. parking. Op korte termijn
te aanv. Moet gezien wor-
den, ’235.000,- k.k. Br.o.
nr. B-6550, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Te k.a. klein perceel BOS
(18 are) te Schinveld. Te be-
vragen 09-3287687379.

HUIS te huur of te koop ge-
vraagd. Tel. 045-440027
Te koop gevr. WOONHUIS
met tuin, opknappen geen
bezwaar. Tel. 045-453572.
BOCHOLTZ Paumstr. Half-
vrijst. huis m. gar. en tuin, 3
slpk., 2 toilette,. 2 badk., zol-
der met vaste trap en eiken
keuken met compl. appara-
tuur, ’ 139.000,-k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
BORN: Halfvrijst. woning
met tuin ca. 250 m2, gr.ga-
rage met verw. ca. 10 mtr. 1.,
gr. kelder, keuken en bijkeu-
ken, woonk. ca. 40 m2, 4
slpk. met badkamer, gr. zol-
der geh. geïsoleerd met ver-
warming. Tel. 04498-51475.
Pr.n.o.t.k.
OIRSBEEK: Populierenlaan
20. prima ligging: Halfvrijst.
woonh. met garage, 3 slpk.
zonnige tuin, aanbouwk.
35m2 woonk. ’145.000,-
-k.k. Tel. 046-742550. Jos
Storms O.G. Geleen.
SCHAESBERG. Veldstr. 17
halfvrijst. hoekp. met 52m2
winkelruimte, grote garage,
besloten tuin, 3 slpkmrs.
zolder, woonk. parketvl.
aanbouwkeuk. ’ 145.000,-
-k.k. Jos Storms O.G. Geleen
Telefoon: 046-742550.
SIBBE. Bergstraat 58. Grote
witte vrijstaande boerenwo-
ning op 2670m2 grondper-
ceel met garage ’ 159.000,-
-k.k. Jos Storms O.G. Geleen
Tel. 046-742550.
VERHUIZEN??? Doe-het-
zelf. Te huur bestel- en
vrachtwagen (hydr. laadlift).
Ook ruime keuze in perso-
nenauto's, 9 pers. busjes en
campers. Bastiaans, Auto-
Rent, Heerlen, Spoorsingel
50. Tel. 045-724141.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfsruimte
Winkel- of kantoorruimte te
h. plm. 60 m2en bergruimte,
centrum v. HEERLEN, 045-
-724690
WINKEL- of . kantoorruimte
te huur aangeb. met eigen
parkeerplaats te Kerkrade-
West 150 m 2of 300 m2,
aantr. huurpr. Tot 17.00 u.
tel. 045-413030, na 18.00 u.
045-416565.

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.
Te k. 2 KANTELPOORTEN
2.5x2.25m en 2.5x2.15m,
pr. ’.225,- en ’150,-. Lin-
delaan 56, Oirsbeek.

Kunststof, hardhouten en
alu. RAMEN, gebr. Tel.
045-243736.

Bouwen/Verbouwen
IDAMOISEAUX Heerlen ver-, koopt en verhuurt meer dan

" u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Zoekt
veen

huurhuis?

vJvertuig u woensdag of zaterdag a.s. van de
royale woningen, die ABC te Heerlen te huur
aanbiedt
De gerenoveerde ééngezinswoningen in de wijk Vrie-
heide- De Stack te Heerlen beschikken op de begane
grond over een hal en werkkamer, op de 1e verdieping
de keuken en woonkamer en op de 2e verdieping 3
slaapkamers en een badkamer. De woningen zijn volle-
dig geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing en
beschikken over 2 balkons. ledere woning bezit een
forse tuin. Na inschrijving is, na overleg, eventuele toe-
wijzing mogelijk

.Huurprijzen ’ 692,50 per maand, excl.service-
kosten.

IVlodelwoning
ledere woensdag en zaterdag-van 13.00-16.00 uurkunt
u zich in de modelwoning aan de Navolaan 54 te Heer-
len, overtuigen van deroyale afmetingen.

Ukunt ook bellen voor een afspraak: 045-219898

JqJIC Vastgoedbeheer
045-219898, b.g.g. 045-712040

I WIJ GAAN ONZE DEUREN SLUITEN! IM DAAROM MET DE GROOTSTE SPOED pj

Fl VAN ONZE GEHELE VOORRAAD! H I
U 6000 KLEDEN UIT ■ I■ PERZIË, PAKISTAN EN INDIA ■ |
I GELEEN: RIJKSWEG ZUID 193 TEL 046-755052 I
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NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantü

HEERLEN: 'Moderne woning met
garage voor 't jonge paar!'
Ind. hal, keuken m. luxe mr., flinke
woonk., berging, gar. m. mogelijkh. v. IPf^|HniMM[H|
zolder, 3 slpk., ruime badk., zolder m. AÉpMMiUHMaPH
mogelijkh. voor 4e slpk./hobbykamer. myill
Geïsoleerd, ged. dubbel beglaasd en Hff^
roll. Bouwjr. 1985. Aanv. in overleg. ÉHMtfUHNM

Mogelijke rijkspremie ’ 10.500,- HlittMPffM>-PMiiËMVraagprijs ’ 115.000,- k.k. Siffljlltfl
HEERLEN/WELTEN: 'Knus half- Ü^^^^Uvrijstaand woonhuis!'
Ind. kelder, hal, woonk., keuken, ber-
ging, 3 slaapkamers, badk., zolder.
Ged. kunststof ramen/kozijnen m. ECHT. *Uitstekend ge|egen L
dubb. beg. en roll. Aanv. in overleg. herenhuis met garage en carp*Vraagprus ’ 119.000,- k.k. |nd ha| woonk (35 me kd
HEERLEN/WELTEN: 'Moderne rui- m. alle app., gar. (7 x^\oort (S
me woning in kindervriendelijke 2.8), 3 grote sla^Olfl,*+ hd
buurt!' ruimte/slaap**^i^j\*P.jadk. m. N
Ind. hal, zeer ruime wr-^VX-ien keu- v.w. en>OjK^? verd. bereikb
ken m. gaskookg^CYV* wasem- vas'-*k%VIVt 197aRamen/kozj
kap, vaatwa-^É^\>Aepvries/koel- haro>|Tüelsoleerd en ged. du*
kast, 3 VOjf^f. m. ligb., v.w. en beglaasd. Flinke achtertuin. Aanv
2e tc%%V^?;. Eigen overdekte par- korte termijn.
keerpi^irGeïsoleerd en ged. dubbel w * A Vraagprijs f 189.000,-1
beglaasd. Geen bebouwing achter. -*T* y^ tr-^f'JLFlinke achtertuin. Aanv. in overleg. J^Mogelijk rijksbijdrage f 5.000,- ■

Prijs / 129.500,- k.k. KvZrlvii^B-^LW
HEERLEN: 'Vrijstaande bungalow fffffl 5-^Hmet achtertuin grenzend aan 't BflÉPrvlli'VWinHAambos!' aftaHkHÉMÉJèv*PInd. gar., prov. kelder, hobby-ruimte,
ruime hal, keuken m. mod. mr. L-vorm.
woonk. (± 45 m 2), 4 slaapkamers, 2

S^Aa^ ïï^' ***" * SITTARD: '.n fijne woonbuurt ibe9'aaSd V^gprijs^S.ooo,- k.k. ~jme wonin9 met inP^ I
ÜBACHSBERG: 'Uitstekend gele- Ind. hal, gar., ruime hobby-c.q. slas
gen, modern woonhuis!' flinke woonk., open keuken m. apf
Ind. hal, ruime woonk., keuken, bijkeu- slaapkamers, badk. Aanv. in over*
ken, 3 mooie slaapk., badk. m. ligb. en Vraagprijs ’ 98.000,-1
v.w., zolder. Bjr. 1981. Geïsoleerd en "1
dubbel beglaasd. Prima staat v. on- GELEEN: 'Winkel/woonhuis 'derh. Aanv. in overleg. rand centrum!'

Vraagprijs f 125.000,- k.k. Ind. 2 kelders, winkel (± 20 m 2)'

VALKENBURG/CENTRUM: Interes- SSSL^, S &."?! ,
sant beleggings-objekt! geh pand voorz v ro ||Uiken. Par»
Ruim woonh. verdeeld in 3 app. Voll. ' voor djv doeleinden geschikt. Aar»
gerenoveerd in 1980. Netto huurop- overleg.
brengst f 23.000,-. Vraagprijs / 139.500,- ■Vraagprijs f 182.500,- k.k.
VALKENBURG/CENTRUM: 'Winkel WLWLWÊÊLWÊÊLWL^L^LfÊÊ^met ruim woonhuis!' aJ^^^^^*^,l^rtTTPTS^nTi'lJ
Ind. winkel (9.40 x 5.00 / 3.75) dagver- 1^ giAillzlSli^k
blijf, WOOnk., Slaapk., badk. m. ligb. aaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaW
v.w. en toilet, apart toilet, badk. m. la- |j
vet en v.w. 1e en 2e verd. woonk. m. HOENSBROEK: Nog slechts 3 ruf b
open keuken (8.20 x 4fl0) zeer ruime halfvrijst. herenh. m. gar. UitsteKL
slaapk. m. aansluitend dakterras werking. Aanv. direkt. Eenm.Jb(1250 x 5.00) 2 slpks, berging. Aanv. in lastingvrije rijksbijdrage f 6.6-
-overleg. Vraagprijs f 182.500,-k.k. Prijs ’ 167.250,-^

■22225 933 Z%SZaËH9
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Kerkrade-Holz, Abtenlaan 52
Riant vrijstaand herenhuis onder fraaie architektuur

m. mooi aangelegde tuin, groots van opzet (ook geschikt v.
representatieve kantoor- of praktijkruimte), goede staat
van onderhoud, C.V./gas, woonopp. 300 m2, inh. 1.250

m3, perceelopp. 1.045 m2, ruime garage, m. tuink., 2 leefr.,
veranda, terras, 5 slaapk., bad, 2e wc, aparte keuken,

2 kelders, 2 mansarde. Prijs ’ 345.000,- k.k.
g 045-242325, na 18.00 uur

Bouwgrond Maastricht
Nog één bouwkavel aan de Tongerseweg.

Opp. ca. 680 m2. Pr. ’ 87.500,- v.o.n.

Laatste twee bouwkavels in Scharn-Heer a/d Berger-
straat, opp. ca. 550 m2, prijs ’ 89.000,- v.o.n.

Inl. Grouwels/Daelmans B.V.
Tel. 043-254565 b.g.g. 043-641321.

Bouwmaterialen

Vloertegels
beige, p.m2’ 18,50
wit/zwart gstippeld, p.m2’ 24,50
Marmerlook wit/grijs, p.m2’ 26,50
Wit met zacht rosé p.m2’ 29,50

afmeting 30x30. Prijzen mcl. BTW
Tevens mooie wandtegels uit voorraad.

Verder: in onze showroom super-chique Porcelanosa
wand- vloertegels.

Arnold Opreij
Tegels-sierbestrating-kachels-openhaarden
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

"!JS L imburgsDagbladgpiccolo's
045-719966

Allerlaatste
kans
voor uw

lijfrenteaftrek
1990

Bel vóór 1 jan.:
045-753010

Assurantiekantoor
Kees Blokker

Frans Erensstr. 22
6367 SK

Voerendaal

Kantoor
Belastingdienst
Maastricht

Gewijzigde openingstijden

In verband met de jaarwisseling zijnl
de openingstijden van het kantoor van de
Belastingdienst in Maastricht aan de Terra I
Nigrastraat gewijzigd.

De openingstijden van het kantoor zijn:

maandag 31 december 1990:
voor inlichtingen van 8.00 tot 15.00 uur;
voor betalingen van 8.00 tot 14.00 uur. ij
woensdag 2 januari 1991:
voor inlichtingen van 10.00 tot 17.00 uur;
voor betalingen van 10.00 tot 14.00 uur.

Alle medewerkers van de Belastingdienst *
wensen u een gelukkig 1991 toe.

s

Belastingdienst
s

ry jfs. ST. GREGORIUé
ZJ 12J ZIEKENHUIS

BRUNSSUM
Op maandag 31 december a.s.
de dag voor Nieuwjaar, zal het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum
voor alle poliklinische aktiviteiten
gesloten zijn. i

Vanzelfsprekend is voor
spoedgevallen de Eerste Hulp open.

Oe directie. Jl

Limburgs
OOTxrailaLA» Zaterdag 29 december 1990"32
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lABCMakelaardij Jt

Akerstraat 23. Heerlen, tel 045-712040 ,Jf
Aquina Makelaardij o.g. "Jt

Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen, tel 045-715566 ï»

Makelaardij Ernens "Hoolstraat 42. Voerendaal, tel 045-752142 ")(■
Van Gerwen & Van de Geer BV

|| makelaars en taxateurs o.g. *Stationsstraat 14. Maastricht, tel. 043-252425, fax 043-212517 -)f
tl: -ftdrs. de la Haye Makelaardij o.g.

Hoofdstraat 88 Hoensbroek, tel 045-223434

I#Kramer makelaardij o.g. -Jf>
Elsstraat 1, Beek. tel. 046-373601 £

Onroerend Goed Makelaardij Leenaers b.v.
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen, tel. 045-717237 -£

L.H. Nicolai Makelaardij BV «
Stationsstraat 20, Maastricht, tel. 043-254555

J.W. Offermans Makelaardij o.g. BV .£
Vissersmaas Ic, Maastricht, tel 043-217500, fax. 04405-3365 »,

I Van de Pas Makelaardij TT
Burg de Hesselleplein 13, Heerlen, tel 045-741616 .£.

Pickèe Makelaardij b.v. »»
Heerlenseweg 22, Landgraaf, tel. 045-326767

Makelaardij o.g. N.M.W. Quaden & Zn. Jj^
Gelrestraat 4, Munstergeleen, tel. 046-519644 „

Paul Simons Makelaardij b.v. "Jt'
Europaweg Zuid 214, Übach over Worms, tel 045-318182 £"

"| : . — 1 *J Wie weet wat hij wil, beslist om zn *\i eigen makelaar mee te nemen.
ó #
in *3 (mm *ZJ rWH Met een NYM-makelaar *n ■■■ koop je zonder zorgen. #

NVM *MAKELAAR "Jp

I**************************
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SS?"", X niet MEER MISSEN.
Met een hypotheek leent Gelukkig krijgt u daarbij Uit alle hypotheken van

u verreweg het grootste nu deskundig advies. Van atle geldverstrekkers selec-
bedrag in uw leven. de NVM Hypotheekshop. teren wij voor ude juiste.
Maar het kiezen van die Op 250 plaatsen in ons Tegen de best mogelijke
ene, voor u juiste hypo- land, dus ook bij vin de voorwaarden,
theek wordt met de dag buurt. Wij weten exact de De beste hypotheekkunt u

moeilijker. weg in hypothekenland. dus niet meer missen.

DE NVIVI HYPOTHEEKSHOP. BETER THUIS IN ALLE HYPOTHEKEN.

.Waar en hoe zijn de Hypotheekshops te bereiken:

Beek Elsstraat 1 046-373601
Gronsveld Rijksweg 37A 04408-1423
Hoensbroek Hoofdstraat 88 045-230700
Landgraaf Heerlenseweg 22 045-326680 '

vrondissementsrecht-
rrl.-e Maastricht heeft bij
ußschikking van 13 de-
r-T 1990 EduardusJ^rtus Maria Claes-

"*. geboren te Berg en- pt. thans gemeente
J^nburg aan de Geul,
■ Juli 1952, verblijven-
R'j de Stichting Jan
■"st te Meerssen aan deBjj°r Nico de Reims-810. 39, onder curate-
I ld met benoem-
P van Martha Johanna

1 tot curatrice en Hu-Us Gerlachus Claes-
*ot toeziend curator,

,''eden, beiden wo-
-6 te Meerssen aan de
feester Murisstraat

"-ÏCht,
Gember 1990
'ocureur van
bekers,

Dresschers
Servaasklooster 30A"^Maastricht

Si sluitend
geheel

msd>Jsteffan/e+Pti//ips
Schipperswal 12

I RoermondSJel_o47so-17337 .
,|^TsToFen HARDHOUT
Sj|*lWilhelm "- N.

|g»J GD
r ja Ramen1 | Deuren

Rolluiken
n^ J j Zonneschermen

(' "°or vrijblijvende
h_'isopgave:,*er Meerten."" 045-322728

Parterre gelegen i.g.st. verk. 4-kamer APPARTEMENT te
Wijck-Maastricht. Goede verbindingen. Leeg te aanv.
Vraagprijs ’ 116.000,-k.k. Ruime hyp.mogelijkheden.
BERG EN TERBLIJT
Idyllisch gelegen vrijstaand woonhuis te Berg er\ Terbijt.
Te aanvaarden in overleg. Vraagprijs ’ 169.000,*- k.k.
SCHIN OP GEUL
Goed onderh. HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-c.v. en
tuin. Ind.: woonkamer in,L-vorm, inbouwkeuken, 3 slaap-
kamers, grote slaap-/hobbyruimte. Vraagprijs ’ 198.000-
-k.k.
MAASTRICHT
Goed onderhouden appartement gelegen aan het Oranje-
plein. Spoedig leeg te aanvaarden. Vraagprijs ’ 74.000-
-k.k.
TE HUUR
Vrijgezellenappartement in Cadier en Keer. Appartement
bestaat uit woonkamer, slaapkamer, badkamer en ber-
ging-
CADIER EN KEER
Modern, goed gel. halfvrijst. woonhuis. Ind.: ruime living
met open haard en schuifpui naar terras, luxe keuken met
inbouwapparatuur, toilet, bijkeuken, 4 slaapkamers, bad-
kamer met ligbad, aparte douche en 2e toilet, stenen ber-
ging in de tuin, carport. Spoedig leeg te aanv. Vraagprijs

’ 269.000-k.k.

MAASTRICHT/SCHARN
Goed onderhouden HALFVRIJST. LANDHUIS met tuin en
garage. Ruime woonkamer, 4 slaapk., ruime badkamer.
Spoedig leeg te aanvaarden. Vraagprijs ’ 355.000- k.k.
MARGRATEN/HONTHEM
Rustig gel. LANDHUIS met dubbele carport, paardestal-
len, oprit en tuin (perceelsopp. 1388 m 2). Aanv. in overleg.
Vraagprijs ’ 425.000- k.k.

MEERSSEN
VRIJSTAAND LANDHUIS met garage, carport, ruime tuin
met veel privacy, perceelopp. 1395 m 2, 4 slaapkamers.
Aanvaarding in overleg. Vraagprijs ’ 455.000,- k.k.

Maandag 31 december 1990 zijn wij
vanaf 12.30 uur gesloten

Al onze zakenrelaties
wensen wij een

voorspoedig 1991 toe
KOOP - VERKOOP - HUUR -

VERHUUR - VERZEKERINGEN -
BEHEER - TAXATIES

EN HYPOTHEKENADVIES
Zat, geopend van 10.00-13.00 uur

/# ALARM ____,(, 06-11£
ALSELKESECONDE TELT

Maaker verstandig gebruikvan.

JHaquina ■■r 14 HALFVRIJSTAANDE
WONINGEN IN HEERLEN

(GARAGE MOGELIJK)

dL^-J IM!! £ —^^^BBBBBBBBBBBaI bBj^h =—~ _. . '-^jlj^ pffg*. ■^■PaavaaTB**afl a-*P")W^«H

BaaVaVaaaLjl Baa*aafl aj)>a^Pf^?^^^T.V" **rj\wa^aalaaiVP^^PaM aWa*y»aPW*mTM »^liliiii^a^Éi*aaaaaa^»T^g^ -
In het fraaie plan "Husken", op geringe afstand van het centrum worden
14 gezellige halfvrijstaande woningen gebouwd. Door de situering van

de berging is uitbreiding tot garage zeer eenvoudig.
Deze leefbare woningen hebben een zeer royale indeling. Vanuit de hal
bereikt u de woonkamer met open keuken. Van hieruit komt u ook op het
terras en in de tuin. Op de le verdieping bevinden zich 3 slaapkamers
en een badkamer. Via de vlizotrap is de royale zolder bereikbaar. De
woningen zijn voorzien van dak-, vloer- en spouwisolatie en dubbele
beglazing in woonkamer en keuken.
Door de prima premie - A regeling zijn de woningen
blijvend betaalbaar. Bel ons gerust voor een afspraak

BINGELRADE, HEERLEN,
KELDERSDAAL 35 TARWEHOF 100
Fraai rustig gelegen vrijsl. woonh. m cv. Modern woonhuis m cv. en tuin. Ind.: hal,
en garage.Tnd.: hal, toilet, L- vorm. living, toilet, royale woonkamer, keuken tuin metkeuken m luxe install., berging/garage tuin, berging, le Verd.: overloop, 3 slaapks.,
met terras en gazon, le VeraT: 3 slaapks., fraaie badkamer met ligbad, v.w. en 2eluxe badk. 2e Verd.: royale hobby/slaapk. toilet. 2e Verd.: vaste trap, hobbykamer.
De woning is geïsol. en voorzien v dubb. Bwjr. 1989. Geheel geïsoleerd,beglaz. en hardh. ramen en kozijnen. Lease (inanc. 7,7% mogelijk. Aanv. direkt.
Bwjr. 1988. Aanvaarding in overleg. Prijs: ’. 141.000,- vrij op naaml
Prijst ’. 239.000,- k.k.
GULPEN, INGBER, HEERLEN
LEMMENSTRAAT 72 TEMPSPLEIN 6
Vrijst. bungalow met cv., dubb. gar. siettuin Nabij centrum gelegen woonhuis met cv. en
groentetuin en weibnd (tot. 2540 m 2).lnd.: kleine achtertuin. Ind.: provisiekelder, hal
royale hal, L-vorm. woonk. (ca. 45 m 2), half woonkamer, keuken en berging, le Verd.:
open keuken mei inrichting 3 slpks., badk. 2 ruime en 1 kleine slaapkamer, eenvoudige
met ligbad, berging en dubb. garage, met badkamer. 2e Verd.: via vaste trap, 2 ruimeberging en zolder, le Verd.: vliering. en 1 kleine kamer, betging en vliering.Bouwjaar 1972. Deels dubbele beglazing, Grotendeels kunstslof ramen,-kozijnen en
deels voorzetramen. dubbele beglazing. Dak vernieuwd.
Prijs: ’. 275.000,- k.k. Aanvaarding direkt.

Prijs:/. 159.000,- k.k.

HEERLEN, HOENSBROEK,
MGR. FERONSTR. 24 FRISOSTRAAT 58
Heksenberg. Aan winkelcentrum gelegen Woonhuis met cv. en eigen parkeerplaats
apparlem. op de 3e verdieping. Tnd.: en tuin. lnd.:provisiekelder, L- vorm.woonk.,
kelderberging, hal, toilet, keuken, badruimte ru jmekeuken met fraai eiken keukeninr. en
woonkamer [7,80x3,70) met balkon en apparatuur, 2 tuinbergingen. 1 e Verd.:
bergkast, 2 slaapkamers. Bouwj. ca. 1958. 3 slpks. en douche. 2e Verd.:bergzolder via
Servicekosten/. 1 15,-p/m. Aanv. direkt. vlizotrap. Kunstslof ramen en kozijnen .Prijs: ’. 51.000,- k.k. grotendeels dubb. begl. en deels rolluiken.

Deze woning moet u van binnen zien
Prijs: ’. 109.000,- k.k.

HEERLEN, HOENSBROEK,
VAN HOGENDORPSTRAAT 5 UCHTENBERGSTRAAT 57
Zeer goed onderhouden woonhuis met Woonhuis met fraaie tuin op het zuiden.
u V''-Lun en achterom Ind.: o.a. kelder, hal L-Vormige woonkamer
bereikbaar.lnd.: provisiekelder, hal, keuken, deels overdekt terras en tuinberging
woonk., open keuken met eikeninrichting 1 e Verd.: 2 slaapkamers., wasruimte en
y°°[,zien VQn app. 1 e Verd.: 2 slpks. en bodkamer met ligbad en v.w.
badk. met ligbad, toilet en v.w. 2e Verd.: 2e Verd.: zolder via vlizotrap. De woning is
via vaste trap, c.v.-ruimte en mogelijkheid achterom bereikbaar via een pad.
voor slaapkamer. Extra's: hal, woonk. en 2 Geen centrale verwarming.sip*-*-voorzien van parketvloeren, dak Prijs: ’. 109.000,- k.k.I Vüi vernieuwd en geïsol.. deels dubbbeglazingen rolluiken, combi-ketel in 1985
vernieuwd
Prijs: ’. 100.000,. k.k.
HEERLEN SCHINNEN,
MERGELSWEG 136 MOUTHEUVELLAAN 17
Drive-inn woning, met voor en achter vrij Ruim vrijst. herenhuis met garage, cv. en
f'J-Fki' '"P^^ige gcage, c.v. en tuin. grote tuin. Ind.: hal, toilet, living ca. 47 m 2
u üuï^"9'°nc*: naC garage en 4e slaap/ m openhaard, keuken m inslalatie, bijkeuken,
hobbykamer. le Verd: woonkamer en garage, tuin 30 m diep. I e Verd.: 3 royale
keuken. 2e Verd.: 3 slaapkamers en fraaie slaapks., hobbykamer, luxe badk. m ligbad,
badkamer met ligbad, v.w. en 2e toilet. 2e toilet. 2e Verd.: 2 zolders. HardhoutenDak ca. 4 jaar oud. Bouwjaar 1975. kozijnen, dubb. glas, div. plavuizen vloeren.■ Prijs: ’. 122.500 - k.k. Perc. 687 m 2. Aanv. direkt.A ' Prijs: ’. 290.000,- k.k.
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Makelaardij 0.G., Taxaties
A Hypotheek-adviescentrum
M, Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen

óók zaterdags: 10.00-13.00 uur 1

Tel: (045) 715566 HL.

Pickée,\fan Hub Ut Aktief!
BRUNSSUM: Ruim vrijst

woonk. (± 46 m 2) met par-
ketvloer, royale eetkeuken met keukeninst. en app., bijkeuken.
Vier ruime slpks., badk. met 2e toilet. Vaste trap naar zolder.
Grote zolderk. Moestuin met schuurtje. Prijs: ’ 269.000-k.k.

/ * " ■ EYGELSHOVEN - Kör-/ versberg: Exclusief bouw-
/ /t Pan 'n de 9emeente Kerk-
l - /il -Jlj'^Bly rade. Prachtig gelegen op

SaV I *atar lnr~ ■ , ■ een heuvel, omgeven doorWr I -"*■' r [ >'\T^ bosgebied. 8 type vrijstaan-
-1 'Al_„'■,*'■""' J—__- f̂ de woningen. Degelijk af-
jLm,i ■'--' éÈ&L werkingsniveau. Geheel

-'.^Êr geïsoleerd; hardhouten ko-
-"^lHb^. zijnen. Ind. o.a. L-vormige

woonkamer, keuken, bij-
keuken, garage, 3 slaapkamers, badkamer. Koopprijs: vanaf

’ 172.400-v.o.n.

Fc EYGELSHOVEN: In glooi-
."^■||^^^^___^^ end terrein, aantrekkelijk ge-■B'l legen vrijstaande semi-bun-
H : 1 galow met c.v.-gas en inpan-

I dige garage. Ind. 0.a.: gang,I L-vormige woonkamer (ca.
I 38 m 2), terras met vrij uit-
I zicht, keuken, bijkeuken, 2
I slaapkamers, badkamer. 1e

verd . 3 slaapkamers, dou-
che, apart toilet. Vraagprijs ’ 275.000- k.k. ■

HEERLEN - Kloosterkoolhof: Aan de rand van het centrum van
Heerlen, tussengelegen woonh., achterst, onderh. Ind. 0.a.: kelder,
woonk., keuken, badk., 3 slaapk., zolder. Prijs: ’ 67.000- k.k.

HEERLEN: Halfvrijst woonh c.v.-gas, garage, carport en mooie
tuin. Uitst. onderh. Ged. geïsol., ged. rolluiken. Ind. o a.: ruime kel-
der, royale hal, woonk. met park.vl. en open haard, dichte keuken
met compl. keukeninst. met app., 4 slaapk , badk. met o.a. ligbad
en douche. Vaste trap naar zolder. Prijs ’ 185.000- k.k

HEERLEN - Weiten: Type vrijstaand woonhuis met c.v.-gas,
garage en tuin. Ind. 0.a.: hal met plavuizen vloer, woonkamer
met parketvloer, eetkeuken, 4 slaapkamers, badkamer. Ged.
dubbele beglazing: ged. rolluiken. Vraagprijs: ’ 235.000- k.k

&"_>"""■'"'"! *""""",>«»^HDP^ met gas-c.v., grote garage
rjfeh , Sl. en goed aangelegde tuin met

W-JL... *~"SsaaaV3ji*iaaaa' Vee' Pnvacy Ged. GeiSOl.;
I goed onderh. Ind. 0.a.: provi-
I sic- en wijnkelder, royale hal,

IWaaWHaaH I ruime L-vormige woonk. (ca.
aaßaaarraïaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 50 m 2) met Open haard, keu-
ken met keukeninst. bijkeuken; ruime t.v.-kamer - werkruimte
(ca. 40 m 2) met zitkuil en open haard; serre. 3 slaapk., 2 badk.
Vraagprijs: ’ 349.000- k.k.

HEERLEN: 12 premie-
A-woningen Nog twee van

a*flaaP ttgmmmwWÊ^k deze 12 premie-A-wonm-
S gen tekoop. Ruime halfvrij-

staande woningen met c.v-
JH—-^ gas. berging (mogelijk uit te

■rij bouwen tot garage) en tuirvHüaaaaSaaai 1 I 'nd °3 L-vorrni9e woon'

aPÉSÉB 'MiïlÊi I kamer, keuken, drie slaap-
kamers, badkamer en zol-

der De premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van toe-
passing Netto maandlast ca. ’ 656- Bezichtiging op af-
spraak^

MHEERLEN: Ruime woning met
c.v.-gas, garage, berging, terras
en kleine tuin. Bwj. ca. 1965.
Goed onderh Ged dub. begl
ged. roll. Ind. o.a. prov.keld.,
woonk. ca. 36 m 2 met open
haard, keuken, bijkeuken, 4
slaapk., badk , zolder Een pand
dat u beslist van binnen moet
zien! Vraagprijs: ’ 137.000-k.k.

SHEERLEN. Nabij centrum. Ruim
vooroorlogs woonhuis met c.v.-
gasen tuin. Ind. 0.a.: prov.kelder.
Part.: vestibule, hal, ruime
woonk. (ca. 43 m 2), eetkeuken.
1e verd.: 3 ruime slaapk., badk.
2e verd.: zolderk., grote zolderr.
Ged. rolluiken. Prijs ’170.000-
-k.k.

LL«J§m-;:- ' HOENSBROEK: Rustig gele-
gen, zeer ruim goed en luxe af-

aMa*. HïSa^a^WHi gewerkt halfvrijst. woonh. metifc^M gas-c.v., garage en zonnige
tuin. Ind. o.a. hal, L-woonk. (ca.

**f 540 m2> me' te9elvl- keuken
j voorzien van kunstst. aan-

g, J bouwkeuken met app., 3
HP^ï slaapk., badk., met ligbad, dou-

"araaaaaaaaaaa\aaßÏa«\a"*^ Che, toilet enz., vaste trap naar
2e verd., 4e slaapk., bergruimte, prima staat van onderhoud.
Vraagprijs: ’ 179.000- k.k.

HULSBERG: Vrijst. bung. met c.v.-gas, ruime mp garage en
rondom tuin metdiverse terrassen. Rustig en blijvend goed ge-
legen met prachtig vergezicht Uitst. onderh. Ind. o.a. royale
hal, L-vormige woonk. met plav.vl., 4 slaapk., badk., werk-stu-
deerk., zolderk. Dak geïsol. Roll. Prijs: ’ 345.000- k.k.

kERKRADE-WEST - Spekholzerheide: Appartement met c.v.-
gas, berging en parkeerplaats. Ged. dubbele beglazing. Ind. o.a.
woonk., keuken (ca. 37 m 2) met plavuizenvloer (wit). Twee slaap-
kamers. Badk. Overname rijksbijdrage mogelijk. Vraagprijs:

’ 75.000- k.k.a NIEUWENHAGEN: Ruim tus-
sengelegen woonhuis met c.v.-
gas, aanbouw en grote tuin. Ind
0.a.: kelder, woonk., woonk.,
badk., serre, diverse stallen, 4
slpks . via vaste trap naar berg-
zolder. Vraagprijs ’ll9000-
-k.k.

~.„ SCHAESBERG: Vrijst.
jf woonh. met gas-c.v., grote

|^^~^ ; aangel. tuin met veel privacy.j****~=saal Fe» Goeden rustig gel. Muren enI dak zijn geïsol., dub. begl.,
I elek. roll. Goed onderh. Ind.I o.a. 2 kelders, royale hal,Saaiaaaal ïaP*VaaV^^ L-vorm. woonk. (ca. 47 m 2),

luxe keukeninstall., met app. !
3 slaapk. badk., vliering.

Koopprijs: ’ 229.000- k.k.

SCHINVELD - Achter Gen- . "A. Ne Berg: Binnenkort zal wor-
,/ \ gtój den gestart met het bouwen. .

'AjJ | \ v' . van ruime halfvrijst. wonin-
itój ——— —.X. gen met c.v.-gas, berging

I ■■ ** B fj. f" (mogelijkheid voor garage)
|i^. en tuin. Ind. o.a. woonk., '

fe-*"«V ccbü*- —H"""^^ keuken (dicht), 3 slpks.,
fS."v^t-'t£>- '~~^s>~ badk., zolder. Kooppri's: "-- ’131.950- v.o.n. Totale

premie ’ 41.000,-. Netto maandlast ’ 620,-.

,A> ' ÜBACH OVER WORMS -- J

VOERENDAAL-KUNRADE: Vrijst landhuis met c.v.-gas, -prachtige tuin met terrassen, fruitbomen Uitst. gelegen, max.
aan privacy Muren en dak zijn geïsol. Dub. begl. Ind. 0.a.:-
-part.: Royale hal, studeer- werkk., bijkeuken, waskeuken, dub. ,
garage. 1e verd.: Ruime living met open haard, keuken met
compl. keukeninstall ; totale opp. ca. 75 m 2, 3 slaapk., badk
met o.a. ligbad en douche. Prijs: ’ 398.000- k.k.

Winkel-bedrijfspanden :
met woonruimte

BRUNSSUM-Centrum - Julianastraat: TE HUUR winkel, op- , -„pervl. ca. 69 m 2. Huurprijs ’ 875- per maand excl. B.T.W.

HEERLEN-Heksenberg: Winkel- woonhuis met grote tuin
voor diverse doeleinden geschikt. Ind. 0.a.: ruime kelder, ver-
koopruimte, woonk., keuken, werkpl., dub. garage. 1e verd.:
woonk., keuken, 2 slaapk., douche. 2e verd.: slaapk , zolder- , »
ruimte Aanv.: not k. Vraagprijs ’ 159.000- k.k

HOENSBROEK: Winkel-woonhuis met c.v.-gas en mogelijk- ' ■heid voor inp. garage. Ind. o.a. kelder, winkel (ca. 35 m 2), werk- ■'
ruimte (ca. 60 m 2) 1everd.: 5 kamers, keuken, douche en toi-
let. 2e verd.: 4 kamers, keuken, douche. 3e verd.: zolder
Aanv.: direct Prijs: ’ 105.000-k.k.

KERKRADE - Centrum - Voetgangersdomein: Winkel met
boyenwoning, c.v.-gas, magazijnruimte, uitstekend en degelijk
afwerkingsniveau Ind. o.a. kelderruimten Winkeloppervlakte
ca. 290 m 2(twee ingangen), magazijnruimten ca 65 m 2 Luxe
en degelijk uitgevoerde boyenwoning. Grote L-vormige woon-
kamer, ca. 50 m 2, luxe keukenmstallatie met apparatuur Groot
dakterras. Vierslaapkamers, luxe badkamer meto.a. ligbad en
douche. Vraagprijs: ’ 745.000- k.k.

Bouwterreinen
HEERLEN-ZUID: Heerlerbaan: Bouwterrein ca 751 m 2.Vrij-'
staand woonhuis met mogelijkheid voor kantoor-praktijkruim-
te. Vraagprijs: ’ 109.000- k.k.

HOENSBROEK: Heerlerweg. Geschikt voor vrijstaande wo-
ningen-bungalows. Perceelsoppervlakte vanaf ca. 750 m 2.
Prijs per m 2’ 102- k.k.

LANDGRAAF-HOEFVELD-BOUWTERREINEN: Aan de bui-
tenrand van het Hoefveld. Landelijk gelegen met prachtige
vergezichten. Nog slechts één bouwkavel ca. 1 403 m 2.Koop-
prijs: ’ 125.000- inclusief BTW.

SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: Bouwterreinen Uitste-
kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum. Be-
stemd voor vrijstaande woningen bungalows. Variërend van
ca. 500 m 2tot 1.450 m 2. Prijzen vanaf ’ 82.500- v.o.n.

Taxaties, . *1
makelaardij 0.g., *■"»'hypotheek-adviescentrali; .*

Maandag tot en met vrijdag I
van 9.00 tot 19.00 uur I

Ook 's zaterdags I
geopend van I

9.00 tot 17.00 uur

Heerlenseweg 22, I LIJ I
6371 HS, Postbus 31193 1 ■■■ I ■>

6370 AD Landgraaf lp""H |^

PlCkéC makelaardij bv
I a»
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Praktijkdiploma informatica pdï
* ■ PraktilkDiploma

rijkserkende AMBI 88 examens informat.ca

Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer142, 6400 AA Heerlen.

——^m^^^——^^^ .^aafaaaaaaaaaaaaaaaTJE Naam:

Adres:

|'^| m^ Woonplaats:

European Computer School Teil: Leeft.:
Passage 4-6 6411 JT HeerlenPostbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 L.D. °P'-
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' BELEGGEN/SPAREN IN BELGIË
i

" onvoorwaardelijke staatswaarborg I iaar 8 M%
" perfect bankgeheim 3 ,aar 8|90%
" hoogrendement 5 |aar 9 %
" spaarbankboekjes en bewaren van effecten

KANTOOR NEERPELT :
Heerstraat 16 - 3560 Neerpelt - 0932/11641694

Vragen naar H.H. Thijs of Willems
Openingsuren : 9 - 17.30 u.

BIJKANTOOR BOCHOLT :
Dorpstraat 45 A - 3598 Boeholt - 0932/11473632

Vragen naar G. Tjoens
I Openingsuren : 9 u. - 12.30 u. ' I



te koop

IBEEK,
Luther Kingstraat 30

I /

Perfect onderhouden halfvrijst.
woonhuis met gr. kelder, garage 11
mtr. lang en tuin op 't zuiden. Ind.: r.
hal, woonkamer met aanbouw ca.
47 m 2 met tegelvl. en open haard,
keuken met aanb.app. Verd.: r.
overl., 3 gr. slaapks., badk. m. bad,
2e toilet enz. Gr. zolder. Nieuwe
cv.-ketel, goede isolatie en rolluiken
rondom. Vr.prijs ’ 169.000,- k.k.

GELEEN, Hustinxstraat 8
Rustig gel. halfvrijst. woonh. met
kelder, garage en tuin op zuiden.
Ind.: r. hal, woonk., mod. keuken, 4
slpks., badk., zolder. Vr.prijs

’ 145.000,- k.k.
LIMBRICHT, Brylstraat 21 '
Mooi gel. in vrij rustige straat, half-
vrijst. hoekw. met garage, cv. en
tuin. Ind.: hal, woonk. met tegelvl.,
mod. keuken. Verd.: 3 slaapks.,
badk. met douche, zolder via vliezo-
trap. Kunststof ramen met dubb. be-
glazing. Vr.prijs ’ 149.000,- k.k.

GELEEN, Belgiëstraat 21
Degelijk en mooi onderhouden half-
vrijst. woonhuis met cv., garage en
tuin. Ind.: r. hal, woonkamer ± 35 m 2
met tegelvl. en open haard, ,aan-
bouwkeuken met app. Verd.: 4 gr.
slaapkrs., badk. m. ligbad, 2e toilet
etc. Vaste trap zolder alwaar
slaapkr. en berging. Deg. isolatie.
Aanvaarding direkt. Vr.prijs

’ 179.000,- k.k.

GELEEN, Tulpenlaan 17
Halfvrijst. woonhuis met ruime tuin.
Aanv. direct. Vr.prijs ’ 89.000,- k.k.

SUSTEREN, Vincentiuslaan 24
Ruim winkel,woonhuis met cv. en
aparte dienstingang. Winkeloppervl.
ca. 175 m2& ca. 60 m 2 magazijn,

aparte kantoorruimte ca. 50 m 2en
gebruikelijke sanitaire voorzienin-
gen. Woonhuis met cv., kelder, gr.
garage, L-vormige woonkamer,keu-
ken, badk., 3 gr. slaapks. & vaste
trap n. zolder. Vr.prijs ’ 239.000,-
-k.k. Uitgebreide documentatie op
kantoor beschikbaar.

SUSTEREN, Gildenlaan 2b
Mooi gel. halfvrijst. woonhuis met
garage en zonnige tuin. Bwj. '83.
Ind.: hal, L-vorm. woonk. ± 35 m 2m.
tegelvl., gr. serre, mod. keuken met
app. Verd.: 3 gr. slaapks., badk. Zol-
der m. mog. voor 4e slpk. Deg. isola-
tie. Vr.prijs ’ 162.000,- k.k.

Beek, Margrietstraat 20
Halfvrijst. woonhuis met garage, kel-
der en tuin. Ind.: hal, woonkamer, gr.
leefkeuken met aanbouw, verd.: 3 r.
slpks., badk. m. ligbad en 2e toilet.
Dubb. beglazing. Vr.pr. ’119.000,-
-k.k.

SPAUBEEK, Alexanderstraat 19

Riant, modern vrijstaand landhuis,
bwj. '85 met inpandige garage, tuin-
berging en omgeven door siertui-
nen. Oppervl. 480 m 2.Extra 450 m2
mogelijk. Ind.: r. hal met marmervl.,
L-vorm. woonkamer ±45 m 2 met
openhaardpartij en schuifpui, mod.
witte leefkeuken m. alle app., bijkeu-
ken. Verd.: r. overloop, 3 gr. slpks.,
zeer luxe badk. Zolder middels vas-
te trap. Mog. voor 4e slpk. Opt. isola-
tie en perfekt onderhouden. Vr.prijs

’ 325.000,- k.k.

ECHT, Kerkveldseweg west 37
Perfekt onderhouden halfvrijst.
woonhuis, bwj. '82 met garage en
ruime tuin. Ind.: hal, doorzon woon-
kamer, keuken met alle app., groot

r

overdekt terras. Verd.: 3 slpks., bad-
kamer. Vaste trap naar grote hobby-
kamer. Opt. geïsoleerd. Rolluiken.
Vr.prijs ’ 152.500,- k.k.

SUSTEREN, Rijdtstraat 1_

||m- *3\

Riant & geheel vrijliggend gebouwd
luxe landhuis in landelijk gebied.
Oppervl. ± 1425 m2. Ind.: grote hal,
L-vormige woonkamer met open
haard en tegelvl., moderne witte
keuken met alle app., bijk., 4 r.
slaapks., waarvan 2^ op de beg.
grond. Dubb. garage. Verwarmd
zwembad. Optimale isolatie. Prijs

’ 375.000,- k.k.

GELEEN, Europalaan 35
Riante bungalow, voortreffelijk vrij-
liggend op 450 m 2grond, met gara-
ge, carport en overdekt terras. Ind.:
hal, mooi met niveauverschil, woon-
zitkamer ±50 m 2. Luxueuze witte
keuken met aparatuur, 3 royale
slaapks., 2 fraaie badkamers. Dub-
bele beglazing en rolluiken aanwe-
zig. Vr.pr. ’ 305.000,- k.k.

SUSTEREN, Gildenlaan 42

Rustig gel. vrijst. woonhuis met ga-
rage, bijkeuken/berging en zonnige
tuin. Oppervl. 448 m 2. Ind.: r. hal,
woonkamer ca. 36 m 2met parketvl.,
bijkeuken, gr. keuken met app.
Verd.: 3 gr. slpks., badk. m. ligbad,
douche, 2e wc etc. Goede isolatie.
Vr.prijs ’ 230.000,-k.k.

J/5K MARINUS KRIJNTJES
MT beëdigd makelaar & taxateur o.g.

feb Kummenaedestraat 72 - 6165 BK Geleen. Tel. 046-751544

Bs
Il TE HUUR 1

Ter overname aangeboden

WINKELUNIT
in winkelcentrum De Plu, Promenade Heerlen.

Ingericht als boetiek
voor DAMES- EN/OF HERENMODE ENZ.

Aanvaarding direkt.
Brieven onder nummer HK 153,
postbus 2610, 6401 DC Heerlen

■ r __^^—————

Directie en
medewerkers van
Kantoor Ruijters

wensenu,
zowel privé als zakelijk,

't allerbeste voor

1991

I E RUIJTERS
makelaardij - assurantiën- taxatie en expertise
sittard maastricht heerlen

■

Notaris A.L.J.M. Muris te Kerkraiflj
zal op donderdag 10 januari 1991 's middags om il
op verzoek van zijn opdrachtgever in café HerperH
56 te Kerkrade in het openbaar bij opbod en afslagfl
kei 1223 BW verkopen: ■

bedrijfspand
bestaande uit winkel/woonhuis met kantoor en ops
te, ondergrond, erf en parkeerterrein, staande en
te Kerkrade, Holzstraat 19, kadastraal bekend gk_
Kerkrade, sectie B nummer 9823, groot 12,17 aren.

Aanvaarding: koper kan na betaling van de koopS
de grosse der akte van veiling ontruiming van het 9
bewerkstelligen.
Betaling: de koopsom dient te worden voldaan op ■28 februari 1991. 'Bezichtiging: in overleg met genoemd notaris I
Terzake van de onderhavige veiling zijn van toepai I
Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1S i
de Koninklijke Notariële Broederschap. I
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij genoemd 'kantoor, Grupellostraat 6 te Kerkrade. Tel.nr. 045 J

Rectificatie
In de onlangs door bureau WVG in opdracht var
het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
geplaatste advertentie voor informatici en
wiskundigen bij de hoofdafdeling Automatisering
juridisch beleidsmedewerker bij de hoofdafdeling
Personeel en Organisatie ontbrak de zin:
"Het Centraal Bureau voor de Statistiek wil meer
vrouwen en leden van etnische minderheden in Jdienst nemen. Bij gelijke geschiktheid zal aan hel
de voorkeur worden gegeven."

-*

NIEUW
IN HEERLEH

poggen
pohlffl

v-ar. mwHik©ifii
EXCLUSIEVE KEUKENS

Apollolaan 3
(t.o. 't Loon)

Heerlen
045-714848

BETER WONEN BEGINT MET 111 STIENSTRA
Stienstra heeft een uitgebreid hui- bieding is slechts een beperkt aantal ge- Vraag dan ons Huizenmagazine "^^z ______
zenaanbod in elke prijsklasse in noemd. Vind u het huis van uw keuze aan of maak uw wensen aan ons s«E ZZZZ —— MAKELAARDII B Vheel Zuid-Limburg. In deze aan- niet ofzoekt vin een andere regio? kenbaar. ——-
EYS H AMSTENRADE H BRUNSSUM H trap zijn berging en tuin bereik- Badk. met zitbad. Doucheruimte badk. met zitb. Zolder. Groten- SCHINVELD H ÜBACH O/WORMS
Wittem, halfvrijst. semi-bungalow, uitst. onderhouden met Bungalow, geschakeld gebouwd Op goede lokatie gel., nabij een- baar. 2e verd.: 2e slaapk. Ber- met v.w. 3 slaapk. Zolder/4e peels" ft „n ~ „,, Type vrijst. woonhuis met gar. en Uniek gel. halfvrijst. woonh*
hobbyruimte 16 m 2, royale woonk., ged. open keuken, 5 slaapk., met gar. en fraaie goed omsloten trum, uitst. onderhouden vrijst. ë1"^ ' slaapk. Zeer fraaie tuin ca. 40 rnjs/ ys.UUüy- k.k. iibb goed op de zon gel tuin. Over- met inrit. Tuin 25 m. diep. Livi'
badk. met ligbad, douche en 2e toilet, berging. Pand is optimaal tuin. Woonk. 38 m 2.Dichte keu- herenhuis met gar. en op het _m: meter diep. dekte entree. Woonk. en keuken ca. 32 m 2met aansluitpunt v<7
geïsoleerd en voorzien van therm. begl. Opp. 467 m\ Bwjr. ken met luxueuze aanbouwkeu- zuiden gel. tuin. Bwjr. 1937.Kei- mÊmÊÊmp - "rijs/117.000,--k.k. 5340 KERKRADE H met plav. vl. ca. 32 m 2. 2 royale openhaard. Dichte keuken ca*'
1980. ken met app. Ruime slaapk. met der. Royale hal. Woonk. met er- __ _m li^, Bleyerheide. Tussengel. winkel- slaapk. (mogelijkh. voor 3e). m 2met install. Badk. met zitbjPrijs/235.000,-k.k. 2344 aansl. badk. met ligb. en douche. ker. Eetk. met eiken aanbouw- llsWj HH«L~_ HFFHI fni H woonhuls met kelder' Winkel- Badk. met douche. Vaste trap en toilet. 3 slaapk. Zolder. H

Verd. 2e slaapk. Cvruimte. Uitst. keuken en alle app. 3 grote *^H HÉ f?, J ~*
, , . ruimte ca. 30 m 2. 2 keukens. naar zolderverd. Hobbyruimte, pand is geh. voorzien van roll-

„.■r"," x» geïsol. Goede mat. Bwjr. 1985. slaapk. Badk. met o.a. ligb. en 2e I ''^Wjjlll^ifjlf M Heksenberg. Uitst. onderhouden Badk. Woonk. 2 slaapk. Het Goed geisol. Bwjr. 1988. Prijs’ 110.000,-k.k. 4#
HEERLEN H toilet. Vaste trapnaar zolderverd. \ , " woonhuis met tuin, berging en pand isook uitermate geschikt als Prijs’ 147.000,-k.k. 5279 -Weiten. Op uitst. lokatie gel. type vrijst. woonhuis met zonnige . met mansardekamers en «s^ % kelder. Aparte eetkeuken, woonhuis.
tuin en brede gar. Royale hal. Woonk. ca. 34 m 2Gesl. keuken. 4 bergruimte/bergzolder Groten- lÉër lijfe Woonk. Fraaie serre. 4 slaapk. Prijs’ 109.000-k.k. 4980 lIRAfH n/wnnMüslaapk. Badk. Dak recentelijk vernieuwd. ~..... Hepk kunstst kn? /Hnhh heel I' .iJH J^Aaaa __m____\ Bet. badk. Nagenoeg geh. met „ „„,„»„ „ uo^tn u; nunma
Prijs/229.000,-k.k. 5291 fik . SS ’229 MO -k k f 329 lÉHill i kunststof koz„ Thermopane begl. SIMPELVELD H Luxe app. op de:le verd. met

J J |k| IJS/ yuuu
' k-k- ÈM _______ en roll KERKRADE H Ouder zeer goed onderhouden bergingen. Hal. Toilet. Luxe aft

«"* JÊ ÈHSPPS*P irv/-i7i eunvrw H " Terwinselen. Halfvrijst. woon- halfvrijst. woonhuis met berging, werkte living 26 m 2.Keuken 0
MERKELBEEK H I M til li a au 7 u Prijs/79.500,-k.k. 5082 huis. Doorzon-woonk. Open roll. en flinke tuin. Prov. kelder, compl. install. 2 slaapk. met W
Landelijk gel. royaal type landhuis met inpand. gar. en huiswei. Jill* _f_ ". b°"a"?Cu^tSZ' " "* A keuken. Bijkeuken. Tuin met 2 Woonk. met ged. open keuken kon. Badk. met douche en v
Tot. opp. ca. 970 m 2.Groot souterrain. Ruime hal. Woonk. en |f-gWatiM ■■■■■■!■■■■■■■»■ uÈ^m ,Tl ,*, uI'ZZ HEERLEN H # aÉ» terrassen. Gar. met vliering. 4 tot. ca. 32 m\ compl, kunstst. Dakterras ca. 26 m2met prach'
keuken (met app.) tot. ca. 44 m 2: Study/slaapk. Badk. met o.a. nl"l ufl L„f Heksenberg. Halfvrijst. woon- W^m slaapk. Badk. met ligb. Het keukeninstall. Bijkeuken. Tuink. uitzicht. Geh. voorz. van hard
ligb. en douche. 3 slaapk. Bergruimte. Bwjr. 1980. Goed geïsol. ?Am., m,et>"fn^[ Zl « huis met gar. en tuin. Hal. 1i *I-»M||| woonhuis is ged. voorzien van 3 slaapk. Badk. met zitb. Bergzol- koz en ged. voorz. van du»

■■■■■■1 "adVa t ' rap naaf o.dTr'S Woonk. met parketvl Aparte eet- fgjQ BQ& {gfn^OOO kk 5067 fcr^fSo Ml T 4/82500-kk 3*'Prijs/192.000.-k.k. 5262 mogelijkh. vor?r 4e slaapk. Het £fvool/A^ZuS ■■Si ißi Pnj,’155.000,-k.k. 506_7 Bw^AJSl.^p. 321 m . Js/8 .500, k.k.
pand is zeer goed geïsol. en voor- ucn. vuuiz. van diuiimiiuriKuz. «y ' J

-T^n ~^n h„kk h^ot »,-, v-orHi-, Thermopane begl. en ro . Uitst. vaT. i» AMSTENRADE H " van dubb. begl. en hardh. onderh
P |pg| mWWm KERKRADE

trß|fl)An. „ NUTH/VAESRADE K
jA Goed onderhouden woonhuis Prijs’ 149.000-k.k. 5357 WÊm Injonge woonwijk rustig gel. tus- KLKKKADL H Rustig ge| halfvrijst semi-buH*"1W^A < met tuin en carport. Dubb. begl. ÉlÉÉll sengel. woonhuis met tuin en ber- Centrum. Nagenoeg vrijst heren- Gar. Was-en drooekelder Pr"'»Alllß*^ ' ï en hardh. koz. Gezellige woonk. HEERLEN H WÊÊ aaWSkWÊ^^l. ging-Royale indeling. Eetk. 2.50 huis met kelder. Royale hal. kdder Voor- en achterk **"' 4■ÉfeX "4 Grote eetkeuken met moderne Heerlerheide. App. op 2e etage *«smmm' x 2.50. Open keuken met alle app. Ruime woonk. Serre Dichte keu- eetkeuken ca 64fel aanrecht comb. Berging. Badk. met kelderberging. Woonk. met .„..„„„. ~ .... Living ca. 37 m 2met plav. vl. en ken. Bijkeuken. 4 slaapk. Badk. siaapk. Badk. met douche. Jl.PWH I&& JS met douche en toilet. Verd. 2 'AA' plav.vi. Keuken. 2 slaapk. Luxe Pnjs’ 103.000,-k.k. 5143 schoonmetselwerk. 3 slaapk. met ligb. Vaste trap naar zolder. Pnjs’ 185 000 -k k 53**

slaapk. en zolderberging. badk. met douche. 2 balkons. Badk. met ligb. en toilet. Nieuw Bergzolder. Herenhuis ged. met
■staKS ÜK. JaW Prijs ’ 149.500,- k.k. 5375 ÜTSBa Bergruimte. HFFRI FN H daken ged. kunstst. koz. en dubb. roll. en stadsstuin met berging.

feÉl Mt —— : — W,^,,~ Prijf/ 79.000,- k.k. 5U7 MSer-f Winkel-woonhu^ b^l WIJNANDSRADE H
mm brunssum h <^_ ■'. Wsssm — : iAtfïïö Prijs/'2SOO0 '--k-k- 5209 Pri^22sooo'--kk' 4948 v?«- îr melr ïSI*DivUliooUivi n "■«■"i"«**iw«■*--WMÊmi mm nnv-- m , * ° ,' ~ .. f' A . ,J, auto s 2 kelderruimtes Rul

In centrum en nabij vijverpark. **^|É HFFRI FN H °Ps'af«"te 5-65
t
x 5'40-winkel ï ' Woonk 40 m' mcftui-lvhl fa% goed onderhouden appartement. BWIP m^-RLEN

a k " 7.50 x 3.30, aparte opgang naar ÜBACH O/WORMS H deuren naar overdekt terra» 4Ml Berging. Woonk. ca. 32 m 2 met _fr" **+ \a%a**aQm» Nabij centrum App. met dubbel woonged., woonk dichte keu- J£oi«l halfvrijst woonhuis R imb urg. Uitst. onderhouden en ron dom tuin Dichte keuken f
nariVr-rvi Rnim h*illrr,n nirhte Wk balkon en berging. L-vorm. ken, 2 slaapk., badk. met 2e toi- MOOl. sel' «aiivrijii. woonnuis 5 , * . . ■ *oiiuuui luin. uicnic hcukcii .parketvl. Kuim balkon. Uicnte p* , wnnnk 7 «laank RaHk mpt lioh let met euke tuin en inpand. gar. Ber?nov- *°on"V, me,„ . aanbouwunit. 3 grote slaap'(Wm \\\%&*&£. keuken met app. Bijkeuken met m^- %^^«^m Se keuken PHisHWOOO kk 2976 Waskelder. Prov. kelder. Woonk. Bwjr. 1896. Royale hal. Woonk Badk. met ligb. en dubb. «'
wasautomaat aansl. 2 slaapk. 7^;,, TTn Pnk ’7S non k k svui

J^ ' met parketvl. en inbouwhaard. ca. 49 m 2. Keuken met compl. Nieuw dak. Grotendeels har^ (
Prijs/259.000,-k.k. 5352 Badk. met o.a. ligb. en 2e toilet. . Pnjs’ 197.623,- v.o.n. 0110 Prijs/75.000-k.k. 5368 Moderne eetkeuken en eetbar 3 install. Badk. met douche. 3 koz. met dubb. begl. J,

Goed geisol. Ged. roll. Bwjr.
cllovrk|

~ ■" HOENSBROEK H slaapk. Badk. slaapk. 2e verd. via vaste trap Prijs/289.000-k.k. A'
NIEUWENHAGEN H 135.000,-k.k. 53.8 S^g^E^ woonhu" HEERLEN H gaSjJg Pnj./185.000,- k.k. 5223 bere.kbaa, 2slaapk. Bergzolder. J,
HoefvedUust ge. prachtigebung. Hobby-c.q. kantoorruimte _^ ; met ruime tuin. Gar. met zadel- Weiten. Modern woonhuis met 3"^ Woonk. in L ' ÜBACH O/WORMS f30 m 2.Living 43 m. Keuken met uxe insta .ena e app. Pantry. " t\..\, Pn hero-mMpr rinnr7r>n inpand. gar. en zonnige tuin. . , , ~ .. cz-'u ircoror u ï: itéÊSma Mc D „ „,i u„u„r:^, i,„„ni,„;, # ,
2e Hving/tuiL ca. 35 m 2. Inpand. gar. Prachtig aangeTgde tv.J BRUNSSUM H rf m° °"Tv- Ruime haf Woonk. ca. 3!m2met vo". met openbaard Eetk^n SCHAESBERG^ H |
met terras (noorse leistenen) gunstige bezonn.ng 3 slaapk. Goed onderhouden, speels inge- ken metkunstst. install. Jslaapk. openhaard. Aparte woonk. me. ;v^ ,^kTa7k met a den"ha M woónhms met gar. JBBB_ | , Royale'iving ca. 35 m 2met op". |
«mofKjk,Tr fP,k;) nH°bb>;ruT 7

3() T"- Lu/e bt*adk- deeld en royaal woonhuis met voorzien van parketvl. Badk. met install. 4 royale slaapk.Badk. met U. en 2e toilet. Aparte was- en tuin. Living 32 m 2 met par- JÊ WÊkM haardpartij en tuindeuren n/ 1
Wkf?gQMn kV eto,let'°pt"ale .sol. Zeer luxe afwerking, carport en diepe tuin ,n rustige ligb. en 2e toilet. Optimale isol. »'fb; , ~, „„„ .. SO4B ruimte. Royale hobbyzolder, ketvl. Mogelijkh. voor open- fl| -fffiill terras en tuin. Ruime keuken 'Prijs/ 299.000,- k.k. 5373 buurt gel. grenzend aan wandel- Ged. roll. Ged. dubb. begl. Pr 'Js/125.000,- k.k. 5048 Haß]h koz haard Dic ,=te J

keuken me, fuxe «*Z ■ !|IW kunstst. install. voorzien van *> iparkje. Woonk met traver- Prijs/132.000,-k.k. 5325 Prijs’ 156.000-k.k. 5327 eiken install. compl. met app. 4 [fl-fi W M }jfr'ê,aVSLk app.o.a.vaatwasmachine. 4groA
STEIN H tmvl. en mogelijkh. voor open slaapk. Badk. met ligb. en 2e ||1 kAjlr^M slaapk. Luxe badk. met ligb. Z"A
i l. 1 "i j j u j ". u . ■ haard. Keuken mettravertinvl. en HEERI FN H HEERLEN H .„iiJ, unhhv7r.iHPr rt sn m 2

*J^W*»g; Si der (Ankerloze snouwmur*"In bungalowwijk zeer goed onderhouden vrijst. bung. met ruime a |ie *- nn Tot ca 45 m 2 3 royale mv- r- „ M,i«rhemip Halfvriió wnon HOFVSRRnFiV H ? Hobbyzolder ca. 5U m . %dmmWSÊ»wfiaW HBB.--^--l|! ?f.r- (AnKenoze jPOUW.m"f£*-
ear en tuin Royale hal L-vorm woonk 35 nr Keuken , PP

D ?, r troyas Nabij centrum. Gezellige maiso- Musschemig. Ha ivnjst. woon- HUfcINÜBKULK H Het woonhuis is geh. voorzien «g ZS&k^^o^' Dit woonhuis is degelijk at«
ftikeuknï'^ slaapL Badk. met o.a. hgb. en 2e nette met tuin. Entree, le verd. huis met cv ke der, gar. Ha . Eengezinswoning met zonnig gel. van hardh. koz. en dubb. begl. <^^*

J* A werkt met luxe materialen. ~]
P rnTsm k ' 5197 i?'- e,v9^^"- ~ co Hal. Woonk. ca. 30 m 2. Gesl. Woonk. ca. 35 m 2met parketvl. tuin. Woonk. Gesl. keuken met Prijs/165.000 -k k 5374 Prijs ’ 165.000-k.k. 4989 Prijs’ 213.000,-k.k. 53'Prijs ’ 245.000,-k.k. 5T9/ Pnjs’ 139.000,- k.k. 5298 keuken. Slaapk. Badk. Middels Aparte eetkeuken. Bijkeuken, app. Kelderkast. 3 slaapk. Bet. 1J ' ' J J J *S. . — , -' 1

" Naam Gaarne vrijblijvend informatie 1
JIIPI ■■ A |-f^^P|% m\ Kruisstraat 56, Voor inlichtingen: Adres over de bestaande woning nr.:

\ I II 1 KA Telefoon CMB-^mSS*. Kantoor Heerlen, Tel 045-712255 Pos,code: I
*m I kllvl 111 l Maandag t/m vrijdag Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen Plaats:

= geopend van 9.00 tot M= Telefoon: L"r#tfJ^^ := ==== MAKELAARDIJ BV 21 .OO uur. Zaterdag Kantoor Maastricht Tel M3-252933 O stuur mij GRAT.S het nieuwe Z^XZ^rtS l i
J=' D.v. g 1 Q u^ Wycker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht HUIZENMAGAZINE nr 190. 6400 VB Heerlen.
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op Hoens Industrieel bestaai EEN NIEUW JAAR EEN NIEUWE BAAN

meer dan 40 jaar, is In Ter versterking van de reparatie en service-afdelingans Limburg een van de zoeken wij opkorte termijn uitbreiding voor een-
grootste industriële

pas handelshuizen en heeft ■ _ .-■- —___1 _. #éf*. ■
19 onlangs een nieuw OtlO6ThOUClS/SGTVIC6hoofdkantoor betrokken op

het Handelsterrein ll^^N-lAiiai RflflFKrawlnkel-Zuld'te Geleen. |VI OlilCUf IVI/V45" Het totale produktenpakket
~H bedraagtruim 25.000 . . , u— artikelen waaronder, Aangezien de betreffende vakature nog geen

Machines, Gereedschap- full-time funktie is, bestaat het grootste deel van
pen, Velllgheldsprodukten, . dewerkzaamheden uit magazijnaktiviteïten.
Lasapparatuur en benodig- Daarnaast zijn de belangrijkste taken, de onderhouds en

van heden, een omvangrijk servicewerkzaamheden van de produkten en machines
pakket Bouwbeslag en van onze kliënten.
Bevestigingsartlkelen. Het gaat hierdan om electrische en pneumatische machines.

ino Deze werkzaamheden worden deels uitgevoerd
Hoens Industrieel verkoopt in eigen werkplaats maar ook extern
alleen kwalitatieve produk- bij kliënten op het bedrijf.eer ten met een goed advies, Een e*gen s|eutel-makerij is onderdeel van zijn/haar werkterrein.

in waarbij een prompte
he aflevering, ««rvlce en Techische vakbekwaamheid is voor deze funktie vereist,

concurrerende prijzen alsmede een positieve en klantgerichte instelling waarbij het
__j

cen,raal ~aan- werken in teamverband het werk alleen maar prettiger maakt.

Uw leeftijd ligt rond de 25 jaar, U heeft een MTS niveau

êWTBof WTE en U heeft ervaring opgedaan in onderhouds
en revisie-werkzaamheden.

Hoens Industrieel heeft ruim 55 werknemers, is een gezond
bedrijf en beidt veel toekomst-perspektieven.

i, Hoens Industrieel voorziet in een goede salariëring en
bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden.

8 Gelieve Uw sollicitaties voorzien van een recente pasfoto,
vV 'lï^isÊ schriftelijk te richten aan: Hoens Industrieel,
> ter atten'ie van Dhr. P. van der Zwaan.

X^fjÊ_____t^.' Postbus 4, 6160 AA Geleen.
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Randstad jÉÉk
heeft volop SPtf
IA/rOfl/ 'ilKaisfj&wk 71
Assemblagemedewerkers m/v
Voor een bedrijf in de omgeving van Kerkrade zijn wij op
zoek naar medewerkers voor de assemblage van medische
bouwpakketten. Men dient in het bezit te zijn van MAVO- of
LBO-diploma. U werkt in dagdienst en voor lange tijd.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-46 00 52,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Machinaal houtbewerker m/v
Voor een bedrijf in de omgeving Kerkrade-Heerlen. Ervaring is
niet vereist. U heeft wel een goede motivatie. Leeftijd: 18-21
jaar. Werktijden: 07.30-16.15 uur. Het betreft een functie voor
lange tijd.
Informatie bij Monique Op den Kamp, tel. 045-46 00 52,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Metaalbewerkers m/v
U kunt aan de slag bij een bedrijf in de kleinmetaalbranche. U
werkt in 3-ploegendienst. De werkzaamheden bestaan uit
eenvoudige handelingen en gaan lange tijd duren.
Informatie bij Irmgard Vluggen, tel. 045-46 00 52,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

CO2-lassers m/v
Voor diverse bedrijven in Kerkrade en omgeving. U kunt per
direct aan de slag voor lange tijd, zowel in dag- als in
ploegendienst. Indien u ook elektrisch kunt tassen, is dit een
voordeel.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 4440,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Hulpmonteur m/v
Voor een bedrijf in Vaals. U gaat storingen aan machines
verhelpen en eventueel ook laswerk verrichten. U bent in het
bezit van eigen vervoer en gaat werken in dagdienst. Deze
baan biedt goede toekomstmogelijkheden.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Onderhoudsmonteur m/v
Voor een bedrijf in Kerkrade. U heeft MTS Elektra of
Elektronica en bij voorkeur kennis van besturingstechnologie.
Deze baan gaat in per direct en is voor lange tijd.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Weer aan het werk in de
gezondheidszorg?
U bent gediplomeerd bejaarden- of ziekenverzorgende of
verpleegkundige en u bent er al enige tijd uit. Randstad biedt
u de mogelijkheid via een korte opfriscursus weer aan de slag
te gaan in uw eigen omgeving. U kunt vrijblijvend contact
opnemen met de vestiging bij u in de buurt:
Maastricht: Inge Slof en Etetty Noppen, tel. 043-28 06 66;
Sittard: Maureen Gelissen, tel. 046-52 96 36;
Geleen: Celly Vek, tel. 046-74 32 32;
Meerssen: Meyke van Noorden, tel. 043-64 06 50;
Nuth: Pasealle Peeholt, tel. 045-24 55 33;
Heerlen: Bernadette Cousin, tel. 045-71 31 00;
Kerkrade: Yvonne Martens, tel. 045-46 44 40;
Beek: Marous Kuyer, tel. 046-37 87 00;
Landgraaf: Desire Aarts, tel. 045-32 60 38;
Brunssum: Mariëlle Keulers, tel. 045-25 91 91.

-.r randstad uitzendbureau

STICHTING HOGER
ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF
ONDERWIJS LIMBURG

HBO-cursussen aan de
Avond-HEAO Limburg

Certificaten uit het propedeuse programma van de Avond-HEAO:

Inleiding Commercieel Engels
♦ grammatica
♦ handelscorrespondentie
♦ lees- en spreekvaardigheid

Inleiding in de Automatisering
van de Informatieverzorging (AIV)
theorie: ♦ inleiding hard- en software

♦ gebruik van bestanden
♦ organisatie en informatiesystemen
♦ inleiding systeemontwikkeling

praktikurn: ♦ spreadsheetpakket LOTUS 123
♦ pakket voor gegevensbeheer dßase lII+

periode: ♦ 21 januari - 1 juli 1991
14 lesavonden van 18.30 uur - 21.45 uur
AIV op dinsdagavond,
Engels op donderdagavond

cursusprijs: ♦ Engels ’ 500- .
AIV ’ 650-(incl. praktika)
beiden ’ 1000-

-toelatingseis: ♦ minimaal MEAO, HAVOof VWO

Telefonische aanvraag brochure vanaf 7 januari. Informatie-
avond donderdag 10 januari 19.30 - 20.30 uur.
Inschrijven voor 15 januari. Maximaal 25 deelnemers per cursus.

H.E.A.O. LIMBURG
Havikstraat 5, Sittard
Postbus 5268, 6130 PG Sittard
Telefoon 046-510641
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jJ&A, Inerra en Inova, gerenommeerde
en bedrijfsadviseurs manifes-

ten zich onder de naam A&A-Groep. De

*" A-Groep brengt deskundigheid samen
JIJonder andere de gebieden administratie,
'^■astingen, bedrijfseconomie en automa-
I J^ring.Dit uit zich in een compleet dienst-
A.er-eningspakket waar ook notarieel-ju-
f Jdische en arbeidsrechtelijke advisering
i Jfclvan uitmaken. Binnen de A&A-Groeporeren onder meer registeraccountants,
I ge-
\ juristen, bedrijfskundigen en
i Zij werken nauw

' zodat hun totale kennis en ruim 60
jNervaring, voor alle cliënten beschik-
! ?JarzÜn. De grootste groepaccountants en; jj'iseursin deprovincie Limburg metruim

medewerkers, heeft 11 vestigingen en
J6r|eent haar uitgebreide dienstenpakket
°°ral aan het Midden- en Kleinbedrijf.

\\Wm\Wm\\a\Wm\\A

aRt VOOR UWZAAK!

H^^ M ■ Al ■ I^^ WWaV I ■ fll ■

Onze organisatie maakt een periode door van sterke expansie in combinatie met een nog steeds toenemende drang tot verdergaande
professionalisering- Daarom zijn wij naarstig op zoek naar de specialisten die hun professionele aktiviteiten het kwaliteitsniveau kunnen geven
waar onze cliënten recht op hebben.

Registeraccountants
Met als belangrijkste uitgangspunt een optimale expertise binnen de groep. Na uw inschrijving in Indien uuw deskundigheid combineert met
kwaliteit, gaat u cliënten met een grote mate van het register hebt u enkele jaren ervaren dat uw managementkwaliteiten, is de functie van
zelfstandigheid bijstaan in hun bedrijfsvoering, cliënten behoefte hebben aan een professionele kantoordirecteur van een onzer kantoren op
waarbij uuwbrede professionele kennis en advies- gesprekspartner, dieeen toevoegende waarde heeft korte termijn bereikbaar,
vaardigheden kunt aanvullen met de aanwezige boven de standaardprodukten van deaccountant.

Belastingadviseurs
U hebt na uw gedegen opleiding alsfiscaal jurist, heden u tot een plezierig gesprekspartner maken standigheidcliënten adviseren, waarbij u veelbelastingconsulent of fiscaal econoom enkele voor uw cliënten, terwijl uw vakmanschap leidt ruimte zult ervaren bij uw professionele ont-
jaren gewerkt in de fiscale adviespraktijk. Deze tot het door de cliënt gewenste resultaat. U gaat wikkeling en de adequate ondersteuning zult
ervaring heeft u geleerd dat uw adviesvaardig- binnen de groep met een hoge mate van zelf- waarderen van een multidisciplinaire organisatie.

Van een professionele en moderne ondernemingkunt u verwachten dat mannen en vrouwen gelijkekansen hebben, dat hetarbeidsvoorwaardenpakket
prima in orde is en dat de sollicitatieprocedure snel en met de door u gewenste vertrouwelijkheid wordt afgewerkt. Uw leeftijd is in vergelijking
met uw kwalificatie onbelangrijk. U volgt het voorbeeld van de vele professionals die in het voorgaande jaar ja tegen de A&A-Groep hebben
gezegd door uw curriculum vitae te sturen aan de A&A-Groep ter attentie van de heer J.HI. Wolters, Hoofd Personeel en Organisatie. Bij hem
kunt u, ook telefonisch, terecht voor nadere informatie (kantooruren: 04750-10160; daarbuiten: 04746-5706).

Hoofdkantoor: Postbus 970,6040 AZ Roermond. Vestigingen in Bergen, Heerlen, Horst, Maastricht, Parmingen, Roermond, Valkenburg, Venlo, venray en Weert.

Infour
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I -LI"Jjl ****** ÜEROUSCH

is een restaurant met een a la carte gedeelte van 60 zitplaatsen. Tegelijkertijd
beschikt Auberge de Rousch over verschillende sfeervolle, aparte zalen voor diverse
gelegenheden.Onze zaak is gevestigd in een oude Limburgse carré-boerderij tussen
Benzenrade en Weiten.

Ter versterking van onze brigade van 6 koks zoeken wij een:

Chef de Party I aankomend souschefmlv
Onze gedachten gaan uit naar een enthousiaste medewerker die beschikt over een
afgeronde SVH-opleiding. of een daaraan gelijkwaardigeopleiding.
Enige ervaring in een restaurantkeuken is wel vereist. Leeftijd 21-30 jaar.

Het aanvangsalans, afhankelijk van ervaring en opleidingkan variëren van ’ 2600-
-tot ’ 3250,- per maand op basis van een 38-urige werkweek. De arbeidsvoorwaarden
zijn conform de CAO.

Voor nadere inlichtingenkunt u telefonischkontakt opnemen met
dhr. H.M. Beckers, tel. 045-715890. U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar:
Auberge deRousch, t.a.v. dhr. H.M. Beckers, Kloosterkensweg 17, 6419PJ Heerlen.

"I mmwml I

I *»

I CHARM CLASSIC i ~,„,!,,m b.v.
Beitel 9 - 6466 GZ Kerkrade-W.
Charm Classic is een meubelfabriek, gespecialiseerd in meubelen van top-nivo.
Ten behoeve van de order- en financiële administratie zoeken wij op korte termijn:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER m/v

aaaaaaaaaaaaau Opleidingsmvo: MEAO/MBA en 25-40 jaar met ervaring
in soortgelijke functie die zelfstandig kan handelen
vanuit eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

■aaaaaaaaaaaaau Goede contactuele eigenschappen en commercieel
inzicht is vereist, voor het onderhouden van
internationale contacten in Duits en Engels.

-■■■aaaaaaaaaaaa-- Enige kennis en inzicht in geautomatiseerde
gegevensverwerking is belangrijk.

maaaaaaaaaaaam Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
mmaaaaaaaaaaam Uitvoerige sollicitaties binnen 7 dagen na het

verschijnen van dit blad aan bovenvermeld adres
t.a.v. de heer J.P. Hendriks,

Kandidaten die aan de omschrijving voldoen maar aan een deeltijdfunktie de
voorkeur geven kunnen eveneens solliciteren:

Gemeente Roermond

Roermond vervult vanuit meerdere gezichtspunten een centrumfunktie in Midden-limburg. De stod biedt
dan ook veel mogelijkheden voor dienstverlening, handel en industrie. Uiteraard zijn er goede voorzienin-
gen op hel gebiedvon wonen, welzijn, onderwijs, kuituur, sport en rekreatie.

De organisatie van de Gemeentelijke Sociale leiders/intakers verbonden met groepsveranl-
Diensl is onderverdeeld in een Afdeling woordelijkheid. De Afdeling Administratieve
Onderzoek en Rapportage en een Afdeling Ondersteuning lelt het Bureau Algemene Zaken,
Administratieve Ondersteuning. De Afdeling hel Bureau Financiële Administratie en hel Bureau
Onderzoek en Rapportage omvat de receptie. Interne Zaken.
de intake en onderzoeks- en rapportagewerk- Bij de Gemeentelijke Sociale Dienst zijn de vol-
zaamheden; aan de afdeling zijn twee groeps- gende funkties vakant:

MEDEWERKER ALGEMENE ZAKEN V/M
VOOR 38 UUR PER WEEK ikode gsdei

FUNKTIEHNFORMATIE FUNKTIE-EISEN
Als medewerker Algemene Zaken bent u werk- Wilt u in aanmerking komen voor deze interes-
zaam bij het Bureau Algemene Zaken van de santé funktie, dan dient u te beschikken over: "
Afdeling Administratieve Ondersteuning en bent " een op de aard van de funktie afgestemd
u belast mei: werk- en denkniveau op HBO-niveau;

" hel juridisch toetsen van door de Afdeling "kennis van de betreffende wetten en
Onderzoek en Rapportage uitgebrachte regelingen (bijstandswet,. BLD, BLN, lOAW en
adviezen met betrekking tol aanvragen en dergelijke);
heronderzoeken; " ervaring met de hierboven bedoelde werk-

" hel behandelen van bezwaar- en beroep- zaamheden en boekhoudkundig inzicht;
schriften; ' " goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

" hel behandelenvan aanvragen om bijstand " goede kommunikatieve vaardigheden,
krachtens het Bijstandsbesluit Zelfstandigen en
lOAZ alsmede de periodieke heronderzoeken ARBEIDSVOORWAARDEN
daarvan; Afhankelijk van uw opleiding en ervaring wordt u

" hel verrichten van sekretariaatswerkzaam- een salaris geboden van minimaal / 3.152,- en
heden voor de diverse kommissies; maximaal / 4.258,- (schoolniveau 8).

" het bevorderen van de juridische kennis bij de
medewerkers van de dienst.

BIJSTAND MAATSCHAPPELIJK WERKERS V/M
VOOR 38 UUR EN 19 UUR PER WEEK «ode gsdfi

FUNKTIEHNFORAMTIE FUNKTIE-EISEN
Als bijstand maatschappelijk werker behandelt u U bent voor ons een kandidaat indien u beschikt
aanvragen voor materiële bijstand alsmede ver- over:
leent u hulp met betrekking tol immateriële vragen " een voltooide MBO-opleiding SD c.g.
binnen de doelstellingen van de Gemeentelijke HBOMW of daarvoor studeert;
Sociale Dienst. U verricht in dat verband onder- " goede kontaktuele eigenschappen, gevoel
zoek, rapporteert en adviseert in hel kader van voor administratieen redaktionele vaardig-
de ABW, RWW en lOAW. heid;
U verricht deze taken in een hoge mate van zelf- " ervaring met het werkveld welke tol
standigheid en vanuit een bestuur- en burgerge- aanbeveling strekt.
richte instelling.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Afhankelijk van uw opleiding en ervaring wordt u
een salaris geboden van minimaal ’ 3.152,- en
maximaal ’ 4.258,- (schaalniveau 8 bij een 38-
-urige werkweek).

ADMINISTRATIEF VERHAALSMEDEWERKER V/M
VOOR 38 UUR PER WEEK «ode gsdgi

FUNKTIEHNFORMATIE " een op de aard van de funktie afgestemd
Als administratief verhaalsmedewerker bent u werk- en denkkader op MBOniveau;
werkzaam op het Bureau Financiële Administratie " ervaring met geautomatiseerde gegevens-
van de Afdeling Administratieve Ondersteuning, verwerking;
en bent u belast met hel beheer van de debileu- " goede kommunikatieve vaardigheden;
renadministratie en hel treffen van terugbetolings- " goede mondelinge en schriftelijke
regelingen. uitdrukkingsvaardigheid.

FUNKTIE-EISEN ARBEIDSVOORWAARDEN
Wilt u in aanmerking komen voor deze interes- Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt u
santé funktie dan dient u te beschikken over: een salaris geboden van maximaal ’ 3.736,- ,

(schaal 7).

OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN Hët Kollege van Burgemeester en Wethouders
De gemeenteRoermond voert een vrouwvriende- von de gemeente Roermond, Postbus 900,
lijk personeelsbeleid waarbij onder meer kinder- 6040 AX Roermond onder vermelding van de
opvang, flexibel zwangerschapsverlof, deeltijder- sollicitatiekode in de linkerbovenhoek van de sol-
beid, bijscholingsmogelijkheden en ouderschaps- licitatie-enveloppe. Wilt u nadere informatie, dan
verlof belangrijke voorzieningen zijn. kunt u kontakt opnemen met de heer drs. G.

Tesser, hoofd Afdeling Administratieve
SOLLICITATIES Ondersteuning, telefoon 04750-89460.
Indien u belangstelling heeft voor een van de Overigens vindt een benoeming eerst plaats na
aangeboden funkties, nodigen wij u uit binnen medische goedkeuring en overlegging van een
10 dagen na het verschijnen van deze adverten- verklaring omtrent het gedrag,

tic een brief le sturen aan:
1T^ .-■--

VEDIOR LEIDT
TIJDELIJK WERK

IN BETERE BANEN
Wij hebben direct werk voor:

DATA-TYPISTES
met minimaal 8000 aanslagen per uur, bij
een relatie in Heerlen. Het betreft 20 uur
per week. Zeer accuraat werk.

BIBLIOTHECARIS/DOCUMENTALIST
bij een groot bedrijf in Heerlen, met opleiding
BDA in derichting Ben D. Het betreft een full-
time functie, per zo spoedig mogelijk.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS
bij een relatie in Kerkrade op een afdeling
financiële administratie/debiteuren/credi-
teufen. Kandidaten moeten bekend zijn
met Lotus 1,2,3. Opleiding MEAO.

MTS/HTS'ER WTB
bij opdrachtgever in Kerkrade. Ervaring met
cad systeem is vereist. Per direct te beginnen.

GEREEDSCHAPSDRAAIER
bij een bedrijf in Brunssum, met LTS/MTS
opleiding aangevuld met Bemetel. Vacature.

VERPLEEGKUNDIGE
MET KINDERAANTEKENING
bij een relatie in Heerlen. Part-time functie.
Per zo spoedig mogelijk.

VERPLEEGKUNDIGEN A/B/Z
ZIEKENVERZORGENDEN
BEJAARDENVERZORGENDEN
WIJK-VERPLEEGKUNDIGEN
Ook verpleegkundigen die een herintre-
dingscursus hebben gevolgd of gedeeltelijk
beschikbaarzijn, nodigen wij uit te reageren.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Bart ter Veer of Petra Luijten.

alle functies m/v

VEDIOR&
UITZEND- EN PERSONEEL ADVIESBUREAUX
Dr Poelsstraat 14. Heerlen, 045-741744

"^■""■"^^^^^■^■^^^■^^^^^■^^^^^—

dHommerterweg224
Hoensbroek

riessen
Erkend door Ministerie O&W,
rijkserkende diploma's

<Wordperfect 4.2 en 5.1
dßase 1114- en IV
Lotus en PlanPerfect

V^-/ I Startcursus MS-DOS, \__\ MS-DOS voor gevorderden

<__\ Typen en notuleren■I DTP met Ventura__
Praktijk Dipl. Infor. I en II_ Ook voor spoed-, privé- en- W_f bedrijfscursussen in en uit huis.

r\^ _ Elke cursist werkt alleen op een

O PC met hard-disk.
Vraag de gratis brochure aan.

Bel (045) 21 17 33
~___\ Opleiding - advies

ö - begeleiding
ii i ii 11 1

Ijl „nftfllll

Jehuis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten

I Sportfondsenbad-Kerkrade n.v.
i

Recreatiecentra „DrPool" en „Erenstein"
maamaaaaaaaaaaaaam Postbus 222,6460 AE Kerkrade, Tel. 045-457141

In verband met de overname van de bowling- en kegelbanen door ons t
bedrijf, zoeken wij op zeer korte termijn een I

horecamedewerker m/v
(op part-time-basis minimaal 20 uur per week)
i

U beschikt over:
* een afgeronde SVH/MHS-opleiding; ,
* enige ervaring in zowel de bediening als in de keuken;
* goede contactuele eigenschappen; I
* een uiterst gastgerichte instelling; i
* leeftijd vanaf 20 jaar.

i

Wij bieden u: '* een fijne werksfeer in een dynamisch bedrijf en team;

* goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
* eventueel doorgroeimogelijkheden.

Indien uw belangstelling naar deze vacature uitgaat, richt dan uw
schriftelijke sollicitatie, voorzien van cv. en recente pasfoto aan:
N.V. Sportfondsenbad-Kerkrade
t.a.v. de heer G.M.H. Huydts

Postbus 222
6460 AE .Kerkrade

1730611 '. .
J»; " fte
es
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Lucas-Stichting voor Revalidatie f
Vanaf 1 juli 1989bestaat een samenwerkingsverbandop gescheiden lokaties tus- cl
sen deLucas-Stichting voor Revalidatie en het kinderrevalidatiecentrum Francis-
cusoord.

Onder de dienst Civiele enTechnischeZakenressorteren o.m. de Voedingsdienst "«.

te Hoensbroek en de Keuken te Valkenburg.

Voor de CentraleKeuken te Hoensbroek zoeken wij voor 20 uren perweek een Jjf

kok (m/v) [
Betrokkene moet bereid zijn om voor ± 4 maanden,vanaf medio april 1991, 40 P*
uren per week te werken. '
Bij terugkeervan dehuidigefunktionariszal, zoals thans devooruitzichtenzijn, eeni»
vakature voor 20 uur ontstaan. -I

S<
Taakinhoud: 11
het verzorgen van de brood- en warmemaaltijden volgens het partie-systeem, D
voor revalidanten, cursisten enmedewerkers, en het verzorgenvan representa- n
tieve aktiviteiten. it<

in
" Funktie-eisen: 5- Middelbare Beroepsopleiding, bij voorkeur M.H.S.; 5- of L.T.S. aangevuld met langdurige praktijkervaring; j- het diploma instellingskok, of gelijkwaardigeopleiding.

DWerktijden:
maandag - vrijdag tussen 08.00 -17.30uur, weekeinden volgens rooster. "Lokatie: J|
devervanging geschiedt in Hoensbroek, invallen of detachering inValkenburg be- »i

hoort tot de mogelijkheden. ""d
Arbeidsvoorwaarden: 1.
volgens CAO-Ziekenhuiswezen. 0
Inschaling in fg. 25; salaris f 2191,-en max. f 3094,-. 5

Inlichtingen: D
telefonisch bij het Hoofd Centrale Keuken en Restaurants, (tussen 10.00en 12.00fc
uur) mevr. L. Roebroek, telefoon 045 - 239239. o

0
Schriftelijke sollicitaties: 13
binnen 3 weken, onder vermeldingvan vacature-nummef 9058, te richten aan: g
Dienst Personele Zaken& Organisatie (Mw. L. Wijts-Pillich), Zandbergsweg 111. g
6432 CC Hoensbroek. ,r

(
De Hoge Hotelschool Maastricht is een vierjarige management- igue^ l
opleiding op bachelors-niveau, voor leidinggevende en staffuncties in s,

onder andere de nationale en internationalehoreca, civiele diensten W^9lin de gezondheidszorg en ouderenzorg, toerisme en congresindustrie. C
1HOGE C

HOTELSCHI
MAASTRIi___ r

Binnen de afdeling INTERNE DIENST van deHoge Hotelschool zijn Hogeschool voor ManaL
onderstaandefuncties vacant Is

l<
In verband met een nieuwe opzet van dereceptie zoeken wij drie '«
medewerk(st)ers voor de functie van mdere inUchtingenk J(.
FCCCpttOIllSt (m/v) - vacature A jm. Vink, hoofd intertty

~ , dienst, telefoonelk voor 17 uurper week. (043) 68 72 72

Functie-informatie: " bedienen van het telefoon-hoofdtoestel " „ . .. , worJt
ontvangen van bezoekers " verrichten van licht administratief werk " * .. ~ , ,*#_,~ _~ * 1* ..* i _j uitgenodigd hun schnyfpostverwerking " verstrekken van inlichtingenvan algemene aard. sollicitatiemet curricuk;_ , , . ~ . .... . vitae binnen 10 dagen%De bezetting van dereceptie geschiedt volgens rooster, dagelijks tussen . , r0ilem08.00 en 18.00uur en in incidentele gevallen in de avonduren en weekenden. , „^

~,.,. , ..... , HotelschoolMaastrichtIn verband met uitbreiding van de technischedienst zoeken wy een |.

elektrotechnisch medewerker f
(m/v) - vacature B °
voor een full-time dienstverbandvan 38 uur per week. f>,

3
De technische dienst is belast met het installeren en/ofonderhouden van

" terreinen, gebouwen en inventarissen. De werktijden liggen tussen 06.00 en Q
17.00 uur en in incidentele gevallenin de avonduren en in de weekenden. rj

e
Functie-informatie: " verrichten van werkzaamheden op elektrotechnisch P
gebied " beheren van audiovisueleapparatuur " beheren van
elektromaterialen. ir

b
Vereiste opleiding: VEV-sterkstroommonteun

IeFunctie-eisenAen B: " representatief in uiterlijk en optreden " kunnen Postbus 3900 \
werken in teamverband " flexibele arbeidshouding " ervaring in soortge- 6202"NXMaastf'(:*
lijke functie " bereidheid tot hetvolgenvan functiegerichte cursussen. C

KasteelBethleh^Salariëring en rechtspositie conform Rechtspositiebesluit Onderwijs- Bethlehemwegjj
personeel: voor functie A maximaal f. 2.656,- (schaal 2 BBRA) en voor 6222 BM Maastf-f
functie B maximaal f. 3.071,- (schaal 3/4 BBRA) beiden bij volledig dienst- 1
verband. Telefoon (043) 68J(



1-13.05 Nieuws voor doven en
chthorenden.k

: heeft heel wat voeten in aarde
"rdat Daphne en Shanes verlo-
Jsfeest kan beginnen.
i The Nutt House. Amerikaanse
nedyserie. Afl.: Een nieuwe chef.
I Howard's way. Engelse serie.: testament van Sir Edward levert
*ral voor Abby veel moeilijkheden

I De VARA matinee. Montserrat
""allé en Marirlyn Home. deel 1:Le
nde primadonna.
I Neighbours. Australische serie.

sche serie. Afl.: Cannabis Sativa.
00.39-00.44 Natuurmoment. Van-

daag: Ringslang.

programma's in het voetspoor van
Columbus. Afl. 5.

23.36 Langs de kade. 9-delige Belgi-

00.16-00.21 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

23.11 "«Jonge mensen op het con-
certpodium. Werken van Mozart,
Prokofjev en Haydn uitgevoerd door
solisten begeleid door Nieuw Sinfo-
nietta Amsterdam 0.1.v. Lev Markiz.

00.11 ""Journaal.

ne.
22.20 Karel. Talkshow met Karel van

de Graaf.

Nederland 2

Duitsland 1

Duitsland 2

04.00 Die Reise auf den Mond. Tv-
versie van deze opera van Offen-
bach.

02.50 Wilde Lust. Griekse erotische
speelfilm. (Herh.).

01.25 Der Tod eines Schneemans.
Engelse speelfilm uit 1968 van Christ-
opherRowley.

23.00 Dance, dance, dance. Eroti-
sche revue vanuit Berlijn.

00.10 Wilde Lust. Griekse erotische
speelfilm uit 1978 van George Papa-
costas.

22.00 Dall-As. Talkshow met Karl
Dall.

20.15 Ivanhoe, der schwarze Ritter.
Amerikaanse speelfilm van Richard
Thrope.

18.10 Action - Neu im Kino. Filmtips
door Isolde Tarrach.

18.45 RTLaktuell.

16.25 Ein Engel kehrt zurück. Afl.:
Die Reifenprüfung. (Herh.).

17.15 Inside Bunte. Magazine.
17.45 Wunderbare Jahre. Afl.: Gib

mir mem Herz zurück.

19.00 Revolverhelden in Wyoming.
Amerikaanse speelfilm uit 1963 van
Tay Garnett.

16.00 Katts and Dog - Ein Herz und
eine Schnauze. Afl.: Ein Hartnacki-
ger Verfolger.

13.25 Teenage mutant hero turtles
Afl.: Das Juwel der Krone.

13.50 Ragazzi. Muziekmagazine.
14.40 Daktari. Afl.: Die Geiseln.
15.35 Lassie. Afl.: Unfall in den Ber

gen.

13.00 C.O.P.S. Afl.: Der Boxoiden
Showdown.

08.00 Konfetti. Kinderprogramma.
09.30 Klack. Kinderspelshow.
10.10 Die Holidays ausRom. Afl.: El-
roy findet einen freund. (Herh.).

11.00 Tekenfilm.
11.15 Marvel Universum.
12.35 He Man. Afl.: Vier Wege zum

Sonnenuntergang.

07.35 Lieber Onkel Bill. Afl.: Cissys
apartment. (herh.).

06.20 lnspektor Gadget. (Herh).
06.45 Notarztwagen 7. Afl: 801 über-

nehmt Fahndung. (herh.).
07.10 Die Schöngrubers. Afl.: Der

Hoflieferant. (herh.).

06.00 Marehen aus aller Welt. Serie
sprookjes, (herh.).

I Museumschatten. Vandaag:
rta aanbidt als eerste, (herh.).
I Brainstorm. Quiz.
) ""Journaal.
I Vroege vogels. Natuur- en mi-
itiagazine.
*" VARA's kindermenu met.
n. Boes, tekenfilmserie. Afl.: Boes
't heerlijk weg..
I (TT)Alfred J. Kwak. Tekenfilm-
ie. Afl.: De vulkaan.
) ""Journaal.
"■ Twaalf steden dertien onge-
ken. Afl.: De zangwedstrijd
nersfoort). Wegwerker Willem pro-
sit zijn zangkanarie aan het zingen
"rijgen als Anja en Berend te ma*

1 krijgen met wegwerkzaamheden.
_’ Trekking Sponsorloterij.i ""Flying doctors. Australische

(tersserie. Afl.: Gevaarlijke spel-
BS.
2 Zeg eens AAA. Serie. Afl.:
"anda.

" Kaandorp 'Kouwe drukte. Re-
Iratie van het theaterprogramma

" Brigitte Kaandorp.
"> Achter het nieuws. Actualitei-
rubriek.

" Golden Girls. Amerikaanse co-
dyserie. Afl.: Gokverslaving.0 ""Journaal.
"> De wereld van Boudewijn
ch. Columbus achterna, serie reis-

22.05 Weltenbummler. Met Hardy
Krüger in Bangkok.

22.25 Jahr 2022... die überleben
wollen. Amerikaanse speelfilm uit
1973 van Richard Fleischer.

00.10 Vier Vogel am Galgen. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1973 van Ri-
chard Fleischer. In de hoop op avon-
tuur lopen Will en zijn vrienden weg
van huis.

01.45 Tagesschau.
01.50-01.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

AVRO
17.41 Post!! Brievenrubriek voor de

jeugd.
18.08 Wordt vervolgd. Tekenfilmma-

gazine.
18.30 Pauze tv. Jongerenmagazine.
18.56 (TT)Jackpot. Spelprogramma.
19.27 Growing pains. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Broadway bound.
20.00 (TT+««)Journaal.
20.28 AVRO Weekend krimi. Fatale

vlucht, Duitse misdaadfilm. De bijna
50-jarige Siegfried Rubeck, getrouwd
en manager van een filiaal van een
spaarbank, komt in de problemen als
hij met een grote hoeveelheid uit de
bank verduisterd geld de liefde pro-
beert terug te kopen van de jonge
knappe Anni Tillmann. Een vreemde-
ling blijkt volledig op de hoogte en eist
30% van het geld.

21.50 Glamourland. Society-magazi-

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.30 ""Journaal.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.30 Jaaroverzicht sport. (Herh).
18.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.10 Wind in de wilgen. Engelse

animatieserie. Afl. 6: Mol's neef.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Charlie Chaplin classics. Se-

rie films van Charlie Chaplin. Afl. 3:
De ontsnapping.

19.00 De jonge jaren van Charlie
Chaplin. 3-delige documentaireserieover deze komiek. Slot.

19.54 Lotto-trekking.
20.00 Prettige Feestdagen. Engelse

tv-film uit 1987 van Michael Simpson.
Een familie viert het Kerstweekend

niker 0.1.v. Horst Stem.
13.50 ""P.I.T. Magazine met Peter lll-mann.
14.35 Lockruf des goldes. 4-delige

tv-film van Wolfgang Staudte naar het
werk van Jack London. Afl. 3.

15.50 Der Teddybar. Reportage over
de geschiedenis van de teddybeer.
(herh.).

16.20 DerKönig von Narnia. 6-delige
Engelse serie naar de boeken van
CS. Lewis. Afl.: Dem Seeungeheuer
entkommen.

16.45 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserienaar een idee van Herman van Veen.Afl. 11: Der Mensch ist losi17.10 Heute.
17.15 Landerspiegel.
17.55 **Ron und Tanja. Eine Schü-

lerliebe, serie. Afl. 5.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ooMit Leib und Seele. SerieAfl.: Der schmale Weg.
20.15 ""Menschen '90. Terugblik op1990 met bekende en onbekende

gasten.
22.15 Heute. Aansl.: Lottotrekking.22.20 Das Schlitzohr vom Highway101. Italiaanse speelfilm uit 1982 vanBruno Corbucci.
23.35 Der phantastische Film. Ame-

rican werewolf. Amerikaanse speel-
film uit 1981 van John Landis.

01.10 Heute.

06.00 Ochtendprogramma. Met o.a.
Rete Mia.

08.00 Télékids. Kinderprogramma.
12.00 Middagprogramma. Met o.a.

Rete Mia.
13.55 Improper channels. Canadese

komische speelfilm uit 1981 van Eric
Till, Vader rijdt met zijn dochter in een
auto als hij plotseling heel hard moet
remmen voor een overstekend kind.
Zijn dochter stoot haar hoofd en ge-
schrokken brengt haar vader haar
naar het ziekenhuis, waar geconsta-
teerd wordt dat zij alleen maar een
flinke buil heeft. Maar door een oplet-
tende psychologe en de tegenstrijdi-
ge verklaringen van vader en dochter
krijgt dit verhaal een staartje: vader
wordt verdacht van kindermishande-
ling.

15.30 Villa Lux. Jongerenprogramma.
16.30 De Flintstones. Tekenfilmserie.
17.00 Wijnexpress.
17.30 Tineke. Rechtstreeks. Presen-

tatie: Tineke de Nooy.
18.00 Journaal. Presentatie: Jaap

van Meekren.
18.10 Tineke. Deel 2. Presentatie: Ti-

neke de Nooy.
19.30 Journaal. Presentatie: Jaap

van Meekren.
19.50 Weer. Presentatie: Reinier van

den Berg.
19.55 Rad van Fortuin. Presentatie:

WansyarHjë^rogt^^^^^^^^^^£=
20.25 Miniplaybackshow. Presenta- =

tic: Henny Huisman.
21.40 Mag het iets meer zijn? Neder- =

landse comedyserie. Afl. 14.
22.10 Hunter. Amerikaanse politiese- =

rie. =
23.10 Journaal. Presentatie: Sander =Simons.
23.20 Blue velvet. Amerikaanse =

speelfilm uit 1986 van David Lynch. ==Het verhaal spelt zich af in een klein ==Amerikaan stadje waar de naïeve stu- =dent Jeffrey, de cabaretzangeres Do- =rothy, de detectivedochter Sandy en ==de psychotische moordenaar Frank ==met zijn rare seksuele fantasieën, ==een sensueel mysterie beleven.
01.25 Nachtprogramma. Met o.a.=

Classique en Rete Mia.

13.05 ""Nostalgie in Noten. Muziek-
programma met klassieke muziek uit-
gevoerd door de Bamberger sympho-

12.55 Persoverzicht
13.00 Heute.

12.35 Diese Woche. Weekoverzicht
met ondertiteling voor doven en
slechthorenden.

11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal magazine. In de studio: Hanns
Heinz roll.

10.50 Entdecken sic Deutschland
Vandaag: Rheinauen.

08.30 Nachbarn in Europa. Informa-
tie in het Turks, Servo-Kroatisch en
Spaans.

09.00 Heute.
09.03 Expeditionen ms Tierreich.

Natuurfilmserie. Afl.: Vogel in der Po-
larwelt. (herh.).

09.45 Wer rastet, der rostet. Gym-
nastiek. Afl. 2.

10.00 Heute.
10.03 Audienz bei von vn zu. 3-deli-

ge serie over de hedendaagse adel.
Afl. 1: Adel zwischen Tradition und
Boulevard, (herh.).

I Heute.3 Expeditionen ms tierreich. Se-
"atuurreportages. Afl.: Vogel der
arwelt. (herh.).
5 Wer rastet, der rostet. Gym-
!'iek. Afl. 2.

nj Heute.
' Audienzbei von undzu. 3-deli-
serie. Afl. 1: Adel zwischen Tradi-
'und Boulevard, (herh.).
II (""+TT)Stars in der manege.
""usgala ten behoeve van oude ar-
-1, 6n en journalisten in het circus

'ne, München. (herh.).

' Urnschau.
■ Persoverzicht.
\ Heute.I Europamagazin.B Hallo Spencer. Kinderserie.
ji-Zachis Silvester-show.B Kapt'n Blackbeard's spuk-Ka-
Jenime. Amerikaanse speelfilm uit

"'' van Robert Stevenson.
* Der lange Weg. Afl. uit de serie

over de oorspronkelijke be-
iers van Lapland, de Samen.
I Erstens.

Hier und Heute unterwegs.
? Tagesschau.

iqÏ Sportschau-Telegramm.
* Sportschau.
I Markt.
' Graf Duckula.
* Programma-overzicht.

QoTagesschau.
0 ""Musikantenstadl. Amuse-
etsProgramma.-_ ""Lotto-trekking.

■ _ 'agesschau.
Jv.oeDas Wort zum Sonntag.
-Paitatie door pastor Dieter Katte uit
'nchen.

Duitsland 3 West

00.20 Laatste nieuws.

18.00 Bécaud a l'Olympia. Muziek-
special.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

19.35 Sport im Westen.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 Es ware ein anderes Leben.

Documentaire over Mühlhausen in de
voormalige DDR.

20.45 Zwischen den Jahren. 4-delige
serie. Afl. 4: Heimatabend.

22.30 BPsycho. Amerikaanse speel-
film uit 1960 van Alfred Hitchcock.
Om met haar vriend te kunnen trou-
wen steelt de secretaresse Marion
Crane geld van haar baas en slaat op
de vlucht.

14.35 Teletekstoverzicht.
15.00 Sport 3 extra. Ushokey om deeuropacup, halve finale.17.00 ocLindenstrasse. Serie Afl.:Platz genug.
17.30 Zauberhaft. Variété

Duitsland 3 SWF

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 ml en1251 kHz (240 m) Knz l4u<! m > en
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz ( van 21 00-7 00 ookfrequenties AM- en FM-zendèrs Radio 1)Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)Omroep Limburg: 95,3 en 100 3 mHzBRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22 36 en 39 (93 7--97,5 en 97,9 mHz) ób en M(9d'7

Belg. Rundfunk: FM 5 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 4.00-19 00) - FM 6 enW?" 97 m

Q
H*> -KG 49°26Im^9o kHz)WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
C^j- en CAI-abonnees:

kanalen zie schema exploitant

« * zwart/wit programma
U ■* stereo geluidsweergave
A\ = tweetalig bij stereo-app.
J * teletekst ondertiteling

TELEVISIE
[Elevisiel6d!r|and t:5* 26 29* 46* 51, 53 en 57
led., nd 2: 31" 33, 35, 49, 54, 56 en 60
m !, nd 3: 23. 32, 34, 43, 48, 52 en 59, L*: satelliet

LD-TV: Heerlen en Hoensbroek 59, Kerk-
rade 64

Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
RAI Uno: Satelliet
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1 : 3en 8
België Télé 21: 28 en 42
TV 5: satelliet
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
SAT 1: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
BBC Europe: satelliet
Eurosport: satelliet
Super Channel: satelliet
MTV Europe: satelliet
CNN: satelliet

13.00 Abenteuer eisenbahn.
13.45 Die Kunstschatze des Mos-
kauer Kreml.

14.15 Anton Julius Alexander. Do-
cumentaire over deze instrumenten-
bouwer uit Mainz.

15.00 Sport 3 extra.
17.00 Malaca Straits. Documentaire

over deze zeestraat bij Malakka.
18.00 Lindenstrasse. Serie.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

09.25 Today's Viewing. 09.30 The
Transformers. 10.35 The sky at night.
10.55 Pitfalls of a sporting life. 11.10
Sports review of the Year. 13.15
Grandstand. 18.10 News and weather.
18.25 Royal Institution Christmas Lëc-
tures. 19.25 Telly Addicts. 20.25 Chal-
lengeAnneka. 21 .15 Thirty Years of the
Royal Variety Performance. 22.45
News and Sport and Weather. 23.05
Screen Play. 00.05 Beethoven Sympjv
nies. 00.50-00.55 Sunday's Viewing.*

Eurosport
07.00 Barrier reef. 07.30 The Flying
Kiwi. 08.00 Fun Factory. 10.00 WK
Trampolienpringen. 10.30 Motorsport
News. 11.00 Motorcorss: 8e internatio-
nale motorcross gala vanuit Palais Om-
nisport te Parijs. 12.00 Afwisseld: Auto-
sport: Vooruitblik Parijs-Dakar rally; At-
letiek 1990: EK vanuit Split, Joegosla-
vië; De geschiedenis van het voetbal,
documentaire; Tennis: Hopman tennis-
cup vanuit Perth; world cup cross coun-
try vanuit Les Saisies. 19.00 Wielren-
nen: Zesdaagse van Zürich. 20.00 Zei-
len: BOC round the world yacht race.
20.15 WWF worstelen. 21.45 Boksen.
22.45 Parijs Dakar rally. 23.00-01.45
Tennis: Hopman tenniscup vanuit
Perth.

Super Channel
07.00 The Mix. 15.00 The milky way.
17.00 Videofashion. 17.30 Coca-Cola
Eurochart. 18.00 Ultra Sport. 19.50
Goodyear Weather Report. 20.00 Cap-
tain Power. 20.30 Wanted dead or ali-
ve. 21.00 Second chorus, foliowed by
The Twilight Zone. 23.40 Horror ex-
press, foliowed by the late night mix.

MTV Europe
08.00 VJ Paul King. 10.00 Club MTV.
11.00 The best of swatch next 90.
11.30 MTV's US Top 20 Countdown.
13.30 XPO. 14.00 Best of the year.
14.30 VJ Maiken Wexo. 17.30The year
in rock. 18.30The best of the Big Pictu-
re. 19.00 MTV's Braun European Top
20. 21.00 Best of Party Zone. 23.30
Club MTV. 00.00 Best of the year.
00.30 VJ Ray Cokes. 03.00 Night Vi-
deos.

CNN
07.00 Headline News Update. 07.30
Moneyline. 08.00, 08.30 Headline
News Update. 09.00 World Business
This Week 09.30, 10.00, 10.30, 11.00
Headline News Update. 11.10 Larry
King. 12.00, 12.30 Headline News Up-
date. 12.40 The International Corres-
pondent. 13.00, 14.00 Headline News
Update. 14.10 The Big Story. 14.30,
15.00 Headline News Update. 15.10
Healthweek. 15.30 News Update.
15.40 Moneyweek. 16.00 News Upda-
te. 16.10 Science and Technology
Week. 16.30 News Update. 16.40 Style
with Elsa Klench. 17.00 News Update.
17.10 Showbiz This Week. 17.30Colle-
ge Football Preview. 18.00, 18.30
Headline News Update. 18.40 Evans
and Novak. 19.00 World Business This
Week. 19.30 News Update. 19.40
Newsmaker Saturday. 20.00 News Up-
date. 20.10 Healthweek. 20.30 News
Update. 20.40 Style with Elsa Klench.
21.00 News Update. 21.10 Your Mo-
ney. 21.30 News Update. 21.40 The In-
ternational Correspondent. 22.00,
22.30 News Update. 22.40 Future-
watch. 23.00, 23.30 Headline News
Update. 23.40 Newsmaker Saturday.
00.00 Headline News Update. 00.40
Pinnacle. 01.00 News Update. 01.10
The Big, Story. 01.30, 02.00, 03.00
Headline News Update. 03.10 Showbiz
this Week. 03.30, 04.00, 05.00 Headli-
ne News. Update. 05.10 The Capital
Gang. 05.30, 06.00 The Headline News
Update.

19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Cartouche, der Banditt. Fran-=

se speelfilm uit 1961 van Philippe de=
Broca. =

21.05 Südwest aktuell. Neues. 5=
21.10 Artz einer sterbenden' Zeit.=

5-delgie Tsjechoslowaakse serie overE=
het leven van Jan Jessenius, de lijf-==
arts van keizer Rudolf 11. afl. 4.

22.15 Zwischen den Jahren. 4-dehge=
serie. Slot: Heimatabend 1990.

00.00 James Bond 007. Der spion,=
der mich liebte.

02.00 Laatste nieuws.

RAI UNO
06.55 Gevarieerd ochtend- en mid-=

dagprogramma.
18.00 TGI flash.
18.05 Estrazioni del lotto.
18.10 Programma di bellezza e este-=

tica. ==
19.25 Parola e via.
19.40 Almanacco del giorno dopo. =19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale.
20.40 Fantastico '90.
23.00 Telegiornale.
23.10 Speciale TGI.
00.00 Che tempo fa.
00.20 Scandalo in Diretta. Film.

Belgë/TV 1
JrSu;^- op zaterdag met. Pronto,
i k* l,a|iaans voor beginners. Afl.
>0M'9ira la testa.
j uesktop publishing. Deel 9 en

*°-1? n
86 vrucnten- Deel 6 Kenia

ü 4 " ° Ecologische tuinieren.

rn a{j)'aniond Awards Festival. In-
'hetq 3' muziekprogramma van-
Og 6P0rtpaleis in Antwerpen.
s *an de grensvan indie. bngel-
hofPfelfilm uit 1959 van J. Lee

6s euwskrant. Aansl.: Kwislijn.

OS j
k Tak- Animatieserie. Afl. 213.

6ren 0n9 circus van Europa. Kin-
Weidi sen 6 en 18 jaar, circus in

a,komstig uit vier Europese
n prg

*°elgië, Engeland, Nederland'f-ssti ri 'k^ verbleven één week in
-ke] ?'' Wat resulteerde in het spek-
45 v

,n9 circus van Europa.
«0 .'aLanderen vakantieland.
fenkoe en 'otto-trekking. Paar-
tamr«rsen' mededelingen en pro-
Brj 2-a'over2icht-
«0 k_!.Uws-K Fc'SHliJn„
Sedu kampioenen. Vlaamse
tal uyserie. Afl. 13: Omkoopschan-
BS Baraka. Spelprogramma.
''Illlllllllllllllllllllllllllllllll iillllllllllllllllll

21.45 The Hollywood-Connection.
Kwis waarin teams bestaande uit een
Vlaming en een Nederlander aan de
tand worden gevoeld over hun kennis
van speelfilms en tv-reeksen.

22.55 Kunst-zaken.
23.00 Vandaag. Aansl.: Kwislijn.
23.25 Sport op zaterdag.
23.40 In de hitte van de nacht. 18-de-

lige Amerikaanse politieserie. Afl. 17.
00.30-00.35 Coda. An Donaustrande

uit Liebeslieder opus 52a, van
Brahms, uitgevoerd door Maria To-
masino en Dirk Vermeir, zang.

België/TV 2
Geen uitzending.

België/RTBF 1
09.40 Allo bonjour! 20-delige cursus al-
fabetisering. Les 7. 09.50 Interwallonië:
lleikoum, magazine voor Arabieren.
10.30 Ciao Italia, 26-delige cursus Ita-
liaans. Les 23. 11.00 Spreek met ons
mee, cursus Nederlands. Les 13 en 14.
11.30 Vidéothèque, thematisch discus-
sieprogramma. Vandaag: La nourritu-
re. 14.05Théatre Wallon: dismoure Po
Viker, toneelstuk in het Waals van Mar-
celle Martin. 15.50 MGM, tekenfilmse-
rie. Afl.: the bookworm. 16.10 Jack et
les haricots magiqus, Amerikaanse ani-
matiefilm waarbij de gezongen liedjes
van Gene Kelly ondertiteld zijn. 17.00

wLauren Bacall in 'Aan de
grens van hidiê'. (België/TV 1- 16.00 uur)

La tartine au jambon, kort verhaal vanPascal Zabus. 17.20 Livres parcours,
boekenrubriek. 17.55 Félix, gevarieerd
magazine. 18.20 Noubanimé, met detekenfilm Les Tifou. 18.25 Gourmandi-
ses, culinair magazine. 18.40 Télétou-
risme, toeristisch magazine. 19.15
Paardenkoersen en joker- en lottotrek-
king. 19.30 Journaal en weerbericht.
19.55 Weerbericht. La 52ème soiree
théatre, thema-avond met als thema
theater. 20.10 Un peu de tout, sketches
met Les Imbuvables. 20.35 Le saut du
lit, toneelstuk van Ray Cooney en John
Chapman. toneelregie: Claude Vignot.

22.50 Bilan théatral 90: toneelfragmen- _■ten uitgevoerd door verschillende ta- =
lenten. 23.25 Le jeu, spelprogramma.=
Aansl.: Lotto en joker. 23.45 Weerbe-=
richt en laatste nieuws. 00.10-01.15=
Délires en roue librf?

België/Télé 21
16.00 Vidéothèque. 17.35 La merveil-=
leuse histoire de l'automobile, 6-delige^=
documentaireserie over de geschiede-=
nis van de auto. Afl. 6: De 1970 a l'an=
2000. (herh.). 18.30 Amis! amisl docu-=
mentaire over onze relatie met dieren. ==(herh.). 19.30 Journaal met simultaan-=
vertaling in gebarentaal en weerbericht. ==
20.00 L'aventure a suivre des Rolling =
Stones. 21.30 Journaal en weerbericht. =
22.00 BKing Kong, Amerikaanse=
speelfilm uit 1933 van Ernest B. ==Schoedsack en Merian C. Cooper. ==23.30-23.50 Coup de film, filmmagazi- =E

TV5
16.05 Journal TV5. 16.15 Carnets de =route. 17.15 Flash varicelle. 17.45 Sen- =tiers du monde. 19.00 Journal TV5. =j
19.15 Clin d'oeil. 19.25 Bonjour La =France, Bonjour l'Europe. 19.30 Jour- 5=
nal Télévisé Suisse. 20.00 Thalassa. =
21.00 Journal télévisé et Météo. 21.35 =Petit écran, grands romans. 23.35 55
JournalTV5. 23.50-01.05 Caractères. 55

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07
Nieuwsshow. (7 30 Nws.). 12.05
kamerbreed. (12.30 Nws. 1.2.55
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw). 13.10 Aktua. 14.05 Aktua
sport. (17.05-1810 Actua. 17.30
Nws). 18.10 De TROS in de regio.
18.30 Coulissen. 19.30 Stan van
Houcke & Frank van Ree. 22.03
Podium van de Nederlandse lichte
muziek. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Damokles. 1.02-7.00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
Vrije zaterdag, met om 7.04 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum. 11.04 Bal op 't dak. 12.04
Spijkers met koppen. 14.04 Wie in
't Nederlands wil zingen. 15.04 Ty-
pisch Hollands 16.04 Zin in mu-
ziek. 17.04 Glas in lood. 18.04 Le-
venslief cri levensleed. 19.03
Country time. 19.53 Ter overwe-
ging. 20.03 Jazz uit het historisch
archief 20.30 Jazzgeschiedenis
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9.04
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip 1404 Popstation. 16.04
Favoriet '90. 18.04 De avondspits.
19.03 Paperclip-radio. 21.03
Crossroads. 23.03-24.00 Late
date

Radio 4
i 7.00 Nws. 7.02 Mooi zo... 8.00
; ;...

radio
Nws. 8.02 Wakker worden... 9.00
Pick-up. 10.00Caroline. 11.00 Kur-
hausconcert. Ludwig Trio. Muziek
voor viool, altviool en cello. 12.00
Muziek voor miljoenen. 13.00 Nws.
13.02 Klassiek: Gelders Orkest met
piano en fluit. 14.29Kamermuziek-
serie 8990: Raphael kwartet met
piano. 15 05 Nieuwe grammofoon-
en compactplaten. 16.00 Lang leve
dc opera! 18.00Nws. 18.02Avond-
stemming 20.00 Nws 20 02 Klas-
siek op zaterdagavond, met om
20 02 Al Ayre Espanol speelt Kerst-
cantates uit dc 18de eeuw; 21.30
Groep 20; 22.00 Orgelrübriek;
2220 Laudate. 23.00-24.00 Lite-
rair: Camera obscura

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 Sportief. 9.25 Waterstanden.
9 30 Werken aan werk 10.00 On-
der de groene linde. 10.15Muzika-
le fruitmand. 11.15 Tijdsein-thema.
12.00 Nws 12.05 Meer dan een
lied alleen...! 12.44 Metterdaad
hulpverlening. 12.45 Vragen naar
de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo
Nederland. 13.30 Opo doro (Open
deur). 14.00 Vijf op 5. 17.00 Licht
en uitzicht. 17.45 Postbus 51, Ne-
derlandse Antillen en Aruba. 17.55
Mededelingen en Schippersberich-
ten. 18.00 Nws 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws). 18.25Kayen Rasja
(Er is hoop). 18.40 Hoda al-islam.
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30Nieuws en

i actualiteitenrubriek in het Turks.

19.30 Nieuws en actualiteitenru- |
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.30
Laat ons dc rustdag wijden. 21.14
Metterdaad hulpverlening. 21.15
Reflector. 21.35 Deze week. 22.00- '23.00 Zaterdagavond-uur

Omroep Limburg
9.03 Postbus 94. Muziek op ver-
zoek. 10.03 De onderstroom. Ma-
gazine met culturele onderwerpen
12.03-1300 Het evenement. Het
muziekleven in Limburg. 17.03
Limburg aktueel. Nieuws en aktua-
liteiten. 17.15-18.00 Vrij spel Pop
in Limburg.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 06 05 Welkom
weekend met om 06 30, 07.00,
07.30 en 07.45 Nieuws en in het
spionnetje 08.00 Nieuws 08 10
Ochtendkuren met Somers en Ver-
schueren. Ontbijtshow met amuse-
ment en lichte informatieve bijdra-
gen. 10.00Nieuws. 10.03 De zoete
inval. Spelprogramma met Luc Ap-
permont en drie bekende Vlamin-
gen. 11.30 De Vlaamse top tien.
12.00 Top 30 (13.00 Nieuws).
14.00 Radio Rijswijck Swingend
entertainment voor iedereen. 17.00
Nieuws. '17.05 Fris van Lefever
(18.00 Nieuws). 20.00 Hartelijk.
Romantische muziek met herinne-
ringen van luisteraars (22.00
Nieuws en lotto-uitslagen). 23.30-
06.00 Nachtradio met nieuws om
24 00 uur.

België/BRF
06.35 Radiofrühstuck. (+ Spiel
Glckstreffer). 06.45 Wunschkas-
ten. 07.05 Adventskalender. 07.45
Veranstaltungskalender. 08.3Q Be-
sinnliche Worte. 09.05 LP-Markt.
10.00 'Hit oder Niete . 12.00 Musik
bei Tisch (12.15 Veranstaltungska-
lender). 12.45 lm Brennpunkt.
13.00 Hitparade. 16.05 Contra-Re
Jugendrtïagazin. 17 05 Forum Kul-
turmagazin. 18.10 BRF - Aktuell.
18.35 Freie Tribune. 18.45 Evan-
gelium in unsererZeit. 19.00Satur-
day Night Rock show. 21.05 Lotto-
zahlen.

Luxemburg/RTL
06.00 Guten Morgen Deutschland.
09 00 Beste Grüsse aus Holly-
wood. 10 00 RTL Live dabei. 13.00
Wünsch dir was. 15.00 Der Sport-
shop. 18.00 Dance-Party. 02 00-
-06.00 Kuschelrock.

Duitsland WDR 4
04.05 Radiowecker. 06.00 Nach-
richten und Wetter. 06.05 Morgen-
melodie. 07.55 Morgen Andacht.
08.00 Nachrichten. 08.07 In unse-
rem Alter. 09.00 Nachrichten und
Wetter. 09.05 Musikpavillon. 12.00
Nachrichten und Wetter. 12.05
POP-report. 14 00 Nachrichten und
Wetter. 14.07 Orchester der welt.
15 00 Café Carlton: 17.05 Fünf Uhr
Tee 19.05, Abendmelodie. 20.00
Nachrichten und Wetter 20.05
Samstagskonzert. 22.00 Nieuws
en weer. 22.05 Musik zum trau-
men. 22.30-04.05 ARD-Nachtex-
press.

Nederland 1

BBC Europe

televisie en radio zaterdag
net als andere jaren samen. Maar dit
jaar is alles anders, want de onge-
trouwde Rachel heeft nu ook de suc-
oesvolle schrijver Vlive uitgenodigd,
(herh.).

22.00 ""Journaal.
22.15 Studio Sport.
22.50-00.52 Last tycoon. Amerikaan-

se speelfilm uit 1976 van Elia Kazan.
Hollywood 1930: Monroe Stahr is het
jonge en succesvolle hoofd van een
grote filmstudio. Hij heeft veel macht
en totaal geen oog voor vrouwen. Tot
hij op een dag Kathleen Moore tegen
het lijf loopt; zij lijkt sprekend op zijn
jong gestorven vrouw.

_ JmaMwé iFlari'r'UUrti'i.i

RTL 4

RTL Plus

Nederland 3

"Brigitte Kaandorp in Kaandorp Kouwe Drukte. (Ne-

derland 1 -21.10 uur

LIMBURGS DAGBLAD

GOED |
DEY\'m*)iVpiWm^^k=

I Met muziek van Ü
SKY RADIO

Voormen informatie |
045-739300 1

"De Kaiserlich-Böhmische Musikanten' in 'Musikanten-
stadl'. (Duitsland 1 -20.15 uur) = SAT1

the Giants. 11.15 The Jetsons. 11.40
Happy Days. 12.00 Trivial Pursuit.
12.30 The Waltons. 13.15 Grandstand.
18.10 News and Weather Report.
18.20 Pop Spot. 18.50 Blind Date.
19.40 Challenge Anneka. 20.30 You
Rang M'Lord? 21.20 The Les Dawson
Show. 22.00 News and Weather. 22.15
A Night on Mount Edna. 23.05-00.25
Review of 1990.

07.30 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
Hardball. 09.25 Horoskop. 09.30 Wirt-
schaftsforum. 10.00 Programma-over-
zicht. 10.05 Casimir & Co. 10.25 Pro-
gramma-overzicht. 10.30 The Real
Ghosbusters. Aansl. Tekenfilm. 11.00
Die Odyssee der Neptun. Aansl. Te-
kenfilm. 12.50 Familie Feuerstein.
13.20 Gegen den Wind. 14.10 Zauber
der Berge. 14.40 Teletip Koehen. Aan-
sl. Horoskoop. 14.50 Nick Knattertons
Abenteuer. Aansl. Tekenfilm. 16.30 Te-
letip Wissen. 16.40 Auf Videosehen.
17.05 Auf und davon. 17.35 SAT.I
Bliek. 17.45 Gewinn in SAT.I. 17.50
Fantasy Island, serie. 18.45 SAT.I
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter. 19.05
Frank & Frei, SAT. 1-club. 20.00 Ein
Fall für Professor Chase. 20.55 SAT.I
Sport. 21.00 Jake und McCabe durch
dick und dünn. 21.55 SAT.I Bliek.
22.05 Hallo Berlin. 22.30 Feuerdrache.
00.15 Teufelskreis Alpha. 02.10 Kalter
Hauch. 03.45-03.55 Programmaover-
zicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC. 10.25 Land of
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KEYSER Z MACKAY
is een internationale handels-
onderneming met vestigingen in
Nederland, België, Frankrijk,
Zwitserlanden Duitsland.

De belangen van deGroep in Oost-
Europa worden behartigd dooreen
vertegenwoordigendkantoor in
Polen.

In Nederland oefent de Groep in
haar filiaal te Rhenen tevens een
industriëleproduktie-activiteit van
beperkte omvang uit.

Deomzet van de Groep bedraagt
circaf 200.000.000,—, het hoofd-
kantoor is gevestigd in Amsterdam.

.-. Onze wereldwijde handels-
activiteiten richten zich op grond-
stoffen, hulpmiddelen en machines
ten behoeve van de industrie.

"

Keyser & Mackay
Zweigmederlassung Deutschland
Ringstrasse 46
5000 Köln 50
B.R.D.

■■■■ ■ i

■ ■ ■

VERKOOPORGANISATIE DUITSLAND
CHEMIE

In 1987 heeft Keyser & Mackay (International) C.V. een vestiging in deBondsrepubliek
Duitsland geopend, welke belangrijke industriële markt voorheen vanuit de dochteron-
dernemingenvan Keyser & Mackay in deomringende landen werd verzorgd.

Keyser & Mackay geniet vanaf haar oprichting in 1894 internationaal vooral bekendheid
als verkooporganisatie voor industriële grondstoffen, met name chemische specialitei-
ten.

De toename van het aantal producenten dat haar verkoopbelangen in Duitsland aan
Keyser & Mackay toevertrouwt en deDuitse integratie, leiden tot een sterke uitbreiding
van onze activiteiten in Duitsland.

Onze verkoopstaf grondstoffen in Duitsland beogen wij deels met Nederlanders verder
uit te bouwen.

Wij zouden graag in contact komen met jonge Nederlanders met een goede chemisch-
technische achtergrond en uitgesproken commerciële vaardigheden en belangstelling,
die daarenboven over ondernemingslust en ambitie beschikken.

Het ligt in de bedoeling het toekomstig kader voor degrondstoffen-activiteiten eveneens
uit deze kring te recruteren.

Een goede beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift, en een redelijke kennis
van het Engels zijn onmisbaar.

Spreekt deze uitdaging u aan, richt dan uw sollicitatiebrief in het Duits aan ons kantoor
in Keulen, t.a.v. de heer G. Weijmans.

Vertrouwelijke behandeling wordt gegarandeerd.

JM MELOTTE B.V.
TïjT MAASTRICHT
Mélotte BV. heelt zich de laatste 10 jaren ontwikkeld tot een zeer dynamisch en
erkend multi-funktioneel installatiebureau met meer dan 250 medewerkers. Wie
Mélotte zegt denkt aan:- Procesbesturings- en Instrumentatie-techniek;- Electrotechnische Kracht-, Licht- en Regel-lnstallaties;- Werktuigbouwkundige Apparaten, -Leidingsystemen en -Installatietechniek;
- Electrotechnische Instrumentatie-panelen, Verdelers met Kema-keur en

Besturingspanelen;
- Onderwaterpompentechniek met eigen fabricage van onderwatermotoren en

onderwaterpompen.

Ter versterking van ons Profit-Centre Apparatenbouw/Leiding systemen
zoeken wij:

een HTSer WTB
die als projectleider volledig verantwoordelijk is voor de uitvoering van projecten.

Belangrijke aspecten in deze functie zijn 0.a.:
- het leidinggeven aan de montage-ploegen in de buitendienst en het coördineren van

de montage-werkzaamheden;
- het bewaken van de kosten van een project;
- het opstellen van projectplanningen en het bewaken hiervan;
- het voeren van projectbesprekingen met opdrachtgevers en onderaannemers.

De kernactiviteiten van het Profit Centre zijn 0.a.:
het bouwen van procestechnische installaties, industriële verhuizingen, laboratorium
inrichtingen, klein constructiewerk en plaatwerk.
Gezien ons werkpakket, verwachten wij van de kandidaten een flexibele opstelling.
Verdere eisen, die wij stellen, zijn:
- leeftijd tot 35 jaar;- ervaring in de uitvoering dan wel in de engineering van W-installaties;- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;- goede kontaktuele eigenschappen;- goed onder druk kunnen werken;- bekend zijn met het gebruik van de PC of bereid zijn zich hierin te verdiepen.

Mélotte ontleent haarreputatie en sterkte aan de kennis, kunde en inzet van haar
medewerkers. Wij bieden een interessante, uitdagende baan, in een gestaag
groeiend bedrijf, met een goed salaris, doorgroeimogelijkheden, een aantrekkelijke
winstdelingsregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Belangstellenden voor de aangeboden functie kunnen hun handgeschreven
sollicitaties, vergezeld van curriculum vitae en pasfoto, richten aan:
Directie Mélotte B.V.
Postbus 85
6200 AB Maastricht

= -k■ i ■i
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Het bestuur van MDGO-Heerlen vraagt z.s.m. '
DOCENT(E)
Specifieke*Administratie
Doktersassistent voor 6 lesuren»

n
Bevoegd zijn: artsen, verpleegkundigen,
docenten, bedrijfseconomie s

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk, vóór 5 januari'
a.s. richten aan L.N. Gregoire, Gasthuisstr. 17. *,

6411 KD Heerlen. Tel. ml. 045-710180. 1

| \
Mr. M.H.M. Bemelmans
notaris ter standplaats Nuth j
vraagt voor spoedige indiensttreding (

SECRETARESSE
/ . .i

Functie-eisen:
- MEAO-opleiding, secretariële richting of

vergelijkbare secretariële opleiding;
- ervaring met Word Perfect 5.0; j- leeftijd ca. 20 jaar.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 1 week
richten aan:
Notariskantoor Mr. M.H.M. Bemelmans,
Valkenburgerweg 5, 6361 EA Nuth.■I' A
1v ,_

w Sr" ri I II DUnTn Cil M D 1/ sindsdien voorspoedig ontwikkeld tot een ditmaal voor de produktie van lichtgevoelige
T^ IUJI rrlUI UrILIVI D. V. is een concern met 18.000 werknemers en activiteiten aluminium platen voor de Europese offset-

m __ ____ dochteronderneming van Fuji Photo Film Co. in vrijwel alle landen ter wereld. industrie. Dit intensieve groeiprogrammammW W iiimmmW Ltd., gevestigd in Tokio, Japan. Het Fuji- vergde tot nu toe een investering van ruim
f Wm concern richt zich op de vervaardiging van ru // iki tiimmn nPHFIT 1 milJard gulden. En leverde werkgelegenheid

lUI produkten die een bijdrage leveren aan het in ruj ' //v 'iLDUI" otxucn . op voor meer dan 7 000 mensen, merendeels
"^mmw beeld brengen van informatie. Onder meer * Sinds 1984 heeft Fuji twee fabrieken gebouwd, technici. Mede door de bouw van de derde

"— ij^^^fl worden fotografische materialen gefabriceerd, voor de produktie van fotopapier en kleuren- fabriek is tot medio 1991 behoefte aan nog
zoals film, papier en camera 's voor zowel film. De laatste bevindt zich nu in de finale eens 3ÖO medewerkers: technici die gezien de
amateur- als professionele fotografen. Het opstartfase. Maar inmiddels is Fuji alweerbe- snelle groei van Fuji in Tilburg een uitstekende

FUJI PHOTO FILM B.V. bedrijf werd gesticht in 1934 en heeft zich gonnen met de bouw van een derde fabriek, toekomst tegemoet kunnen zien.
- i i —**. »MT»fj"<»Mil«ii* «i .■w-grr-i-aaaat.a^.aa^.HSSaMg-^BiMe^ «tram iniMirnn i MtmtmmmmmmmÊmaa—ammmmmmmim^mi^K^i^^mmm^^^^m^m^mÊ^t^^^^^^^m^^m^^m^mmtiiiumiii ■——



16.00 (TT)Jaaroverzicht journaal
Herh.

17.30 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.40 De coöperatie. Opzet, structuur
en werkwijze. Les 4.

18.10 Wind in de wilgen. Engelse
animatieserie. Afl. 7: De grote brade-
rie.

20.10-01.50 Nabij de dood. Docu-
mentaire van Frederick Wiseman
over hoe patiënten van het Medical
Intensive Care Unit van het Beth Is-
raël Hospital in Boston zich opstellen
tegenover de dood.

18.30 Sesamstraat
18.45 Studio sport.
20.00 ""Journaal.

RTL 4

"Alec Guinness, Robert Newton en Kay Walsh in 'Oliver
Twist. (Nederland 1-14.40 uur)

Sellars.
18.00 Margreet Dolman begrijpt het.

Live praatprogramma met Paul Hae-
nen vanuit het Betty Asfalt Complex
te Amsterdam.

18.30 Johnny. Talkshow.
19.00 Onrust! Special, dc 10 beste
concerten uit 1990 en dc bekendma-
king van het Concert van het Jaar.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.10 Blackadder's Christmas Ca-
rol. Kerstverhaal van Charles Dic-
kens. Zelfs Ebenezer Blackadder is
aardig rond kerstmis. Als echter op
kerstavond een kerstengel aan zijn
bed verschijnt met een opsomming
van zijn misstappen in het verleden,
komt Ebenezer tot inkeer...

20.55 Amnesty dossier. EUR 46/002.
20.58 Van Dis in dc IJsbreker. Inter-

nationale talkshow met Adriaan van
Dis.

21.59 Groot herenleed. Registratie
van een theatervoorstelling van Ar-
mando en Cherry Duyns. m.m.v.
Johnny van Doorn.

23.20 Amnesty dossier. ASA 16/023.
23.23 A bit of Fry and Laurie. Engel-

se comedyserie met Stephen Fry en
Hugh Laurie.

23.53-23.58 ""Journaal.

07.00 Hour of power, religieus pro-
gramma. 08.00 WK Trampolinesprin-
gen. 08.30 Fun factory. 10.00 Trans
world sport. 11.00 Boksen. 12.00 Af-
wisselend. Kunstrijden op de schaats,
afscheid Torville en Dean; Skiën: World
cup schansspringen vanuit Oberstdorf;
World cup cross country vanuit Les Sai-
sies; Tennis: Hopman tenniscup vanuit
Perth; World Cup cross country vaQyit
Durham. 19.00 Internationale m(J»J-
sport. 20.00 Voetbal: Gouden wedsffijd
WK '90: Italië - Engeland. 22.00 Skiën:
World cup schansspringen vanuit
Oberstdorf, samenvatting. 23.00 Zei-
len: BOC Round the world yacht race.
23.15 World cup cross country vanuit
Durham, samenvatting. 00.15-03.15
Tennis: Hopman tenniscup vanuit
Perth.

Super ChannelNederland 3
07.00 The Mix. 11.00 Coca-Cola Epro-
chart. 11.30 The Mix. 13.30 Hello
Australia Hello Vienna. 14.00 ThelVlix.
15.00 It is written with George Vander-
man. 15.30 Win, lose or draw. 16.00
Touristic Magazin. 16.30 E.R.F. 17.00
The Mix. 17.30 The World Tomorrow.
17.55 Goodyear Weather Report.
18.00 Financial Times business
weekly. 18.30 Russia Eleven. 19.00
Roving report. 19.30 Videofashion.
20.00 Spin 20.55 Goodyear Weather
Report. 21.00 Royal romance of Char-
les and Diana, foliowed by the late night
mix.

MTV Europe

Het einde van een tijdperk.
umentaire serie over de katholie-
nissie. Afl. 2: In de wildernissen
Afrika. Herh.
■Oliver Twist. Engelse speel-
uit 1948 van David Lean geba-

'd op het boek van Charles Dic-
"** De weesjongen Oliver Twist
't weg naar Londen en raakt be-
ten bij de jeugdbendevan Fagin.

vlucht voor de politie maakt hij

<is met meneer Brownlow.
Van Eyk. Visie van Harold van
erre op schilderijen van Jan van

Jt- Afl. 2: Het mysterie schilder-

""Journaal.
KRESJ. Met: Kiekeboe, geva-

rd peuterprogramma.> Oren van je kop. Poppenserie.
Nadoen.

1 Spelen met vuur. Tv-bewerking
de gelijknamige toneelvoorstel-

van theatergroep T. Spot. De les
dt verstoord door een dame die
Jele voorlichting komt geven. Dat
iet zo eenvoudig als het lijkt.

\C CRASH. Met: Hotel Amor, komi-
B serie. Afl. 5. Alles moet verkocht

Jlen, Irma wil trouwen en moeder
haar eerste liefde weer.

1 Zalige liefdes-lijn. Oproepen
ftjenomen van Radio 3.
j ""Journaal.

' Waku waku. Spelprogramma.
|el: Leonie Sazias, Han van der
ft, Lenie 't Hart en Erik van 't Hoff.
1 Zondagavond met Van Willi-
tburg. Programma met gasten uit
jen-en buitenland.
| Hou nou toch op. Serie van 15--"Jelijkse uitzendingen over stoppen

" roken, waarin ook bekende Ne-
landers worden gevolgdbij hun af-

a-fPogingen.■ Hollywood connection. Film-
j^v-quiz met Carl Huybrechts.

reld van kleuters en bejaarden.
09.45 Geheim gebied. Serie over de

verborgen hoekjes van kinderen. Afl.
(slot): Springeding.

10.00 Defreules. 7-delige serie. Afl. 3:
De storm.

10.35 Rembo & Rembo II. Tophumor
uit Krooswijk.

11.00 Muziek op zondag. Swing ün-
der the Swastika, documentaire over
jazzmuzikanten die de nazi-periode
overleefden.

12.00-12.30 TROS Voetbal plus.
Sportprogramma.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.30-17.30 VPRO Opera matinee.
Le nozze di Figaro. Opera van Mo-
zart. Met o.a. Sanford Sylvan, Jeanne
Ommerlé en David Evitts en een or-
kest o.l.v. Craig Smith. Regie: Peter

VPRO
09.00 Dappere Dientje. Amerikaanse

tekenfilm.
09.10 Zusje konijn. Zweedse teken-

film.
09.35 Tot 8 van 80. Reis door de we-

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

07.00 Ochtendprogramma. Met o.a
Rete Mia.

08.00 Télékids. Gepresenteerd door
Irene Moors.

11.00 Ochtend- en middagprogram-
ma. Met o.a. Classique en Rete Mia.

15.45 The Living Planet.
16.15 Operation Petticoat. Ameri-

kaanse comedyserie.
16.40 Love Boat. Amerikaanse serie.
17.30 Skimagazine.
18.00 Journaal. Presentatie: Jaap

van Meekren.
18.10 Bios. Presentatie: Ruud ter

Weijr-on.
19.00 Scrabble. Presentatie: Bart

Bosch.
19.05 Full House. Amerikaanse co-

medyserie.
19.30 Journaal. Presentatie: Jaap

van Meekren en Reinier van den
Berg.

19.40 Jake & the Fatman. Ameri-

liW^Tunio^ieiT^ët^ëïn^aiëMst
ein Ausserirdischer, Amerikaanse se-

I rie. Afl.: Panikfrisuren; Familie Mun-
ster, Amerikaanse serie. Afl.: Es ist
nirgends schoner als daheim; Ultra-
man - Mem geheimes ich, Ameri-

j kaanse serie. Afl.: Die Rettungsak-
I tion.
I 14.30 Fahrt ms Glück. Interview met

Hildegard Knef. Aansl.: BFahrt ms
Glück, Duitse speelfilm uit 1945 van
Erich Engel.

: 16.05 Thomas auf der Himmelslei-
ter. Toneelstuk van Maximilian Vitus.

| 17.45 Kunst und Botschaft. Van-
| daag: Maria mit dem schlafenden
[ Kind van Andrea Montegna.
i 17.50 Musikrevue. Duitse schlagers.
{ 18.45 RTL aktuell.
| 19.00 Das zweite Gesicht. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1971 van Corey
I Allen.
I 20.15 Wenn meine Schatzchen auf

die Pauke haven. Duitse speelfilm
uit 1971 van Peter Weck.

| 21.45 Prime Time-Spatausgabe.
Vandaag: Ein Kampfmaschine mit
Namen Vendetta.

{ 22.00 Tutti frutti. Erotische spelshow.
| 22.55 Liebesgrüsse aus der Leder-

hose! Duitse erotische speelfilm uit
1972 van Franz Marischka.

| 00.30 Die Tante aus Argentinien. Is-
raëlische speelfilm uit 1984 van Geor-

| ge Ovadiah.
! 01.35-01.40 Aerobics.

06.00 Ein Herz für Wauzi. Ameri-
kaanse tekenfilmserie. Herh.

06.25 Die Holidays aus Rom. Herh.
06.50 Die Jetsons. Herh.
07.10 Yogi Bar. (Herh).
07.35 Scooby Doo. (Herh).
08.00 Li-La-Launebar.
09.30 Tekenfilm.
09.35 Snoopy. Amerikaanse teken-

film uit 1972. Herh.
11.00 Klassik a la carte. Klassieke

muziek.
11.25 Ein Amerikaner in Paris. Ame-

rikaanse musical uit 1951 van Vin-
cente Minnelli.

Duitsland 1
Wf Der Traurn der Roten Kam-
""" *" 26-delige Chinese serie._> eoDie Sendung mit der Maus.

- ' Wolfgang Amadé. Auftakt zum <Jart-Jahr. ([ ""Presseclub.
f Tagesschau. Met Wochenspie-
(h
lil ARD-Sport extra. Schanssprin-
lsP Internationaal Vierschanzen-II f mee.

" Programma-overzicht van
? Plus.

«w Tagesschau.
Der standhafte Zinnsoldat.Tv-

-1 naar het gelijknamige sprookje
' Hans Christian Andersen.5 Degrassi Junior High. Cana-
'e serie. Afl. 4: Der Aussenseiter.D A - z Lifeshow. Gevarieerd kin-
magazine.

D ARD-Ratgeber. Essen & Trin-

* ij Geschichten der Bibel.
yfz Tagesschau.
fII Wir über uns.

* " Sportschau.

" ooLindenstrasse. Serie. Afl.:
—<"erstand.
J* Die Goldene 1. Bekendmaking
J^e winnaars.
jr Weltspiegel. Reportages van
6filandcorrespondenten.

jg Sportschau-Telegramm.
f*? Programma-overzicht.As 00Tagesschau.

' °eJames Bond. Goldfinger,
i^6!Se speelfilm uit 1964 van Guy
,n' l,on- Geheimagent 007, James
j <j' moet proberen te verhinderen

'■
, ?e aan grootheidswaanzin lijden-

Uric Go|d*ïnger de Amerikaanse,Reserves in Fort Knox radio-ac-, &aat besmetten om zo de Wester-
A'ereld in een financiële chaos te

en-"o T.,
IS rLa9esschau.
IS c S Jahr 199°- Jaaroverzicht.

H ieP ifolarfi9hters* Amerikaanse
eifiim ujt lgB6 van A|an Johnson

nQ
nen Terra behoren tot een groep

jl^ J'en. die grootgebracht en ge-
worden in een kamp aan de randac woestijn. Na een aantal ecolo-

adne oorlogen wordt de watervoor-
,io Stren9 gecontroleerd. Op een "3 ndc?H Ü{ de k|eine Daniël een stra-

-7' In f r°9e|. waar magische krachtenje^tgaan.J 'agesschau.
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01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

Duitsland 2
09.28 Programma-overzicht.
09.30 Der alte Mann und das Kind.
Protestantse kerkdienst vanuit Ihrin-
gen am Kaiserstuhl.

10.15 Knautschzone. Familiespel.
11.00 Stadtschreiber Matinee. Kalter
als Eis, tv-film over leven en werk van
Sadat Hasan Manto.

12.00 ««Das Sonntagskonzert.
12.45 Heute.
12.47 Blickpunkt!
13.15 Damals. Serie oude weekjour-
naals.

13.30 Siebenstein. Kinderserie. Afl.:
Das Abschmückfest.

13.50 Die Charlie Brown und
Snoopy Show. Tekenfilmserie. Afl.:
Der treulose Hund.

14.15 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Afl.: Reisefieber.

14.45 ««Die Fledermaus. Operette
van Johann Strauss. Dr. Falke ziet
eindelijk een gelegenheid zijn vriend
Eisenstein te pakken te nemen.

17.00 Danke schön. Verslag van de
actie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de win-
naars.

17.10 Heute.
17.15 Kaiserjahre. Filmportret van de
voetballer en coach van het Duitse
nationale team Franz Beckenbauer.

18.00 «*Ron und Tanja. Eine Schü-
lerliebe, serie. Afl. 6. Ron en zijn
ouders zoeken vertwijfeld naar Tanja.
Tanja is weer op weg naar Berlijn,
waar ze huilend bij haar ouders aan-
komt.

18.52 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Actualiteiten.
19.30 Terra-K: Kreuzfahrt mit Odys-
seus. Documentaire serie over de
reizen van Odysseus. Afl. 2: Die
Heimkehr des Abenteurers.

20.15 Kartoffeln mit Stippe. 3-delige
tv-film van Franz JosefGottlieb. Afl. 3:
Es ist nicht alles Gold was glanzt.
Graaf Von Retzlow heeft een oud,
vervallen jachthuis verhuurd aan de
bankdirecteur Hasenpflug. Zo heeft
hij toch nog een inkomensbron.

21.55 Die deutsche Einheit. Traurn
und Wirklichkeit, 3-delige documen-
taire serie (tweede serie) over de
eenwording van Duitsland. Afl. 3: Der
Weg nach Deutschland (1989-1990).
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23.25 Heute. Aansl.: Sport am Sonn-

tag.
23.35 ""Hallo Berlin. Musical gala

vanuit het Theater des Westens methet koor en orkest van het Theaterdes Westens 0.1.v. Rolf Kühn. Gast:
Angelika Milster.

00.35 Heute.

:

Duitsland 3 West
12.30 Teletekst-overzicht.12.50 Das Beste vom WDR-Treff '90.13.50 Indiskret. Amerikaanse speel-film uit 1958 van Stanley Donen15.30 Sport 3 extra. IJshokey om deEuropa cup.
18.00 Wir lieben der UDSSR. Docu-

mentaire over deRussische jeugd
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaalmagazine (19.30-19.45 Sport imWesten).
19.58 Programma-overzicht
20.00 Attila, der Hunnenkönig. Ame-rikaanse speelfilm uit 1954 vanDouglas Sirk.
21.30 West 3 aktuell.
21.35 Hieroglyphische Reise. Reis-

reportage in de voetsporen van JeanFrancois Champollion naar Egypte.
22.35 BRebecca. Amerikaanse film

uit 1940 van Alfred Hitchcock.
00.40 Laatste nieuws

Duitsland 3 SWF
11.00 Abenteuer eisenbahn. Serieover spoorwegen. Afl. 4.11.45 Erinnerungen an Leningrad.
13.00 Frohhcher Alltag. Volksmuziek

uit het Thüringer Wald.14.45 Cadre noir. Klassieke paardrij-kunst te Karlsruhe.
BVerwackelte Vergangenkeit.16.00 Der grosse Zug nach Santa

17.15 Barry Manilow. Muziekspecialop Broadway.
18.15 Tod im Dschungel. Südosta-
sien am scheideweg

19.00 Abenschau Bliek ms Land amSonntag.
lt'^ "°?pala- Film- en tv-blunders.
20.15 Debut im Driften. Der Zauber-kasten, computer-video-sprookje.21.45 Südwest aktuell - Neues.21.50 Artz einer sterbenden Zeit.5-delige Tsjechoslowaakse serie.22.35 Ganz schön schrag. Amuse-mentsprogramma.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

DAS JAHR

" Fritz Egner en Hanns Joachim Friedrichs, de presentato-
ren van 'Das Jahr 1990'. (Duitsland 1 - 22.05 uur)

23.35 Poltergeist 11.
01.00 Laatste nieuws.

RAI UNO
07.00 Cartagine in fiamme. Film.
08.30 Cartoni animati.
09.15 II mondo di quark.
10.00 Linea verde magazine.
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10.50 Santa Messa.
11.55 Parole e vita.
12.15 Linea verde.
13.00 TG L'una.
13.30 TG1 notizie.
14.05 Domenica in/Notizie sportive. |
19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale.
20.40 Golden circus.
22.20 La domenica sportiva.
00.00 TG1 notte - che tempo fa.
00.20 Film.

CNN

SAT 1
= 08.05 Familie Feuerstein. 08.30 Fanta-= sy Island. 09.20 Teletip Koehen. Aansl.
= Horoskoop. 09.30 Auf Videosehen.
= 10.00 SAT.I Sport. 10.30 Auf und da-
= von. 10.55 So gesehen. 11.00 BNick
__\ Knattertons Abenteuer. Aansl. Teken-

= film. 12.45 Familie Feuerstein. 13.15
= Eine Baseball-Freundschaft. 14.05 Te-= letip Freizeit. 14.15 Köpfchen, Köp-

E fchen. 14.40 Der Kapitan von Kastilien.
E Aansl. Tekenfilm. 17.10 Buffalo Bill, der
= weisse Indianer. 18.45 SAT.I Bliek.

E Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Detektei
= mit Hexerei. 20.00 Das heilige Erbe.
__\ 21.35 SAT.I Bliek. 22.00 Talk im Turm,

ï Talkshow. 23.15 Schone des Tages.
| 00.50 Detektei mit Hexerei. (Herh.)

"SE 01.40-01.50 Programmvorschau.

08.00 VJ Paul King. 10.30 Club MTV.
11.00Year in Rock. 12.00MTV's Braun
European Top 20. 14.00 XPO. 14.30
Best of the year. 15.00 VJ Maiken
Wexo. 17.00 Best of the year. 17.30
Best of swatch next 90. 18.00 VJ Mai-
ken Wexo. 18.30 Best of the year.
19.00 MTV's US Top 20 Countdown.
21.00 Best of 120 Minutes 90. 23.00
XPO. 23.30 Club MTV. 00.00 Best of
Headbangers Ball 90. 02.00 Night vi-
deos.

België/TV 1
tai<famson- Dolle avonturen bij
fe tek en Gert in de huiskamer, met
bofT, nf"ms Bolke de beer, Yakari,
CO^enBabar.»..j tUcr)aristieviering. Vanuit de
[tal de Doperkerk te Beringen-

"30-lPJJnOrama- Jaaroverzicht '90.
rearn Sunday Proms. Beautiful

twaalf son9s van Stephen
Ie vanuit het pretpark Bellewaer-
"Orj £..Vrfc was er 9^° kerstfeest.
'rincklaanse jeugdfilm van Burt
Nnri! 0ff' De kerstman vindt dat
p KBlWare zin van kerst vergeten is
fokrW het 'eeSt af ,e schaffen-
taar Va?'' ari9e Jennifer, op weg naar
3g n.ader. gelooft er niet meer in.
Wg UPPet Family Christmas.
P keK.H waarin de muppet-ploeg
Nnqt 9 een verrassingsbezoek
Nar aan de moeder van Fozzie

aii_
_'n,er W1331 beestjes. Een strenge
RrenQ

Wle herinnert zich niet de
heter ri

Wlnter van 1985. De thermo-St v aalde tot ver onder het nul-
fr°evinn° r de natuur een zware be-

Nrie ?}. P'emtje. 27-delige Vlaamse'"3s «,?"■ 16.
\ *■«* uit! Afl.: Het gordeltijdperk.ks Nrjuv.fr80""^-
''^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

wßowin Atkinson in 'Mr.
Bean'. (België/TV 1 - 19.00

uur)

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 214.
18.05 Van Pool tot Evenaar. Toeristi-

sche quiz gepresenteerd door Paul
Ghysels. Vandaag: Siberië.

19.00 Mr. Bean. Humoristisch pro-
gramma van de Britse commerciële
televisie, bekroond met de Gouden
Roos van Montreux 1990.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws. Aansl.: Kijk uit! Afl.:
Een veilig nieuwjaar!

19.45 Sportweekend.
20.15 Dossier Verhulst. 12-delige

Nederlandse serie. Afl. 10.
21.05 Paul Simon solo. Overzicht van

de carrière van deze Amerikaanse
,,,,niiiin iiiiiiin iiini in ii iiiniiiMiiiiiiiiiiniiim iiiiiiinuu

zanger-componist-schrijver.22.05 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-gen.
22.35 Vandaag.
22.55 Oorden van illusies. Alternatie-ve reisreportages, waarin gezocht

wordt naar de mythe achter sommigewereldsteden. Vandaag: Bombay.
23.25-23.30 Coda. Plastische kun-

sten.

België/TV 2
Geen uitzending

België/RTBF 1
12.00 Faire le point. 13.00 Nieuws.13.25 Classe X. Culturele agenda.14.05 Le roi mystère. 6-delige Franse
serie. Afl. 4. 15.00Lëquipe Cousteau a
la redecouverte du monde. Natuurfilm-
serie. Afl.: Nieuw-Zeeland (2): Au pays
du long nuage blanc. 15.50Le rêve Ca-
lifornien, 3-dehge Amerikaanse serie.Afl. 1. 18.15 Noubanimé. Kinderpro-gramma met tekenfilms. 18.25 Hima-layan rally 90. Autorally. Reportage vanPaul Fraikin. 19.00 Week-end sportif.
Sportprogramma. 19.30 Journaal
19.55 Weerbericht. 20.05 La 52ème le
Soda - Lecomte show. Thema-avond
met als thema amusement en sport: Unpeu de tout, sketches met Les Imbuva-
bles. 20.35 Super Tatayet show. Amu-sementsprogramma met El Chato,

Yves Duteil e.a. 22.25 Round-up
sports. Sportoverzicht 1990. 23.15 Le
jeu. Spelprogramma. 23.30 Weerbe-
richt en laatste nieuws. 00.00-00.10 Le
bêtisier sportif.

België/Télé 21
17.00 L'aventurea suivre des Rolling

.Stones. Herh. 18.30 Alice. Gevarieerd
magazine. Herh. 19.30 Journaal met si-
multaanvertalaing in gebarentaal en
weerbericht. 20.00 West Side Story.
Amerikaanse speelfilm uit 1961 van
Robert Wise en Jerome Robbins. Twee
rivaliserende jeugdbendes in New Vork
maken voor Maria en Tony erg moeilijk.
Zij zijn namelijkverliefd op elkaar, maar
de bendeleden verbieden elke vorm
van contact... 22.30Laatste journaalen
weerbericht. 23.00-23.25 Week-end
sportif.

TV5
16.05 Journal TV5.16.1 5 Spécial Fran-

i cois Silvant. 17.15 L'école des Fans.
18.00 Faut pas Rever? 19.00 Journal
TV5. 19.15 Clin d'oeil. 19.25 Bonjour la
France, bonjour l'Europe. 19.30 Jour-

I nal télévisé Beige. 20.00 Génération
i 90. 21.00 Journal Télévisé et météo.

21.30 Spécial Cinéma: Monsieur Vin-
cent. 23.30 Journal TV5. 23.45 Le mon-
de du cinéma. 00.45-01.20 Carré noir.
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Radio 1
Elk heel uur nieuws. 7.02 Ontbijt-

== show (7.30 Nws.) 7.53 Ter over-= weging. 8.08 Groot nieuws. 9.03
ï De Verbeelding. 9.30 Overloop.

10 02 Wegwezen. 11.03 Ophef en I= vertier. (12.30 Nws). 1308 Hier en ,
:= Nu. met jaaroverzicht. 14.02 Bijna

: Nieuwjaar. 18.08 The story of the ,
: blues. 21 02 The great American

:=: songbook. 22 02 New age magazi-
ne. 23.05 Met het oog op morgen.

__\ 0.02-7 00 Nachtwacht. (

Radio 2

=^= Elk heel uur nieuws. 8.08 Vroege
| Vogels. 10.03 Tony van Verre ont- i

= 5 moet Coen Stork (4). 10 30 Cap-
"=*"**": puccino in de morgen. 10.50 Snot- i== s neus ahoy. 11.02 Muziek-mozaïek. I

: 12 02 Cappuccino in de morgen, i
5 vervolg met om ca. 12.15 Radio- i

********: theater presenteert de Marx Bro-
S thers' radioshow: Advocatenkan-
-5 toor Flywheel, Shyster & Flywheel.
E 13.02 Radiojournaal. 14.02 Mezzo.

= 1602 Het steenen tijdperk. 17.02

'== Nederlands op AVRO 2. 18.02 Al-
= bum. 20.02 De sofa. 20.30 The

"""= great American songbook. 21.00--.== 7.00 Zie radio1.

Radio 3
; Elk heel uur nieuws. 8.02 Heksen-
: nest. 9 02 De hemelse honderd.
: 19.02Pop-eye. 20.02 Studio 3, met
i om 20.02 Studio 3 Aktueel. 21.02
i Studio 3 Speciaal 22 02 Studio 3
i Live. 23.02-24 00 Studio 3 Hubert
i on the air.

radio

Radio 4
8.00 Nws 8.02 Muziek voor begin-
ners. 9.00 Musica Religiosa et Pro-
fana. 9.55 Programma-overzicht.
10.00 Eucharistieviering. 11.00
Boy Edgar Prijs 1990. 13 00 Nws
13.02 De Nederlanden 14.00 Con-
cert op de zondagmiddag, met om
14 15 Brabants Ork. met mezzo-
sopraan, tenor, bariton en bas. (In
de pauze: Praten over muziek).
16.30 Diskotabel. 18 00' Nws.
18.02 Muziek uit duizenden 19.00
Continu klassiek 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten è la carte. 22 00 Ka-
merconcert. 22.46-24.00 Heinrich
Schliemann, de man die Homerus
op zijn woord geloofde (3). hoor-
spel.

Radio 5
6 30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws 9.02 Woord op
zondag. 9 30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 1000 Kerk-
dienst. 10.48 Wilde Ganzen. 10.50
David. 11 00 De andere wereld van
zondagmorgen. 12 00 Nieuws.
12.05 Het zwarte gat (13.00 Nws )
14.00 The best of Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persberichten 17 00 Kerkdienst.
17.58 Wilde Ganzen. 1800 Nws.
18 10 Liturgie en kerkmuziek.
18.40 De onbekende Islam. 19.00
Nieuws in het Turks. 19.05 Nieuws
in het Marokkaans/Arabisch. 19.10
Nieuws in het Berbers. 19.15

Nieuws in het Chinees. 19.20 Sua-
ra Maluku. 19.55 Tambu. 19.55-
--22.20 Surinaams Antilliaans Oude-
jaarsprogramma.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: Muziek op ver-
zoek. 10 02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek 11.02
Sport. 12.02-13.00 Het concert
18.05-1900 Sport

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
800 Nieuws en Lotto-uitslagen
8 12 Relax. 9 00 Visum Toeristisch
programma. 1000 Nieuws. 10.03
De pre-historie 11.00 Oordegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit
14.00Fiestag. 17.00 Nieuws 17 05
Afgefloten (17.45 Nationale Voet-
baluitslagen). 18 00 Nieuws. 18.10
Funiculi Funicula 20.00 Vragen
staat vrij (22.00 Nieuws). 23 30-
-6.00 Nachtradio (24.00, en 5.30
Nieuws.)

België/BRF
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.05 Ad-
ventskalender. 745 Veranstal-
tungskalender 8.30 Glaube und
Kirche. 9.05 Mundartsendung.
10.00 Volkslieden 11.05 Schlager-
souvenirs 12 35 BRF-Sonntags-

menu 14 05 Die deutsche Schlaj-
gerparade 16.05 Domino - die
Spielshow des BRF. 17.05 Sport-
treff. 18.40 Seniorenfunk 19 00
Wunschkonzert 21 05 Sportresuf
tate vom Wochenende.

i

Luxemburg/RTL
2.00 Kuschelrock. 6.00 Sonntad-
Morgen. 9.00 Ausgequetsch},
Geert Muller Gerbes. 1100 Hits
der Woche, Top 30 14.00 Sterrfj*
stunden. 1700 Endsport. Ruek-
blick auf ein Wochenende voller
Sport. 18.00Classic-Hits Die grös-
sten Hits, die besten Oldies. 21.00
Je t'aime. 24 00-04 00 Nachtradio
RTL Radio

WDR 4
4 05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten 8.05 Volkstümliche
Matinee 10 00 Nachrichten. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten 12.05 Musik ist
Trumpf. 13.00 Heimatmetodie.
Folklore rund urn die Welt. 1400
Nachrichten 14.05 Was dart es
sein? 17.00 Der Tag urn Fünf, Sing
mit uns 18.00 Nachrichten und
Wetter. 18 05 Schellack-schatz-
chen 19.00 Auf ein Wort, Abend-
melodie 20 00 Nachrichten 20 05
Erinnerung. (22.00 Nachrichten).
22.05 Musik zum Traumen. 22.30-
4.05 ARD-Nachtexpress.
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BBC EuropeNederland 1
"13.05 Nieuws voor doven en
;hthorenden.

limburgs dagblad televisie en radio zondag
Zaterdag 29 december 1990 ">39

RTL Plus

09.40 Today's viewing. 09.45 The Gap.
10.15 All Gods Cildren. 10.30 This is
the Day. 11.00 Sec hear. 11.25 Coun-
try File. 11.45 Corners. 12.15 Blue Pe-
ter Review of the Year. 12.40 The
Watch House. 13.10 Green Claws.
13.25 First Sight. 14.00 News Summa-
ry. 14.05 Battle of Britain. 15.00 Eas-
tenders. 16.00 The making of a conti-
nent. 17.00 Isaac in America. 18.00
Some Mothers do 'ave 'cm. 18.40 Anti-
ques Roadshow. 19.25 News and
Weather. 19.40 Songs of Praise. 20.15
Only fools and Horses. 21.05 When the
fire burns. 22.30 283 useful ideas from
Japan. 22.45 News and Weather.
23.00 In sickness and in Health. 23.30
Everyman. 00.15 Big Sheds. 00.25
Beethoven Symphonies. 01.00-01.05
Monday's viewing.

Nederland 2 Eurosport

LIMBURGS DAGBLAD

GOED 1BEKEKEN j

Met muziek wan Ü
SKY «AOIO

045-739300 I

slechthorenden.
11.00 Ikra (studeren). Programma

over Islamistische leerlingen op Ne-
derlandse scholen.

12.00-12.45 Het Capitool. Discussie-
programma.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

22.25 Brandpunt. Mciuaiuenenmaga-

zine.
23.00 Katholieke kerk in China. Tus-

sen aanpassing en vervolging, docu-
mentaire.

23.50-23.55 ""Journaal.

kaanse detectiveserie.
20.25 Columbo. Amerikaanse detecti-

veserie.
22.05 Match. Actueel sportprogram-

ma. Presentatie: Jur Raatjes.
23.20 Journaal. Presentatie: Sander

Simons.
23.30 Dallas. Amerikaanse serie
00.20 The moon is blue. Speelfilm uit

1953 van Otto Preminger. Don Gres-
ham is een knappe vrijgezel. Patty
een werkloze actrice. Ze ontmoeten
elkaar en don nodigt haar uit bij hem
thuis. Als hij even weg is om eten te
halen, komt de buurman David Slater,
een man van middelbare leeftijd en
een vrouwenversierder, binnen. Patty
nodigt hem uit te blijven eten, dit tot
ongenoegen van Don.

02.00 Nachtprogrammering.

07.00 News Update. 07.10 Money-
week. 07.30 News Update. Ó"7740
Healthweek. 08.00 News Update.
08.10 Showbiz this Week. 08.30 News
Update. 08.40 Science and Technology
Week. 09.00,09.30 Headline News Up-
date. 09.40 The Big Story. 10.00 News
Update. 10.10 Pinnacle. 10.30 Worid
Business This Week. 11.00 Update.
11.15 Larry King Weekend. 12.00
News Update. 12.10 Showbiz Thé
Week. 12.30 News Update. 12.40Styt£
with Elsa Klench. 13.00, 14.00, 14.30
Headline News Update. 14.40 Evanis
and Novak. 15.00, 15.30 Headline
News Update. 15.40 Your Money.
16.00 News Update. 16.10 On the
Menu. 16.30 News Update. 16.40
Newsmaker Sunday. 17.00 News Up-
date. 17.10 CNN Travel Guide. 17.30
NFL Preview. 18.00 World Business
This Week. 18.30 News Update. 18.40
International Correspondents. 19.00,
19.30 Headline News Update. 19.40
Moneyweek. 20.00 Futurewatch. 20.3P
Headline News Update. 21.00, 22.00,
23.00, 23.30 CNN World Report. 00.00,
00.30 Headline News Update. 00.40 ln-
side Business. 01.00 News Update.
01.10 This Week in Review. 01.45
News Update. 02.00, 03.00, 03.30,
04.00, 05.00, 05.30, 06.00 Headline
News Update.
i minimin 111 ■ 111 ■ 1111111! 1111111 ■11 ■ 111■ 1111111 11111.

10.00 Children's SSVC. 10.15 Scooby
Doo. 10.35 The Jetsons. 10.55 Look
Stranger. 11.20 Film: All that Heaven
Allows. 12.45 The Chart show. 13.35
Sportsmasters. 14.00 News and wea-
ther. 14.10 The New Scooby Doo mo-
vie. 14.50 Family Fortunes. 15.15
Christmas Cluedo. 15.55 The Match.
18.00 Schofields Europe. 18.30 Eas-
tenders. 19.30 News and weather.
19.35 Catchphrase. 20.00 The Ruth
Rendell Mysteries. 20.50 Londons' bur-
ning. 21.40 24 Carrott Gold. 21.30
News and Weather. 22.00 Barry Nor-
mans Films of the Year. 23.30-00.30
World cup '90.

SSVC



HILVERSUM - Oud-NOS-vt
zitter mr Pieter van Dijke kL
tydelyk terug naar de omra
stichting. De waarnemend vfzitter van de NOS, dr. Albert f
den Heuvel, heeft hem gevraj-
als 'technisch' voorzitter vanl
belangrijke vergaderingen op[
en 11 januari. Op die data dl
de omroep besluiten te nerf
over het reorganisatierapß,
van McKinsey.

Van Dijke
tijdelijk teru

bij NOS

Van onze rtv-redactie

ARNHEM - Net als
miljoenen andere
Nederlanders is

Margreet Blanken
een trouwe kijkster

van Medisch
Centrum West
(MCW). Elke

vrijdagavond krijgt
ook zij gedurende

een uur een
geweldige

hoeveelheid ellende
over zich heen

gestort. Maar dat is
niet dereden daarom

Margreet Blanken
televisie kijkt. Zij zit

aan de buis
gekluisterd om te

leren van haar eigen
spel en dat van haai

collega's.

" Rob de Nijs

'In één klap populair'
Margreet Blanken en haar rol in Medisch Centrum West w Margreet Blanken:

,j\fet één avond Me-
disch Centrum West
heb ik meer mensen be-
reikt dan met 25 jaar

toneelspelen".

Nog twee
concerten
Whitney
Houston

januari

Houston is op 29 en 31 mei op-
nieuw in Rotterdam te zien. De
twee concerten in Ahoy, waar-
mee zij op 22 en 23 maart haar
Europese tournee opent, wa-
ren in een mum van tijd uitver-
kocht. Mojo Concerts besloot
daarom twee extra optredens
in te lassen, waarmee de zange-
res haar tour zal afsluiten. De
kaartverkoop voor de extra
concerten begint op zaterdag 5

Van onze showpagina-redactie
ROTTERDAM - Whitney

Volgens een woordvoerder "de NOS heeft de terugkeer
VanDijke niets te maken mei
forse kritiek die Van den Hen
uit omroepkringen te verdu
kreeg, nadat hij tijdens een p<
lunch uit de school had gekl
over de, toen nog geheii
McKinsey-voorstellen. Van <Heuvel zou Van Dijke hebl
benaderd omdat hij volsterkt
ven de partijen staat. Van Di
trad twee jaar geleden af
NOS-voorzitter.
De tijdelijke terugkeer van \
Dijke heeft alleste maken met
problemen rondom de ben
ming van de beoogde nieu
voorzitter van de NOS, oud-Pé
combinatie-topman Max
Jong. Het kabinet stelde zijn'noeming uit, toen er problem
ontstonden over zijn forse si
riseisen. De Jong wenst (
jaarsalaris van 500.000 guld
terwijl voor de functie z<
170.000 gulden staat. CDA
PvdA hebben ernstige bezwaï
tegen deze salaris-eis.

" Anita Meyer w André Hazes " Rita Reys

Oude
vedetten
nu op cd

drummer die in 1957
overleed. In die tijd
werd ze versierd
met de eretitel
'Europe's first lady
of jazz. Het verhaal
is bekend. In 1961,
1969 en 1972 kreeg
Rita Reys Edisons,
in 1980 werd ze ere-
burgeres van New
Orleans en Neder-
land wilde een jaar
later niet achterblij-
ven met een hoge
koninklijke onder-
scheiding. Ze toerde
met het trio Pim Ja-
cobs, Peter Ypma
en Ruud Jacobs di-
verse keren door de
Verenigde Staten.

HEERLEN - RITA
REYS is terug met
de cd 'Swing &
Sweet'. Misschien
wel de beste die ze
ooit gemaakt heeft.
Enkele titels? De
classics: 'The way
you look tonight',
'Check toeheek' en
'Just one of those
things'. Dat werk
dus. Maria Everdina
Reys, echtgenote
van de musicusPim
Jacobs en geboren
op 21 december
1924, sloot zich op
haar zestiende aan
bij de band van haar
vader. Ze zingt dus
al vijftig jaar. Haar
eerste successen
vierde ze met het
Wessel Heken sex-
tet, de groep van
haar toenmalige
echtgenoot, de

Van onze
showpagina-

redactie

Ten slotte twee oudj-r'.
De jazz-accordeon*5

JOHNNYMEYER is «? \>
78-jarige leeftijd /
eens de studio in ge<^
ken. Het resultaat: '&
dy and Soul' zestig
tracks op de knoppe!V
accordeon, begele'
door John Engels, J&.\
ques Schols en Fr'
Landesbergen.
Van een iets latere J3^ p
gang is EDDY DOC»M
ENBOS, bekend êe

fworden als zanger v'at.het Miller Sextet. M§l
to: waar is die tijM
Titel: 'Here I go aga-^j
een soft swingende <A
met een sextet on*>H
controle van Lex *Ja I
per.

onder de hitsing' 1
'Freedom') specia'k<
voor haar schrijven, t
ging op avontuur, zeÉ>c
ze: „Ga je uit van be-
staand repertoire, da h
heb je je toch te houde b
aan bepaalde gegeven ;e
en moet je je beperkel[e
tot nuances. Met hf
nieuwe materiaal ben i |
helemaal vanaf nul b*
gonnen. Ik wil in mez«J j
blijven investeren e I
me net weer even éi'
ders presenteren, jui*s
omdat ik in een bevoo' I
rechte positie van aa' I
houdende popularite I
verkeer. Ook in h'
Ahoy' Gala of the Ye-*
met Lee Towers was h<j
mij te doen om geloof
waardigheid en kwal1
teit als Nederlandse a'
tiesten". De nam**
Martin Duiser en Hal* -<
Hollestellezijn daarm<? J
onverbrekelijk verbof I
den, maar ook andere "
schreven voor Ani'
Meyer: Ellert Driesse*1
Frank Boeijen, Pet<-
Schön en Anton VitrÜ1

ga- ,vROB JANSZEN is ccl N
nieuwe naam met de <-' R'Koorts in de kou. A*<-
performer was hij jare*11
lang de frontman vafoi
het inmiddels opg^i
doekte theatergeze' t,
schap Pluche & Plaste -i
Humor, romantiek f*'gedrevenheid zij' §
slechts enkele Van zi)1■
handelsmerken die t" Il
een veelzijdige com**''
natie leiden waarin pof 'swing en rap niet on' -breken.
In zijn ontwikkeli-1*1'
groeide Rob Jansz6' 'van toetsenist naar sol^ 'zanger. In 1988 kwaW
zyn eerste album, 'Ho{]. 'zon', maar een maafr
later stopte de maal\
schappij WEA met -*H
promotie van nationa',
produkten... Jansze-1

„Deze nieuwe cd bet^kent voor mij de ten1* |
keer uit een heel di"
dal".

.ANITAMEYER liet het
overgrote deel van het
repertoire voor haar ne-
gende solo-album
'Autumn leaves' (waar-

Avontuur

Jaren geleden besloot
JULESDE CORTE dat
hij niet meer in het
theater zou optreden.
Tot veler verrassing
heeft hij na veertien jaar
weer plaats genomen
aan devleugel en een cd
opgenomen met vijftien
nummers plus tien
oude successen in een
nieuwe zetting.
ROB DE NIJS noemde
zyn album 'Compleet',
waarmee hij wil zeggen
dat het tijd werd zijn
mooiste nummers te
bundelen. 'Dag zuster
Ursula' is misschien on-
vermijdelijk, maar tek-
sten als 'Tegen beter
weten in', 'Zonder jou'
en 'Het is nooit te laat'
typeren wellicht nog
beter de melodieus-ro-
mantische sfeervan zijn
werk.

Uit de begintijd van de
vaderlandse tv-series is
op cd 'JA ZUSTER
NEE ZUSTER' terug,
de revival van Annie
M.G. Schmidt, die het
gelukkig nog beleven
mag dat ze alom geëerd
en vereerd wordt.
PAUL VAN VLIET valt
in een andere categorie,
maar er is een overeen-
komst: hij is weer hele-
maal in, en een van de
zeer weinige 'cabare-
tiers met een verleden'
die het in het heden al-
leen maar doetvoor vol-
le huizen. Zijn jubileum
cd heet 'Er is nog zoveel
niet gezegd', liedjestek-
sten uit diverse one
man shows.

vonden elkaar. Buster
Fonteyn, dokter Valen-
tijn, Bob Guttering en
Emmy Kapoek hebben
ook een plek gevonden.
Maar ook Dammie van
Geest, Clous van Me-
chelen (in het theater
bekend als Jan Vos) en
Paul Haenen hebben
met de produktie abso-
luut alles te maken.

In het voorbijgaan sig-
naleren we ook ANDRÉ
HAZES en THE DEEP
RIVER QUARTET en
voor de cabaretfreaks
het document 'Vijfen-
twintig jaar CAME-
RETTEN' met de hoog-
tepunten van het oud-
ste cabaretfestival.
Daarop staan namen als
Ivo de Wijs, Don Quis-
hocking, Neerlands
Hoop, Brigitte Kaan-
dorp, Herman Finkers,
Purper en Hans Liberg.
Maar ook: Jaap Mulder
uit Groningen, de win-
naar van vorig jaar,
Erna Sassen, cabaret
Filter met als hoofdper-
soon Bert Visscher,
Gangasjeert, Bart Stul-
tiens, Joke van Leeu-
wen, Van Santen en

Zeven jaar na de ver-
schijningvan haar laat-
ste elpee besloot MAR-
GREET DOLMAN de
studio te betreden voor
een 'eigentijdse, door-
leefde cd, een geva-
rieerd, emotioneel en
van levensinzicht getui-
gend produkt'. Er lig-
gen nu negentien chan-
sons, preken van Grem-
daat, gedichten en dia-
logen onder de titel 'Wij

Doorleefd

Het uiterst Rotterdam-
se duo DE BERINI'S
lanceert morgen op een
salonboot in de wereld-
haven de cd 'Kousen
met naad,' een variant
op de titel van hun cra-
zy theatershow 'Het
naadje van de kous.
Annie en Harry hebben
diverse muzikanten
meegesleurd naar de
opnamestudio's op Te-
xel en in Rotterdam. Ze
vinden dat naast de hu-
mor hun muzikaliteit
daardoor echt tot zijn
recht komt.

De tegenhanger van het
met platina gehonoreer-
de 'Kinderen voor Kin-
deren' is 'lEDEREEN
WIL HONDERD WOR-
DEN,' een cd voor luis-
teraars die deze leeftijd
nog niet hebben ge-
haald, maar vast van
plan zijn vol te houden.
Op deze schijf prijken
als coryfeeën actieve
vijftig- en zestigplus-
sers: Mieke Telkamp,
Eddy Christiani, De
Selvera's, Annie de
Reuver, zeventig-plus-
ser Lex Goudsmit, Mil-
ly Scott, Marcel Thiele-
mans, Rita Corita en De
Spelbrekers. De VARA
had hen in het jubi-
leumprogramma en ons
volk reageerde zo aar-
dig, dat Henk West-
broek, Henk Terriming,
George Kooymans, Rob
Chrispijn, Jochem Fl-
uitsma en Eric van
Thijn aan het werk gin-
gen om elf nieuwe lied-
jes te schrijven.

verdwenen clubs als het
Lagelanden-cabaret en
Dabaret Salu.

De Arnhemse actrice is dit jaarinmiddels voor het derde seizoen in de
huid gekropen van de populaire hoofdzuster Remi Hermans. Een
creatie die haar in één klap tot 'bekende Nederlander' heeft gebom-
bardeerd. Een merkwaardige ervaring voor een vrouw die niet min-
der dan een kwart eeuw de meest uiteenlopenderollen in dienst van
toneelgroep Theater in Arnhem heeft gespeeld. „Met één avond Me-
disch Centrum West heb ik meer mensen bereikt dan met 25 jaar to-
neelspelen. Vier jaar geledenkende niemand mij. In een winkel werd
ik onverschillig behandeld. Net als andere klanten. Maar nu is ieder-
een opeens aardig tegen mij. Jewordt metrespect behandeld. Eigen-
lijk is het heel verschrikkelijk dat dit alleen gebeurt omdat jeeen be-
kende Nederlander bent".

„Maar", zo voegt ze hieraan toe,
„het is ookwel leuk. Het is fijn te
ervaren dat mensen heel open
worden als ze jou zien. Ook vind
ik het heerlijk datje mensen blij
kunt maken. Zo ben ik onlangs
met Erna Sassen, die ook een
hoofdrol speelt in Medisch Cen-

Omroepblad
bezorgt EO
ledenwinst

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - De Evangelische
Omroep heeft er in 1989 bijna
vijfduizend leden bijgekregen.
Dat bhjkt uit de laatste telling bij
de EO. De winst is geheel te dan-
ken aan de groei van het EO om-
roepblad EO Visie, dat nu een
hoger aantal lezers heeft dan ooit
tevoren.
Een deel van de aanwas van het
aantal Visie-lezers werd veroor-
zaakt doordat tientjesleden over-
stapten op een abonnement op
Visie. De EO raakte in totaal
2.936 tientjesleden kwijt. Daar-
mee zet een daling van het aantal
tientjesleden (ten gunste van het
aantel abonnees) zich voort. Aan

trum West, naar een tehuis voor
geestelijk gehandicapten ge-
weest. Alleen door daar aanwe-
zig te zijn, maak je die mensen
echt gelukkig. Zoiets doet je wel
wat. Daar word je van binnen
warm van".

Fenomeen
Haar populariteit heeft ze te dan-
ken aan de serie Medisch Cen-
trum West waarvoor ze jaarlijks'vijf maanden in touw is. Maar
deze populariteit is volgens Mar-
greet Blanken niet het gevolg
van de manier waarop ze 'zuster
Remi' wekelijks vertolkt. „Het
heeft duidelijk te maken met het
aantal keren dat je op televisie
komt. Ben je regelmatig op het
scherm te bewonderen, dan be-
schouwt men je opeens als een
soort fenomeen. Mensen zijn ver-
baasd als ze je in de stad zien lo-
pen of bij een bushalte zien
staan. Sommigen vinden het
blijkbaar raar dat je echt be-
staat".
Margreet Blanken: „En dat ter-
wijl ik op toneel rollen heb ge-
speeld, waarvoor je je petje kunt
afnemen. Daar moest je ontzet-
tend hard voor werken. Elke
avond opnieuw. Nu is daar nau-
welijks sprake van. Ik doe zo ge-
woon mogelijk. Eigenlijk speel

ik mezelf. Alleen de situaties
waarin zich iets afspeelt en de
zinnen die ik uitspreek zijn niet
van mij. Maar Remi Hermans ge-
draagt zich ongeveer als Mar-
greet Blanken".

Live
„Daar komt bij", vervolgt ze, „dat
wanneer tijdens de opnamen een
fout wordt gemaakt, een scène
gewoon wordt overgedaan. Op
toneel kan dat natuurlijk niet. Je
speelt elke avond 'live. lets gaat
goed of verkeerd. Maar je kunt
niét tegen het publiek zeggen:
vanavond zit het ons tegen, kom
morgen maar terug, doen spelen
we beter".
Daarmee wil de actrice haar tele-
visiewerk niet onderwaarderen.
„Kijk", legt ze uit, „het zijn eigen-
lijk twee verschillende beroe-
pen: actrice in een theaterstuk en
actrice in een televisieserie. En
soms is het spelen in Medisch
Centrum West ook heel moeilijk.
Omdat scènes van bepaalde afle-
veringen door elkaar heen wor-
den opgenomen en de volgorde
van een scène ook niet altijd lo-
gisch is. Daaro-m is het wel nodig
dat jeje in eenrol goedkunt inle-
ven".
Margreet Blanken: „Zo werd
laatst (nadat zuster Remi af-
scheid had genomen van Lucie,
een meisje dat geruime tijd bij
haar had gewoond) een huilfrag-
ment van mij uitgezonden. Die'
werd als eerste onderdeel van
een scène opgenomen. Nog voor-
dat ik afscheid had genomen van
Lucie. Dan moet je je toch wel
goed kunnen concentreren.
Daarnaast leer je door het televi-
siewerk ook heel andere dingen.
Bijvoorbeeld hoe je bepaalde za-
ken moet weglaten. Bij een shot
waar alleen je bovenlichaam te

zien is, moetje tijdens het praten
je handen niet gebruiken. Dat
leidt af waardoor een fragment
minder sterk overkomt".

Voor vaste bezoekers van het
theater zal het vier jaar geleden
toch wel even wennen zijn ge-
weest toen zij de toneelactrice
Margreet Blanken opeens via het
televisiescherm in hun huiska-
mer konden begroeten. En nog
wel in de rol van een (in eerste in-
stantie) lieve, sympathieke
hoofdzuster. „Na zoveel jaren
theater wilde ik weleens iets an-
ders. Ik schreef me in bij een cas-
tingbureau en werd uitgenodigd
voor een screentest voor Me-
disch Centrum West. Dat leek
me wel leuk omdat ik nauwelijks
camera-ervaring had".
De serie zou oorspronkelijk een
jaar duren. Maar volgend jaar
wordt alweer de vijfde serie op-
genomen. „In de loop der jaren is
de kwaliteit wel vooruit gegaan",
zegt Margreet Blanken voorzich-
tig. „We voelen ons beter thuis in
onze rol, wij zijn de angsten en
onzekerheden kwijt. De belich-
ting is nu beter en de nieuwe re-
gisseur probeert alles mooier in
beeld te krijgen".

Ze noemt zichzelf een kritische
kijker. „Soms", zegt Margreet
Blanken, „schrik ik als ik zie hoe
het eruit ziet. Dan zit ik echt met
gekromde tenen te kijken. Maar
een andere keer komt alles veel
beter over en zijn ook de acteer-
prestaties beter. Bovendien wor-
den de vreselijke scènes waarin
patiënten bijvoorbeeld overge-.
ven vanaf nu beter gecamou-
fleerd. Dergelijke situaties ko-
men minder open en bloot, min-
der sensationeel in beeld. Dat
vind ik een goede zaak".

het eind van 1984 had de EO nog
238.723 tientjesleden. Nu zijn dat
er 215.861. Het blad Visie groeide
in die zelfde periode van 99.777
lezers aan het eind van 1984 naar
117.412 lezers nu.
Het totaal aantal EO-leden is mo-
menteel groter dan de afgelopen
vijfjaren. Alleen aan het eind van
1984 kon de omroep bogen op
meer leden: 338.500. De EO staat
nu op 333.273 leden. Ook vorig
jaar boekte de EO een beschei-
den ( + 1.982) ledenwinst. Aan het
eind van 1989 moest de EO nog
een verlies van 2.857 leden incas-
seren.
De Evangelische Omroep is de
eerste omroep die de ledenstand
bekend maakt. De andere om-
roepen wachten tot het nieuwe
jaaralvorens de 'eindafrekening'
te maken.

Leenheers
adjunct bij
Nieuwslijn

J—
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Robert Leenheers
(37) is benoemd tot adjunct-eind-
redacteur bij Veronica's Nieuws-
lijn. Leenheers is momenteel
eindredacteur van VARA's Ra-
dio 1. Hy volgt Bart Soepnel op,
die zich nu voor een groot deel
van zijn tijd bezig houdt met het
Veronica-spelprogramma 'Op
jacht naar de schat'.
Robert Leenheers heeft tien jaar
voor de VARA gewerkt. „Dat is
lang. Ik vond nu de tijd gekomen
om naar een andere omroep en
een ander medium te gaan".
Leenheers is gevraagd naar Ve-
ronica te komen door de eindre-
dacteur van Nieuwslijn, Hans%

Emans. >

Thé dansant
BRUNSSUM - Voor een swingende Thé dans-
ant en een jazzmatinee, kun je morgenmiddag
(zondag) vanaf 14.00 uur in Casino Brunssum te-
recht. Daar kunnen de beentjes van de vloer bij
muziek van The Reeds and Rhythm Band. De
zes muzikanten van dezeformatie, diezijn opge-
groeid in het Bredase jazzleven, hebben ver-
schillende stijlen geabsorbeerd. Resultaat: een
enthousiast orkest, dat swingt al een klok. Het
initiatief voor deze jazzmatinee is van de Jazz-
club Zuid-Limburg, die hiermee het jaar uit-
luidt.

w Inntaler Musikanten

Inntaler
VAALS - Volksmuziek, show, dans en vooral
veel stemming. Daar zorgen de Inntaler Musi-
kanten voor. Hun sound is een combinatie van
Oberkramer, Tiroler en Egerlander muziek, aan-
gevuld met eigen composities. Dat de muziek
van deze Inntaler Musikanten goed aanslaat,
blijkt uit talloze en vele enthousiaste reacties.
Andy Astner, de leider van dit septet, was ooit
trompettist bij de Viller Spatzen en in een eer-
der stadium ook jarenlang muzikaal leider van
de Zillertalbahn Kapelle. Van de Inntaler Muzi-
kanten maken behalve Andy Astner, ook deel
uit Robert Weissbacher, Sepp Duregger, Hel-

mut Hochfelner, Franz Huber, Toni Perzl en
Ernst Astner. Voor meer info: Norbert Niestuli,
Aan de Noot 13, 6291 VV in Vaals, ® 04454-3479.

Jazz in Vaals
VAALS - 'Met jazz het nieuwe jaar in. Dat is
ook aanstaande dinsdag de slogan van de Jazz-
club Vaals '79. Ter gelegenheid van nieuwjaar
wordt vanaf 16.00 uur in zaal Suisse aan de
Maastrichterlaan 63 een jazzmatinee gehouden.
Voor de muziek zorgt de Eindhoven afkomstige
Cosa Nostra Jassgang met jazz uit haar geboor-
testad Chicago. ledereen is van harte welkom.

Nieuwjaars-concert
HEERLEN - Dinsdag 1 januari geeft het Maas-
trichts Salon Orkest onder leiding van André
Rieu om 15.00uur in deHeerlense stadsschouw-
burg een feestelijk Nieuwjaarsconcert. Onder
het genot van gezellige muziek, een glas cham-
pagne, koffie en oliebollen kan men elkaar alle
goeds toewensen voor het nieuwe jaar. Solisti-
sche medewerking tijdens dit concert verleent
de tenor Wim Steinbusch.

Beppie

" Beppie Kraft

MAASTRICHT - Bep-
pie Kraft: zangeres en
tegelijkertijd ook direc-
trice van een platen-
maatschappij. Met een
knipoog naar carnaval
heeft zij een nieuwe
single. Het nummer
'Oet Limburg kump de
meziek' brengt de zan-
geres samen met de
blaaskapel 'De Limbur-
ger Muzikanten. Hardy
Mertens, die voor de ar-
rangementen tekent,
heeft in 'Oet Limburg

kump de meziek' op een speciale manier het
Limburgs volkslied verweven. Pa Sjeng Kraft
schreef de tekst voor deze 'meezinger', die werd
geproduceerd door Conny Peters.
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