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Rustige jaarwisseling
DEN HAAG - Nederland is zon-
der al te veel problemen het
nieuwe jaar ingegaan. Behou-
dens de gebruikelijke vechtpar-
tijtjes, vuurwerkoverlast en
brandjes was het bijna overal ta-
melijk rustig. De meeste politie-
korpsen - ook in Limburg -
spraken van een rustige jaarwis-
seling. Het Brandwondencen-
trum in Beverwijk meldde min-
der en minder ernstige vuurwer-
kletsels dan in voorgaande jaren.

In Noordwijk vlogen een appar-
tementencomplex en twee res-
taurants in brand, toen een vuur-
pijl op een stuk kunststofdak
terechtkwam. De schade loopt in
de miljoenen.
Een explosie in een zandbak van
een school in het Twentse Gla-
nerbrug richtte een enorme rava-
ge aan. Twee inwoners van Gla-
nerbrug brachten kort na mid-
dernacht eenkartonnen doosvol
kruit tot ontploffing. De steek-

vlam en de explosie zorgden er-
voor dat de nabijgelegen school
De Troubadour :waar werd be-
schadigd en dat van zon hon-
derd woningen de ruiten sneu-
velden. Niemandraakte gewond.

Op oudejaarsavond zijn in een
woning in Haarlem zeven men-
sen gewond geraakt doordat een
grote hoeveelheid vuurwerk ont-
plofte.- Het ongeluk gebeurde
toen het gezelschap in de huiska-

Mer een foto wilde maken van
het gekochte vuurwerk. Daarbij
kwam een sigarettepeuk tussen
het vuurwerk terecht. Drie van
de slachtoffers zijn met ernstige
verwondingen overgebracht
naar het Brandwondencentrum
in Beverwijk.

De grote steden kenden een be-
trekkelijk kalme jaarwisseling.
Grootscheepse rellen en ongere-
geldheden deden zich nergens
voor.
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Cyrus Vance: ’Servië en Kroatië stemmen in met plan van Verenigde Naties’

Vredesmacht naar Joegoslavië
Van onze redactie buitenland

BELGRADO - De spe-
ciale VN-gezant Cyrus
Vance heeft gisteren in
de Kroatische hoofdstad
Zagreb verklaard dat
Servië en Kroatië instem-
men met een vredesplan
waardoor de weg wordt
vrijgemaakt voor de sta-
tionering van een VN-
vredesmacht in Joegosla-
vië. Vance zei dit na een
ontmoeting met de Kroa-
tische president Franjo
Tudjman.

De VN-gezant gaf geen details
over het vredesplan. Hij verklaar-
de dat het geen nieuw plan is,
maar een uitwerking van het ak-
koord dat in november in Geneve
werd bereikt. Vance zei dat ge-
probeerd wordt om vandaag een
bijeenkomst te beleggen van ver-
tegenwoordigers van Kroatië, het
Joegoslavische leger en EG-waar-
nemers om de 'details' nader uit
te werken.

„Ik zie dat er stappen zijn geno-
men die nog niet eerder zijn ge-
maakt, de aanvaarding van ons
plan in Zijn geheel door beide par-
tijen", aldus Vance die zei 'opti-
mistisch' te zijn omdat nu 'werke-
lijke vooruitgang' is geboekt.

Het door Servië gedomineerde
romp-presidium stemde dinsdag
al in met Vanee's vredesplan. Vol-
gens het Joegoslavische persbu-
reau Tanjug accepteerde het pre-
sidium het voorstel om VN-troe-
pen te stationeren.

Regering Israël
dreigt te vallen
JERUZALEM - Israël is het nieu-we jaar ingegaan zonder goedge-
keurde begroting. Na dagenlange
besprekingen is de rechtse rege-
fingscoalitie er niet in geslaagd hel
budget voor 1992 door het parle-
ment te loodsen. Minister van Fi
&anciën, Itzhak Modai, heeft giste
fen meegedeeld dat hij vandaag mei
fen interim-budget komt voor en
«ele maanden, zodat de staat niel
onmiddellijk zonder geld zit.

öisteren werd in de Knesset (he*
Parlement) de gehele dag beraad
laagd over de begrotingsvoorstel
en van de regering.
Gemier Shamir dreigde gedurend*
le urenlange discussies te zuller
opstappen als niet een meerderheic
üch achter de regeringsplanner
'telde. Waarnemers menen dat Sha
toir de president nu zal adviserer
iet parlement te ontbinden om ver
""■Toegde verkiezingen te houden
Hierdoor zouden de vredesbespre
"tingen in het kader van de Midden
Oostenconferentie die deze week ii
Washington worden hervat, ver
traagd worden.

het weer

ZACHT
Vandaag wordt opnieuw zach-
te en vochtige lucht aange-
voerd. Daarbij loopt de tem-
tteratuur vanmiddag op tot
circa 9 graden. De wind is vrij
krachtig tot krachtig en bij
IVlagen nu en dan hard uit een
Zuidwestelijke richting. Het
(blijft bewolkt en tijdelijk valt
er wat lichte motregen. Van-
dacht blijft de temperatuur
"Het ongeveer 4 graden weer
fuim boven nul. Ook de ko-
ftiende dagen komt er niet
Veel verandering in het zachte
ftiaar ook sombere weer.
Voor verdere informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346.
VANDAAG:
Zon op: 08.48 onder: 16.38
maan op: 06.58 onder: 14.21

Terugtrekken
Volgens het plan van de Verenig-
de Naties moet het Joegoslavi-
sche leger zich uit Kroatië terug-
trekken en zal er een VN-macht
moeten worden gestationeerd in
de overwegend Servische gebie-
den Oost-Slavonië, West-Slavonië
en Krajina.

Vance zei echter wel dat de
'blauwhelmen' pas zullen worden
ingezet als er een daadwerkelijk
vredesbestand is dat door beide
partijen wordt nageleefd.

Ondanks devorderingen die er op
het diplomatieke front zijn ge-
maakt, gingen de gevechten op
nieuwjaarsdag gewoon door.

Kroon op het werk van scheidende VN-chef
Oorlog in El Salvador
na 12 jaar beëindigd

NEW VORK - De burgeroorlog in
El Salvador is na twaalf jaar beëin-
digd, zo hebben onderhandelaars
van de Verenigde Naties kort na de
jaarwisseling in New Vork bekend-
gemaakt.

De vredesovereenkomst tussen de
Salvadoraanse regering en het Na-
tionale Bevrijdingsfront Farabundo
Marti (FMLN) was de kroon op het
werk van de vertrekkende VN-
secretaris-generaal Javier Perez de
Cuellar, die zijn tienjarige ambtster-
mijn op hetzelfde moment afsloot.
Het nieuws van de doorbraak werd
bekendgemaakt door de Salvado-
raanse president Alfredo Cristiani.
Hij zei dat het vredesverdrag op 16
januari in Mexico-Stad wordt gete-
kend. Voor die tijd zullen de rege-
ring en hetFMLN nog enkele dagen
overleggen over details van het
plan.

De Amerikaanse onderminister van
Buitenlandse Zaken Bernard Aron-
son, die betrokken is geweest bij de
laatste fase van de onderhandelin-
gen, zei dat op 1 februari een for-
meel staakt-het-vuren van kracht
zal worden. Aronson zei dat de on-
derhandelaars afgelopen dinsdag
enkele laatste knelpunten hadden

opgelost betreffende de toekomsti-
ge rol van de militairen en inzake
landhervormingen.

De Verenigde Naties hebben bijna
twee jaar lang meegewerkt aan een
oplossing voor de burgeroorlog in
El Salvador, die de afgelopen twaalf
jaar 75.000 levens heeft geëist. De
belangrijkste twistpunten bij het
overleg waren de wensen van het
verzet dat er een sociaal beleid zou
worden doorgevoerd en dat guerril-
lastrijders zouden kunnen toetre-
den tot de nieuwe politiemacht.

Duitsers in
Landgraaf
bedrogen

" Van onze redacKe economie

LANDGRAAF - Enige honder-
den Duitsers zyn vorig jaar in
Landgraaf voor vele tienduizen-
den tot honderdduizenden D-|
marken per persoon opgelicht.
Bij het bedrijfDealworth Invest-
ments Ine. leverden ze hun
spaargeld in, in de naïeve veron-
derstelling dat ze in ruil daar-
voor spotgoedkoop voor miljoe-
nen aan zwart geld konden
lenen. Dealworth is volgens het
Duitse weekblad Der Spiegel
echter nooit met die leningen
over de brug gekomen.
Het Landgraafse Dealworth is
volgens het gezaghebbende ma-
gazine een radertje in de organi-
satie van een internationale op-
lichtersbende. Met name mid-
denstanders die dringend
behoefte aan geld hadden, zijn
door de malafide kredietver-
schaffers bij de neus genomen.

Zie verder pagina 9

" Bedrijfjes beloofden
financiële oplossing

’Toestand Moeder
Teresa is kritiek’

LA JOLLA- De toestand van Moe-
der Teresa, de 81-jarige rooms-
katholieke non die in 1979 de No-
belprijs voor de Vrede werd toege-
kend voor haar activiteiten ten
behoevevan de armen en de zieken,
wordt door artsen als ernstig ge-
kwalificeerd nadat zich een hart-
stoornis had voorgedaan.

Moeder Teresa werd vorige week
donderdag opgenomen nadat als
diagnose was gesteld dat zij long-
ontsteking had. Zn' bevond zich in
Tijuana, Mexico, voor een bezoek
toen zij ziek werd.

In het ziekenhuis deden zich com-
plicaties voor die de artsen om-
schreven als onvoldoende bloedtoe-
voer naar het hart.

(ADVERTENTIE)

! GROTE MERKEN >
KLEINE PRIJZEN!!! »

BIJNA ALLES
HALVE PRIJS ij

.Bijna alles halve prijs', ja aldus IT
' Carita, dat waren twee drukke *t weken maar gelukkig hebben >
J ons diverse fabrikanten uit '>i Duitsland - Frankrijk - Italië en .

I Denemarken van onderstaande i< l topmerken hun speciale mon- , >
( ster-collecties beschikbaar ge- >
(I steld om u als nog te laten pro- '.I fiteren. |
'l Wij zijn dan ook de enige bouti- "_,
< que die exclusief een complete t
( collectie presenteert van de top- ' >merken In Wear - Esprit - Radio I' | Boy and Girl - Matinique - Ciao |
t - Men - Diesel - Sissy-Boy -L»
( Part-Two - Monique Brouns | >

<' Kom tijdig want OP = OP. i
t Mode-centre: carita :

With the best choice in
'l the middle of the town. '*\ Kleine Staat 6 Maastncht-City "f Amorsplem 16 Maastncht-City >
< Saroleastraat 3 Heerlen-City |

" Voor heel wat mensen is
het zien van een slang al
een reden om het gezicht af
te wenden. Niet voor deze
kleine meid, die gisteren
een voorstelling van het
Staatscircus van Moskou in
Kerkrade bijwoonde. Het
was de bedoeling dat het

(ADVERTENTIE)

In verband met de
nieuwjaarsbijeenkomst zijn
onze kantoren vanaf
15.30 uur gesloten.

LimburgsDagblad (ADVERTENTIE)

I LimburgsDagblad
de duidelijkekrant

Nü twee weken gratis _--^—^^_
Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! f^FNoteer mij als abonnee. | i^..^wyir j

" Naam: I "* T I
■ Adres: J
" Postcode/woonplaats: || #£ f I

I Telefoon: (voor controle bezorging)
■ giro/banknummer:
| De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. VEX |
| Daarna betaal ik O per kwartaal O per maand |
| Stuur mij Ode machtiging voor automatisch betalen, V??HHi
| Ik ontvang dan de handige.Jraaie memo-kubus. I Wt
| O een acceptgirokaart ZM
I [X' dlgctopen drie maanden heb ik geen L.D. (proef-)abonnement gehad. e^^J^^^^^|
■ Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar:. Limburgs Dagblad, UMI il 111II UMI II 111l lUll1 Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen, ofbelgratis 0M2299U ||| |I|'| ||'!'j|f
*--- 8 710404 400017'

Nieuwe campagne
tegen hoesten

in Concertgebouw

(ADVERTENTIE)

[PRIJSKNALLERS
In 1992

alle winterrestanten
Vz PRUS
Ïlorerzo
>IOI)l<

Kerkstraat 12, 045-322409
Winkelcentrum Waubach

VMJDAGAVOHDKOOPAVOHD!

(ADVERTENTIE)

OMROEP 2 LIMBURG
wenst u een

luisterrijk 1992
ledere dag via de zenders

FM 95.3 Hulsberg en FM 100.3 Roermond

(ADVERTENTIE)

SLECHTS 3 DAGEN!!!
Jongens- en
meisjesskipakken mg 50
maten 140 t/m 176 STUNTPRIJS 4«Ja
Herenjacks waterdicht * g 50
normaal 99.- STUNTPRIJS ■

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER MMM
HENDRIKS c£BkTEXTIEL <A<H|
GIGAMTISCH GROOT INKWAUTBTEN LAGE PRUZDii I]

Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124 m *Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

Niet bang voor slang

circus op het Bekkerveld in
Heerlen zijn optredens zou

' verzorgen. Maar in de win-
ter is die plaats natuurlijk
niet zo geschikt als circus-
plaats, daarom is wijselijk
besloten de Rodahal in
Kerkrade voor de optredens
te gebruiken. Daar was gis-, teren dan ook Oleg Popov te
bewonderen en zijn mede-
artiesten. Nog tot en met 5
januari verblijft het circus
in de Klankstad (zie Tijdje
Vrij op pagina 25, rubriek
Korte Toer voor aanvangs-
tijden).

Foto: CHRISTA HALBESMA



Herman Veugelers vertaalde ’Ingebeelde zieke’

’Op de Beek’ speelt
Molière in dialect

MAASTRICHT - In 1673
schreef de Franse blijspel-
schrijver Molière 'De ingebeel-
de zieke. In 1991 vertaalde
Herman Veugelers uit Lim-
bricht deze klucht in Obbichts
dialect. Het stuk, waarin Mo-
lière de onwetendheid van art-
sen hekelt en de angst van de
mens voor de dood, draagt
thans de titel 'Kwakzalverie'.
Het wordt opgevoerd in het
intiemeKeldertheater nabij de
kerk in Obbicht, waar theater-
geroep 'Op de Beek' zich op
het brengen van middeleeuw-
se blijspelen toelegt. Dat wa-
ren er, sinds de oprichting zes
jaar geleden, vier, plus een wa-
genspel.

Voor zijn vertaling in dialect heeft
Herman Veugelers rekening gehou-
den met het spelersbestand. Want
met de beschikbare krachten in de
groep moet je het maken, meent
Veugelers. Bij het invullen van de
rollen heeft hij de acteurs voor de
geest. Verder moet de vertaler zhn
eigen dialect kennen, evengoed als
de sfeer van Molière. Al is het
steeds minder mogelijk en relevant
aan het plaatselijke dialect vast te
houden. „Je moet de spelers niet
binden aan de taal van één plaats,
we gaan veel meer toe naar een re-
gio-dialect," zegt Veugelers. En ver-
der: „Vertalen naar dialect vraagt
enorm veel tijd, je doet dat alleen
als jeer liefhebberij in hebt." Soms
moeten er moeilijke beslissingen
worden genomen, de vertaler heeft

mmers met een tijdsprobleem te
Tiaken. In de oude toneelstructuur
s bovendien een aantal overbodige
-ollen ingebouwd, die verband hou-
len met een toneelstijl-traditie. In
ie groep van Molière zelf werd met
lubbelrollen gewerkt. Dat gebeurt

nu ook in Obbicht, er zijn vier dub
belrollen ingecalculeerd.

Veugelers (54), die onderwijskunde
doceert aan de Pabo in Maastricht,
schrijft al dertig jaar lang Limburg-
se liederen en is als troubadour, met
gitaar, bekend. Eerder vertaalde
Veugelers 'Pitten' van Herman
Heyermans in dialect.
Over het amateurtoneel heeft Veu-gelers zo zijn eigen gedachten. Het
bevalt hem bijvoorbeeld niet dat de
regisseur bij veel toneelgroepen
centraal staat en dat er zo vaak van
regisseur wordt gewisseld. Initiatie-
ven moeten van de groep uitgaan en
de regisseur moet een groep gedu-
rende langere tijd begeleiden, zodat
de spelers een groeiproces kunnen
doormaken. De huidige toneelcul-
tuur ontwikkelt zich te veel naar de
regisseur toe, vindt Veugelers. Hij
betreurt dat groepen gastspelers
aantrekken om met hen een bijzon-
dere produktie te kunnen brengen.

„Je offert daarmee de groep op aan
de repertoirekeuze. In Obbicht is
dat anders. Regisseuze Willy
Frencken begeleidt jaar-in, jaar-uit
'haar' speelgroep; haar inbreng is
even groot als die van de spelers.
Dat leidt tot kwalitatief hoogstaand
theater."
Met velen betreurt Veugelers dat
het Keldertheater nabij de kerk van
Obbicht gedoemd is te verdwijnen.
„De Obbichtse gemeenschap heeft
niet in de gaten welk cultuurgoed
ze daarmee verspeelt. Dieper nog
grijpt het parochieprobleem. Een
moderne parochie heeft een ge-
bouw met voorzieningen, een socia-
le functie, hard nodig. In Obbicht
stoot men zon gebouw af. Onbegrij-
pelijk," aldus Veugelers.

'Kwakzalverie' wordt vrijdag 17, za-
terdag 18 en zondag 19 januari in
het Keldertheater opgevoerd. En
dat worden dan hoogstwaarschijn-
lijkafscheidsvoorstellingen!

" Herman Veugelers temidden van spelersvan theatergroep 'Op deBeek. Foto: peterroozen

recept door huub meijer

Waldorfsalade
Een ideale restverwerking na defeestdagen van restjes kalkoen ofkip. Eenvoudiger is de salade te be-
reiden door in plaats van bleeksel-
derij een potje selderijreepjes te
nemen. Laat ze dan wel goed uitlek-
ken en meng ze met de stukjes ap-
pel, kip en overige ingrediënten.
Benodigdheden: rest gaar kippe- of
kalkoenvlees, 2 kleine rode appels,
citroensap, 3-4 stengels bleekselde-

rij of potje selderijreepjes, 1 el rozij-nen, 14 halve walnoten. Voor het
f,auSe: 2"3 el may°naise, scheutje
(kotfie)room, peper en zout.Verdeel kippe- of kalkoenvlees instukjes. Schil appels, snijd ze in vie-ren, verwijder klokhuis en snijd
partjes in blokjes. Bedruppel metcitroensap om verkleuren te voor-komen.
Trek eventuele draden van stengels
bleekselderij en snijd stengels in
reepjes. Week rozijnen even in lauw

water en laat ze uitlekken. Breek
ongeveer de helft van de walnoten
in stukjes.

Maak een sausje van mayonaise,koffieroom, wat citroensap, peper
en zout. Mengkip ofkalkoen, selde-
rij, blokjes appel, rozijnen en ver-brokkelde noten dooreen en schep
hier het sausje door.
Schep de salade op een serveer-
schaal en gameer met de halve wal-
noten.

kunst

uit dekunst

Wals
DOOR JOS FRUSCH

,Jiet congres danst." Op dez<
badinerende toon informeerdt
de Belgische afgezant zijn ach
terban over het vorderen var
de gesprekken tussen de Euro
pese heersers, die tijdens he
Weens Congres in 1815 over he
post-Napoleontisch Europa be
slisten.

Hoe kan het ook anders, de Oos
tenrijkse hoofdstad was vorigt
eeuw het Mekka van de dans

Dagelijks waren er in en buiter
de stad, in de prachtige balza
len of in de Volksgarten soirees
die duizenden dansverslaafder,
op de been brachten. De manu
was zelfs zó groot, dat wel elkt
dag enkele fanaten zich in eer^
roes dansten met de dood alt
gevolg.

Het was de Strauss-dynastie
die van Wenen in die dagen een
bruisende, danszieke stad
maakte. Vader Johann en zijn
zonen Johann, Josef en Eduard
kregen met polka's, marsen,
mazurka's en galops de Wenen
- soms letterlijk - aan hun
voeten. Maar vooral met hun
walsen zetten zij de stad in
vuur en vlam, brachten zij de
hoofden van de Weners op hol,
lieten zij de harten van de bur-
gers sneller slaan. Die onverge-
telijke walsen - Wiener Blut,
Kaiserwalzer, An der schonen
blauen Donau en nog vele, vele
meer - die in hun sierlijke uit-
straling, prikkelende zwierig-
heid en pikante gratie in niets
leken op de boertige Duitse
Landler waaruit zij waren ont-
staan. Of op de ordinaire En-
gelse voorlopers, waarbij de
vrouwen onder hun rokken een
broek droegen met versterkt
kruis, omdat de mannen hen
tijdens het ronddraaien tussen
de benen moesten grijpen. Nee,
de Weense walskoningen heb-
ben de wals geëmancipeerd,
hem van volksvermaak tot cul-
tuur verheven en er uiteindelijk
de wereld mee veroverd.

Toen de Verenigde Staten in
1867 hun honderdjarig bestaan
vierden, nodigden zij Johann
Strauss uit om er zijn 'Wals der
Walsen' An der schonen blauen
Donau te komen uitvoeren.
Strauss jr. stemde toe, niet we-
tend dat hij in Boston voor een
gehoor van meer dan 100.000
mensen een koor en orkest
moest dirigeren van 20.000 mu-
zikanten en zangers.

Veel van die walsgekte is in on-
ze tijd verdwenen en heeftplaats moeten maken voor Vo-
geltjesdans, beat en disco. Al-
leen in de periode rond nieuw-
jaar worden al die onvergete-
lijke Weense melodieën uit de
kast gehaald en in ere hersteld.
Dan kijken miljoenen mensen
naar' het nieuwjaarsconcert
van de Wiener Philharmoniker
vanuit de Grosser Musikverein-
.aal, waar eens de triomftochtbegon. Want 1 januari zonder
Strauss is als vasteloavend zon-
der nonnevotte of als bierfees-
ten zonder bier.

Dat weet ook Limburgs enige
Stehgeiger André Rieu. Met
'-ijn Frühling in Wien staat hij
ieze dagen aan het hoofd van
iet Johann Strauss Orkest en
yrengt hij in de Limburgse
■heaters wat Weens licht in deze
iuistere dagen. Hij doet dat
netflair, charme en een vleugje
lumor zoals de Straussen in
lun beste dagen.

■iet is daar gezellig en feeste-
ijk. Een ideale ambiance om
'Ikaar het beste voor het nieuwe
aar toe te wensen. Wat ik bijna
vergeten zou zijn. Zalig Nieuw-
aar dus.

Slotavond van
Toneeltoernooi
ELSLOO - In het Maaslandcen-
trum van Elsloo wordt zaterdag
11 januariom 20 uur het 39ste To-
neeltoernooi der Lage Landen
afgesloten.

Het toernooi, dat jaarlijks wordt
gehouden, staat onder auspiciën
van het Comité Amateurtoneel
België-Nederland, met mede-
werking van de Nederlandse
Taalunie.

Tijdens de slotavond treedt de
Vlaamse minnezanger Miei
Cools op. De voorzitter van de
jury zal vervolgens de uitslag be-
kend maken, waarna de prijzen
worden uitgereikt. Daarna be-
gint het feestelijk 'Bal der Lage
Landen.

Liedjesprogramma van
’Lukas van de Boekjes’

MAASTRICHT - 'Lukas van de Boekjes. Zo wil hij genoemd wordenomdat hij al vijftien jaar lang boekjes verspreidt in horeca-gelegenhedenBoekjes met verhalen of beschouwingen, de laatste zeven jaar met liedjes

Lukas Lemmens (42) is Heerlenaar van geboorte, hij schrijft al sinds zijn
zeventiende jaar en speelt ook van jongsafaan toneel met en voor kinde-ren. De laatste vijf jaar verbleef hij in Antwerpen en Hasselt. Terug inHeerlen brengt Lukas zijn liedjes nu ook in deze streek 'live' in cafés, hij
zingt, acteert en speelt trekharmonica. Teksten en muziek zijn van hem-zelf. Zijn levensliedjes zijn heel persoonlijk, de stijl is cabaretesk.

In anderhalf uur brengt Lukas drie 'blokken' liedjes, waarin een verhaalwordt verteld en een bepaalde sfeer opgeroepen. Het eerste blok, 'Intro',
is een zelfportret, toegespitst op de droom. In het tweede wordt de maat-schappij op 'n gevoelige manier op de korrel genomen. In het derdetreedt de straatmuzikant naar voren. Als toegift wil hij in een vierde blokeen stuk van zijn theatershow-in-opbouw laten zien.

Zaterdag 26 januari start Lukas rond 21 uur met zijn optredens in caféAllez aan de Dautzenbergerstraat, Heerlen; in februari treedt hij op in ca-fé Jeune, Alexander Battalaan, Maastricht.

verder in
SITTARD - In het Sirkelthea-
ter in dePutstraat vertelt Wout
Paulussen komende zondag
aan de hand van een zelfge-
maakte diaserie een avontu-
renverhaal voor kinderen.
Aanvang 14.30 uur.

MAASTRICHT - Op het Intro-
podium, Sint Maartenspoort 2,
concerteren zondagmiddag
harpiste Manja Smits en cellist
Pieter Wispelwey. Dit concert
staat in het teken van de Ne-
derlandse Muziekprijs, waar-
voor de twee solisten kandide-
ren. Op het programma van dit
concert, dat om 15.30 uur be-
gint, staan werken van Caplet,
Hindemith, Flothuis, Holliger,
Britten en Prokofiev.
In het Theatercafé, Achter de
Comedie, treden komende we-
ken negen kandidaten op, die
meedingen naar de Wim Son-
néveldprijs 1992. Het betreft
try-outs van het Amsterdams
Kleinkunst Festival, waarvan
de Sonneveldprijs een onder-
deel vormt. Vrijdagavond van-
af 23.00 uur treden op Henk
Smaling en het duo Ajuine en
Look. Zaterdagavond treden
Charlotte Glorie en Peter Dek-
ker voor het voetlicht.
MARGRATEN - Zes blaasor-
kesten die deelnemen aan de
kampioenswedstrijden van de
Federatie van Katholieke Mu-
ziekbonden(FKM), die in Ven-
lo en Doetinchem gehouden
zullen worden, musiceren ko-
mende zondag in het Gemeen-
schapshuis van Margraten.
Vanaf 15.15 uur treden op har-
monie Beatrix Hom 0.1.v. Axel
Urlings, fanfare St.-Paulus Ma-
ria-Hoop Echt 0.1.v. W. van
Melick, harmonie St.-Michael
Heugem 0.1.v. M. Hendriks,
fanfare De Maasoever Rooste-
ren 0.1.v. Ad Lamerigts, harmo-
nie St. Martinus Vijlen 0.1.v.
Harry Broun, fanfare Juliana
Holturn 0.1.v. Ger Ackermans
en de Philharmonie van Venlo.
Hun optredens worden beoor-
deeld doorPierre Kuijpers.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. heerszuchtig mens; 6. hof
van Eden; 11. oude vochtmaat; 12. sor-
teerinrichting; 13. bep. etagewoning; 15.
half sterk (muz.term); 17. binnenste v.h.
been; 19. vuur, brand (barg.); 20. manne-
lijk dier; 21. telwoord; 22. mannelijk dier;
23. pers. vnw.; 25. nors, stug; 28. voor-
zetsel; 29. paling; 31. sukkel, domkop; 32.
gereedschap; 34. hondsdolheid; 36. vlees-
gerecht; 37. te weten; 38. altijd, voortdu-
rend; 40. bekende; -43. watering; 44.
vogel; 46. muurholte; 47. oud Egypt. zon-
negod; 49. rentmeester; 51. rund; 52. bid;
54. looimiddel; 55. kloosterlinge; 56. ar-
moedig hutje; 57. muntstuk; 59. versmel-
ting; 60. behoeftige; 61. aantal; 63. bid;
64. groot dier; 65. bom die bij ontploffing
'n dichte walm verspreidt.

Verticaal: 1. blauwe edelsteen; 2. opge-
legd werk; 3. knaagdier; 4. des voormid-dags; 5. overdreven zedig; 6. raadsel; 7.
Rijks Telegraaf (afk.); 8. behoeftig; 9.
beest; 10. deel v.e. cirkelvlak; 14. bewe-
ging v.d. tong; 15. snijwerktuig; 16. ijzer-
houdende grond; 18. knaagdier; 24. stre-
ling; 26. ouders; 27. vrucht; 29. zilverpo-pulier; 30. lichaamsdeel; 32. vast merkte-
ken; 33. beetje scheel; 35. schutsluis; 36.
vermogend; 38. zeer hete, droge wind
rond de Mid. Zee; 39. water in Utrecht; 41-
-teugje, slokje; 42. stelsel; 44. Franse dans,
45. de oudere; 48. opp. maat; 49. onfris,
suf; 50. strafwerktuig; 51. familielid; 53-
-tegen; 56. schaaldier; 58. bep. soort stof;
60. woonboot; 62. opbergplaats; 63. on-der-officier.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

LimburgsDagblad B.V

Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Telefoon:
Abonnementen 045-739881
Advertenties 045-739886
Algemeen 045-739911
Piccolo-advertenties 045-719966
Fax:
Advertenties 045-739204
Algemeen 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN Bank Heerlen 57 75 35 935
Postbank 10 35 100
Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 046-746868
Heerlen-Centrum 045-717719
Kerkrade 045-452932/455506
Maastricit 043-254477
Roermoid 04750-18484
Sittard 046-515577
Valkeniurg 04406-15045
Abonnementsprijzen:
Bij vloruitbetaling te voldoen
bij eutomatische betaling:
pc maand ’ 27,45
pt kwartaal f 82,35pr acceptgiro:
et maand / 28,45
jer kwartaal ’ 83,35

'osse nummers ’ 1,60
Bfr. 30

Oplossing van dinsdag

Dansshow in Heerlen

" Voor degenen, die op demaat van de Weense walsen hunenergie afgelopen dagen onvoldoende zijn kwijt geraakt,biedt de Heerlense Stadsschouwburg uitkomst. Daar wordt
vanavond om 20.00 uur door de Jeans-company de 'JeansJubilee Show' gedanst. Deze wervelende presentatie be-staat uit evergreens uit de jaren vijftig en zestig; van Ste-
vie Wonder tot Trini Lopez en van rock'n roll tot flowerpower. Een show voor jongen oud, waarbij het moeilijk zalzijn rustig op de stoel te blijven zitten. Aanvang 20.00 uur.

Limburgs dagblad
Donderdag 2 januari 1992 "2

panda en de weidaderde tootootjes



Executies
"^ok gisteren deden geruchten de
ronde als zou Gamsachoerdia twee
aanhangers die kritiek op hem had-den geuit en hem hadden aangera-
den de strijd op te geven, hebben!aten terechtstellen in zijn bunker.

Het zou gaan om onderminister van
|Jefensie Nodar Georgadze en par-
lementariër Dzjemal Koletiani van
net regeringsverbond Vrij Georgië-
ttonde Tafel. De executies zouden
'1 de nacht van maandag op dins-aag of dinsdagochtend hebben
Plaatsgehad.
v°lgens niet bevestigde berichten

aanhangers van Gamsa-.choerdia door eigen mensen dood-
geschoten toen zij uit het parle-
mentsgebouw trachtten te vluch-ten.

oppositie tegen president Gam-
sachoerdia heeft gisteren gesproken
°ver het vormen van een coalitiere-
gering. Volgens woordvoerder Dzja-
°a loseliani moeten daarin alle par-ijen zitting hebben, maar niet de
President. De rebellen zullen zich
volgens loseliani aan de besluitenvan de coalitieregering onderwer-pen.

Gevechten in Tbilisi in alle hevigheid opgelaaid

Rebellen maken zich op
voor wanhoopsoffensief

pBILISI - De gevechten tus-;en voor- en tegenstanders
Van de Georgische president,"^.viad Gamsachoerdia, zijnenteren met zwaar artillerie-,
geschut in alle hevigheid op-
gelaaid in Tbilisi. Opstandelin-
genleider, Tengis Kitovani -b?it hoofd van Gamsachoer-
j^a's Nationale Garde - zeibinnenkort over te zullen gaan
l°t de bestorming van het re-geringsgebouw. Alle onder-
handelingen tussen oppositie
*jn aanhangers van de presi-aent zijn mislukt, aldus Kito-
vani.

j- °k rebellenleider majoor Gelajpntsjava verklaarde dat er nietsriders op zit dan binnenkort eenpatste grote aanval in te zetten enj "et parlementsgebouw te bestor-j *^en- „Wij t moeten wel", zei hij,raan toevoegend dat een dergelijke«ctie de enige redding is voor dee De bewoners vanj verlaten het centrum. Som-*^»ge wijken zitten zonder water enSlroom.
Aan het einde van de ochtend, na

betrekkelijk rustige nacht, tril-de de Georgische hoofdstad giste-ren door het schieten met zwareautomatische wapens, terwijl hetCentrum aan het einde van de dag
opgeschrikt door explosiesVan mortiergranaten en door ka-nongeschut.

Volgens rebellenleider Tengis Kito-
vani wordt Gamsachoerdia nog
hechts gesteund door 1.500 tot 2.000s°ldaten. Een groot deel van zijnaaïihang zou naar de oppositie zijn
Overgelopen.
Sinds het begin van de strijd op 22
december zijn volgens niet officiëlegegevens al circa 200 mensen om
«et leven gekomen.

# f^dlTchw^S^udt °ndermeer met morti^granaten het parlementsgebouw, waarin president Gamsachoerdia zich nog

Speciale commissie moet toezien op naleving akkoord

Beide Korea's besluiten
tot verbod kernwapens

SEOUL - Noord- en Zuid-Korea
hebben dinsdag een akkoord be-
reikt over een verbod op kernwa-
pens op het verdeelde Koreaanse
schiereiland. Dit heeft een Zuidko-
reaanse functionaris dinsdag ver-
klaard in Seoul.

De Korea's deden dinsdageen nieu-
we poging om tot overeenstemming
te komen over een totaal verbod op
het produceren, stationering en het
gebruik van nucleaire wapens inhun gebied.

Een akkoord over een kernwapen-
vrij Koreaans schiereiland is van.
belang willen deKorea's, technisch
nog steeds in oorlog met elkaar, het
non-agressie- en verzoeningspact
kunnen uitvoeren dat op 13 decem-
ber door de premiers van de tweelanden werd ondertekend.
Volgens de inlichtingendiensten
van de Verenigde Staten en Japan
is Noord-Korea nog slechts een tot
twee jaarverwijderd van de ontwik-
keling van kernwapens. Noord-
Korea ontkent dat het nucleaire wa-pens aan het maken is.

Volgens het akkoord mogen geen
van beide landen over faciliteitenbeschikken om uranium te verrij-ken of nucleaire brandstof op tewerken, kortom over faciliteiten die
kunnen worden gebruikt om kern-
wapens te produceren.

Het akkoord treedt in werking alsde premiers van beide landen debetreffende documenten zullen uit-wisselen tijdens hun ontmoeting in
Pyongyang tussen 18 en 21 februari.
De landen kwamen overeen om alle
noodzakelijke binnenlandse proce-
dures danrond te hebben.
Een gezamenlijke controle-commis-
sie zal binnen een maand worden
opgericht nadat het kernwapenak-
koord van kracht is geworden, zei-
den functionarissen. Deze commis-
sie zal ook overleggen over de bij-
zonderheden rond de inspectie van
eikaars nucleaire installaties.

Vier procent specialisten
heeft seks met patiënten

DEN HAAG - Ongeveer vier'
procent van de medisch specia-
listen heeft wel eens seksueel
contact met een patiënt. Dit
blijkt uit een onderzoek van gy-
naecoloog in opleiding D. Wil-
bers, verbonden aan het Acade-
misch Ziekenhuis in Groningen.
Hij ondervroeg in Nederland
werkzame gynaecologen en
keel-, neus- en oorartsen, of de
eerste groep eerder seksueel
contact heeft met hun patiënten.
Onderzoek in Amerika zou dat
hebben aangetoond. Wilbers kon
dat echter niet aantonen.
Driekwart van de aangeschreven
artsen reageerde. Mede op grond
van literatuurstudie komt Wil-
bers tot de conclusie dat vijf tot
tien procent van de mannelijke
medisch specialisten wel eens
seks heeft gehad met een pa-
tiënt. Bij de vrouwelijke colle-
ga's is dat een half tot één pro-
cent, schat hij.

De artsen die seks hadden met
hun patiënt schatten in meerder-
heid de gevolgen voor hun pa-
tiënt en voor zichzelf positief in.
Wilbers wijst die opvatting van
de hand en stelt zich op het
standpunt dat zon contactmeestal negatief uitpakt voor de
patiënt.
Wilbers staat op het standpunt
dat patiënten naar de dokter
gaan om behandeld te worden.
Hij sluit niet uit dat er relaties
kunnen ontstaan tussen arts en
de patiënt, maar om de relatie
zuiver te houden, moet de pa-tiënt wel omzien naar een andere
arts, aldus Wilbers.
Om te voorkomen dat het begrip'seksueel contact' te eng werd
gezien - alleen als coïtus - defi-
nieerde de onderzoeker contactals 'al die gedragingen die be-
doeld zijn seksuele opwinding tebewerkstelligen of te bevredi-
gen.'

Uit eerder onderzoek blijkt dat
de artsen doorgaans het initiatief
nemen tot relaties met hun pa-
tiënten. Doorgaans zijn het man-
nelijke artsen die zich dominantgedragen ten opzichte van de
vrouwelijke patiënt. De vrou-
wen, vaak tussen de twintig en
dertig jaar, hebben meestal wei-
nig verweer, omdat ze met psy-
chische en of seksuele proble-
men kampen en een gering
gevoel hebben van eigenwaarde,
aldus de onderzoeker.
Overigens verklaarde driekwart
van de artsen die het vragenfor-
mulier invulden, zich wel eens
aangetrokken te voelen tot een
vrouwelijke patiënt. Van de
vrouwelijke gynaecologen had
een kwart deze gevoelens.
Van de respondenten acht 41
procent dit soort gevoelens inac-
ceptabel, maar bijna 59 procent
ervoer ze wél. Dit zorgt voor ge-
wetensconflicten bij de artsen.

binnen/buitenland

’Bartje’ en ’Gorbatsjov’
duiken op in Friesland

OLDEBERKOOP - Het beeldvan Bartje, dat maandagnacht
werd gestolen uit Assen, is weerboven water. Leden van de ou-dejaarsvereniging De Geitefok
uit Oldeberkoop in Friesland
hebben het beeld gestolen en tij-dens de jaarwisseling in hun
gemeente neergezet. Het beeld is
onbeschadigd gebleven.

De diefstal van het beeld verliepvolgens een woordvoerder vanDe Geitefok niet helemaal vol-gens plan. De zeventien leden
van de oudejaarsvereniging pro-
beerden het beeld aanvankelijk
met de hand uit te graven, maar

daarvoor bleek de sokkel te ste-
vig te zijn verankerd.

Daarop gebruikten de zeventien
een auto en trokken Bartje met
enige paardenkrachten omver.
Hierdoor brak de sokkel van het
beeldje af. Bartje bleef daarbij
volgens de zegsman van De Gei-
tefok ongedeerd. Met een briefje
verklaarden de dieven de schade

te zullen vergoeden. De kosten
daarvan zijn nog onbekend.
De politie beschouwt de ont-
vreemding van de replica van de
oorspronkelijke 'Bartje' als een
uit de hand gelopen grap. Er zul-
len geen aanhoudingen worden
verricht.
De oudejaarsvereniging Vesu-
vius-club in het Friese Elsloo
heeft in de nach: van dinsdag op

woensdag het wassen beeld van
Gorbatsjov 'onthuld. Het beeld,
dat tweede kerstdag op klaar-
lichte dag werd ontvreemd uit
het wassenbeeldenmuseum Ma-
dame Tussaud in Amsterdam,
werd om 1.00 uur 's nachts in het
plaatselijke café Het Anker aan
de aanwezigen getoond.

De oudejaarsvereniging heeft
bijna ieder jaar een 'ontvreem-
dingsstunt'. Zo hebben de leden
van de vereniging eerder al eens
de beelden van Ellert en Bram-'
mert uit Drenthe gestolen en
waren ze verantwoordelijk voor
de ontvreemding van een beeld
uit het Deense Legoland.

Oekraïne laat prijzen vervroegd vrij

EG erkent Gemenebest
BRUSSEL - De 12 lidstaten van de
EG zijn bereid achtrepublieken van
de voormalige Sovjetunie te erken-
nen omdat deze zich op hun beurt
bereid hebben verklaard aan de
EG-eisen voor erkenning tegemoet
te komen, aldus een verklaring van
de EG in Brussel.

Het gaat om de republieken Arme-
nië, Azerbajdzjan, Kazachstan, Mol-
davië, de Oekraïne, Oezbekistan,
Toerkmenistan en Wit-Rusland.
Zodra de EG dezelfde garanties
heeft ontvangen van Kirgizië en
Tadjikistan, zullen ook deze repu-
blieken als nieuwe staten erkend
worden, aldus de verklaring.
De regering van de Oekraïne heeft
besloten het vrijlaten van de prijzen
te vervroegen naar vandaag en niet
pas te laten ingaan op 10 januari
zoals eerder was gepland.
Daarmee zullen alle leden van het
Gemenebest van Onafhankelijke
Staten (GOS) vandaag een prijslibe-
ralisatie doorvoeren. Rusland had
enkele weken geleden eenzijdig be-
sloten tot een dergelijke liberalisa-
tie.
De beslissing van de Oekraïne is ge-
nomen om de Oekraïnse markt te
beschermen. Veel basisvoedsel,

zoals brood, olie, worst en suikerzal
volgens de Oekraïnse televisie in
prijs verdrievoudigen. Ook de prijs
van benzine en treinkaartjes gaat
met zon driehonderd procent om-
hoog, terwijl vliegreizen, verwar-
ming en telefoon vijfhonderd pro-
cent duurderworden. Het elektrici-
teitstarief stijgt met 900 procent het
sterkst.

Helmondenaar
sloeg fietser

’zomaar’ dood
DEN BOSCH - De rechtbank in
Den Bosch heeft dinsdag een
24-jarige man uit Helmond ver-
oordeeld tot twaalf jaar onvoor-
waardelijke gevangenisstraf,
conform de eis van de officier
van Justitie, wegens doodslag.
De man, F.v.M., bekende dat hij
in junivorig jaar 's nachts in zijn
woonplaats een hem toevallig
passerende fietser met een hou-

ten paal van zijn rijwiel sloeg.
Daarna beukte hij het slachtoffer
met de paal en met een klinker
op het hoofd. Het slachtoffer,
een 30-jarige man die bij de
nacht-apotheek medicijnen was
gaan halen voor zijn zieke
vrouw, overleed in het zieken-
huis.

Bij psychiatrisch en psycholo-
gisch onderzoek bleek uit niets
dat de verdachte, verminderd
toerekeningsvatbaar is. Officier
van Justitie mr J. Willemsen zei
ter zitting dat hij bij een zo af-
schuwelijk misdrijf zonder mo-
tief of verminderde toereke-
ningsvatbaarheid slechts kon
reageren met vergelding.

Honderden doden
in Vietnam door
wervelstormen

HANOI - Zeker honderd mensen
zijn om het leven gekomen tijdens
twee tornado's in het midden van
Vietnam. Volgens de Vietnamese'
pers worden bijna 500 mensen ver-
mist.
De eerste tornado trof de kust van
de provincie Quang. Ngai, waarbij
78 doden vielen en 298 mensen ver-
dwenen. Ongeveer 300 boten liepen
grote schade op of zonken. Nog
eens 22 mensen kwamen om het le-
ven in de noordelijker gelegen pro-
vincie' Quang Nam-Da Nang, waar
193 mensen worden vermist. Meer
dan 200 boten werden verwoest of
door de wervelstorm losgerukt.

Aantal ongelukken
tijdens wintersport
stijgt schrikbarend
DEN HAAG - De ANWB heeft in
de periode rond de kerstdagen aan
175 landgenoten in de wintersport-
gebieden hulp moeten bieden. Een
stijging van ruim vijftig procent in
vergelijking met vorig jaar, zo meldt
de Alarmcentrale. Toen moesten in
dezelfde periode 115 mensen wor-
den geholpen.

Volgens woordvoerder A. Diepen-
horst van de ANWB zijn er verschil-
lende oorzaken voor deze toename.
„Er zijn veel meer mensen op win-
tersport gegaan. Dit komt door de
goede sneeuw-vooruitzichten voor
Kerstmis en doordat de feestdagen
midden in de week liggen, wat bete-
kent dat werknemers niet veel vrije
dagen voor een hele week vakantie
hoefden op te nemen. Door het
noodweer dat vorige week de Alpen
teisterde, zijn ook veel mensen in
de problemen gekomen. Hierdoor
werden op sommige plaatsen pistes
afgesloten, waardoor andere over-
vol raakten. Dat heeft in enkele
gevallen tot onveilige situaties ge-
leid."
Door het hoge aantal ongevallen on-
der wintersporters heeft de ANWB
de afgelopen twee weken drie extra
gipsvluchten ingezet.

Bij een ski-ongeval in Andermatt in
Zwitserland is een 38-jarige vrouw
uit Nederland om het leven geko-
men. Naar de politie dinsdag mee-
deelde behoorde zij tot een groep
skiërs, die maandag van de Gemss-
tock-helling naar Hospental wilden
afdalen. Op de rotsachtige helling
kwam zij echter ten val. De vrouw
kon niet meer afremmen en stortte
300 meter in de diepte, waarbij zij
dodelijke verwondingen opliep.

puntUit

Roofoverval
Wegens het plegen van een ge-
wapende roofoverval op twee
dienstplichtige militairen in de
Adolf van Nassaukazerne in
Zuid-Laren op 31 augustus vo-
rig jaar is de 22-jarige G.P uit
Ulrum dinsdag door de recht-
bank in Assen veroordeeld tot
drie jaar gevangenisstraf. De
andere dader, C.B. uit Ulrum,
kreeg twee jaar cel opgelegd.

Vergiftigd
In de Indiase stad Bombay zijn
zeker 62 mensen overleden die
op oudejaarsavond een alcoho-
lische drank hadden gedron-
ken waaraan chemicaliën wa-
ren toegevoegd om de smaak te
versterken. De drank, platte-
landslikeur genoemd, werd
verkocht in een staatsbar in het
centrum van Bombay. De be-
drijfsleider en drie medewer-
kers zijn aangehouden op ver-
denking de giftige stoffen door
de drank te hebben gemengd.

Overstroming
In de stad Houston in de Ame-
rikaanse staat Texas zijn dins-
dag bijna 80 huizen over-
stroomd nadat de rivieren
Trinity en Brazos buiten hun
oevers waren getreden. Nog
eens 180 andere huizen worden
bedreigd door het water, dat in
twee decennia niet zo hoog
heeft gestaan. De overstromin-
gen waren het gevolg van de
hevige regenval die een week
vóór Kerstmis enkele honder-
den kilometers stroomop-
waarts begon. In de eerste
week van de overstroming zou-
den in de gehele staat 15 men-
sen zijn omgekomen. Het stij-
gende water nam allerlei giftige
insecten en slangenop zijn weg
mee. Volgens getuigen komen
op ondergelopenkerkhoven de
doodskistenbovendrijven.

Zilvervloot
De Jeugdspaarwet, beter be-
kend als de Zilvervloot, is op 1
januari ingetrokken. Dat heeft
het ministerie van Sociale Za-
ken dinsdag meegedeeld. De
Tweede Kamer ging in mei
reeds in overgrote meerderheid
met het plan tot afschaffen van
de Zilvervloot akkoord. Vanaf
gisteren kunnen dus geen
jeugd-spaarovereenkomsten
met premie van de overheid (10
procent van het gespaarde be-
drag) meer worden afgesloten.
Aan de bestaande contracten
wordt echter niet getornd. Ka-
binet en Kamer menen dat in
de huidige tijd bij tal van ban-
ken reeds voldoende interes-
sante regelingen bestaan die
jongeren tot sparen aanzetten.

Autodiefstal
Een 43-jarige man uit Eersel is
dinsdag door de rechtbank in
Den Bosch veroordeeld tot
twee jaar onvoorwaardelijke
celstraf. Hij roofde en heelde
vorig jaar met twee anderen
een hele serie auto's. De auto's
werden gestolen in Noord-Bra-
bant en België voor illegale
export naar Oost-Europa, voor-
al naar Tsjechoslowakije. In
1990 werden alleen al in Noord-oost-Brabant 680 auto's ont-
vreemd, waarvan er slechts 65
werden opgespoord.

Brand
Bij een brand in een woonhuis
in Leersurn is gisterochtend
een circa 60 jaar oude man om
het leven gekomen. Acht per-
sonen moesten met brandwon-
den en rookvergiftigingsver-
schijnselen in het ziekenhuis
worden opgenomen. Eén van
hen, een vrouw, is er ernstig
aan toe. Een baby kon onge-
deerd uit het huis worden ge-
haald. Over de oorzaak van de
brand is nog niets bekend. De
woning brandde geheel uit en
enkele aangrenzende panden
liepen forse brand- en water-

" schade op. De totale schade
wordt geschat op enkele ton-
nen.

Gijzeling
lEen gewapende man die dins-
dagmiddag in de Amerikaanse
plaats Placentia (bij Los Ange-
les) een bank binnenstapte met
de mededeling dat hij een tas
vol explosieven bij zich had,
heeft zichzelf gedood na gedu-
rende vijfuur 28 mensen in gij-
zeling te hebben gehouden. In
de tas werden geen explosie-
ven aangetroffen.

Zondvloed
Israël is tijdens de jaarwisse-
ling geteisterd door een zond-'
vloedachtige regenval en stor-
men met windstoten van 120
kilometer per uur. In het nood-
weer kwamen vijf Egyptische
zeelieden om het leven toen zij
door zeven meter hoge golven
voor de kust van Israël over-
boord werden geslagen.
Sneeuw en ijs maakten de we-
gen in het noorden van Israël
onbegaanbaar.
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m:cii Vogelzang is volop bezig met het voorbereiden slechts om een paar apparaten. En: Op is Op. Inklusiefpratis inbouw!
van de grote opruiming. Met deze superaanbie- Dus: kom direktenprofiteer. Geenkontant geld? f^-^Ty ~~~—~~~~

■^^^^^^^—SSm dingen geven we u alvast een voorproefje van Maak dan gebruik van de Vogelzang Card. Een IJÉHË
l^rfl«E«ii i i^Vy 'lfc^g" wat u straks van ons verwachten kunt. Maar in gemakkelijke manier van gespreid betalen. |r^g|

onze winkel staatvanzelfsprekend nog veelmeer Ondanks deze onvoorstelbaar lage prijzen gel- m

ïüner mefFiÏÏi^ voordeel op ute wachten. Soms hebben we vol- den bij al uw aankopen de normale Vogelzang jH
automatische of handmatige afstemming! doende in voorraad, 'n andere keer gaat het voorwaarden. Dus... een hele brok zekerheid. f^^^^»
direktfrekwentie intoetsen mogelijk. Keuze- ... Bi-ejggg H^^^^schakelaar voor 2 antennes, overzichtelijke jSi SONY <^MéMlmm ■ SONYCDX-KPI AUTORADIO/CASSETTE/

-449 r *^L*Ü^ Ksj^w| WÊw 38tJ31 natie met de CD-wisselaar voor 10 CD's.be-

PHILIPS eÉ BHPJ KSHI JVCKS-R 500 AUTORADIO CASSETTE- over all disc. Vermogen 4x 20 Watt, loud-

BëSSs^». ':i*v;^' ■ VflJut'v'^-ituS-'9

SCJne |0UCjness prese t scan en antidiefstal- kelbaar. Kompleet met anti-diefstalslede.
PHILIPS FC 870CASSETTEDECK I 1 " SONY CCD-TRIOS HIFI STEREO VIDEO-8 extra mogelijkheden en bedieningsgemak, slede art.nr.362l art.nr.33o3
3 koppen, nabandkontrole, Dolby B/C ruis- MAGNAT PROJECT 3 LUIDSPREKER HANDYCAM Slechts 600 gram in gewicht, Scherpstelling, diafragmaen witbalanskun-

+* f*C\ * Ar^ H+%f\t\onderdrukking, timerschakelaar, regelbare Mooiekolom luidspreker volgens 2-wegsys- maar qua mogelijkhedenflink uit de kuiten nen alle automatisch worden ingesteld. De ,399,- <KH 149^" XMM
vergulde hoofdtelefoonaansluiting en ree teem met basreflex, 30-34.000 Hz frekwen- ?ewassen. Zo kunt u byvoorbee d met digita- maximale opnameduur bedraagt 3 uur en %J \J %/ XW%J +J
mute. art.nr. 13097 tiebereik. Per stuk art.nr. 11179 e super-impose zelf uw eigen teksten en il- deopnamen zyn direktafspeelbaar op ek te- 0HITACHIlustraties aan opnamen toevoegen. De 6x levisie. Verder voorzien van fader, HiFi stereo f¥TFTi^rjJO§O-; CxQlji 599^ "JUU motorzoomlens weet zelfs dekleinste details geluid, LCD-venster en accessoires. -r"*-*3Blll*^^^^^^' ' -^J op te vangen en de variabele sluiter (tot art.nr. 122211 ni^^^^^^^^*^;;;^^^^^^^. 1/4.000-ste seconde) ontbreekt ook niet. De ncAA_. **fl *^%^X^% /^JKBKiPSrtiiiiii ___L*L_.. Jmeegeleverde infrarood afstandsbediening ,2549,- V|WA VA j&Ê ««2§g HSBiHËraL.■I'rLr-JSI voor °Pname"en afspeelfunkties zorgt voor JL %__w %J %_w f f IMR * /jf*

TECHNICSSL-PG IOO ACD SPELER lies zorgen voor optimaal bedieningsgemak K, Hi(|yi Pil cSterEMRDER^0RAD'°'
Watlomoo uto isvermoaen FM slereo

met vier 1-bit MASH D/A convertors met gitale piekmeter. ART.NR. 14454 ■|l tpdprk mpt pn rlnh hanrlpn art nr 7144

M%- OQQ JVCHR.DX2OVHSVIDEORECORDER beeld-voor-beeld Inklusief afstandsbedie- "«S*Ï » OfiQ«aarborgdisCD-editinaenDiskLinkfunk- Kteene^nge^mete^aulomate nmg, o* geso* voor bet enstellen van de '
SONY- jj ;jj ne j—«&>, luisterplezier. Timer voor 1 jaar/8opnamen, FAA / a MLASER

FTT-FFFI^B kabeltuner met een geheugen voor 48 voor- ÜW,- üüfj-gg^ jü^h
■*«"c—-

.■■«wmmal laaaaxJÜll fcm .//D./MJfT ' ~,,.,, LASERAT3Xcomputer

gjg^^l |[ - ' *":''sl'^^2s£:lJl "H^*"*wwp— —— — - — Hifi stereo JIJ Hlpß^ Universele desktop personal computer met

SONY CDP 591 CD SPELER muziekkalender. Inklusief afstandsbediening IBK9 I S i r : —i--, Jl BMB op het moederbord. 14" monochroom
Door toepassing van de unieke 1-bit techno- met volumeregeling, art.nr. 14606 == =S—m MM 18*1 / monitor °P draaivoet, 1 x 31/2 inch 1,44 MB
logie heeft deze een superieure geluidsweer- ■= T^Ë. WÈ / \ floppy disk drive, 40 MB hard disk inkl. MS-
gave met 20 direct select keys, a-b-herhaling *%_f\_f\ 1"!^11 W BB f=p^| DOS 4.01, GW Basic, PC Tools de Luxe d0en
via de afstandsbediening, diverse program- -s§9r *S^f*"# BLAUPUNKTRTV 750 VHS VIDEO- met een digitale leespen met LCD scanner ,rV i» IL.^ Windows 3.0. ARTm 3657
meerfunkties, music scan en overzichtelijk %^ %* RECORDER Deze perfekte videorecorder beeldscherm, geïntegreerd in de afstands- l^^^^^^mêm&A 279§"- O■ClCl
PHILIPS ■■■iiiiiiiiiiiiiiii -11'"! metHlFi stereo geluid, 4 videokoppen, digi- bediening, art.nr. 13867 rffff^l^lijl^ka^Ra\ j

jÉ*f^Hi PEgll ze, voor-en achterwaarts afspelen, stilstaand H7no
_ «fl -^^--^%-^% ro^oon"x^- "~^^^öi .■PPWPbImPW'HI■Bg^^ i^^^"/j]_7__S beeld'slowmotion en nog meer automati' J^w^T -^ ///^"=;;^::^H RaÉJn|g

tllü,^m- 1 sche afspeelmogelijkheden. Wordt geleverd JL%J '%J z' y >Ji

IS 3Üi j ; \ Kompakte telefoonbeantwoorder met vele __. Ilff "ï nnimI^^^^^S^^^g " i n funktieS- EenvoudiQ te bedienen' spraak' Met een s eelduüfvin 3 uur efband
iß| HiJHa!^S=: o 14a, 100 IQ

PHILIPS HIFI SET HiFi dubbel cassettedeck met autoreverse I 1 PHILIPS mmcSk SONY E-240VHG-A VHS VIDEOBAND
Bestaande uit: op beide decks, muziekzoeksysteem en in- iT^^^"l22lll^ MWÊÊ W^ËÊm Met een speelduur van 4 uur per band.
PHILIPS FT 690 TUNER Direkt intoetsen dcx scan, Dolby Ben C ruisonderdrukking. *—— ?v " jsk \W^ShS|SS; ART'NR'49B

van frekwenties, random preset met 29voor- art.nr. 13362 :Sam^^m!llMIIIIIIIIIIIII : ''/yÊ^k ifii: 7A-- J\keurzenders naar keuze in te stellen op FM, PHILIPS CD 604 CD SPELER Voorzien van llllll|iiiiiiiiii II >sÉja lil " éfc"+MG of LG. art.nr. 14811 record sync voor gelijke start met cassette- >■■ va^.t_______m_^^mm
c^-ivT^r _—^s\ .^"

PHILIPS FA 660 VERSTERKER HiFi verster- deck, music scan, 20 nummers program- ITT N0K1A5530 VT MONITOR KLEUREN- en hoofdtelefoon. Inklusief draadloze af- PHILIPS LADER PNC 300 ft mèA^^ %\Tf*W>_ker met 2x 55 Watt uitgangsvermogen, meerbaar, diverse herhaalfunkties en ran- TELEVISIE Bij uitstek geschikt voor kleinere standsbediening, art.nr. 12938 Batterij-oplader voor 1 tot 4 stuks. Inklusief W~ ifllldoorkoppelsysteem voor funktioneren af- domplay. art.nr. 12502 appartementen, voor de logeerkamer of uw 4xNC-accu. art.nr.B466 \M\y^v^^) \* V 1 ;■
standsbediening op komplete set, 7 ingan- ~A g§ Ji _^\f\. caravan, 55 cm beeldbuis, kabeltuner met u~ Ar. *a f\_^\Qt* t^^^MËijturnr
gen en afstandsbediening, art.nr. 12467 194ö7- fcL^i^i 40 voorkeuzeprogramma's, teletekst met 8 J349f XC^f^l \JJ^lt^==S W\
PHILIPS FC 670CASSETTEDECK \__m^W%__w *%J paginageheugen, aansluitingen voor scart \___w %■■# 4^m "%___¥ SONYIüSÓoMUZIEKCASSETTE
Shèrwoodl cT^~~®\ Super cassette, 90 minuten speelduur per
LiÉÉ^ y*\ | OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00 UUR. Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR. Hl-fW®\ cassette. 5 Stuks art.nr 4928iM||| , ii-.ïiriniïi-nl ggk \ DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 09.00-17.00 UUR. l^r^ __ ,| ■CAIE V'v MNBIEDINGENZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN INDE AFBEELDINGEN ALSMEDEKENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN 22t5u #^ WW

lIBSSiMIi I \//| IHIPI1!VflHf11 r~
SHERWOOD E 01330 GRAPHICEQUALIZER \VJ II ■I !■ M MH pSÏfS i
Equalizer met duidelijk afleesvenster. Linker- I \ \i I MM 1 II M_ IflCÉMflllen rechterkanaal apart instelbaar, 2x9 band kJililk J» I MW ■■! ■■ 111 l I fSSfiIHregelaars, art.nr. 15428

Kü^aa,,^ "r"imr"lf"i I*^ I^SS^^"
129 Daar kun jeniet omheen wssiLm*■—%^ M___W+m*mm lIWIIJV ■■■^tf« | BETALEN MET UWPINCODE!

.-^Eindhoven; Hermanus Boexstraat 22. Heerlen: Akerstraat 9. Technische Dienst/Audio inbouwstation: Kruisstraat 12. Maastricht: Wolfstraat 11, M. Smedenstraat 25.
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HET SUKSES VAN
EEN NUMMER 1-POSITIEKAN

EENTONIG WORDEN.
De kans bestaat dat dit een eentonig verhaal wordt. Het gaat namelijk over een sukses

dat al 23 jaar voortduurt, dat van Opel in Nederland.

Het begint al in 1969. Het aantal Opeis dat dan gekocht wordt, is goed voor de

absolute koploperspositie. Het jaar daarna is Opel wederom nummer 1. Evenals het jaar daarna.

En al die jaren daarna.
Nu, in 1992, is het meest gekochte merk in Nederland nog steeds... enfin, u raadt het al.

Wij zijn echter van mening datje in dit soort gevallen bescheiden moet blijven. Daarom willen wij

alle Opel-rijders die aan dit sukses hebben bijgedragen, hartelijk bedanken voor het in ons gestelde
t

vertrouwen. Wij voelen ons daarentegen verplicht niet-Opel-rijders een kleine toelichting te geven.

Vanafhet prille begin is Opel een autofabrikant geweest met een groot kwaliteitsbesef.

Met de wil om auto's te maken die zoveel mogelijk beantwoorden aan de wens van de klant. De

Opel Corsa is daar een uitgesproken voorbeeld van. Een kompakte, uiterst wendbare auto die voor
■

veel mensen het perfekte vervoermiddel blijkt te zijn. Wat trouwens ook geldt voor onze Veetra,

Omega en Senator.

Van een nummer 1 wordt altijd méér verwacht. Daarom is in 1990 de Calibra geïntrodu-
ceerd. Bewondering alom. Een sportcoupé met een Cw-waarde van 0.26. Dat is nog niet geëvenaard.

Een auto die kompleet nieuwe normen stelt, is de onlangs geïntroduceerde Astra. Qua
veiligheid, milieu en techniek is deze auto zijn tijd vervooruit.Voorzienvanhet flankbeschermings-
systeem, gordelspanners, het interieur-luchtrecirculatiesysteem met mikrofilters, etc. etc.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de nieuwe Astra zorgt voor verkoopsuksessen.
Sinds de introduktie in oktober werden er alweer een kleine 20.000 Astra's gekocht. Dus ook

volgend jaar is de kans groot dat...
Het sukses van een nummer 1-positiekan eentonig worden. %^"^CLL \^/

AEHOEWEL...
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Liquiditeit
Het aanschaffen van Nederlandse
en Duitse obligatiesvoor de
somma van 250.000 gulden op een
totaal van een miljoen beveelt hij,
in koor met de meeste
Nederlandse beurswatchers, zeer
aan. De verwachte dalende
economische groei inDuitsland en
in Nederland zal naar zijn
schattingeen lichterentedaling tot
gevolghebben.Dekoersen van
obligatieszullen stijgen,
veronderstelt de Goudse adviseur.
Hij beveelt ten slotte vijftig
procent, een half miljoen dus,
liquiditeitenaan. „Alleen al met
een risicoloze belegging heb je
zeker netto vijfprocent te pakken.
En de inflatie van drieprocent
waarmee jerekening moet houden,
is er danal van afgetrokken."

Het strategische fonds van Veer
Palthe enVote noemt Nico Veer -
hoe'kan het ook anders - een
goede methodevan beleggen, ter
bevestiging waarvan een door Veer
Palthe en Vote gepresenteerde
grafiek op tafel komt. Het
strategische fonds scoort qua
rendement op jaarbasis(7%) hoger
dan het gemiddelderendement bij
obligaties (5,5%) ofaandelen (3%).
„Doen dus," preekt Veer voor
eigen portemonnee.

- Zijn zn vermogende klanten aan
het einde van het jaartevreden?

„Ach, een mens wordt gedreven
door twee slechteeigenschappen:
angst en hebzucht. Als ik aan het
eindevan het jaarbereikt heb dat
de cliënten tussen de achten

twaalfprocent winst hebben
gemaakt, danvind ik datredelijk
en vindt een klant datook
doorgaans een reden om in de
handen teklappen. Maar als een
klant hoort dat de buurman bij de
concurrerende
vermogensbeheerdereen half
procentje meer heeft verdiend op
jaarbasis, dan heb jehierzo nu en
dandepoppen aan het dansen. Zo
simpel werkt dat.Hoe goed ik mijn
werk ook doe. Ik kan altijd beter,"
besluitVeer.

Wilde ganzen
Nu zijn er ook mensen bij wie de
verondersteldetypisch menselijke
eigenschappenals angst en
hebzucht weliswaarniet geheel
afwezig zullen zijn, maar bij wie ze
geen doorslaggevenderol spelen.
Hulporganisatiesin ons land
kunnen daarover meepraten. In
weinig landen wordt zoveel
geschonken aan het goede doel als
"in Nederland.
Bij debetrekkelijkkleine
hulporganisatie als deStichting
Wilde Ganzen in Hilversum zou
men bij een donatievan één
miljoen guldenechter een gat in de
lucht springen. De stichting houdt
iedereweek een kerkelijke
collecte, passend in detraditievan
het oecomenisch protestantisme.
Wilde Ganzen werd 35 jaar geleden
opgericht. „We krijgen vijfhonderd
aanvragen per jaarom projecten in
Nederland, Europa en in deEerste
en Derde Wereld te ondersteunen.
Maar een week heeft maar 52
weken," klaagt algemeen
secretaris Maarten deVries, terwijl
er een portie spijt in zijn stem
doorklinkt.En even zo veel
projecten worden door Wilde
Ganzen gefinancierd. Daarvan
heeft dehelft te maken met
'kerken' en 'christenen' en de
andere helft in het geheel niets.
ledere wekelijkse collecte levert
gemiddeld 50.000 gulden op. Daar
bovenop wordt er aan vrije giften
en dank zij tal van
nalatenschappen jaarlijkstussen
de driekwarten één miljoen
gulden op het gironummervan
Wilde Ganzen overgemaakt.

Dus diedenkbeeldige donatievan
één miljoen gulden aan de
Stichting Wilde Ganzen ziet De
Vries graag komen. Hij heeft zo
zijn wensenlijstje. Hij deelt de
koek in vier gelijke parten van elk
250.000 gulden:

„Steeds meer mensen uit
kerkelijke en niet-kerkelijke
kringen weten deweg tevinden
naar het radiopastoraat dat door
Wilde Ganzen wordt ondersteund.
Hetradiopastoraat wordt gevormd
door twee pastores, van wie de
personele kosten niet uit
omroepmiddelen betaald kunnen
en mogen worden. En zo hoort dat
ook in Nederland, waar kerk en
staat gescheidenzijn. Dat betekent
wel dat er op een andere manier
geldmoet zijn om deze twee
pastores te betalen. Wekunnen er
moeilijk geld voor vragen bij de
mensen die in alle anonimiteit om
hulp vragen. Zij verlangen ten
slotte toch een soort
'biechtgeheim'."

Het tweede bedrag van 25| 00
gulden wilDe Vries steken in de
kosten dietientallen studentenvan
hts'enen universiteiten in
Nederland maken voor onderzoek
ten behoevevan deStichting

Wilde Ganzen. „Tal van
instellingen op het gebiedvan
gehandicaptenzorg houden zich
ook in deDerde Wereld bezig met
het oplossenvan technische
problemen. Vaak zijn dievan.
betrekkelijk simpele aard: hoe
maak je oorstukjesvoor
hoorapparaten, hoe reduceren we
de kosten voor deproduktie van
een hoorapparaat en hoe komen
we op een zo gemakkelijk
mogelijke manier aan
energiebronnenvoor de werking
van gehoorapparaten? Om een
antwoord te krijgen op dergelijke
vragen heeft Wilde Ganzen enkele
jaren geleden besloten te
participeren in een project dat met
medewerking van studenten
onderzoekjes uitvoert. Die jongelui
doen datvrijwilligen gratis. Maar
toch maken ze natuurlijk allerlei
kosten. Graag een kwart miljoen!"

De Vries heeft nogeen half
miljoenover om te besteden.

Het derde project: „Ik wil 250.000
guldenvoor enkele in Chili
functionerende vrouwengroepen
die zon twintig bakkerijtjes
draaiendeproberen te houden. Het
is natuurlijk leuk om tezien hoe
dergelijkevrouwengroepenvijf
broodjes per dag maken, maar dat
heeft geenzin. Er moet
geproduceerd worden. Ze moeten
in hun eigen onderhoud kunnen
voorzien, datkan alleen als jedie
groepjeseen startkapitaal geeft. En
als ik dantoch een miljoen te
besteden heb, geefik hun een
kwart daarvan."

" Algemeen secretaris Maarten de Vries van Wilde Ganzen: 'In ieder geval een kwart
miljoen voor de instandhouding van het radiopastoraat.'

" Veer, beleggingsadviseur in Gouda: 'Hoe ik ook adviseer en beleg, het kan altijd beter.

extra

Wat te doen met een miljoen

7A*__________m e bestaan. Dames en
heren op leeftijd die- alsofhet
uit de lucht komt vallen - een
miljoen te besteden hebben. Of
meer. Vermogensbeheerder
Nico Veer in Gouda weet het
zeker. En hij spreekt uit
ervaring. Het zijn vaak
echtparen die hun
familiebedrijfje verkocht
hebben en er het bedrag van
minimaal dezes nullen aan
overhouden. Zon twintig keer
per jaar stapt er zon miljonair
binnen - iemand met minder
wordt niet geholpen - in het
statige pand van VeerPalthe
en Vote aan de Goudse
Oosthaven. Ze vragen hem dan
er voor te zorgen dathet
miljoen over bijvoorbeeld
twintig jaarnog even veel
waard is als nu.

„En dat is om te beginnen al
een heleklus," zegt Veer.
„Bedenk dat een in 1975 aan de
kant gelegd briefjevan
honderd gulden in 1990 nog
maar een waarde had van 58
gulden." Hét advies
Wat-Te-Doen-Met-Een-Miljoen
luidtwat Veer betreft dan ook:
Stop hetnooit in een oude sok
ofaanverwante kleding-
stukken. „Alleen alom de
gevolgen van inflatie te
ontlopen moetje beleggen."

De meeste cliënten
verwachten van een type als
Veer een advies datniet alleen
uitzicht biedt op 'zekerheid',
maar ook op 'rendement. De
proef op desom: als we Veer
het bedrag van één miljoen
gulden zouden brengen, op
welkewijze zou hij het
momenteel aanwenden?

Onze raadsman: „Je moet het
risico zo goed mogelijk
spreiden.Er heerstnu geen
goedklimaat om in aandelen te
beleggen. Van dat miljoen zou
ik daarom niet meer dan
twintig procent beleggen in
aandelen.En dan speciaalin
deregio Europa. Aandelenvan
banken zijn zeer sterken dus
aan te bevelen. De
vooruitzichten in deVS zijn
niet zo best. En Japan heeft net
een periode van groeiachter de
rug. In beide landenzou ik
daarom nu geen aandelen

nemen. De resterende vijf
procent van het eerste kwart
wil ik besteden aan aandelen
in de zogenoemde opkomende
landen in het Verre Oosten en
dan in het bijzonderKorea,
Thailand en Indonesië.Wat
Europa betreft zijn
Griekenland en Portugal de
landen waar jevertrouwen in
kunt hebben," zegt Veer, die
iedere verstandige rijkaard
aanraadt 'Oost-Europa' te
mijden.

Als ik een miljoen zou
hebben... Nou, dan wist ik
het wel. Wie droomt daar

nooit van? Verre reizen
maken, een huis-op-stand

kopen ofeen super-de-luxe
automobiel, ofbeleggen en

er later van profiteren. Of
het geweten sussen en

' 1.000.000 gulden schenken
aan een goed doel. We

rekenen ons heel even rijk
en vragen de

vermogensbeheerder hoe
hij het gefantaseerde

fortuin zo kan beleggen of
beheren, dat we er later ook

nog wat aan hebben. Een
hulporganisatie maken we

even blij met de kapitale
dode mus. En in een
exclusieve catalogus

snuffelen we naar wat we in
ruil voor 1 miljoen per

postorder thuisgestuurd
kunnen krijgen.

door

JOS VAN
DEN CAMP

" 'Assiette de Poisson', voor een bedrag van een miljoen precies op een briefkaartje te bestellen.
Foto: ROLAND DE BRUIN

Mensenrechten
De vierde en laatste bijdrage wil
De Vries besteden aan twee
mensenrechtenorganisaties. De
ene is het project 'Safety of
Joumalists,' oogezet door
journalistenorganisaties.„In
IKON-kring zalkomend jaar
worden herdacht dat het tien jaar
geleden is datvier
IKON-journalisten tijdens hun
werk in El Salvador werden
vermoord. Voor hun nabestaanden
is een goed pensioen geregeld.
Maar jaarlijksworden over de hele
wereld ongeveer drieduizend
journalisten gemarteld of
vermoord. Een deelvan hen
verdwijnt gewoon. Voor de
slachtoffers en de nabestaanden
zou ik een fonds wensen. Eigenlijk
vind ik dat dat zelfs gevoed moet
worden doorWesteuropese
journalisten."

De andere op een
mensenrechtenorganisatie
gelijkendeclub die - als het aan
De Vries ligt - geldmoet krijgen is
de JohannesWierstichting diezich
druk maaktover medicijnproeven
diegrote farmaceutische bedrijven
in Derde Wereldlanden doen op
nietsvermoedende burgers. De
JohannesWierstichting
ondersteunt verder deartsen die
waar ook ter wereld de
mensenrechten aan dekaak
stellen, maar in die strijd
tegelijkertijd slachtoffer worden.
Het geld dat ik eraan wil besteden
zou ten goede moeten komen aan
onderzoeksmissies.En verder zou
een klein deelvan dat bedrag
gestoken moeten worden in het
werven van meer Nederlandse
leden: verplegers en artsen," luidt
devoorlopig laatste wens van De
Vries.

Weggeven is mooi, maar we
kunnen ons natuurlijk ook gewoon
iets voor onszelfaanschaffen. lets
bijzonders.

In hetBeierse Pfarrkirchen, niet
vervan München, is het meest
exclusievepostorderbedrijfvan
Europa gevestigd. G&M, genoemd
naar de oprichters Ulrike Galster
en Nicolaus Marten, stuurt
jaarlijksaan derijksten der aarde
dezestig pagina's
kleurencatalogus. De klant is er
letterlijkkoning, soms zelfs keizer.
Niet alleen koninginBeatrix en
haar familie, ook de koninginnen
van Engeland en Zweden en de
koning van Spanje zijn in het
adressenbestand opgenomen.
Verder gaat hetboekwerk naar
'potentaten' (die term gebruikt
G&M zelf) als koning Husseinvan
Jordaniëen prins Abdallah
Al-Faisal Ibn Abdulaziz van
Saudi-Arabië, maar ook naar Joan
Collins, Julio Iglesias, Peter
Alexanderen natuurlijk naar de
rijkste man ter wereld: sultan
Hassan al Bolkiah van Brunei.

Galster en Marten ontdekten
midden jaren tachtigdit gat in de
markt. Grootste klus was het
verzamelen en registreren van de
tienduizenden adressenvan
prominenten uit de economische
en financiële wereld, de hoge adel,
de sport, cultuur en politiek. De
catalogus bevat meer dan
driehonderdartikelen met een 'gezamenlijkeverkoopwaarde
waarde van honderd miljoen DM.
Keus genoeg dus om ons bedragje
van slechts 1 miljoenkwijt te
raken.

Op pagina 1 zitten we meteen al
goed. Daarop staat een
kleurenafbeelding van het uit 1915
daterende schilderij 'Assiette de
Poisson' van de Franse
impressionist Pierre Auguste
Renoir (1841-1919). Het
olieverfschilderij is al vele
tientallen jaren aan het oogvan het
publiek onttrokken, omdat in het
bezit van een onbekende
particulier is. Voor het laatst is het
in 1947 op een tentoonstelling over
impressionisten in Brussel
getoond. Achterin depost-
ordergids treffen we het
'prijslijstje'aan. Artikelnummer
3463004(Assiette dePoisson):
890.000 DM. Omgerekend tegen de
geldendekoers van 1,124 komen
we uitop precies fl 1.000.000. Het
doet op zijn minst vermoeden dat
het olieverfschilderij in het bezit is
van een Nederlander. Mochten we
Assiette dePoisson aanschaffen,
danhebben we het schilderij
weliswaarbinnen één week in
huis, maaris het kapitaal wel
gelijk schoon op.

Diamanten golfbal
Dat doet ons toch besluiten de
catalogus verder door te bladeren.
Wat we in ieder geval nietkunnen
aanschaffen is het levensgrote en
1.960.000 gulden kostende portret
van koningin Henriëtte Maria van
Engeland, tussen 1632en 1641
tijdens diens verblijfin Engeland
geschilderd door Antony van
Dijck.

Wat jammernou, de massief
goudenen van briljanten
voorziene wereld-tijdklok ('zonder
nerveus tikkende secondewijzer')
gaat onze begroting net iets te
boven: wekomen 67.325 gulden te
kort. Daarentegen kunnen we de
in miniatuur uitgevoerde en
ongetwijfeld nietbij Bart Smit
verkrijgbare Mississippi-raderboot
wel nognet kopen (876.330
gulden). Wekunnen het miljoen
echter ook verdelen over aan
diamanten golfballetjes a 295.705
gulden, een dekbed voor 3741
gulden en 25 cent, een kristallen
kroonluchtervan 199.645 gulden of
een bronzen borstbeeld
voorstellende dekunstenaar
Salvador Dali a 11.010 gulden.
Paleizen, kastelen en eilanden
worden dit jaar, in tegenstelling tot
andere jaren, niet in de
postordergids aangeboden.

Wat voor ons een droom blijft, is
voor een groeiende groep haalbare
werkelijkheid. In het in 1988
uitgegeven boekje 'Zes Nullen en
Meer' valt te lezen datNederland
midden jarentachtig naar
schattingruim 22.500 miljonairs
telde. Volgens een schattingvan
eind vorig jaarzouden het er
inmiddels al ruim 35.000 zijn. Den
Haag had met 1205 personen de
meeste miljonairs binnen de
stadsgrenzen, Bloemendaalen
Wassenaartelden procentueel
gezien de meest vermogende
lieden.Tezamen bezaten alle
Nederlandse miljonairs volgens de
onderzoeker enkele jarenterug al
fl 59.626.100.000,00.

Genoeg dusom wat leuke dingen
mee te doen, dunkt Veer, De Vries
en G&M.

Donderdag 2 januari 1992 "7Limburgs dagblad J
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Goedemorgen, heeft u er ook zon zin in? De feestdagen achter
de rug, de vakanties nog ver weg en toch al volop energie ...
daar moet je misschien MEGA LIMBURG voor heten. Want in
MEGA LIMBURG hebben Limagas en PLEM hun energie
verdubbeld. Ook de Energiedistributiebedrijven Venlo (EPV),
Roermond (EBR) en Sittard (EBS) horen nu bij MEGA LIMBURG.
Öp 1 januari is deze samenwerking helemaal officieel geworden.
MEGA LIMBURG staat voor méér dan alleen gas en stroom. Wij
helpen u ook met ideeën en geven advies over kostenbesparende
voorzieningen. Wij gaan een heel pakket aan milieu-activiteiten
uitvoeren. En natuurlijk bezorgen wij ook dit jaar alle energie die
u nodig heeft dag in, dag uit bij u thuis. Maar dat was u
inmiddels al van ons gewend.

lil

LIMBURG
DE NIEUWE NAAM VOOR GAS EN STROOM

Als u informatiewilt, vragen heeftover bijvoorbeeld een rekening, of als u een storing wilt melden,kunt u voorlopig gewoon terechtop debekendetelefoonnummers en adressen.



IRA-verdachten
niet in cassatie

Meningsverschil ontaardt in ’ontslag’

Pastoor in onmin met
school over catechese

£e- _ _
j'__,__, ,Voorzitter J. Brouns van de Stich-

tingKatholiek Onderwijs Papenho-
ven-Grevenbicht, waaronder de
Pastoor Franck-school. valt: „De
nieuwe catechese is in feite de oude
versie, die in een nieuw jasje zit.
Het grote verschil is dat de levens-
beschouwelijke methode die we al
lang in gebruik hebben, met alleen
is gestoeld op feitenkennis, maar
ook op het aanvoelen van de gods-

dienst en het kweken van de be-
langstelling ervoor van kinderen,"
ieg^ Brouns uit.

Het schoolbestuur kwam uiteinde-
lijk tot de conciusie dat er geen
behoefte was aan een nieuwelesme-
thodepastoor Van Home deelt deze op-
vattingen absoluut niet. Hij was ook
niet bereid water in de wijn te doen,
toen het schoolbestuur een compro-

mis op tafel legde.
Een compromis waarin beide par-
tijen zich konden vinden, bleek
echter niet terealiseren. Het school-
bestuur stuurde Van Home daarop
een aangetekende brief, waarin
hem met onmiddellijke ingang de
catechese-les werd verboden.
Die briefkwam zo hard aan dat Van
Home de school nu mijdt, hoewel
het schoolbestuur hem in het ge-
heel niet de toegang tot het gebouw
heeft ontzegd. De pastoor bevestig-
de gisteren dat het zijn eigen beslis-
sing was, de communicantjes niel
in het schoolgebouw, noch ondei
schooltijd te zullen voorbereiden.

Van Home wil daarvoor uitwijken
naar de pastorie. „De ouders leg ik
de situatie uit en ik merk dat ze
daarvoor begrip tonen. Ik was hel
eigenlyk ook al eerdervan plan," al-
dus de pastoor.

Politie in Limburg had weinig te doen tijdens jaarwisseling:

’Zelden zo kalm geweest’
Van onze verslaggever

HEERLEN - Het nieuwe jaar is ook in Limburg opmerkelijk
rustig ingeluid. In de Oostelijke Mijnstreekkonden de politie-
posten van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum opeen enkele aanhouding en een brandje na geen opzienbarende
gebeurtenissen melden. In tegenstelling tot voorgaande jaren
Vonden er vonden nauwelijks arrestaties plaats wegens open-lrJke geweldpleging, brandstichting of diefstal. Ook het aantalongelukken viel mee. „Het is zelden zo kalm geweest," zo
J^eldde een politiefunctionaris. „Ook waren er weinig klach-ten over overlast door vuurwerk."

Zwaar gewond
bij aanrijding
SCHINNEN - Een automobilist heeft
gisteravond omstreeks zeven uur op
de provinciale weg Doenrade richting
Hoensbroek een overstekende vrouw
geschept. Het slachtoffer werd met
zware verwondingen overgebracht
naar het ziekenhuis in Heerlen. Na de
aanrijding heeft de politie gedurende
twee uur de provinciale weg afgezet
en het verkeer omgeleid. De automo-
bilist is door de politie aangehouden
en naar het politiebureau in Beek ge-
bracht. Over de oorzaak van het on-
geval wilde de politie gisteravond nog
niets loslaten.

Duivendieven
aan de haal
EPEN - Dieven hebben in de nacht
van maandag op dinsdag gepoogd in
te breken op het duivenhok van de
bekende melker Jean Hausoul in
Epen. Door het beveiligingsalarm zijn
ze waarschijnlijk op de vlucht gegaan.
Ze hadden zich toen al met een boor
op verschillende plaatsen door de zij-
wand van het hok gewerkt waar de
kapitale topduiven zaten. Volgens de
rijkspolitie van Gulpen, die met het
onderzoek bezig is, moet men ge-
werkt hebben met een accuboor om
zo min mogelijk lawaai te maken.
Jean Hausoul is een zeer succesvolle
lange-afstandsspeler die dit jaar per-
centagegewijs de beste speler van
Nederland was. Hausoul looft een
grote beloning uit voor diegene die
tips kunnen geven die tot opsporing
kunnen leiden van de dieven. Tele-
foon: 04455-1634.

Man beschoten
in Landgraaf
LANDGRAAF - Een 22-jarige Land-
gravenaar is dinsdagavond rond
kwart voor tien in zijn woonplaats met
een luchtbuks in het gezicht gescho-
ten. Daarbij raakte hij licht gewond.
De man liep met enkele vrienden over
de Brunssummerweg. Toen er een
auto passeerde, voelde de Landgra-
venaar plotseling een pijnscheut in
zijn kin. Bij behandeling in het Bruns-
sumse ziekenhuis bleek er een wind-
bukskogeltje in te zitten.
De politie neemt aan dateen inzitten-
de van de passerende wagen op het
groepje geschoten heeft. Het gaat om
een witte Volvo, met op de achterkant
een zwarte, open spoiler.

In actie
voor wezen
SITTARD - De Philharmonie in Sit-
tard heeft een massale oproep ge-
daan voor een hulpactie aan circa
350 Joegoslavische kinderen, meren-
deels wezen, die in Valjevo verblij-
ven. In een brief aan leden, ouders en
sympathisanten van de harmonie
stelt het inmiddels opgerichte actieco-
mité zich ervoor garant dat de hulp op
de goede plaats terecht komt. Vol-
gens comité-lid W. Derks is de hulp
bestemd voor kinderen uit heel Joe-
goslavië, die in Valjevo terecht zijn
gekomen. De initiatiefnemers bena-
drukken dat het gaat om een humani-
taire actie. Het actiecomité besloot de
oproep te doen, nadat vanuit de Ser-
vische stad Valjevo een dergelijkver-
zoek was gekomen van de Vereni-
ging Vrienden van Sittard. Valjevo
onderhoudt sinds enkele jaren innige
vriendschappelijke banden met Sit-
tard, maar door de schermutselingen
in Joegoslavië zijn de meningen over
de instandhouding van deze jumela-
ge verdeeld geraakt.

Niet terug
na verlof
MAASTRICHT - Na een wilde ach-
tervolging heeft een patrouille van de
Maastrichtse gemeentepolitie dins-
dagnacht een 3C-jarige Maastricht-
enaar aangehouden diena verlof niet
was teruggekeerd in de Sittardse ge-
vangenis De Geerhorst. Hij werd als
'oude bekende' opgemerkt terwijl hij
in een personenauto over de Terblij-
terweg reed. Toen hij zich herkend
wist, voerde de man zijn snelheid op
tot 160 kilometer per uur. In Berg en
Terblijt kwam hij blijkbaar tot bezin-
ning en zette hij de wagen aan de
kant. Nog diezelfde dag werd hij over-
gebracht naar het Huis van Bewaring
in Vught.

Drs Naftanielnaar Meerssen
MEERSSEN - Drs Ronny Naftaniel
uit Den Haag spreekt zondagmiddag
5 januari om 15.00 uur in de synago-
ge, Kuileneindestraat 22a, te Meers-
sen over: 'De betekenis van Israël
voor de Joodse gemeenschap, die
buiten Israël leeft.
Drs Naftaniel is directeur van het
Centrum Informatie en Documentatie
Israël. Hij voltooide zijn opleiding eco-
nomie aan de Universiteit van Am-
sterdam, is bestuurslid van het Over-
legorgaan voor Joden en Christenen
en voorzitter van het Israëlische Rode
Kruis, afdeling Nederland. Elke be-
langstellende is van harte welkom.

heid gereedschap, eigendom van
bouwbedrijf Claessens uit Meers-
sen, in vlammen op.

Geleen
Ook in de Westelijke Mijnstreek
was het tamelijk rustig. In Bom,
Susteren en Schinnen kreeg de po-
litie eergisteravond geen enkele
melding binnen. In Beek bleef de
schade beperkt tot enkele klachten
over het afsteken van vuurwerk in
brievenbussen.

By een shoarmatent aan het Wilhel-
minaplein in Stem liepen de feeste-
lijkheden echter uit de hand. Een
vijftiental jongeren uit Echt, Beek
en Valkenburg ging daar rond 4.30
uur met elkaar op de vuist. De
Steinder politie joeg de groep met
hulp van de korpsen uit Sittard, Ge-
leen en Beek uit elkaar. De jonge-
ren waren volgens de politie onder
invloed van alcohol. Er vielen geen
gewonden.

Ook in Geleen en Sittard gingen di-
verse jongeren met elkaar op de
vuist. In Sittard bleven de ongere-
geldheden beperkt tot enkelekleine
knokpartij tj es in cafés. In Geleen
ontstond rond 4.30 uur een vecht-
partij op de Groenstraat. De politie
van Geleen wilde echter geen nade-
re informatie verstrekken, omdat
het onderzoek nog loopt.

" Bij de gemeentelijke
herindeling werd Land-
graaf geboren. Gisteren
werd het 10-jarig bestaan
van de gemeente óp~-fe^
dieke wijze gevierd. Bur-
gemeester Coenders en
expediteur Janssen staan
voor de vrachtwagen die
de naam Landgraaf in
binnen- en buitenland
meer bekendheid moet ge-
ven.

Foto: CHRISTA HALBESMA

maal in de gedachte van een door-
sneeburger."

Winst
De herindeling begint nu haar
vruchten af te werpen volgens
Strous, vooral op bestuurlijk ge-
bied. Op langere termyn zal het
profijt nog toenemen. „De winst be-
staat daaruit dat raadsleden iets
verder van de burgers afzijn komen
te staan. Dit komt - zeker in kleine
kernen - de objectiviteit belangrijk
ten goede." Ook het wethouder-
schap is professioneler geworden
na de herindeling. „Het ambt wordt
beter betaald en trekt dus bekwa-
mere mensen aan."

Het algemene effectvan de gemeen-
telijke herindeling noemt Strous
'gematigd positief. „Herindeling is
niet hét middel voor bestuurlijke
problemen, maar slechts één van de
vele middelen. Daarop moet je je
niet blind staren."

(ADVERTENTIE)

weer
Wij ruimeirecht op

20-30-40%
Korting
Dames & herenkollektie

Nivoo
Kerkplein 13,(glaspaleis) Heerten

Eigen dorp idealeplaats voor sociale leven

Herindeling sloeg
geen grote wonden

Binnenbrandje
door vuurpijl

Maasbracht - Het nieuwe
Jaarwas net twee minuten oud,
toen de bewoners van een
Pand aan de Binnenweg in
Maasbracht werden geconfron-
teerd met een uit de koers ge-
*aakte vuurpijl, die door de
ruit het huis binnenvloog.
De brandende pijl kwam ineen zetel terecht, die in brand
""aakte. Niemand van de aan-
wezige bewoners werd even-
wel geraakt. De stoel werd inallerijl naar buiten gegooid.

Er kon niet worden voorko-
ken, dat er een brand- en roet-
Schade van enkele duizenden
guldens ontstond.

Het 'incident' leverde de nodi-
ge gespreksstof op en de con-
clusie was, dat de afsteker vanhet vuurwerk de rekening ge-
presenteerd gaat krijgen.

De politie in Roermond sprak giste-
ren van een zeldzaam rustig verlo-
pen jaarwisseling. Ondanks het feit
dat het behoorlijk druk was in de
stad zijn nergens noemenswaardige
ongelukken of ongeregeldheden ge-
weest.

Roermond

Alleen dinsdagavond moesten poli-
tie en brandweer in touw komen
wegens een brand in een leslokaal
van deLBO-school aan deOdgerus-
straat. Omstreeks half tien brak er
op meerdere plaatsen in het lokaal
brand uit. De brandweer -was snel
ter plaatse en kon het vuur blussen.
Volgens de politie is er sprake van
brandstichting.

_ (ADVERTENTIE)

weer
Wij ruimerrecht op

20-30-40%
Korting
Dames & herenkollektie

Denim__ Promenade 58, Heerlen ken te zijn

In de Veldstraat werd die avond
ook een bewusteloze man aange-
troffen. Toen men hem naar deEer-
ste Hulp van het ziekenhuis had
gebracht, bleek de man stomdron-

Van onze verslaggeefster

VOERENDAAL - De wonden dié
de gemeentelijke herindeling in
Limburg op de kop af tien jaar gele-
den heeft veroorzaakt, zijn voor het
merendeel genezen. De gemeente-
grenzen blijken, anno 1992, niet zo
belangrijk als toendertyd werd ge-
dacht. Het sociale leven speelt zich
nog altijd voornamelijk af in het ei-
gen dorp of de buurtgemeenschap.
De gemeente is net zoals vóór de
gevreesde herindeling niet meer
dan een 'bestuurlijke paraplu. Al-
leen gaan nu meerdere kernen
schuil onder het doek.

De overgrote meerderheid van de
Zuidlimburgers staat onverschillig
tegenover de herindeling. „De sa-
menvoeging van de kleine gemeen-
ten blijkt minder rampzalige gevol-
gen te hebben dan de tegenstanders
vreesden, maar blykt ook minder
rendement op te leveren dan de
voorstanders geloofden," meent
Hub Strous.

Klimmen
De burgemeester van Voerendaal
heeft de Zuidlimburgse samenvoe-
ging aan den lyve ondervonden. Op
1 januari 1982 ging Klimmen op in

Voerendaal, met Strous als eerste
burger. „Oorspronkelijk zou Klim-
men samengaan met Valkenburg
maar dat leek ons geen goed idee
We hebben de handen ineen gesla-
gen en zonder al te veel trammelanl
ons doel gerealiseerd."

Volgens Hub Strous is de commotk
van de tegenstanders bij de herin
deling, die op 1 januari 1982 een fei'
werd, even fel overtrokken als de
argumentatie van de voorstanders
„Het maatschappelijk leven wordi
slechts marginaal beïnvloed dooi
het bestuur. Ik snij in mijn eiger
vlees als ik het zeg, maar de ge
meente is écht geen 24 uur per et

Bedrijfjes beloofden
financiële oplossing

, Vervolg von pagina 1

- In Duitse krantenpersenenen in de zomer van 1991■Ueine advertenties waarin bedryf-les met namen als 'Justform Com-j^unications' financiële oplossingen
beloofden voor iedereen die drin-
gend veel geld nodig had. Mensen
jue op de advertenties reageerden,

kregen fantastische voorstellen te
toren. Zo werd een middenstander
■JJt Bad Schönborn voorgespiegeld
j*at hij 1,2 miyoen mark kon lenenkgen slechts 7 procent rente. De
kredietverschaffers zeiden desge-
vraagd dat ze zo goedkoop konden"itlenen, omdat het om zwart geldSing. Er zou een miyardenkapitaal

zijn uit de drughandel
*h andere activiteiten die het dag-

niet kunnen verdragen.

ging de kapitaalverschaffers
ïvs niet om een hoge rente, maar

een onopvallende manier om
■>Un zwart geld wit te wassen. Wie
Jeld wilde lenen, hoefde geen on-

derpand te verschaften, er werd al-
leen een bedrag ter dekking van de
kosten verlangd. Zo moest de mid-
denstander uit Bad Schönborn zon
40.000 mark in contanten aan zijn
'weldoeners' overhandigen. Sinds-
dienheeft hij echter taal noch teken
van de 'financiers' gehoord, laat
staan dat hij de toegezegde 1,2 mil-
joen mark ooit heeft mogen ontvan-
gen.
Op deze simpele manier zijn vorig
jaar vele honderden Duitse zaken-
lieden bedrogen voor in totaal een
flink aantal miljoenen. Zelfs een

voormalig commissaris van politie
en een beleggingsadviseur behoren
tot de slachtoffers. Ze betaalden al-
lebei een kwart miljoen in de ijdele
veronderstelling spotgoedkoop 3,5
miljoen mark te kunnen lenen.

Volgens Der Spiegel kunnen de fi-
nanciële oplichters nog steeds on-
gestoord hun gang gaan, hoewel er
al veel aangiften zijn gedaan bij de
politie. De financieringsfirma's in
Duitsland veranderen regelmatig
van naam en adres om hun sporen
uit te wissen. De top van de organi-

satiewerkt tot dusver - ongrijpbaar
voor de Duitse politie - vanuit Ne-
derland en Luxemburg.

Zo kwamen mensen die op de ad-
vertenties van Justform reageerden,
via omwegen terecht by Dealworth
in Landgraaf, waar ze na betaling
van een inschrijfbedrag aan hun
miljoenenlening zouden worden ge-
holpen. Dat inschrijfbedrag moest
contant worden betaald, want de
Dealtworth-medewerkers, de Ne-
derlander J. K. (43) en de Duitser F.
S. (40) hadden volgens Der Spiegel

een uitgesproken hekel aan che-
ques. <

Londen
Na Landgraaf volgde echter meest-
al nog een reis naar Londen, waar
opnieuw betaald moest worden om
de lening te krijgen. Maar uiteinde-
lijk bleken de financiers zelfs niet
één mark te willen uitlenen. Wie na
weken wachten ongeduldig naar
Landgraaf belde, werd met smoes-
jes zoet gehouden. En wie naar
Landgraaf wilde komen om de zaak
eens uit te zoeken, werd bedreigd.
Volgens der Spiegel hebben J.K. en
F.S. inmiddels in een reactie laten
weten dat zij te goeder trouw heb-
ben gehandeld en zelf ook het
slachtoffer zijn geworden van be-
driegers.
Het bleek dinsdag niet mogelijk
verdere reacties los te krijgen. Bij
Dealworth Investments aan de
Baanstraat in Landgraaf werd niet
opengedaan. De telefoon van het
bedrijf is zeer recent afgesloten...
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Van onze verslaggever
GREVENBICHT - De pastoor vanGrevenbicht zet geen stap meer in
de katholieke basisschool van het
"taasdorp. Tussen de pastoor, H.
van Home, en het schoolbestuur
Mondde .een hooglopend conflictpver de lessen catechese uit in het
ontslag' van de pastoor (als niet-
Secontracteerde leerkracht).

Pc aanleiding tot het conflict is de
'n 1990 nieuw uitgegeven catechese
van het bisdom Roermond; en het-- bindend - advies van bisschop
Gijsen om het nieuwe naslagwerkje
en de werkboekjes voor de leerlin-gen ook te gebruiken op de katho-lieke scholen.
Het bestuur van de Pastoor Franck-
school, waar Van Home catechese-les gaf, besloot vast te houden aan
ue reprfs iarpn aphrniktp Ipsmpthn.

Van onze verslaggever
DEN BOSCH/HEERLEN - De vry-
gesproken IRA-verdachten Gerard
Harte, Scan Hick, Paul Hughes en
Donna Maguire gaan niet in cassatie
tegen de beslissing van het Hof in
Den Bosch om het kwartet geen
schadevergoeding te geven.

De vier hadden schadevergoedin-
gen van 50.000 tot 70.000 -gulden

geëist, omdat ze ongeveer een jaar
in de gevangenis hebben gezeten op
verdenking van de moord op twee
Australische toeristen.

Volgens mr Ruud Bom, de raads-
man van Hick, hebben verdere juri-
dische stappen geen zin. „Bij cassa-
tie gaat het erom dat de Hoge Raad
bekijkt of de wet op de juiste wijze
is toegepast. In dit geval lijkt me
een inhoudelijke toetsing niet mo-
gelijk.Einde verhaal dus," aldus de
advocaat.

Volgens het Hof hebben Harte,
Hick, Hughes en Maguire het deels
aan zichzelf te wijten dat ze zo lang
achter de tralies hebben doorge-
bracht. Ze maakten vrijwel perma-
nent gebruik van het zwijgrecht en
stelden zich tijdens de processen in
Roermond en Den Bosch uiterst te-
rughoudend op. De vier krijgen wel
een vergoeding van enkele duizen-
den guldens per persoon voor ge-
maakte onkosten.

Itl het Mergelland brachten enkele
Politieposten zelfs geen mutatie aan
'fi het rapportenboek, zo rustig ver-lep de jaarwisseling.Alleen in Berg
Onder de gemeenteValkenburg aan
(*e Geul moest de lokale brandweer
°P Oudejaarsavond omstreeks half
2es uitrukken voor het blussen van
|®n brand in een bouwkeet aan deSchansweg. Het vuur is vermoede-
|j)k doorvuurwerk ontstaan. Met de"^et ging een onbekende hoeveel-
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t
Een beetje.
Sterven doe je niet ineens
maar afen toe een beetje
en alle beetjes die jestierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijlszelfontgaan.
Je zegt: Jk ben wat moe"
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe...

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op
58-jarige leeftijd, voorzien van de h. sacramen-
ten, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Mia Willems
echtgenote van

Chel Sangers
Heerlerheide: Chel Sangers
Heerlerheide: Hans Sangers

Simpelveld: Annemie en Jos
Engelberts-Sangers

Landgraaf: Jan en Nicolle
Sangers-Jeurissen
Familie Willems
Familie Sangers

6413 SP Heerlen, 31 december 1991
Netelstraat 32
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 4 ja-
nuari om 11.00uur in de parochiekerk H. Corne-
lius te Heerlerheide-Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, in zijn
eigen omgeving, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, op de leeftijd van 81 jaar, mijn

.lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
grootvader, overgrootvader, schoonDroer, oom
en neef

Sjeng Benen
Begiftigd met de ere-medaille in de

ordevan Oranje-Nassau
Ere-burger van de gemeenteGulpen

echtgenootvan

Nelke van Gooi
Gulpen: Nelke Benen-van Gooi
Gulpen: Peter en Philma Benen-Habets

Rosan - Ron, Ruger
Corina en Alex

Gulpen: Hub en Silie Benen-Heuts
Chantal

Gulpen: Ton Benen t
Gulpen: Janen Aline Benen-de Weert

Kirsten - Raymond
Birgit - Toussaint
Familie Benen
Familie Van Gooi

6271 AX Gulpen, 30 december 1991
Nieuwstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 4 januari 1992 om 10.30 uur in de deke-
nale kerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna
begrafenis op het kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, vrij-
dag om 18.40 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mee dat
na een liefdevolle verzorging in het verpleeg-
huis Schuttershof te Brunssum, op 85-jarige
leeftijd, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, onze lieve en zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Fiena Meijers
weduwevan

Jacob Bremen
Brunssum. Mia en Toon van Gogh-Bremen
Brunssum: Nelly en t Alex Bremen-Janssen
Brunssum: JanBremen

Meers: Annie en JulesDemandt-Bremen
Brunssum: t MartinBremen
Brunssum: Margreet en JanTimmer-Bremen
Brunssum: Jeanny en Harrie

Hoenen-Bremen
Oirsbeek: Sjefen Maria

Bremen-Wintraecken
Brunssum: Marlies en Nico

Stevelmans-Bremen
Schinveld: Kitty en Wilfried von der

Ruhr-Bremen
en haar kleinkinderen
Familie Meijers
Familie Bremen

31 december 1991
Verpleeghuis Schuttershof
Corr.adres: Vossenleen 14, 6441 SM Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.Avondwake, vrijdag om 18.45 uur in de hiernate noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat teBrunssum, zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op zaterdag 4 januari om 10.30
uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-kerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-wen.

Wegens een sterfgeval is

Kapsalon
Stevelmans-Bremen

Kasteelstraat 58 te Brunssum
zaterdag 4 december de gehele dag gesloten.

I t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons
betekend heeft geven wij u kennis dat na een
kortstondige ziekte toch nog vrij plotseling en
voorzien van de h.h. sacramenten der zieken in
het De Weverziekenhuis te Heerlen op de leef-
tijd van 73 jaar is overleden, mijn dierbare echt-
genoot, onze zorgzame vader, schoonvader, lie-
ve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

JozefHubert Straaten
echtgenoot van

Josephina Maria Gerardina
Eurlings

De bedroefde familie:
Valkenburg a/d Geul: J-M.G. Straaten-

Eurlings
Hulsberg: Ger en Marjo

Straaten-Jacobs
Imke

Schaesberg: Toos en Wen
Possen-Straaten
Dave
Ilse

Valkenburg a/d Geul: Armelies en Jan
Vermeer-Straaten

Schin opGeul: Willem en Ingrid
Straaten-Eggen
Bas
Inge

Valkenburg a/d Geul: Marjo en Jo
Hamers-Straaten
Lars
Sven

Houthem: Paula en John
Odekerken-Straaten
Birgit

Heerlen: Sandra Straaten en
Ron Palmen
Familie Straaten
Familie Eurlings

6301 EL Valkenburg a/d Geul, 30 december 1991
Oosterbeemd 1
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatshebben zaterdag 4 januari a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de O.L.
Vrouw van Altijdd. Bijstand te Valkenburg a/d
Geul.
Overtuigd van u medeleven zal er geen condo-
leance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal vrijdag
3 januariom 19.00 uur de avondwake gehouden
worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets spoorlaan 29 Valkenburg a/d Geul,
bezoek dagelyks van 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I ~
Als het leven een lijden is,
komt de dood als een vriend.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor zijn
gezin, dat alles voor hem betekende, is na een
langdurige ziekte uiteindelijk, zacht en kalm
van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager en
oom

Huub Beijer
echtgenootvan

Marietje Boerakker
Hy overleed temidden van zijn dierbaren, voor-
zien van de h. sacramenten in de leeftijd van 74
jaar.

Heerlen: M. Beijer-Boerakker
Heerlen: Huupie Beijer t

Kerkrade: Annie en JacquesPloum-Beijer
Heerlen: Grada en Hein Lemmens-Beijer

Maastricht: Mi-ja en JeanPiters-Beijer
Berlijn: Huub Beijer

Ottersurn: Loek Beijer
Heerlen: Guus en AnitaBeijer-Gommans

en zijn dierbare kleinkinderen
Familie Beijer
Familie Boerakker

6415 HC Heerlen, 31 december 1991
Dr. Kuyperstraat 32
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 4 januariom 10.00 uur in de
parochiekerk H. Geest in Heerlen-Meezen-
broek, waarna om 11.30 uur de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen', Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gebedsdienst, vrijdag om 19.00 uur in eerderge-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek, donderdag en
vrydag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

I ' IDankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wij toch
nog onverwacht afscheid moeten nemen van
onze pap en opa

Johan Christiaan
Schürmann

weduwnaar van

Maria Catharina Elisabeth
Bustin

Hy werd 79 jaaren is voorzien van het h. oliesel.
Landgraaf: J. Schürmann

M. Schürmann-van Druenen
enkinderen

Brunssum: H. Schürmann
R. Schürmann-Florie
en kinderen

1 januari 1992
Bejaardenhuis Huize Louise,
Vijverlaan 5, Brunssum
Corr.adres: Ringoven 125, 6372 DM Landgraaf
Avondwake vrijdag om 18.00 uur in de kapel
van het bejaardenhuis, waarna er gelegenheid is
om afscheid te nemen in het mortuarium aldaar.
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op zaterdag 4 januari om 14.00
uur.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Vannacht is in allerust ingeslapen

Wilma Aquina
levenspartner van

Nico Odekerken
Zij overleed in de leeftijd van 42 jaar.

Landgraaf: N. Odekerken
Familie Aquina
Familie Odekerken
L. van Geenen
J. Hirsch

6367 SB Voerendaal, 30 december 1991
Hendrik van Veldekestraat 46
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 4 ja-
nuari a.s. om 10.45 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand te Voerendaal-Kunrade, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis tot intentie van onze overledene vrijdag 3 januari a.s. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

Met droefenis geven wij kennis van het overlijden van mijn dochter,
onze zus, schoonzus en tante

Wilma Aquina
Heerlen: mevr. M.Aquina-v.d. Sanden

Hoensbroek: Jeanne en Jan
Martijn, Suzanne

Hulsberg: Harry en Marlies
Judith

Heerlen: Léon en Wilma

Wegens sterfgeval is onze zaak

Miele Keuken-Centrum 'Heerlen'
Beersdalweg 958

zaterdag 4 januari a.s. de gehele dag gesloten.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Makelaardij Aquina
Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen

zaterdag 4 januari a.s. de gehele dag gesloten.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig
van ons is heengegaan, mijn lieve zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Toos Hemen
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien
van de laatste sacramenten.

Kerkrade: H. Hemen
Monnikendam: S. Colaris

Venray: A. Stevens-Hemen
nichtenen neven
Familie Hemen

Heerlen, 31 december 1991
Semmelweisstraat 13
Corr.adres: Merseloseweg 67, 5801 CC Venray
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 4 januari om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. Martelaren van Gor-
cum te Heerlen, Sittarderweg, waarna aanslui-
tend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden
in hat crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene vrijdag 3 januari om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbaar voor alle liefde, goedheid en blijd-
schap, die zij ons heeft geschonken, nemen wij
afscheid van onze allerliefste tante, groottante
en peettante.
Rust zacht, tante

\ Toos
Winy, Maurice en Véronique

Enige en algemene kennisgeving

t
Veel te vroeg voor ons, is na een leven dat gete-
kend was met liefde, eenvoud, hulpvaardigheid
en zorgzaamheid, plotseling van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Harie Bours
echtgenoot van

To Solberg
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Beek: To Bours-Solberg
Genhout: Ton Bours

Nettie Bours-Deuzings
Ron
FamilieBours
Familie Solberg

6191 VC Beek, 30 december 1991
Broekhovenlaan 29
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrydag 3 januari om 10.30 uur in de St. Marti-
nuskerk te Beek, waarna de begrafenis op de
begraafplaats de Nieuwe Hof.
Gelieve de auto's achter de kerk te parkeren.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Donderdag om 18.40 uur wordt de rozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurits-
laan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

wm
wm

Met verslagenheid hebben wij kennis genpmen van het overlyden
van

Wilma Aquina
Haar sportiviteit en altijd spontane lach zal in onze herinnering blij-
ven.

Bestuur en leden van tennisverenigingRapid

Landgraaf, 1 januari 1992

Met grote verslagenheid ontvingen wij het droeve bericht van het
overlijden van onze collega

Wilma Aquina
Gedurende haar diensttijd bij de gemeente Heerlen en daarvoor bij
de gemeenteHoensbroek hebbenwij haar leren kennen als een spon-
tane plichtsgetrouwe medewerkster die altijd hulpvaardig was voor
iedereen.
Wij wensen haar partner en familie veel sterkte toe.

Burgemeester en wethoudersvan Heerlen,
De burgemeester, P.H. van Zeil
De secretaris, drs. J.G.L. Heiligers

Heerlen, 1 januari 1992

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze collega

Wilma Aquina
Met respect en waardering zullen wij terug denken aan deze fijne
collega die liefde had voor haar werk en voor iedereen hulpvaardig
was.

Directeur en medewerkers van de dienst
Financiën der gemeente Heerlen

Heerlen, 1 januari 1992

■—"■"»"*"■*■■"■"■"—■——■—^——■—■—■—■m___m______________m_______m_________________________m___________^

Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van

Wilma Aquina
In haar verliezen wij buiten een fijne collega een zeer sympathiek en
deskundig penningmeester.

Het bestuur van de personeelsvereniging
gemeente Heerlen

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoleances, bloemen, h.
missen en begeleiding naar de laatste rustplaats van onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

x Gertruda Pelzers
Kinderen en kleinkinderen

Sittard, januari 1992

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 4 januari a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Over-
hoven-Sittard. -

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, hébben wij, na
voorzien te zijn van de laatste sacramenten, in
de leeftijd van 71 jaar afscheid moeten nemen
van mijn lieve en zorgzame man, onze vader,
schoonvader, grootvader, broer, zwager, oom,
neef en goede vriend

Jo Hubert
Hambuckers

echtgenoot van ■
Nettie Bost

In dankbare herinnering:
Kerkrade: N. Hambuckers-Bost

Maastricht: Jo en Lucie
Stephen, Mark

Kerkrade: Marcel en Wilma
Jacqueline, John, Marcel,
Roger

Heerlen: Wim en Bernadette
Bram

Kerkrade, 1 januari 1992
Krichelbergsweg 24, 6466 AP Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 4 januaria.s. om 14.15 uur
in de parochiekerk St. Jozef te Kaalheide, waar-
na aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10. Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleance.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
en terug is gezorgd.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmis van vrijdag 3 januaria.s. om 18.00 uur
in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek,
St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Hierbij geven wij kennis van het overlijden van

Theodorus Reinard
Maria Steijvers

in de leeftjjd van 36 jaar.
Uit allernaam:
P.C. Steijvers-Rademakers

Edelenburg 47
2135 EA Hoofddorp
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor de vele blijken van deelneming,
ondervonden bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn vrouw en onze moeder

Mia Melchers
betuigen wij ieder onze oprechte dank.

Jo Mannens
Ron en John

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 4 januariom 19.00 uur in
de Petrus en Pauluskerk te Schaesberg.

W^^^^^^i^^mm-____m____________________________________________t_________________________t^ 't
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid !genomen van mijn lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Els Vinken |
weduwe van

Leo Schröder
Zij overleed op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Jan Schröder

Hilly Schröder-Linnartz
Leon en Marita
Roel en Mark
zuster en broer
Familie Vinken
Familie Schröder

6462 CS Kerkrade, 31 december 1991
Dr. Ackensplein 16
Corr.adres: Angelastraat 24, 6462 CG Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op zaterdag 4 januari 1992 om 12.00 uur in de
parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Bleijerheide, gevolgd door de crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt moeder bij-
zonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
streekmortuarium, gelegen op het terrein van
de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te
Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zoda-
nig te willen beschouwen.

________________________^m^^_________________________i_^_^_^_w______________________________________W '
t

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotseling overlijden van

Monique Grootens
Haar vriendelijkheid en spontaniteit zullen
steeds in onze herinnering blijven voortleven.
Wij wensen haar ouders en broer veel sterkte
toe.

Leerlingen, leerkrachten, ouderraad, m.r.,
basisschool de Springplank
Lindenheuvel-Geleen

Geleen, 30 december 1991

Dankbetuiging
Wij voelden ons zeer getroost door iedereen die
met ons meeleefde bij het overlyden van mijn
echtgenoot en onze vader

Frans Verlaan
Onze oprechte dank hiervoor.

Mevr. H. Verlaan-Peerboom
en kinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
5 januaria.s. om 10.00 uur in de St. Lambertus-
kerk te Kerkrade.

vervolg familieberichten
zie pagina 15



MAASTRICHT - Honderd-
veertig individuen zijn bij
opgravingen tussen 1981 en
1989 tevoorschijn gekomen
uit de graven van de Sint
Servaaskerk in Maastricht.
Tenminste dat beweren de
specialisten. Gewone ster-
velingen halen dat er zeker
niet uit. Een enkel kaak-
been, een half dijbeen, een
rotte kies en een vinger-
kootje. Meer is er niet over
van meneer X, of is het me-
vrouw X? Leefden ze in 400
na Christus of het jaar 1200?
Voor ons een vraag, voor de
neven de doctorandussen
Titus en Rafaël Panhuysen
een weet. Titus is de stad-
sarcheoloog van de ge-
meente Maastricht, zijn
neefje Rafaël is mediëvist
en paleopatholoog.

" Rafaël
Panhuysen,
leider van
het
onderzoek
naar de
knekels van
de skeletten-
populatie
uit deSint
Servaaskerk
en radioloog
Hofman van
hetAZM
kijken door
de
CT-scanner
heen.

Foto:
FRITS

WIDDERS-
HOVEN

Deze skelettenpopulatie vertelt

Uniek
Titus: „Maastricht kent een con-
tinue bewoningsgeschiedenis
van 2000 jaar. Dat is in Neder-
land uniek. Nog unieker is dat
we daar de resten en bewijzen
nog van terugvinden."
In de kerk is sinds van begin
1981 tot half 1989 archeologisch
werk verricht. Op de plaats van
Sint Servaas is sprake van een
continue bouwactiviteit en be-
graving. In de 200 graven die bij
het onderzoek zijn blootgelegd
zijn in totaal 140 skeletten ge-
vonden.

Rafaël gaat een tweejarigproject
leiden dat met behulp van de
modernste methoden zoveel mo-
gelijk in kaart probeert te bren-
gen van de genoemde skeletpo-
pulatie. Hij wordt in deze onder
andere dus geadviseerd door zijn
oom Titus.

vragen stellen aan het materiaal.
Maar bovenal gaan we nieuwe
onderzoeksmethoden gebruiken
om het materiaal te onderzoe-
ken. De technieken die w
bruiken zijn denk ik op zich niet-
spectaculair. Het enige ! ;
laire is de CT-scan die we gebrui-
ken. Zo kunnen we botte!
een radiologische techniek door-
lichten om de leeftijd va-
slachtoffer te bepalen. We hoe-
ven dan de botten niet door te
zagen. Zonde van het materiaal
en dit gaat sneller. We hopen dat
het gaat lukken. Het is gebrui-
kersvriendelijk. Ook gebruiken
we een röntgenapparaat. Dit is
ook al eerder gebeurd. Het unie-
ke is de omvang van het bron-
nenmateriaal. Voor het
gaan we structureel naar een
vangrijke hoeveelheid skeletma-
teriaal kijken waaruit wt
vergelijkend onderzoek kv
doen."

„We zullen in ieder geval kijken
naar het geslacht, leeftijd,
lichaamslengte en de belangrijk-
ste botafwijkingen. Aan de hand
van de röntgenanalyses van de
botten kunnen conclusies
trokken worden over de gezond-
heidstoestand van individi
populatie, tijdens de groeiperio-
de. Door te kijken naar de toe-
stand van het gebit kunnen we
een idee krijgen van de voeding
die in die tijd genuttigd werd."

„We hebben al met al een unieke
situatie, waar we niet omheen
kunen. Dat is denk ik ook de re-
den geweest dat we de subse
los hebben kunnen krijgen.
Bijna nergens in Europa is er zo-
veel materiaal uit zoveel ver-
schillendeen vergelijkbare lagen
en tijden."

Syfilis
„Je kunt met dergelijk onder
zoek heel interessante vragen
beantwoorden. Zo zou het theo-
retisch mogelijk kunnen zijn om
te bekijken of het waar is dat sy-
filis pas na Columbus' ontdek-
king naar Europa is gek*
Als we namelijk kunnen aanto-
nen dat er in Maastricht skelet-
ten zijn uit zeg maar de 13de
eeuw met botvergroeiingen die
door syfiles veroorzaakt worden
dan is de bovenstaande veron-
derstelling bewezen. Ik verwacht
niet dat we dergelijke spectacu-
laire vondsten zullen doen. Maar
jeweet maar nooit."

Soldaten
„De skeletten die we gevonden

Rafaël vult zijn oom aan: „Bo-
vendien hebben we het geluk
dat het materiaal tijdens de Ser-
vaas-opgravingen in de jaren

CT-scan
„Wij willen het skeletmateriaal
goed aanpakken. We gaan meer

hebben komen uit alle sociale la-
gen van de bevolking. Zo heb-
ben we grafvelden gevonden van
arme boeren, van Romeinse sol-
daten, van adellijke families en
alles wat daar tussen zit."

'8189 goed geborgen is. Dat is in
andere steden bijna niet het ge-
val geweest.De verzameling ske-
letten biedt de unieke gelegen-
heid om een beeld te vormen van
de gezondheidstoestand van een
deel van de vroeg-middeleeuwse
bevolking van Maastricht. We
hopen dat het onderzoek op deze
wijze een bijdrage kan leveren
aan de medische wetenschap.

Die hoop wordt gesteund door
de grote belangstelling en hulp
die we uit die richting krijgen.
De specialisten van het AZM
doen met het project mee in hun
vrije tijd. Hun inzet is erg groot."

het verhaal van het leven van
mensen van alledag. Ook elders
in Maastricht hebben we onnoe-
melijk veel menselijke skeletres-
ten gevonden. Er zijn Romeinse
merovingische en Karolingische
grafvelden, ."

DOOR LAURENS HARTMAN

Goldreyer ’repareerde’ Who's afraid ofRed, Yellow and Blue II’

Pleidooi voor instelling van
tuchtcollege voor restaurateurs

een geliefde invalide in ons hospi-
taal te houden."
Arme van Grevensteijn probeert
de hele discussie in perspectieven
te plaatsen door aan te gevëïi hoe
complex haar vak in werkelijk-
heid is. „We moeten met ver-
schrikkelijk veel dingen rekening
houden. Ten eerste zijn er de wet-
ten van de materialen waarmee je
werkt. In veel gevallen heb je daar
een chemicus voor nodig. Ten
tweede moeten we de intern:
de kunstenaar proberen te achter-
halen. Daar is kunsthistorische
hulp voor nodig. Tot slot moeten
we kijken naar de functie van het
object. Zo is er erg veel verschil
tussen een madonnabeeld i
kerk, of een in een museum."

Mireille te Marvelde geeft hier een
mooi voorbeeld van. Een Zwarte
Madonna in Tours. Zij werd door
vele katholieken vereerd. Vanwe-
ge de leeftijd was zij aan restaura-
tie toe. Al zeer snel bleek dat de
zwarte kleur veroorzaakt was door
de eeuwenlange blootstelling aan
roetwalmen. Besloten werd om de
zwarte laag niet te verw ijderen
omdat het beeld al eeuwen als
'zwarte madonna' vereerd werd.
Een ander duidelijk voorbeeld is
de denkbeeldige hoed van Willem
van Oranje. Een schitterend stuk.
maar er zit ëen gat in. Je kunt er-
over denken om dat gat te dich-
ten. Maar wat is nu juist zo histo-
risch. Die hoed? Of dat gat dat
veroorzaakt is door de kogel die
een einde maakte aan het leven
van onze Vader des Vaderlands.

Erfgoed
Arme van Grevenstein die net als
Beeren regelmatig de vergelijking
maakt tussen het beschadigde
kunstwerk als patiënt en d
taurateur als arts: „Cultuurbehoud
is eigenlijk net zoiets als g<
heidszorg. Het is heel belangrijk
om ons culturele erfgoed i
serveren en waar nodig te restau-
reren. Een kunstenaar vertegen-
woordigt een bepaalde tijri
Dat moet onherroepelijk gecon-
serveerd worden. De restaurateur
heeft de verplichting om de
rie van het verleden naar d
komst te overbruggen. Maai
de restaurateuren er an-
ders over dachten dan nu kan het
heel wel zijn dat een generatie na
ons er ook weer anders over
denkt. Daarom moet iedere in-
greep die wij aan de culturele na-
latenschap aanbrengen weer te
verwijderen zijn."

Erecode-commissie
Arme van Grevenstein vindt het
onbegrijpelijk dat het zi
duurd heeft voordat er in
land (als enig land in Ëurop.
erkende opleiding tot restaurateur
kwam. „Want erkenning en be-
scherming van ons beroep zijn
noodzakelijk. We kunnen dan ook
zoiets als een ere-code commissie
in het leven roepen." Weer recht-
vaardigt zij de vergelijking n
medische wetenschap, „zoals er
ook een medisch tuclv
om problemen op te lossen. Dat is
hard nodig. Zo kun je problemen
als nu met het werk van Newman
voorkomen."

KERKRADE - Met de con-
clusie van het Gerechtelijk
Laboratorium in Rijswijk dat
de Amerikaanse restaurateurDaniel Goldreyer met een
verfroller en huis- tuin- en
keukenverf het kapotgesne-
den meesterwerk 'Whos
afraid of Red Yellow andBlue lII van de Amerikaanse
schilder Barnett Newman
heeft 'gerestaureerd' voor
een vergoeding van een half
miljoen gulden, is er aan bei-
de kanten van de oceaan een
hooglopende discussie opge-
laaid over het restauratieme-
tier. " Arme van

Grevenstein:
„We hebben

een soort
medisch

tuchtcollege
nodig om

restauratie-
problemen

op te lossen.
Foto:

FRITS
WIDDERS-

HOVEN

Is het goed gerestaureerd? Is het
onherstelbaar 'vernietigd' door de
restaurateur, of kan de restauratie
Weer ongedaan gemaakt worden?
Moet het verminkte schilderij in
de eerste plaats eigenlijk wel ge-
restaureerd worden? Wie contro-leert de verrichtingen van de res-taurateur? Enfin, aan de vragen-lijst komt geen eind.

Ook Arme van Grevenstein, hoofd
van het Restauratie-atelier in Rol-
duc en initiatiefneemster van de
opleiding schilderijen-restauratie
die met steun van de provincie
Limburg en subsidie van hetPrins Bernhardfonds tot stand is
gekomen, meent dat het werk niet
goed is gerestaureerd. ren. Voor hen heeft repareren

geen zin. Het moet zo blijven.
sterdam ruim 8 ton gekost. Maar
direct al kwam hoofdrestaurateur
Elisabeth Bracht tot de conclusie
dat het doek niet, zoals Newman
het zelf geschilderd had, met mil-
joenen puntjes was gerestaureerd,
maar met een verfroller was over-
geschilderd. Vele vakgenoten
deelden haar mening. Zo ook het
Gerechtelijk Laboratorium in
Rijswijk. Goldreyer houdt onder-
tussen vol dat dit niet het geval is.
Hij spreekt zelfs van een 'vendet-
ta' die tegen hem gericht zou zijn.

naar als architect. De bouwteke-
ning van een huis kan door ieder-
een worden gemaakt. Alleen het
concept is origineel. Zo ook het
werk van Barnett Newman. Het
had opnieuw geschilderd moeten
worden en het oude verminkte
had als (ver)nieuw(d) kunstwerk
opnieuw opgehangen moeten
worden.
Arme van Grevenstein zegt hier-
over: „In dit geval is dit pertinent
niet waar. Barnett heeft het werk
zelf geschilderd. Met grote preci-
sie. Vier lagen rood over elkaar
heen met olieverfen een penseel."

Waar is alle drukte om begonnen?In 1986 is het egaal geschilderde
doek in het Stedelijk Museum inAmsterdam door een vandaal meteen mes bewerkt. De enorme
scheuren leken onherstelbaar. Dehoofdrestaurateur van het Stede-lijk, Elisabeth Bracht, wilde de
Verantwoordelijkheid van restau-
ratie niet op zich nemen. Direc-teur Wim Beeren kwam uiteinde-lijk, op instigatie van Newmans
weduwe, terecht bij de Amerikaan
Daniel Goldreyer. Een restaura-teur met een grote reputatie, diebovendien zelf nog met de kunste-naar Newman gewerkt had.

Invalide
Maar soms is het ook een kwestie
van smaak. Enige tijd geleden
schreef een lezer in een ingezon-
den brief aan het NRC Handels-
blad: 'Onbewust heeft de vandaal
met zijn ingreepeen abstract-land-
schappelijke dieptewerking en
daarmee een ontbrekende artis-
tieke dimensie aan het werk toe-
gevoegd. Het is ten zeerste te be-
treuren dat men überhaupt dit
doek ter restauratie aan Daniel
Goldreyer heeft aangeboden. Had
Newman thans nog geleefd dan
zou hij bij het zienvan die 'keizer-
lijke sneden' wellicht hebben uit-
geroepen: „dat ik daar niet zelf
opgekomen ben," om vervolgens I
en II op dezelfde wijze te lijf te
gaan.' Of zoals Beeren het zelf
zegt: „Ik stel voor het schilderij als

Hier ligt de kernvraag. Wanneer is
er sprake van restauratie en wan-
neer van reparatie. Met andere
woorden, wat is de functie en de
bevoegdheid van de restaurateur.
Arme van Grevenstein: „Het vak is
in de loop van de jaren erg veran-
derd. Vroeger was de restaurateur
zelf een kunstenaar. Het vak was
ambachtelijker. Je mocht aanpas-
singen doen zoals je dat zelf juist
achtte. In zijn visie was het nor-
maal dat hij dingen mocht toevoe-
gen aan het schilderij dat hij aanhet restaureren was, hij was im-
mers zelf kunstenaar. Daar zijn
voorbeelden genoeg van."
Hiervan schiet er Mireille van
Marvelde een te binnen: „Geluk-
kig is er nooit een snor op de
Mona Lisa geschilderd."

In maart van dit jaar had Gol-dreyerhet werk voltooid, tot grote
tevredenheid van Beeren. In totaalhad de operatie de gemeente Am-

Verfroller
Reparatie
Mireille te Marvelde, leerling-res-
taurateur en assistente van Van
Grevenstein voegt hieraan toe dat
er dus geen sprake was van res-
tauratie maar eerder van reparatie.
„Zoals je dat met een fiets doet,
zodat het weer een functie heeft."

Er zijn mensen die vinden dat de
scheuren in het doek een histori-
sche daad zijn. Het gaat bij de ge-
schiedenis van het schilderij ho-

Conceptueel
Er zijn ook veel mensen die de
wijze van restauratie verdedigen.
Zij zeggen dat het is gebeurd naar
de geest van de schepper. Dit
heeft te maken met het begrip
conceptuele kunst. Het kunstwerk
is een concept. Een vastomlijnd
idee. Dat alleen nog maar uitge-
voerd hoeft te worden. De kunste-

Onderzoek naar syfilis en botziektes in de vroege Middeleeuwen

De knekels van Sint Servaas
DOOR LAURENS HARTMAN
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Wim van Workum nu op weg naar Australië

Filmdebuut van wereldreiziger " Als marinier
maakte Wim van
Workum zijn
filmdebuut in
Hongkong.

HEERLEN - De inwoners van
Heerlen zullen er in 1992 sa-
men voor moeten zorgen dat
knel- en pijnpunten in hun
stad worden opgelost en nieu-
we ontwikkelingen de ruimte
krijgen. Door het wegvallen
van PNL-gelden en door bezui-
nigingen van de rijksoverheid,
is de stad voor een groot deel
op zichzelf aangewezen. Offers
kunnen daardoor niet uitblij-
ven.

’Heerlen in ’92
op zichzelf

aangewezen

Al meer dantweehonderdvijfenzestig dagen is
wereldreiziger Wim van Workum uit Übach over

Worms nu onderweg. De 27-jarige avonturier heeft
in bijna negen maanden ruim 25.000 kilometer

afgelegd. Per fiets, trein, autobus, boot en vliegtuig.
In Osaka werkte hij als lasseren nadatzijn visum

van 90 dagen was afgelopen, reisde de
Landgravenaar naar Hongkong. Daar maakte hij

zijn filmdebuut in de Britse tv-serie 'Soldier,
soldier.Het Limburgs Dagblad publiceert de

belevenissenvan Wim van Workum. Vandaag het
vierde reisverslag, opgetekend door verslaggever

Hans Rooijakkers.

Dat zei burgemeester Piet van
Zeil gisteren tijdens zijn jaar-
lijkse nieuwjaarstoespraak in
het gemeentehuis van Heerlen.

Van Zeil pleitte verder voor
een versterking van de band
met Maastricht en het verder
uitwerken van de sociale ver-
nieuwing. Ook meende hij dat
een nieuwe discussie over de
gemeentelijke herindeling niet
geschuwd moet worden.

Daarnaast zijn het scheppen
van goede voorwaarden voor
het bedrijfsleven en de uitvoe-
ring van het centrumplan vol-
gens Van Zeil prioriteiten in
het beleid van dit jaar.

OSAKA/HONGKONG - Werk
vinden is voor Britten in 'hun'
kolonie Hongkong geen pro-
bleem. Zij krijgen in tegenstel-
ling tot niet-Britten snel een
werkvergunning. De zogenaam-
de 'Backpackers' (rugzakreizi-
gers) maken daar dankbaar ge-
bruik van en laten anderen
werkloos achter.

den Van Workums haren ge-
knipt en werden de maten van
zijn kleding en schoenen opge-
nomen. „In de tussentijd ver-
bleef ik in een goedkoop Youth
Hostel, voor globetrotters met
een kleine beurs. In die accom-
modatie werden tachtig mensen
ondergebracht in vier slaapver-
trekken met elk tien stapelbed-
den. Aangenaam was het niet.
Wij hadden dikwijls muizen,
vlooien en kakkerlakken 'op vi-
site. Maar de weekenden in de
gezellige pubs in het uitgaans-
centrum van Hongkong vergoed-
den veel," aldus de wereldreizi-
ger.

van het Britse leger in Hong-
kong, want een jaar later wordt
de kolonie teruggegeven aan
China."

Narcis speelt
Verlegen Mannetje

tussen een partij afvalzakken.
Voor zijn 'werk' krijgt de filmde-
butant zon 300 gulden. Belang-
rijkste was echter de opgedane
ervaringen en het fïlmavontuur.

Inmiddels had hij zijn 'Working
Holiday'-visum voor 1992 in Aus-
tralië geregeld. Daarmee kan
Van Workum tot 1 januari 1993
legaal in Australië verblijven.
Kosten 150 gulden. Tussendoor
verkocht hij voor een Ameri-
kaans meisje op een Filipijnse
straatmarkt een paar oorbellen.
Veertig procent van de op-
brengst (30 gulden) mocht de
wereldreiziger uit Landgraaf
houden. „Goed voor drie over-
nachtingenin het Youth Hostel."

HEERLEN - Theatergroep Narcis
speelt op zondag 5 januari de jeugd-
voorstelling Het Verlegen Mannetje
in de Stadsschouwburg in Heerlen.
Het verhaal gaat over drie broers
die samen in een toren wonen. De
een wil altijd winnen, de ander is
verliefd op een filmster en de derde
is erg verlegen.

Het Verlegen Mannetje is geschikt
voor iedereen vanaf vijf jaar. De
voorstelling begint om 14.30 uur en
kostfl 7,50.Een week voor de opnamen wer-

Voor het geval dat het script als-
nog gewijzigd zou worden, kon
hij zijn adres en telefoonnummer
achterlaten. Van Workum be-
sloot daarna niet langer in Hong-
kong te blijven en vloog terug
naar Osaka om daar werk te zoe-
ken. Nog geen dag laterkreeg hij
een telefoontje met de medede-
ling dat hij toch een rol als mari-
nier in 'Soldier, soldier' had
gekregen. De reis ging weer naar
Hongkong.

Ook voor 'Ollander' Wim van
Workum zag het er niet roos-
kleurig uit. Deels voor de grap
reageerde hij op een advertentie
in een krant waarin 20 mensen
gevraagd werden om een pelo-
ton te vormen voor een Britse
tv-serie. Tijdens het interview
met filmmaatschappij Central
Films kreeg hij echter te horen
dat zijn lengte(bijna twee meter)
een probleem was.

Inmiddels zit Wim van Workum
op de boot richting Brisbane in
Australië. Hij was van plan daar
Nieuwjaar te vieren. Van Brisba-
ne gaat de wereldreis per fiets
verder richting Melbourne.Op de dag van de opnamen

Opnamen

IVan Workum speelt de rol vaTl
een marinier, die achter iemand
aanholt nadat deze een barel
heeft gestolen van een soldaat
Met zijn 2.01 meter lange 'colle-
ga' neemt Van Workum de dief
bast. Zü gooien hem vervolger _

stond Van Workum 's morgens
om vijf uur op. Voor het eerst
sinds vele maanden at hij in
plaats van rijst een paar sneetjes
bruinbrood. Vervolgens in de
metro van Kowloon onder de
waterweg door naar Hongkong
Island. Een uur voordat de ca-
mera's snorden, kreeg Van Wor-
kum nog enkele tatoeages op de
armen aangebracht. „De serie
speelt zich af in 1996, de nadagen

DOOR MATHEU BEMELMANS dit niet tijdens de hele voorstelling.
Op sommige momenten stonden de
spelers maar wat zenuwachtig wie-
belend op hun volgende beurt te
wachten.

Toneelspel Donatus
had beter gekund De voorstelling zou al een stuk le-

vendiger zijn geweest als een hoop
opverbodige tekst geschrapt was.
Er zou dan zeker meer vaart in het
spel gezeten hebben. Positief was
wel dat de spelers van Donatus hun
tekst normaal uitspraken, zonder
voor te dragen of op te lezen. Ook
de vele Limburgse uitdrukkingen
deden het goed.

NIJTH - Het nadeel van amateurto-
leelverenigingen is dat de spelers
*»ch vaak ook inderdaad als ama-
teurs gedragen, niet alles uit de kast
halen en te snel tevreden zijn met
het resultaat. Dat bleek afgelopen
2ondag ook bij de tweede opvoering
van het blijspel 'Rok-boys' door to-
neelvereniging Sint Donatus uit
Grijzegrubben. Het stuk kende heel

momenten, maar die zouden
veel leuker zijn geweest, als er beter
toneel gespeeld werd.

Het decor, de kleding en het kap- en
grimewerk waren goed verzorgd.
Het publiek amuseerde zich prima,
maar zou dit nog meer gedaan heb-
ben als het spel en de mis en scène
beter waren uitgewerkt.

In Rok-boys wordt het verhaal ver-
teld van de familie Frings. Tot groot
verdriet van moeder Helmie (Emilie
Louvenberg) is haar man Teun
(Harrie Louvenberg) hun tweeën-
twintigste huwelijksdag vergeten.
Ook zoon Pierre (Albert Leunissen),
dochter Ellie (Gertie Franssen) en
°Pa (Pierre Kruts) hebben het te
druk met andere zaken, om zoiets
'onbelangrijks' te onthouden. Moe-

der besluit in opstand te komen en
eist gelijke rechten en plichten in
het huishouden. Ze laat de boel de
boel en samen met buurvrouw Le-

recensie
ny (Mien Klarenbeek) en haar onge-
trouwde vriendin Fien (Paula Mer-
tens) richt ze een actiegroep op.

De dames kunnen het echter niet
eens ..worden over het soort actie,
zeker niet als ze zien dat de mannen
wraak nemen door voortaan ook in
vrouwenkleren (rok-boys) door het
leven te gaan. Voor het huishouden
hebben de mannen Treeske (Lily

Gijzen), het vroegere buurmeisje
van opa ingehuurd, die er uiteinde-
lijk voor zorgt dat alles weer op zijn
pootjes terecht komt en iedereen
een taak in het huishouden krijgt.

Zoals gezegd kende het stuk een
aantal leuke momenten. Met man-
nen die in jurken over de bühne
huppelen is succes altijd verzekerd.
En met name de 'huishoudelijke
scène' waarbij opa het eten kookt,
vader stofzuigt en de ramen lapt,
dochter Ellie de was strijkt en zoon-
lief zijn eigen sokken stopt, vond ik
heel leuk. Hier liet Donatus zien wel
degelijk te weten wat leuk toneel-
spel is. Jammer genoeg gebeurde

De laatste voorstelling van het blij-
spel Rok-Boys wordt zondag 5 ja-
nuari om 20 uur gegeven in het
Trefcentrum in Nuth.

DOOR GERTIE DOLS

KERKRADE - Met een nood-
gang rijdt een groene Volvo die
zevende juni 1991 over de Kerk-
raadse Kerkradersteenweg. Aan
de kant van de weg staat een
dienstauto van de plaatselijke
politie. Hoofdagenten Patrick
Bertrands en Frans Ederveen la-
chen in hun vuistje. Die pakken
We...

" Marcel is inmiddels
ruim een halfjaar
oud. Dank zij de
agenten Ederveen en
Bertrands kwam de
baby gezond en wel ter
wereld in de St.
Elisabethkliniek.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

In eenzelfde noodgang stuift de
witte politie-Golf de overtreder
achterna. Bij een rood verkeers-
licht moet de bestuurder nood-
gedwongen stoppen. Ederveen
en Bertrands stappen uit, het
bonnenboekje in de hand, de
Pen in de aanslag. Even een rou-
tineklusje klaren.

Achter het stuur zit een zicht-
baar zenuwachtige man. Bang
voor het proces-verbaal? Bang
voor een standje van boze agen-
ten? Dat hebben Bertrands en
Ederveen wel vaker meege-
maakt. Berouw komt altijdna de
zonde. Maar als hun blik zich op
de achterbank richt, weten ze
niet wat ze zien. Daar ligt een
vrouw met een van pijn vertrok-
ken gezicht. Ze is in barensnood.

Minutenwerk
Als dank voor hun goede zorgen,
kregen de twee dappere dien-
ders een ereplaatsje op het ge-
boortekaartje. Intensief contact
hebben agenten en echtpaar niet
meer met elkaar. „Daar ont-
breekt de tijd gewoon voor,"
meent Frans Ederveen. „De
straat waarin het echtpaar woont
is een doorgaande weg op onze
route, dus we zien hen nog wel
geregeld. Dan stoppen we even
voor een babbeltje. Dat is na-
tuurlijk slechts minutenwerk,
maar wel leuk."

want het bleek om valse weeën
te gaan. Die vrijdag voelde ik me
prima. Ik was mijn twee dochter-
tjes aan het verzorgen, toen ik
plotseling een enorme steek in
mijn buik voelde. Dat deed echt
pijn. Maar toen ik Marcel belde,
geloofde hij het eerst niet. Het
was al zo vaak vals alarm ge-
weest."

Gelukkig liet Marcel Brull zich
overtuigen dat het deze keer wel
raak was. „Toen hij me in de
auto zette, had ik al persweeën,"
gaat Yvonne Brull verder. „En
die kun je gewoonweg niet te-
genhouden. 'Schiet op, breng me
naar de kliniek', riep ik tegen
hem. 'Kan me niet schelen of je
te hard of door rood moet rijden,
als we maar op tijd zijn. Mijn
grootste angst was om het kind
op de snelweg of zo te krijgen.
Toen de politie ons aanhield,
kon je het hoofdje van de baby
al zien."

Agenten: ’In zo'n situatie niet denken maar doen’

Een politiepatrouille
met baker-aspiraties

Snelle hulp is geboden. Resoluut
stappen de twee dienders in hun
auto, zetten zwaailicht en sirene
'in werking en snellen in volle
vaart naar de Heerlense St Elisa-
bethkliniek, de 'burgerauto' in
hun kielzog meetrekkend. Bin-
nen enkele minuten is het gezel-
schap bij de kliniek. Geen
moment te vroeg. Nog geen mi-
nuut na aankomst wordt de baby
geboren. Een jongen.

De kans dat het echtpaar nog
een vierde kind neemt, acht
Yvonne Brull vooralsnog klein.
„De bevalling van onze oudste
dochter duurde drie dagen," gaat
ze ruim acht jaar terug in haar
geheugen. „Wat een ellende. Het
deed zon pijn dat ik dacht: 'ik
wil nooit meer een kind. Vier
jaar later werd onze tweede ge-
boren. In een half uur was het
gebeurd. En Marcel was er bin-
nen een kwartier. Hoe snel moet
die vierde er dan wel niet zijn?",
besluit ze lachend. „Nee hoor,
dat durfik echt niet nog een keer
aan."

keer in je leven mee," glimlacht
hrj. „Dat vergeet je nooit meer.
Tijdens ons werk kom jenatuur-
lijk heel vaak minder prettige
dingen tegen. Als je dan helpt
een leven op de wereld te zetten,
dan is dat iets fantastisch."

Commotie
Inmiddels is Marcel Brull junior
ruim een halfjaar oud. Zelfheeft
hij van de hele commotie rond
zijn geboorte niets meegekregen.
Maar vader Marcel en moeder
Yvonne zullen die zevende juni
nooit meer vergeten. Net als de
agenten Patrick Bertrands en
Frans Ederveen, denken ze er
nog vaak aan terug.

„Het was op het nippertje," ver-
zucht Yvonne Brull bijna zeven
maanden later. „In de twee voor-
gaande weken had ik al verschil-
lende keren weeën gehad. Dan
belde ik mijn man Marcel op zijn
werk en gingen we samen naar
de kliniek. Steeds voor niks,

Dank zij de foto in de krant,
werd het viertal 'wereldbe-
roemd' in Kerkrade. „ledereen

herkent je," geniet Patrick Ber-
trands na, „waar je ook komt. Bij
de bakker, in de supermarkt, op
straat. Dat is hartstikke leuk. En
niet alleen voor mezelf, ook voor
de politie. Die hele gebeurtenis
was toch aardige reclame voor
het korps. Zo staat de politie
eens in een ander daglicht."
Ook zijn collega Frans Ederveen
kijkt met plezier op die-lentedag
terug. „Zoiets maak je maar één

Paniek
Voor Ederveen was het overi-
gens de tweede bevalling die hij

die maand van dichtbij mee-
maakte. Een paar dagen eerder
was hij zelf voor de eerste keer
vader geworden. „Daarom kon
ik me depaniek van het echtpaar
ook heel goed voorstellen. Pa-
trick en ik bleven rustig. Op zon
moment moet je niet denken,
maar doen. Onze eerste zorg was
die vrouw zo gauw mogelijk naar
de kliniek te brengen. En dat is
gelukt."

Gordijnen

# Het terrein van kuurcen-
trum Thermae 2000 is sinds eni-
ge tijd aan de kant van de
Cauberg omgeven door meters-
hoge groene gordijnen. ,fliet
echt mooi," geeft Thermae-
direkteur Henk Verschuur toe.
Hij benadrukt dat het een tijde-
lijke maatregel is. De vier, tot
op sommige plaatsen, acht me-
ter hoge gordijnen moeten een
vrije inkijk op het terrein ver-
hinderen. Na gereedkomen van
de tweede buitensauna bleek
dat kuurgasten vanaf de hel-
ling aan de overkant van de
Cauberg konden worden gezien
en dat vond de direktie van
Thermae 2000 niet passend mei
het oog op de privacy van de
gasten. Ook vanaf een gedeelte
van de Cauberg konden passe-
rende autorijders een blik wer-
pen op het terrein. Omdat dit
juist in een scherpe bocht van
de Cauberg het geval is zou dit
wel eens tot gevaarlijke situa-
ties kunnen leiden. Voorstel-
baar is dat de'bestuurder van
een auto eerder op de rond-
springende blote lieden let. dan
op het tegemoetkomend verkeer.

Gordijnen (2)
# Niet zo lang geleden werd er
over een totale lengte van zestig
meter gordijnen aangebracht
tussen de bomen. ,_Een dure
grap, omdat het gordijn van
duurzaam materiaal is ge-
maakt en zodanig gecon-
strueerd dat de wind er door-
heen kan blazen," zegt Ver-
schuur. Het gordijn blijft totdat
een groenblijvende beplanting
hoog genoeg is om nieuwsgieri-
ge blikken tegen te houden. Èn
wie echt nieuwsgierig is, die
moet eens binnenstappen in
Termea 2000, dankan hij of zij
aan den lijve ervaren dat een
buitensauna heel lekker is. En
dat is veel eerlijker dan van-
achter de gordijnen te loeren.
Trouwens U kent dat Limburg-
se liedje wel: 'Wè hinge de ge-
dinge stoan te schpientse, dat
sunt de slechtste miensche...'

Voornemens
# En hoe staat het met de goede
voornemens? Zijn er al mensen
die om twaalf uur oudejaar-
snacht met enig gevoel voor
dramatiek de laatste sigaret
hebben uitgedrukt en gister-
avond om acht uur de eerste
nieuwe al weer hebben opgesto-
ken? Nee, hè? En dat goede
voornemen om dit jaar wat
vroeger naar bed te gaan, wat
minder te drinken, wat minder
te eten, wat gezonder te leven, is
dat gisteravond ook al meteen
gesmoord in een lekker nieuw-
jaarsdinerovergoten met heer-
lijke wijnen en met een goede
cognac na, waarna het natuur-
lijk veel te laot werd omdat het

, zo gezellig was? Goed, dan
spreken we nu met zn allen af
dat de goede voornemens van-
daag van start gaan, want 1
januari valt daar - als echte
feestdag - buiten.

Toneel
" In september en oktober gaf
de Stichting Volkstoneel Kerk-
rade enkele voorstellingen van
'Hat uur nog cc tsjimmer vrij?'.
Om het publiek 'lekker' te ma-
ken, traden enkele spelers al
vóór de echte opvoering op in
de foyer van het Kerkraadse
Wijngrachttheater. Lenie Rin-
gens speelde als de missiezuster
Lamberta blijkbaar zo levens-
echt, dat veel bezoekers haar
een kleine bijdrage gaven voor
de 'arme kindjes in Kalaboem-
boe'. Zo werd een bedrag van
f1375 bijeen gebracht. De stich-
ting vulde dit aan tot een ronde
vijfhonderd en overhandigde
het bedrag onlangs aan de
Witte Zusters in Kerkrade. Die
zullen het geld goed besteden, w
zal het wel niet aan Kalaboem-
boe zijn.

S C A vl «*»'
/_.^^y Valenti no

R A mm Strenesse

Qae \ / Car/o Loluca
Blacky Dress

Lutz Ten floff
Yves SaintLam ent Ass.

Exclusieve damesmode

Brunssum, Kerkstraat 234, Tel. 045-273333
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Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen delenwij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sa-
cramenten, mijn lieve vrouw, onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Marie Koopman-Hitz
echtgenote van

Henk Koopman
op de leeftijd van 65 jaar

In dankbare herinnering
Brunssum: Henk Koopman
Maastricht: Willyen Miets

en kinderen
Hoensbroek: Jopieen José

kinderen en kleinkinderen
Brunssum: Janny en Hub

en kinderen
Schaesberg; Heinien Truus

enkinderen
Familie Hitz
Familie Koopman

31 december 1991
Rembrandtstraat 22
6445 CX Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 4 januari a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Familie te Langeberg-
Brunssum, gevolgd door de crematie in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in het mortuarium van
het ziekenhuis te Brunssum.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30-18.30
uur.

Met droefenis namen wij kennis van het overlij-
den van

Anton Heinz
oprichter en erelid van worstelvereniging
K. S.V. Simson Landgraaf. Wij blijven dankbaar
voor al hetgene dat hij voor ons heeft gedaan en
betekend.

(Bestuurs) leden en worstelaars
K.S.V. Simson

Dankbetuiging
Uw zeer vele blijken van meeleven, uw oprech-
te woorden van troost en bemoediging, uw aan-
wezigheid bij de avondviering, uitvaart en be-
grafenis van onze dierbare zoon en broer

Jan Bouts
Waren voor ons een grote steun.
Hiervoor danken wij u van ganser harte.

Gerardus en Anna Bouts-Janssen
Familie Bouts

Holturn, januari 1992
E>e plechtigezeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 4 januaria.s. om 19.00 uur in de
Parochiekerk van de H. Martinus te Holturn.

De eerste jaardienstvoor

Berthe
Engelbert-Voorjans

zal gehoudenworden a.s. zondag 5 januari in de
Petruskerk te Sittard om 11.30 uur.

Kinderen Engelbert

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u ken-
nis dat in de leeftijd van 66 jaarvan ons is heen-
gegaan

Corry Verheijén
Sittard: J. Thans

Maastricht: A. Karel-Verheijen
Urmond: H. Verheijén
Urmond: L. deKlein-Verheijen

C. deKlein
Maastricht: T. Verheijén-Verstegen

Hanny
Mia
Jennie
Gonny
Marlies
Hen
Gertie

Geleen: Margriet Vergoosen
Sittard, 31 december 1991
Corr.adres: Clovisstraat 7, 6132 EZ Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 4 januaria.s. om 14.00 uur in cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in het crematorium.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar
gelegenheid is tot afscheid nemen dagelijksvan
17.30 tot 18.15 uur.

Hein, jij genoot van het leven.
Je was een allemansvriend.Ineens kwam aan alles plotseling een einde.
Stil is de pijn en het verdrietdoor de leegte die jij achterliet.
Ons rest de herinnering aan jou.
Rustig als je was en eeuwig trouw.
Hieruit putten wij nu nog kracht.
Zoals jijdat van ons had verwacht.
Om in jouw woorden door te praten
proberen wij er het beste van te maken.

De eerste jaardienstvoor

Hein Nelissen
zal worden gehouden op zaterdag 4 janauri 1992
om 19.00 uur in de parochiekerk Don Bosco te
Übach over Worms.

Mevrouw Nelissen
Rob en Bernadette
Chantal en Huub
Mare

Landgraaf, januari 1992
Kantstraat 77

5 januari is het eenjaar geleden dat wrj afscheidhebben genomen van mijn dierbare man, onzelieve vader, schoonvader en lieve opa

Willy Rutten
Tot zijn intentie zal de eerste jaardienst gehou-den worden in de parochiekerk van de H. Pas-
toor van Ars te Geleen op zondag 5 januari 1992
om 11.00 uur.

Mevr. P.M. Rutten-v. Kaam
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor

Frans Starmans
zal zondag 5 januari 1992 om 11.15 uur worden
gehouden in de parochiekerk van de H. Cle-
mens te Hulsberg.

Namens:
vrouw en kinderen

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor uw medele-
ven ons betoond bij de ziekte, het over-
lijden en de begrafenis van onze lieve
moeder en oma

Maria Jaminon-Essers
Kinderen en
kleinkinderen

Stokhem, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehou-
den worden in de kerk van de H. Gertru-
dis te Wijlre op zondag 5 januari 1992 om
10.00 uur.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen by het heengaan van

Walter Schmitz
hebben ons getroffen. Al deze blijken van me-
deleven en de wetenschap dat hij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen.

M. Schmitz-Sporken
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 4 januari as. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Catharina te Kerkrade-Holz.

De plechtige eerste jaardienst voor onze
lieve moeder en oma

Petronella
Franssen-Peeters

zal worden gehouden op zondag 5 janua-
ri a.s. om 11.30 uur in de St. Gregorius-
kerk te Brunssum.

Familie Franssen________________________________________
Ë
_____

m
___

mm
_
m^^___mm____!_________________ mma^ammm

__
m

Dankbetuiging
Voor de vele reacties en de warme belangstel-
ling die wij van u allen mochten ontvangen bij
het overlijden van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Lei Steinbusch
onze hartelijke dank.

Mevr. J. Steinbusch-Schneiders
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
5 januari om 11.30 uur in de parochiekerk van
O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Kunrade.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid namen
van haar, waar wij zo van hielden

Fientje
Muijlkens-Körver

De eerste jaardienst zal gehouden worden op
zondag 5 januari a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Lambertus te Kerkrade-cen-
trum.

Agnes en JohanPloum-Muijlkens
Grupellostraat 42
6461 EV Kerkrade

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen onze
oprechte dank betuigen voor het medeleven en
de belangstelling ondervonden tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve vrouw en
onze zorgzame moeder

Maria Boels-Schols
Dit medeleven, tot uiting gebracht dooruw aan-
wezigheid of door schriftelijke reacties en bloe-
men, was een blijk van waardering voor Maria
en voor ons een grote troost en zal een dankbare
herinnering blijven.

John Boels
Jemailaen Bas

Son, januari 1992
De zeswekendienst wórdt gehouden in de St.
Gregoriuskerk te Brunssum op zaterdag 4 ja-
nuari 1992 om 19.00 uur.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van ma,
schoonmoederen oma

Josephina
Videier-Wassen

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 5 januaria.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Heilige Barbara te Kakert-Land-
graaf. *

4- Leo Heusschen, 86 jaar, weduwnaar van Trees
I Thewissen. Corr.adres: Einsteinstr. 119, 6227 BV

Heer. De plechtige eucharistievieringzal gehouden
worden op vrijdag 3 januari 1992 om 10.30 uur in
de parochiekerk van St. Petrus Banden te Heer.

t Pierre Geelen, 92 jaar, weduwnaar van Maria
van Dooren. Corr.adres: Presantstr. 37a, 6217 XS

Maastricht. De plechtige uitvaartdienst zal plaats-
hebben op donderdag 2 januariom 14.00 uur in de
parochiekerk van St. Christoffel te Caberg-Maas-
tricht.

tFien Hupkens, 80 jaar, weduwe van Christiaan
van Hoorn. Corr.adres: Fagotstr. 19, 6217 XZ

Maastricht. De plechtige eucharistieviering zal
worden gehouden op vrijdag 3 januari 1992 om
11.00 uur in de St. Lambertuskapel, Victor de
Stuersstr. 17, Maastricht.

tFrère Pie Marie Custers, 99 jaar. Corr.adres:
Heugemer Pastoorstr. 1, 6229AG Maastricht. De

plechtige eucharistieviering zal plaatshebben op
vrijdag 3 januari 1992 om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Michael te Heugem-Maastricht.

t Joseph (Jef) Moes, 81 jaar, levensgezel van Anna
Bollen-van Haaster, Tamboerijnstr. 65b, 6217

VZ Maastricht. Uitvaart en crematie hebben in be-
sloten familiekring plaatsgevonden.

tSan van Alphen, 73 jaar, weduwe van Gerrit
Ratering, Schout Offermanstraat 3, 6042 XP

Maasniel. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden vrijdag 3 januari om 11.00 uur in de St.-
Laurentiuskerk te Maasniel.

tSjear Granzier, 79 jaar, echtgenoot van Til Hel-
lebrekers, Wilhelminalaan 26, 6101 JC Echt. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 3 januari om 10.30 uur in deparochiekerk van
de H. Landricus te Echt.

Pijn is, jou niet meer te horen praten.
Pijn is, jou niet meer te horen lachen.
Jou missen is onze grootste pijn.
Jou vergeten kunnen wij niet.
leder van ons leeft met stil verdriet....

De eerste jaardienstvoor onze lieve

Sharon
zal worden gehouden op zaterdag 4 januari a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk Onze Lieve
Vrouw van Lourdes Gracht/Kerkrade-west.

Jo,Gerda enRemond Horsen

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ons be-
toond in de vorm van condoleances, h. missen
en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij
de uitvaartdienst van mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa

Theodor Bernhard
Houppermans

betuigen wij u onze hartelijke dank.
A.M.J. Houppermans-Souren
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 5 januari a.s. om 11.15 uur in de
dekenalekerk St. Pancratius te Heerlen.

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het er op aankomt
voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen
'k heb een vriend.

Martin
we zullen je missen.

Jevrienden
Piet, Janen Maaike, Frans en
Beppie en kinderen

Gevestigd, per 1-1-1992

W.G. van Kranen, huisarts
CT. de Ploeg-Groenen, huisarts

in associatie met
H.L.W. Doesborgh, huisarts
L.J.G.M. Peters, huisarts
A.G. Haas, huisarts

Huisartsenpraktijk Nieuwstraat
Nieuwstraat 44
6431 KV Hoensbroek
Tel. 045-211717
Spreekuur volgens afspraak

Met ingang van 1 januari 1992
gevestigdte SITTARD

Mr. F.A.L. Kamps
ADVOCAAT en PROCUREUR
candidaat-notaris
Juridische Dienstverlening
(ook internationaal)
voor Bedrijf en Particulier

Steenweg 21, 6131 BB SITTARD
Telefoon 046-511144
Telefax 046-521166

■ ■
HIFI-OPRUIMINC

IS NIET HET GOEDE WOORD.
Kohnen Hifi moet even iets kwijt. Dat zal u hieronder wel duidelijk worden. Waar gaat het om? Kohnen laat

-door het jaar heen- diverse apparatuur door zn klanten testen. Het is tenslotte niet niks wat je koopt.
Daarom heeft Kohnen zon mooie collectie puntgave demonstratiemodellen.Die bieden we nu aan, samen met
de verkregen inruil-apparatuur.^Je zou het een opruiming kunnen noemen, als het niet ging om uiterst recente

modellen van absolute topmerken. In feite de best verkochte merken. U vindt ze slechts 14 dagen
bij Kohnen Hifi voor uitzonderlijke prijzen. In één of enkele exemplaren. Haast u dus.
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Plankstraat 10 I = Inruil-apparaat
6211 GA MAASTRICHT 1 D = Demonstratie-apparaat
Tel. 043-211133 1 LB - Licht beschadigd

Ul Koenen ffri_
ONLYTFOR HIGH FIDELITY

Epilepsie?
Zetjezelfnietbuitenspel

Er over praten met 0$voor informatiefelkaar helpt. Word .id. ||030) 66.00.64^
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

_f\\J?\%/\j Postbus 9840,
3506 GV UtrechtEPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

lm]
DRAAG EEN STEENTJE BIJ!

eenschool in
hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in Joao Pessoa
de bestaande kleuter- en lagere
schooluitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemdvoor dekinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooit een veranderingin
de leefsituatievan dezekinderen
tebrengen isveel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpenvraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOORDE SCHOOL.

Ukur.t dittwdrag overmaken naar
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
Comité Heerlen SOS-Kinder-
dorpen.Tel.: 045-412736.

I RECTIFICATIE
1 januari 1992

GEVESTIGD
als opvolger van H.W.M. Logister, huisarts

) J.V.H. PALMEN, (huisarts)
in associatie met
B.Th.M.G. Van der Werf, huisarts

Medisch Centrum Aarveld
Ovidiusstraat 117_
6417 VV Heerlen

■ Spreekuur volgens afspraak. Tel., 045-717366.

Ijfcu. BALANSOPRUIMING I
ALLES BIJNA HALVE PRIJS

mmr^éveld Maten 38 t/m 52
1 Panneslagerstraat 15, Simpelveld, tel. 045-442496 |

STEUN DE
ARTSEN ZONDER GRENZEN

Giro 4054 Amsterdam J^artsenzonder grenzen
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Scholing i.s.m. uw Arbeidsbureau en
het Europees Sociaal Fonds
- Werkzoekende en ingeschreven bij een der arbeidsbureaus in

de Oostelijke of Westelijke Mijnstreek?
- Full-time beschikbaar en niet ouder dan 34 jaar?
- Zoekt u een pittige baan met toekomstperspectief?
- Bent u bereid daarvoor aan te pakken?

PIT Training bv verzorgt de opleiding:
A Business Logistics
Deze zware opleiding beoogt op een gestructureerde wijze
logistiek te verweven met die facetten van de informatica, die
onmisbaar zijn om de logistieke concepten op operationeel,
tactisch en strategisch niveau te kunnen toepassen.
Eis: academisch of HBO-niveau.

B Technisch Ontwerper geavanceerdePLC-systemen
Programmeren van geavanceerde PLC-systemen
(programmable logic controllers), zoals de LMS-200 van Philips
t.b.v. produktieautomatisering, machinebesturingen, etc.
Tijdens deze opleiding leert u de functionaliteit van processen
te doorgronden en deze te vertalen naar gestructureerde
programmatuur.
Eis: (technisch) HBO-niveau of MBO + ervaring.

Wilt u meer weten, stuur dan een briefkaart met vermelding van
uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd en
opleiding naar:

PIT Training bv
Postbus 5282

6130 PG Sittard

! Grijp dezekans nü, slechts twintig plaatsen per opleiding !

/# ALARM J3±106-11m
ALSELKE SECONDETELT

Maaker verstandig gebruik van.

mm Provincie
SSI Limburg
mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat op
m 3/1-92 22 november 1991 bij hen is binnengekomen

de aanvraag d.d. 15 november 1991 (inge-
schreven onder nr. Bv 10067/91/44875)van
DSM Limburg B.V. om vergunningen inge-
volge de Hinderwet, de Wet inzake de lucht-
verontreiniging en de Wet geluidhinder voor
het uitbreiden/wijzigenvan Chemische Bedrij-
ven met een Contactzwavelzuurfabriek (CZZF)
gelegen op de locatie Noord in de gemeente
Geleen. De aanvraag en andere ter zake zijn-
de stukken liggenter inzagevan 3 januari
1992tot 4 februari 1992 en wel: - in het Pro-
vinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis van
Geleen tijdens de werkuren en bovendien
woensdags van 17.00 tot 20.00 uur, alsmede
tijdens de werkuren na laatstgenoemde datum
op deze plaatsen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld
tegen de beschikking op de aanvraag. Tot
uiterlijk 28 januari 1992 bestaat de gelegen-
heid gemotiveerde bezwaren tegen het geven
van de aangevraagde beschikking mondeling
in te brengen, waarbij alsdan een gedachten-
wisseling kan plaatshebben waarbij ook de
aanvrager aanwezig kan zijn; daartoe dient
tijdig (eventueel telefonisch: 043-897528) een
verzoek bij Gedeputeerde Staten te zijn ont-
vangen. Tot uiterlijk 4 februari 1992 kunnen
tegen het geven van de aangevraagde be-
schikking schriftelijk gemotiveerde bezwaren
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder
vermelding van het nummer van de aanvrage.
Degene die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Alleen degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht op de wijze als boven-
omschreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king indienen en zijn latertot het instellen van
beroep gerechtigd.

Voor vrijblijvende, kosteloze Info
(én dlskreet), bel:

{043-636200*1I dagelijks van 9.00-21.00 uur I
I bereikbaar ’FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht
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SAO PAULO - De Mexicaan Ar-
turo Barrios heeft de 67ste Corri-
da van Sao Paulo gewonnen. Het
was zijn tweede achtereenvol-
gende zege in de beroemdste
Sylvesterloop ter wereld. Bij de
vrouwen zorgde Maria Lucia
Servin voor een Mexicaanse
dubbelslag.

Gezwind over
de drempel

Arturo Barrios van Sao Paulo naar Barcelona

„Ik had dit nietverwacht," zei de
winnares. „Ik ben zeer geluk-
kig." Servin zorgde voor de der-
de opeenvolgende Mexicaanse
zege bij de vrouwen.

Zijn landgenote Maria Lucia Ser-
vin liep de laatste vijf kilometer
alleen. Zij legde de 15 kilometer
af in 54 minuten en 2 seconden.

Carel Korver
overleden

twee zeges verwijderd van het
record, dat in bezit is van de
inmiddels gestopte Dries van
Wijhe.

HEERENVEEN - Riehard
van Kempen doet dit sei-
zoen met succes een beroep
op zijn vlammend eind-
schot. Tijdens de traditione-
le Nieuwjaars-marathon in
Heerenveen verstevigde de
schaatsende rietdekker zijn
koppositie in het klasse-
ment om de KNSB-beker.

Van Kempen
verstevigt
koppositie

Het was de vijfde overwinning
van Van Kempen dit seizoen
en de 43ste in zijn loopbaan op
kunstijs. Hij is nog slechts

De schifting in Heerenveen
kwam na veertig van de hon-
derd ronden tot stand. Van een
uit zes rijders bestaande
vluchtgroep bleef uiteindelijk
alleen Jos Pronk over. Hij nam
een ronde voorsprong en kreeg
korte tijd later gezelschap van
vijftien collega's. De kopgroep
laste daarna een adempauze in.
In het laatstekwart schroefden
de vluchters het tempo weer
hoog op.

Lammert Huitema eindigde
als tweede, Hans Pieterse
als derde. De kopgroep had
een voorsprong van een

ronde op zes achtervolgers
en twee ronden op het pelo-
ton.

Van Kempen troefde in de
eindsprint tien collega's af.

daar de 10.000 meter lopen en de
gouden medaille winnen."

Elly van Hulst liep zaterdag een
Sylvesterloop over 5 kilometer
in het Italiaanse Bolzano. Zjj ein-
digde als derde. Winnares was de
Duitse Ulrich. Van Hulst, vorig
jaar lang geblesseerd, deed er
veel zelfvertrouwen voor de Eu-
ropese indoorkampioenschap-
pen op. „Ik begin me zelf langza-
merhand een kans te geven mijn
titel op de 3000 meter met succes
te kunnen verdedigen."

Barrios nam in Sao Paulo reeds
na een kilometer de leiding. Hij
demoraliseerde de Kenianen
Ngugi (viervoudig wereldkam-
pioen veldlopen) en Koko met'
zijn vroege versnelling zo volko-

De overwinning van Barrios was
opmerkelijk. De wereldrecord-
houder 10.000 meter stond in
1991 vier maanden op non-actief
door een blessure. Na de 15 kilo-
meter lange race in Brazilië ver-
klaarde hij alles op Barcelona te
zetten. „Dit was een goede voor-
bereiding op de Olympische
Spelen. Alles wat ik doe, staat in
het teken van Barcelona. Ik wil

men, dat ze ver achter de kop
finishten. Bij dertig graden Cel-
sius voelde Barrios zich in zijn
element. Twee kilometer voor
het einde schudde hij zijn laatste
belager, de Peruaan José Castil-
lo, af en kwam met een halve
minuut voorsprong bij de eind-
streep: 44.04.

Becker en Graf redden het niet in Hopmancup

Première droompaar mislukt
" Moshe Agamï van
Hapoel Eilat tijdens
zijn vlucht naar de
basket. Greer (links)
en en Steenmetz van
Bestmate/Akrides

kijken bewonderend
toe.

BOXTEL - Op oudejaarsdag is Ca-
rel Korver, hoofdbestuurslid van de
Nederlandse boksbond, bij een ver-
keersongeluk in Boxtel om het le-
ven gekomen. Korver was 62 jaar.
Hij maakte jarenlang deel uit van
het NBB-bestuur en was als wed-
strijdcommissaris de centrale man
bij onder andere de organisatie van
evenementen voor de nationale se-
lectie. Korver was tevens secretaris
van het District Zuid.

"PERTH - Dagenlang vormde het optreden van Boris Beckeraan de zijde van zijn even succesvolle landgenote Steffi Grafvoor enerverende gespreksstof. In de halve finales van de strijdom de Hopmancup was het eindelijk zover. Het droompaar
'üoest in Perth winnen van het Tsjechoslowaake tweetal Hele-
j*a Sukova/Karel Novaeek om een finaleplaats af te dwingen,belaas, de première viel tegen. De Duitse tenniscracks gingen
°hderuit, waardoor Tsjechoslowakije in de finale uitkomt te-
Sen de winnaar van het duel tussen Spanje en Zwitserland. Vuurwerk

in Glasgow

het stadion van rivaal Celtic
knap overeind: 3-1.

GLASGOW - De voetbalderby
van Glasgow was ondanks alle
goede voornemens ook op
nieuwjaarsdag onveranderd be-
laden en zat als vanouds vol met
incidenten en vuurwerk. Ren-gers, dat met Heart of Midlot-
hian de meeste aanspraak maakt
op de Schotse titel, bleef ook in

Er moest voor die belangrijke
overwinning wel een omstreden
strafschop aan te pas komen.
Volgens de scheidsrechter haal-
de Celtic-doelman Gordon Mars-
hall in de 78ste minuut Ally
McCoist onderuit. Marshall was
zich natuurlijk van geen kwaad
bewust, maar had ook geen ant-
woord op de inzet van Mark Ha-
teley vanaf de kalkstip in het
zestienmetergebied.

Het was tevens de beslissing, al
tekende invaller John Brown in
blessuretijd nog voor een derde
Rangers-treffer. Vijf kwartier
was er wankel evenwicht ge-
weest, zowel in de stand als in de
(on)sportieve verrichtingen.
McCoist opende de score voor de
bezoekers voor rust. Verdediger
Tony Mowbray gafCeltic nog ge-
ruime tijd hoop.

Pc dubbelpartij tussen Duitsland -pjechoslowakije was van groot be-
De grieperigeGraf had de eer-ste partij tegen Helena Sukova na

'Wee sets (6-2 1-6) opgegeven. Devoormalige nummer één van de we-
reld voelde zich duizelig worden enjaapte, na overleg met Becker, de

af. „Ik heb haar gezegd tedoppen, zodat ze twee uur tijd had°P adem te komen voor het dubbel-
spel."

„Dit was slechts een halve Graf.
Mijn vorm was uitstekend." Vooraf
had Duitser zijnpartner nog bekriti-
seerd. „Ze speelt al lang op het
hoogste niveau. Ze zou moeten we-
ten dat het enkele dagen duurt om
te herstellen van een lange vlucht.
Ze had eerder in Perth moeten
zijn," verklaarde hij na Grafs afmel-
ding voor het duel tegen Frankrijk.
Door een nederlaag van Brenda
Schultz en Richard Krajicek in het
gemengd dubbel haalde Nederland
de halve finales niet. Broer en zus
Sanchez, uitkomend voor Spanje,
wonnen in Perth het beslissende
dubbelspel in drie sets: 6-7 (3-7), 7-6
(7-5), 7-6 (7-3). Schultz verloor haar
partij tegen Arantxa Sanchez in
twee sets (2-6, 4-6), maar Krajicek
counterde succcesvol tegen Emilio
Sanchez (6-3, 6-4).

Novaeek en Sukova wonnen beide
sets met 6-4, beide keren na opslag-
verslies van Graf. Boris en Steffi
besloten het matige optreden met
een ferme kus. Bleek en met tranen
in de ogen stapte Graf daarna de
baan af. „Steffi voelde zich echt niet
goed," verklaarde Becker achteraf.

praf het na haar aftocht in alle
■Jjaast weten wel bereid te zijn in het

te spelen. Becker brachtjaarna de stand op gelijke hoogte
Karel Novaeek in twee sets tev erslaan: 6-2 en 7-6. Becker en Graf

Raakten na een langewachttijd een
sinde aan de speculaties of ze inder-daad wel een dubbel zouden vor-
ken. Het duo maakte de afspraak
"tet in elk geval vijftien minuten te

Het werden uiteindelijke
■tö lange minuten, zonder succes.
j?ecker speelde geïnspireerd, Graf
*%> weinig en kon vooral met haar
°Pslag niet imponeren.

Leeds repareert,
Manchester faalt

De Bie srielste
in Veldegemop J_,eeds groeien tot negen punten

door de 1-1 tegen Oldham dat zelfvoor de gehele productie zorgde.
Sharp schoot in eigen doel, de ge-
lijkmaker kwam even later al vanAdams.

JONDEN - Leeds heeft Manches-
*r United weer verdrongen van de

plaats in de Engelse eersteJjjvisie. De titelaspiraties werden op
nieuw leven ingebla-en door de uitwedstrijd tegen de-

gradatiekandidaat West Ham tot?®n goed einde te brengen: 3-1.
/manchester United werkte ongaar-ne mee doorvoor eigen publiek met""efst 1-4 van Queen's Park Rangers
* verliezen.

Na Weert ook Akrides in Haarlem gewipt
VELDEGEM - Danny de Bic won!
een cyclocross in Veldegem. Hij
had 23 seconden voorsprong op,
Geert de Vlaeminck.De uitslag was*
verder: 3. Van Bouwel 1.02, 4. Thie-
lemans 1.15, 5. Lambrechts 1.22, 12.
Kools.

Basketbal populair
Voor Manchester City, vierde op de
ranglijst, was een gelijkspel bij
Chelsea (1-1) ook al het hoogst haal-
bare, zodat de ploeg weer binnen
bereik gekomen van.Liverpool, dat
nog een wedstrijd tegoed heeft om
het verschil weg te werken.

HAARLEM - De organisatie van de
tiende Haarlemse basketbalweek
had voor Nieuwjaarsdag niet op een
grote toeloop van publiek gere-
kend. Toch stroomden de tribunes
van deKennemerhal ook bij de zes-
de sessie weer afgeladen vol. De
fans van thuisclub Bestmate/Akri-
des moeten hun komst evenwel
danig hebben betreurd. De Haar-
lemse ploeg maakte na een kenne-
lijk korte nachtrust geen al te uitge-
slapen indruk. Een nederlaag tegen
Hapoel Eilat was ingecalculeerd,
maar de wijze waarop Akrides zich
liet slachtofferen, was schrijnend
om aan te zien: 95-73.

Hekkesluiter
Jj-eeds, dat de laatste twee wedstrij-
den in 1991 gelijk had gespeeld
daaronder de confrontatie met deJ|aaste concurrent uit Manchester,
j^as dringend aan een overwinning
■fte. West Ham was zeker niet min-
Jjer. Dicks maakte dan ook ver-diend gelijk vanaf de strafschop-
stip, nadat Lee Chapman na ruim

minuten de score had geopend
J^arnens Leeds. McAllister zette de

echter nog voor rust
op voorsprong. Chapman

het duel pas in de slotfase.

In de onderste regionen veranderde
weinig. Behalve West Ham verloorhekkesluiter Southampton ook.
Everton kwam dankzij Ward enBeardsley met 2-1 weg. Sheffield
United bleef ook op hetzelfde, wei-
nig hoopgevende totaal. De neder-
laag bij Liverpool was echter geen
schande.

„We zijn op snelheid en de re-
bounds geklopt," verontschuldigde
trainer/coach Jan-Willem Jansen
zich na afloop. Hij vergat het be-
langrijkste element van het basket-
bal: precisie in de afwerking. Al
sprak eigenlijk elk statistisch gege-
ven in het nadeel van de nummer
vier van de Nederlandse eredivisie.

REGGIO EMILIA - In het interna-
tionale schaaktoernooi van Reggio
Emilia hield de Indiër Anand voet
bh' stuk. Hij versloeg Poloegajevski
en kwam aldus op een gedeelde eer-
ste plaats. Hij deelt de leiding met
de tegen Kasparov remiserende
Gelfand. Na vijf ronden hebben
Anand en Gelfand 3 1/2 punt. Ka-
sparov en Karpov volgen met 3.

Indiër houdt
voet bij stuk

De Israëlische ploeg, in eigen land

voor 24 punten) en Brian Rowson
(16) wel raad. Bij rust was de marge
al opgelopen tot dertien punten
(47-34), tegen het eind van de twee-
de helft voorkwam de gulheid van
Hapoel een nog veel grotere afstraf-
fing.
Voor Akrides is het eerste optreden
in de Haarlemse basketbalweek een
desillusie geworden. Eerder al ver-
loor de thuisploeg van Kalev Tal-
linn (71-92). Akrides volgde het
slechte voorbeeld van Weert dat te-
voren roemloos afscheid van het
nog steeds enthousiaste publiek
nam. Het aantal deel nemende Ne-
derlandse ploegen werd van vier tot
twee gereduceerd.

Hapoel Tel Aviv mocht in de laatste
groepswedstrijd met maximaal elf
punten verschil verliezen van de
WBL All Stars. In de ultieme secon-
de bepaalde Amos Frishman met
een meters ver wanhoopsschot de
eindstand op: 110-99. Zowel Hapoel
alsBowling Green eindigde na twee
wedstrijden met nul punten en een
negatief doelsaldo van twintig.

De indeling voot de kwartfinales;
vandaag: Levi's/WBL-Kalev Tallinn
en Bowling Green-Commodore Den
Helder; morgen: Hapoel Eilat-Pro-
SpecsDen Bosch en Litouwen-Aus-
tralië.

tot de top-vijf behorend, maakte
dankbaar gebruik van de zwakke
tegenstand. In de eerste tien minu-
ten (23-21) zag coach Arie Shivak
het even aan, toen wist hij de kwets-
bare plekken van Akrides bloot te
leggen en werd het verdere verloop
van de wedstrijd tot een veredeld
kat-en-muis-spelletje gedegradeerd.
„We zijn na tien minuten wat agres-
siever gaan verdedigen," zei Shivak.
De taktische variant had een vernie-
tigend effect voor het teveel op de
driepunters gokkende Akrides dat
talrijke breaks moest toestaan. Met
die kansen wisten de in de Israëli-
sche havenstad bivakkerende Ame-
rikanen Joe Dawson (in totaal goed

Victorie met V-stijl
Schansspringers experimenterenj^anchester United serveerde de ei-sen aanhang ongare deegklonten inWaats van een nieuwjaarslekkernij,

jtet verwachte vuurwerk kwam vanVüeen's Park Rangers. De Londe-JJaren stonden door Sinton en Den-f*ls Bailey na vijfminuten al met 2-0
■Oor. De laatste zou na rust nog
'Wee keer scoren. De eerste thuisne-derlaag van de Mancunians was£lafwendbaar, de boze droom wer-kelijkheid. Niets lukte, alleen de
doelpoging van McClair zeven mi-nuten voor tüd.

Belager

Jlanchester United heeft door het
'errassende verlies nu weer één£Unt achterstand op Leeds, maar

f 1°g twee wedstrijden meer te spe-en. De verdere belagers van de'Wee topclubs van dit seizoen ver-kenen die naam nauwelijks. Shef-''eld Wednesday zag deachterstand

GARMISCH-PARTEN-
KIRCHEN - Andreas Fel-
der heeft lef. De Oostenrijk-
se schansspringer zwoer na
een test in de zomer de veel-
besproken V-stijl af, maar
keerde op Nieuwjaarsdag
op zijn besluit terug. Het le-
verde hem in Garmisch-

" Andreas Fiedler tijdens
zijn winnende sprong in
Garmisch-Partenkirchén.

Na zijn mislukte optreden in
Oberstdorf, waar hij met de
klassieke springstijl teleurstel-
lend als achttiende eindigde,
dook hij woensdag in Gar-
misch-Partenkirchen toch in
de nieuwe houding de schans
af. Met sprongen van 103 en

sprongen konden hem overtui-
gen van enig voordeel. Felder
keerde terug naar de oude ma-
nier van springen, met de ski's
recht naast elkaar. „Het ging
niet in de nieuwe houding",
was zijn uitleg.

Partenkirchen de eindzege
op tijdens de tweede wed-
strijd van het vierschansen-
toernooi.
De 29-jarige routinier versloeg
de zestienjarige Fin Toni Nie-__ minen met een half punt. Nie-

"minen, winnaar van de eerste
wedstrijd in Oberstdorf, leidt
in het klassement voor de Oos-
tenrijker Werner Rathmayr.
Felder probeerde enkele maan-
den geleden de revolutionaire
V-stijl uit. Tweehonderd

108,5 meter bleef hij de Finse
ontdekking Nieminen een half
puntje voor. De Zwitser Zünd
werd op ruime afstand derde.
De springers met de klassieke
stijl hadden evenals in Oberst-
dorf weinig succes. „Met de
V-stijl maak je meer meters,"
meldde Felder voldaan na zijn
onverwachte overwinning. „Ik
rekende op een goede sprong,
maar dit resultaat had ik niet
verwacht. Ik blijf de V-stijl de
komende wedstrijden gebrui-
ken", aldus de Oostenrijker.
Felder lijkt kansloos voor de
eindzege in het vierschansen-
toernooi. De Fin Nieminen
heeft 25,9 punten voorsprong
genomen op de Oostenrijker
Rathmayr. Alleen een val in
Innsbruck (4 januari) of Bi-
schofshofen (6 januari) kan de
zestienjarige waaghals uit Lah-
ti nog parten spelen.
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Wim Logister ziet de stap naar SVN
als 'promotie en nieuwe uitdaging'
in zijn trainerscarrière die hij vier
jaar geleden startte. „Na een jaar
Zwart-Wit in de vierde klasse en
drie seizoenen RKONS nu dus bü
een hoofdklasser. Dat vind ik een
grote eer". Logister, die zelf lid is
van SVN en elf seizoenen in het eer-
ste elftal speelde, ziet het als een
voordeel dat hij de meeste spelers
persoonlijk kent. „Ik weet op voor-
hand met welke karakters ik te
maken krijg."

Caenen: Chevremont
Theo Caenen heeft volgend seizoen
eersteklasser Chevremont onder
zijn hoede. Caenen, die Heerlen
Sport na dertien seizoenen verlaat,
volgt Jo Quaedflieg bij de Kerk-
raadse vereniging op.

NIEUWENHAGEN - Wim Logister
wordt met ingang van volgend sei-
zoen de nieuwe trainer van hoofd-
klasser SVN. Logister, nu nog in
dienst bij eersteklasser RKONS,
volgt de vertrekkende Math
Schaepkens op. Hij tekende een
tweejarig contract.

EINDHOVEN - Advies aan directeuren van bedrijven met
een paar centen om te investeren: huur voor een paar ton een
loge bij PSV! Het voetbal dat u voorgeschoteld wordt, is af en
toe niet om aan te zien, maar uw zaken floreren. Een omzetstij-
ging van vele miljoenen guldens is gegarandeerd. Het is 'denieuwe zakelijkheid' in de voetballerij ten voeten uit: een wed-strijd die door zakenlieden, niet zelden begeleid door een oog-
verblindende ega, vanuit luxe fauteuils en vanachter het glas
gevolgd wordt. De voetbalwedstrijd is eigenlijk bijzaak; het
gaat om het ongedwongen, zakelijke contact. Hier, in de loges,
worden deals voorbereid en afgesloten. Dat is andere koek danhet obligate zakendiner.
Volgens kenners is het bezit van
een loge bij een club als PSV een
goudmijn. Harry van de Kamp van
sub-sponsor Ahrend: „Zon loge
kost 300.000 gulden per jaar. Maar
sinds we dit bij PSV doen, is de
omzet met tientallen miljoenen ge-
stegen."

Vanuit de loges is de wedstrijd uit-
stekend, althans buitengewoon
comfortabel te volgen. In de hoek
hangt een televisie waarop het spel
ook te zien is. Doelpunten worden
onmiddellijk herhaald. Helaas
werkt de geluidsinstallatie vandaag
niet, zodat de binding met het veld
beperkt blijft tot oogcontact. Van
de Kamp belt op hoge poten de re-
ceptie, maar het euvel wordt niet
verholpen. Een juffrouw met een
blad smakelijke consumpties maakt
dat even later enigszins goed. Harry
van de Kamp neemt in de Ahrend-
logemet een staanplaats genoegen.

Zes stoelen

Een van zijn gasten blijkt een Ajax-
supporter te zijn. Van de Kamp
houdt er rekening mee als hij mee-
leeft met de ontwikkelingen op het
veld. Hu' moedigt Kalusha be-
schaafd aan door te gaan, maar
roept toch verschrikt 'au' als Van
Aerle een schop krijgt.

’Au’

Wil Pepels maakt indruk

Nacompetitie
golfbiljart

HEERLEN - De vijf beker-
winnaars van de districts-
hoofdklassen golfbiljart gaan
onderling uitmaken, wie op 2*7
maart in de landelijke finale te-
gen bekerhouder Maasgolf uil
Wessem zal uitkomen. For-
tuna/Sittard speelt op 11 en 2S
januari tegen Olympia/Kerkra-
de in de eerste ronde. De win-
naar komt op 8 en 22 februari
uit tegen Leike/Weert. Dan
spelen ook Montfort/Echt en
BVO 11/Midden-Limburg vooi
een finaleplaats. De wedstrij-
den van de onderlinge finales
worden op 7 en 13 maart ge-
speeld.

oefenvoetbal
ZONDAG

Limburgia-Waubachse Boys 14.30 uUr

3.21; 3. Schoonbrood 3.22. Jongens: 1
Knoops 2.57; 2. Keerssemakers 3.24; 3
Mennen 3.30.

In de loges bij PSV gaat het dus als
het ware om een leuke avond uit. In
de praktijk betreft het voor gasthe-
ren als Van de Kamp echter een
gewone werkdag; zaken zijn zaken.
Willy van de Kerkhof, een loge ver-
derrepresentatief aanwezig namens
het schoonmaakbedrijf CSU, maakt
vandaag acht en een half uur. „Het
begint om half vijfen het gaat door
tot een uur."

Ahrend heeft bij PSV een loge met
zes stoelen. In de bijna zes jaar dat
het bedrijf deze loge heeft, werden
2500 zakenrelaties op een avondje-
PSV onthaald. Van de Kamp, sales-
manager internationale zaken, maar
bij thuiswedstrijden van PSV gast-
heer in de Ahrend-loge: „We heb-
ben een wachtlijst met klanten die
een wedstrijd willen zien. Daarom
hebben we ook een stel stoelen op
de gewone tribune waarvan we ge-
bruik maken." De dikste zaken-
vrienden worden echter in de loge
ontvangen.

De wedstrijd begint voor de gasten
al ruim voor 18.00 uur, in restaurant
I'Europe, derde verdieping. Daar
staat een menu op het programma
met zeeduivelfilet (gereserveerd in
een luchtige saus van seizoens-
groenten) of een hazerugfilet met
portsaus als hoofdgerecht, geac-
compagneerd door een karaktervol-
le Barbera d'Alba dan wel een frui-
tige Bourgogne Blanc Chardonnay.
Om twee minuten voor half acht
schuifelen de meesten voldaan naar
de loges. Aan een vijftal tafels
wordt nog gezellig gekletst en gege-
ten als de aftrap op het veld al is
verricht.

Wilma Rusman was in Elsloo op-
permachtig bij de dames. De Uni-
tas-atlete had ruim twee minuten

voorsprong op toch zeker niet
zwakke clubgenote Desiree Heij-
nen. Met haar tijd van 40.33 bleef

Rusman maar enkele tellen ver-
wijderd van haar eigen record op
dit stratenparcours.De befaamde oud-international is

pr-directeur van de CSU-holding en
niet omdat hij vroeger zo geweldig
kon stofzuigen. „Ik heb mijn vrije
tijd altijd nuttig besteed en ook boe-
ken gelezen en gestudeerd. Na elke
wedstrijd was ik ook in de bestuurs-
kamer te vinden; daar doe je de re-
laties op." Graf, Novacek-Becker 2-6 6-7, Sukova/

Novaeek - Graf/Becker 6-4 6-4.

Bolzano, Sylvesterloop, mannen 10 km:
1. Hanneck 28.02,1, 2. Koech 28.15,3, 3.
Panetta 28.36,9, 4. Antibo 28.41,0, 7. Ten
Kate 28.48,3. Vrouwen, 5 km: 1. Ulrich
15.34,1, 2. Muneretto 15.47,6, 3. Van
Hulst 15.59,2,4. Ngotho 16.00,9.

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

ELSLOO - Wil Pepels heeft
met groot machtsvertoon de
Sylvesterloop van Elsloo ge-
wonnen. Hoewel de afstand
11.200 meter (acht ronden) be-
droeg, kon al na driekilometer
niemand de Caesar-atleet
meer volgen. Elke ronde ver-
grootte Pepels zijn voorsprong
op Wil Goessens en Huub
Kurvers met een seconde of
acht.

BASKETBAL
Haarlem, Basketbalweek, zesde dag.

fGroep A: WBL All Stars-Hapoel Te)
>Aviv 110-99 (53-48). Eindstand: 1. WBL
2-4 (120-97), 2. Pro-Specs Den Bosch
(Ned) 2-2 (192-185), 3. Hapoel Tel Aviv
2-0 (184-204). Hapoel Tel Aviv uitgescha-
keld. Groep C: Hapoel Eilat-Bestmate
Akrides 95-73 (47-34). Eindstand: 1. Ha-
poel Eilat 2-4 (189-159), 2. Kalev Tallinn
2-2 (178-165), 3. Akrides 2-0 (144-187).
Akrides uitgeschakeld. Söst Sylvesterloop, 15 km mannen: 1.

Weyts 45.21, 2. Wilky 45.55, 3. Valentin
46.21. Vrouwen: 1. Wulsch 54.44, 2. Dre-
scher 55.54, 3. Hillebrecht 57.52.

Brisbane, 150.000 dollar, vrouwen en-
kel, eerste ronde: Oremens - Zivec-Skulj
6-3 6-4, Guse-Jagerman 7-5 6-1, Shriver-
Kijimuta 6-4 6-4; Provis-Kamstra 6-1 6-1,
Dahlman-Kiene 6-1 6-3; tweede ronde:
Oremans-Zardo 6-3 6-3, Endo-Shriver
7-6 6-4, Magdalena Malejeva-Godridge
6-1 6-2, Temesvari-Porwik w.o, Zruba-
kova - Niox-Chateau 6-0 6-3, Alter-Har-
vey-Wild 6-4 6-2, Appelmans-Babel 6-2
6-2, Kohde-Kilsch - Rajchrtova 6-1 6-4,
Graham-Tessi 6-3 6-4, McQuillan-Guse
6-3 6-4.

Vreemd
Harry van de Kamp (52) moet een
zondagskind zijn. Hij is 35 jaar sup-
porter van PSV („een heel vurige")
en slaagde erin zijn baas te overtui-
gen van het nut van een reclame-
bord in het PSV-stadion. „Zo is het
begonnen. Bij Ahrend wist nie-
mand iets van sportsponsoring.
Voor de naamsbekendheid hoeven
we het niet te doen; we zijn al be-
kend. We doen het vooral om de
relaties iets anders te bieden. In het
begin keken we zelf ook de kat uit
de boom, want het was toch wat
vreemd, je klanten meenemen naar
een voetbalwedstrijd."

WIELRENNEN
Keulen, Zesdaagse, stand na derde dag:
1. Remig Stumpfen Bruno Holenweger
67 punten; 2. Andreas Kappes en Etien-
ne de Wilde 33 pnt; 3. Stan Tourné en
Roland Gunther 24; 4. met een achter-
stand van één ronde Jochen Görgen en
Jens Veggerby 46; 5. eveneens op één
ronde achterstand Tony Doyle en Dean
Woods 17.

bledon 1-1, Chelsea-Manchester City
1-1, Coventry-Tottenham 1-2, Crystal
Palace-Notts County 1-0, Liverpool-
Sheffield United 2-1, Manchester Uni-
ted-Queen's Park Rangers 1-4,Norwich-
Aston Villa 2-1, Nottingham Forest-
Luton 1-1, Sheffield Wednesday-Old-
ham 1-1, Southampton-Everton 1-2,
West Ham-Leeds United 1-3. Stand:
Leeds 24-49, Manchester United 22-48
Sheffield Wednesday 23-40, Manchester
City 24-40, Liverpool 23-38, Aston Villa
23-36, Arsenal 22-33, Tottenham 22-33,
Crystal Palace 22-33, Everton 24-33, Not-
tingham 23-31, Norwich 23-30, Queen's
Park 24-30, Chelsea 24-29, Coventry
23-27, Oldham 23-27, Wimbledon 23-26,
Notts County 23-25, Luton 23-22, Shef-
field United 24-21, West Ham 23-20,Southampton 23-19.

Sao Paulo, 67ste Sylvesterloop, 15 km
mannen: 1. Barrios 44.04, 2. Castillo
44.33, 3. Delmir dos Santos 44.47, 4. Her-
nandez 44.50, 5. Pazin 45.01, 6. Wathier
45.09, 7. Luis dos Santos 45.15, 8. Vas-
ques 45.17, 9. Garcia 45.19, 10. Lopes
45.22. Vrouwen: 1. Cervin 54.02, 2. Cas-
sia de Jesus 54.18, 3. Pereira 54.18, 4.
Castro 5. De Almeida 55.41, 6. Wanderlei
56.12, 7. Tenorio 56.29, 8. Lee 56.54, 9.
Sanchez 57.01, 10. Sirma 57.15.

'De Witte', zoals Pepels door zijn
supporters in Elsloo wordt ge-
noemd, finishte in een tijd van
33.59, en bleef maar twee tellen
boven het record dat Roger Jas-
pers twee jaar geleden vestigde.
Pepels moest echter door opbre-
kingen op het Verschuereplein
enkele meters meer afleggen dan
Jaspers destijds.

Adelaide, mannen, eerste ronde: Fitzge-
rald-Siemerink 6-2 7-6, Skoff-Limberger
6-3 6-3, Steeb-Furlan 6-1 6-4, Van Rens-
burg-Javier Sanchez 7-5 6-7 7-6, Shel-
ton-Muster 6-34-6 7-6, Delaitre-Thoms6-7 6-3 6-2; tweede ronde: Gilbert-Van
Rensburg 6-4 6-3, Steeb-Stolle 4-6 6-2
6-4, Shelton-Braasch 7-6 6-3.

Heel, zaalvoetbaltoernooi, finale-avond:
Heel-Grathem 3-1; Leeuwen-Beegden
4-3. Veritas-RKSVW 1-0. Eindstand: 1.
Veritas; 2. RKSVW; 3. Leeuwen; 4.
Beegden; 5. Heel; 6. Grathem.

Van deKerkhof besefte al vroeg dat
'het volk' er geweldig op kickt met
voetballers om te gaan. „Die geil-
heid is onvoorstelbaar groot, con-
tact hebben met voetballers. Beken-
de voetballers dan."
Bij PSV is er daartoe een roulatie-
schema: na elke thuiswedstrijd la-
ten steeds vier spelers hun gezicht
zien tussen de sponsors en hun gas-
ten. Van de Kerkhofs baas bij CSU,
Cor van der Heijden: „Wij zitten in
een 'people's business' en dat bete-
kent dat het onderhouden van de
relaties met klanten heel erg be-langrijk is. En dan blijkt inderdaad
dat het aanspreekt als jeeen beken-
de Nederlander in dienst hebt. Willy
verkoopt daarom ook vier keer zo-
veel als elke andere vertegenwoor-
diger bh' ons."

Soest, veldloop 8 km: 1. Hofstee 25.51,
2.-Vermeule 26.03, 3. Stigter 26.04, 4. DeCock 26.07, 5. Gielen 26.08, 6. Van Rooy
26.19, 7. De Maat 26.27, 8. Godlieb 26.29,
9. Van Vlaanderen 26.33, 10. Hamers
26.45; 16. Smits 27.14. Veldloop 2.200
m.: 1. Haan 7.52, 2. Corstjens 7.54, 3.
Wiegman 7.59. Vrouwen 4,2 km: 1. Stai-
tuvine 16.37, 2. Van der Kolk 16.43, 3.
Vriesde 17.18.

Wellington, mannen, 350.000 gulden,
eerste ronde: Nemecek-Fleurian 6-3 6-4,
Oljovski-Vajda 7-6 7-5, Zdrazila-Roese
6-3 6-3, Evernden-Greenhalgh 6-4 6-1,
Ferreira-Fromberg 7-6 7-5, Paloheimo-
Canon 6-3 6-3, Stark-Baur 6-1 6-3, Haar-
huis-Wuyts 6-3 6-4.

Aartswoud, .stratenloop 8 km.: 1. Van
der Hulst 27.12, 2. Post 27.57, 3. Bakker
28.10. Vrouwen: 1.Koenis 32.55, 2. Laan
33.46, 3. De Boer 34.37.

Het werd een doorslaand succes,
hoewel Van de Kamp er voor wil
waken dat het een elitair 'gebeuren'
wordt. Nederland heeft immers
geen geldcultuur. Waar elders de rij-
ken onbeschaamd laten zien hoe
rijk ze zijn, is het in het calvinisti-
sche Holland 'not done' opzichtig te
pronken. Van de Kamp: „Ik hoor
dat om me heen, zakenrelaties die
best een dure auto zouden willen
aanschaffen. Maar 'dat kun je niet
maken' hoor je dan. Bij Anderlecht
zie je dames met bontjassen, hier
niet. Hoewel men verrast is als men
hier by PSV voor het eerst in de lo-
ges komt."

Harry van deKamp heeft een goede
avond. In de bestuurskamer, gefre-
quenteerd door manager Ploegsma,
bondscoach Michels en andere Be-
kende Nederlanders, heeft hij al-
weer snel een mooie order in voor-
bereiding. „Het inrichten van een
groot pand en daarbij negentien ge-
meentehuizen", vertelt hij opge-
wonden.

Heythuysen, zaalvoetbaltoernooien
eindstanden; El: 1.Reuver; 2. Leveroy:
3. RKESV; 4. Heythuysen. A: 1
RKSVN; 2. RKSVO; 3. RKVB. Dl: 1
Leveroy; 2. Heythuysen; 3. RKESV; 4
KOC. C: 1. RKVB; 2. KOC; 3. Heythuy-
sen; 4. RKSVN. Fl: 1. RKHVC; 2. Reu-
ver; 3. RKSVO; 4. Heythuysen. B: 1
RKVB; 2. Roggel; 3. Reuver; 4. RKHVC
E2: 1. Reuver; 2. SVVH; 3. Nunhem; 4.
Grathem. F2: 1. Reuver; 2. RKESV; 3.
Heyhthuysen; 4. SWH. D2: 1. RKVB;
2. Haelen; 3. Heythuysen; 4. RKSVN.

Wilma Kusman
Pepels steekt de laatste maanden
in een blakendevorm. Hij won de
Interlimburgloop van Maaseik
naar Sittard, de halve marathon
van Echt, en elf dagen geleden
nog de 13.5 kilometer lange kerst-
loop in Mesch-Eijsden. Verder
haalde hij prima klasseringen in
de TV-Torenloop in Herkenbosch
en de Nijmeegse Zeven Heuve-
lenloop.

Valkenburg;, veldrit A-amateurs: 1.
Vranken in 53.24; 2. Hermans; 3. Cuy-
pers op 1 ronde; 4. Meulenberg; 5.
Schreurs op 2 ronden; 6. Kweens op 3
ronden. B-amateurs/veteranen: 1. Been-
kens 54.10; 2. Janssen; 3. Meijers; 4.
Crienen; 5. Heijnen (eerste veteraan); 6.
Deguelle; 7. Timmermans; 8. Heyens; 9.
Reinders; 10. Reinders; 11. Vinken; 12.
Boüwens; 13. Huntelerslag; 14. Van
Schijndel. Junioren: 1. Smeets 37.40; 2.
Vaessen; 3. Hollanders; 4. Gronen-
schild. Nieuwelingen: 1. Van de Wall
38.10; 2. Heemskerk; 3. A. Vos. ATB: 1.
Brentjens 59.42; 2. Crommentuyn op
3.58; 3. Nelissen op 1 ronde; 4. Wijshoff;
5. Van Rijswijk; 6. Dahmen op 2 ron-
den; 7. Smeets; 8. G. Mestrom; 9.
Adams; 10. Riem; 11. Knarren; 12.
Schoonbrood; 13. Mandigers; 14. Bode-
lier; 15. Van Es. Den Helder, veldloop 10 km: 1. Hopman

32.50, 2. Kuys 33.03, 3. Wijker 33.13.
Vrouwen: 1. Groenendijk 37.57, 2. Tol
39.30, 3. Warnaar 40.50.

SCHIETEN
Bameveld, internationale wedstrijden
klein kaliber geweer, liggend: 1.De Bol-
ster 595 punten, 2. Van Wezep 590, 3.
Jansen 588. Teams: 1. NWS 2337.Knie-
lend: 1.Guchelaar 576, 2. Hansen 575, 3.
Van der Horst 574. Teams: Lucas Aar-
denburg 2270.Leveroy, zaalvoetbaltoernooi. Finales

heren: Merefeldia-RKSVO 0-0 (RKSVO
wns); SVVH-Leveroy 3-0. Eindstand: 1.
RKSVO; 2. Merefeldia; 3. SVVH. 4: Le-
veroy.

Trier, Sylvesterloop, mannen, 8 km: 1.
Keino 22.26, 2. Maritim 22.27, 3. Kuncic-
ki 22.51. Vrouwen, 4 km: 1. Kimayo
12.14, 2. Lorupe 12.29, 3. Kucerikova
12.40, 6. Harms 12.55.

Berlijn, Sylvesterloop, mannen, 20 km:
1. Skarzynski 1.02.33, 2. Frisch 1.04.30
3. Zinke 1.05.10. Vrouwen, 6,8 km: 1
Hoffmann 20.59, 2. Knappe 22.06, 3
Lieske.

Altweerterheide, zaaltoernooi. Heren
finales: Moesel-Altweerterheide 2-0;
Crescentia-Brevendia 3-0. Eindstand: 1.
Moesel; 2. Altweerterheide; 3. Crescen-
tia; 4. Brevendia. Dames finales:
RKHVC-Merefeldia 0-0 (RKHVC wns);
Brevendia-RKVB 2-0. Eindstand: 1.
RKHVC; 2. Merefeldia; 3. Brevendia; 4.
RKVB.

SCHAKEN
Reuver, Limburgs kampioenschap
junioren. Jongens A: 1. O. Lemmens,
Venray; 2. M. Strijbos, Venlo; 3. P.
Driessens, Voerendaal. Jongens B: I.C.
Hopman, Maastricht; 2. M. Peek, DJZ;
3. Fr. Hoebers, Tegelen; 4. I. Utama.
Leudal. Jongens C: 1. M. Dambacher,
Blerick; 2. P. van Gils, Maastricht; 3. M.
Hendriks, Leudal; 4. M. Daamen, Leu-
dal. Jongens D: 1. F. van Gemen, Ble-
rick; 2. J.Cobben, Maastricht; 3. J. Wèn
Mie, Leudal. Jongens E: 1. J. Rikken,
Leudal; 2. J. Heltzel, Roermond; 3. P.
Muris, Blerick. Meisjes A: 1. H. Wuts,
Venlo; 2. J. Strijbos, Venlo. Meisjes B:
l.'S. Hermeling, Hoensbroek; 2. V. Mu-
ris, Blerick. Meisjes C: 1. S. Mans, Tege-
len; 2. B. Kleynen, Leudal. Meisjes D: 1.
Sh. Shazad, Maastricht; 2. C. Cordewe-
ner, Hoensbroek; 3. R. van Gils, Maas-
tricht. Meisjes E: 1. Y. Tangelder,
Hoensbroek; 2. S. Muris, Blerick.

ATLETIEK
Elsloo, Sylvesterloop, 11.2km heren: 1.
Pepels 33.59; 2. Goessens 34.31; 3. Kur-
vers 34.39; 4. Hagedoren 34.48; 5. Jans-
sen 34.51; 6. Maas 35.18; 7. Franssen
35.20; 8. Jaspers 35.56; 9. Palant 36.50;
10. Delahaye 37.09; 11. Klingestijn 37.32;
12. Van de Sluijs 34.14; 40+: 1. Smeets
38.33; 2. De Cock 39.13; 3. Drenth 39.20.Dames: 1. Rusman 40.33; 2. Heijnen
42.46; 3. Heusschen 45.27; 7 km. Heren:
1. Janssen 22.00; 2. Jacobs 22.20; 3. Ne-
lemans 22.28. Dames: 1. Janssen 28.29;
2. Wynen 28.50; 3. Otten 30.06; 4.2 km.
Heren: 1. Van Erp 13.01; 2. Kusters
13.10; 3. Verhoort 13.12. Dames: 1. Bort-
houts 15.53; 2. Brouwers 16.03; 3. Jans-
sen 16.14; 1.4 km. Jongens -12: 1. Cals
4.53; 2. Frissen 4.56; 3. Dolmans 4.57.
Meisjes -12: 1. Heijnen 5.17; 2. Eyken-
boom 5.24; 3. Crijns 5.28.
Wegberg, 15 km. Heren: 1. Römkens
47.21; 2. Schirmeyer 47.25; 3. Schmeide
47.54; 5. Verhiel 48.15; 6. Kamphuis
48.39; 9. Janssen 49.12. Ploegen: 1.
Achilles-Top (Römkens, Verhiel en
Kamphuis); 2. Tegelen. 50+: 4. Deu-
mens 55.00. Dames 45+: 1. Vos 62.41; 3.
Hauser 64.16.

SCHANSSPRINGEN
Garmisch-Partenkirchen, tweede wed-
strijd vierschansentoernee: 1. Felder
218,5 punten (sprongen 103-108,5 m), 2.
Nieminen 218.0 (101-105,5), 3. Zünd
210,2 (100,5-101,5), 4. Petek 209,7
(96,5-103), 5. Holland 208,5 (99,5-104,5),
6. Nikkola 208,3 (96,5-104,5), 7. Jez 207,9
(98,5-101,5), 8. Haim 205 (97,5-99), 9.
Rathmayr 204 (97,5-101,5), 10. Weissflog
202,9 (96.99). Stand vierschansentoer-
nee: 1. Nieminen 447,9, 2. Rathmayr
422,0, 3. Zünd 419,8, 4. Jez 413,5, 5.
Weissflog 407,2, 6. Petek 406,6, 7. Nikko-
la 406,0, 8. Felder 402,1.

GOLFBILJART
Schaesberg, Mijnstreektoernooi. Klasse
A: 1.C. Koster, De Pint; 2. R. Koster, De
Pint; 3. H. Geurts, Chevremont; 4. R.
van Rhee, Chevremont. B-klasse: 1. R.
van Os, G. Leeuw; 2. J. Bergmans, De
Pint; 3.J. Moonen, G. Leeuw; 4. R. van
Ginsel, OBK.Klasse C/D: 1. L. Radema-
kers, De Pint; 2. R. Zablodni, De Pint;
3. M. Gorissen, OBK; 4. W. Louppen, De
Pint.

PARIJS-KAAPSTAD
Parijs-Kaapstad, zesde etappe Dirkou-
N'Guigmi (Niger), 601 km. Auto's: 1.
Weber/Hiemer (Mitsubishi) 1.58.47 straf-
tijd, 2. Servia/Puig (Lada) op 1.29, 3.
Auriol/Monnet (Mitsubishi) 3.39, 4. Wal-
degaard/Gallagher (Citroen) 6.23, 5. Shi-
nozuka/Magne (Mitsubishi) 8.14, 6. Vata-
nen/Berglund (Citroen) 12.36, 7. Larti-
gue/Destaillats (Citroen) 14.10, 8.Ickx/Lemoyne (Citroen) 19.15, 9. Ma-
suoka/Delferrier (Mitsubishi) 43.27, 10.
Ambrosino/Guehennec (Citroen) 55.26,
34. Van Tuyl/Winkler (Toyota) op 3.20.27van Weber, 67. Blakenburg/Eitens (Dai-
hatsu) 5.34.35, 71. Bezemer/Knudde
(Man, vrachtauto) 5.35.52, 80. Tijster-
man/Tijsterman (Toyota) 6.08.16, 131.Kies/Tijsterman (Tatra, vrachtauto)
10.51.48. Algemeen klassement: 1. Au-
riol 11.45.38, 2. Weber op 34.52, 3. Shino-
zuka 37.50, 4. Servia 1.17.24, 5. Walde-
gaard 1.47.55, 6. Vatanen 2.41.06, 7.
Lartigue 3.33.34, 8. Ickx 4.07.00, 9. Fon-
tenay/Musmarra 4.41.00, 10. Ambrosino
4:44.12, 35. Tijsterman 15.11.13, 45. Van
Tuyl 17.15.23, 67. Bezemer 21.55.45, 83.
Blakenburg 26.11.48, 111.Kies 31.20.06.

VOLLEYBAL
Bremen, vijflandentoernooi vrouwen,
eerste dag: Duitsland-Cuba 1-3 (3-15
9-15 15-118-15), GOS-Roemenië 3-1 (15-9
14-16 15-1 15-7). Nederland vrij. Niet
meetellend: Nederland-Cuba 1-3 (17-15
11-157-15 6-15).

SCHAATSEN
Heerenveen, elfde marathon KNSB-
beker, 100 ronden: 1. Van Kempen, 2.
Huitema, 3. Pieterse, 4. Kramer, 5. Klei-
ne, 6. Kasper, 7. Angenent, 8. Stam, 9.
De Marreiros, 10. Bozjev. Algemeen
klassement: 1. Van Kempen 204,5 pun-
ten, 2. Huitema 176,1, 3. Kleine 173, 4.
Kramer 170,1, 5. De Marreiros 164, 6.
Kasper en Stam 148, 8. Pieterse 146, 9.
Bozjev 137, 10. Grimbergen (Rijnsburg)
95. Vrouwen, 50 ronden: 1. Dijkstra, 2.
Moolhuizen, 3. Van der Meer, 4. E. Os-
sendrijver, 5. Pasveer. Klassement: 1.
Keulen 79,2, 2. Moolhuizen 75,1, 3. Sein-
stra 59, 4. Pasveer en Berkhoff 55.

VOETBAL
Melick, zaaltoernooien Vesta. C: 1
Leeuwen; 2. SVH '39; 3. SHH. 4. RIOS
'31. Dl: 1. St.Odiliënberg; 2. Vesta; 3.
SHH; 4. Vlodrop. D2: 1. SVH '39; 2. Sit-
tard; 3. SVH '39; 4. Vesta. A: 1. Roer-
mond; 2. Boekoel; 3. St. Odiliënberg; 4.
SVH '39. E. 1. EMS; 2. Almania; 3. EMS
2; 4. SHH. F: 1. SHH; 2. Almania; 3.
Swift '36; 4. EMS. B: 1.Sittard; 2. Linne;
3. SHH; 4. Haanrade.

Engeland, 24ste speeldag. Arsenal-Wim-

Motoren: 1. Magnaldi (Yamaha) 6.37.46,
2. Wagner (Suzuki) op 1.29, 3. Peterhan-
sel (Yamaha) 4.26, 4. Picard (Yamaha)
4.27, 5. Laporte (Cagiva) 5.33, 6. Mas (Ya-
maha) 11.17, 7. Morales (Cagiva) 12.27, 8.
Arcarons (Cagiva) 26.10, 9. Charbonnel
(Fra) Suzuki 29.36, 10. Lalay (Yamaha)
45.46. Algemeen klassement: 1. Peter-
hansel 31.12.39, 2. Laporte op 5.55, 3.
Arcarons 23.36, 4. Mas 27.00, 5. Morales
27.07, 6. Picard 44.02, 7. Lalay 1.05.55, 8.
Magnaldi 1.19.05, 9. Wagner 1.21.39, 10.
Mandelli Gilera 2.48.36. De zevende
etappe werd Nieuwjaarsdag in konvooi
afgelegd en telt niet mee voor deklasse-
menten.

Swartbroek, 7.5 km. Heren: 1. Klerkx
24.07; 2. Lenaars 24.30; 3. Nijens 24.38.
40+: 1. Tummers 25.08; 2. Uneken 25.47;
3. Van Zantvoort 26.05. Heren 50 + :1.
Van de Bosch 25.46; 2. Franken 28.20.
60+: 1. Smeets 32.53; 2. Reijntjens 37.30;
3. Sloven 38.45. Recreanten: 1. Parren
24.49; 2. Heemskerk 25.18; 3. Geraedts
25.20. 40+: 1. Op 't Broek 27.20; 2. Kes-
sels 28.01; 3. Laubach 28.07. 50+: 1.
Pfennings 29.04; 2. Strijbos 29.52; Hil-
kens 29.58. Heren 3.75 km: 1. Aspers
16.01; 2. Brugman 16.25; 3. Prinsen
17.10. Dames: 1. Caris 14.13; 2. Hendrix
14.20; 3. Houben 15.12. 35+:1. Van de
Laar 14.00; 2. Notermans 14.52; 3. Fren-
ken 14.58. 45+ :1. Winkelmolen 14.55; 2.
Stienen 21.49. 1.250 m. Meisjes -17- l
Frenken 4.27; 2. Bouten4.28; 3. Frenken
4.31. 2.5 km. Jongens -17: 1. Bouten
7.58; 2. Meulenbroeks 8.03; 3. Frenken
8.07. 1.200 m. Meisjes -12: 1. Schoon-
brood 4.48; 2. Steeghs 4.51; 3. Van Box-
meer 4.59. Jongens -12: 1.Sóntjens 4.24;
2. Coppen 4.26; 3. Stroucken 4.28. 800
m. Meisjes -10: 1. Vos 3.18; 2. Stroucken

TENNIS
Perth, Hopmancup, kwartfinales:Spanje-Nederland 2-1 (vrouwen enkel:
Arantxa Sanchez-Vicario - Schultz 6-2
6-4. mannenenkel: Emilio Sanchez-Kra-jicek 3-6 4-6, gemengd dubbel: Sanchez/
Sanchez - Krajicek/Schultz 6-7 7-6 7-6);
halve finales: Tsjechoslowakije-Duits-
land 2-1; Sukova-Graf 2-6 6-1 opgave
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De
\ Industriële
1 Dienstverlening
1 vanADB....

"N"l 1mPt Industrieel- en zakelijk dienstverlenen "^^ I'.JB |& -""". 1 X Li lllL^L jsee n volwassen professie geworden. R.
TJ Mede dankzij de 'voortrekkersrol' van
HLirüpeeS <k AD^S-Groep, een van deeerste | __fl
i 1-1 ondernemingendiezich vl| jM

AeKerneiQS specialiseerden in deze tak van : -i
dienstverlening. 't fe^j

Llll*L-Cld.L. Met het oog op detoekomst en de steeds Het beheren, debeheersing en de
strenger wordende internationale besturing van kwaliteit,
kwaliteitseisen specificeert ADB haar Voor nu, en voor de toekomst,
industriële- en zakelijke dienstenvolgens
de nu erkende Europese ISO-9000 Opdrachtgevers die betrouwbare
normen. dienstverlening essentieel vinden voor het
Deze ISO-normen hebben tot doelom de welslagen van hun onderneming doen er
'kwaliteitszorg' van produkten en diensten goedaan nu kontakt op te nemen met
te waarborgen. 'Kwaliteitszorg' het begrip ADB-Industriële- en Zakelijke
voor de jaren negentig. Deze jaren. Dienstverlening, Geleen.

adb WÊÊÊMauritslaan 11 1 Geleen S^*ADB'<ntbm62-616üA8 Geleen ll__
Telefoon 046-787777

Faxo46-750196 Synergie van Mensen en Middelen.
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Wim Logister
trainer SVN

Bij PSV is het zien en gezien worden

Loges goudmijn voor sponsors
Van onze verslaggever

HENRI VAN DER STEEN

"Wü Pepels hier nog
op kop van het

lopersveld. Later zou
hij ruim afstand
nemen van zijn
concurrenten.

Foto:
PETER ROOZEN

SVN heeft een nieuw erelid. Deze
onderscheiding viel Joep Op de Be-
ke ten deel. Hij is ruim 45 jaar lid
van SVN. In die periode heeft Op
de Beke als promotor van legio ac-
ties voor veel financiële armslag
heeft gezorgd bij de Nieuwenhaag-
se club.

sport

sport in cijfers



-.Omwille van veiligheid is de voor-
ziene route geannuleerd en vervan-
gen door een alternatief parcours",
'fieldde Sabine in een communiqué.
Soldaten van verslagen legers, no-
maden en stammen willen nog wel
eens lastig doen. Als veel Afrikaan-
se regeringen heeft Tchad lang niet

onderdanen onder controle.

N'DJAMENA - Gilbert Sabine heeft de politieke stabiliteit
van Afrika enigszins onderschat. De organisator van de Rally
parijs-Kaapstad kon niet anders dan de etappe van N'Guigmi
ih Niger naar N'Djam'ena in Tchad af te gelasten. De onrust in
het gebied was te groot. In konvooi trokken de motoren en
auto's naar N'Djam'ena. Over 580 kilometer in plaats van de
483 in het routeboek. Op het gemak, dicht bij elkaar, via een
andere route en begeleid door Franse soldaten. „De aanwezig-
heid van Franse troepen garandeert onze veiligheid," had Sabi-
le vooraf gezegd.

Jehad, een voormalige kolonie van
frankrijk, is een kruitvat. De ene
staatsgreep volgt de andere op. De
jaatste was in december 1990, toen
kolonel Idriss Deby de opvolger
*erd van Hissene Habré. In Tchad
2iJn de laatste jarenduizenden men-
sen gedood tijdens opstanden en
gevechten. Naast tal van grenscon-
flicten, vochten christenen met
"fioslims, noord tegen zuid, stam te-

Wilfried Nelissen
nog niet naar

Panasonic

sportkortVrijuit dankzij ’borgsom’

WENTWORTH - De Duitse gol-
fer Bernhard Langer heeft in
1991 in totaal 2.185.358 dollar aan
prijzengeld verdiend. Aan de
koers van ’ 1,75 is dat

’ 3.824.376,50. De prestatie van
Langer wordt erkend als wereld-
record. Op de geldranglijst werd
Langer gevolgd door de Span-
jaard Seve Ballesteros met

’ 3.240.051,50 en de Welshman
lan Woosnam met’ 3.085.526,50.
Pas op de vierde plaats komt de
eerste Amerikaan, wereldkam-
pioen Fred Couples met

’ 3.019.476,25. De Europese
Golftour wordt in 1992 uitge-
breid tot 38 toernooien. Nieuw
wordt de Turespana Masters van
13-16 februari en terug zijn het
Marokko Open (april) en het Te-
nerife Open (februari).

Golfer Langer
steenrijk

" SCHAATSEN - Gunda Niemann
voert een achtköppige Duitse
schaatsploeg aan voor de Europese
kampioenschappen, die tussen 17
en 19 januari in Heerenveen worden
gehouden. In de Duitse vrouwen-
ploeg rijden voorts: Heike Warnic-
ke, Jacqueline Börner en Claudia
Pechstein. De mannenploeg bestaat
uit: Peter Adeberg, René Flade,
Markus Tröger en Frank Dittrich.

Uitvallers
Duidelijk is, dat na een weekAfrika
ruim eenderde van de 350 gestarte
equipes de woestijn heeft geruimd.

van wie de naam niet werd vrij-
gegeven, als een bokser uithaal-
de omdat hij met praten geen
oplossing vond.

Alleen met geld waren de
autochtonen te overreden. De
'borgsom' was eerst honderd
francs, na ampele discussie vijf-
honderd, na enig afdingen twee-
honderd. Bovendien moest
Steenhuizen naam en nummer
van een van de ploegauto's in de"
karavaan opgeven. Hij verzon
een fraaie: Piet van Zanten,
startnummer 603.

Van onze sportredactie

BRUSSEL - De overstap van de
yeelbelovende 21-jarige Belgischeberoepsrenner Wilfried Nelissen
fiaar Panasonic is op losse schroe-
ien komen te staan. Hij heeft van
■^e Belgische wielerbond geen licen-
ue gekregen om voor de ploeg van
Peter Post uit te komen in verband
'fiet bestaande contractuele ver-
plichtingen elders. Het betreft een
verbintenis met Walter Godefroot,
°nder wiens leiding Wilfried Nelis-sen vorig jaar in de Weinmann-for-
fiiatie reed.

Godefroot, die in het komende sei-zoen ploegleider is van het Duitse
eist van zijn landgenoot

een hogere afkoopsom dan de Bel-
psche Limburger wil betalen. Zo-

afig beide partijen niet tot overeen-
stemming zijn gekomen huldigt deBelgische wielerbond het stand-
Punt, dat Wilfried Nelissen tot de
Ploeg van Godefroot behoort.

Prominente uitvallers op de laatste
dag van 1991: Paul Belmondo, de
zoon van de filmster, motorrijder
Alessandro De Petri, die als koplo-
per zijn sleutelbeen brak en Jean-
Louis Schlesser. De Fransman, van
wie twee ploeggenoten in Libië ver-
ongelukten, raakte op weg naar Dir-
kou vast in het zand, sliep in de
auto en reed de volgende dag naar
Agades.

DIRKOU - Het scheelde weinig
of Erik Steenhuizen, monteur
van het team Tijsterman, was op
Oudejaarsdag opgepakt in Niger.
Een handgemeen tussen een van
de teamleden en een plaatselijke
handelaar in benzine kon slechts
gesust worden met een 'borg-
som. Steenhuizen vliegt tijdens
Parijs-Kaapstad met andere
monteurs naar de finishplaatsen,
waar hij benzine regelt en wacht
op de auto's uit het team. Hij
raakte in discussie over de prijs
van de brandstof en de fooien.
Het meningsverschil was nog
volop aan de gang, toen de Ne-
derlandse voertuigen aankwa-
men en een van de teamleden,

„Klopt dat?" vroeg de soldaat. Ja
natuurlijk, antwoordde Steen-
huizen, die wist dat het hoogste
startnummer 600 is. De over-
heidsdienaar controleerde niets.
Hij telde het geld, verdeelde het
met de handelaaren vertrok.

Een nogal domme actie, want de
volgende dag, toen de deelne-
mers al op weg waren naar
N'Guigmi, was Steenhuizen de
pineut, terwijl hij wachtte op het
vertrek van zijn vliegtuig. De
monteur uit Zoetérmeer, met
zijn tentje op de rug, zat zicht-
baar in de rats, opgejaagd als hij
zich wist door de soldaten op het
vliegveld en de handelaar die tel-
kens naar zijn gezwollen oogkas
wees.

" IJSHOCKEY - Morgen, vrijdag 3
januari, zullen de ijshockeyers van
Meetpoint Eaters een uitwedstrijd
tegen Rotterdam spelen. Voor be-
langstellenden is er gelegenheid
mee terijden met de supportersbus.
Deze vertrekt om 17.00 uur vanaf de
parkeerplaats van sportcentrum
Glanerbrook. 'Supporters dienen
zich hiervoor telefonisch op te ge-
ven: 046-747249.

LILLE - Het Olympisch vredes-
symbool is Oudejaarsdag in Lille
aanleiding geweest voor een
vechtpartij. De organisatoren
van de tocht van het Olympisch
vuur door Frankrijk hebben een
verslaggever van de Franse tele-
visie in elkaar laten slaan. De
journalist raakte zo zwaar aan
het hoofd gewond, dat hij een
week in het ziekenhuis moet blij-
ven. Het incident ontstond, toen
de verslaggever een schijnwer-
per op de drager van de toorts
liet richten. Dit was tegen de zin
van de lokale organisatoren.

Olympische vlam
in de pan

Beste veldrijder in Valkenburg

Roger Vranken
licht de hielen

JïEERENVEEN - Ben van der Burg
-~al tijdens de Nederlandse afstands-
K-ampioenschappen, deze week inheerenveen, niet starten op de 5000
Jfieter. De kernploegschaatser on-dervindt te veel hinder van een
J^eupblessure. De afzegging bete-
kent dat Van der Burg ook niet zal
Meedoen aan de Europese titel-
strijd, over drie weken in de Thialf-
fial. Op grond van een klassement
°ver 1500 en 5000 meter op de NK

wordt het kwartet voor
*^at toernooi samengesteld. De eer-
ste twee van dat klassement plaat-sen zich rechtstreeks; de derde en
y'erde deelnemer worden aangewe-zen door de begeleidingscommissie
kernploegen.

Van der Burg niet
in EK-schaatsen

f^elissen, dievooral als wegsprinter
'e boek staat en in 1991 onder ande-re de Ronde van de Oise won, heeft
aangekondigd een rechtzaak tegen

Belgische wielerbond aan te

LONDEN - Koningin Elizabeth
II heeft de Engelse voetballer
Gary Lineker de hoogste ko-
ninklijke onderscheiding voor
een sporter toegekend. Lineker
werd werd Officier in de Orde
van het Britse Rijk. Met zijn ge-
lijkmaker in de uitwedstrijd te-
gen Polen zorgde Lineker voor
de kwalificatie van Engeland
voor het Europees kampioen-
schap in Zweden. Bovendien is
de spits van Tottenham het toon-
beeld van sportiviteit. In vijftien
jaar als topvoetballer kreeg hij
nooit een gele of rode kaart. De
Schotse atlete Liz McColgan, we-
reldkampioene 10.000 meter, en
de Welsh golfer lan Woosnam,
winnaar van het US Masters,
werden benoemd tot Lid van het
de Orde van het Britse Rijk.

Gary Lineker
in hoog aanzien

Aan deze cross wordt door renners
uit alle categorieën deelgenomen.
Ook deze wedstrijd telt mee voor
het Gerrit Scholte-klassement.

VALKENBURG - DeOude-
jaarscross, verreden nabij de
Koningswinkelhof in Valken-
burg, is bij de A-amateurs in
een overwinning geëindigd
voor Roger Vranken uit Bun-
de. In deze uitgave, die mee-
telde voor het Gerrit Scholte-
klassement, zette hij de overi-
ge deelnemers op ruime ach-
terstand. In de ATB-wedstrijd
was Beneluxkampioen Bart
Brentjens uit Haelen (NWB)
de sterkste. Ook hij finishte
met ruime voorsprong.

Zaterdag kunnen de veldrijders te-
recht in Brunssum. Zondag heeft
:het peloton startgelegenheid in
Limbricht op een parcours rond de
manege De Klipper. Daar heeft or-
ganisator Adrie van Schijndel in
samenwerking met WC Bergklim-
mers een pittig circuit uitgestip-
peld. Zondag begint het program-
ma om 13.00 uur mét een koers voor
mountainbike-rijders, om 14.15 uur
gevolgd door de eigenlijke veldrit.

HULSBERG - Op de eerste zater-
dag van het nieuwe tennisjaar
wordt de Hans Schaeferwintercon>
petitie in de Tennishal Hulsberg
voortgezet met de voorlaatste wed-
strijden van de afdelingen in de eer-
ste klasse.

Nieuwenhagen
en Ready aan

elkaar gewaagd

Wielerclub
Noord-Limburg
in problemen

SIEBENGEWALD
- De Wielerclub
Noord-Limburg
k-ampt. met grote
problemen. Ploeg-

leider Leo Daniëls,
de 'motor' van de
vereniging, heeft'
bedankt. Boven-
dien is het aantal

licentiehouders te-
ruggelopen tot een
tiental renners en
ontbeert de club
een hoofdsponsor.
Er worden pogin-
gen in het werk
gesteld om de ver--
eniging, die onder
andere bekend is
als organisator van
de tweedaagse Om-
loop van Noord-
Limburg, van de
ondergang te red-
den. Om half twaalf worden de twee

wedstrijden in de afdeling A ge-
speeld. Nieuwenhagen zal tegen het
Maastrichtse Ready een ruime zege
moeten behalen om de tweede
plaats veilig te stellen. Als beide
teams in hun sterkste opstelling
aantreden, zijn de beide teams aan
elkaar gewaagd, zodat Ready dan
op de laatste dag de kans krijgt
Nieuwenhagen alsnog te passeren.
In de strijd om de onderste twee
plaatsen spelen Kimbria en Bruns-
sum 2 tegen elkaar.

(ADVERTENTIE)

§LIASS
ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

MEDEDELING
Vandaag, donderdag 2 januari 1992,
zijn alle kantoren van
LIASS Ziektekostenverzekeringen
om 15.30 uur gestoten.

In Afdeling B die aansluitend om
halfvier hun aan wedstrijden begin-
nen, zal van Home de eerste plaats
van het niet spelende SLTC zo goed
als zeker overnemen. Het ene punt
achterstand maken de Weertenaren
zeker tegen Kerkrade. Blerick zal
de laatste plaats die het nu inneemt,
waarschijnlijk aan de Kerkradena-
ren overdragen. De Noordlimbur-
gers ontmoeten in hun wedstrijd
het eerste team van Brunssum.

lotto

£MMEN - In het Emmen A-ten-Wstoernooi is Janou Savelkoulült St. Odiliënberg in de eerste
*onde uitgeschakeld. Tegen Han-
fteke Ketelaer, de nummer 22 van

e nationale ranglijst, hield zij in
"-e eerste set nog gelijke tred. Naverlies was de weerstand van Sa-
velkoul gebroken: 7-5, 6-1.

Janou Savelkoul
uitgeschakéld

*^a afloop van de nationale titel-
strijd zal Van der Burg zich op-
fiieuw laten behandelen door spor-
tarts Müller-Wohlfarth in München,

hij de afgelopen maanden al eni-
Se keren raadpleegde. Daardoor

de Westlander volgende week
°°k niet mee aan de wereldbeker-
wedstrijden in Davos.

Hamburg - uitslag ivmtwochsiotto van
6'steren. Trekking A: 6-7-17-27-41-48; reser-vegetal: 39. Trekking B: 1-10-17-23-34-41;reservegetal: 24. Spiel '77: 6616053. |" Roger Vranken zwoegt naar de overwinning in Valkenburg. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

HEN - De Italiaan Alberto Tom-
ba heeft op de laatste dag van
het jaar een premie van 55.000
gulden geincasseerd. Tomba
won in Garmisch-Partenkirchen
een reuzenslalom. Achter de
tweevoudige Olympische kam-
pioen eindigde de Zwitser Hans
Pieren als tweede. Derde werd
deLuxemburger Mare Girardel-
li. De invitatiewedstrijd telt niet
voor de wereldbeker.

GARMISCH-PARTENKIRC-

Alberto Tomba
strijkt premie op

Toernooi Heel
voor Veritas
HEEL - Veritas heeft het vier-
daagse zaalvoetbaltoernooi in
sporthal Reutsdaal te Heel ge-
wonnen. In de voorronden vie-
len zes verenigingen af. RKSVW,
Leeuwen, Heel, Grathem, Beeg-
den en Veritas kwamen op de
fmaledag in actie. Veritas en
RKSVW werden toen poulewin-
naar met Leeuwen en Beegden
als tweede en Heel en Grathem
als derde. In de finale versloegb
Veritas met 1-0 RKSVW.
Leeuwen klopte Beegden om de
derde plaats. Heel won van Grat-
hem om de vijfde en zesde
plaats.

# In de zesde etappe was
de Mitsubishi Pajero

(rechts) van Ernst Weber
en Heinz Hiemer het

snelst. Ze stoven voorbij
de Citroen (links) van
Ari Vatanen en zijn
Zweedse teamgenoot

Berglund.

Rally op sluipwegen
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Parijs-Kaapstad in konvooi door explosiefTchad

Tijsterman
Tot Tchad ging de rally gewoon
door. De etappe van dinsdag, van
Dirkou naar N'Guigmi over 601 ki-
lometer, leverde een zege op voor
de Duitser Weber, een van de suc-
cesvolle Mitsubishi-rijders. In het
lastige parcours waren 74 zandheu-
vels tot 200 meter hoog opgenomen,
hetgeen tal van problemen oplever-'
de. Auto's en motoren strandden of
verdwaalden. Kees en Mieke Tij-
sterman finishten op ruim zes uur.

Een groep van zestien auto's kwam
samen aan, in de bus zoals wielren-
ners zeggen, op meer dan twintig
uur. In het klassement neemt de
Rothmans/Mitsubishi-ploeg met
Auriol, Weber en Shinozuka de eer-
ste drie plaatsen in. De slag met
Camel/Citroën is voorlopig gewon-
nen.

Bij de motoren nam de Fransman
Peterhansel, winnaar van de laatste
Parijs - Dakar, de leiding over van
de Amerikaan Laporte. De dagzege

I was voor Magnaldi uit Frankrijk.

gen stam. Het grensgebied van Ni-
geria, Niger en Tchad, rond het
grotendeels opdroogde Meer van
Tchad, werd als onveilig bestem-
peld. De organisatie is bang voor
een gebeurtenis als vorig jaar, toen
een Franse chauffeur in Mali werd
doodgeschoten door rebellen.

Laat
Het konvooi nam de tijd en arri-
veerde woensdag laat in de avond,
hetgeen de etappe van donderdag,
fiaar Sarh in het zuiden van Tchad,
°nzeker maakte. Niet vanwege
fileer onrust, maar om logistieke re-
benen. Normaal rijden enkele
auto's van de organisatie vooruit
am het parcours voor een laatste
keer te verkennen. Dat was nu on-
fiiogelijk. Waarschijnlijk wordt de
r't aangepast.

iimburgs dagblad sport
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Edah bestaat in 1992 op de kop af 75 jaar. En dat
laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. I^ÏL IhK
't Wordt dit jaar feest, feest en nog 'ns feest bij Edah. m IV

En waar kun je als voordelige supermarkt op je U |JM^
verjaardag nou het beste op trakteren? Precies, op Jf 9p
voordeel. (Wat dat betreft is het eigenlijk al 75 jaar ijl
feest bij Edah.) Niet zomaar voordeel, maar hele
speciale traktaties. Deze week bijvoorbeeld II '

staan er allemaal prijzen van 75 cent of 7.50 H
op het feestprogramma. Kijk daarom m
snel op de volgende bladzijde.
U zult nog veel meer JÊÊ i
van ons horen.
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LET OP DE SPECIALE KORTINCLABELS

~j Limburgs Dagblad "©
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BALANSOPRUIMING
ALLEEN VANDAAG 2, VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 JANUARI

IrIOOO.- r 600.- Sr 600.-
-rr 1400.- 2::r 900.- zm 900.-
-300x200 91 . 300x200 | X ■ 300x200 ' X _
3360 LIUUI 2080 IÜUUI 2095 IuUUI

TEHERAN TAPIJTEN
PROMENADE 145-147, HEERLEN

Limburgs Dagblad
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Belgische prijzen vlak over de grens.
BBBjBBBBBBBBBB|BBBBBBBB| Qp Meubelboulevard Reer yjndt y de meube|giga nten Hun prachtige showrooms staan vol mooiere meubels (in allerlei stijlen)Wl% ]_;117 k Vt^l Betef MeuJDel' Meubelcentrale Heylen, Interieur Plus, tegen Belgische prijzen. Begin daarom het nieuwe jaar op supervoor-Musterring Studio, Kunstmeubelen ter Laarderheyde, delige wijze met mooie nieuwe meubels. Met een bezoek aanW^\ IJA M IJ I Lederen Zitmeubelen Deauville, Meevita en Brugman MEUBELBOULEVARD Peer begint

Telefoon 09 - 3211633939. r^—) Telefoon 09 - f^ iSmal rÉ^SKSK» bmeubelcentrale|H|beyJen 2 ó33 05 BETER [MEUBEL
MOOIERE MEUBELS VOOR BELGISCHEPRIJZEN
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Friso Beckers rundvlees- Jaffajuice Mona magere Verse minipuntjes Verse halskotelètten
pannekoekmeel krokettenio% sinaasappelsap Franse kwark bouillon
paka4oogram 99 doosi 4 stuks4^ 1.19 pak a 1 liter W 1.49 kuip* 450 gr *9T 1.79 voor 3 liter 9V verpakt per 10stuks l.Ö^ IMo ö.yD

Holland SisiOrange Blooker cacao Bar-le-Duc Slagers- 4-Vruchtenvlaai Slavinken
patatesfrites ■ mineraalwater boerenmetworst noogram.

zakaloOogr±*r 98 fles A 1tt liter 1.79 pak a 250 gram W 1.59 pak a 2 liter 4dT 1.09 per 100gram 1.69 ± 1250gram J4^ Per stuknu 1.1?

Gouda's Glorie Bonduelle Ariël Ultra Nivea schuim-of Palingworst of Melkunie magere Fijne
frituurvet doperwten/wortelen met gratis Leifheitonener. crèmebad 500 ml. + leverkaas yoghurt perzik/aardbei/ runderscnenkel
pakasoogr 4^r 99 e.f.Literblik 3r*T 1.79 Pak 3,75kg-17^ 20.99 gratisbadspons^s^4.99 perlSOgram 1.95 bosvrucht. 1 Itr&4T Z.U 500 gram Ö.HO

Perfekt fritessaus Stabilac halfvolle Akties zijn geldig van donderdag2 januarit/mzaterdag 4 januari 1992. Versewitlof Verse babi-pangang
chocolademelk Hi 111MÜ TÊÊ r> 0r n 0r

Uteremmertje 2^T 1.99 literpak ±6T 1.45 |j| -J||j«| 8W»^ MTB g^|||^gg^ 5008ram

7t Allerbeste voornvriendelijke prijs
.*"fjMr«51 Beek: Mark. 1 Beek enDook: Heuvelplem 11Bergen:Raadhuisstraat 17 Blerick: Alberickstraat 15Botmeer.Kloostertum 44Brur«um:W.lhclmmastraa. 1 Cuijk:Molens."43 Deume: Helmondsewg65a *£$:Dc^^Tse^SftS^vS^&lJ 7
HeedeAe.de: Ginawik 70Wan«mraa« Helden-Panninge^Steens.r£. 30 Herkenbowh: Statronsweg 7 Hom:Kloosterhof 3d Ittervoort:Begomastraat 12Kerkrade: Marktstraat 51 Lie«el:Hoofdstraat 75 L.nne: Maasbrachterweg 23 *'»:

°">^"<^ ToSÏÏguibuS».Sinuifcïndustriestraat 19Someren: De Meer 21 Stem: Heemraat Noord 144Susteren: WUlibrordusstraat 1 -ftgelen:Kerkstraat 2 Tlenray: Spoorstraat 18 Velden: Jan\ferschurensingel 1 Venlo:Zuidsingel 18Venray: Stationsweg39Wanroy. Dorpsstraat is weert, jviaaspoorc r-



Pittoresk Sevilla door
Expo '92 nog boeiender

Spaceball, golfslagbal en hotwhirlpooltuin

Nieuwe attracties
voor het zwembad

" Eten op een van de pleintjes in Sevilla, die rijk zijn aan sinaasappelbomen.

Het mengelmoes van culturen is
het mooist waar te nemen in de
Alcazar, waar Moorse, Arabische
en Gotische invloeden in elkaar
overvloeien. Dit paleis, waarop
de elkaar opvolgende heersers
ieder hun stempel drukten, bezit
een van de mooiste tuinen van
Europa, waar het uren aange-
naam vertoeven is. En voor de
liefhebbers: de oudste en groot-
ste stierenvechtersarena ter we-
reld is in Sevilla.
De stad is trots op haar acht mv-

sea, tien bibliotheken en vele
galerieën. Kortom, Sevilla is een
stad die ieder cultuurminnaar
zou moeten opnemen in zijn lijst
van verplicht te bezoeken ste-
den. Zeker in het late najaar, de
winter of het vroege voorjaar,
wanneer de temperaturen gema-
tigd zijn - regen is er een wel-
haast onbekend begrip - kan hij
er dagen achtereen, wandelend
door smalle straatjes, van de ene
in de andere verbazing vallen.
Onderweg kan hij dan ook nog

eens een sinaasappel plukken
van een van de vele bomen in de
stad.

De kans dat velen de stad nog
eens zullen bezoeken, is de afge-
lopen jaren flink toegenomen.
Als aanloop tot de Expo 92 zijn
er prachtige congrescentra aan
de rand van de stad gebouwd,
waar nu al tal van grote vergade-
ringen plaatsvinden. Ook na de
Expo zal Sevilla voor het grote
internationale congrescircuit een

heel aantrekkelijke plaats blij-
ven. Ongetwijfeld zullen de vele
paviljoens die nu verrijzen ten
behoeve van de Expo, daar nog
wel een steentje aan bijdragen.
En dat zonder afbreuk te doen
aan die smeltkroes van culturen,
maar er veeleer een aanvulling
op vormend.

Voor meer informatie: Spaans
Nationaal Verkeersbureau, Laan
van Meerdervoort 8-Ba, Den
Haag.

DOOR NICO HYLKEMA

Het is eigenlijk ongepast:
met een bloedstollende
snelheid ben je per taxi
over de 'AvenidaKansas Ci-
ty' onderweg van het vlieg-
veld naar een van de oudste
steden van Europa. Kansas
City is toch geen naam voor
een weg naar wat ooit de
hofstad was van Romeinse,
Moorse en Spaanse heer-
sers aan de rivier Guadal-
quivir? Het is wél tekenend
voor de ontwikkeling die
Sevilla doormaakt op weg
naar de dit jaar te houden
Wereldtentoonstelling: Ex-
po 92. Buiten de eeuwenou-
de stad pompt de overheid
met hulp van Europa mil-
jarden in wegen en grootse
gebouwen om de stad een
modern aanzien te geven.
Maar ook de oude binnen-
stad wordt niet vergeten.

Niet iedereen is even ingenomen
met de komst van Expo 92. Niet
vanwege aantasting van de cul-
turele uitstraling van de stad, dat
niet. De taxichauffeur die zich
eenmaal in het drukke verkeer
opgewonden een weg baant,
hard op weg naar een maag-
zweer, verwacht weinig goeds
Van die Expo. Terwijl hij een on-
verhoedse zwaai neemt en aan
derechterkant om een langzaam
vehikel sjeest, legt hij zijn be-
zwaren uit.

Natuurlijk zal het druk worden
in de stad en dat zal meer ritten
opleveren, maar daar zit hij aller-
minst om verlegen. Nee, zijn
vrees is dat hij straks niet meer
genoeg snelheid zal kunnen ma-ken. En, zo beweert hij, de meterbegint pas écht te tellen als de
snelheidsmeter boven de vijftig
komt. Een prachtige verklaring
Voor de haast waarmee de
Spaanse taxichauffeurs zich
door het verkeer wringen. En in-
derdaad, boven de vijftig gaat de
meter sneller tikken.

Monumenten
Voor het overige zal de bezoeker
van de 'witte stad' weinig wan-klanken horen over het aan-
staande festijn. Niet alleen bui-
ten de stad worden de zaken
krachtdadig aangepakt, ook de
eeuwenoude monumenten krij-
gen waar nodig een opknap-beurt. Sommigen zullen dat
zonde vinden, het pittoreske lijdter enigszins onder, maar als mo-
numentenzorg is het geen over-bodige luxe.

Sevilla telt nogal wat monumen-
ten. De geschiedenis van de stadbegint officieel ongeveer 45 voor
Christus: toen vestigden de Ro-
meinen er een kolonie. Maar ook
daarvóór al, zo is uit opgravin-
gen gebleken, was er sprake van
menselijke activiteit in het ge-
bied. Al ver vóór het koninkrijk
van Tartessus in de tweede eeuw
voor Christus. Grieken, Phoeni-
ciërs, Romeinen, Moren en Ara-
bieren volgden elkaar op en lie-
ten hun sporen in de stad na.

De gouden eeuw viel voor Sevil-
la in de zestiende eeuw. Toen
kreeg de stad, dankzij het ver-
trek van

Maggelhaen vanaf de Torre del
Oro, het monopolie over de han-
del met de pas ontdekte overzee-
se gebieden. Na afloop van dat
monopolie trad het economische
verval van de stad in. Deson-
danks bleef Sevilla een middel-
Punt van cultuur. Literatuur,
schilderkunst en wetenschap
maakten verschillende perioden
van bloei door. De dichter Herre-ra vond Sevilla 'niet een stad,maar een wereld op zich. In jou
bewondert men tezamen, wat in
andere verspreid is.

Wie de oude binnenstad van Se-
villa binnentreedt, begeeft zichm een mengelmoes van culturen,waar de Arabische en Moorse in-
vloeden lijken te overheersen.Dat is mede te danken aan LaGiralda, de minaret van de mos-kee die in opdracht van AbuYayub Yusuf in 1184 werd ge-
bouwd. Ook de Orre del Oro
stamt uit de tijd van Arabische
overheersing.

Vlak na de bouw van die 'Gou-den Toren' veroverde Ferdinand
de Derde Sevilla. Hij verbouwde
de vele islamitischegebouwen inrap tempo tot christelijke bouw-
Werken in Gotische stijl, zonderde Arabische invloeden geheel
weg te vagen. De kathedraal van
Sevilla behoort tot de grootste
en mooiste ter wereld. De bouw
ying aan in 1401 en zou eeuwen
in beslag nemen. Het gouden al-
taarstuk, bijvoorbeeld, werd pas
m de zestiende eeuw opgeleverd.

DONDERDAG 2 JANUARI
HEERLEN: St. Joseph Rust-
oord, Gasthuisstraat 6, de ten-
toonstelling Kerst-aangekaart
1991, een verzameling van kerst-
en nieuwjaarskaarten uit binnen-
en buitenland. Tot en met 5 ja-
nuari, dagelijks geopend van
14-17 uur.

KERKRADE: Staatscircus Mos-
kou in de Rodahal. Voorstellin-
gen om 14.30 en 20 uur.

VRIJDAG 3 JANUARI
MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steijns. Van 11.30-12.30 uur.

KERKRADE: Staatscircus Mos-
kou in de Rodahal. Voorstellin-
gen om 14.30 en 20 uur.

ZATERDAG 4 JANUARI:
MAASTRICHT: Antiek- er
vlooienmarkt in deStationstraat
van 10-16 uur.

voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25
cent.

GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubourger water-
molen. Aanvang 11 uur, duur
ongeveer 1 uur.
KERKRADE: Staatscircus Mos-
kou in de Rodahal. Voorstellin-
gen om 13 en 16.30 uur.

WOENSDAG 8 JANUARI

SCHIN OP GEUL: Wandeling
VCT Zuid-Limburg van onge-
veer 15 km. Vertrek om 13 uur
bij het station.

" Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de in
deze rubriek opgenomen evene-
menten zonder ons medeweten
afgelast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

MAASTRICHT: Chalet Ber
grust, Luikerweg 71. Rondlei
ding in de grotten St.-Pieters
berg, Noordelijk Gangenstelsel
Duur ongeveer 1 uur.

KERKRADE: Staatscircus Mos
kou in de Rodahal. Voorstellin
gen om 13, 16.30'en 20 uur.

ZONDAG 5 JANUARI:
BRUNSSUM: IVN-middagwan-
deling. Vertrek om 14 uur vanaf
de heemtuin Nic. Maesstraat.

MESCH: Wandeltocht van VTC
Limburg van ongeveer 15 kilo-
meter. Vertrek om 13 uur bij de
kerk in Mesch.
MAASTRICHT: Rederij Sti-
phout, Maaspromenade 27 ver-
zorgt om 11.30 uur een brunch-
boottocht op de Maas. Reserve-
ren noodzakelijk, 043-254151.

LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.
MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur -on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen
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" Het Russisch Staatscircus met Oleg Popov 'staat' tot en met zondag in de Rodahal in Kerkrade.

Historische
panden voor
Madurodam

Uitgifte klein
vaarbewijs

door ANWB

Limburgs dagblad tijdje vrij

Wat is Madurodam zonder een
historisch wijkje? Het Haagse
miniatuurstadje herbergde tot
voor kort een paar middeleeuw-
se panden, maar dat waren nou
net de enige bouwsels in het at-
tractiepark die in het echt niet
bestonden. Toen ze aan vervan-
ging toe waren, greep bedrijfslei-
der Hans Steijn dan ook zijn
kans om een bestaande histori-
sche stadswijk na te bouwen.
Vertegenwoordigers van Madu-
rodam trokken het land door op
zoek naar panden die in aanmer-
king zouden komen voor een
'verhuizing' naar de residentie.
De Amsterdamse kunsthistori-
cus Paul Beek hielp de mini-
stadbestuurders een handje. Ui-U
eindelijk viel de keuze op monu-
mentale juweeltjes in Amers-
foort, Delft en Deventer.

Ook werden steden als Leiden,
Utrecht en Franeker bezocht,
maar hier waren de huizen zo
verschillend gebouwd, dat Ma-
durodam er onmogelijk één ge-
heel van kon maken. Steijn: „Het
waren vooral de gevels die totaal
anders waren. Als we die ver-
schillende huizen op een rijtje
hadden gezet, was het een bende
geworden. We hebben daarom
gekozen voor gedeelten van ou-
de wijken uit Amersfoort, Delft
en Deventer. Samen bleken ze
goed bij elkaar te passen en ge-
ven ze onze bezoeker een prima
overzicht hoe de Nederlanders
enkele eeuwen geleden woon-
den."

Schippers van pleziervaartuigen
die langer zijn dan 15 meter of
sneller kunnen varen dan twin-
tig kilometer per uur moeten
vanaf 1 april over een klein vaar-
bewijs (KVB) beschikken. De
ANWB is door het ministerievan
Verkeer en Waterstaat aangewe-
zen om dit documentmet ingang
van 1 januari uit te geven.

Voor het klein vaarbewijs moet
een theorie-examen worden af-
gelegd. Die worden afgenomen
door het Koninklijk Nederlands
Watersportverbond, de Konink-
lijke Nederlandse Motorboot-
club, de Nederlandse Waterski-
bond, deKoninklijke Nederland-
se Bond tot het Redden van
Drenkelingen en de ANWB. Wa-
tersporters die zich nu aanmel-
den voor de cursus kunnen vol-
gens de ANWB ruim voor het
begin van het seizoen in het bezit
zijn van het wettelijk verplichte
vaarbewijs.

De 'Spaceball', de 'Golfslagbal',
de 'hotwhirlpooltuin', het zijn de
nieuwste attracties op zwembad-
gebied in Nederland, die weer
wat extra's toevoegen aan het
bestaande assortiment glijbanen,
wildwaterbanen, knuffelmuren,
sauna's en zonnebanken.
De noviteiten op zwembadge-
bied werden onlangs getoond op
de vakbeurs 'Splash' in Ahoy' in
Rotterdam. De Spaceball is een
grote trechter, waarin de ont-
spanning zoekende bezoeker via
een dichte waterglijbaan wordt
gelanceerd. Na enkele rondjes
langs de rand van de trechter te
hebben gegleden, belandt hij on-
vermijdelijk in het 'zwarte gat'
onderin, waarna hij enkele me-
ters omlaag duikelt in een ver-
frissend bad. Het apparaat, onge-
veer 15 meter in doorsnee, is in
Engeland al in gebruik.

De Golfslagbal is een vinding
van de Belg J. Demarteau, die
dure golfslagmachines overbo-
dig maakt en die ook kleine
zwembaden kan omtoveren in
zowel wildwaterbassins als een-
voudig kabbelende kinderbad-
jes. Het principe is eenvoudig:
de bol heeft een springmechanis-
me, die in een bepaald ritme op
en neer in het water beweegt.
Een brug gaat golven als een pe-
loton soldaten er in de pas over-
heen loopt. Water doet dat met
deze bol ook. Als de bol omhoog
beweegt, trekt deze het water
mee omhoog. Als hij neer gaat,
duwt hij het water opzij.
Vanwege het vaste ritme kunnen
de golven steeds hoger worden.
De bollen zijn leverbaar met een
diameter van 15 centimeter tot
1,05 meter.

De hotwhirlpooltuin is in feite
een seriewhirlpools bijeen, waar
je met de hele familie, tot en met
opa en oma, tegelijk in kunt
whirlen. Vooral voor personeels-
feestjes maakt ? deze het 'wij-
gevoel' wat gemakkelijker los.
Nu de consument gewend is aan
subtropisch zwemplezier, ko-
men de bouwers en toeleveran-
ciers van de zwembadindustrie
mét deze nieuwe klantentrek-
kers.
Want alleen het bieden van zo-
veel mogelijk soorten vermaak
lijkt de consument nog naar de
zwembaden te trekken. Dat
heeft tegelijk de irritatie opge-
wekt van vaste zwembadbezoe-
kers, die graag een of meerdere
keren in de week rustig willen
zwemmen. De bestaande baden
worden gesloten, of geheel om-
gebouwd tot subtropische oor-
den van vertier. Vandaar dat
zwembadexploitanten en zwem-
badbouwers weer terugkeren
naar het vierkante 25- of 50-me-
terbad, maar met daaromheen
wel alle denkbare attracties.

K. Beesemer van Pelikaan
Bouwbedrijf in Tilburg: „We
bouwen de zwembaden tegen-
woordig zo multifunctioneel
mogelijk om een goede exploita-
tie te kunnen waarmaken. Com-
pleet met sportzalen, squashba-
nen, trainingsruimtes, horeca-
gelegenheden en noem maar op.
Gemeenten die hun noodlijden-
de zwembaden open willen hou-
den, moeten wel, al was het al-
leen maar voor het mogelijk
blijven maken van wedstrijd-
sport en instructiezwemmen."

(ADVERTENTIE)

Vakantie Info Beurs |

11.00-21.00 UUR. 10.00-20.00 UUR 10.00-18.00 UUR
Entree: volwassenen 6,« / 65+ers 5,"/kind. t/m 11 jaar gratis

Organisatie:

jE-*-reisburo vanhulst

korte toer
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Hoekunnen we het jaarbeter
beginnen danmet zulke prijzen?
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Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak.
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Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België
of Duitsland

Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbendendie informatie wensen over
de op henvan toepassing zijnde regelingen
betretiende de sociale zekerheid en de
bijzondere regelingen voor grensarbeiders,
kunnen elke eerste vrijdag van de maand
terecht bij de Sociale Verzekeringsbank, district
Maastricht, Gaetano Martinolaan 75.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische
Zaken te Breda en van het Bureau voor Duitse
Zaken te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot
14.00 uur aanwezig om u alle gewenste
inlichtingen te verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke
problemen dient u alle bewijsstukken en andere
papieren mee tebrengen. Voor het spreekuur
kunt u een afspraak maken onder tel.
043-821600. D4681

@ GEMEENTEGELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, bekend, dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering
van 12 december 1991 heeft
besloten te verklaren dat een
bestemmingsplan wordt voor-
bereid voor:
een lokatie aan de
Rijksweg-Zuid
een en ander zoals nader in
grijze kleur is aangeduid op de
bij dit besluit benorende si-
tuatietekening.
Voorts heeft de gemeenteraad
bepaald, dat voornoemd besluit
in werking treedt op vrijdag 3
januari 1992.
Eveneens met ingang van vrij-
dag 3 januari 1992 ligt voor-
noemd besluit voor eenieder ter
inzage ter gemeentesecretarie,
kamer 233.

Geleen, 2 januari 1992,
De burgemeestervan Geleen,

namens deze,
het hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling.
J.H.M.G. Beckers.

Waarvan dromen uw voeten?
Eindelijk weer te gaan als mens!

£* Schoenspeciaalzaak

j / pieds sur terre
>. Willemstraat 48 - Heerlen - ® 045-724471

Openingstijden: \_\_\_\' 9_\ De eni9e voetkundig
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GENT - Hij zegt een uitge-
sproken hekel aan verafgo-
ding te hebben. Dat klinkt
wat vreemd uit de mond
van een popzanger, die za-
len met gillende tieners be-
speelt, handtekeningen bij
de vleet uitdeelt en liefdes-
brieven met bosjes ziet bin-
nenkomen. Koen Wauters
(23) ziet echter ook de keer-
zijde van het succes. Privi-
leges bij de vervulling vanzn dienstplicht, de geweldi-
ge flop van de film Intensi-
ve Care en het uitblijven
van nieuwe plaat-succes-
sen, leveren Wauters name-
lijk negatieve reacties en
hoongelach op.

" Koen Wauters: „Ik zou niet graag tien jaarwillen doorgaan op de manier van de afgelopen tijd."

nooit op iemand afgestapt om
een handtekening te vragen. Wat
dat betreft gaat die echte veraf-
goding me zeker twee stappen te
ver."

„Het meeste wat op u afkomt is
heel braaf," zegt Koen Wauters,
„een aardig briefke, verzoekje
om een handtekening of met ons
op de foto. Maar er zijn natuur-
lijk ook andere taferelen. Ooit
kwam ik ergens aan, waar een
paar duizend mensen stonden.
Vanuit mijn auto moest ik over-
stappen in een ziekenwagen. Die
ging met vijf kilometer per uur
wiggel-waggel, zig-zag door de
massa heen. Toen wevan het po-
dium naar de kleedkamer gin-
gen, zijn me de kleren letterlijk
van het lijf gerukt. Dat zijn mo-
menten waarop ik me afvraag,
waarom doen ze in vredesnaam
zoiets? Als ze een handtekening
willen, krijgen ze die in zulke
omstandigheden natuurlijk
nooit. Nee, ik kan niet snappen
dat het een kick geeft iemand
eventjes aan te raken."

De hoofdpersoon wimpelt kri-
tiek niet weg. Hij heeft er zelfs
vrede mee, dat de Clouseau-
mania bijna voorbij is. Hysterie
is niets voor de muzikant en ac-
teur, die zelf in zn jeugdjaren de
voetballers Kevin Keegan en
Gerd Muller als idool had, maar
ze nooit om een handtekening
zou hebben gevraagd.

welgeteld driewaren. Natuurlijk,
ik geef toe, dat het me na de op-
leiding niet moeilijk is gemaakt.
Als dienstplichtige zit ik nu bij
het kabinet van cultuur, daar la-
ten ze me behoorlijk vrij. Ik hou
me vooral bezig met het maken
van een statuut voor artiesten. In
Vlaanderen kennen ze op dat ge-
bied nog geenregels voor sociale
en fiscale zaken."

geven over bepaalde onderwer-
pen, waardoor uw fans dat mis-
schien gaan napraten. Dat ligt
me niet zo. Wij hebben enthou-
siaste fans, dat is een feit. Als die
een handtekening willen, krijgen
ze er een. Maar dat is dan ook al-
les. Het gaat mij om de muziek
en het plezier daarin, al het ande-
re is zeer betrekkelijk en kan zo
weer over zijn. Dat is maar goed
ook, want ik zou niet graag tien
jaar willen doorgaan op de ma-
nier van de afgelopen tijd."

„Verliefdheid? Ja, dat maakt ge
ook mee, al is het - wat zal ik zeg-
gen - een bepaald soort liefde.
Kalverliefde noemen ze dat bij
ons. Tuurlijk kan een jong juf-
frouwke van 14 schrijven, dat ze
verliefd op u is, maar wat houdt
dat in? Het is meer platonisch,
veronderstel ik. Macht? Ja dat
hebt ge wel, maar ik hanteer dat
niet bewust. Er is tijdens ons op-
treden één nummer, 'Ik wil naar
huis', waarin ik met een simpel
handgebaar de muziek van de
groep laat verstommen en 'me
dan omdraai naar het publiek. Ik
laat publiek en band dan beurte-
lings met hun geluid opkomen.
Ik vind dat niet meer dan het be-
spelen van de zaal. Ge zou die
macht ook kunnen etaleren in
interviews met pop- of jeugdbla-
den. Een heel duidelijke mening

Hysterie
„Zelfheb ik nooit een plausibele
verklaring gevonden die deze
hysterie verklaart. Het zal er mis-
schien mee te maken hebben,
dat ge veel op televisie komt en
op de covers van de bladen ver-
schijnt. Maar dan nog. Ik had
vroeger posters op mijn kamer
hangen van Kevin Keegan en
Gerd Muller. Die vond ik super-
goc.Als we dan een voetbal-
match speelden, wilde ik hetzelf-
de rugnummer dragen, een soort
bijgeloof. Maar géén verafgo-
ding, oh nee! Ik ben vroeger

„Kritiek trek ik me vrijwel altijdv
aan, of ze nu goed is of slecht.
Dit jaar heb ik vooral in België
mijn brok wel gekregen. Vooral
toen ik in dienst ging. Het was
zomer, er was absoluut geen
nieuws, de voetbalcompetitie lag
stil en dus kwamen ze op me af.
De kranten deden het voorko-
men, alsof ik het in het leger veel
beter had dan andere jongens. Er
was één journalist die schreef
dat ik in een maand 31 halve da-
gen vrijaf kreeg, terwijl het er

„Dat in Nederland de film 'Inten-
sive Care' totaal is afgekraakt,
doet me zeer. Niet voor mezelf,
want als acteurs weten we best
dat er veel aanmerkingen op te
maken waren. Het is gewoon
heel sneu voor de mensen, die
met veel liefde geld hebben ge-
stoken in deze film en er iets van
probeerden te maken. Als het
met argumenten omkleed is, heb
ik geen moeite met kritiek. Als
er ergens iets geschreven wordt,
wat pertinent niet waar is, raakte
me dat altijd. Staat er in een
blaadje datKoen Wauters een ar-
rogant gastje is, dan word ik
kwaad, want Koen Wauters is

geen arrogant gastje."
„In België is het op dit moment
'in' om tegen Clouseau te zijn.
Vooral in de steden. Koen Wau-
ters, daar is iets slechts aan, dat
is alleen voor gillende jonge
meisjes. Donderdag is het hier
studentenfuifavond, dan ga ik
dikwijls naar Leuven. Als ge
daar niet sterk in de schoenen
staat, kunt ge aan het eind van
de avond wel zelfmoord plegen,
zo erg is het. Sommige studen-
ten ondernemen allerlei pogin-
gen je belachelijk te maken. De
middelvinger omhoog en aller-
hande opmerkingen. Awel, ik
stoor me daar zo langzamerhand
niet meer zo erg aan. Ik ben het
gewend constant de blik op me
te voelen. Alleen in de vakantie
kan ik me echt onttrekken aan
die permanente aandacht. Deze
zomerreed ik twee weken en een
half alleen op de motor door
Frankrijk en Italië. Slechts één
keer ben ik herkend, midden in
het centrum van Rome. In ruim
twee weken één handtekening,
dat is een mooi gemiddelde."

" De zomer van '45 (scène): winnaar in de categorie drama. " Vrienden voor het leven met Peter Lusse en Mary Lou van Steenis: beste
comedyserie.

’Nieuw serie
telt minder
bouw- en
breekprojecten’

Angela Groothuizen met
nieuwe ’Uitdagingen’

DOOR ALE VAN DIJK

HEERLEN - Angela Groo
zen gaat in de tweede serie van
acht 'Uitdagingen' meer met
mensen in de weer dan von
zoen. „Angela zal minder - laten- bouwen en breken en de pro-
jectenzullen minder omvangrijk
zijn," voorspellen de m;
het programma, dat naar Engels
voorbeeld door het Amsterdam-
se produktiebureau
ID-TV voor de AVRO wordt ver-
vaardigd.

De eerste aflevering van
tweede serie 'De Uitdó
wordt vanavond vanaf 18.5:
via Nederland 1 uitgezonden. De
rest volgt - met enkele onder-
brekingen " - wekelijks. De
AVRO heeft inmiddels alweer
een derde serie van acht afleve-
ringen besteld: „Waardering en
kijkdichtheid stegen vork
zoen per aflevering."

De AVRO heeft ook het aan-
vangstijdstip van het program-
ma vervroegd van half negen
naar zeven uur 's avonds 'omdat
gebleken is, dat veel kinderen
meekijken en om overlappingen
met andere populaire program-
ma's zoveel mogelijk te voorko-men. Veel kijkers vertoefden
vorig seizoen nog bij Ted de
Braak ofFrank Masmeijer op het
andere net als 'De Uitdagii
begonnen was.

'De Uitdaging' behoort tot het
type programma's, dat lang
duurt en van begin tot eind zon
anderhalf uur lang echt moet
worden gevolgd. De spanning
die wordt opgebouwd door de
vraag of de presentatrice het
doel van haar opdracht wel
haalt, vormt een essentieel deel
van het programma.
„Wat de kijkers uiteindelijk te
zien krijgen, is een zo eerlij
gelijkereportage van het gebeur-
de," verzekert Angela Groothui-
zen. De opnamen hebben afgelo-
pen zomer al plaatsgehad.

Robin Nood
Goed voorbeeld van de 'vermen-
selijking' van het programma is
de aflevering, die donderdag-
avond 13 februari wordt uitge-
zonden. Angela krijgt dan de
opdracht om in de schouwburg
van Groningen binnen twee da-
gen met in het centrum op straat
en in cafés van Grori::
geklampte voorbijgangers, be-
zoekers, actrices en acti
opvoering te realiserei
toneelstuk 'Robin
Sneeuwwitje en d<gen.

igela Groothuizen: ,£>e ',
eerste en tweede aflevering

voornamelijk in
Roemenië af."

'De kijker krijgt uitvoerig te zien
en zoals zal blij-

i Groningers op
<electeerd. Hoe
en meedoen en
.jeelster zich als

lent ontpopt.
iet programma:

■ idens de opnamen
;en, dat de men-
,na kenden. Dat

filmen van de eerste
n of meer een handi-

i tweede aflevering
voornamelijk af in "mgela krijgt de op-

>m het leven in een ver-
i rpauperd kin-
dertehuis enigszins vreugdevol-

ken.

, uitzending gaat An-
et Brabantse Klun-

: waarloosde
i nen de kortst moge-

er veilig en vroüjk

Angela een
ken en zo duur mogelijk

ijdat van de op-
reddingsboot kan
:ht.
moet op 6 februari

ór zes uur 's
erderij wor-

en in Zeeland
moet op 27 februari een clubhuis

Litmg Bruinisse worden

te en laatste afleve-
> maart zal Angela probe-

oud koetshuis om te

i 2 januari en 5
nkele afleverin-

programma 'Tussen
moeten worden

vervalt 'De Uitda-
donderdagavoriden."

Weer meer
leden voor
Veronica

HILVERSUM - Ook dit jaar is
Veronica de onbetwiste koplo-
per onder de omroepen als het
gaat om het ledenaantal. In
1991 boekte de omroep een
winst van drieduizend leden
en beëindigt het jaar daardoor
met een totaal van 1.031.000 le-
den.

De voormalige zendpiraat telt
nu 58.000 tientjesleden, die

mroep echter liever
ide leden' wor-

-973.000 gid-
is het Vero-
lenaantal in
n jaar bijna

en.

oest Veronica met
I leden nog het onder-

n in de race met
OS en KRO. Maar al

in . ide omroep de col-
ie concurrentie ver .

i laten.

aarop wildeVeronica.
len en kreeg die
iO, Veronica's

t, moest het
iien met kleine ,

1 leden, een aantal dat;
:naar is ge-

HEERLEN - André van Duin
en Sylvia Millecam zijn gister-
avond tijdens het TROS-pro-
gramma TV-Sterren uitgekozen
tot tv-persoonlijkheden van het
jaar 1991. De verkiezing is een
tegenhanger van de Televizier-
ring van de AVRO. De TROS-
Kompas TV-Ster is een publiek-
sprijs.

André van Duin en Sylvia Millecam ’tv-persoonlijkheden 1991’

Zomer '45 en Vrienden
beste televisie-series

Ende heeft inmiddels contact
opgenomen met de oorspronke-
lijke Britse schrijvers van de se-
rie om speciaal voor de Aals-
meerse producent nog meer
afleveringen te schrijven.

De TROS heeft prijzen beschik-
baar gesteld in diverse catego-
rieën. Behalve Van Duin en Mil-
lecam ontving ook Ivo Niche een
ster voor de beste talkshow met
TV Show op Reis. Dat program-
ma was overigens het enige
TROS-programma dat in de prij-
zen viel.

Als beste comedy van het jaar
werd Vrienden voor het Leven

(RTL4) uitgeroepen. Hoewel de
oorspronkelijke Britse afleverin-
gen van deze serie op zijn, lijkt
het programma in Nederland
nog wel een tijd door te zullen
gaan. Producent Joop van de

Studio Sport kreeg een ster als
beste informatieve programma.

Sylvia Millacam werd gister-
avond min of meer dubbel on-

" derscheiden, want ook het
KRO-programma Ook dat nog,
waarin zij een plaats heeft in het
presentatie-panel, ontving tij-

dens het prestigieuze evenement
een ster voor het beste amuse-
mentsprogramma in 1991.

De NCRV-serie De Zomer van
'45 werd winnaar in de categorie
drama. Peter Jan Rens' Doet ie
het wel of doet ie het niet (VA-
RA) werd onderscheiden als bes-
te spelprogramma. Dezelfde
Rens haalde ook in de categorie
kinderprogramma's de eerste
prijs met De Meneer Kaktus-
show.

Boek Annie M.G. Schmidt als hoorspel op VPRO
Het Nabije Westen. Jet van Boxtel teken-
de voor de regie.

De afleveringen zullen deel uit maken van
het kinderprogramma '0 tot 80', dat de
VPRO sinds september wekelijke op Ra-
dio 1 uitzendt. (19.02 - 20.00 uur). Pluk zal
aan het begin van het programma te ho-
renzijn.

De verschillende rollen worden onder
meer vervuld doorKitty Courbois, Gerard
Thoolen, Cor Galis en VPRO-voorzitter
Arend Jan Heerma van Voss.

De bewerking, die door de schrijfster
werd goedgekeurd, is van de hand van
Ton Sijtsma. Hij schreef eerder hoorspe-
len voor de VPRO-programma's Borat en

AMSTERDAM - Pluk van de Petteflet,
één van de mooiste boeken van Annie
M.G. Schmidt, is vanaf zondag wekelijks
bij de VPRO-radio te volgen als hoorspel.
In 40 afleveringen van elk tien minuten
komen Pluk, mevrouw Helderder, Aagje,
Dollie de Duif, Zaza de kakkerlak en alle

andere personages uit het beroemde kin-
derboek tot leven.

Donderdag 2 januari 1992 " 27
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Clouseau-manie bijna voorbij
Koen Wauters: ’Deze verafgoding gaat me ècht te ver’

DOOR DOLF RUESINK

Limburgs dagblad show
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RTL Plus

RAI UNO

België/RTBF 1

09.00 Breakfast news. 09.15 Antiques
at home. Vandaag: Maidenwell. 09.45
Under sail. Vandaag: Pascual Flores.
10.00 ■ Miracle of Morgan's Creek,
Amerikaanse speelfilm uit 1944. Met:
Eddie Bracken, Beety Hurton, William
Demarest, e.a. 11.35 The red balloon,
Franse sprookjesfilm uit 1956. 12.05
The road to Denver, Amerikaanse wes-
ternfilm uit 1955. Met: John Payne, Lee
J. Cobb, Skip Homeier, e.a. 13.35 WK
Turnen. 14.20 The adventrues of Spot.
(herh.). 14.25 What's inside. (herh.).
14.35 Look stranger. Vandaag: Chil-
dren of one family: Update. 15.00
News. Aansl.: The Royal Institute
Christmas lectures, serie lezingen.
16.00 News. Aansl.: Prokofjev, klassiek
muziek. Vandaag: Romeo and Juliet.
17.00 News. 17.10 ■ This'll make you
whistle, Engelse muzikale comedie uit
1940. 18.20 Rally report. 19.00 (TT)
Bugsy Malone, speelfilm uit 1976. Met:
Scott Baio, Florrie Dugger, Jodie Fos-
ter, e.a. 20.30 Open space Christmas
special. Vandaag: And a Happy New
Year to you. 21.00 The tweed, docu-
mentaire. 21.30 (TT) The perpetual
motion. 22.00 (TT) Yellow wallpaper.
23.15 10 x 10, korte films van jonge
regisseurs, (herh.). 23.25 NewYear on
Two. 23.30 Newsnight. 00.15 ■ A taste
of honey, speelfilm uit 1961. Met: Rita
Tushingham, Robert Stephens, Dora
Bryan, e.a. 01.55-02.05 Weerbericht.

12.40 Gourmandises. 13.00 Nws.
13.35 La megère apprivoisée, Italiaan-
se speelfilm uit 1967. Met: Elizabeth
Taylor, Richard Burton e.a. 15.35 La
belle Hélène, opera van Offenbach.
Deel 2 en 3 (slot). Aansl.: Clips a la
Une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 Ga-
briel 8., profession enquêteur. 18.30
Le jeu des dictionnaires. 19.00 Ce' soir.
19.30 Journal. 20.10 Autant savoir.
20.35 Cobra, Amerikaanse speelfilm uit
1986. Met Sylvester Stallone.22.lo
Jean-Jacques Annaud filme L'amant,
doe. 23.05 Nws. 23.25-23.30 Bourse.

Sportnet

13.35 Kinderen voor Kinderen festi-
val. Voorstelling van de 11e CD.

14.30 Münchhausen. Duitse speelfilm
uit 1943. Met: Hans Albers, Brigitte
Horney, Wilhelm Bendow e.a.

16.30 Samson. Met o.a. de tekenfilms
Torn en Jerry, Vrouwtje Theelepel,
Bobby en Onyx en Dommel.

17.30 Mooi en meedogenloos. Serie.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.367.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de eksters.
18.10 Draaimolen. Kinderserie. Afl.:

De geboorte; Het schaap dat anders
was.

18.20 Prikballon. Kleutermagazine.
18.35 De woudlopers. Jeugdserie.

Afl.: Kerstavond.
19.03 Buren. Serie. Af1.754.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Schwarzwaldklinik. Zieken-

huisserie. Afl.: Waarde van het leven.
20.50 Het huis van Wantrouwen,

Verrassend tv-programma. Afl. 14.
21.40 Panorama.
22.35 Vandaag/Sport.
23.00-23.05 Coda. Een romance,

Tsjaikovsky.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.30 After school special. Thema:
Een blijvend litteken.

16.15 Santa Barbara. Soapserie.
17.00 Zorro. Serie. Afl.: Nieuwe be-

zems vegen schoon.
17.25 Starstreet. Animatieserie. Afl.:

Het sprookje is de boodschap.
17.40 Veronica sport: Rally Parijs -
Kaapstad.

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Bouli
volgt de mode. (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.15 8.0.0.5. Jongerenmagazine.
18.45 "" Top 40. Muziekprogramma.
19.20 Veronica sport.
19.50 Empty nest. Comedyserie. Afl.:

Geen bruidstaart voor Harry.
20.15 Tour of duty. Serie. Afl.: Ver-

langen naar het burgerleven.
21.05 Nieuwslijn special. Documen-

taire over kinderarbeid.
21.35 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-

medyserie. Afl. 14: Zwart/wit.
22.05 "" Kans voor een kind. The-

matisch spelprogramma t.b.v. Unicef.
Afl.: Dorpsontwikkeling in Guatemala.

22.55 "" Finale kans voor een kind.
23.30 Stop de persen. Media pro-

gramma.
00.00-00.05 "" Journaal. -

16.14 Bertje de vleermuis. Animatie-
serie. Af1.1: Bertje de Vleermuis heeft
een prachtig idee.

16.30 Een nieuwe jas. Liedjes van
Annie M. G. Schmidt. (herh.).

17.28 Wordt vervolgd. Stripmagazi-
ne. Presentatie: Judith de Bruijn.

17.58 Boggle. Woordspel.
18.25 Forza. Lifestijlmagazine. Pre-

sentatie: Jessica Broekhuis en Hum-
berto Tan.

18.52 De uitdaging. Angela Groothui-
zen probeert een schijnbaar onmoge-
lijke opdracht te vervullen voor een
goed doel.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Nieuwjaarstoespraak. Door
AVRO-voorzitter G. C Wallis de
Vries.

20.33 L.A. Law. Amerikaanse -serie.
Afl.: Speak, lawyers for me.

21.23 AVRO Televizier. Actualiteiten-
programma. Presentatie: Karel van
de Graaf of Ria Bremer.

22.05 Hoe voelen wij ons vandaag?
Comedyserie. Afl.: Een bed met uit-
zicht. Bolke de Beer en Rudie Finkers
krijgen een nieuwe patiënt op de zie-
kenzaal, Wouter Hille. Die ontdekt al
gauw dat Bolke en Rudie de boel op
stelten zetten. Ze wisselen voortdu-
rend van bed, tot grote ergernis van
dokter Dick Dick Dolstra en verpleger
Vikram Singh.

22.35 Brittas empire. Comedyserie.
Afl.6 (Slot).

23.03 Hollands decor. Een wandeling
of fietstocht n.a.v. een boek. Afl.: De
Biesbosch.

23.13 Opium special. Not Mozart.
Serie waarin componisten hun visie
op Mozart geven. Afl.6 (Slot): Geben
Sic mir den Kopf von Amadeus van
de Oostenrijkse componist en acteur
H. K. Gruber en de cineast Barrie
Gavin.

23.53-23.58 "" Journaal.

16.10 Biggetje Dirk. Serie. Af1.1
Taart;

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.05 Studio Trappelzak. Kinderpro-

gramma met: Kleine Sjang, animatie-
serie;

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal.
18.40 Het Klokhuis.
19.00 Binnenland. Actueel magazine.
19.30 Freddy & Max. Comedyserie.
20.00 "" Journaal.
20.25 Leedvermaak. Nederlandse

speelfilm uit 1989 van Frans Weisz
naar het gelijknamige toneelstuk van
Judith Herzberg. Met: Kitty Courbois,
Peter Oosthoek, Annet Nieuwenhuij-
zen, e.a.

21.49 Verhalenvertellers. Serie ver-
halen. Vanavond: Jackal and dog,
verteld door Vernon February (Zuid-
Afrika).

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal. Met NK

afstandsschaatsen voor dames en
heren.

22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-
tie.

23.00-23.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

20.00 College bowl games 1992. 22.00
Spaans voetbal. 23.30 WK waterskiën.
00.30 US PGA tour.

08.00 Eurobics. 08.30 Rugby.o9.3o
Paardesport. 10.30 Eurobics. 11.00
Strandvolleybal. 12.00 Baseball. 14.00
F 1seizoen. 15.00 Eurobics. 15.30
Tennis: Junior GP. 16.00 Basketball.
17.00 NHL IJshockey. 19.00 Olympi-
sche Spelen 1992. 19.30 Bowling.

Eurosport

15.30 Art 21: Les courts métrages de
Jaco van Dormael (3). (herh.). 16.20
Opera. (herh.). 17.10 Radio 21. 17.40
Nouba nouba. 18.30 La pensee socia-
liste. 19.00 Clips. 19.10Le jeu des dic-
tionnaires. 20.00 Ccci nest pas Mozart
(5). (herh.). 20.25 Carlos Gardel, por-
tret. 21.25 Nws. 22.00 Caroline Chérie,
Franse speelfilm uit 1967. 23.40-00.05
Ce soir.

TV 5

06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful. Soap

serie.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Serie. Afl.: The mal-

lory request (2). (herh.).
10.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.30 As the world turns. Serie.
11.15 64.000 Gulden vraag. Quiz

(herh.).
11.40 Murphy Brown. Comedyserie.
12.05 Clips. Videoclips.
12.20 Starflight one. Amerikaanse sf-
film uit 1983. Met: Lee Majors, Hal
Linden, Lauren Hutton, Gail Stric-
kland e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Talkshow.

15.05 Sons & daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful. Soap

serie.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show.
18.00 nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Dramaserie.
20.30 Rons mooiste momenten.

Compilatie van Rons Honeymoon-
quiz.

22.05 Kans voor een kind. Serie pro-
gramma's ten bate van Unicef. Af1.1.:
de dorpsontwikkeling in Guatemala.

23.25 Midnight caller. Serie. Afl.: Do
you believe in miracles.

00.15 Nieuws.
00.30 21 Jump Street. Serie.
01.20 Code of silence. Amerikaanse

speelfilm uit 1984. Met: Chuck Norris,
Henry Silva, Bert Remsen, Mike Ge-
novese e.a.

02.55 M.A.S.H. Comedyserie, (herh.).
03.20 The Oprah Winfrey Show.
04.05 Teletext." Enkele spelers in de comedyserie 'Hoe voelen wij onsvandaag?' (Nederland 1 - 22.05 uur).

18.55 Nieuws.
19.00 Het leven zet zich voort. Afl.l:

Soort zoekt soort.
19.30 Het Capitool. Serie. Afl 311
19.53 Benny Hill. Humor.
20.00 De nieuwsjongens. Comedy-

serie. Afl^O.
20.30 Tekens. Wekelijks magazine

met kunstdocumentaires, inspelend
op de culturele actualiteit. Vandaag:
De tijd van de grote ontdekkingen.
(Programma in het kader van Euro-
palia Portugal).

21.30 Journaal/Sport.
22.00 Première Film & Video. Film-en video-nieuws.
22.30-00.25 Op de zwarte heuvel.

Engelse speelfilm uit 1987. Met: Mike
en Robert Gwilyn, Bob Peck e.a.

Super Channel

07.00 Nws. 07.40 Franse les. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can.Nws. 08.20 Nws.
08.30 Selection One world. 09.00 Teil
quel. Herh. 10.00 Caractères. Herh
11.00 Reflets. Herh. 11.50-11.55 Nws
16.05 Nws. 16.15 Teil quel. Herh.
17.15 Bonjour bon appétit. 17.40 Kim
et Clip en Casimir. 17.55 Franse les.
18.10 Le jeu des dictionnaires. 18.30
Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Télétou-
risme. 19.30 Zw.Nws. 20.00 Faut pas
rever. 21.00 Nws. 21.30 La marche du
siècle. 23.00 Nws. 23.20 Viva.
00.10-00.40Dossiers justice.

09.00 Rally Parijs - Kaapstad. Herh.
09.30 Skispringen. Herh. 10.30 Euro-
fun. Herh. 11.00 Best of supercross.
Herh. 13.00 Worstelen. Herh. 14.00
Rally Parijs - Kaapstad. 14.30 Basket-
bal. 16.00 EC ijshockey. Herh. 18.00
Rally Parijs - Kaapstad. 19.00 Motor-
sport. 19.30 Eurolympics. 20.00 Trans
world sport. 21.00 Rally Parijs - Kaap-
stad. 21.30 News. 22.00 Best of foot-
ball Euro '92. 00.00 Rally Parijs -Kaapstad. Herh. 00.30-01.00 News.

06.55 Ochtend- en middagprogram-
ma.lB.oo Fantastico bi5.18.40 II mon-
do di quark.19.40 Historische dagkro-
niek.2o.oo Nw5.20.40 Crème cara-
mel.22.4s Nw5.23.00 II berbieri di
Siviglia.oo.ls Nw5.00.45 Mezzanotte e
dintorni.ol.ls The honey pot,
fi1m.03.15 The king's thief, film.

BBC1

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Die Söhne der drie Musketiere. Ameri-
kaanse avonturenfilm uit 1950. Herh.
09.50 SAT.I Bliek. 09.55 Onkel Toms
Hütte. Amerikaanse dramafilm uit
1987. Herh. 11.55 Glücksrad. 12.45
Tele-Börse. (Tussendoor om 13.00
SAT 1 Bliek). 13.35 Unter der Sonne
Kaliforniens. Amerikaanse serie. Herh.
14.30 Bezaubernde Jeannie. Ameri-
kaanse serie. Herh. 15.00 SAT.I Bliek.
15.05 Falcon Crest. Amerikaanse se-
rie. Herh. 16.00 Rückkehr nach Eden.
Australische serie. 17.00 SAT.I Bliek.
17.05 Geh aufs Ganze! Spelshow.
18.15 Bingo. Spelprogramma.lB.4s
Guten Abend, Deutschland. 19.20
Glücksrad. 20.05 WetterNews. 20.15
Die Mike Krüger Show. gast: Karl
Da 11.21.15 Hunter. Amerikaanse mis-
daadserie. 22.15Spiegel TV - Reporta-
ge. Modemacher Wolfgang Joop.
22.50 Guten Abend, Deutschland.
23.40 L.A. Heat. Amerikaanse actie/
misdaadfilm uit 1988. 00.35 Vorschau/
videotext.

(ADVERTENTIE)

OP DE CD-
AFDELING

VAN VOGELZANG
VINDT UMEER

WORLD STAR GALA 1 +2
Verzamel CD met grote namen als Engel-
bert Humperdinck, Roger Whittaker, Man-
hattan Transfer, Frank & Nancy Sinatra,
Johnny Mathis, e.v.a.
perstuk PQ95

LOCATELLI ■ JAAP VAN ZWEDEN
Vakmanschap van Jaapvan Zweden.
Meer dan 50 minuten genieten van deze
grandiozeviolist. DDD opname.

4795
#

RIGOLETTO-VERDI
Perfekte video-opname van deze opera
van Verdi met sterren alsWixell, Pavarotti
en Gruberova begeleid door het Wiener
Philharmoniker. Deze videoband vindt u
bij Vogelzang op de CD-afdeling.

699S

tê uocELznnG
Daar leunjeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

14.00 West 3 aktuell. 14.05 Landess-
piegel: Rückkehr msLeben, portret van
een 78-jarige man, dieeen aantal zwa-
re operaties doorstaat. 15.00 Der Wille
der Vater, documentaire over hetTweede Vaticaans Concilie. 15.45Streifzüge: Rothenburg ob der Tauber,
portret van deze stad. 16.00 West 3
aktuell. 16.05 WDR-Treff Special.
17.10 Am Scharmützelsee -Geschicht-
liche Wanderungen mit Günter deBruyn (3). 17.55 100 Meisterwerke.
Vandaag: Heimkehr der Jager van Pie-
ter Bruegel. 18.05 Aktuelle Minute.
18.06 Der letzte Kaiser, 4-delige film
van Bernardo Bertolucci. Met: John Lo-
ne, Joan Chen, Peter O'Toole, e.a.
Deel 2. 18.56 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Fünf
Gauner machen Bruch, Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Louis Malle.
Met: Donald Sutherland, Jack Warden,
Scan Penn, e.a. 21.28 West 3 aktuell.
21.45 Die Karibik, die neue Welt, 500
Jahre nach Kolumbus, documentaire-
serie over het Caraïbisch gebied. Afl.2:
Gesprengte Kettten. 22.35 El Lissitzky
(1890-1941), video-portret van deze
Russiche constructivist. 23.20 ■ Ein
Mann namens Harry Brent (1), film van
Peter Beauvais. Met: Günther Unge-
heuer, Peter Ehrlich, Brigitte Grothum,
e.a. 00.20 Nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

06.30 USA Market *vrap. 06.40 Busi-
ness insiders. 07.05 Business view.07.30 Europe reports. 07.55 Sports
news. 08.00 News focus. 08.30 Media
Europe. 09.30 Super shop. 10.00 Vic-
tory. 10.30 The mix. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 13.00 Japan busi-
ness today. 13.30 The travel magazi-
ne. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the air.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 I spy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 21.00 Beyond tomorrow.
21.30 Eastern Europe reports. 22.00
BBC world news. 22.30 Europe re-
ports. 22.45 USA market wrap up.
23.00 Movie. 00.50 Music news. 00.55
Metal hammer rock club. 01.55 Super
shop. 02.25 The mix all night.

MTV Europe

Duitsland 3 SWF
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Best of Dial. 20.00 Ray
Cokes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Re-
port. 23.15 At the movies. 23.30 News
at night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post
modern. 01.00 Kristane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

CNN

17.30 Gut gebrüllt, Löwe, poppenspel.
Afl.3: Der fliegende Teppich. (herh.).
17.58 Der kleine Kuckuck, tekenfilm.
18.26 Das Sandmanchen. 18.30 Das
Südwest-Journal. 19.00 Service urn
sieben, een gesprek met pastor Weis-
ser (1). 19.15 Dörfer in Europa, repor-
tage over een boerendorp in de poes-
ta. 20.00 Lindernstrasse, serie. Afl.:
Herzlich willkommen. 20.30 Transpa-
rent, actueel magazine. 21.00 Nieuws.
21.15 Sport unter der Lupe. 22.00 Kul-
turzeit et zetera. 23.00 Jetzt schlagt's
Richling, satire. 23.05 ■ Sackgasse,
Amerikaanse speelfilm uit 1937 van
William Wyler. Met: Humphrey Bogart,
Billy Halop, Sylvia Sidney e.a. 00.30
Nieuws. 00.35 Non-Stop-Fernsehen.

09.00 Gezamenlijk programma van
ARD/ZDF.

13.45 "" Auf Stippvisite bei Mit-
menschen. Reportage over Duits
ontwikkelingswerk in Bolivia.

14.15 Ouverturen von Richard Wag-
ner. Fragmenten uit opera's van
Wagner, door het Chicago Symphony
Orchestra 0.1.v. Sir Georg Solti.

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie.
Afl.: Affentheater. Christoph Hagen-
back en zijn broer Thomas wagen
zich in het hol van de leeuw Straaten
om een krediet los te krijgen voor de
verbouwing van een paar gebouwen
in de dierentuin. Tot hun grote verba-
zing reageert de oude Straaten heel
anders dan zij hadden verwacht.

16.00 Heute.
16.03 Ach was! Gevarieerd jongeren-

programma. Afl.2: Zu dick, zu lang,
zu viele Pickel.

16.30 Wunderjahre. Serie. Afl.2: Boh-
nerwachs und Schulverweis. Timo en
Rudi winnen de boenwedstrijd en
worden als helden geëerd. Bernharden Clemens hebben de problemenop 'school en Bernhard wordt zelfsvan school gestuurd

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.50 Die Löwen der Alhambra. Se-

rie. Afl.2: Das Ende des Friedens.Zowel in het Alhambra als aan hethof van de christelijke koning is menop zoek naar geld voor de dreigendeoorlog. Wanneer tijdens een aanvalIsabel de Solis gevangen wordt ge-nomen, betaalt Muley Hassan hetlosgeld en neemt haar in zijn haremop. Aansl.: Programma-overzicht
(VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 "" Hitparade im ZDF. Muzikalehoogtepunten uit 1991.
20.15 "" Liebe auf den ersten Bliek.Spelprogramma.
20.45 "" Herzklopfen. Volksmuziek21.15 WISO.
21.45 Heute-journal.
22.15 Doppelpunkt. Discussiepro-

gramma. Thema: Geweld in relaties
23.15 Der Flieger. Duitse speelfilm uit1987 van Erwin Keusch. (herh )
01.00 Heute.

serie. Afl.: Ein langees Wochenende.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Herrscher ohne Reich. Ken-

nen Philosophen die Welt verandern?
Discussie.00.00 Tagesschau.

00.05 Z.E.N. Winter in der Rhön:Schneebaume.

09.00 Tagesschau.
09.03 Der Denver-Clan. Serie. Afl.:

Das Fest der Titanen.
09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 17.10.00 Tagesschau.
10.03 ARD Ratgeber: Technik. Herh.
10.35 ZDF-info Verbraucher.11.00 Tagesschau.
11-03 (TT) Diese Drombuschs. Se-

rie. Afl.: Verlorene Zartlichkeit.
12.35 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 "" Hallo Spencer. Kinderserie.
14.30 Es war einmal... Amerika. Te-
kenfilmserie. Afl. 1: Die ersten Ameri-
kanen

14.55 Philipp. Kinderprogramma. Afl.:
Alles hat zwei Seiten.

15.00 Tagesschau.
15.03 Kein Tag wie jeder andere,

Documentaire over de Buyip, een ge-
heimzinnig fabeldier uit Australië.

15.30 Starke Stücke. Oude tv-frag-
menten uit 1966/67.

16.00 Tagesschau.
16.03 Mutter & Sohn. Comedyserie.

Afl. 1: Urlaub für Maggie.
16.00 Tagesschau.
16.30 (TT) Vale Tudo - urn jeden

Preis. Serie. Af1.29.
17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
!7.25 WWF-Studio.
17.35 "" The young riders. Serie.
Afl.: Bittere Liebe.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.45 Jetzt oder nie! Spelshow.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Mit Sieben in Deutschland,

Documentaire over kinderen van 7
jaar die vertellen over hun leven.

20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstip.
21.03 Die Marmer vom K3. Misdaad-

06.35 RTL plus - Weihnachtsclub.
(herh.).

08.00 RTL plus - Weihnachtsclub.
Met Diplodos, tekenfilmserie. Herh;
Die himmlischen Teddybaren, teken-
filmserie. Herh; Yogi Bar, tekenfilm-
serie, (herh.).

09.20 Tekenfilm.
09.30 Marmer, Madehen und Moto-

ren. Amerikaanse speelfilm uit 1954
van George Sherman. Met: Tony
Curtis, Piper Laurie, Don Taylor e.a.

11.00 Die drei Dorfheiligen. Duitse
speelfilm uit 1949 van Ferdinand Dör-
fler. Met: Beppo Brem, Joe Stöckel,
Erhard Siedel e.a.

12.35 Immer, wenn er Pillen nahm.
Serie. Afl.: Der Killer ist los.

13.00 Ein Sheriff in New Vork. Serie.
Afl.: Der Hinterhalt.

14.20 Knight Rider. Serie. Afl.: K.I.T.
T.'s Unfall mit Folgen (1).

15.10 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:
Notoperation.

15.55 Chips. Misdaadserie. Afl.: Mo-
torrad-Fieber.

16.45 Riskant! Quiz.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Moment mal, Musik.
17.55 21. Jump Street. Misdaadserie.

Afl.: Der Strassenkrieg.
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump Street.
20.15 Mini Playback-Show. Presen-

tatie: Marijke Amado.
21.15 Ein Schloss am Wörthersee.

Compilatie van oude afleveringen.
22.15 Delta Force 11. Amerikaanse

speelfilm uit 1989 van Aaron Norris.
Met: Chuck Norris, Richard Jaeckel,
Billy Drago e.a.

00.05 Lies - Horror in der Nervenkli-
nik. Engelse thriller uit 1984 van Ken
& Jim Wheat. Met: Arm Dusenberry,
Gail Strickland, Bruce Davidson e.a.

01.45 That French Show - Paris in-
tim. Erotisch magazine.

02.10 Brennpunkt Miami. Ameri-
kaanse misdaadfilm uit 1968 van
Franco Calfapietra. Met: Dean Craig,
Claude Gora, Bella Cortez e.a.

03.40 Edward mem Sohn. Engelse
speelfilm uit 1948 van George Cukor.
Met: Spencer Tracy, Deborah Kerr,
lan Hunter e.a.

05.30 Chips. (herh.).

07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 (TT) Defenders of the earth, te-kenfilmserie, (herh.). 10.25 Why don't
y0u...?, kinderprogramma. 11.05 Play-
days: the patch stop. 11.25 Pingu, ani-
matieserie, (herh.). 11.35 Paddies up,
serie. 12.00 News. 12.05 Sylvester!
Amerikaanse speelfilm uit 1985. Met:
Richard Farnsworth, Melissa Gilbert,
Michael Schoeffling e.a. 13.45 Teken-
film. 14.00 News. 14.30 (TT) Neigh-
bours, soapserie. 14.50 Saturday night
fever, Amerikaanse musical uit 1977.
Met: John Travolta, Karen Lynn Gor-
ney, Barry Miller e.a. 16.35 Tekenfilm.
16.50 Brum, animatieserie. 17.00 Post-
man Pat and the toy soldiers, animatie-
film. 17.25 Touche Turtle, tekenfilm.
17.30 Not the end of the world. (herh.).
17.55 Newsround, jeugdjournaal.
18.05 (TT) Blue Peter, kindermagazi-
ne. 18.35 (TT) Neighbours, soapserie.
(herh). 19.00 (TT) News. 20.00 Top of
the pops, muziek. 20.30 (TT) EastEn-
ders, serie. 21.00 (TT) Last of the
summer wine, comedyserie. 21.30(TT)
The Brittas empire, comedyserie. 22.00(TT) News. 22.30 (TT) Canned Carrott,
humor en sketches. 23.00 (TT) The ac-
cused, Amerikaanse speelfilm uit 1988.
Met: Jodie Foster, Kelly McGillis, Ber-
nie Coulson e.a. 00.50 U 2-Rattle and
hum, concertfilm uit 1988. 02.30-02.35
Weerbericht.

09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

RTL Plus
9-30 Johnny Dark. Amerikaansefilm uit 1954 van George Sherman.Tony Curtis als sleutelaar die met
zelf ontworpen auto aan railey's
deelneemt. 22.30 On the Black HUI. Britse film

uit 1987 van Andrew Grieve. Verfil-
ming van de befaamde roman van
Bruce Chatwin over het leven van
een tweeling die rond de eeuwwis-
seling wordt geboren. Met Bob
Peck en Gemma Jones.

BRT1

het Berbers. 20 15-2030 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Chi-
nees.

Nederland 3
20.25 Leedvermaak. Nederlandse
film uit 1989 van Frans Weisz.
Overlevenden van de Holocaust
geven feest ter gelegenheid van de
bruiloft van een kind van een van
hen. Herinneringen worden opge-
haald. Met Kitty Courbois, Peter
Oosthoek, Pierre Bokma.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 AVRO ra-
diojournaal ( 7 30 en 12.30 Nws
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 15.07 NOS aktueel.
16.05 Echo-magazine (17.30
Nws.). 19.04 Goal 20 04 Voor wie
niet kijken wil 23 06 Met het oog
op morgen. 0.02 Voor wie niet sla-
pen kan. 1.02 Zingen in de nacht.
2.02 Als mensen veranderen. 2 30
Mag ik even. 3 02 Gospels van
toen. 4.02 De ochtend-mix.
5.02-7.00 Wakker op weg

lender) 9.10 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt 12.00 Musik bei
Tisch (om 1200 agenda voor Brus-
sel; 12.15 agenda voor het Ostkan-
ton).l2.3o BRF Aktuell 13.00 Fri-
schauf. Volksmuziek. 14.05 Musik-
zeit heute: country & western
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18.10BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Jazz è la
BRF.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8 00 Nws.) 9.00 Veronicas mees-
terwerken I: Berliner Symphoniker
met sopraan. 10.30 Muziek voor
miljoenen. 12 03 Veronicas mees-
terwerken 11. Cleveland kwartet met
fluit en piano. 13.00 Nws. 13 02
Nederland muziekland klassiek.
14.00Metronomium. 15.30Zeggen
en schrijven. 16.00-18.00 De wan-
delende tak: De zwarte dageraad.
18.00-24.00 De wandelende tak,
vervolg.

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1. 8.30 Limburg op donder-
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00
Voor gebruik schudden. 12.00Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Het Podium. Program-
maover en rond de kunst.

Omroep Limburg

RTL Radio
4.00 Frühschicht Weckdienst. 6.00
Guten Morgen Deutschland. 900
Radio-Shop. Muziek en actualitei-
ten. 1200 RTL Mittag 1400 RTL
Radio Café 16 00 Feierabend. die
Abend in den Feierabend. 18.00
Radio Bar Classic Hits 21.00 Lie-
be ist. Das zartliche Magazine.
24.00-4.00 Radio-Nacht. Die Nacht

Elk heel uur nws. De NCRV staat
voor u open met om 7.04 Goede-
morgen Nederland. 7.53 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Goedemorgen Nederland. 9.04
Wie weet waar Willem Wever
woont? 10.04 Plein Publiek. 12.04
Ted's lunchpakket, met om
13.04-13.20 Hier en nu. 14.04
NCRV's Belspel. 15 04 Beste Beer.
16.04 Discogram. 16.47 lets an-
ders. 17.04 Hollandse hits. 18.04
Café de Luikgraaff. 21.00-07.00
Zie Radio1.

Radio 2
BBC 2
11.35 The Road to Denver. Ameri-kaanse western uit 1955 van Jo-
seph Kane. Twee broers, beide
revolverheld, staan aan verschillen-
de kanten van de wet. Met John
Payne en Lee J. Cobb.

14.30 Münchhausen. Duitse film uit
1943 van Josef von Baky. Hans Al-bers als de baron met de enorm
sterke fantasie.

BRT1 19.00 Bugsy Malone. Britse musi-
cal uit 1976 van Alan Parker. Persi-
flage op de Amerikaanse misdaad-
film over de tijd van de droogleg-
ging gespeeld door kinderen,
aardig.

" Hans Albers in Münch-
hausen. (BRT 1-14.30 u.).
BBC 2

BBC 1
23.00 The Accused. Omstreden'
Amerikaanse film uit 1988 van Jo-
nathan Kaplan over de rechtszaak
die het gevolg isvan een meervou-
dige verkrachting. Met Jodie -For-
ster en Kelly McGillis.

6.00 Nieuws. 605 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11 50 Het koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00 Radio 2 regio-
naal. 18 00 Nieuws. 18.10 Over
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en
kroegverhalen. 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio

België/Radio 2

0.05 Lies. Amerikaanse thriller uit
1983 van Ken en Jim Wheat. Actri-
ce moet rol spelen in film over een
meisje dat overleed in een psychia-
trische inrichting en gaat daarom in
die inrichting zitten. Ze ontdekt het
een en ander. Met Arm Dusenberry
en Bruce Davison.

RTL Plus
Duitsland 3 west
20.00 Crackers. Amerikaanse,
grappig bedoelde film uit 1984 van
Louis Malle. Arme bewoners van
een dorpje in de buurt van San
Francisco zijn jaloers op de rijke
man van de streek. Met Donald
Sutherland en Scan Penn.

BBC 1
14.50 Saturday Night Fever. Ameri-kaanse dansfilm uit 1977 van John
Badham. Film waardoor John Tra-
volta wereldberoemd werd. Kans-arme jongen uit Brooklyn, New
Vork blijkt geweldig te kunnen dan-
sen. Leidde destijds tot collectieve
tienergekte.

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden RVU: 9.30 Men neme...
10.00 Dilemma. 11.00 Gezond-
heid, een zorg. 12.00 Nws 12.05
Begane grond. 12.30 Derde we-
reld. 13.00Nws. 13.10Emmastraat
52. 14.00 Gasten van de KRO.
15.00Ezelsoor. 15.30 Een ijsje op
zondag. 15.50 Het levende woord
16.00 NOS Cultuur. 1700 De ron-
de tafel van Pam. 17.25 In gesprek
met de bisschop. INFORMATIE
VAN DE RIJKSOVERHEID: 17.35
Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Pop-Eye
IOS: 18.40 Dinimiz islam. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
hetTurks. 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en

Radio 5

Elk heel uur nws. 6.02 De TROS
op 3. 7.04 De havermoutshow.
9.04 TROS gouden uren. 12.04 50
Pop ol een envelop. 14.04 Popfor-
mule presenteert de nationale top
100. 18 04 De avondspits ■ 19.04
TROSdancetrax. 21.04 De CD
show. 23.04-24.00 Sesjun.

Radio 3

6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun
schkasten; 8.30 Veranstaltungska

België/BRF

04.05 Radiowecker. 6 05 Morgen-
melodie (nieuws om 7 00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing 9.05 Mu-
sikpavillon. 12.00 Nieuws en weer.
12.05 Gut Aufgelegt, Zur Sache
(13.00 nieuws). 14.00 Nieuws.
14 05 Stichwort Wirtschaft. Auf der
Promenade. 15 00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Der
Tag urn fünf, aansluitend Musikex-
press (18 00 en 19.00 nieuws;
19.30 Ohrenbar). 20.00 Nieuws.
20 05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21 00 Musik zum traurnen
22.30-4.05 Nachtexpress.

WDR4
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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
mHlimeter hoogte:’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’1,15 per mm. Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustratieszijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
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 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor 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 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder.
(Bron Cetouco Summo Scanner) qjs

Onze COL
Wordt vandaag 35 jaar

lAfrA
en 'n Zalig Nieuwjaar

van iedereen.

Hoera 50 jaar

Proficiat
Piet

Proficiat

\ M
Met je 1e verjaardag

van Oma, Ingrid, John,
Esmeralda, Rob en Kay.

JOHAN 30 jr.

(^
"^ *^«» mf

Va de lvv oes Kirchroa.

Vermist/Gevonden
VERLOREN 28-12-91 Als u ons voor 12 uur
Markt Sittard, gouden H. 's morgens belt, staat uw
horioge m. gr. herinnerings- PICCOLO de volgende dag
waarde. Hoge beloning v. al in het Limburgs Dagblad.
eerlijke vinder. 046-514073. Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd
LIMBURGS DAGBLAD IN BRUNSSUM VRAAGT VOOR

Hoensbroek
Bezorg(st)er

Verdiensten ong. ’ 200,- p/mnd. mef 'n uurtje werk p/dag.
Interesse? bel voor meer info: 045-256363.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045 - 717719

Buro voor publiciteit en P.R. zoekt voor cliënten
serieuze jongevrouwen i.v.m.

Collectie- en brochure fotografie
in de modebranche. Leuke en regelm. bijverd. zeer gesch.

voor studentes en partimers. Brieven met foto en tel.nr. aan
L.S.P. Postbus 1060, 6160 BB Geleen.

Bouw- en ingenieurbureau
CATENA BV vraagt met
spoed AKOESTIK-
MONTEURS voor het plaat-
sen van binnenwanden en
plafonds voor haar werken
in Duitsland, hoog loon en
goede soc. voorzieningen.
Sou. na tel. afspraak 045-
-232100.
Full-time en part-time TAXI-
CHAUFFEURS MA/. Pers.
aanm. Hompertsweg 12,
Landgraaf
HORLOGEMAKER. Bijver-
diensten aangeboden voor
de avonduren. Tel. 045-
-414110, na 18.00 uur.
Gevr. KASSAHULP voor
donderdagavond en zater-
dag, ift. 18 jaar. Inl. Praxis
Woonboulevard, dhr.
Schoenmaeckers, tel. 045-
-754140.
BEZORGERS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.
Pretpark De Valkenier
vraagt voor meteen all-
round ONDERHOUDS-
MONTEUR, M.T.S. opl. ver-
eist, Ift. 20-25 jr. Soll. na te-lef. afspraak 04406-12289.
Bouwbedrijf Paro b.v., Heer-lerbaan 52b, vraagt voor di-verse werken OPPERLIE-
S«Jnet?eï?ars- Tel' 045"422524 of 045-257880 na19.00 uur.

BEZORGERS gevraagd
voor Heerlen, Simpelveld en
Sittard, Ift. min. 15 jr. Tel.
045-257974.
Avon-Cosmetics Nederland
vraagt vrouwelijke CONSU-
LENTES, goede bijverdien-
ste, Nederlandse boekjes.
Tel. 04920-50378.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
15 jaar vaste rente! 8,9% of
9,1% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
koop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133

Kamers
Te h. gevr. voor net. wer-
kend pers., omgev. Lgraaf/
Eygelshoven 045-322720.

OG te huur
WOONHUIS met 4 slpks.,
badk., garage en tuin voor
periode van 1 jr., huur
’BOO,- per mnd. Br.o.nr.
B-9975 LD., P.B 2610,
6401 PC Heerlen.
VALKENBURG 4-pers. wo-
ning t.h voor 4 mnd. ge-
stoff.-gemeub. ’ 820,- p/m
excl. Inl. 04459-1305.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’7,-. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-,
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
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
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’5O,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.
Speciale AANBIEDING,
nieuwe buro en direktiestoe-
len Rock type 295, adv.pr.
’345,- nu ’195,-; Rock ty-
pe 4050, adv.pr. ’495,- nu

’ 295,-; partij zeer mooie di-
rektiestoelen met hoge kor-
ting; tekentafelstoelen adv.
’395,- nu ’295,-; confe-
rentiestoelen Rock 240, adv.
pr. ’375,- nu ’245,-. Alles
uit voorraad leverbaar, bij
grote afname extra korting.
Rockmart, Kissel 46a, Heer-
len. 045-723142.
Te koop stalen LEGBORD-
STELLING 30, 40 en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.
’75,- p.mtr.; Pallet stelling,
in staat van nieuw, 80 en
110 cm diep. Zeer interes-
sante prijs. Rockmart, Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.

en garantie. 045-231340.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Voor binnenkort te openen groente- en fruitspeciaalzaak

in omgeving Heerlen zijn wij op zoek naar:
een enthousiast echtpaar

dat deze zaak op zelfstandige basis wil gaan runnen.Diploma's en enige eigen inbreng zijn noodzakelijk.
Bel of schrijf naar: Greenshop Franchising BV.

Postbus 524, 6040 AM Roermond.
Tel. 04750-11800 b.g.g. 32263.

Qrhnnnmaal/ Te k. LOODS, afm. plm. 10 xöcnoonmaaK- 6 mtr zeif teQlaZenWaSSerS demonteren, kraan en hef-. .., truck voor handen. 04754--bedrijf 86012.
zoekt nieuwe projecten. Wat VERKOPEN? Adver-Tel. 045-325783. teer via: 045-719966.

Auto's

RENAULT KERRES

oKerkrade 045-452424
Oom. Mijnstraat 25
Heerlen 045-724200
Beersdalweg 97

Topoccasions
I Diverse merken met 1 jaar garantie.

Donderdag koopavond tot 20.00 uur.RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Kerp Inbouwcentrum
UW INBOUWSTATION VOOR:
autoradio's, boxen, antennes,

CD-spelers, CD-wisselaar, versterkers
equalizers, alarmsystemen, etc. etc.

Nu ook inbouw-autotelefoons en telefoonantennes.
Kerp Heerlen, uw vakspecialist als het om inbouwen gaat!

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

INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.
AUTO Kaldenborn Wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
Te k. witte uitgeb. Opel
MANTA, bwj. '77, vr. pr.
’2.200,-. Tel. 045-419260.
BMW 316, bwj. '79,
’1.250,-, APK 6-92, i.z.g.
st. Tel. 045-323178.
Rat RITMO diesel, 4-drs.,
nw. model, APK 10-7-92,
zeer goede motor, olievrij,
bwj. '85, ’ 4.500,-. Tel. 045-
-323178.
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
Autom. Ford TAUNUS 1.6
GL, type '81, APK 11-92, i.
z.g.st., ’ 1.850. 045-232321
Te k. weg. omst.heden Opel
REKORD 18 S, bwj. '83,
APK 12-92, i.z.g.st.,

’ 5.750,-. 045-244963.
VW. Jetta 1300, bwj. '85,
APK 8-92, ’ 6.450,-, vaste ■pr. Tel. 045-751387.
Te k. gevr. VW KEVERS
1303, voor restauratie. Be-
talen hoogste prijs! Tel. 045-
-423199.
Te k. MINICOOPER 1000,
voll. gerest., licht uitgeb., i.z.
g.st., antraciet, alu. velgen.
Tel. 04756-3340.
Tek. VWGOLF 1.6 Gti uitv.,
'84, 15", schuifd., kl. wit,
kent. '91, i.z.g.st., ’9.750,-.
045-443620 na 17.00 uur.
Ford ESCORT 1.6 L Bravo
1982, div. extra's, i.z.g.st.
Pr.n.o.Lk. 045-723352.
Te k. VW GOLF automaat,
bwj. '80, groenmet.,

’ 2.750,-. Tel. 045-453572.
Te k. BMW 316, bijz. mooi,
bwj. '81, APK. Tel. 045-
-427835.

CITROEN Visa super E,
bwj. '83, APK, kl. wit,
’2.450,-. 045-324837.
Te k. VW GOLF, bwj. '78.
APK 10-92, vr.pr. ’750,-;
Opel Rekord 2 Itr S Berlina
LPG, bwj. '83. 045-216334.
VW Golf Memphis '88; VW
Polo '86; Nissan Sunny SLX
Coupé 1.6 '89; Honda Ac-
cord '88; Opel Rekord 2.0 S
'85; Ford Fiësta 1100 '85;
Ford Fiësta '85; Fiat Panda
5-bak '87; Toyota Tercel '82
VW Golf'B3; Alfa 33 1.5 '88;
Mazda 323 '83; BMW 315
'83; BMW 323 i '83; BMW
316 '84; BMW 318i'85; Su-
zuki Carry Bus '86; Suzuki
Alto GLX '88; Suzuki Alto
autom. '88; Suzuki Alto '82;
Porsche 924 '78. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Tel. 046-
-744944. Uw adres APK keu-
ring. Alle auto rep.
MAZDA 323, bwj. '83, 3-drs.
nwe. APK, nw. mod. i.z.g.st.
’3.350,-. 045-323178.
Te koop Mitsubishi PAJERO
2.3 Turbo diesel, jeep, grijs-
kent., vr.pr. ’17.500,-. Tel.
045-740912.
NISSAN King-Cap 2 jr. oud.
Te bevr. Zonnebloemstr. 38,
Bocholtz. Tel. 045-443493.
Automaat Nissan MICRA
GL, bwj. '84, APK, mooie
auto, ’6.850,-. Tel. 046-
-338605.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
In abs. nw.st. Fiat RITMO,
bwj. '79, APK '92, pr.

’ 1.250,-. 045-226773.
Te k. Fiat PANDA, 11-84, i.
z.g.st., km. 77.000,
’3.650,-. 045-316940.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,
’4.250,-. Tel. 045-323178.

: Opel KADETT 1.3 S Club,
bwj. 6-'B7, rood, z.g.a.nw,; Tel. 045-220362

" Te k. MANTA B type, bwj... '78, kl. zwart, pr. ’3.500,-.. Stuytstr. 21, Hoensbroek.
VW GOLF diesel, '86, pas
APK gek., div. extra's, in

f nw.st. Tel. 04450-2325.
1 GEVRAAGD auto's v.a. bwj.

'80-'B5, ook schade met
RDW vrijwaring. Gratis op-
halen. Tel. 045-423199.

i Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

' WETZELS Auto's "Gewoon
Apart". Mercedes 560 SEC
'86; Mercedes 450 SL '80;
Mercedes 230 CE '88; Mer-
cedes 500 SEC '86; Merce-
des 260 SE '88; Mercedes
190 E 2.6 '86; Mercedes 190
E A'B7; Mercedes 190 E 2.3
aut. '87; Mercedes 190 E '88
Opel Kadert 1.6 Cabriolet
'87; Mercedes 200 TE A '86;
Mercedes 280 SE '84; Audi
80 LS '88; Mercedes 300 E
aut. '86; BMW 730 i aut. '87;
Opel Kadett I.Bi aut. '88;
Volvo 740 Turbo intercl. '89;
Volvo 740 GL Station '88;
Volvo 345 GL '85; Ford Es-
cort 1.4 Bravo '87 '88; Ford
Escort 1.6 Diesel '88; Ja-
guar 3.6 aut. '84; Audi 1.8 S
'87; Ford Si erra XR4ix4 '87;
Golf 1.3 apart '90; Saab
9000 Turbo '85. Industrie-
straat 35, Sittard. Tel. 046-
-510655.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Ford Siërra 2.0 CL, Sedan,
bwj. 10-'B7, vele extra's, vr.
pr. ’ 14.800,-. 045-229780
bgg 273870.
Te k. Toyota TERCEL Cou-
pé, bwj. '81, apart mooi,
APK, ’ 2.650,-. 045-218925

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in: Limburg. Te1.045-254049.

ITe k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.

■ A. Körfer. Tel. 045-229045.

" Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-

-1 ste prijs van Limburg. TeJ.
046-519637/046-512924

Onderdelen/ace.
i; Ink. verk. goede gebruikte; AUTOBANDEN Passartweg

39, Heerlen. 045-222675.
Van maandag t/m vrijdag,; van 8.30 tot 17.00 uur, kunt

! u uw PICCOLO telefonisch
] opgeven. Tel. 045-719966.

(Bromfietsen
Heden avond koopavond.
Speciale CANNONDALE
prijzen. Math Salden, Sittard
Gazelle RACEFRAMES
Aanbieding van 20% tot
30% korting. Math Salden
Limbricht.
ATB Fietsen Specialist: Trek
Cannondale, Giant, Koga
Miyata. Math SALDEN, Sit-
tard. Donderdag koopavond
ATB liefhebbers opgelet! De
Nieuwe XTR groep nu
’1.499,-; KT groep o.m.
’799,-; STI schakelset nu
’89,-. Math SALDEN Sit-
tard. Donderdagavond
koopavond!!!!!!!
Te k. VESPA Ciao, bwj. '89,
z.g.a.n., ’BOO,-. Dr. Kuy-
perstr. 15, Heerlen.
Vespa CIAO met sterwielen,
i.z.g.st. ’ 500,-. Irenestraat
56, Nieuwenhagen.

Caravans/Kamperen

Dethleffs Caravans 1992
nu in onze showhal

Hoge korting op showcaravans 1991 en inruilcaravans.

Tillemans Rekreatie
Haefland 19, Brunssum. Tel. 045-270388.

Te koop ADRIA Caravan 3 a
4-pers., bwj. '84. Tel. 045-
-461638.

(Huis)dieren
Te k. aangeb. DUITSE Her-
derpups met stamb., een
Reu korth., en een Teef
langh., 8 wk oud, ouders
aangek. en HD-vrij. Rozen-
str. 33, Vaesrade, Nuth. Tel.
045-244408 (na 6 uur).
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
DOBERMANN-PUPS met
stamb. van goede afstam.,
ing, en ontw. 04125-5077

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Goed uitz. jonge vrouw, 40 jr
zoekt goed uitz. jonge MAN
voor een LAT-relatie. Brie-
ven met foto's op crew. ret.
o.nr. B-0116, L.D., Postbus
2610, 6401 PC, Heerlen.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
ties mog. Tel. 010-4626668
Of 4666535. '

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Startcursus chauffeursdi-
ploma 28-12. Startcursus
gevaarlijke stoffen 4-1 -'92.
CHAUFFEURSOPLEIDING
startdatum 11 januari a.s.
Cursus gevaarlijke stoffen
en aanvullend personenver-
voer. Verkeersschool Leo
Cremers en zn. Voor al u
opleidingen. Reeweg 139,
Landgraaf. Tel. 045-312558
ROCK & ROLL club Geleen
start zondag 19 januari weer
met cursussen rock & roll en
Boogie woogie. Voor int:
046-741790.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Uw KOELKAST, diepvries
bedrijfskoeling, wasauto-
maat KTV, video of geluid-
inst. defect? Bel direct 045-
-726206. Geen voorrijtijden,
korting op onderdelen,
garantie op reparatie.

Mode Totaal
Te k. nerts BONTJAS, don-
kerbruin, compl. met baret
en sjaal, mt. 42, i.z.g.st. Tel.
045-723352.

Wonen Totaal

Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens
en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Horn-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Moderne complete beige
gestreepte keuken

Normale prijs’ 7.462,-; Hom prijs ’ 5.998,-

Nu slechts ’ 1.698,-
Uiterst mooie moderne

hoekkeuken
Normale prijs ’ 8.543,-; Hom prijs ’ 6.998,-

Nu slechts ’ 2.598,-
Zeer luxe complete massief

eiken keuken
Normale prijs ’ 13.664,-; Hom prijs ’ 10.998,-

Nu slechts ’ 4.998,-
Etna inbouw gaskookplaat

met vonkontsteking
Type 010 VBN

Normale prijs ’ 665,-; Hom prijs ’ 469,-

Nu slechts ’ 248,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

I Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos BV.

' Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.

j Meubelhal
; aanbiedingen
I- Bankstel blank eiken rundl.'bekl ’ 695,-
I. Bankstel Chesterfield ’ 295^-Bankstel eiken Mohair bekl ’ 495^-r Klassiek eng. bankst. Mohair bekl ’ 395]-

Bankstel modern L.L bekl ’ 295|-- Eethoek met 6 stoelen modern ’ 195]-eEethoek Windsor ’ 195J--9 Eethoek klassiek in notenhout ’ 295|-_ Eethoek Biedermeier ’ 495,'-
-,
t Ook div. schitterende Barok eethoeken
1 Bijpassende salon en vitrinekasten,

dressoirs enz.
Slaapkamers in div. stylen, spotgoedkoop

maar zeer apart inruilen.
1 En gespreide betaling.
I.
z Oude Maastrichterweg 27 te Geleen

Deze weg loopt parallel met
Rijksweg Noord. Let op videotheek De|, Kijkdoos,

1 daarachter ligt de hal.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
ook antiek (veel keus). Kou-
venderstr. 208, H'broek.
Te k. SALONTAFEL 70x
1.45, marmerblad met hou-
ten onderstel, pr. ’150,-;
Hangolielamp, zeer mooi,
pr. ’ 125,-. Alles i.g.st.
Manzardstraat 6, Kerkrade-
Eygelshoven. Tel. 045-
-460106.

Te k. SLAAPKAMER (eiken)
compl. m. 4-drs. kast en
commode. Tel. 045-353201

Computers
COMPUTER kopen of ver-
kopen? Bel advertentie-lijn
04492-5329.

:■■ :-v ■ 'TVTVIdeo
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

i Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT. waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit

I de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

! Elke dag superlage aanbiedingen
) OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Bauknecht Condens

droogautomaat
TRK 985, elektronisch, geen afvoer nodig

geen ’ 1.799,- of ’ 1.598,- maar

’ 998,-
Electrolux koel/vries combinatie

TR 1078, 280 liter, automatische ontdooiing
geen ’ 1.599,- of ’ 1.198,- maar

’ 798,-
Zanussi wasautomaat

ZE-84, monoknop bediening, 5/4 kg inhoud
geen ’ 998,- of ’ 798,- maar

’ 598,-
Indesit digitale combi-

i magnetronoven
4 in 1, tiptoetsbediening

geen ’ 999,- of ’ 799,- maar

’ 598,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adresvoor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

REPARATIE huish. app:
Toenbreker Wasautomaten
045-325819 gespee. Miele
IJSKAST ’95,-; diepvries
’150,-; wasautom. ’195,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595
Te k. 2 KEUKENBLOCST
1.50 en h. 0.86 met 1voor-|
T^;,c9707?rnU'S beige'
Tel. 045-257974.
Philips WASDROGER 5 kg,
links- en rechts-draaiend,
-met alarm, ’250,-. Tel.
-045-275291.|

Te k. KOELKASTEN va.
’95,-; diepvrieskisten met
ladenk. va. ’ 195,-; was- en
droogautom. va. ’195,-;
centrifuges va. ’65,-; koók-
toest- v- ’75.-; KTV's va.

cc^rs^ j^
geUidsinst va.

f 95-'5-' e'c Ei9en techn.
dienst, alles met volle ga-
rantie. Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
727342. Tev. verkoop-
inkoop-opkoop.

Muziek

fflfi Music house
■■■ r> . ./->■..-~ _. . 043-217428UU DAAN SMIT BV Ge.een

"■^^■^^^^■^""i Rijksweg Z. 124ULLXJ 1200 meter2 muzlekplezler !!! 046 " 754665

Meer dan 75 keyboards op voorraad!!, vraag om een vak-
kundige demonstratie, ook voor een goede occasion heb-

ben wij een goedekeus.
Geen problemen met de nieuwste midi/synthesizer/key-
board technieken, vakkundige product-specialisten staan u

met raad en daad terzijde.
Met meer dan 200 electr. gitaren vindt u in iedere prijsklas-se wel uw instrument, desgewenst aan uw wensen aange-

past, gitaar en versterker vanaf ’ 495,-.
Ruime sortering orgels (vanaf ’ 1.495,-) en electr. piano's,
occassions electr. orgels vind u bij ons al vanaf ’ 150,-ü!

zolang de voorraad strekt.
Voor al uw muziekinstrumenten

WIJ ZIJN DEALER VAN O.A. YAMAHA, ROLAND, KORG
AKAI, ELKA, TANNOY, ENSONIQ, HOHNER, CASIO

SONOR, IBANEZ, GEM FARFISA, LEM, ORLA
EL.VOICE, HILL, D&R, TAMA, PEURL.

Geopend van half tien tot zes, maandag gesloten.

nieuw! yamaha orgels-keyboards
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels en
keyboards, div. overige modellen met 10%-30% korting.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.
PIANO'S huur met koop- Te k. gevraagd EFFECT-
recht van ’65,- tot ’2OO,- pedaaltjes voor gitaar, tel.
pm. Gratis transport. Alle 045-458188.
merken gebruikte piano's ~"

’450,- per jaar. Van Urk Piccolo's in het Limburgs
Westersingel 42, R'dam' Dagblad zijn groot in RE-
Tel. 010-4363500 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kunst en Antiek
i i —_- ; —"

Antiek en Design P. Coumans
Heerstraat Nrd 144, Stem

Industrieweg 15, richting Haven, Stem
Nieuwjaars-show in Limburgs

grootste woonwinkel. I
Te koop gevr.

.Te k~ gevr. ROMNEY-. LOODSEN, Nissenhutten

.en units. tel. 01891-15603. of 18368.
■ Voor al uw oude METALEN.

Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Diversen
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhoii
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr. Nd
328, Hoensbroek. QA$
228211. Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese. Co*
tijdens de feestdagen.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bd-
-045-719966.

06-lijnen

s)prekende vibo
Laat je echt live verwennen

50ct pm 06-

-320.330.74
Gloeiende Live
sexparties. Wij samen

zonder gluurders
06-320.330.74 50ct pm.

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek de vriend of vriendin
van je dromen. Bel snel
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meisjes willen een

Sexafspraak
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexkontakt
Sex afspreeklijn

06-320.320.55 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek

Porno dating
06-320.321.44 -50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n héte
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 - 50 et p/m

Sexadressen
van hete dames/meisjes

06-320.328.00 - 50 et p/m
Tessa is zon

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 Ct p/m
Gezocht onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

SM voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Versier
'n afspraakje? De Flirtbox
06-320.330.01 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m
Luister naar hete meisjes

die een jongenzoeken voor
Sexkbntakten

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en

vrouwen voor 'n orgie!!
06-320.330.91.- 50 et p/m

Hete meisjes
zoeken allemaal sexkontakt
06-320.320.36 - 50 et p/m

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m

Bi-Sex Privé
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 Ct p/m
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 et p/m
Zoek jij een lekkere boy?

Homo dating
06-320.330.95 - 50 Ct p/m

Triosex kontakt
06-320.320.92 - 50 Ct p/m

Ook voor partnerruil!

Pikante
Sexdating

Plaats zelf een oproep of
reageer op die van anderen
06-320.350.75 - 50 et p/m

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Trio!

06-320.320.95 - 50 et p/m
Stoute sexafspraakjes

meisjes
kontaktlijn

06-320.330.16-50 et p/m

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan.

06-320.330.96 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,

vrouwtjes en stoere
hete knullen.

06-320.330.90 - 50 et p/rr^.

" Mannen en hitsige vrouwen
willen samen met jou apart,

voor een heerlijk heet...
Sexgesprek.Doe mee 06-9570 - 50 c p/fj

Monique
Ze trilt van sexgenot

06-320.330.97 - 50 et p/m,

Bisex voor twee
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen
06-320.330.87 - 50 Ct p/m_.

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere boy. 06-320.322.75

Samen direkt apart 50 et p/fj
Kleed me uit!

Speel een heet stripspel me'
Suzanne

06-350.211.14- 50 et p/rn^

EENZAAM..??
Bel Lenie voor sexgesprek.

Bij mij is alles mogelijk.
06-320.324.96 (50 cpm)_^

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm

06-320.325.55^
Sexlijn 10

Onervaren? 06-320.320.10
De Jongste 06-320.321.10
vriendinnetje 06-320.323.10

Sex Box 06-320.325.30
Mixjesü 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cprrv.

Een blondje
uit Dordt doet Lifesex
alleen op deze manier
06-320.340.45 50 cpm

Evy leert
van een vrouw op naaldhak-

ken wat Lesbisch S.M is
06-320.340.22 50 cpm

Bijles
In haar koordslipje gaat ze
voor meneer de trap op
06-320.330.17 50 cpm

Angy's droom
Vastgebonden in het bos

leert hij haar Grieks.
06-320.326.92 50 cpm J.
Paren geven

zich fel bloot. Zo leren ze
samen Grieks.

06-320.321.32 50 cpm
Val jevoor dominante

vrouwen. 50 et p/m
06-320.332.32

Bel je meesteres
Donkere vrouw 06-96.40

Zapp Sex 06-96.92
Harde praat 06-96.91

Live met mij? 06-95.06
Volle vrouwen 06-96.94
Kort en lekker

50 et p/m
Haar mond stond wagenwijd

open. Ze zakte door haar
knieën. 50 et p/m 06-96.46

Op zn frans!
Rijpe dame, 38 jaar

live geraffineerd! 50 et p/m
06-320.320.38

*Grieks Standje! Ze bukte!
Zonder slipje over de tafel!
06-320.320.62

50 et p/m >
Ik ben een sexy donkere

vrouw, al wat ouder. 50 cpm
06-320.320.91 .

Lady B
50 et p/m 06-320.324.68 :
Meesteres. Lekker ruig!

met een P-koker.

TopSex
2 handen vol. 50 et p/m
06-320.325.25 ,

Adressen
van dames privé, clubs en

escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden

hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)
Zn strakke broek.liet niets te

wensen over.
Homo Live

06-320.330.12 (50 et. p/m)^

Sex aan huis
Bel voor privé of escort *.

06-320.330.60 - 50 Ct p/m _
SM Privé

Apart met mannen en boys t06-320.322.17-50 et p/m

Wat VERKOPEN? Adver
teer via: 045-719966.
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Kontakten/Klubs

Liberia Prive-Club Susteren
Onbeperkt genieten van alle vormen van sex en ontsp.

plezier. Vrijen zonder taboes. 3x wippen 1 prijs.
ma-di-do 12-02 uur. woe. en vrijd. tot 18 uur.

Maaseikerweg 24, 300m. v.a. A2richting Susteren., Tel. 04499-4346.
*******"*Nieuw, nieuw, nieuw,******"**

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in Nylonkousjes.

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur.
Door 2 leuke jonge meisjes, met leuk gesprek totale

Ontspanningsmassage
Eens geweest, u blijft komen!!!! 045-353489.

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien.. Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335

Porky's Pretpark!!
S 045-228481 / 229680. nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!
Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.

Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.
ESCORT 045-427.120/463323

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120. Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Katja's Relax-Place

’ 50,-, All in_____
Tel. 045-423608

Buro Limburg
■Jtemidd.adr. 04499-3003.

**045-326191**
JL.Escort all-in *

Parad iso
Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032

-^Jjeden v.a. 14.00 uur.

Peggy/Privé en
Escort

Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.

Love Escort
© 045-320905

Nieuw Salmanita.
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
JMI-23 uur. 045-254598.
Ook in 't nieuwe jaarstaan

wij voor u klaar.
Privé Daisy.

Tel. 045-229091

S.M. Rachel.
Slavin aanwezig.. Tel. 045-274810.

Escort Moniek
Tel. 045-725778.

Buro Geleen
Bern. in adr. 046-748768.

Buro Yvonne
Q 046-523203

Lydia...
en jekomt niet op de koffie.
Tel. 046-749662. 11-23 u.

Dolores-Cherry
af 10 uur ook zat en zond.
045-721759 meisje gevr.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Privé en escort

Anita
tel. 045-352543

SM Anita
Tel. 04455-2596.

Tev. assistentie gevr.

Meisje 18 jaar
b.z.a. voor escort.
Tel. 045-427473

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.

dames gevr. 043-257229

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Dave

voor heren!! 045-428856

Ons eigen kwaliteitsmerk van Kinderfauteuil van 100% 4-deligeroestvrij stalen pan- Grote airpot (inhoud 1,9 liter). Aardewerk kinderdejeuner, Porseleinen mocca espresso Altijd handig multi-etagerek, Ismet Thermomaster koffie-video-tekenfilms. Nederlands ge- volkunststof. Een leukzitje en nenset. Samenstelling: kook- Met een druk op de knop bestaande uit ontbijtbord, kop en schotels, donkerbruin met aan de standaard 3 draad- zetapparaat met warmhoud- "-

sproken. Met o.a. Bereboot, gemakkelijk in onderhoud. pan 16,18 en 20 cm. en een schenkt u vele kopjes koffie. De melkbeker en diep bord. Keuze gekleurd. Nog nooit dronk uzo mandjes. Totale hoogte ca. 80 kan, voor 10 kopjes koffie. 'IHuckleberry Hound (Lion, Hearted steelpan 14cm. Geschikt voor binnenfles is van glas. uit beer- of gans-dekor. voordelig. Per stuk 1,95 cm 1000 WattHuck), Flintstones (Een spookhuis gas en elektra.
is geen huis). 4-delige set Als3-dlg.set

Perstukvana. ■*« 5,95 **!« ~&? |£B 17,95 Ufl 9.95 WWV* 6**- iBM 17,95 ÜMSKI 79,- EJB
■■^^^—^i^M^B^—VERTROUWD en VOORDËÜGI —W^^—^—^^^——■■
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|gg Provincie
llli Limburg
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 2/1-92 bekend, dat op 25 november 1991 bij hen is

binnengekomen de aanvraag d.d. 22 novem-
ber 1991 (ingeschreven onder nr. Bv
10210/91/45468) van de Weerter Scheeps-
bouw Maatschappij B.V. om revisievergun-
ningen ingevolge de Hinderwet en de wet ge-
luidhindervoor de inrichting gelegen Scheeps-
bouwkade 21 in de gemeenteWeert. De aan-
vraag en andere ter zake zijnde stukken liggen
ter inzagevan 3 januari 1992tot 4 februari
1992 en wel: - in het Provinciehuis te Maas-
tricht (bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren;- in het gemeentehuis van Weert tijdens de
werkuren en bovendien op werkdagen van
17.00 uur tot 20.00 uur (Bode-unit, 1e etage)
uitsluitend op telefonisch verzoek (04950-
-75281); alsmede tijdens de werkuren na
laatstgenoemde datum op deze plaatsen tot
het eindevan de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op
de aanvraag. Tot uiterlijk 4 februari 1992 kun-
nen tegen het verlenen van de aangevraagde
vergunning gemotiveerde bezwaren kenbaar
worden gemaakt: - hetzij schriftelijk, bij Gede-
puteerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht, onder vermelding van het nummer
van de aanvrage; - hetzij mondeling, in per-
soon of bij gemachtigde, tijdens de openbare
zitting in het gemeentehuisvan Weert, kamer
130 op 20 januari 1992 om 15.00uur. Degene
die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te ma-
ken. Alleen degenen, diebezwaren hebben
ingebracht op de wijze als bovenomschreven
en een ieder dieaantoont, dat hij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen be-
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indienen
en zijn later tot het instellen van beroep ge-
rechtigd.
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Café Overbroek
wenst al zijn clientèle, familie en

bekenden een gelukkig 1992

Overbroekerstr. 33,
Hoensbroek

REMBRANDT, I
de meester en zijn werkplaats

Unieke tentoonstelling van etsen,
en schilderijen van Rembrandt
van Rijn en zijn leerlingen, waaronder
schilderijen die lang niet in Nederlandte
zien waren.
SPECIALE VRIENDENPRIJS ’ 45,00
Busreis inclusief entreebewijs

zondag 26-1-92 JjjgÈ

RIJKSMUSEUM
*

AMSTERDAM "*^3fl
U kunt op dezondag van uwkeuze tussen 13.00 en
14.00 uur naar binnen en voor onbepaaldetijd de
tentoonstelling bezoeken.

Boeken: op vertoonvan uw vriendenpas bij alle
LD-kantoren, deVW Vaals en de VW Simpelveld.U
krijgt daar ook alle informatie over de opstapplaatsen
en de opstaptijden.

Vrienden van het^
Wi|t u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

Jehuis in dekrant brengt mensen over devloer.
En de makelaarweel van wanten enkranten.

DRAAG EEN
STEENTJE BIJ!

een school in
het kinderdorp

JOAO PESSOA
BRAZILIË

Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen zal in
Joao Pessoa de bestaande
ldeuter- en lagere school
uitbreiden.
Indetoekom st isdeschool
ookbestemd voor de kin-
deren uit de sloppen-
wijken in debuurt van het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leefsituatie
van dezekinderen te
brengen isveelgeld nodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpenvraagt
daarom uw hulp.

DOOR f20.00
OVERTE

MAKEN, KOOPT
USYMBOLISCH

EEN STEEN
VOOR

DE SCHOOL.

U kunt dit bedrag over-
maken naar Rabobank
Heerlen, nr. 11.99.11.191
t.a.v. SOS-Kinderdorpen,
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Inlichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
Heerlen SOS-Kinder-

| dorpen. Tel.: 045-412736.

..
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hiYP mnripmp I fraaie konplete keuken uitgevoerd in eigentijdse design keuken waarbij de I ovrhlciowo VA/il.to hnoUl,ollUoniuac muueme nnnenstruktuur met bijpassende houtkleurige witte softline deuren zijn voorzien van exclusieve Witte noeKKeUKen
keuken grepen en zijwanden, inklusief bijpassend bijpassende beugelgrepen. Geheel kompleet \r\ landhUiSStïjl

kompleet met alle inbouwapparatuur ""« en spoelbak. Afm: mau mi*^k^.n licht- en homp|eet met a||e |BboiMpparat|ir

uSm 1 tijdloze nnnenstruktuur keuken ._ . , «i^. ;_« r^ LJfiïi&rlW>I waarbij de deuren zijn afgewerkt met hout- mit eiken landhUlSStl|l keuken tnStFHSI^F^Hi a□HlllSiSnT"'! =! Pi kleurige lijsten Geheel kompleet met bijpas: Geheel kompleet met bijpassend werkblad en! t4T|4+H ffitiiffiE 1" *s.lTtSTf* pi .'■" rülj tl send werkblad en spoelbak. Afm: 330 cm. spoelbak. Afm: 330 cm. jPft: #-'' '-^^-sr~-~

fe^-^;i■; issgar essss^TJsfsr LJi^^^^
"__>w»/#._. ,.. werkblad en spoelbak. Afm: 225x257 cm. jj***I* \̂\^W hangkasten enz. >£^Fc; "

in gemakkelijk te onderhouden kunststof 'jZAJrfT JÈ/%ê^%é2 rru- fkJ\f% zeer luxe kwaliteitskeuken waarbij de
uitvoering. De deuren zijn voorzien van JJcrrZJl-'^ _|UVvCrvl^ j£2QoC>7 ~\i€Jt%/tUL fraaie landhuisstijl deuren in witte
handige beugelgrepen. Kompleet met /ILO — Lêiê'' m*M\muM transparantlak zijn uitgevoerd.Kompleet
bijpassend werkblad, spoelbak, AEC /'"****^ " fW/ J \f %f% metpH|l|psjnDOUW oven, PHILIPS inbouw
afzuigkap, zanussi inbouw kookplaat, 160 fraaie eigentidse noekuuken wjtte noekkeuke„ kookpiaat, philips 160 liter inbouw koelkast,
liter inbouw koelkast, licht-en kroonlijsten. V^^»SmXm^m\miaef Geheel kompleet met diverse voorraadkasten, afzuigkap, bijpassend werkblad, spoelbak,
Afm: 280 cm. _- nn trkKad oeibak en bassende SES hoekkast. 100 cm hoge hangkasten licht- en kroonlijsten.

-s/IQ>< - kroonlijsten Afm: 280x160 cm. moderne schouw werkblad spoelbak, licht- Afm. 280x160 cm. CIQQ
prachtige eiken keuken in Az/~ Ji9\OTj -*^roy - moderne hightech

landhuisstijl /■**' fTYnfatoT' *** -/v^v/ hoekkeuken
kompleet met alle inbouwapparatuur SSeSffSRcX op?' S"extra fraaie eiken keuken in landhuisstijl kompleet met alle inbouwapparatuur

,««|—p^—^_ F—_r^...-^^^. I hoge hangkasten, licht- en kroonlijsten, Geheel kompleet met bijpassend werkblad en

iißl "^^ |! >fr* i/C/i/C/Z^/i/C/, le.
AP^4*^^' ZANUSSII6O liter Inbouw koelkast 4 inde..i inbouw afzuigkap 7§? j^&t^Èf' "4ftifeL"^"Pw]l^^s3ls^^ bZ!éj EÏSI uitgevoerd met vriesvak en automatische voor montage atmer kastoeur Met groot afzuig- F~l.Br*» Z-L3£J£*-ï\j„. rtV ■r4M 1 fjrnl fÉu ontdooiinrichting. *^ vermogen en ingebouwde *9f*d I P,"*H-JtJBia£^ WwWS^Ü'

;*k' ;!'||iFlaig:^^piT\" 250 liter inbouw dubbeldeurs koelkast ffift etna gasinbouw kookplaat :-^iK4^^pi
Ljuf vl/j '!'tfF> '^^^ v volledig weg te werken achter kastdeur. voorzien voorzien van energie-zuinige dranders en tweedelige -M—^RHJa^l^^i^r^*«tßl^3P7^&2rJ""'"' van 185 literkoelruimte met volautomatische ont- pannendrager _—. ■Uilk*rfc^<«WSDegelijk uitgevoerd met lades op rollagers, üooiinnctiting en apart .^^% - ' <^i3'D """*^"^l***^l**^" - "metalen scharnieren en bijpassende hout- «llter "sterren ïriesvak - CkJÊV £3&^ H* Zeer komP'ete keuken met extra hoge
kleurige zijwanden.ceheel kompleet met Jé&&~ JU^ ~^!»u„L«c«, *nr* hangkasten en speelse overkapping van de
aeg afzuigkap zanussi inbouw kookplaat, elektrische inbouwoven IS^eSachter deur n couverts en n

r
gk

Bf, s
f
te"- 061"

160 liter ingebouwdekoelkast werkblad, Geheel kompleet met grill, draaispit, thermostaat rvs binnenwerk 6 atwasprogrammas kast, PELGRIM edel-Stalen schouw, PELGIIM
spoelbak, licht-en kroonlijsten en ovenverlichting. é%& gaskookplaat, PELGRIM fornuis, werkblad, -
Afm: 280 cm. Ontf- kM; jh4+fs JÏB3S> Mjilt&K spoelbak, licht-en kroonlijsten.

/l PAO *&*&! W *^T%S» 7^| " Moy * 'V/%/. Afm2Boxl6ocm -IAAO
»r„^a nrüc 7Mrr bi r) HrS - PHlLlPSinbouw oven met kookplaat [P^ïïinbonw gas-elektro kombinatle -^ivwr /HHn -normaie prijb.>-*»w. r v-^ s^ v^ " vwasrCHj de oven is voorzien van dubßeie beglazing, waarbij de oven is voorzien van thermostaat en normale prijs: JAVZv.-1 sj \J \J "—__"________^^^_ thermostaat en oven-verlichting. De bijpassende ovenverlichting. De bijbehorende kookplaatis■

kookplaat is uitgevoerd met een snel- en drie uitgevoerd met een tweedelige pannendrager en ~~~mm""'^~~~~""■"■^~~^^*~~*~

u _
ri

_
(Xiorll 1- II moor normale kookplaten. S% J%S% energiezuinige branders f%4%^% KEUKENSUPERS IN: ANTWERPEN(S). ARNHEM, BREDA,

nUlll UICUL U mCCi: JtJinJr' ' V(€VyC jÊytAA-" ui ' DEN BOSCH. echT. EINDHOVEN, CENKIBI, HASSELT(B),
■ Bij Hom koopt U zonder risico en met een I&VD KM' é7l/tVL H**' *^«/C*% HEERLEN, MAASTRICHT, MECHELEN(B), NIJMEGEN,

prima service. '"^ ' * '^ J ROERMONO, ROOSENDAAL, ROTTERDAM, SCHELLE<6>

iHSm^tfu^nK'ST^^^^ GOEDKOPER DAN ANDEREN - GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! sch.edam,sittard,tilburc,utrecht,venlo

uw wensen en afspraken. ———m g^g.. echt Loperweg 8 M754-86188 CAO/■ Hom levert keukens en inbouwapparatuur Bkk. |^k ««astücnt tot OU /O
direkt uit voorraad. M %^ Ml M smarnerweg 66-70 045-623565

m Hom levert direkt van fadriek naarkonsument. IJ I^P^,l^bl Vêfl m. M m^U k» ~ 7 ~,. n.," „m< Kol*TlllQ
■ Hom biedt een keus van meer dan 200 modellen. LI I M W^Ê^m M. I II ■ J Nicolasstraat 17-31 04750-55051 nwnmj,

■ anrn hipdr ii ppn arari'; verzekennas- ■■ ■/■ AV ■■ ■ .^Éa ■■ ■HEERLEN op nieuwe winKelmoaellen■ Hornbiedt U een gratis've"^""9» I fl| ■ 1 ■■ VI I ■ Heerlerbaan 275 045-419990 keukens die tijdelijk in onzecertificaat voor een perfekte aflevering van uw II 11 11 W I smAK showrooms neDOen gestaan■ nieuwe keuken (Vraag naar de Hom-Plus-Carantie) mm I ■fj ■ | ■ Bergerweg 51/55 046-511775 wm nu kijken, het scheeli u
■ vanaf slechts f2- per week kunt val in Mm èlnWM^Éanl W I Im W I VEKIO Roermondsestraat 7 077-518615 duizenden guldens' .

net bezit komen van uwdroomkeuken.\ m W I 1 W\ Iwu zijn ook op zo«d»g open' K« unwwe<i 8 o»7s»-86i«'
(Vraag naar onze comfortabelevorm van betalen) mur «■ mm I ■in cenk wseitweg 178Beigie «an sinuo Bergeneg 51/55

mm^ vnl nw\B bi^h 120018»uw ifiosizussssït o««sii?n
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U wilt
waarschijnlijk
even niet aan
eten denken.

Maar vast wel aan prijzen.
Vandaar datwe dit nieuwe jaar inluiden met een paar forse aanbiedingen.

Nou ja,een paar. Als u straks in de winkel bent, ziet u er nog veel meer. „

Cfl Sinaasappelsap, lon Cfl Volle yoghurt, lon Rundergehakt, ve/c \a/LËrj^
pak 1 liter pak 1 liter 500 gram 1M 4.99 OAA A^Qw»] x'lËsr^**

kilo ®®@©is^sro.yy jf"'^fm;¥jiTl^r^
Cd Pindakaas, ._ -ö Cfl Margarine, QQ tfp* xfkmjammm

pot 350 gram JèfêrL.WÓ 3 pakjes a 250 gram 44^"" F ah servicelijn:
«O» u | , . M^fclfuS^A 1 bel gratis 06-0305.
Ml Hele Kip, _ B De artikelen in deze advertentie

Cfi Pinda-, kokos- Uit de bedieningsafdeling: kilo ©^.7^0.99 | W S^K^S
volkoren/appel- Geroosterde W| | | ffi^S^relen

of Zaanse koeken, QQ achterham,
O£

o oq Witlof, albert heyn jL
dOOS 200, gram J^T^C? 100 gram ®@®®^rB^^.£.i7 500 gram Ï7^ IfflpiW%ar i^* gelden t/m zaterdag 4 januari as..

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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