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In Stein en in Geleen

Nekkramp eist
twee doden

DOOR HANS GOOSSEN
SITTARD - Een 10-jarig meisje
uit Geleen en een 18-jarige jon-
gen uit Stem zijn eind vorige
week in het Sittardse Maasland-
ziekenhuis aan nekkramp over-
leden. In de Westelijke Mijn-
streek is nog een derde geval van
de besmettelijke hersenvliesont-

steking geconstateerd, maar vol-
gens directeur F. Keysers van de
GGD Westelijke Mijnstreek is de
patiënt aan de beterende hand.
De GGD heeft de huisartsen in
de regio schriftelijk attent ge-
maakt .op het voorkomen van
nekkramp én hen gevraagd extra
alert te zijn op de ziektever-
schijnselen, met name de hoge
koorts, braken, diarree, nekstijf-
heid en huidbloedinkjes.

Zie verder pagina 1 3

" Nog geen sprake van
nekkramp-epidemie

Vier jongelui
in Merkstein
verongelukt

■ - Van onze verslaggever

- Vier jonge Duit-
*6rs (ie en 17 jaar) zijn gistermor-el in Merkstein verongelukt.
Ue jongelui passeerden in een
'üto tegen kwart voor één de
«ensóvergang bij Haanrade in!*e gemeente Kerkrade.
'°en zij ontdekten dat de-grens

dat moment door de Duitse"ouane werd bewaakt, trapte de
op het gaspedaal inMaats van op de rem.

n volle vaart reed de bestuurder
"paidoor tegen een woning aan
jte Kirchratherstraße. Drie inzit
"^fiden waren op slag dood. De
l(?rde overleed in het Akense

e grensovergang is normaal""et bewaakt. Slechts af en toeaUikt de douane ter plekke op°pi steekproefsgewijs controlesü't te voeren.
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" 'Het was net een

WEER SLAAT OM
'andaag passeert een fronten-

onze provincie. Rond-
,|H zon front zit veel bewol-*"ig en valt er neerslag. Het is
andaag dan ook zwaar be-

volkt en er valt van tijd totijd regen; de hoeveelheden
Jannen groot zijn. De wind isj^rst matig, af en toe vrij
jachtig uit zuidwestelijke
'chting, later zwak en veran-derlijk. In de avond draait de*'nd naar het oosten en is

J^atig. De temperatuur be-
dekt een hoogste waarde van, eraden en daalt 's nachts,ot rond het vriespunt. Het*an plaatselijk glad zijn.. °or informatie betreffende[Jet weer in Limburg kunt u

06-91122346.
VANDAAG:
;ANDAAG:"«op: 08.46 onder: 16.47
""aan op: 10.19 onder: 21.56
MORGEN:
r^nop: 08.45 onder: 16.48

10.33 onder: 23.06

Griep
Het Japanse ministerie van Buiten-
landse Zaken meldde dat het inci-
dent zich had voorgedaan om 20.19
uur 's avonds (12.19 uur onze tijd).
Bush arriveerde 16 minuten later in
het gastenverblijf'. Eerdere berich-
ten dat-Bush was overgebracht naar
een ziekenhuis bleken onjuist.
Witte-Huiswoordvoerder Marlin Fit-
zwater zei dat de president hetrede-
lijk maakte, maar last had van een
griepaanval.

De verwachting is dat Bush van-
daag zijn programma zal hervatten,
maar zal afzien van het bijwonen
van een voor vanmorgen geplande
zitting met Amerikaanse en Japan-
se zakenlieden.

Quayle
In Washington werd vice-president
Dan Quayle onmiddellijk op de
hoogte gesteld van het incident.
Quayle liet weten dat een geplande
verkiezingsbijeenkomst in New
Hampshire gewoon zou doorgaan.
Volgens de Amerikaanse grondwet
treedt Quayle op als waarnemend
president, zodra Bush niet langer in
staat is zijn taak uit te voeren.

Bush had vorig jaar mei last van
een hartstoornis terwijl hij in het
presidentiële buitenverblijf Camp
David, bij Washington, aan het jog-
gen was. Na uitvoerig medisch on-
derzoek werd bekend gemaakt dat
hij leed aan de ziekte van Graves,
een schildklieraandoening. In sep-
tember werd hij grondig onder
zocht en verklaarden zijn artsen
hem volledig hersteld. De artsen
zeiden dat er fysiek geen enkel be-
letsel voor Bush was om zich niet
nogmaals verkiesbaar te stellen
voor het presidentschap.

Griepaanval velt Amerikaanse president tijdens diner

Bush onvel in Tokio
Van onze redactie buitenland

TOKIO - Een naar adem
snakkende en duizelige
president Bush is gisteren
tijdens een diner in de
ambtswoning van de Ja-
panse premier Kiichi Miya-
zawa onwel geworden.
Medewerkers snelden toe
en brachten hem in allerijl
over naar het speciale gas-
tenverblijf van de regering
waar het echtpaar Bush is
ondergebracht.
Nog geen uur later vertelde de Ja-
panse premier Kiichi Miyazawa de
gasten die aan tafel waren gebleven
dat de president het goed maakte.

Bush klaagde eerder op de dag tij-
dens een interview met Cable News
Network dat hij vermoeid was door
de rondreis. Toen hij even later de
residentie van de premier betrad,
was daarvan evenwel niets te mer-
ken. Het was de oude vertrouwde
Bush, die energiek en glimlachend
handen drukte.

" President Bush wordt door zijn arts Burton Lee (op de voorgrond) naar zijn auto gebracht
nadat hij onwel werd tijdens hei diner bij de Japanse premier Miyazawa. De president ging
naar het keizerlijk gastenverblijf otn daar te herstellen van zijn inzinking. Foto: RKUTER.

VN steunen plan top leden V-raad
NEW VORK - Secretaris-generaal van de Verenigde
Naties Boutros Boutros Ghali heeft zijn steun gege
ven aan een voorstel van de Britse premier John Ma-
lor een conferentie te houden van de leden van de
Veiligheidsraad. Deze top zou op 30 januari moeten
plaatshebben. Dit heeft gisteren een woordvoerder
van de VN meegedeeld. Volgens hem heeft Major aan

Boutros Ghali geschreven dat hij zijn voorstel deed
'tegen de achtergrond van uw eigen benoeming en de
hoge verwachtingen die vandaag bestaan over de Ver-
enigde Naties. Behalve Major worden als zekere deel-
nemers aan de 15 landen top genoemd de Amerikaan-
se president Bush, de Franse president Mitterrand en
de Russische president Jeltsin.

Pinkpop live op tv
DOOR LAURENS SCHELLEN

LANDGRAAF/GELEEN - De
kans is bijzonder groot dat het
Pinkpopfestival, op maandag 8
juni in Landgraaf wordt gehou-
den, rechtstreeks op de Neder-
landse televisie wordt uitgezon-
den. Het Geleense Buro Pinkpop
is in vergevorderde onderhande-
ling met de NOS over de uitzen-
drechten.
Pinkpop-directeur Smeets toon-
de zich gisteren bijzonder en-
thousiast over een live-uitzen-
ding van 'zijn' evenement. „Het
is de bedoeling dat de NOS de
hele middag een directe reporta-
ge verzorgt. In de avondufenvolgt dan nog een uitgebreide sa-
menvatting van de rest van het
programma, inclusief de laatste
optredens. Maar vraag me nog

even niet naar de exacte tijdstip-
pen. Het overleg daarover is nog
gaande.",

Smeets liet zich verder ontvallen
vrijwel rond te zijn met een 'gi-
gantische' nieuwe sponsor voor
het festival. „Nee, de naam kan
ik absoluut nog niet prijsgeven.
Maar geloof me, het is een kan-
jer. Dat betekent in elk geval een
enorme uitbreiding van onze be-
stedingsruimte. Inderdaad, met
alle positieve effecten vandien
voor ons affiche."

Overigens gaf Smeets te kennen
dat een verdere kwaliteitsver-
betering van het Pinkpop-pro-
gramma voor hem vooralsnog
geen aanleiding is het tot nog toe
gebruikelijke maximum-bezoe-
kersaantal van ruim 50.000 dras-
tisch op te voeren.

Kamer accepteert geen
hogere ziektepremies

DEN HAAG Particuliere verzeke-
raars van ziektekosten die hun pre-
mies per 1 januari hebben verhoogd
staat een conflict met de Tweede
Kamer te wachten. CDA en PvdA
vinden dat uls de maatschappijen
niet de noodzaak kunnen aantonen
van de verhoging op 1 januari, de
overheid moet ingrijpen en des-
noods premieverlaging dient af te
dwingen.

De meeste particuliere ziektekos-
tenverzekeraars hebben in tegen-
stelling tot de ziekenfondsen hun
tarieven niet verlaagd. De rege-
ringsfracties CDA en PvdA vinden
met staatssecretaris Simons van
Volksgezondheid dat die premies
wel omlaag hadden gekund, daar de
particuliere verzekeraars vanaf 1 ja-
nuari niet langer de kosten hoeven

te vergoeden die verzekerden ma-
ken voor hun geneesmiddelen. Die
kosten worden vergoed uit het
fonds van de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten awbz.

CDA-woordvoerder Lansink en zijn
PvdA-collega Van Otterloo .vinden
dat Simons maatregelen moet tref-
fen tegenover de verzekeraars. Lan-
sink wil dat er onmiddellijk na het
kerstreces een Kamerdebat aan de
kwestie moet worden gewijd. Hij
oppert verder een hoorzitting met
onder meer de overkoepelende or-
ganisatie van particuliere ziektekos-
tenverzekeraars, het KLOZ.

De verzekeraars zouden op die
hoorzitting moeten aantonen waar-
om de premies omhoog zijn gegaan,
gelijk zijn gehouden, ofwel in een
enkel geval zijn verlaagd. Als de
premies ten onrechte zijn verhoogd,
moeten ze omlaag, aldus Lansink.
Van Otterloo deelt die opvatting.

Als de verzekeraars niet voor 1
maart 'uit eigener beweging' de pre-
mies hebben verlaagd, zal Van Ot-
terloo staatssecretaris Van Rooy
van Economische Zaken verzoeken
over te gaan tot een prijsmaatregel.

Minister Kok wil
bevordering van
collectief vervoer
DF,fl HAAG - Minister Kok (Finan-
ciën) wil een veelzijdiger aanbod
van vervoersvoorzieningen, zowel
voor het woon-werkverkeer als voor
het vervoer in de vrije tijd. De mi-
nister denkt hierbij aan onder meer
'tussenvormen tussen de auto en
thans bestaande openbaar-vervoer-
systemen', zoals de Parkeer- en
Reismogelijkheden van de NS en
carpooling.

„Deze mogelijkheden zullen ook in
de volle breedte moeten worden
ontgonnen voor het vrijetijdsver-
keer. Het gaat om het bevorderen
van een mobiliteitssysteem met een
goed gebruik van èn het openbaar
vervoer en de auto. De aanleg van
een TGV-halte bij Euro Disney is
biervan een goed voorbeeld."

Kok zei dit gisteren bij ANWB in
Den Haag waar hij de eerste paal
sloeg voor de uitbreiding van het
hoofdkantoor. De bewindsman zei
dat het aandeel van het openbaar
vervoer in het recreatieve verkeer
beperkt is. Bij de in Nederland
doorgebrachte zomervakanties
wordt in slechts 5 procent van de
gevallen met het openbaar vervoer
gereisd. Bij kleinere dag-uitstapjes
is dit 8 procent.

Dit levert volgens Kok een grote
druk op het milieu op. „Daarin ver-
lichting te brengen vraagt om een
veelheid van aandachtspunten en
instrumenten. Aandacht voor het
openbaar vervoer of andere vormen
van collectief vervoer, aandacht
voor schonere vervoermiddelen en
waar dat kan spreiding van de ver-
keersdukte."
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Concurrentie
DOOR JOS FRUSCH

Wat heeft Heerlen wat Maas-
tricht niet heeft? Op het eerste
gezicht alleen meer drugsproble-
men. Of het Streektheater. Maar
voor de rest is het moeilijk aan te
geven waarin het centrum van
de Oostelijke Mijnstreek de Lim-
burgse hoofdstad evenaart, laat
staan naar de kroon steekt.
Natuurlijk, Heerlen heeft een
mooie winkelpromenade, enkele
gezellige cafeetjes, een spiksplin-
ternieuwe meubelboulevard, Co-
riotropical, de Caumerbeek en
twee grote nachtdisco's. Maar
dat dat allemaal opweegt tegen
het Vrijthof, het Mccc, het Preu-
venemint, de Maas en al die brui-
ne en minder bruine Maastricht-
se kroegen, valt moeilijk hard te
maken. Nog losvan meer gevoels-
matige aspecten als sfeer, uit-
straling, karakter en gezellig-
heid. Zelfs het feit' dat in Maas-
tricht Maastrichtenaren wonen.
kan aan dit alles weinig afdoen.
Alhoewel...
Heel aiiders is het gesteld met de
cultuur. Hoewel beide steden pro-
vinciale culturele speerpunten
zijn, heeft de provinciehoofdstad
op dit gebied de laatste jaren
toch een gevoelige achterstand
opgelopen. Alle produktiekernen,
culturele gezelschappen, eveme-
nenten en initiatieven len spijt.
Het Maastrichts speerpunt is ja-
renlang niet meer dan een speel-
goedje gebleken, dat niet bestand
bleek tegen de scherpe pijlen die
vanuit Heerlen werden afge-
vuurd. Dat is enerzijds toe te
schrijven aan de onverzettelijk-
heid en dadendrang van cul-
tuurpaus Bruins van de Heerlen-
se stadsschouwburg, anderzijds
aan het ontbrekenvan voldoende
infrastructurele faciliteiten in
Maastricht. Met name wat be-
treft de aanwezigheid van een
schouwburg van het kaliber
Heerlen.
De blokkendoos, die Staarzaal
heet, heeft niet meer voorzienin-
gen dan nodig voor het fokkenvan varkens en de o zo knusse
Bonbonnière is weliswaar een
gezellig theater - en het is een
zegen dat het voor het nageslacht
behouden blijft - maar volstrekt
uit de tijd en te klem om de
steeds grootschaligere produkties
te kunnen bergen. Het snoepdoos-
je was slechts in naam een thea-
ter met A-status, waar in Heer-
len dan ook meewarig om gela-
chen werd.
Maar daar is de laatste tijd ver-
andering in gekomen. De nieuwe
directeur van het Maastrichtse
theater, Piet van Hest, heeft al-
leen al vanwege zijn ijver en vi-
sie de Heerlense culturele gemoe-
deren in beroering gebracht. En
het nieuwe indrukwekkende
Theater aan het Vrijthof, dat op
27 maart officieel wordt geopend
maar vanaf deze week al het cen-
trum is van de Maastrichtse cul-
turele bedrijvigheid, heeft de
Heerlenaren doen beseffen, dat
ze weer serieuze concurrentie
kunnen verwachten.
En dat is goed ook. Want gezonde
onderlinge wedijver is de basis
voor succes. Het houdt de geest
alert en de gelederen gesloten.
Het Zuidlimburgse publiek vaart
er wel bij. Het kan voortaan kie-
zen tussen het stijlvolle pluche in
Heerlen en het moderne zitcom-
fort in Maastricht.
En bovendien kunnen twee meer
dan een, zeker als het gaat om
het maken van een vuist richting
Randstad.
Wat dat betreft kan burgemees-
ter Piet van Zeil ran Heerlen -
gezien zijn contacten - nuttig
werk verrichten. Al zal zich dat- in tegenstelling tot dat van
zijn Maastrichtse collega -
hoofdzakelijk achter de schermen
afspelen.
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Roberto Benzi dirigeert, Theo Bruins in solist

Eerste concert LSO
in Vrijthof-theater

MAASTRICHT - Het LSO is definitief verlost van zijn plaag, het
Staargebouw. Met ingang van zaterdag zal het orkest zijn concerten
in Maastricht kunnen geven in het nieuwe Theater aan het Vrijthof.
Ook directie en staf hebben hun plaatsje in het nieuwe theater inge-
nomen en de musici kunnen beschikken over hun repetitieruimte.
Vandaag zal het orkest echter repeteren in de grote zaal omdat er
hoog bezoek wordt verwacht: WVC-minister Hedy d'Ancona die tij-
dens haar werkbezoek aan Limburg een gedeelte van de repetitie zal
bijwonen.

Het LSO brengt tijdens zijn eerste
concert in het Theater aan het Vrijt-
hof een feestelijk programma en
heeft Roberto Benzi, de Franse 'to-
venaar' met de Italiaanse naam, van
stal gehaald om te dirigeren. Benzi,
onder wiens leiding het LSO regel-
matig tot grote hoogte reikt, zal een
programma dirigeren dat bestaat
uit Les Préludes van Liszt als op-
maat, het Derde Pianoconcert van
Bartók als solowerk en de Vijfde
Symfonie van Tsjaikowski als 'piè-
ce de resistance'. Solist is Theo
Bruins.
Pianist Theo Bruins, in 1929 in Arn-
hem geboren, maakte in 1948 zijn
debuut in het Concertgebouw van
Amsterdam. Sinsdien heeft hij een
aansprekende solistencarrière opge-
bouwd: niet alleen concerteerde hij
in Europa, maar ook in Indonesië,
Mexico, Canada en de Verenigde
Staten. Met het Concertgebouwor-
kest speelde hij in één serie de drie
pianoconcerten van Bartók en in
het seizoen 1970/1971 vergezelde hij
dit orkest op tournees in Engeland
en Amerika. Bruins is niet alleen
pianist, maar ook componist. In
1952 voltooide hij een pianoconcert
dat nog hetzelfde jaar in première
ging.
Het Derde Pianoconcert van Bar-
tók, dat Theo Bruins bij het LSO
gaat uitvoeren, schreef de compo-
nist in 1945, het jaarvan zijn overlij-
den. Op zeventien maten na slaagde
Bartók er in het concert te vol-
tooien, zodat het voor zijn leerling
Tibor Serly niet moeilijk was het af
te ronden. In vergelijking tot de bei-
de eerste pianoconcerten is Bartók
aanmerkelijk milder geworden. Het
derde concert is minder motorisch
en agressie heeft plaats gemaakt
voor mildheid en schoonheid.

Het LSO voert dit concert van-
avond uit in de Stadsschouwburg
van Sittard, daarna in het Theater
aan het Vrijthof (zaterdag), De Maa-
spoort in Venlo (zondag), de Heer-
lense Stadsschouwburg (dinsdag)

en in de Oranjerie van Roermond
(woensdag). Het concert in Venlo
begint om 16.00 uur, de andere om
20.00 uur. 'Tijdens het bezoek van minister
d'Ancona aan de LSO-repetitie zal
de Vereniging Vrienden van het
LSO een ontmoeting hebben met
de bewindsvrouwe. De vereniging
is kort geleden een actie begonnen
tegen de bezuinigingsplannen van
d'Ancona, die ook het LSO ernstig
bedreigen. Deze actie, 'Het LSO
verdient uw steun', is een groot suc-
ces geworden. Inmiddels zijn 25.000
steunbetuigingen binnen. De actie
zal de komende weken worden
voorgezet. Steunbetuigingen kun-
nen worden gestuurd naar de Ver-
eniging Vrienden van het LSO,
Postbus 1406, 6201 BK Maastricht.

" Theo Bruins en Roberto
Benzi, solist en dirigent tij-
dens het LSO-coiicert.

Muziekale
stijd in Venloen Doetinchem
HEERLEN De kampioenswed-
strijden van de Federatie van Ka-
tholieke Muziëkbonden slaan weer
voor de deur. Zondag 10 januari in
Venlo en zaterdag 25 en zondag 20
januari in Doetinehem strijden 23
blaasorkesten, waarvan tien afkom-
stig uil Limburg, om het FKM-kam-
pioenschap van Nederland.
In de Maaspoort in Venlo komen de
harmonieën en fanfares uit de lage-
re afdelingen aan de beurt. Vanaf
12.00 uur onderwerpen tien blaasor-

kesten zich aan liet oordeel van
Leon Adams, Jean ('laessens en
Pierre Knijpers Daaronder het Ko-
ninklijk Philharmonisch Gezel-
schap Keuver in de derde afdeling,
fanfare Eendracht Baarlo en harmo-
nie St.-Martinus Vijlen m de tweede
afdeling en fanfare St.-Paulus Ma-
ria-Hoop en harmonie St.-Michael
Heugem Maastricht in de eerste af-
deling. Ken weck later nemen der-
tien orkesten deel aan de kam-
pioenswedstrijd in de hogere afde-
lingen in het Amphiontheater in
Doetinehem Op zaterdag /ij" fanfa-
re De Peelklank Ysselsteyn in de
afdeling uitmuntendheid en mu-
ziekgezelsehap Juliana uit Holturn
in de afdeling superieur de Lim-
burgse deelnemers. Zij worden be-
oordeeld door Jean Claessens,
Henk van Lijnschooten en Jan van
Ossenbruggen. De dag erna treden
fanfare De Maasoever Roosteren in
de ere afdeling, harmonie Beatrix
Hom in de afdeling uitmuntend-
heid en harmonie Eendracht Maakt
Macht Wessem in de afdeling supe-
rieur voor hel voetlicht.

verder in
MAASTRICHT - In Theater Sn
kei, Putstraat 22, vindt morgen
een uitvoering van het komisch
drama 'De vrek' van Molière
plaats.
Het stuk wordt gespeeld door
vijf acteurs van de eindexamen-
klas van de Toneelschool Maas
tricht, de regie is in handen van
Alize Zandwijk. Aanvang 20.30
uur.

In hetzelfde theater wordt zater-
dag, eveneens om 20.30 uur, door
Danscompagnie Limburg de
voorstelling 'Eentje om het af' te
leren' gegeven. Choreografe Elsa
van der Heijden laat zien dat
dans meer is dan alleen wat pas-
jes.

ft
In het Losstheater. Achter de
Barakken 31a begint zaterdag
om 20.30 uur het theatermuziek
programma 'Zij kwamen door
deuren', uit te voeren door het
trio Wakzines.

recept

DOOR HUUB MEIJER

kalfsgehakt inMadeirasaus
Dit smaakt niet alleen bij Italiaan-
se deegwaren, maar ook met aard-
appelpuree uit de oven of met rijst.
De gehaktballetjes kunnen van te-
voren klaargemaakt worden en
vlak voor het serveren worden op-
gewarmd.
Benodigdheden voor 4-5 personen:
500 g kalfsgehakt. oud brood en
melk of beschuitkruim, gehakte
peterselie, peper en zout; 1 tl mos-
terd, 1 ei, 3-4 el zilveruitjes, boter,
bloem, 4-5 dl bouillon, 1 dl madei-
ra, scheutje sojasaus.
Meng door gehakt geweekt oud
brood of beschuitkruim, gehakte
peterselie, peper en zout, mosterd
en ei. Draai daarvan balletjes ter
grootte van een flinke glazen knik-
ker. Spoel zilveruitjes in zeef onder
stromend water afen depze droog.
Bak gehakt in boter rondom bruin.
Smelt opnieuw boter en fruit daar-
in de zilveruitjes zacht. Bestrooi ze
met bloem en laat dit al roerend
kleuren.
Schenk scheutje voor scheutje en
al roerend de bouillon erbij. Houd
pas op met roeren zodra de saus
gebonden is. Schep gehakt uit
braadboter en voeg aan saus toe.
Breng op smaak met Madeira en
soja en laat het geheel nog enkele
minuten pruttelen.

Nederlandse Volks
Opera brengt Carmen
MAASTRICHT - De vaste kern van
de Nederlandse Volks Opera -
Frans Meewis, Mariëtte Janssens en
Peter Serpenti - heeft, ondanks de
steeds terugkerende financiële pro-
blemen, een grote groep mensen bij
elkaar gekregen voor de nieuwste
produktie Carmen van Bizet. De
'meest gespeelde opera uit de ge-
schiedenis' zal in een regie van
Meewis zaterdag en zondag worden
opgevoerd in de Bonbonnière in
Maastricht.
De groep bestaat uit een koor van
ruim vijftig zangers uit Maastricht
en omstreken. De 'straatjongens'
zullen gespeeld en gezongen wor-
den door het jeugdkoor Cantarella
uit Neerbeek onder leidingvan Har-
rie Vonken.
Nicole Paqauij en haar balletgroep

nemen het balletgedeelte voor hun
rekening.
Het opera-begeleidingsorkest ui'
Antwerpen, uitgegroeid tot cc"
hecht fundament van de Neder-
landse Volks Opera, zorgt voor d'
muzil*ale begeleiding.

Mariëtte Janssens speelt de rol va"
Carmen. Hub Delamboye verschijll'
zaterdag als Don José op de pla"'
ken, terwijl deze rol zondag word'
vertolkt door Robert Bruins. Th#
Vermeulen is Micaela. De algemene
muzikale leiding is in handen va"
Peter Serpenti.
Zaterdag begint de uitvoering vall
deze opera over tomeloze vrijheids-
drang en erotiek, over macho-eer e"
blinde liefde om 20.00 uur; zondaü
om 14.30 uur.

" Hubert Delamboye

Voor tweede keer Story International Rotterdam

Zoeken naar 'roots'
van het prozawerk

ROTTERDAM - Meer dan dertig
schrijvers uit alle delen van de we-
reld die hun werk voorlezen, een
symposium over jeugdliteratuur,
een vertaalproject rond het werk
van Hella Haasse, presentatie van
nieuw prozawerk, discussies over
de 'roots' van de schrijver en de in-
vloed daarvan op zn werk, exposi-
ties en bezinning over de positie
van de Nederlandse taal in een ver-
enigd Europa.

Ziedaar het globale programma van
het tweede Story International dat
van 14 tot en met 19 januari in het
Rotterdamse Bibliotheektheater
aan de Hoogstraat wordt gehouden.
Het pro/a 'broertje' van Poetry In-
ternational wordt komende dins-
dagavond door wethouder Yvonne
deRijk officieel geopend.

Centraal op het festival staan de
ruim dertig schrijvers uit meer dan
twintig landen, die bestaand en
nieuw werk voordragen. Voor Ne-
derland zijn dat Ira Bart, Paul Bie-
gel, Marion Bloem, Mies Bouhuys,
Tonke Dragt, G.L. Durlacher, Hella
Haasse, Wim Hofman, Oek de Jong,
Jan Koonings, Jan Siëbelink, Rita
Trnqvist en de Surinaams-Neder-
landse schrijver Paul Middellijn.

Opvallend veel schrijvers van kin-
derboeken en dat is geen toeval;
een van de thema's van deze 'Story'
is dan ook de literatuur voor de
jeugd.

Zo men het jeugdboek in zekere zin
als 'roots' van de literatuur kan be-
schouwen, geldt dat zeker voor het
andere thema van Story Internatio-
nal, de 'roots' van de schrijver; zijn
geboorteland, de taal waarin hij
schrijft, zijn culturele achtergrond.

Het aan Hella Haasse gewijde ver-
taalproject staat onder leiding va"
Jaap Oversteegen. Het vorige ver-
taalproject van het werk van Anntf
MG. Schmidt is volgens Marti"
Mooij zeer succesvol gebleken e"
heeft geleid tot een aanzienlijk
stroom vertalingen, onder meer >"het Russisch, Turks en Perzisch. D*
resultaten van het vertaalprojeC'
zullen op vrijdag 18 januari worde11
gepresenteerd.

Er wordt ook een prijs uitgereikt'
de J.H.Gottmer-prijs, die een kee'
in de twee jaarwordt toegekend aa"
een persoon of instelling die een be-
langrijke bijdrage heeft gelever
aan de stimulering van het lezen e"
het daarbij behorende proces va"
bewustwording.
Dit keer gaat de prijs van vijfdu1'
zend gulden en een kunstwerk na^
de stichting 'Samen Wonen Sanne"
Leven' in Rotterdam, die mense"
van verschillende culturen bij el-
kaar probeert te brengen. De prijs
wordt donderdag 16 januauri uite,
gereikt door oud-CPN-Kamerli"
Marcus Bakker.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. berouw; 5. niet stevig; 8.
scheepsherstelplaats; 10. rijgsnoer; 12.
niet glad; 14. tevergeefs; 15. Europeaan;
17. plaatselijk; 18. klap; 21. tijdrekening;
23. vleesgerecht; 25. steenafval; 27. uit-
bouw; 30. de teelt van vee; 32. volgens
een vast plan; 33. voertuig; 36. schors;
38. statig, fier; 42. buidel; 44. iets heel
plezierigs, viering; 45. kever; 46. afstands-
maat; 47. afslagplaats bij golf; 49. tel-
woord; 53. azijngeest; 55. Egypt. rivier;
57. telwoord; 58. vijandschap; 60. kwali-
teit; 61. teek; 62. zwijn; 63. lekkernij.

Verticaal: 1. ijzeren staaf, tralie; 2. toege'
wijde vlijt; 3. ogenblik; 4. grasland; 6.
briefaanhef; 7. pos. elektr. deeltje; 8. mu-
ziekinstrument; 9. rustig; 11. vertragings-
toestel; 13. klein kind; 16. appelsoort; 18-
-gedroogde vrucht; 20. vogel; 22. behoef-
tig; 24. gesloten; 26. rangorde bij eed
wedstrijd; 28. tafelfles; 29. afwisseling v-
tonen; 31. papegaai; 34. kloosteroverste;
35. 1-jarig dier; 37. oude vochtmaat; 39-
-oorzaak, drijfveer; 40. droogoven; 41"kansspel; 43. armoede; 48. aangename
temperatuur', 50. vogeltje; 51. sluiting; 53.
3-tal musici; 54. verschil tussen eb en
vloed; 56. haarkrul; 57. ongebonden; 59-
-muzieknoot.
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Oplossing van gisteren

(ADVERTENTIE)

Vertraging
betalingsverkeer Rabobank

Als gevolg van een inmiddels beëindigde
werkonderbreking hebben de overboekingen
in het betalingsverkeer van de Rabobank ver-
traging ondervonden.

Uiteraard stellen wij alles in het werk om de
opgelopen achterstand zo spoedig mogelijk
weg te werken.
Wij bieden u onze verontschuldigingen aan
voor het veroorzaakte ongemak.

Rabobank Nederland

(C) Standaard Uitgeveri| Anlwerpen

Hmburgs dagblad J

de tootootjes



Commissie vindt dat PvdA moet afzien van 'ministelsel'

Wolfson bepleit andere
opzet sociale zekerheid

parlementaire redactie
DEN HAAG - Uitvoeringsor-ganen in de sociale zekerheid
boeten zich veel meer gaan
finten op het weer aan werk'telpen van mensen met een

en het voorkomen
mensen op een uitkering

Aangewezen raken. Alleen als
uitvoering van de sociale

2ekerheid in deze zin wordtOftigebogen hoeft niemand er-
beducht te zijn dat er inac toekomst aan de uitkerin-gen wordt gesleuteld.

eze stellingname geeft de commis-Je-Wolfson in een advies aan de*vdA over de toekomst van de ver-zorgingsstaat. Het advies wordt vol-Sende week openbaar. De commis-le wijst de invoering van een
,°genoemd mini-stelsel in de socia-al. zekerheid van de hand. In het

is de hoogte van een.«kering niet meer gebaseerd op
,et laatst verdiende loon, maar opaet sociaal minimum.

Toeslagen
de commissie-Wolfson lost

*e invoering van een mini-stelsel in~e sociale zekerheid niets op. In fei-
* is een dergelijk stelsel er ook nu51. Negentig procent van alle men-s6n met een uitkering krijgen een
ültkering op minimum-niveau. Bo-
vendien vreest de commissie bij
invoering van een mini-stelsel een.toeslagen-maatschappij' omdat ve-
jfnzich niet zullenkunnen bijverze-

keren tegen redelijke kosten en dus
"an overheidswege geholpen moe-
*n worden.

J7e commissie-Wolfson zoekt deedding van de verzorgingsstaat
J'eel meer in een cultuuromslag die

is bij werkgevers, mensen
onder werk en uitvoeringsinstan-

,'es in de sociale zekerheid. Het
systeem waarbij ondermeer

pW-, wao- en vut-uitkeringen er in
eite toe leiden dat mensen uit het
j^oeidsproces worden geweerd,
r}°et omgevormd worden tot eentelsel dat mensen aan werk helptetl hen ook aan de gang houdt.

*/°lfson en de zijnen pleiten er voorJ^eer geld uit te trekken voor het
*|egeleiden van mensen zonder

naar een baan.

Taak
Pc uitvoering van de sociale zeker-heid moet gestroomlijnd worden,
jr werken nu te veel instantiesangs elkaar, en tegen elkaar in. Te-
gelijk moeten betrokkenen zichJ^eer gaan richten op hun eigenlijke
***k: uitkeringsgerechtigden zo
ftel mogelijk weer aan de slag krij-

j?eri. De commissie-Wolfson spreekt
*er over een verandering in den-

den waarbij het hebben, houden en
opnieuw verkrijgen vanwerk voorop staat.

Onduidelijkheid over
asiel Gamsachoerdia

Van onze redactie buitenland
MOSKOU - Het is nog altijd on-
duidelijk of Armenië de uit
Georgië gevluchte president
Zviad Gamsachoerdia politiek
asiel zal verlenen. De leider van
de nieuwe militaire raad in Geor-
gië, Tengiz Kitovani, verklaarde
gisteren dat dit het geval is maar
Armenië sprak deze berichten
uit de Georgische hoofdstad Tbi-
lisi tegen.
Gamsachoerdia werd maandag

gedwongen naar het buurland
Armenië te vluchten na twee we-
ken van hevige gevechten in Tbi-
lisi, die aan meer dan 90 mensen
het leven kostten. Hij verblijft
momenteel in de Armeense stad
Idzjevan van waaruit hij ver-
klaarde alleen uit Tbilisi te zijn
vertrokken om een einde te ma-
ken aan het bloedvergieten en
dat hij niet is afgetreden.

„Ik zal niet aftreden. Ik ben nog
steeds de president van Geor-
gië," zei hij tegen Armeense ver-

slaggevers in zijn eerste vraagge-
sprek sinds zijn overhaaste ver-
trek uit het omsingelde parle-
mentsgebouw in Tbilisi.
In Tbilisi demonstreerden, on-
danks de daar van kracht zijnde
noodtoestand, zon duizend pro-
Gamsachoerdia aanhangers. De
militaire raad had gedreigd elke
bijeenkomst uiteen te zullen
slaan. Vrijdag werden bij een
soortgelijke betoging vier men-
sen doodgeschoten.

Volgens Tenguiz Sigoua, pre-
mier van de voorlopige regering
van Georgië, is aan Armenië ge-
vraagd Gamsachoerdia uit te le-
veren. Hij zei dat Gamsachoerdia
Georgië heeft verlaten met 200
miljoen roebel op zak. Ook be-
weerde de premier dat de ge-
vluchte president schizofreen is.

" Aanhangers van de naar Armenië uitgeweken Georgische president Gamsachoerdia
demonstreren bij het station in de hoofdstad Tbilisi. Ondanks een demonstratieverbod in
Georgië gingen meer dan duizend mensen de straat op om Gamsachoerdia steun te betui-
gen. Foto: EPA

Silva 'onsteld' over neeschieten helicopter

EG trekt waarnemers
Joegoslavië niet terug

Van onze redactie buitenland

LISSABON - De Europese Ge-
meenschap is niet van plan haar
waarnemers uit Joegoslaviëterug te
trekken ondanks het neerschieten
van een EG-helikopter boven Kroa-
tië dat dinsdag het leven kostte aan
vier Italianen en een Fransman.

Voorlopig wordt alleen de activiteit
van de waarnemers gestaakt totdat
alle partijen de keiharde garantie
geven dat een herhalingwordt voor-
komen. Dit zei de Portugese pre-
mier, Anibal Cavaco Silva, gisteren
na besprekingen in Lissabon met
de Europese Commissie over het
werkprogramma van de Portugese
regering, die sinds 1 januari gedu-
rende zes maanden het EG-voorzit-
terschap waarneemt. Portugal volgt
daarmee Nederland op.

Onderzoek
Cavaco Silva zei 'ontsteld' te zijn
over de 'dramatische gebeurtenis-

sen' en drong aan op een 'snel en
serieus' onderzoek in alle openheid
zodat duidelijk wordt wie daarvoor
verantwoordelijk is.

Volgens hem is dat van wezenlijk
belang wil er vrede in Joegoslavië
worden bereikt. Hij zei dan ook te
hopen dat de Joegoslavische vre-
desconferentie, die vandaag na ette-
lijke sessies in Den Haag in Brussel
wordt hervat, een succes wordt 'zo-
dat er niet nog meer onschuldige
slachtoffers vallen.

Portugal, zo vervolgde de premier,
heeft Italië en Frankrijk voorge-
steld deel te nemen aan het onder-
zoek dat de Joegoslavischefederale
autoriteiten naar het incident boven
Kroatisch grondgebied intussen
hebben beloofd. De EG-helikopter
werd door een gevechtsvliegtuig
van de federale luchtmacht neerge-
schoten, maar waarom is absoluut
niet duidelijk.

In een verklaring eiste de Gemeen-
schap dinsdag een grondig en spoe-
dig onderzoek naar de schuldigen.

binnen/buitenland
Meer dan 800

Nederlanders in
buitenlandse cel

DEN HAAG - Ruim 800 Nederlanders ver-
blijven momenteel in een buitenlandse cel.
Uit cijfers van het ministerie van Buiten-
landse Zaken, die gaan tot 2 december 1991,
blijkt dat 834 inwoners van Nederland we-
gens een misdrijfin het buitenlandzijn opge-
pakt. Het grootste aantal daarvan, 692, werd
opgepakt wegens de smokkel danwei bezit
van verdovende middelen.
Frankrijk heeft de meeste Nederlanders in
een cel, 144. Op de lijst wordt het land ge-
volgd door Duitsland (136, waarvan 86 we-
gens verdovende middelen), Groot-Brittan-
nië (109) en Spanje (105).
Opvallend in de cijfers van het ministerie is
dat in landen die een veel harder beleid dan
de meeste Europese landen voeren tegen het

bezit en vervoer van drugs, er weinig Neder-
landers in een cel zitten. In Marokko bij
voorbeeld zitten 'slechts' 20 Nederlanders
vast. Turkije heeft geen gevangenen uit Ne-
derland, Griekenland weer wel: 7. In Singa-
pore, waar voor drugssmokkelaars nog
steeds de doodstraf geldt, zitten 2 Nederlan-
ders vast.

Het aantal Nederlanders in een buitenlandse
cel is de laatste twee jaarredelijk gelijk. „Het
kan misschien enkele tientallen per jaar
schelen, maar dat doet het ook vaak per
maand," aldus een woordvoerster.
De aantallen buitenlanders in Nederlandsecellen liggen vrij stabiel. In mei 1989 was 25,6procent van de gedetineerden in ons land
van buitenlandse afkomst, in januari 1990
bedroeg dat percentage 23,2 en eenjaar later
26,3. Dit betekent dater in januari 1991 1738
buitenlandse gevangenen in Nederlandse
cellen zaten.

Volgens gegevens van het ministerie vanJustitie is het niet zo dat buitenlanders hiervooral wegens een type misdrijf worden ver-oordeeld.

Electronisch
sprieken
nieuwe rage

HENGELO - Op middelbare
scholen is de laatste maanden een
nieuwe rage ontstaan: elektro-
nisch spieken. In plaats van het
ouderwetse spiekbriefje gebrui-
ken de leerlingen daarvoor een
speciaal zakcomputertje waarin
behalve cijfers ook lettertekens
kunnen worden opgeslagen.

De rage is ontstaan nadat de Post-
bank is begonnen een computertje
van dit type onder de naam Bramb-ox cadeau te geven aan jongeren
die een rekening bij de bank ope-
nen. In het geheugen kunnen pro-
bleemloos vervoegingen van
werkwoorden, formules en defini-
ties worden opgeslagen.

„Heel makkelijk in het gebruik
vertelt een leerling die de Bramb-ox de laatste maanden regelma-
tig met succes bij proefwerken en
schriftelijke overhoringen heeft
gebruikt. „En het mooie is dat je
met een druk op de knop alles
kunt wissen als de leraar in de
buurt komt. Hij heeft niets in ga-
ten."

Accordeonist
Johunny Meijer
overleden

AMSTERDAM - De Amsterdamse
accordeonvirtuoos JohnnyMeijer is
op 79-jarige leeftijd aan een hartaan-
val overleden. Dat heeft een woord-
voerder van zijn platenmaatschap-
pij Dureco gisteren meegedeeld.
Meijer verzorgde op 22 december
nog samen met het Amsterdams Sa-
xofoon Kwartet een concert in het
Concertgebouw. In september nam
hij zijn laatste plaat 'Body and Soul'
op.
Meijer was een natuurtalent. Hij be-
speelde de accordeon al vanaf zijn
zesde. Het gezaghebbende Britse
muziekblad Melody Maker liet zich
reeds in 1948 in lovende bewoordin-
gen over de muzikale kwaliteiten
van de accordeonist uit.
Meijer was een van de veelzijdigste
accordeonisten van Europa. Hij
speelde alle genres muziek; van jazz
tot Bach en van Weense wals tot
Nederlandse meezinger. In 1951
werd hij in Parijs uitgeroepen tot
'Koning der accordeonisten'.
In zijn lange carrière maakte hij ve-
le platen met Nederlands en buiten-
lands repertoire, onder andere in
samenwerking met zijn bekende
Engelse collega Tito Burns en de
Dutch Swing College Band.
Gedurende enkele jaren werd John-
ny Meijer door de omroep om nooit
verklaarde redenen gemeden, maar
na een aantal grote successen met
klassiek werk en de samenwerking
met bekende musici kon de Am-
sterdammer ook weer via radio en
televisie worden beluisterd.

Ziektekosten
Wat ieder weldenkend mens
al enkele maanden zag
aankomen, is inderdaad ge-
beurd. De eerste stap op
weg naar een herziening
van het stelsel van deziekte-
kostenverzekering heeft met
ingang van l januari geleid
tot een onvoorstelbare
chaos en tot woede en on-
rust bij de consument. De

4,5 miljoen Nederlandse particulier verzekerden zijn met recht
kwaad over een in hun ogen onbegrijpelijke premiestijging bij de
ziektekostenverzekering.
Daarnaast is er een duister schimmenspel gaande tussen de ver-
antwoordelijke staatssecretaris Simons (PvdA) en de ziekteverze-
keraars in het algemeen. De staatssecretaris denkt dat de premies
zon vijftien procent omlaag kunnen nu de medicijnen en enkele
andere voorzieningen zijn overgeheveld naar de AWBZ. De verze-
keraars menen daarentegen dat de premies juist drastisch moeten
stijgen, eveneens vijftien procent. Dat brengt voor een gemiddeld
gezin een kostenstijging van tientallen guldens per maand met zich
mee, in plaats van een daling. Die premiestijging wordt volgens
de verzekeraars veroorzaakt door de alsmaar hogere ziektekos-
ten.

In eerste instantie ligt de schuld bij Den Haag. Staatssecretaris Si-
mons heeft op zuiver politieke gronden een onvoldragen ziekte-
kostenplan door de beide Kamers gejaagd, met steun van de
PvdA en onvoldoende tegenspel van het CDA. Dat gebeurde on-
danks duidelijke waarschuwingen van de kant van specialisten op
het gebied van de gezondheidszorg èn de werkgevers. Simons
besloot in zijn wijsheid een vaste AWBZ-jaarpremie in te voeren
van 125 gulden per volwassene. De bewindsman heeft bovendien
de wettelijke bijdragen die particulier verzekerden betalen om zo
de premies voor bejaarden laag te kunnen houden, verhoogd metzon 140 gulden per verzekerde. Bedragen die in gezinnen metkin-
deren op jaarbasis op kunnen lopen tot vele honderden guldens.
Ook de ziekteverzekeraars kunnen echter niet vrij worden gepleit.
Zij hebben op zijn minst de schijn tegen. jHet lijkt erop datze collec-
tief een slaatje willen slaan uit de ontstane onduidelijkheid en dat
is een houding die als immoreel valt te kwalificeren. Bovendien
hebben zij verzuimd hun cliënten behoorlijk voor te lichten. Enkele
verzekeraars volstonden met een simpel briefje waarin alleen het
nieuwe premiebedrag werd gemeld. Ook dat is onfatsoenlijk.
Consumentenorganisaties eisen terecht zo snel mogelijk een onaf-
hankelijk onderzoek naar de werkelijke kosten in de gezondheids-
zorg. Tot de uitkomsten daarvan bekend zijn, moeten particuliere
ziektekostenverzekeraars er vanaf zien hun premies te verhogen.
In een aantal gevallen dienen de al ingevoerde verhogingen te
worden teruggedraaid. Een andere mogelijkheid is dat het kabinet
de ziektekostenverzekeraars dwingt de premies te verlagen. Dat
kan door een prijsmaatregel hoewel dat een uiterste middel is.

Simons wil op korte termijn een gesprek met de organisatie van
particuliere ziektekostenverzekeraars KLOZ. In feite is hij daar te
laat mee. Dat had hij vorig jaar moeten doen, toen hij onder kritiek
bedolven werd, maar eigenwijs zijn gang bleef gaan en alle advie-
zen in de wind sloeg. Zijn positie is er in politiek opzicht niet beter
op geworden, dat mag duidelijk zijn. De Nederlandse ziekteverze-
kerde zit echter vooralsnog met de gebakken peren en lijkt het
gelag - zeer duur - te moeten betalen.

Vrouw krijgt baby
in spreekkamer
Sociale Dienst

DEN HAAG - Een vrouw uit Den
Haag is dinsdag bevallen van een
dochter in een wijkkantoor van de
Gemeentelijke Sociale Dienst. Moe-
der en dochter zijn na de bevalling,
die ongeveer een kwartier in beslag
nam en goed verliep, overgebracht
naar een ziekenhuis in Den Haag.
Ze maken het goed, ofschoon de
baby een maand te vroeg ter wereld
kwam. De naam van hetkind is niet
bekend. Het ligt nu in een couveuse
om onderkoeling te voorkomen.

De geboorte kondigde zich aan tij-
dens een gesprek tussen de moeder
en een GSD-ambtenaar in het wijk-
kantoor Leijweg. Het onderhoud
vond plaats in een spreekbox, die
daarna in allerijl werd omgebouwd
tot verloskamer.
Een ambulance met GGD-perso-
neel was binnen twee minuten na-
dat de eerste persweeën zich aan-
dienden ter plekke. De GGD bege-
leidde daarna, geassisteerd door
GSD-ambtenaren, de geboorte van
het meisje. Het was de tweede
dochter van de vrouw.

ETA slaat toe
in Barcelona

BARCELONA - Bij een aanslag in
het centrum van Barcelona is giste-
ren de 42-jarige majoor van de
luchtmacht, Arturo Anguera Valles,
om het leven gekomen. Een luite-
nant en een soldaat raakten ge-
wond. De aanslag wordt toege-
schreven aan de terroristische
Baskische afscheidingsbeweging
ETA, die vorige maand ook twee
politieagenten in Barcelona op
straat doodschoot.
De ETA heeft de afgelopen jaren
herhaaldelijk laten weten dat de
olympische stad Barcelona en Se-
villa, waar dit jaar de wereldexpo
wordt gehouden, het belangrijkste
doelwit zullen zijn van haar terreur
tegen de Spaanse staat.

punt uit
Maffia

De inkomsten van de maffia in
Italië bedragen jaarlijks meer
dan 20.000 miljard lire (zon 30
miljoen gulden). De onderwe-
reld dringt steeds verder door
in de Italiaanse economie en de
samenleving wordt steeds ster-
ker bedreigd door moord en
geweld. Dat zijn de belangrijk-
ste conclusies van een studie
door enkele Italiaanse onder-
zoeksinstellingen. Ongeveer 80
procent van de inkomsten van
de maffia (Sicilië) en de daar-
van afgeleide organisaties
N'drangheta (Calabrië) en Ca-
morra (Napels) wordt op illega-
le wijze verkregen, te weten
door roof, afpersing, drugshan-
del, gokspelen en prostitutie.

Spookrijder
Vier politiemannen uit de
Noordoostpolder en twee men-
sen van de rijkspolitie op Urk
hebben dinsdagavond een
dronken spookrijder ontzet die
door woedende automobilisten
werd belaagd. De man was
door een 38-jarige inwoner van
Ouwsterhaule tot stoppen ge-
dwongen die de spookrijder op
de zuidelijke rijbaan van de
snelweg in de buurt van Nagele
zag aankomen. De spookrijder,
een 43-jarige inwonervan Lely-
stad, bleek 2,1 promille alcohol
in zijn bloed te hebben.

Gouden tip
Voor de gouden tip die leidt tot
de aanhouding van de brands-
tichters in Hellevoetsluis heb-
ben samenwerkende verzeke-
ringsmaatschappijen tiendui-
zend gulden beloning uitge-
loofd. De Hellevoetse politie
heeft inmiddels ruim tien
bruikbare tips binnen over de
branden, waarbij twee scholen
in vlammen opgingen en ver-
schillende andere forse schade
opliepen.

Verkiezingen
De Filippijnse Nationalistische
Partij (NP) heeft partijvoorzit-
ter en vice-president, Salvador
Laurel, gisteren voorgedragen
als kandidaat voor het presi-
dentschap. De verkiezingen
voor een nieuwe president
moeten op 11 mei plaatsvin-
den. Binnen de NP is er ook
een stroming die Imelda Mar-
cos, de weduwe van de verdre-
ven vroegere president Ferdi-
nand Marcos, steunt in haar
poging president te worden.
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Kosten
Nu heeft Simons, aldus deKLOZ,
de afgelopen jaren steeds mis ge-
zeten bij zijn voorspellingen over
de kostenontwikkeling in de ge-
zondheidszorg. Voorspelde hij
voor 1991 een kostentoename van
3 procent, uiteindelijk is dat zeker
.7,5 procent geworden. Voor dit
jaar denkt Simons dat elke kos-
tenstijging te vermijden valt. De
KLOZ-leden menen echter dat de
kosten met 4 procent stijgen.

In 1989 en 1990 heeft de bewinds-
man eveneens veel te laag geze-
ten, aldus de KLOZ. Ook bij het
vaststellen van de premie AWBZ.
Al met al is er dus een inhaalope-
ratie nodig om de tarieven bij te
stellen. En diekomt op zon 10 tot
15 procent uit. Met ingang van
1992 hebben de meeste particulie-
re verzekeraars daar nog van af
gezien, maar per 1 april zal dat
anders zijn. Dan liggen alle cijfers
over 1991 op tafel en zal niet te
ontkomen zijn aan een hogere
premie voor de eigen polis.

De op 1 januari aan de klanten
meegedeelde kostenstijgingen
zijn dan ook niet toe te schrijven
aan het gedrag van de verzeke-
raars, aldus Hoppenbrouwers,
maar aan de maatregelen van Si-
mons zelf. Die heeft immers in
het kader van zijn stelselherzie-
ning besloten een vaste AWBZ-
jaarpremie in te voeren van 125
gulden per volwassene. De be-
windsman heeft bovendien beslo-

ten de wettelijke bijdragen die
particulier verzekerden betalen
om zo de premies voor bejaarden
laag te kunnen houden, te verho-
gen met zon 140 gulden per ver-
zekerde. Bedragen die in gezin-
nen met kinderen tezamen op
jaarbasis op kunnen lopen tot ve-
le honderden guldens.

# Ondanks het feit
dat de verzekeraars
niet meer de medi-
cijnen hoeven te ver-
goeden, zijn de
premies voor ziekte-
kostenverzekering
tot grote verbazing
van staatssecretaris
Simons niet ver-
laagd.

Uitleg
Hadden de KLOZ-leden dat dan
niet wat beter moeten uitleggen
aan hun klanten: 38 procent van
alle Nederlanders? Zeker toen Si-
mons riep dat de premies wel
omlaagkonden. Volgens Hoppen-
brouwers kon dat medio 1991,
toen de Tweede Kamer zich over
de plannen-Simons boog, nog
niet. Toen had de KLOZ alleen
cijfers over het eerste kwartaal.

Eind november lag de zaak bij de
Eerste Kamer maar de KLOZ-cij-
fers stopten bij juli. „We hebben
wel publiekelijk gereageerd op de
uitspraken van Simons maar dat
is tenonder gegaan in de publici-
teit over zijn plannen", aldus de
KLOZ-man.

Eh nu dan? In een advertentie-
campagne ziet de KLOZ na rijp
beraad niets. Hoppenbrouwers
verwijst daarvoor naar de soortge-
lijke campagne van WVC over het
plan-Simons. Bovendien is er zo-
veel uit te leggen dat het allemaal
veel te ingewikkeld zou worden.
Zo heeft de staatssecretaris wel
de premie voor de standaard-polis
met 10-15 procent verlaagd: de
particuliere verzekering voor be-
jaardenen studenten. Dan kon hij
wettelijk doen. Maar over de rest
heeft hij niets te zeggen.

De KLOZ-zegsman wijst er overi-
gens op dat het altijd de bedoe-
ling van Simons is geweest de
lasten voor de particulier verze-
kerden (de beter bedeelden) te
verhogen. Die moeten de lagere
lasten voor ziekenfondsverzeker-
den en bejaarden bekostigen.

Inmiddels heeft kamerlid Bec-
kers (Groen Links) vragen aan
Simons over deze kwestie ge-
steld. De PvdA eist ingrijpen van
de overheid krachtens de Prijzen-
wet. Volgens die wet kan dat pp
basis van het algemeen sociaal-
economisch belang, een formule-
ring die het kabinet overigens wil
wijzigen. Ingrijpen zou alleen nog
moeten bij een sterk toenemende
inflatie veroorzaakt door een eco-
nomische noodsituatie(l).

Verbaasd
Simons zelf heeft 'verbaasd' ge-
reageerd op de houding van de
verzekeraars. Zeker nu enkele
van hen te kennen hebben gege-
ven dat zij medicijnen volledig
blijven vergoeden. Ook al bestaat
er vanaf 1 januari voor particulier
verzekerden - evenals voor zie-
kenfondsverzekerden - een sys-
teem waardoor die vergoeding
aan banden wordt gelegd: het
GVS. Op basis van het GVS krij-
gen ziekenfondsverzekerden
sinds 1 juli 1991 een vaste vergoe-
ding per medicijn. Kost het spul
meer dan moet men zelf bijbeta-
len. Het GVS moet kostenbespa-
rend werken en voorkomen dat
goede, maai goedkope middelen
vervangen worden door goede,
dure medicijnen.

Volgens Simons kunnen particu-
liere verzekeraars medicijnen al-
leen voor 100 procent blijven
vergoeden omdat zij goed bij kas
zitten. Mede door het feit dat zij
premies niet verlagen, maar zelfs
willen verhogen. Weg kostenbe-
heersing. En de klant die het ge-
lag betaalt, aldus Simons.

Wie er in het kostenspel gelijk
heeft, niemand die het weet. Elk
der partijen hanteert eigen cijfers
die niet te controleren, of zo maar
te vergelijken zijn. Pas na 1995,
als de basisverzekering gezond-
heidszorg er voor iedereen is, kan
aan die situatie een einde komen.

binnen/buitenland

Verzekeraars leggen schuld bij staatssecretaris Simons

Zwartepietenspel rond
premie ziektekosten

DOOR CAREL GOSELING

DEN HAAG - „De reactie
van de gewone man is toch:
ik moet meer betalen. En
dan is het moeilijk uit te
leggen waarom. Het blijft
tenslotte geld halen uit an-
dermans portemonnee." De
heer Hoppenbrouwers,
woordvoerder van de club
van particuliere ziektekos-
tenverzekeraars KLOZ zit
er duidelijk mee. Als de be-
richten van de Stichting
Ombudsman, WVC en be-
langenorganisaties geloofd
moeten worden, is vrijwel
iedereen in dit land woe-
dend op 'zijn' 55 leden.

De reden? Een forse stijging van
de ziektekosten voor particulier
verzekerden. Op jaarbasis uiteen-
lopend van enkele honderden tot
meer dan duizend gulden. Dit ter-
wijl staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) eind 1991 keer
op keer verklaarde dat de premies
omlaag zouden gaan, mede door
de door hem ontworpen stelsel-
herziening gezondheidszorg.

Premiedalingen tot zon vijftien
procent in de particuliere sector
waren mogelijk, aldus de be-
windsman, nu medicijnkosten
voortaan via de AWBZ zouden
worden vergoed. Kostenbeheer-
sing binnen de gezondheidszorg
zou bovendien nog extra bijdra-
gen tot de premiedaling.

Alhoewel de KLOZ-woordvoer-
der het woord 'ongenuanceerd'
niet als etiket voor Simons' uitla-
tingen wil gebruiken, denkt hij
dat wel. Hoppenbrouwers wijst
erop dat elke particuliere verzeke-
ringsmaatschappij er zelf verant-
woordelijk voor is om de exploi-
tatie rond te krijgen.

Nieuw leven
Vlak voor de kerstdagen al had
premier Lubbers een poging on-
dernomen devastgelopen onder-
handelingen in het kader van
GATT nieuw leven in te blazen,

maar ook dat mislukte. In wezen
zijn we nu, in januari 1992, nog
niet zo gek veel verder dan op 7
december 1990, toen - eveneens
in Brussel - het GATT-overleg
afsprong en werd uitgesteld tot
in januari van het vorig jaar. De
EG-landen, met uitzondering
van ons land en Groot-Brittan-
nië, weigerden toen te praten
over een drastische verminde-
ring van de landbouwsubsidies,
waardoor er op dat moment geen
basis meer was voor verdere be-
sprekingen.
Bij het bezoek van de Ameri-
kaanse president Bush aan ons
land op 9 november was de
GATT eveneens een belangrijk
onderwerp van bespreking. Toen
werd bekendgemaakt dat voor-
uitgang was geboekt in de be-
sprekingen tussen de VS en de
EG, maar het conflict spitste
zich ook toen nog steeds toe op
het Europese landbouwbeleid.
Premier Lubbers wil dat in
Brussel voortgeborduurd wordt
op het eerder geopperde idee om
alle belemmeringen voor de in-
voer van landbouwprodukten
om te zetten in tarieven. Zodoen-
de kunnen de besprekingen over
de landbouw worden ingepast in
de GATT-onderhandelingen om
dehandelstarieven terug te drin-
gen. Daarnaast hoopt Lubbers
dat de VS akkoord willen gaan
met inkomenssteun voor boeren,
mits dat gepaard gaat met beper-
king van produktie. Bij dat laat-
ste kan het omschakelen naar
niet-voedselgewassen een rol
spelen.
Lubbers heeft er op gewezen dat
de VS gewassen exporteren die
graan vervangen en dat die indi-
rect gesubsidieerd worden. De
EG wil, vooral op aandringen
van Frankrijk, de invoertarieven
voor deze graanvervangers
(grondstof voor veevoer) verho-
gen in ruil voor het vergemakke-
lijken van de invoer van andere
produkten. Voor de VS is een ta-
riefsverhoging onverteerbaar.
Bovendien vindt Lubbers dat de
VS zelf de regels van de GATT
frustreren door op grond van
hun 'wetsartikel 301' sancties op
te leggen aan landen die naar het
inzicht van de VS hun grenzen te
weinig openstellen. De EG wil
de beslechting van geschillen
door de GATT verbeteren en zo-

achtergrond j

doende unilaterale stappenvoor-
komen.
Lubbers denkt dat Europa in-
middels sterker staan in de on-
derhandelingen met de VS dan
voorheen, omdat samenwerking
tussen de EG en de EVA (Euro-
pese Vrijhandels Associatie) tot
stand is gekomen.

" FRANS ANDRIESSEN
...beklag in Japan...

Japan
Het slepende overleg in de
GATT over de vermindering van
de landbouwsubsidies is geen
zaak alleen voor de Verenigde
Staten en de Europese Gemeen-
schap. Dat heeft de Japanse mi-
nister van landbouw, Masami
Tanabu, onlangs gezegd. Japan
stuurt landbouwspecialisten
naar Genève om zijn argument
daar op 13 januari kracht bij te
zetten.
Het GATT-overleg over de ver-
dere liberalisering van de we-
reldhandel, de zogenoemde
Uruguay-ronde, had volgens de
Japanners al lang afgesloten
kunnen zijn ware het niet dat de
VS en de EG met elkaar over-
hoop blijven liggen over de land-
bouwsubsidies. Hierdoor is de
aandacht afgeleid van de weige-
ring van Japan om zijn markt
voor de invoer van rijst open te
zetten. Er valt volgens Tanabu
niet te praten over een verander-
ing van dit standpunt.
Japan heeft samen met enkele
andere landen de GATT laten
weten met tegenvoorstellen te
komen voor de plannen om alle
invoerbelemmeringen te vervan-
gen door invoerrechten. GATT-
directeur Dunkel heeft een voor-
stel in die richting gedaan. Al-
leen de douanerechten zouden
overeind kunnen blijven.
Er is echter nog steeds volop
twijfel aan de bedoelingen van
Japan. „Japan zegt dan wel dat
het van de huidige ronde van
wereldhandelsoverleg, de Uru-

guay-ronde, een succes wil ma-
ten, maar van concrete stappen
is nog geen spoor te bekennen,"
zo meent Nico Wegter, woord-
voerder van Frans Andriessen.
Andriessen heeft in zijn hoeda-
nigheid van vice-voorzitter van
de Europese Commissie vorige
maand twee dagen overleg ge-
pleegd met leden van het Japan-
se kabinet.

Andriessen heeft Japan drin-
gend gevraagd zijn markt verder
open te stellen en het verbod op
de import van rijst op te heffen.
Japan is het er mee eens dat er
op korte termijn overeenstem-
ming moet worden bereikt in de
onderhandelingen over de verde-
re liberalisering van de wereld-
handel, omdat dit overleg anders
dreigt te mislukken. Enige nutti-
ge suggesties heeft het land ech-
ter niet gedaan, aldus Wegter.
De Duitse minister van economi-
sche zaken, Jürgen Móllemann,
ziet de zaken iets optimistischer.
In een vraaggesprek met het
Duitse Handelsblatt liet hij we-
ten dat Japan bereid lijkt te zijn
concessies te doen bij de invoer
van rijst om zo de Uruguay-ron-
de niet te laten mislukken. Ja-
pan heeft naar zijn zeggen de
verzekering gegeven een bijdra-
ge te zullen leveren aan een ge-
slaagde afsluiting van het we-
reldhandelsoverleg.

Beklag
Andriessen heeft verder tegen-
over de Japanse minister van
handel, Kozo Watanabe, zijn be-
klag gedaan over het aanhou-
dend grote handelsoverschot
van Japan. Hij noemde daarbij
de slechte toegankelijkheid van
de Japanse markt voor buiten-
landse bedrijven, vooral op het
gebied van telecommunicatie.
Watanabe gafAndriessen te ver-
staan dat de Europese bedrijven
zelf verantwoordelijk zijn voor
hunkleine aandeel op de Japan-
se markt en dat ze hun inspan-
ningen moeten verdubbelen.
Japan heeft wel toegezegd de
EG te helpen bij de steun aan de
economische ontwikkeling in
Oost-Europa. Het Japanse minis-
terie van financiën liet weten
samen te willen werken bij de
benodigde investeringen, maar
tekende daar wel bij aan dat de
begroting van Japan zijn beper-
kingen heeft. Over steun aan de
Sovjetunie stelde Japanzich nog
terughoudend op. Het land wil
eerst het geschil met de Sovjet-
unie over de Kurilen-eilanden
ten noorden van Japan volledig
uit de wereld hebben.
De landen van de Derde Wereld
moeten intussen lijdzaam toe-
zien dat 'luxe-geschillen' in het
rijke Westen een verbetering van
hun economische positie op los-
se schroeven zet. Zij zijn - en
blijven - het kind van de reke-
ning.

Vermindering landbouwsubsidies blijft grootste struikelblok

EG-ministers proberen GATToverleg
weer vlot te trekken

DOOR PETER STIEKEMA
BRUSSEL - De ministers van landbouw, economische
zaken en buitenlandse zaken van de landen van de Euro-
pese Gemeenschap komen vrijdag en zaterdag in Brussel
bijeen om te proberen de vastgelopen GATT-onderhande-
lingen vlot te trekken. Tijdens het overleg zal ook de toe-
stand in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
worden besproken.
Bij het wereldhandelsoverleg in
het kader van de GATT (Algeme-
ne Overeenkomst inzake Tarie-
ven en Handel) draait het er
vooral om een doorbraak te for-
ceren op het punt van de vermin-
dering van landbouwsubsidies.
108 landen trachten het in het
wereldhandelsoverleg eens te
worden over het slechten van
handelsbarrières en tariefmuren,
om zo de wereldeconomie een
nieuwe impuls te geven. Vooral
voor de Derde-Wereldlanden is
dat zeer belangrijk, want zij wor-
den nu geconfronteerd met niet
te nemen financiële horden door
de protectionistische maatrege-
len, die met name de Westerse
landen hebben genomen. Het
overleg is echter al heel vaak ge-
strand op de onenigheid tussen
EG en VS over het Europese
landbouw-subsidiebeleid.
Eigenlijk wordt er al vijfjaar ver-
geefs aan het GATT-akkoord
gesleuteld. Op het topoverleg in
Brussel zal daarom verder wor-
den gesproken over het ontwerp-
akkoord voor de verdere liberali-
sering van de wereldhandel dat
directeur-generaal Arthur Dun-
kel van de GATT op 21 decem-
ber heeft gepresenteerd. De EG
heeft daar echter toen afwijzend
op gereageerd, terwijl deVS, Ko-
rea en Japanzich nogal koel over
de ideeën van Dunkel uitlieten.
Desalniettemin hopen de EG-
ministers overeenstemming te
bereiken, opdat op 13 januari, als
het wereldhandelsoverleg in Ge-
nève wordt hervat, een uniform
standpuntkan worden gepresen-
teerd.
De Europees commissaris voor
buitenlandse betrekkingen,
Frans Andriessen heeft dinsdag
vooruitlopend op de besprekin-
gen in Brussel, overleg gevoerd
met de Amerikaanse handelsge-
zant Carla Hills en minister
James Baker van buitenlandse
zaken, vooral om de jongste
standpunten te peilen. Erg vro-
lijk zal hij daar niet van gewor-
den zijn, zo valt te vrezen.

'Verklaringen niet te controleren'

Advocaten tegen
anoniem getuigen

DOOR CARINE NEEFJES

DEN HAAG - Het nieuwe wets-
voorstel van minister Hirsch Ballin
van Justitie over anonieme getui-
genverklaringen is zo lek als een
mandje. Dat vinden de Nederlandse
Orde van Advocaten en de Coorn-
hert Liga, de vereniging voor straf-
rechthervorming. De bewindsman
wil de anonieme getuigenverklarin-
gen aan banden leggen, maar het
wetsontwerp staat vol met uitzon-
deringen die getuigen alsnog de
kans geven anoniem te blijven.

„Het hoor en wederhoor in rechts-
zaken wordt zo flink aangetast. Wil
je serieuze straffen geven, dan moe-
ten alle kaarten op tafel komen.
Verklaringen van mensen die wij
niet kennen, kunnen wij niet con-
troleren", vindt voorzitter P. Wie-
wel van de Coornhert Liga.
Hirsch Ballin stelt in zijn wetsvoor-
stel dat een getuige zijn identiteit
niet hoeft prijs te geven, als hij zich
bedreigd voelt voor het leven, zijn
gezondheid en veiligheid. Ook is hij
niet verplicht zijn naam te noemen
als het gezinsleven of zijn sociaal-
economische bestaan wordt ont-
wricht.
P. Baauw, lid van de commissie
strafrecht van de Nederlandse Orde
van Advocaten: „In principe wil de
minister anonieme getuigenverkla-
ringen verbieden, maar hij noemt
zoveel uitzonderingen dat er door
deze wet eigenlijk niets verandert.
Getuigen kunnen nog op allerlei
manieren de boel oplichten. Ze
kunnen zeggen dat ze worden be-
dreigd, terwijl ze in werkelijkheid
wraak willen nemen op de verdach-
te."

Volgens de Nederlandse Orde van
Advocaten en de Coornhert Liga
wordt in Nederland wel erg gemak-
kelijk omgegaan met anonieme ge-
tuigenverklaringen. Zelfs als het
gaat om een ordinaire burenruzie,
een vechtpartijtje of een simpele

verkeersovertreding: bijna iedi
getuige is bang voor represail
van de verdachte. En bij gebrek ibewijsmateriaal wordt ook in d<
lichte strafzaken regelmatig
bruik gemaakt van een onbeker
zegsman. Minister Hirsch Ballin
in ieder geval hier anonimiteit i
mogelijk maken.

■De Coornhert-Liga wil de anoniei
'getuigenverklaring helemaal
,schaffen. „Er is nooit bewezen <
getuigen worden bedreigd door e
verdachte. Nergens staat de o*
vang van represailles geregl
treerd", aldus voorzitter Wiewei. ,
Advocaat-generaal P. Cremers, (
stuurslid van de Nederlandse Vjeniging voor Rechtspraak, geeft tj
dat er geen statistieken zijn waarjblijkt hoevaak getuigen worden «
dreigd. Maar hij vindt het volstrd.
onverantwoord als ze. zich in a-
gevallen bekend moeten mak«
„In zeer criminele milieus is er j!
ker sprake van wraak. Bij beland
ke drugssmokkel kan een getuit
wel degelijk gevaar lopen. Dl
moet hij worden beschermd."
De Nederlandse Vereniging vfl
Rechtspraak is wèl tevreden o\
het wetsontwerp van Hirsch Balff„Momenteel is het onduidelijk wfneer een anonieme getuige rtf
worden ingeschakeld. De minist
heeft de regels zo opgesteld, <l
anonimiteit alleen bij zware zaki
is toegestaan. Dat vind ik prima.l
De Nederlandse Orde van Advo4
ten vreest dat de minister nog nt
streng genoeg is. Het Europese H
van de Rechten voor de MensjStraatsburg oordeelde in 1989 (I
het bewijsmiddel van de anoniem
getuigen in Nederland te ver v|
doorgeschoten. Het Hof kwam i
deze conclusie toen de Joegosli
S. Kostovski in 1982 alleen op ba|van twee anonieme getuigenverkf
ringen werd veroordeeld tot zes m
gevangenisstraf. Het Europese rl
verzocht Nederland met klem «
fenomeen anonieme getuige als W
wijsmiddel aan banden leggen.

(ADVERTENTIE)

KT] ffi.nlSTll ££ \SSSST SS Huisbezitters, extra lage lasten
S.OOO,- 60mnd 139,73 14.9% ~^ ü*" «. '12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden

18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% lohyp. 2e en 3e hvpoth.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 'r

540ï /JT,
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% — 240 x 180 x 12QX
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 10.000,- - 117,- 127,- 149,-- t iw i-.-. , _—~ ,_■ ~, ,-^^^^^— 1500°.- 125,- 181,- 195,- 228,-

-m 'A W'j^T»]J^iH'Jlill1 25.000,- 209,- 302,- 325,- 381,-
Krediel U betaalt rente volgensmin. tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor. ,*'„„/ "'" o«'" *]?'"
limiei par maand per maand eff. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd .„nj* „„'" «?"?"" „!L6'" JJTJ'"

"-" iOü.000," Ö33,- 1210." 1301." 1525,-
-6.000- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Enz.

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd Eff. jaarrente 1e hyp. in voorbeeld 9.2 %. 2e en 3e Hyp. 13 5%
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd ■»—--p-,-^^
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd I ■iJyHjlaüJlïEnZlffiZH
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I UKfrïr^ 11=.50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% {73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd | \\Sji\\ f |XJ EfXJI
VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geldkosteloos bij u thuis. Hebt val leningen vSSv SvvSSSblopen?Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. W*^T^V^T-^\*T^Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor pers. leningen en ffi^njfrPrtTffTTlxmM
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120mnd) zijn ook mogelijk.
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Verbeteringen in toekomst nog niet in het verschiet

Mager jaar vleessector
aIttUSWIJK - Voor de Nederlandse vee- en vleessector is 1991

mager jaar geweest. Als gevolg van de lagere produktie en
prijzen kregen zowel varkenshouders als slachterijen te

Rampen met sterk dalende opbrengsten. Een verbetering van
situatie ligt vooralsnog niet in het verschiet, waardoor de

Ikerkgelegenheid in de sector verder onder druk komt te
o staan.

"/°lgens voorzitter Rob Tazelaar
**an het produktschap voor vee enMees (PW) in Rijswijk werden in99l ruim twee miljoen mindervar-fehs geproduceerd. Het aantal
."'achtingen daalde met 1 miljoen
£ot bijna 20 miljoen varkens. Die te-
j^ggang is met name te wijten aan

r*j nieuwe varkensziekte, ook wel
poortusblauw genoemd, die de var-
r^nsfokkerijen begin vorig jaar teis-

jj e totale vleesproduktie in Neder-fand bleefvoor de vijfde achtereen-
Legende keer stabiel op 2,5 miljoen
r°n. Omdat de binnenlandse con-sumptie daalde met bijna 1,5 pro-
nkt, moest er meer vlees worden

In totaal werd bijna

'9 miljoen ton vlees uitgevoerd. De*riJzen lager echter aanzienlijk la-er dan in de voorafgaande jaren,
daardoor de totale uitvoerwaardePuim 9 miljard gulden) enkele pro-centen daalde.

Tazelaar is niet tevreden over het
functioneren van de Rijksdienst
voor de Keuring van Vee en Vlees,
omdat deze niet voldoet aan de be-
hoeften en wensen van het bedrijfs-
leven. Zo komt het voor dat slachte-
rijen niet buiten de normale werku-
ren kunnen draaien, omdat er dan
geen keurmeesters van de RW ko-
men opdagen. Ook 's morgens voor
zes uur zijn er geen keurmeesters
beschikbaar, aldus Tazelaar.

Inzet
De PW-voorzitter stoort zich bo-
vendien aan de arbeidsinzet van de
RVV-keurmeesters. Volgens hem
zijn ze gewend om 40 minuten te
werken en vervolgens 20 minuten
pauze te nemen, terwijl andere
werknemers genoegen nemen met
een snel kopje koffie bussen de be-
drijven door.

Bouw mestfabriek
start in Helmond

- In Helmond start op*5 januari de bouw van een mest-
erwerkende fabriek met een capa-

J^teit van 500.000 ton mest per jaar.
**et wordt de eerste grootschalige
"Jestfabriek in Nederland. Een

van Promest, een ini-'atief van het agrarisch bedrijfsle-en en een bankinstelling, deeldeQlt gisteren mee.

romest heeft de afgelopen jaren in
e elmond ervaring opgedaan meten proeffabriek met een capaciteit

van 100.000 ton. De ervaringen daar-
mee zijn van dien aard dat nu is
besloten een nieuwe, vijf maal gro-
tere fabriek te bouwen. De nieuw-
bouw moet begin volgend jaar in
gebruik worden genomen. Omdat
de produktie geleidelijk wordt op-
gestart is de fabriek pas eind 1993
volledig operationeel.
De proeffabriek blijft in bedrijf. Dat
betekent dat Promest eind volgend
jaarbeschikt over een verwerkings-
capaciteit van 600.000 ton. Promest
maakt daarvan ongeveer 80.000 ton
mestkorrels. Met de bouw van de
nieuwe fabriek is een investering
gemoeid van 90 miljoen gulden.

Promest wil ook in de gemeente
Zeeland een mestverwerkende fa-
briek bouwen. Die fabriek moet een
capaciteit krijgen van een kleine
700.000 ton. De procedure om te ko-
men tot een zogenaamde Milieuef-
fect Rapportage is onlangs gestart.

beurs

Stormpje
r - De plotselinge en- aa bondige bezwijming van Bush
- da net galadiner in Japan woens-
b bpf r °nd 123° uur Nederlandse tijd- ha voor de verveeld rond-- st

ogende beurshandelaren in Am-- Ook^3"1 een welkome afwisseling,, *al was het dan een storm in eenP^s water. Ook nu weer gaf het bui-. iland de gehele dag op de beurse toon aan.

1 st
e EOE-aandelenindex en de CBS-■ b<f'? mingindex algemeen verloren

■ho na net Dericnt over Bush watt tw°gte' De stemmingsindex zakte
j e7^eüende punt op 113,2 en bleef, n deel van de middag op dat ni-. au steken. Wall Street, dat 22unten lager opende, herstelde zich

in s2ond aan het slot van de handel
Hu jmsterdam op nog maar viJfslr.n verlies. De stemmingsindex
ly?A per saldo onveranderd op
tf> De EOE-index sloot op 277,86n 278,55 de vorige dag.
A

Orr? °bligaties ging voor f 1 miljard
iriari, redeliJk stabiele obligatie-
2or l en enkele nieuwjaarsredes
on h

n voor de enige eigen impulsv de Nederlandse effectenmarkt.

Vende lokale markt leidden naar bo-
tin toe biJgestelde winstverwach--pgen tot hogere koersen bij Hal
Cat' Hagemeyer en Nijverdal-ten
reni De meeste hoofdfondsen wa-
tion fger' waaronder drie interna-
rj e h

daaraan was onder andere
bet iekwart cent lagere dollar de-
ho Akzo en KLM mochten om-g- KLM kreeg er dertig cent bij.

kaL° orZaak ligt vooral op de Ameri-
for?H Se markt waar de luchtvaart-
Kt n/f6n dinsdag behoorlijk stegen,
een u klom dinsdag in New Vork
be? alve dollar. Akzo maakte na-
fors bekend dat het de structuur
Sn^ gaat wijzigen. Het chemiefondsu°epte er f 1,60 bij op f 128,70.

Hoofdfondsen v.k s.k.
iABN Amro 42,50 42,40 e
ABN AmroA.in F. 79,20 79,00
AEGON 120,90 121,40
Ahold 77,00 76,90
Akzo 127,10 128,70
Alrenta 189,80 189,80
Amevcert. 51,40 51,10
Bols eert. 44,40 44,50
Borsumij W.eert. 57,00 57,50
Bührm.Tet. c. 41,60 41,50
DAF 21,90 21,90
Dordtsche Petr. 134,50 132,00
DSM 91,80 94,00
Elseviereert 100,40 99,80
Fokker eert. 28,60 27,90
Gist-Broc. eert. 31,60 31,40
HCSTechnology 0,80 0,75 e
Heineken 158,50 158,50
Hoogovens nrc 44,40 43,80
Hunter Douglas 60,70 64,30
Int.Muller 55,60 56,50
Int.Ned.Gr. c. 46,80 46,30
KLM 40,20 40,50
Kon.Ned.Papier 47,20 46,10
Kon. Olie 144,10 142,50
Nedlloyd 54,60 54,40
Océ-v.d.Gr. ' 63,50 63,30
Pakhoed eert. 43,20 43,50
Philips 29,40 29,20
Polygram 41,00 40,80
Robeco 95,70 94,50
Rodamco 57,10 57,00 e
Rolinco 97,90 96,50
Rorento 70,10 70,00
StorkVMF 40,70 40,70
Unilever eert. 177,60 176,80
Ver.BezitVNU 74,00 77,00
VelmacSoftw. 22,80 22,80
VOCnrc 40,00 39,90
Wessaneneert. 82,50 82,50 ■Wolters-Kluwer 63,10 62^20
Avondkoersen Amsterdam
Akzo 128,20-128,50(128 70)KLM 40.60-41.00f (40,50)
Philips 29,20-29,30(29,20)
Unilever 177,00-177,50(176,80)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 46,70 4680ABNAmroHld.prf. 6,15 613ACF-Holdingc. 31,90 30,90Ahrend Groep c. 117,00 11450Asd Options Tr. 10,40 10J40Asd. Rubber 3,10 325Ant. Verff. 420,00
AtagHold.cert 110,70 11050Athlon Groep 46,00 46,00Athlon Groepnrc 46,00 45 50Autlnd.R'dam 84,50 8450BAM Groep 82,10 83^00Batenburg 122,50 12250{**" 116,00 116,00Begemann 133,00 a 130,00Belindo 347,50 347,50Berkei's Patent 100 103Blydenst,Wül. 33^0 3300BoerDe, Kon. 204,00 232](X)

Boer De Winkelb. 75,50 75,00
Boskalis Westm. 23,50 23,00
Boskalis pref. 25,80 25,40
BraatBeheer 31,50 32,00
Breevast 11,30 11,20
Burgman-Heybroek 2350,00 2350,00
Calvé-Delftpref 820,00 800 00
Calvé-Delftcert 1140,00 a 1120,00
Cindu Intern. 130,00 140,00
Claimindo 334,00 331,00
Content Beheer 23,90 23,70
CreditLBN 30,00 30,00
Crown v.G. eert. 140,00 140,00
CSM 86,40 85,80
CSMdiv.9l/92
CSM nrc 86,80 8610
CSMnrcdiv.9l/92 85,50
DAF eert. 18,50 18,50
Delft Instrura. 24,00 23,90
Desseaux 37,50 37,20
Dorp-Groep 38,50 38^50
Draka Holding 23,00 23,00
Econosto 25,40 25,60
EMBA 217,00 217,00
Eriks Holding 78,00 76,50
Flexovit Int. 59,40 59,50 a
Frans Maas eert. 74,00 74,00
Gamma Holding 94,30 94,60
Gamma pref. 5,55 5,55
Getronics 29,10 28,90
Geveke 37,50 37,00
Gevekediv'92 34,50 34,00
Giessen-deN. 100,00f 98,00
Goudsmit 39,00 39,00
Grasso'sKon. 102,10 102,10
Grolsch 180,50 181,80
GTI-Holding 197,00 197,00
Hagemeyer 126,50 131,00
idem div'9l 120,00
HAL Trust B 12,60 13,00
HALTrustUnit 12,50 13,00
HBG 189,50 189,80
Heineken Hold. 140,50 141,00
Hoek'sMach. 227,00 227,50
HoU.SeaS. 0,51 0,48
HoU. Kloos 408,00 408,00
HoopEff. bank 7,20 7,00
Hunter D.pref. 2,40 2,70
IHC Caland 57,00 57,00

Kas-Associatie 35,00 35,00
Kempen & Co 9,10 9,00
Kiene's Suikerw 798,00 798,00
KondorWessels 29,60 29,70
KBB 71,80 72,70
Kon.Sphinx 51,20 51,40
Koppelpoort 396,00 396,00
Krasnapolsky 193,00 193,00
Landré&Gl. 51,00 51,50
Macintosh 39,60 39,60
MaxwellPetr. 115,00 114,00
Moeara Enim 1175,00 1159,00
MEnimOBcert. 15600,00 15100,00
Moolen Holding 36,30 35,50
Mulder Boskoop 55,00 a
Multihouse 4,90 4,80
Mynbouwk. Werk. 363,00 363^00
Naeff 475,00
NAGRON i9,10 4930

NIB 596,00 595,00
NBM-Amstelland 9,10 9,10
NEDAP 371,00 350,00a
NKFHolding 188,50 188.00
Ned.Part.Mij 50,60 50,60
Ned.Spnngst. 7050,00
Norit 20,00 19,60
Nutricia GB 147,00 147,00
Nutricia VB 155,70 155,80
Nhv.-TenCate 91,00 93,50
Omnium Europe 8,50 a 8,50a
Orco Bank eert. 70,20 70,30
OTRA 299,50 299,50
Palthe 53,00 55,00
Philips div.'92 29,00 29,00
PirelliTyre 17,60 17,50
Polynorm 125,00 125,20
Porcel. Fles 143,00 143,00
Randstad 39,00 39,50
Ravast 26,50 26,50
Reesink 67,00 66,80
Samas Groep 35,80 35,20
Sarakreek 14,90 14,90
Schuitema 1580,00 1580,00
Schuttersveld 51,30 51,30
Smit Intern. 43,00 42,40
St.Bankiersc. 16,90 16,50
Stad Rotterdam c 39,00 38,70
TelegraafDe 90,50 90,50
Textielgr.Twente 84,50 84,50
Tulip Computers 19,40 19,20
Tw.Kabel Holding 118,00 117,50
Übbink 68,50 68,50
Union 64,00 64,00a
Un.DutchGroup 3,30 3,30a
Vereenigde Glas 455,00 520,50
Verto eert. 33,20 33,50
VolkerStevin 60,00 60,00
Vredestein 14,60 14,50
VRG-Groep 44,50 44,10
WegenerTijl 233,50 233,50
West InvestF. 19,50 a 18,00a
Westlnv.F.wb " 114,00 f 114,00a
Wolters Kluwer 251,00 248,00
Wyers 31,10 31,10

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 81,00 79,00
ABNAmro Amer.F. 64,50 64i00ABN Amro Eur.F. 69,60 69^0ABN Amro Far EF. 54,80 52,80
ABN AmroLiq.Gf. 160,70 16030ABN AmroNeth.F. 79,50 79,40ABNAmroObl.Gf. 172,70 173*00
AegonAandelenf. 32,70 32^70Aegon Spaarplus 5,20 5^25
ABN Beleg.fonds 60,60 58 20ALBEFO 51,10 51,00
AldollarßFs 26,60 26,70
Alg.Fondsenbez. 225,00 224,00
AllianceFund 10,50 10,50
Amba n,OO lliooAmro NorthAm.F. 63,80 63,50Amvabel 76,50 7650AsianTigersF. 58,30 57,90
Asian Select. F. 51,20 50,50
Austro Hung. F. 4,50BemcoRentSel. 55,00 55,00

Bever Belegg. 3,35 3,35
CLNObI.Div.F. 107,50 107,70
CLN Obl.Waardef. 112,00 112,10
Delta Lloyd Inv. 27,80 27,50
DPAmericaGr.F. 35,20 35,40
Dp Energy.Res. 39,00
EGFlnvestm. 122,00 122,00
EMF Rentefonds 66,10 6610
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 49,80 49,40Esmeralda part. 34,20 33^0Eur.Ass. Trust 5,80 5,90
EMS Growth Fund 102,80 103^00EMS Income Fund 102.60 10260
EMSOffsh.Fund 101,40 10150
EOE Dutch SUF 296,00 294|(M
Eur.GrowthFund 48,00 47*50
Euro Spain Fund 5,80
FarEastSel.F. 54,50 54,50
GimGlobal 51,10 51,10
Groeigarant 1,58 1,59
Holland Fund 69,50 68,50
HoU. Eur.Fund 46,00 45,50
Holl. Obl.Fonds 120,50 120,80
HoU. Pac. Fund 102,00 100,00
Holl.Sel.Fonds 80,50 80,50
Innovest 81,30 81,00
Interbonds 540;00 540,00
Intereffekt 500 31,20 31,50
Intereffekt wt 111,90 106,00
Investa part. 68,20 68,20
ISHimal.Funds 7,50 7,50
Jade Fonds 146,00 145,00
Japan Fund 18,40 18,00
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.s 5,60
MeesObl.Div.F 115,40 115,50
Mexico IncomeF. 21,50
MX Int.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 74,80 74,80
Nat.Res.Fund 1135,00 1125,00
NedufoA 123,00 f 121,00 a
Nedufoß 124,00 112,00
NMB Dutch Fund 42,40 43,00
NMB GeldmarktF. 53,89 53,90
NMB GlobalFund 46,30 46,10
NMB Oblig.Fonds 35,50 35,60
NMB Spaard.F. 100,89 100,91
NMB Rentegr. F. 116,10 116,20
NMB Vast Goed F. 37,80 37,80
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr. F. 1,05 0,90
Obam, Belegg. 240,00 239,00
OAMF Rentefonds ll,oof ll,oof
OrangeFund 19,90 19,90
Pac.Dimensions 82,80 82,80
Pac.Prop.Sec.F. 30,80 30,80
Pierson Rente 111,70 111,60
Postb.Belegg.f. 55,90 56,00
Postb.Verm.gr.f. 53,30 53,30
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 146,50 147,40
Rentotaal NV 35,00 35,00
RG Divirent F. 48,40 48,40
RGFlorente 112,60 112,60
RG SP Groen 54,10 54,10

RG SP Blauw 50,90 50,80
RG SP Geel 47.80 47,50
Rodin Prop.s 95,00 95,00
-Rolincocum.p 71,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,50
Sci/Tech $ 14,00 14,00
Technology Fund 19,20 19,20
Tokyo Pac.Hold. 225,00 215,00
TransEur.Fund 76,80 76,10
Transpac.F.Yen 308,00 311,00
Uni-Invest 16,00 16,00
UnicoInv.Fund 76,20 76,20
Unifonds DM 29,80 29,80
VasteWaard.Ned 65,40 65,20
Vast Ned 109,50 109,00
VIBNV 59,80 59,80
VSB MixFund 51,00 50,90
VSB Rente Fonds 108,20 108,20
WBO Intern. 68,70 68,50
Wereldhave NV 115,80 116.50
Yen ValueFund 82,80 80,80
ZOMFloridaF.s 46,00 45,80
Parallelmarkt
Alanheri 29,70 29,70
ABF 108,10 108,20
Berghuizer Papier 45,10 45,80
Besouw Van eert. 48,00 48,00
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 96,90
Comm.Obl.F.2 96,80
Comm.Obl.F.3 96,90
De Drie Electr. 12,10 12,10
Delta Ll.Dollarf. 62,90 63,00
Delta UoydECU 60,80 60,80
Delta Lloyd Mix 58,70 58,80
Delta LloydRent 57,60 57,70
Delta UoydVast 56,10 56,10
Dico Intern. 92,00 92,00
DOCdata 6,50 6,40Dutch Take Ov.T. 44,70 44^70Ehco-KLM Kleding 40,20 40^20E&L Belegg. 1 64,60 64,50
E&LBelegg.2 71,30 71,40E&L Belegg 3 105,40 105,40E4LBelegg.4 75,40 75,50E&LKap.RenteF. 103,20 103,40
FreeRecord Shop 27,80 27,80
GaiaHedgel 111,20Geld.Papier c. 69,00 69,00German CityEst. 46,50 47,00
GoudaVuurvast 78,00 78,00
Groenendwk 45,50 45,50Grontmn 49,00 49.50HCAHolding 46,50 46,50Heivoet Holding 38.00 38,00
Hes Beheer 42,00 42,00
Highlight Dev. 17,00
Homburg eert. 1,10 1,05eInter/View Eur. 3,00 2,70
Kühne+Heitz 43,50 42|50a
LClComput.Gr. 5,50 f 5,10Melle, van nrc 38,50 a 37J00eNedcon Groep 39,50 39,10
Nedschroef 89,30 89,30
Neways Elec. 5,90 s^o
NewEur.Htls DM 20,00 20,00Newtron Hold. 1.60e 1.60

PanPac. Winkel 11,00 11,00
Pie Medical 4,70 4,70
Simac Techniek 13JH) 12^80SligroBeheer 47,80 48,20
SuezGr.Fund 52,20 52,10
VHSOnr.Goed I,ooe 1,20
Vilenzo Int. 38,00 38,00
Welna 241,00 241,00
Wereldhave 4,30
Weweler 34^00 33,00
Wall Street

07/01 08/01
allied signal 43Vz 44%
amer.brands 43% 44%
amer.tel.tel 41 407/s
amococorp 48tyj 46%
asarcoinc. 21V8 20'/e
bethl. steel 13Va 133/b
boeingco 48V8 48%
can.pacific 17%
chevron 67>/b 66%
chiquita 39 393/,,
chrysler 13Va 12%
citicorp 10% 10%consedison 28% 28%
digitequipm. 60V« 59%
dupont nemours 46% 46%
eastmankodak 49% 49%
exxoncorp 591/1 531/2
ford motor 30V2 30%
gen. electric 75% 75%
gen. motors 33 32%
goodyear 53 5/a 54%
hewlett-pack. 55% 57%
int.bus.mach. 94% 92/2
ml lettel. 55% 57%
kim airlines 23% 24'/i
mcdonnell 72% 73%
merckco. 166% 166%
mobil oil 66% 65%
penncentral 25% 25
philips 17% 17%
pnmerica 39 38%
royal dutch 84% 83%
searsroebuck 38% 37%
sfe-south.pac. 12% 12%
lexaco int 58% 57%
unitedtechn. 50% 50%
westinghouse 19% 18%
whitman corp 13 14
woolworth 27% 28%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,645 1,765
austr.dollar 1,24 1,36
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,430 1,550
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,06 3,31
finse mark (100) 39,85 42,35
franse frank (100) 31,35 34,10
gnekse dr. (100) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
nature(10.000) 13,70 15,40
jap.yenl10.000) 132,00 138,00
joeg.din.Um 100 - -

Noorsekroon (100) 27,10 29,60
oostschiU. (100) 15,75 16,25
portescudo(lOO) 1,17 1,35
spaanse pes.(100) 1,67 1,83
turkse pond(100) 0,0275 0,0435
zweedse kr. (100) 29,30 31,80
zwits.fr. (100) 124,25 128,75
Wisselmarkt
amenk.doUar 1,70065-1,70315
anüU.gulden 0,9360-0,9960
austr.dollar 1,2854-1.2954
belg.franküOO) 5,4660-5,4710
canad.dollar 1,48875-1,49125
deensekroon (100) 28,955-29,005
duitsemark (100) 112,6100-112,6600
engelse pond 3,1970-3,2020
fransefrank (100) 32,965-33,015
grieksedr.üOO) 0,9260-1,0260
hongk.doUar(lOO) 21,6750-21.9250
ierse pond 2,9865-2,9965
ital.lire(10.000) 14,870-14.920
jap.yen(10.000) 136,660-136,760
nwzeeLdollar 0,9310-0,9410
noorsekroon (100) 28.565-28,615
oostenr.sch.üOO) 15.9990-16,0090
saudiar.ryal(lOO) 45,2750-45,5250
spaanse pes.(100) 1,7635-1,7735
sunn.gulden 0,9335-0.9735
zweedse kr. (100) 30,810-30,860
zwits.frank(loo) 126,465-126,515
e.e.u. 2,2885-2,2935

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 193,40 192,40
idexcl.kon.obe 184,90 184,60
internationals 198,50 196,90
lokale ondernem. 189,40 189,20
idfinancieel 135,40 134,80
idniet-financ. 241,70 241,90
CBS-herbelegguigsindex (1983=100
algemeen 275,30 274,00
id excl.kon.obe 248,60 248.20
internationals 294.60 292.20
lokale ondernem. 254,20 253,90
idfinancieel 199,50 198,60
idniet-financ. 306,80 307,00

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 113,40 113,40
internation 124,70 124,30
lokaal 111.20 111,40
fin.insteU 118,90 118,40
niet-financ 109,80 110,10
industrie 118,00 118,20
transp/opsl 129,50 129.80
Goud en zilver
AMSTERDAM - Prijzen van 14.00 uur-
Goud onbewerkt 18,870-19,470, vorige18,890-19,490,bewerkt 21,070 laten, vonge
21,090 laten, zilver onbewerkt 175-245 no-
tering, vorige 175-245,bewerkt 290 laten,vorige 290 laten.

Dow Jones
Industrie 3203,94

-0,89

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn amro cjan 40.00 312 2,50 2,50
abn amro p jan 42,50 703 0,40 0,40
akzo c jan 125,00 222 3,40 4,20 b
akzo cjan 130,00 206 0,90 0.80
akzo pjan 125,00 220 0,80 0,50
dsm c apr 105,00 773 0,80 0,70
coc cjan 270,00 334 9,30 8,30
coc cjan 275,00 279 4,90 3,90
coc cjan 280,00 1040 1,80 1,10
coc -f cjan 285,00 186 0,60 0,30
coc c feb 280,00 187 5,30 b 4,50 b
coc c feb 285,00 181 3,10 230 b
coc pjan 265,00 180 0,20 0,20
coc pjan 270,00 795 0,50 0,50
coc pjan 275,00 573 1,00 1.20
coc pjan 280,00 1681 2,70 3,50
coc pfeb 275,00 350 2,80 3,00
coc pfeb 280,00 419 4.50 4,90
hoog pjan 45.00 208 1.20 1,50
hoog papr 42,50 220 1,60 1.80
mg cj94 47,80 215 5,30 5,00
kim c 093 35,00 431 9,40 9,50
nlc c aug 101,00 254 1,60 b 1,60
nlf c aug 101,00 256 2,55 b 2,50
phil cjan 30,00 2127 0,40 0,20
phil c apr 30,00 497 1,90 1,70
phU c 094 45,00 1023 2,10 2,00
prul pjan 30.00 474 1,00 0,90 ■phil pjan 32,50 410 3,20 3,30
obe cjan 145,00 171 1.40 a 0,90
obe cjan 150,00 200 0,30 0,20 'olie c apr 145,00 1063 6.10 5.10
olie c apr 150,00 1652 3,40 2,70 b
obe c apr 155,00 638 1,60 1.40
obe pjan 140.00 437 0,40 0,80 '.
obe pjan 145,00 458 2,00 3.00
obe papr 135,00 729 0,80 1,20
obe papr 140,00 671 2,00 2,50 ]
obe papr 145,00 590 3,70 4,40
obe papr 150,00 261 6,60 B,ooa
obe p095 135,00 319 8,00 8,70
tops pjan 530,00 262 2,10 2,30 "unil cjan 170,00 522 8,50 7,00 b
umi cjan 175,00 216 4,50 a 3,40 .
unil c apr 170.00 452 13.50 a 12,00
umi pjan 175,00 356 0.90 1,20 'umi pjan 180,00 400 3.00 4.00 a
unil papr 175,00 232 3,70 4,00
unil papr 180,00 288 5,70 6,10 a
unil papr 185,00 401 8,30 b 9,70

a laten g bieden »ei-dn.
b bieden h laten -ei-di».
c ei-claira k gedaan " h
d ei-dividend I gedaan " g
e gedaan" bieden vk slotkoers vorige dag
t - gedaan -laten sk = slotkoers gisteren

economie

Dalende groei
aantal wao'ers

DEN HAAG - Het aantal ar-
beidsongeschikten is vorig jaar
minder snel gestegen. Eind 1991
waren er ongeveer 847.000 men-
sen die een wao- of aaw-uitke-
ring kregen, 26.000 meer dan het
jaar daarvoor. In 1990 groeide de
hoeveelheid arbeidsongeschik-
ten nog aanzienlijk sneller, met37.000.

Dat blijkt uit cijfers die de Ge-
meenschappelijke MedischeDienst (GMD, die bedrijfsvereni-
gingen adviseert) over arbeids-
ongeschiktheid gistermiddag
bekend heeft gemaakt. De groei
van de arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen, omgerekend in uit-

keringen op jaarbasis, blijkt
eveneens aanzienlijk mee te val-
len. Waren dat er in 1990 30.000
meer, vorig jaar steeg het aantal
met 18.000. Per duizend verze-
kerden werd tevens minder aan
uitkeringen verstrekt.
Het aantal mensen met een wao-
uitkering steeg vorig jaarmet 3,2

procent (in 1990 4,6 procent) tot
703.000. De hoeveelheid aaw-
trekkers nam met 1,9 procent toe
(was 5,4) tot 144.000.
De afnemende groei komt vooral
doordat er aanzienlijk minder
volledige uitkeringen werden
toegekend. Dit aandeel in het to-
tale aantal nieuwe uitkeringen

daalde van 47,5 naar 42,3 pro-
cent. Bovendien worden minder
mensen (29 procent) die zich
voor een uitkering aanmelden,
inderdaad arbeidsongeschikt
verklaard.

De kleinere stijging van het aan-
tal uitkeringen wordt tevens ver-
oorzaakt doordat van meer
mensen de wao- of aaw-uitkering
wordt beëindigd. Het blijkt datvan de mensen die zich na eenjaar Ziektewet aanmelden voorwao of aaw, 77 procent volledigarbeidsongeschikt wordt ver-klaard. Aan het einde van debehandeling door de GMD is ditnog slechts 42,3 procent.

Nieuwe topman
bij Van Berkel
RIJSWIJK - Michel Steyaert
(50) wordt voorgedragen als
voorzitter van de Raad van
Bestuur van de noodlijdende
Van Berkels Patent (weeg- en
snijapparatuur). Steyaert zal
op 1 maart in dienst komen
en als president-directeur
fungeren tot de in mei te hou-
den jaarvergadering van aan-
deelhouders. Daar zal zijn
voordracht ter goedkeuring
worden voorgelegd.

Steyaert heeft de Belgische
nationaliteit en werd in 1984
directeur bij Vynckier, een
gezamenlijke onderneming
van General Electric en GEC.
De Britse General Electric is
grootaandeelhouder van Van
Berkel. Steyaert volgt Martin
Hall op, die in november vo-
rig jaar om niet nader be-
kendgemaakte redenen op-
stapte.

Akzo wijzigt topstructuur
ARNHEM - Akzo wijzigt zijn top-
structuur ingrijpend. De nieuwevoorstellen moeten ertoe leiden dat
het concern een grotere eenheid
wordt en effectiever en efficiënter
zal kunnen werken. Dit zei be-
stuursvoorzitter jhr. mr. A.A. Lou-
don woensdag in zijn nieuwjaarsre-
de. Binnen de plannen worden de
zout- en basischemiedivisie en de

chemiedivisie samengevoegd. Daar-
mee zal op 1 februari worden be-
gonnen. De zaak moet uiterlijk op 1
januari 1993rond zijn. Na de samen-
voeging kent Akzo nog vier groepen
(het woord divisie verdwijnt): che-
micaliën, coatings, vezels en farma-
ceutica. Boven het niveau van de
bedrijfseenheden zal nog slechts
sprake zijn van één ander niveau,

de 'Corporate Management Hol-ding. Loudon gafverder de conclu-sies aan van een studie die in 1991is verricht naar de sterke en zwakke
posities van Akzo. Hieruit blijkt datde sterke bedrijfseenheden 45 pro-
cent van de omzet omvatten en 80
procent van het bedrijfsresultaat.
Deze eenhedenzal Akzo handhavenen zo mogelijk verder versterken.

Geen duidelijkheid over fusie met Britisch Ariways

Detroit brengt KLM en
Northwest tot elkaar

HOOFDDORP - Pieter Bouw, pre-
sident-directeur van de KLM, ver-
wacht niet dat er voor eind januari
duidelijkheid zal zijn over de voor-genomen samenwerking met Bri-
tish Airways. Bouw zei dat tijdens
de eerste vlucMit van de KLM naar
Detroit. Bouw weigerde in de
hoofdstad van de Amerikaanse
auto-industrie in te gaan op de ge-
sprekken met British Airways.

Detroit is de elfde bestemming die
de KLM in Noord-Amerika mag
aandoen. De stadvormt een belang-
rijke schakel in de samenwerking
tussen Northwest Airlines en de
KLM, omdat Detroit een van de
thuishavens van de Amerikaanse
maatschappij is. Van Detroit ver-
trekken dagelijks meer dan 340
vluchten van Northwest Airlines
naar tal van bestemmingen in
Noord-Amerika. Voor de KLM be-
tekent deze bestemming dat er tal
van aansluitingen op haar net bij
komen.
Tijdens de eerste vlucht van de
Boeing 747-400 naar Detroit stond
echter niet de samenwerking tussen
Northwest en de KLM centraal,
maar veel meer de discussies over
een eventuele fusie met British Air-
ways. In het KLM-kamp weigerde
men ook maar iets te zeggen over
de onderhandelingen. Alleen de
mededeling dat eind januari meer
nieuws is te verwachten, kon wor-
den opgetekend.

Ook de vertegenwoordigers van
Northwest Airlines bewaarden het
stilzwijgen over een mogelijke deel-
name van BA in Northwest. Top-
man Al Checci ergert zich aan alle
speculaties over samenwerking.

„Tijdens onderhandelingen wordt
over wel 150 verschillende opties
gesproken. Die discussies in het
openbaar maken het alleen maar
moeilijker", aldus de NA-baas, die
wilde bevestigen noch ontkennen
dat hij met British Airways onder-
handelt. „Als alles rond is, zal er wel
opening van zaken worden gege-
ven."
Checci het er overigens geen mis-
verstand over bestaan dat hij een
fusie van BA en deKLM zou toejui-
chen. „Het zijn twee goedlopende
maatschappijen die uitstekend op
elkaar aansluiten. Bovendien zijn er
eerder samenwerkingen geweest
tussen Nederlandse en Britse be-
drijven die heel goed uitpakten."
De Northwest-topman zei een sa-
menwerking of fusie logisch te vin-
den. „In onze industrie zie je dat
kleine bedrijven niet overleven. Je
moet maatschappijen internationa-
ler maken. Dat is ook de reden voor
de samenwerking tussen NA en de
KLM."
Checci benadrukte dat Northwest
Airlines de afgelopen tijd nog geen
echte partner van de KLM was ge-
weest. Tijdens de vlucht en alleoffi-
ciële gebeurtenissen in Detroit was
nogal wat kritiek te horen over de
samenwerking. De KLM heeft een
belang van 20 procent in Northwest.

Checci, die als leek de luchtvaart-
wereld betrad maar het nu een van
de opwindendste banen in zijn le-
ven noemt, ging zelfs zover dat hij
een fusie tussen Northwest Airlines
en de KLM niet uitsloot. „Als een
fusie met de KLM noodzakelijk is
om de doelstellingen van North-
west waar te maken, dan moet dat
wat mij betreft ook maar gebeuren."

Onderhandelingen
Japan en VS vastgelopen

TOKIO - Japan heeft de Ameri-
kaanse president Bush gisteren la-
ten weten op het gebied van de
autohandel niet meer toe te geven
dan het tot nu toe heeft gedaan.
Hiermee dreigt het belangrijkste
onderdeel van Bush' missie spaak
te lopen.

Woordvoerder Marlin Fitzwater van
het Witte Huis omschreef de onder-
handelingen om Japan te bewegen
tot meer import van Amerikaanse
auto's als 'scherp. „We nemen ze
hard onder handen", zei Fitzwater
over de handelsbesprekingen in To-
kio tussen Bush en de Japanse pre-
mier Kiichi Miyazawa, die naar
verwachting gisteravond zouden
worden voortgezet. „Zij voelen de
nood en ze schreeuwen moord en
brand", zei de woordvoerder. Eer-
der had Bush met Miyazawa een
'strategie voor wereldgroei' opge-
steld. Het plan behelst stappen van
beide partijen om de eigen econo-
mie te bevorderen - Bush via een
pakket maatregelen dat hij al eerder
heeft gezegd te zullen onthullen in
zrjn State of The Union (toespraak
over beleidsvoornemens, een soort
troonrede) van 28 januari en Japan
via een plan ter bevordering van de
binnenlandsebesteding.

Bush zei over het plan tegen het tv-
station NBC dat het geen kant en
klaar programma voor bijvoorbeeld
'3.200 banen ergens' betrof. Wel zou

het 'heel wat banen' opleveren, en
een veel groter aantal dan het ge-
noemde, wanneer de maatregelen
aan beide kanten eenmaal hun be-
slagkrijgen, zei hij.

Miyazawa zei dat het Japanse plan
beoogde via uitbreiding van over-
heidsinvesteringen en andere maat-
regelen een groei van 3,5 procent te
bewerkstelligen.

Eerder hadden de vijfbelangrijkste
autofabrikantenvan Japan een plan
ontvouwd om de geringe import
van Amerikaanse auto's te vergro-
ten en meer Amerikaanse auto-
onderdelen te kopen. Kennelijk
.ging dat de Amerikaanse onderne-
mers die met Bush zijn meegeko-
men lang niet ver genoeg. Ook de
Japannerskarakteriseerden de han-
delsbesprekingen als 'zeer scherp.

De Japanse autofabrikanten zeiden
dat zij hun best zouden doen om
ongeveer 20.000Amerikaanse auto's
per jaar in Japan af te zetten en de
aankoopvan Amerikaanse onderde-
len te verdubbelen. Het plan zou
weinig afdoen aan het enorme han-
delsoverschot van 41 miljard dollar
dat Japan tegenover de Verenigde
Staten heeft opgebouwd en dat
voor het overgrote deel is veroor-
zaakt door de export van naar
schatting 1,75 miljoen Japanse
auto's naar de VS in het afgelopen
jaar.

" Personeel in een slagerij in Moskou moet duimendraaien. Ditmaal niet omdat deschappen leeg zijn, maar omdat dekopers wegblijven. De aanvoer van vleeswaren is rede-lijk maar de gestegen prijzen spelen de consument parten sinds het loslaten van de(staatsprijzen. Foto: Ap
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Ti I imbuy\ DaqblaJ«gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100

! Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met deI 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 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
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 dagelijksgelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
■Bron Cebuco Summo Scanner) Q79

Personeel gevraagd
Café - Bistro - Midgetgolf zoekt

vr. Compagnon
alleenstaand, tot 35 jr., liefst i.b.v. Horeca-papieren

Voor ml. 04755-1912, na 15.30 uur.

City-Tax 424242
vraagt voor direct, wegens uitbreiding activiteiten.

full-time en part-time Taxi-chauffeurs
Groepsvervoerschauffeurs

CENTRALISTEN
evt. WAO-ers of deeltijdwerkers

Sollicitaties na telefonische afspraak.

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.

Gevraagd
erv. brood- en banketbakker m/v
en leerling brood- banketbakker

Geen nachtarbeid.
Broekhem 69, Valkenburg. Tel. 04406-12146.

Mestrini Optiek
Wij zoeken een gediplomeerd

Opticien-Optometrist m/v
Wij bieden een afwisselende baan in een modern bedrijf.Onze werksfeer, uw salaris en secundaire arbeids-

voorwaarden zijn uitstekend.
Bent U geïnteresseerd, dan zien we gaarne uw reactie

tegemoet. Mestrini Optiek Meerssen/Kerkrade.
Tel. 043-643927 of 043-647701.
Limburgs Dagblad

vraagt

Bezorg(st)ers
voor Sittard, Munstergeleen

en Nieuwstadt
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
Baandert 16, Sittard. Tel. 046-515577.

Gevraagd ervaren
Pizzabakker

Balie-
medewerkster

va. 18 jaar, voor avonduren
Tel. 045-740797

2 Metselaars
Voor diverse projecten in
Zuid-Limburg. Metselwer-

ken Van de Kleut 8.V., tel.
045-311625, na 17.30 uur

045-325284
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
VERTEGENWOORDIGER
md. reinigingsprod. tb v.
prov. Limburg op MBO ni-
veau tot 45 jr. Inl. en soll.
Van der Noordt BV., post-
bus 650, 7600 AR Almelo.
Tel. 05490-21840.
Parttime POMPBEDIENDE
voor avonduren en weekend
Ift. 17/21jr. Fina Heerlen,
Beersdalweg 2, 045-221403. GROEPSVERVOER-
CHAUFFEURS MA/ gevr.,
liefst met ervaring. Taxi Ed
Slangen en Zn , Puntelstr.
32A, Simpelveld. Tel. 045-
-'l444'M
Met spoed leuk MEISJE
gevr. voor goedl. pnvé-huis
te Kerkrade. Hoge verdiens-
ten !! Tel. 045-425100.
Gevr. FRITURE-MEDE-
WERKSTERS voor zowel
overdag als 's avonds, liefst
ervaring en eigen vervoer.
Tel. 045-457845.
CafetariaSnackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. voor maandag
en/of woensdag plus 1 of 2
afwisselende dagen. Tel.
045-213451.
CHAUFFEURS fulltime MA/gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.

Ervaren PORTIER ge-
vraagd voor Dancing voor
vrijd. en zat. Inl. 045-213350
Gevr. met spoed gezellige
HUISHOUDSTER 50-55 jr.
bij een zelfstandig blinde
man. Gratis kost en inwo-
ning. En maandelijkse ver-
goeding. Auto beschikbaar!.
Referenties vereist!. Na
20.00 uur, 043-647796.
Slager van MELIK, kan een
gemotiveerde verkoopster
plaatsen voor plm. 32 uur
p/w. Bent U geïteresseerd
en onder de 20 jr.. Kom dan
even langs, of bel voor een
afspraak. Slagerij van Melik,
Molenbeekstr. 2, te Sittard.
Tel. 046-517186.
Bij keurslager Jos en Pierre
van Melick te Hoensbroek is
er plaats voor een SLAGER/
worstmaker op full-time ba-
sis U treft een gemotiveerd
team aan, onlangs nog zeer
succesvol bij de slagersvak-
tentoonstelling in Utrecht.
Neemt u a.u.b. tel. contact
op met Van Melick Food-
group tel. nr. 045-229322,
en vraagt u naar Mevr. Karin
Cremers.
Avon-Cosmetics Nederland
vraagt vrouwelijke CONSU-
LENTES, goede bijverdien-
ste, Nederlandse boekjes.
Tel. 04920-50378.
BEZORGERS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.
ROADSTAR vraagt op korte
termijn pijpfitters, machine-
bankwerkers, monteurs, en
grondwerkers voor div. wer-
ken. Sollicitaties tijdens kan-
tooruren: 045-231145,
overige uren: 045-226346.
Beauty Escorts zoekt enkele
representatieve meisjes, die
het een prettig idee vinden
om bij een organisatie te
werken die al 10 jaar bestaat
Als je het type bent dat zelf-
standig wil werken op beter
nivo en bijv. niet je tijd inclubs wil verdoen, bel dan-
-077-548887.

Zelfstandig werkende
BROOD-BANKETBAKKER
en leerjongen gevraagd.
Freed Franssen, Kerkstraat
11, Vaals. Tel. 04454-1407.
BEZORGERS gevr. min. Iftd
15 jr. voor Sittard, Simpel-
veld, Brunssum (Langeberg)
en Heerlen. 045-257974.
CHAUFFER gezocht voor
internationaal voor meer-
daagse ritten met groot rij-
bewijs. Tel. 045-427444.-
Slager van Melik kan een
gemotiveerde VERKOOP-
STER plaatsen voor ca. 24
uur per week. Bent u geïnte-
resseerd en onder de 20
jaar, kom dan even langs of
bel voor een afspraak. Sla-
gerij van Melik, Bautscher-
weg 31, Heerlen. Tel. 045-
-412771.
Bijverdiensten: privé
CHAUFFEUR gevr., Ift. 30-
-35jr., in bezit v. auto, ook
weekends, in Heerlen. Pb.
594, 6400 AJ Heerlen.
Gevr. FRITURE-HULP MA/,
leeft. 18-19 jr. Fulltime voor |
friture in Sittard. Tel. 046- |
513383/519390. (
BARMEISJES gevr., garan-
tieloon mogelijk en vervoer
gratis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
MEISJE gevr. voor privéhuis
intern mog. Inl. 045-721759
Rest.houder zoekt M/V I
BUFFETBEDIENDE en/of \
serveren. Telef. na 17.00 \
uur 046-374330/374076.

Bureauorganisatie biedt aan
Een nieuw concept voor de
startende-, jonge- en ex-
panderende ONDERNE-
MER. Wij bieden tl. 'be-
drijfsruimte, 'telefoon- en
faxservice, 'verzorging van
uw boekhouding, 'bedrijfs-
advisering, zowel op be-
drijfstechnisch als juridisch
niveau. Door dit concept zijn
investeringen uwerzijds zo
goed als nihil. Ons Honora-
rium is nader overeen te
komen en voor u zeer aan-
trekkelijk. Br.o.nr. B-0150
LD., Postbus 2610, 6401
PC, Heerlen.
Bureauorganisatie zoekt
voor een recentelijk overge-
nomen Art Gallery een MA-
NAGER met kunstervaring
of een kunstenaar met ma-
nagementgevoel. Hij/zij zal
de in- en verkoop en het
management v/d gallery
gaan leiden. Het salaris zal
zijn opgeboud uit een basis-
loon en een provisieregeling
Br.o.nr. B-0149 L.D., Post-
bus 2610, 6401 PC, Heerlen
BARDAMES gevr. v. bar in
Hoeselt Belg. int. mog. Tel.
09-32.11492330.
Gevr. BROOD/BANKET-
BAKKER en/of leerling
brood/banketbakker. Bakke-
rij Packbier, tel. 045-241202

Personeel aanbod
Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED, pr.n.o.t.k.
Wordt gehaald en gebracht.
Tel. 045-317669.

Bent u:
21 jaaren ouder

minimaal 5 uur per week beschikbaar

Heeft u:
een brede belangstelling

sociale vaardigheid

Wilt u:
uw tijd zelf indelen

graag met mensen omgaan
Dan:

is enquêteren iets voor u.
Enquêteurs van het NIPO houden wekelijksvraag-
gesprekken met de Nederlandse bevolking over tal

van onderwerpen voor verschillende
opdrachtgevers.

Bent u geïnteresseerd, schrijf dan voor informatie
naar: Nipo, Barentszplein 7,1013 NJ Amsterdam,

t.a.v. Fieneke Cannemeijer.

HUIPCD
Nederlands Instituutvoor de Publieke Opinie en het marktonderzoek b.v.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. WONING 2-3
slaapk., Heerlen/Hoens-
broek/Brunssum, huupr. v.a.
’400,-. Tel. 045-714802
Te huur gevr. voor net gezin
met 2 schoolgaande kinde-
ren, WOONHUIS met 3
slpks. omg. Schaesberg-
Heerlen-Brunssum, evt.
overname geen bezwaar.
Br.o.nr. B-0142, LD, Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
APPARTEMENT te huur
gevraagd te Heerlen. Tel.
045-415833 na 18.00 uur.
Ouder echtpaar (zonder kin-
deren) zoekt VRIJSTAANP
woonhuis te huur, omg.
Heerlen-Brunssum-
Schaesberg. Hoge huur
geen bezwaar. 045-226146.

bouwmat./machlnes
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELPEUREN, 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
Mobiele benzine-agregaten
SANKEY, 10 KVA, 220 V,
50 Hertz, pst. ’ 2.000,-; 5-6
KVA, 220 V, 50 Hertz, pst.
’1.500,-, in nw.st., ex-leger
Tel. 04923-61953.
Mobiele dieselagregaten
BROCKHOUSE 10 KVA,
220 V, 50 Hertz, in nw.st.
ex-leger, per st. ’ 3.500,-,
per 10 st. ’3.000,- p.st. Tel.
04923-61953.
Mobiele dieselagregaten
MEADOWS 4 cyl. 27.5 KVA,
220/380 V, 50 Hertz ex-le-
ger, in nw.st. per st.
’4.500,-, per 10 st.
’4.000,- p.st. 04923-61953
Super-aanbieding VLOER-
TEGELS 30x30 cm, 1e keus
bekend merk, ’29,50 p.m2,
lijm en voegsel gratis. De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970

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
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
15 jaar vaste rente! 8,9% of
9,1% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
SCHAESBERG, Kieskoel 6.
Mooi gelegen eengezinswo-
ning met 3 slaapkamers,

’ 136.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Briandstr. 45.
Goed onderh. woonhuis met
garage, 3 slpks., badkamer
met ligbad en 2e toilet,

’ 118.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
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
REPARATIE wasmachines
met garantie! Gespee. Miele
Toenbreker, 045-325819.

Landbouw en Veeteelt

I Heren suikerbietentelers. Kwaliteitsverbetering, hoger suikergehalte en winbaarheid
Bestel bewust een kwaliteitsras van HILLESHÖG

Een goede basis om een opbrengst van topkwaliteit
met hoogste bietenprijs te oogsten.

Hilde - Furore - Accord
Rassen met de beste eigenschappen.

I Ware koplopers waar het gaat om hoog suikergehalte,
laag gehalte aan K, Na en Alpha-Amino N,

hoge winbaarheid en weinig grondtarra.
Hilton nieuw bietenras

Hoogste financiële opbrengst.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Voer aan al uw vee het bij-. voeder SAVITA. Uw vee
haalt met Savita 25% meer
rendement uit uw ruw- en
krachtvoeders. Hierdoor ho-
gere produktie en betere ge-
zondheid. Probeer het zelf
maar uit. Reeds velen voe-
ren Savita met sukses. Cus-
ters, B.V. Dicteren. 04499-
-1341. Ook het adres voor al
uw veebenodigheden.

Transacties
SATELIETSET: 80 cm alu
schotel, 99 kan. stereo-ont-
vanger, Inb 1.2 db, 15 mtr.
kabel, 1 jaar omruilgarantie,

’ 859,-. Bel voor info Han-
delsonderneming La Lau tel.'02946-1706.
T.o.a. FRITUURRESTAU-
RANT "'t Kuipke", zonder
woonruimte, goede klanten-
kring. Tel. 0932-11753227.

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. ’ 50,- 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.

OG te huur
Te huur GARAGES te Ey-
gelshoven. Tel. 04458-1663

Speelgoed
Te k. uitgebr. hoeveelh.
PLAYMOBIL en lego, ook
ruimtevaart, t.e.a.b. 04493-
-3972 na 17.00 uur.

Kamers
Te huur goed gemeub. zit
slpk. te KERKRADE, Pan-
nesheiderstr. 1.
Gevr. KAMER in Geleen v. 2
werkende meisjes. 046-
-745865. Wij zijn bereid 3
mnd huur vooruit te betalen.
Pension de Hees heeft nog
'n KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
Te huur KAMER in Sittard.
Te bevragen 04498-54002.
Te huur kamers, Akerstraal
Noord 216, HOENSBROEK.
Gevraagd met spoed kamei
in HEERLEN-Centr. Tel.
01720-93703.
KAMER te h. met vol pens.,
huiselijk verkeer in bewas-
sing. Tel. 045-753136.
KAMER (Bxs) te h., eigen
kitchen., in goede buurt te
Schaesberg, 5 min. van sta-
tion en bus, Ifst. werk. o)
stud. persoon. 045-311288.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto's
Honda Civic 1.5i16 klep '90
Ford Siërra 1.8CL aut. '88
Ford Escort XR3i 1600 '88

BMW 324 D zilver '87
Fiat Tipo 1.4 IE blauw '90

Uno 45 S IE 15.000 km '90
Fiat Uno 45 IS groen 89
VW Polo 1.3) 1e eig. '89
Lancia VlO IE nw.st. '89
Opel Corsa grijs kent. '85

Ford Escort 1100 Bravo '84
Ford Fiësta 1.11 rood, '91

Peugeot 305 Break GR '86
BMW3IBi spec. uitv. '83

Opel Kadett 1.3) antr.met '89
Allen i.z.g.st. Div. inruilers,

reparatie, onderhoud,
APK-keuringen, 100% fi-

nanc, inruil mogelijk,
bovag-garantie Autobedrijf
J. Osojnik & Zn

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. Citroen CX Diezel, bwj.
'87, iedere keuring toege-
staan. Tel. 046-741102.
Mooie PORSCHE 924, div.
extra's i.z.g.st., ’ 8.500,-.
Vliegveldweg 62, Beek.
Te k. ESCORT XR3 i.z.g.st,
bwj. '81, pr.n.o.t.k. Vlieg-
yeldweg 62, Beek.
Te k. PONTIAC Catalina,
bwj. 1959, i.g.st., ’ 10.000,-.
Tel. 04406-12289/ 16769.
INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.
Te k. mooie Opel KADETT
GSi-look, bwj. '86, pr.n.o.t.k.
Tel. 046-756144 na 18 u.
Te k. AUDI Quattro coupé
GT 5, bwj. '81, in st. v. nieuw
pr. n.o.t.k. 046-527125.
Weg. omst. te k. MERCE-
DES 280 TE staionwagen
'81, ’8.950,-. Inr. mog. Tel.
045-226433
Ford GRANADA 2.5 diesel,
nw. motor, bwj. '83, iets
spuitwerk, ’ 1.950,-. Tel.
045-226433.
Opel KADETT 1.3, bwj. 86,
i.z.g.st. Koopje! ’ 7.750,-.
Tel. 045-226433.
Wij betalen ’ 500,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. gevr. VW KEVERS
1303, voor restauratie. Tel.
045-423199.
Te k. Opel RECORD 18 S,
bwj. 1983, APK 12- '92, i.z.
g.st, ’ 4.900,-. 045-244963
Te koop RENAULT 25 V6-i,
autom., bwj. jun. '85, APK
tot juli 1992, duurste uitv.
met alle extra's (airco., crui-
se control, electr. ramen/
spiegels/stoelen, boordcom-
puter.etc.) I.z.g.st. Prijs: n.o.
t.k. Tel. 045-723826.
Te k. Ford SIËRRA Combi
2.0, '88, 55.000 km. Veel
extra's. Dorpsstr. 9, Sittard.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Te k. Opel CORSA wit, bwj.
'84, APK, ’5.800,-. Tel.
04493-4870.
Te k. Opel ASCONA 1.6
automatic, 1980. Dorpstr.
28, Landgraaf
Te k. Ford FIËSTA. bwj. '83,
i.z.g.st. met of zonder LPG,
vr.pr. ’ 3.750,-. 045-274561
Te k. apart mooie BMW 325 i
bwj. '86, Schnitzer, met style
pakket, verlaagd enz. Tel.
04492-5473
Te koop AUDI 80 LS, bwj.
'81, i.pr.st, vr.pr. ’2.000,-.
Tel. 045-225516.
AUSTIN Maestro LX type s-
drs., '85, nw. model, i.z.g.st.,
’4.250,-. Tel. 045-413287
BMW 320i, metaliclak, get.
glas, sportv., verlaagd, auto
is 100% in nw.st., tel.
04408-1393.

BMW 316 1800 CC, 5-bak,
bwj. '87, wit, 4-drs., vr.pr.

’ 18.000,-. 04406-40749.
Chevrolet CELEBRITY, 6
cyl., aut, LPG 83, ’6.900,-
Tel. 045-211071.
CITROEN BK 14, '88,
55.000 km, i.z.g.st., rood,
’11.750,-. St. Gregoriusln.
12, Brunssum. 045-250563
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978. _
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.

Occasions zoals
het hoort.

Renault 5 TL 1985
Volvo 340 autom 1984
Citroen Visa 1986
Nissan Micra autom 1986
Toyota Corolla 1986
Citroen AX 1989
Opel Kadett 5-drs 1987
Seat Ibiza 1200 1989
Ford Fiësta 1100 1989
VWGolf 1.3 div. extra's 1987
Peugeot 309 1988
Alfa Romeo 33 Bleu 1989
Mitsubishi Lancer 1988
Ford Fiësta 1.4 1989
Opel Kadett 1.4 5-drs 1989
Citroen BK 1400 1985 t/m 1989
Citroen AX GT inj 1990

Te k. BMW 316i, 2-drs.,
m.'B9, div. extra's, vr.pr
’21.500,-. Inl. 045-460445.
Te k. BMW 735iautomaat,
bwj. '80, in uitst. st. Duurste
uitv. met electr. schuifdak,
ramen en spiegels, metalic,
lichtmetalen velgen, Bavaria
radio cass.instal. Weinig
km's. Tel 045-424880.
HONDA Accord 2.0 EK atT
tomaat, m. '89, blauwmet.,
luxe uitv.," i.nw.st., vr.pr.

’ 16.500,-. Inl. 045-455778.
Te k. van part. Honda CIVIC
1500 GL, bwj. '85, i.z.g.st.
Tel. 045-422358.
Honda CIVIC de Luxe, bwj.
'84, APK, als nieuw, verbr.
1:17, koopje! 045-444541.
Te k. MERCEDES 230E,
electr. ramen, schuif/kanteld
sportv., alarm, autom.,
133.000km, i.z.g.st. bwj. nov
'85, ’ 27.500,-. 045-457845
Te k. Mitsubishi GALANT
1.6 GL, bwj. 2-'BB, APK
2-93, LPG, lichtbruinmet.,
in perf.st van onderh. Inr.
auto of caravan mog., vr.pr.

’ 10.950,-. 04754-85676.
Te k. NISSAN King-Cap,
bwj. '89, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-443493.
KADETT 1.2 S '86, GSi pak-
ket ’9.750,-; Kadett 16 D
'86 ’9.250,-; Ascona 1.6
HB '83 ’3.750,-; Rekord
automaat '79 ’950,-; Escort
'81 Van ’1.950,-, mr. mog.
Tel. 045-211071. Overbroe-
kerstr. 54, Hoensbroek.
Opel KADETT GT 1600 bwj.
'85, nw. model, GSi uitgeb.,
compl. Manzel sport uitl.,
Rally sportvlgn. en vleugel,

’ 9.750,-. Tel. 045-327686.

Te koop BMW 316 bwj. '81,
i.z.g.st., vraagpr. ’ 2.950,-.
Tel. 045-415460.
In abs. nw.st. Fiat RITMO,
bwj. '79, APK 92, pr.

’ 1.250,-. 045-226773.
Ford ESCORT 1.3 Laser ty-
pe 5-drs., bwj. '84, i.z.g.st,
’6.250,-. Tel. 045-413287.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80-'B5, ook schade met
RDW vrijwaring. Gratis op-
halen. Tel. 045-423199.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Honda Accord 20
EX '88 ; Honda Civic 1.3 s-
bak'B4; Ford Siërra 2.3 DL
5-drs. '84; Fiat Uno 45 S, s-
bak, '85; Rover 3500 Van
der Plas '83 Citroen Axel 12
TRS '85; Suzuki Bus geel
kent. '83; Mercedes 200 D
'78; Nissan Cherry 1.3 L 12-
-'B2; VW Golf GTi 5-bak
sportw. '82; VW Golf diesel
'82; Porsche 924 i.z. g.st.
'76; Volvo 343 GL autom.
'80; Nissan Sunny '83; Ford
Escort 1.3 L '81; Opel Kadett
Caravan 12 S '80; Mitsubishi
Colt GL '82; Opel Manta CC
2.0 Sautom. '80; BMW 316
LPG '82; VW Jetta 4-drs 1.6
S '80; BMW 320-6, LPG, i.z.
g.st. '78; Renault 18 TS
Combi '80; Ford Taunus 16
L 80 ’950,-. Inkoop, ver-
koop financiering, div. inrui-
lers. Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zat. 10-17 uur
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Proficiat "Noen is 't ewel
Abraham viëtsieg"

wxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
Wij betalen ’ 500,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
O.K. CARS biedt aan: Golf
Sprint 1.6 '82; Golf diesel
1.6 '84; Opel Kadett 1.2 '83,
5-drs.; Opel Kadett 1.3 '86
LPG, 3-drs.; Corsa 1.2 '86,
3-drs.; Kadett Berlina '81, 3-
drs.; Ford Escort 1.1 '83;
Ford Escort XR3i '85. Verl.
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
Te k. Opel KADETT 13 NLS,
bwj. '87, in nw.st., vr.pr.

’ 14.950,-. Tel. 045-272802
Te k. Opel KADETT 1200N,
bwj. laatst '80, APK tot 5-92
’1.850,-. Tel. 045-419749.
Te k. Toyota COROLLA 1.3
XL HB, kleur rood, bouwjr.
mei '88, i.z.g.st., div. extra's,
5-bak. Tel. 04459-1727.
Te koop RENAULT 25, bwj.
'85, LPG. Kouvenderstr. 196
Hoensbroek. 045-231486.
Automaat ROVER 213 SE
1300 cc, m. '87, 4-drs., klein
en zuinig, aparte auto,
’8.350,-. Tel. 046-751234,
na 18.00 uur.

Opel KADETT 1.6 D diesel
bwj. '84, ’ 5.750,-. Tel. 045-
-254434, na 18.00 uur. J\
PEUGEOT 305 GL bwj. éa ■blauwmet., ’ 4.000,-. Tel.
045-254434, na 18.00 uur. J
Te koop GOLF 1600 Diesel,
bwj. '80, kleur wit. Tel. 045-
-720729. I
l.v.m. aanschaf lease-auto
te koop Ford SIËRRA Se-
dan '88, zwart, ged. Cos-
worth uitv., centr. vergrend-
en alarm met afst.bediening.
LPG. Tel. 045-215990.
Ford ESCORT User bvj
'86, 1e eig., 5-drs., 5-bak
APK, bijz. mooi, ’7.650,--
Tel. 045-454087. .
Te k. weg. auto van de zaaK
Opel ASCONA 1.6 LS, bwj-
'B6, grijsmet, weinig km, i"
pr.st. Tel. 045-723714.
Te koop zeer mooie Toyota
STARLET, bwj. 7-'B2, APK
7-92. Tel. 045-228398.
Te k. VW SCIROCCO, bwj-
'B2, km.st. 97.000, kl. goud-
met., pr. ’ 9.000,-. Tel-
-04455-1587.

1' ■■■- -*

Auto onderdelen en accessoires

Draagkrachtige
Bedrijfsimperiaals

* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen
* onwrikbare bevestiging op de auto

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding
* Perfecte bevestigingsmogelijkheden

" gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

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

Als u ons voor 12 uur , , , u,O
's morgens belt, staat uw geb^
PICCOLO de volgende dag ThJpZ rl l^liT*al in het Limburgs Dagblad 39, Heerlen. 045-222675.
Tel. 045-719966. zie verder pagina 16

Veelzijdig voordeel
Op computergebied is Vogelzang Professioneel op voorraad. Vogelzang biedt bovendien maatwerk op
geautoriseerd dealervan alle vooraanstaande merken, het gebiedvan (tele)communicatie. Kortom, 1000 m 2
Zoals IBM, Tulip, Laser, Tandon en Toshiba. Van net- expertise in telecommunicatie en automatisering
werk tot laptop en notebook. Daarnaast is alle randap- Alles opvoorraad en altijd tegen de scherpste prijzen,
paratuur plus deaccessoires en de benodigde software De veelzijdigheid in ons voordeel ziet u hieronder.

'ma°'lSSßßS^ r ""l^^^^^^i lancJon-

TANDON 286/NPERSONAL COMPUTER
" =^

Een aantal demonstratiemodellen voordelig ge LASER 386 PERSONAL COMPUTER TANDONPCA 12SL PERSONALCOMPUTER
prijsd. Technische specificaties: Slim line i« /eer snelle en complete computer in desktop be- Ideale computer voor kleinzakelijke en educatieve
nal computer, 80286 processor met een kloksnel- huizing Technische specificaties: 30586 pro toepassingen. Technische specificaties: AT
heid van I? MHz, standaard 1 MB RAM op de cessor, 20 MHz klokfrequentie. 2 MBRAM intern 80286 processor met 12 MHzkloksnelheid. 640
systeemkaart, uit te breiden tot 4MB op hel 111 geheugen, uitbreidbaar tot 16 MB, 64 KB cache KB intern geheugen, 5'A inch 1 .2 MB drive. 12"
derbord. de systeem BIOS biedt allefuncties voói geheugen. 101 key toetsenbord met keyboard monochroom flatscreen monitor. 101 toetsen-
automatisch instellingvan schijfstations Seriëleen lock. 1 x5'A" 1.2 MB disk drive, 40 MB hard disk, bord. 1 Parallelleen 2 seriëlepoorten. Inklusief re-
parallel aansluitingen. I xi'/iinch 1,44 MBdisket- parallel en seriële interfaces, VGA monochroom set knop, MS-D054.01, bedienings-en installatie-
testatjon, 40 MBvaste schijf. 2vrije I6lnt ATslots monitor. Art.nr. 7826 Handleiding Art.nr 8312
Zonder verpakking. Art.nr. 4836 VOGELZANG *\W±*>£\ VOGELZANG *ê f*t\W"
VOGELZANG *)^<f C PROttSSIONELLPRIJS AWtfU PROEESSIONEEI PRIJS IOSjS
PROEESSIONEELPRIJS ZOIO IxcTir^ E XCL. BTW

WWW

EXCL. BTW

ÈIIILASER=^^ [j|jjï TU|OD
R computers,-

L^—„^MMM„.MM,^^.^ IBM PS/2 30-H3l PERSONAL COMPUTER "

De PS/2-computers van IBM hebben een sterk ver- TULIPDC2B6 PERSONAL COMPUTER
LASER AT3X COMPUTER beterde prijs'kwaliteitsverhouding Zijn bruikbaar Kwaliteitsprodukt van Nederlands fabrikaat. Tech-
Universele desktop personal computer. Techni- voor alledaagse funkties, zoals tekstverwerking Is nische specificaties: 80286 microprocessor
sche specificaties:. 80286 processor, klokfre- zeer geschikt om als werkstation in een netwerk te 12të MHz kloksnelheid, IMB standaard geheu-
quentie 16 MHz, IMB RAM, intern geheugen uit- dienen Technische specificaties: Intel 80286 gen uitbreidbaar tot 18 MB op het moederbord,
breidbaar tot 8 MB op het moederbord. 14" processor (10 MHz). 1 MBRAM. 30 MB hard disk, geïntegreerde hard disk en snelle VGA controller,
monochroom monitor op draaivoet, 1 x 32" 1,44 3'A inch disk drive, VGA adapter en IBM Bbos 3ft " 1.44 MBfloppy drive. 40 MB hard disk. VGA
MB floppy disk drive. 40 MB hard disk. Inkl. MS- zwart/wit beeldscherm. Parallel en seneel aanslui- paperwhite monitor met verstelbare voet. MS-
DOS 4.01, GW Basic, PC Tools de Luxe 6.0 en .ting Muisaansluiting MS-DOS 3.3 en uitgebreide DOS. GW Basic. MS Windows 3.0. muis. Systeem
Windows 3.0. Art.nr. 3657 gebruikershandleiding Art.nr. 6967 Password Protection Art.nr 8637
VOGELZANG >f O VlA VOGELZANG 4%4V*t2 VOGELZANG »■(■ ■
PROEESSIONEELPRIJS 10*t9 PROEESSIONEFI PRÜS fcdfc ’Ö PROEESSIONEELPRIJS Km #W«#
EXCL. BTW EXCL. BTW EXCL. BTW

v ,* uocELznnc
Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen Tel. 045-740382, fax 045-742528. Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur. L
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Joegoslavië
Joegoslavië, jarenlang een ver-
trouwd vakantieland voor veel
Nederlanders, kan door een af-
schuwelijke burgeroorlog voor-
lopig wel worden afgeschreven.
Behalve het nieuws over de vele
doden, sloeg vooral het bericht
dat vernielingen waren aange-
richt in het centrum van Du-
brovnik als een bom in bij de
velen die herinneringen hebben
aan deze prachtige oude stad.
Toch wordt in de nieuwe repu-
bliek Kroatië, temidden van alle
leed en verwoestingen, al ge-
Werkt aan de toekomst van het
toerisme. Minister A.M. Popovic
zal vandaag tijdens een perscon-
ferentie op de Vakantiebeurs de
Plannen komen toelichten.
Een factor waar het toerisme
verder negatieve invloeden van
mag verwachten, is het sterk op-
komende moslim-fundamenta-
üsme in de Noordafrikaanse
landen. Vorig jaar zijn, tijdens de
Golfoorlog, Nederlandse toeris-
ten in Tunesië al zodanig lastig
gevallen dat zij voortijdig moes-
ten worden teruggehaald.
Kortom, op afstanden van een
Paar uur vliegen begint het aan-
tal reisdoelen wat in te krimpen.
Verder weg dan maar, lijkt de
conclusie. Maar de cijfers over
1991 gaven slechts een heel be-
scheiden toename te zien van het
boekingspercentage voor verre
bestemmingen. Griekenland zal,

na de klap van vorig jaar, het ko-
mend seizoen het toevluchtsoord
worden voor ontelbare Neder-
landers. Turkije, nog zwaarder
aangeslagen door de Golfoorlog,
zit vrij sterk in de lift, maar inge-
wijden geloven toch niet dat het
boekingsniveau van 1990 kan
worden gehaald. Spanje beleeft
enorme hoogtepunten met de
Olympische Spelen in Barcelona
en de Wereldtentoonstelling in
Sevilla, de prachtige Andalusi-
sche stad waar Columbus aan
zijn grote oversteek begon. De
vraag rijst in hoeverre deze eve-
nementen overlast zullen opleve-
ren voor de gewone vakantiegan-
ger.
Frankrijk zal ook in 1992 veruit
de populairste bestemming blij-
ven, daarover hoeft geen enkele
twijfel te bestaan.
Nederland zelf timmert nog na-
drukkelijker dan anders aan de
weg als 'Bloemenland', met als
grote attractie de Wereld Won-
dertuin Floriade in Zoetermeer,
die begint op 10 april en eindigt
op 11 oktober.

Openingstijden van de Vakantie-
beurs in Utrecht: tot en met zon-
dag 12 januari, dagelijks van 9.30
tot 17.30 uur. De toegangsprijs
bedraagt f. 12,50, 55+ en kinde-
ren van 4 t/m 11 jaar f. 10,-.

" Joegoslavië is het
voorbeeld van hoe
snel zaken kunnen
veranderen in het
toerisme. Dubrov-
nik, de stad waar-
aan veel vakantie-
gangers mooie
herinneringen be-
waren, is deels ver-
nield.

Gratis treinkaartje
bij vliegvakantie

Oe Nederlandse Spoorwegen ge-
Ven gratis retourtjes Schiphol
aan mensen die in de maand ja-
nuari een vliegvakantie boekenbij een NS-reisbureau. De bedoe-
ling van de actie is om het trein-
verkeer naar de nationale lucht-
haven te stimuleren.
De aanbieding geldt voor ieder-

die deze maand op één vande 27 NS-reisbureaus een vlieg-
vakantie voor het komende zo-
merseizoen boekt. De gratis
treinkaartjes zijn te gebruikenvanaf elk NS-station in Neder-
land. Bovendien zijn de kaartjes

dag voor vertrek tot een dag
°-a aankomst geldig.
Op dit ogenblik maakt 23 pro-
cent van alle luchtreizigers ge-
bruik van de trein om naarSchiphol te komen. De NS
streeft er naar in het kader vanbet Plan van Aanpak Schiphol
el Omgeving veertig procentvan alle luchtreizigers in de trein
te krijgen.

Actie voor Canadees
toerisme in Vaals

Kasteel Vaalsbroek en Va-
kantieresort Hoog Vaals
staan van 16 tot en met 19

januari in heiteken van Ca-
nada. Het Cnadees depar-
tement van toerisme en
cultuur heeftdeze plek uit-
verkoren om^anada toeris-
tisch aan deman te bren-
gen.

Een delegati van honderd
Candadezen ontvangt tij-
dens deze teristische pre-
sentatie zesbnderd Duitse,
Franse, Belgsche en Neder-
landse touro eraters.

Volgens hel management
van Hoog Vials en Vaals-
broek is het Met zo vreemd'
dat Vaals geozen is als lo-
catie om Caiada te promo-
ten. De toeistische infra-
structuur, d( landschappe-
lijke vergelijkbaarheid met
Atlantic Canda en de cen-
trale ligging ran Vaals zou-
den aan dcc keuze ten
grondslag ligen.

" Bij kasteel Vaalsbroek wappert volgende jeek de Cana-
dese Vlag. Archieffoto: FRITS WDDERSHOVEN.

tijdje vrij

Tot en met zondag vakantiebeurs in Utrecht

Twijfels in Vrolijke
wereld zonder grenzen5

DOOR ANDRE MARINUS
De grote Nederlandse touroperators presenteren zich vol
optimisme op de Vakantiebeurs in Utrecht. Het aantal
standhouders in deze vrolijke wereld zonder grenzen is
met ruim honderd gegroeid tot rond 800; verkeersbureaus
Van 50 landen en 126 Nederlandse touroperators. Bij al het
optimisme van de deelnemers is wel een aantal kantteke-
ningen te plaatsen. De toeristenindustrie heeft de laatste
tijd herhaaldelijk moeten ervaren, dat zekerheden in de
Woelige wereld van vandaag razend snel kunnen verande-
ren in twijfels en fiasco's.

Soms zijn ook flinke misrekenin-
gen gemaakt. Toen het IJzeren
Gordijn werd weggehaald, zag
"Menigeen geweldige toeristische
Perspectieven in Oost-Europa,
totdat na enige tijd duidelijk
Werd dat de benodigde accom-
modatie en infrastructuur daar
ftog bij lange na niet aanwezig
Waren. En nu doetzich het onge-
looflijke verschijnsel voor dat de
Sovjetunie zo maar heeft opge-
houden te bestaan. Westerse
reisorganisatoren die in deze om-
geving nu, ondanks de chaoti-
sche politieke situatie en de
Voedselschaarste, toch aan de
slag willen, moeten eerst de weg
Zien te vinden naar op dit mo-
ment veelal nog onbekende in-
stanties en particulieren in de
diverse republieken.

Ondernemen overwegen voorlichting in rekening te brengen
Reisbureaus klagen over 'last-minute'

DOOR THEO HAERKENS

Een weekje Costa del Sol voor twee personen kost de snelle beslisser komend weekeinde 525 gulden per
'persoon, inclusief appartement. Wie drie maanden geleden boekte, is duurder uit en was voor hetzelfde
appartement 560 gulden kwijt. Zekerheid kost geld, dat weet iedere vakantieganger. De avonturier die
het laatste moment afwacht en dan zijn reis boekt, kan 's zomers soms wel honderden guldens besparen,
maar loopt ook het riscio dat hij helemaal niet weg kan.

De zogenoemde last-minute boe-
kingen zijn reuze aantrekkelijk
voor mensen die het niet uit-
maakt of ze hun vakantie door-
brengen onder de Griekse, de
Spaanse of de Tunesische zon.
De reisbureaus zijn er een stuk
minder gelukkig mee, omdat rei-
zen tegen dumpprijzen hun min-
der opleveren, terwijl er even-
veel werk voor moet worden
verricht.

vaartmaatschappijen en hote-
liers en in het voorjaar proberen
ze hun reizen via de reisbureaus
aan de man te brengen.
Omdat iedereen zo min mogelijk
risico wil lopen en snel zeker-
heid wil, gelden er vervaldata
waarop de touroperator vast zit
aan zijn afspraken. Te veel be-
stelde vliegtuigstoelen kunnen
niet meer worden afgezegd en
gereserveerde hotelbedden moe-
ten worden betaald. Na zon ver-
valdatum probeert de touropera-
tor zijn stoelen en bedden tegen
elke prijs te slijten om in elk ge-
val geen verlies te lijden. En dat
is het moment dat de voordeel-
reizen op de markt komen.
Handige vakantiegangers maken
daar gebruik van en zitten in het
vliegtuig heel gezellig te keuve-
len met iemand die honderden
guldens meer heeft betaald.
Maar de vakantieganger die nu
echt het Alhambra wil bezichti-
gen in Granada of zijn zinnen
heeft gezet op het beklimmen
van de Akropolis in Athene, kan
het risico niet lopen dat hij hele-
maal niet weg kan.

De vierduizend reisbureaus in

Nederland hebben zelf geen
greep op deze ontwikkelingen.
Zij zijn tussenpersoon tussen de
ontwikkelaars van de reizen en
de consument. Niet voor niets
gaan er in de branche stemmen
op om elke handeling, dus ook
het verstrekken van informatie,
afzonderlijk in rekening brengen
aan de consument. „Zon nieuw
tariefsysteem maakt ons een
stuk minder kwetsbaar."
Drs G. Couvreur, die bij de
ANVR het woord voert namens
de touroperators, denkt dat dat
nogal meevalt. Hij wijst erop dat
slechts drie procent van de men-
sen die op een laat tijdstip hun
reis boeken, werkelijk met kor-
ting op vakantie gaan. In die zin
gaat het om een beperkte groep.
Couvreur onderschrijft dat de
reisbureaus afhankelijk zijn van
de touroperators, maar wijst
erop dat een operator die er niet
in slaagt 95 procent van zijn stoe-
len te bezetten, net zo goed har-
de tijden doormaakt. „Dat houd
je geen drie jaarvol." De verwij-
tende toon die Toerkoop aan-
slaat, vindt hij dan ook niet te-
recht. „Vraag en aanbod bepalen
de prijs op de markt.

Deze week bond Toerkoop, een
organisatie van 70 kleinere zelf-
standige reisbureauonderne-
mers, de kat de bel weer eens
aan. De leden van Toerkoop vin-
den dat de touroperators moeten
ophouden tegen dumpprijzen
vliegtuigstoelen en hotelbedden
aan te bieden. „Het is niet fair te-
genover de mensen die bijtijds
boeken dat anderen zo goedkoop
meekunnen," verwoordt Toer-
koop-directeur S. Diender de
bezwaren.
Maar veel belangrijker is natuur-
lijk dat de ondernemers minder
verdienen aan een reis van 600
gulden die op het laatste mo-
ment wordt geboekt, dan aan
dezelfde reis op het moment dat
die 1000 gulden kost. Reisbu-
reaus halen hun verdiensten uit
de commissie - een percentage
van de omzet - die ze krijgen
van de touroperator.

De ondernemers verkopen ge-
woon liever duurdere reizen en
zeggen daarbij dat de consument
er voordeel bij heeft omdat bij
een hogere opbrengst betere ser-
vice mogelijk is. Service kost
geld en als de kassa,niet rinkelt,
gaat de kwaliteit naar beneden,
redeneert Diender. „En daar is
de consument niet mee gebaat."
De veronderstelling dat er faillis-
sementen in de lucht hangen,
wuift de Toerkoop-directeur ech-
ter haastig weg. „Zo erg is het nu
ook weer niet. Maar we willen de
prijzen handhaven en daarmee
kwaliteit en service."
De reisbureaus vinden dat de
touroperators bij het inkopen
van overnachtingen en vliegrei-
zen 'zorgvuldiger' te werk moe-
ten gaan. Als de inkoop beter op
de vraag is afgestemd, gaan er
minder reizen van de hand tegen
bodemprijzen en dat komt de
branche ten goede.
De touroperators zoeken steeds
nieuwe reisdoelen om de was-
sende stroom vakantiegangers
naar zonnige oorden te vervoe-
ren en daar prettig onder te bren-
gen in hotels, pensions en appar-
tementen. In de wintermaanden
maken zij afspraken met lucht-

korte toer

DONDERDAG 9 JANUARI:

BAARLO/MAASBREE: IVN
houdt in samenwerking met IKL
een snoeicursus hoogstambo-
men. Aanvang 20 uur in zaal
Kazing.

VRIJDAG 10 JANUARI:

MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.
MUNSTERGELEEN: IVN houdt
lezing over 'De geschiedenis van
de natuurbeschermingsorganisa-
tie. Aanvang 20 uur in het jeugd-
huis, Burg. Smeetsstraat 1.

ZATERDAG 11 JANUARI:

MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet
Bergrust, Luikerweg 71. Rond-
leiding in de grotten St.-Pieters-
berg, noordelijk gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.
STEYL (gem. TEGELEN): Ten
toonstelling 'De geschiedenis
van de Kamerplant. In de bota-
nische tuin Jochum-Hof. T/m 26
januari.

ZONDAG 12 JANUARI:

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): Luikse zondagsmarkt
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
voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25
cent.
MAASTRICHT: Aan de Caber-
gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein start om 15 uur een rondlei-
ding in de zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel van
de oude vestingwerken van
Maastricht. Duur 1 uur.
GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermo-
len. Aanvang 11 uur, duur onge-
veer 1 uur.
MAASTRICHT: Ruilbeurs voor
munten, sigarenbandjes, postze-
gels, kaarten enzovoorts. In de
voormalige Noodkerk, Kasteel
Neubourgweg, open van 14-17
uur.
MAASTRICHT: Podium Posjet,
voorstelling door Rubens Pop-
pentheater De Kleine Wereld:
'Ruilwerk Huilwerk'. Vijverdal-
seweg 1, aanvang 14.15 uur. Re-
serveren wenselijk 043-685444.
MARGRATEN: Vierde moun-
tainbike-toertocht. Start en aan-
komst bij het sportcomplex van
RKVVM, Pres. Kennedylaan 40.
Inschrijving is mogelijk tussen
8.30 en 11 uur.
SLENAKEN: VTC 'Zuid-Lim-
burg' maakt een wandeltocht in
Slenaken. Vertrek om 12 uur bij
de kerk.

WOENSDAG 15 JANUARI:

STEIN: St.-Antonius jaarmarkt.
MARGRATEN: VTC 'Zuid-Lim-
iburg' wandelt door Margraten.
Vertrek 13 uur bij de kerk.

" Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de
in deze rubriek opgenomen
evenementenzonder ons mede-
weten afgelast, verplaatst dan
wel uitgesteld kunnen worden.

Skipistes in
Belgisch-Limburg

Bij voldoende sneeuwval wor-
den deze winter in Belgisch-
Limburg twee sneeuwpistes ge-
opend. Dat heeft de organisatie
'Vakantiegenoegens' bekendge-
maakt. Bedoeling is vanaf vol-
gend jaar in elke regio een piste
open te stellen. De eerste piste,
circa 6 kilometer lang, ligt in het
heuvelachtige Vliermaal, in de
buurt van Hasselt. Een tweede
piste wordt opengesteld op cam-
ping Holsteenbron in Zonhoven.

sneeuwhoogten

De sneeuwcondities in de Alpenlan-
den zijn goed. In de dichtbijgelegen
gebieden in België en Duitsland ligt
geen sneeuw van betekenis, maar
'het kan zijn dat daar in het weekein-
de, door een koude-inval, enige ver-
betering optreedt.

LD infographicKarel Gerrits

BELGIË
Ardennen: geen sneeuw

DUITSLAND
Eifel: geen sneeuw.
Sauerland: geen sneeuw.
Harz: geen sneeuw van betekenis.
Zwarte Woud: matig, 10-40 cm rond
Feldberg.
Duitse Alpen: goed, 20-310 cm.

OOSTENRIJK:
goed, 20-210 cm.
ZWITSERLAND:
goed, 20-230cm.
ITALIË:
goed, 0-200 cm.
FRANKRIJK:
goed, 0-210 cm
ANDORRA:
goed, 30-60 cm
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Hellemakoeken Kellogg's Cornflakes Dubro citroen Milkachocoladetablet
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Akties zijn geldigvan donderdag9 t/m zaterdag 11 januari 1992.
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'tAllerbeste voor 'n vriendelijkeprijs

Arcen: Maasstraat 51 Beek: Markt 1 Beeken Donk:Heuvelplein 11 Belgen: Raadhuisstraat 17Blerick: Albenckstraat 15Boxmeer: Kloostertuin 44Brunssum: Wilhelminastraat 1 Cuijk: Molenstraat 43 Deurne: Helmondseweg 65aGeleenLindenheuvel: Ringovcnstraat 3Gennep: Winkelcenrum 'De Duivenakker' Grave: Mgr Borretweg 15Groesbeek: Burg Ottenhofstraat 1 Grubbenvorst: Kloosterstraat 14
Heerlerheide: Ganzeweide 70fWannerstraat Helden-Panningen: Steenstraat 30 Herkenbosch: Stationsweg 7 Hotst:Kfoosterhof 3d Ittervoort: Begoniastraat 12Kerkrade: Marktstraat 51 Liessel: Hoofdstraat 75 Linne: Maasbrachterweg23 MUl:Oranieboomstraat 1 Nederweert: Lambertushof 3 Pey-Echt: Chatelainpk-m 13Roermond: OL Vrouweplein 1-7Roggel: Dorpsstraat 11 Sevenum: Pastoor Vullmghsstraat 7

Sittard: Industriestraat 19Someren: De Meer 21 Stem: Heerstraat Noord !44 Susteren: Willibrordusstraat 1legelen:Kerkstraat 2Tienray: Spoorstraat 18 Velden: |anVerschurensuigel 1 Venlo: Zuidsingel 18 Venray:Stationsweg 39Wanroy: Dorpsstraat 25Weeft: Maaspoort 52 54Wi)chen: Touwslagersbaan 39
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"Effectieve |aarr«nt» is 21,40% voor kredieten vanaf f 2.500 " 1februari 1991."
"Prijs en modelwijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken ren
opzichte van de opgegeven lypenummers."

Limburg -electro
Schunck, Promenade Heerlen, 2e etage, telefoon 045 712057

ii inpuf fiFirin (puuihTis

5000 EUROPESE ELECTRO SPECIALISTEN. DE BESTEN VAN DE WERELD.

Telefoon 045- 71 26 11Oostelijk Zuid-Limburg Telefax 045 71 84 74

Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel
16, tweede lid, van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD Oostelijk Zuid-Limburg deelt
ondergetekende mede, dat op woensdag,
15 januari 1992 om 17.00 uur in het
dienstgebouwvan deGGD aan het Overloon 2
te Heerlen een openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur wordt gehouden.

Heerlen, januari 1992

De Voorzitter,
Mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen.

BENT U ER
OOK ZO ÉÉN DIE

ZN AUTO LEKKER
SCHOON HOUDT?

EERST DENKEN, DAN DOEN

len door dn blad m samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE

I PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN
irt&YvF^ Verder dan de bodem kunnen wij »*SÖC>..

fV^YvÊ* niet gaan. Haast u. Dit komt nooit meervoor!!!Hier enkele voorbeelden:
Perzische Ghom «b/\

korkwol jachttapijtzeer fijn geknoopt 266x160 -4JHSOÖ^ NU 5.250,-
Perzische Bidjar __- « -"*-,%

super fijn 300x200 Jt&ÖOÜ^ NU 8.750,-
Perzische Bidjar _^ ~ «%e*\super lijn 169x116 —G2OGV NU 2.250,-
Perzische Afschar o-» etopkwaliteit uitzoeken 220x160 NU ö/O,-
Perzische Bidjar __, _ ——A

korkwol zeer lijn 201x189 J*ör2oÖ^ NU 5.750,-
-8

zeer fijn 241x167 NU 1.675,-
Kashan —- A ni.nzeer fijn 276x200 NU 3.250,-
-■■ h m *\^> ■ ■ zolang de voorraad strekt, dit is iets voor snelle beslissers.
HAAST Alle maten voorradi9 vanaf 40x4° tot ruim 400x300.1■"■»** ■ w Garantie en ruilrecht gaan over naar nieuwe eigenaar.

GALERIJ IRAN Rijksweg Zuid 209 Geleen 046-755003

WÊj&ffiéfoimm Exclusieve kijk op wonen
SB me» gevoel voor trends.

"^W Fraa» Engels antiek grenen en eiken meubelen.I^^^^ y VWng chairs, banken, interieurstoffen.
Persoonlijke interieuradviezen.

Januarimaand 25-50% KORTING op winkelmodellen meubelen
Kampstraat 33, 6413 AE Heerlen, tel. 045-211137.

OM2£SSÈMMSÉt
* Specialist in Visgraal lUJ ll l UT.

brede eiken planken (geborsteld) A\\\\\ -f | f\
* Eiken lamellenparket (\(\ '//////

van 119 voor yy^~~ p/m2 'xs<\\\\\ \/~ ~\/~ "
* Opknapbeurt voor uw parket vyyOOyX riliii i f I n 3

NU 20% KORTING F—, L::Zi::~|
* Dealer Lamett-Star Laminaat, | [

de supersterke vloer uit Zweden. —, I . f
Nu parket reserveren. E
Prijsgarantie tot I-8-IW2 : \S

! Is uw Communicatie ]i
J " gebaseerd op j
* Horen, Zien en Zwijgen? 1

Commercieel gezien bent u natuurlijk Effect en Impact
alleen maar gebaatbij Horen, Zien en Daarom ook zijn audio-visuals een
Krijgen! steeds belangrijker onderdeel geworden van
Uw marktbewerking immers is gericht de marketing-mix.
op respons. Dat is niet verwonderlijk.

Geen andere presentatievorm heeft zoveel
De jarennegentig liggen voor ons, impact, sorteert zoveel effect en biedt zoveel

een tijd waarin het aanbod devraag veelal verschillende toepassingsmogelijkheden,
overtreft. Niet alleen nationaal maar ook AVS maakt maatgesneden audio-
internationaal moet er stevig aan de weg visuals en pretendeert daarmee zorgen weg te
\v< >rdcn getimmerd om de concurrentie voor halen bij ondernemers die alles op alles
te blijven en kwalitatief en onderscheidend te m< >eten zetten om hun positie in de markt te
opereren in een steeds veranderende markt. behouden ofte verstevigen, vooral in de jaren

Een audio-visual is een perfect middel negentig,
om dat doel te bereiken. deze jaren dus!
AVS weet dat en is gespecialiseerd in
resultaatgerichte dia-presentaties, krachtige Gratis en vrijblijvend
produktfilms, indringende commercials en Hel even, of vraag onze uitgebreide
onderscheidende videoprogramma's. brochure. Wij nemen dan graag vrijblijvend

kontakt met u op en laten u kennis maken
met het verschil tussen 'Horen, Zien en
Zwijgen' en 'Horen, Zien en Krijgen.

Aiulio Visual WW'1* JBF. *TTn
Mauritslaaii 111 (k'hvii d^jf .':,& am—r

Postbus 62 - 6160 AB Celeeti j
Telefoon 046-787700 a/ 1" \r' Ir>

Fax 046-750196 ijTUQIO VISU3.I oCjTVICCS (AVS behoort tot deADB-Groep).

: \
Waar begint het nieuwe jaar met scherp j

geprijsde artikelen? Met extra voordelige £>--JÈêÊËÊ WEEË fi f 1

-j 9^m^r ti3fr C3I 4ËP oo

Waar vind je bovendien mensen die zich, ff^^ S»S « 1
met plezier, druk maken over uw bereikbaar- lA^ M microfoon. In wit en zwart. M
heid? En die klaarstaan met goed advies? 1 #8 ■■ m BAejfett

Natuurlijk bij Primafoon. /Pmowh R»nini. Fraai vormgegeven toestel met nummerherhaling van laatst-
([o6-0402 gekozen telefoonnummer en uitschakelbare zoemer. mJf F lÜWaar anders? \^ In wit, zwart en groen. Van 98,-voor ’ J." »;^ÉÉlÉfifeP J^p

h m r m II 11111lv f ar

m/ || Helsinki 10. Toestel met geheugen voor 10

■SB telefoonnummer en regelbare zoemer. In grijs \mJ^mJ\md■. \| s|| en zwart. Van 133,- voor AA '""""^ I
| ;;1| Af m\^^^ E 'iMtpy 'lïQlïr' VjijxTc^ :J

Miami 185 M. Toestel met ingebouwd antwoordapparaat. Met ijl \
onder andere nummerherhaling van laatstgekozen telefoonnum- JÉE i^BMtMlt \
mer en geheugen voor 20 nummers. Op afstand «^AA li^ /*^i *P
te bedienen. Van 449,-voor a^r^r-."" f'"'f p h ; $JlWW ; |

Videotex-terminal. De gemakkelijkste manier om informatie //^".'''''"""''M'::,Ml]: >",'lll',jr;;H^^\^^!V,.\ /$ SSBIn-* I voor ZOwel blnnenshuis als
thuis te krijgen of om bestellingen te plaatsen. Bestaat uit ■ »»*. ta**»'f buitenshuis (tot 300 meter).
Videotex-beeldscherm en toetsenbord. Af\F ' m ' iiiÉiftfleriiillM Geheugen voor 10 telefoon-

Combifax 110. Faxtoestel met ingebouwde telefoon/antwoord- l
apparaat. Geheugen voor 100 nummers. Resolutie: fijn/superfijn/ \ ! ~&mmmwmim ,-, ,

4i .-4, m^~m w* " * '1 ■» 9^
foto. Van 2.995,-voor «^ 4/\ »■ * | N I «hajifti**^ *»" " " I# /lUk _^ I f I ■ . w> wv^ 1 Alle aanbiedingengeldig zolang de voorraad strekt.

'showroommodellen. Sf mi Mmmm Bje^ei M ■-»
m."» .^ti iet ' Pnmatoon
W^MBODÊM de winkel van ptt telecom

-I PRIMAFOON. DE WINKEL VAN PTT TELECOM, IS O.A. GEVESTIGD IN HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON. HOMERUSPASSAGE 11A- MAASTRICHT,MUNTSTRAAT 13- ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD LIMBRICHTERSTRAAT 20
Ë
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Noodkreet.

16.15 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.00 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:
Gerechtigheid. Om een onschuldige
man van de galg te redden, voert
Don Diego samen met de andere be-
woners van de stad een listig plan uit
om de burgemeester om de tuin te
leiden.

17.25 Starstreet. Animatieserie. Afl.:
Onderdelen onbekend.

17.40 Veronica sport. Parijs - Kaap-
stad, verslag van deze rally.

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: De
rivale, (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.15 8.0.0.5. Jongerenmagazine

met Bart de Graaft.
18.45 "" Top 40. Popmuziek gepre-

senteerd door Erik de Zwart.
19.20 Go Veronica travel. Maande-

lijks reismagazine. Presentatie: Anita
Witzier.

19.50 Empty nest. Amerikaanse co-
medy-serie. Afl.: De ure der wrake is
gekomen. Laverne denkt dat echtge-
noot Nick niet veel interesse meer
voor haar heeft. Als hij de stad ver-
laat voor een belangrijke wedstrijd,
wordt ze uitgenodigd voor een diner.

20.15 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Een buitenbeentje. Taylor,
woedend omdat hij bij een belangrij-
ke promotie is gepasseerd door een
blanke collega, brengt steeds meer
tijd door bij een radicale groep zwar-
ten in een soul bar in Saigon.

21.05 Nieuwslijn. Actualiteiten. Pre-
sentatie: Hans Emans.

21.35 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-
medyserie. Af1.15: De inbreker. Het
restaurant heeft last van muizen en
Irma wordt wakker gehouden door in-
brekers.

22.05 Kans voor een kind. 7 pro-
gramma's t.b.v. Unicef over kinderen
in de Derde Wereld. Afl.2.

23.30 Stop de persen. Media pro-
gramma. Presentatie: Torn Egbers.

00.00-00.05 "" Journaal.

Duitsland 1
Heute.

W.03 Der Denver-Clan. Amerikaanse
serie. Afl.: Dennis Turner.

°9-45 "" Tele-Gym. Fitness. Af1.23.]°00 Heute.
18.03 Gesundheitsmagazin Praxis.

Magazine.
11-00 Heute.
H.03 (TT) Diese Drombuschs. Se-
rie.

12.35 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met

Heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.14.00 Tagesschau.
14.02 "" Hallo Spencer. Kinderserie.14.30 Es war einmal ... Amerika. Te-kenfilmserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Kein Tag wie jeder andere.
Documentaire.15.30 In der Traumstadt ist kein La-
cheln steh'ngeblieben. Portret van
Schwabing.

16.00 Tagesschau.
16.03 Mutter & Sohn. Australische
comedy-serie.

16.00 Tagesschau.
18-30 (TT) Vale Tudo - urn jeden
''reis. Braziliaanse serie.17.00 Punkt 5 - Landerreport.

,'■ls Tagesschau.]7-25 WWF-Studio.17.35 "" The young riders - 7 für
die Gerechtigkeit. Serie.18.30 Hier und Heute.18.45 Jetzt oder nie. Die aktiveShow.

19.45 WWF.
19-58 Programma-overzicht.
*°00 (TT) Tagesschau.
«0.15 rjje jahrtausendspiele - Ber-

üns Hürdenlauf nach Olympia.Documentaire.
r°-59 Tagesthemen-Telegramm.

(TT) Der 7. Sinn.*1-03 Der Ruf des Adlers. Ameri-kaanse serie uit 1988 van Simon
Wincer. Afl.l: Das grosse Abenteuer.«2.30 Tagesthemen.

?3.00 Günter Wand. Portret van dezedirigent.
Tagesschau.

°°-05-00.10 Zuschauen - Entspan-nen - Nachdenken.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Gefahrdete Paradiese. Docu-

mentaireserie over natuurreservaten.
Afl.: Nationalpark Vorpommersche
Boddenlandschaft.

14.15 Ouverturen von Weber, Liszt,
Tschaikowsky. A. Die Berliner Phil-
harmoniker 0.1.v. Daniel Barenboim
speelt: 1. Euryanthe Ouverture van
Von Weber. 2. Les préludes, Liszt. B.
Philadelphia Orchestra 0.1.v. Eugene
Ormandy speelt Fantasie-ouverture
Roméo et Juliette, Tsjaikovsky.

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie.
Afl.: Schwierige Zeiten. Met: Tilly
Lauenstein, Peter Striebeck, Heide-
marie Wenzel e.a.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Der Sieg.

16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.35 Die Railers. Jeugdserie. Afl.2:
Wiedersehen in Wien. Met: Thomas
ReisiTiger, Oliver Clemens, Jany
Tempel, e.a.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.50 Ein Heim für Tiere. Jeugdserie.
Afl.: Limbo ist der Beste. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht (VPS 18.50)

19.00 Heute.
19.20 Die Pyramide. Woordspel met

Dieter Thomas Heek.
20.15 "" Die volkstümliche Hitpara-

de im ZDF. Muziekprogramma. Pre-
sentatie: Carolin Reiber.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 Heute-journal.
22.15 Live. ZDF-talkshow vanuit de

Alte Oper in Frankfurt. Presentatie:
Elke Heidenreich en Rudolf Radke.

23.30 Zeit des Abschieds. Neder-
landse speelfilm uit 1987 van Ine
Schenkkan. Met: Jasperina de Jong,
Max Croiset, Elise Hoomans, e.a.
Inez, een vrouw van in de veertig,
wordt geconfronteerd met de ouder-
dom van haar ouders. Deze hebben
altijd gestaan op hun zelfstandigheid,
maar door een hartaanval van haar
vader leert Inez hen van een heel an-
dere kant kennen.

01.00 Heute.

FILMS TV VIDEO
BBC 2

Tennessee's Partner. Ameri-kaanse western uit 1955 van AllanDwan. Gokkende en drinkende
scherpschutter wordt beschuldigd

moord. In een van de rollenRonald Reagan, destijds voorzittervan de vakbond voor acteurs.

Nederland 3
2°-25 Malcolm. Australische mis-daadkomedie uit 1985 van Nadia
'ass. Enigszins zwakzinnige jon-
9en blijkt een uitzonderlijke gavev°or wiskunde-vakkenc te bezittensn overvalt een bank. Met ColinFri els en John Hargreaves.

RTL Plus
j^-15 Hero and the Terror. Ameri-

kaanse detectivefilm uit 1988 vanWilliam Tannen. Geweldenaar
Norris als gevoelige politie-

agent tegen rancuneuze misdadi-ger.

BRT 2
22.30 Die Venusfalle. Duitse film uit'988 van Robert van Ackeren. Ge-
bouwde man vindt eindelijk de

vrouw van zijn dromen, maar qpk
zij is getrouwd. Moeilijkheden dus.
Met Miryem Roussel en Horst
Günther Marx.

" Colin Friels, Lindy Davis en John Hargreaves in 'Mal-
colm'. (Nederland 3 - 20.25 uur).

Super Channel
23.00 The Ring. Amerikaanse bok-
serstilm uit 1952 van Kurt Neu-
mann. Jongen van Mexicaanse
afkomst probeert imago van de Hi-
spanics in de Verenigde Staten op
te vijzelen door carrieore in de
boksring. Met Gerald Mohr en Rita
Moreno.

Nederland 3
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 ("" t TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Binnenland. Actueel magazine

voor buitenlanders in Nederland.
19.30 Freddy & Max. Engelse serie.
20.00 "" Journaal.
20.25 Malcolm. Engelse tv-film uit

1986 van Nadia Tass. De electroni-
cafanaat Malcolm is in korte tijd zijn
moeder en baan kwijtgeraakt. Om
aan geld te komen verhuurt hij een
kamer aan de crimineel Frank en zijn
vriendin Judith. Met: Colin Friels, Lin-
dy Davies, John Hargreaves e.a.

21.47 Verhalenvertellers. Serie ver-
halen. Vanavond: Brer Rabbit and
iron hand, verteld door Alexander
Bremont (Domenica).

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland over poli-
tiek, economie, kunst en wetenschap.
Presentatie: Maartje van Weegen.

23.00 Kennissystemen. Informative
serie. Afl.s.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Stef Bos in 'Kans voor
een kind. (RTL 4- 22.05
uur).

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl.2. 09.10
Schooltelevisie. 11.40 Teletekst-over-
zicht. 11.50 Das Recht zu lieben, Bra-
ziliaanse serie. 12.15 Parlazzo. 13.45
Sieben Weltwunder der Technik, docu-
mentaire. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.30 Landdesspiegel.
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Wie das
Leben so spielt..., serie. 16.30 Expedi-
tion in magische Weiten, documentai-
re. 17.15 Streifzüge: Hagen. 17.30
Cursus natuurkunde. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 3:0 für Barte, poppen-
spel. 18.57 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 25 Jahre
Gott und die Welt. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 Linie K 22.15 Dempsey
and Makepeace, misdaadserie. 23.05
Hieroglyphische Reise, documentaire.
23.50 Laatste nieuws.

RTL4
06.55 Gevarieerd programma.
12.35 Alamo Bay. Amerikaanse

speelfilm uit 1985, geregisseerd door
Ross Milloy.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 Sons & daughters. Australi-
sche serie.

15.35 The bold and the beautiful.
Amerikaanse soap serie.

16.00 Telekids. Kinderprogramma,
gepresenteerd door Irene Moors.

16.30 Happy days. Amerikaamse se-
rie.

17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-
zine met aandacht voor de actualiteit,
interviews, artiesten, de showbizz en
een hoofdgast.

18.00 Journaal en weerbericht.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
Presentatie: Manon Thomas.

19.00 Rad van fortuin. Presentatie:
Hans van der Togt.

19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wedden dat. Aflevering van

een nieuwe serie spelprogramma's
waarin mensen bijzondere wedden-
schappen aangaan. Presentatie: Jos
Brink en Manuela Kemp.

22.05 Kans voor een kind. Tweede
van een serie van zeven program-
ma's ten bate van Unicef. 'Water in
Tanzania en Zanzibar.'

23.25 Match: Barend & van Dorp.
Spraakmakend en onthullend sport-
programma met Frits Barend en
Henk van Dorp. Centrale presentatie:
Elles Berger.

00.15 Journaal.
00.30 Booker. Eerste aflevering van

deze Amerikaanse serie.
01.20 M.A.S.H. Amerikaanse serie. -

(herh.). van de jongste aflevering.
01.45 The Oprah Winfrey Show,

Amerikaanse talkshow.
02.30 Alamo Bay. (herh).
04.05 RTL4Text. Selectie van pagi-

na's uit RTL4-Text met het geluid van
RTL4Radio.

SAT 1

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie, Amerikaanse
serie. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Der
Meineidbauer, Duitse Heimatfilm uit
1956. 10.55 Booker. 11.55 Glücksrad.
12.45 Tele-Bórse. (Tussendoor om
13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kalifomiens. Amerikaanse se-
rie. Herh. 14.30 Bezaubernde Jeannie.
Amerikaanse serie. Herh. 15.00 SAT.I
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se serie. Herh. 16.00 Rückkehr nach
Eden. Australische serie. 17.00 SAT.I
Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel-
show. 18.15 Bingo. Spelprogram-
ma.lB.4s Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Wahre Wunder, een nieuwe
reeks van de Wunder-Show. 21.15
Hunter. Amerikaanse misdaadserie.
22.15 Spiegel TV - Reportage. Mode-
macher Wolfgang Joop. 22.50 SAT 1
Bliek. 23.00 Der Exorzist, Amerikaanse
griezelfilm uit 1973. 01.05 AKUT, poli-
tiek magazine. 01.35 Programmaover-
zicht met aansluitend Videotext.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus Fysi-
sche mechanica. 09.00 Leistungsstei-
gerung. 09.15 De Reporters. 09.25
Winter im Schwarzwald. 09.30 Popula-
re Musik. 10.00 Europa heute. 10.20
Erlebte und gelebte Geschichte. 10.50
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Playtime.
16.15 Vor 75 Jahren. 16.30 Cursus
Russisch. 17.00 Cursus Fysische me-
chanica. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.59 Es war einmal ... das Le-
ben, tekenfilmserie. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal. 19.00 Service urn sieben. 19.15
Die trennende Brücke: impressies uit
Galicië en Noord-Portugal. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Kinderarbeit. 21.00
Nieuws. 21.15 Sport unter der Lupe.
22.00 Finale Figaro. 23.00 W.C. Fields-
cyclus: ■ Beine sind Gold wert, Ameri-
kaanse speelfilm. De staatskas van
Klopstokia is leeg, maar de vertegen-
woordiger Jack weeteen manierom de
financieën op te vijzelen en tegelijk de
presidentsdochter voor zich te winnen.
Als een sportteam van Klopstokia erin
slaagt op de Olympische Spelen enke-
le medailles te behalen, zal de rijke
George Barbier de staatskas aanvul-
len. 00.00 Laatste nieuws. 00.05 Non-
Stop-Fernsehen.

Duitsland 2
23.30 Vroeger is dood. Nederland-se film uit 1986 van Ine Schenkkan.
Schrijfster probeert verdriet van
zich af te schrijven. Film met Jas-
perina de Jong en Elisabeth Hooy-
mans werd destijds goed ontvan-
gen.

RTL Plus
3.30 Philadelphia Attraction. Hon-
gaarse film uit 1985 van Peter
Gaordos. Met Kamill Feliki en Karo-
ly Epcrjes.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.16.00 "" Journaal.16.07 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.

16.20 (TT) Service salon. Gevarieerd
middagprogramma.

"■2B Wordt vervolgd. Stripprogram-
ma. Presentatie: Judith de Bruijn.

17.58 Boggle. Woordspel met Dodi

!■ Apeldoorn.
18.23 Forza. Lifestijlmagazine. Pre-
sentatie: Jessica Broekhuis en Hum-
berto Tan.18.52 (TT) De uitdaging. Angela
Groothuizen probeert een schijnbaar
onmogelijke opdracht te vervullen
voor een goed doel.20.00 (""+TT) Journaal.

«0-25 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: There goes the judge. De excen-
trieke rechter Adam Biel gedraagt
zich erg vreemd tijdens rechtszittin-
Qen. Zijn voormalige leerlinge Zoey
Clemmons besluit met hem te gaan
Praten. Ondertussen moet een zwar-
te jongenvoor de rechtbank verschij-
nen omdat hij door het rode licht
'eed.21-15 AVRO Televizier. Actualiteiten-
Programma. Presentatie: Karel van
de Graaf of Ria Bremer.

'1-55 Hoe voelen wij ons vandaag?
Nederlandse comedy-serie. Afl.2:
Operatie Wouter. Bolke en Rudie
Proberen Wouter bang te maken voor
de operatie, wat ook aardig lukt.

*2-23 Health & beauty. Informatie
over deze nieuwe AVRO-cursus.

*2-33 Preview TV. Film- en videoma-
9azine. Presentatie: Barbara van
Beukering en Hugo Metsers.*^SB Hollands decor. Een wandeling
°f fietstocht n.a.v. een boek. Presen-
tatie: Willem Nijholt. Afl.: Leiden.

'3-10 Opium special. Een jortg en
edel schildersduo, documentaire over
de relatie tussen de schilders Jan
Lievens en Rembrandt van Rijn.
Zoals veel mensen waarschijnlijk niet
Weten bracht de Amsterdamse schil-
der Rembrandt van Rijn de eerst ja-ren van zijn vcarrière door in Leiden,
Waar hij samenwerkte en wedijverde
met JanLievens.23.45-23.50 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie.
15.55 Angel and the badman. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1947.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Af1.334.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie.
18.05 Plons.
18.10 Draaimolen. Kinderserie.
18.20 Prikballon. Kleutermagazine.
18.35 Top Score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie.
20.50 Het huis van Wantrouwen. Se-

rie.
21.30 Panorama.
22.30 Vandaag/Sport.
22.55 Brief van Wardija. Documen-

taire.
23.10-23.15 Coda. Praeludium und

Fuge, Bach. Uitgevoerd door Ra-
phaëlla Smits, gitaar.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Van nu en straks. Serie.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie.
19.53 Benny HUI.
20.00 De nieuwsjongens. Britse ko-

mische serie.
20.30 Tekens. Wekelijks magazine

met aanbod kunsfdocumentaires.
21.30 Journaal/Sport.
22.00 Première Film & Video. Film-

nieuws.
22.30-00.15 Die Venusfalle. Duitse

speelfilm uit 1987 van Robert van Ac-
keren. Met: Myriem Roussel, Horst-
Gunther Marz, Sonja Kirchberger e.a.
De 30-jarige arts Max verlangt on-
danks zijn relatie met de warmbloedi-
ge Coco wanhopig naar de echte lief-
de. Het idee dat zijn leven al uitge-
stippeld is jaagt hem angst aan en
steeds vaker dwaalt hij 's nachts over
straat op zoek naar het grote geluk.

RTL Plus
06.00 RTL Früh-Magazin.
08.35 Der Hammer. Serie. Afl.:

Fromm und keusch.
08.55 Der Engel kehrt zurück. Serie

Afl.: Ganz der Vater.
09.45 Reich und schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Sammlerabenteuer.
11.00 Die wilde Rosé. Serie.
11.45 Gemini man. Serie. Afl.: Das

Attentat.
12.30 Immer, wenn er Pillen nahm.

Serie. Afl.: Boxer, Blüten und Bre-
douillen.

12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie.
13.30 California Clan. Serie. Aansl.:
RTL aktuell.

14.20 Die Springfield Story. Serie.
Aansl.: RTL aktuell.

15.05 Dallas. Serie. Afl.: Unter Druck.
Aansl.: RTL aktuell.

15.55 Chips. Serie. Afl.: Ein heisses
Rendezvous.

16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie, (herh )
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump Street - Tatort Klas-

senzimmer. Serie. Afl.: Die Verfolg-
ten.

20.15 Mini-Playback Show.
21.15 Die grosse Freiheit. Serie.
22.15 Hero - Der Supercop. Ameri-

kaans/Duitse speelfilm uit 1983 van
William Tannen. Met: Chuck Norris,
Brynn Thayer, Steve James e.a.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. Serie. Afl.:

Der Hinterhalt.
00.55 Kampf gegen die Mafia (Wise-

guy), serie. Afl.: Auf eigene Faust.
01.45 Twilight zone. Vandaag: Der

seltsame Mr. Witherspoon.
02.10 Die Trottel der Legion. Franse

speelfilm uit 1977 van Serge Korber.
Met: Claude Pieplu, Georges Geret,
de drie Charlots e.a.

03.30 Der grosse Mirandus. Hon-
gaarse speelfilm uit 1985 van Peter
Gardos. Met: Kamill Feleki e.a.

04.50 After hours.
05.15 Unglaublich, aber wahr. Ame-

rikaanse serie.

Radio 1 radio7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en
1230 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. 0.02-7 00
VPRO's .nachtleven 0.05 Midnight
hour. 1.02 Viva musica exotica.
2.02 After hours. 3.02 Les heures
du mal. 4.02 De VPRO op herha-
ling 5.02-7.00 Q, Q le O

Radio 2
7.04 Goedemorgen Nederland
7 53 Het levende woord. 8.04 Hier
en nu. 8.20 Goedemorgen Neder-
land. 9 04 Wie weet waar Willem
Wever woont? 10.04 Plein Publiek
12 04 Ted's lunchpakket, met om
13.04-1320 Hier en nu. 14.04
NCRVs Belspel. 15.04Beste Beer
16.04 Discogram. 16.47 lets an-
ders. 17.04 Hollandse hits. 18.04
Café de Luikgraaff. 21.00-07.00
Zie Radio 1.

Radio 3
6 02 De TROS op 3. 7 04 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.0450 Pop of een envelop
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100. 1804 De
avondspits. 19.04 TROSdancelrax.
21.04 De CD show. 23.04-24.00
Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Ochtendstemming

(8.00 Nws ) 9 00 Veronicas mees-
terwerken I: Koninklijk Concertge-
bouworkest. 10.34 Muziek voor
miljoenen. 11.59 Veronicas mees-
terwerken II 13 00 Nws 13 02
Nederland muziekland klassiek
14.00 Metronomium. 15.30 Zeggen
en schrijven. 1600 De beweging:
16.00 Het portret 1800-1802
Nws; 18 02 Muziekjournaal; 19.00
Concert: Toronto Symph. Orch.
met gitaar 20.00 Nws 20 02 Het
podium: 20 02 De wandelende tak;
21.00 Voorland Nederlands Balle-
tork 22.00 Downbeat 23.00-24.00
Audio Art.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8 30 De fascinatie 9.00 Nws.
902 NOS Sportief 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Maanmysteries
10 00 Dilemma. 11.00 Gezond-
heid, een zorg. 12 00 Nws. 12.05
Aardewerk. 13.00 Nws 13.10 Em-
mastraat 52. 14.00 Gasten van de
kRO. 15.00 Ezelsoor. 15.30 Een
ijsje op zondag 15 50 Het levende
woord 16.00 NOS Cultuur special
17 00 De ronde tafel van Pam
17.25 In gesprek met de bisschop
17.35 Postbus 51 radio-magazine
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten 18.00 Nws 18 10 Pop-
Eye. 18.40 Dinimiz islam 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks 19.30Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20 15 Nieuws en ac-

tualiteitenrubriek in het Chinees
2030 Indonesië, taal en cultuur
21 00 Russisch, taal en volk. 21.30
Sprekend over de Middeleeuwen
22.00-2230 Grieks voor begin-
ners.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.25 La fête a la
maison. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 Starcrash - Le choc des
étoiles, Amerikaans/Italiaanse speel-
film uit 1978. 15.00 Musique. Concert
in het Kremlin. 16.30 Nouba nouba,
kinderprogramma. 18.25 Serie. 19.00
Ce soir 19.30 Journaal en weerbericht.
20.10 Autant savoir, consumentenma-
gazine. 20.40 De guerre lasse, Franse
speelfilm uit 1987. 22.50 Grand écran.
23.35 Weerbericht en laatste nieuws.
00.00 Bourse. 00.05-00.15 Les chré-
tiens dans la vie sociale.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 (TT)
Mixed blessings. 09.55 The travel
show traveller, toeristische tips. 10.00
Garrison Keillor hosts: talkshow. 11.00
■ Hungry Hill, Engelse speelfilm. 12.40
Look, stranger, toeristische tips. 13.10
Undersail. 13.30 A year in the life...
14.20 The adventures of Spot. 14.25
What's inside? 14.35 Early one mor-
ning. 15.00 Nieuws en weerbericht.
18.00 Behind the headlines. 18.30
Food and drink. 19.00 Tennessee's
partner, Amerikaanse speelfilm. 20.30
Regionale programma's. 21.00 The
tweed, verhaal van twee ex-schaapher-
ders. 21.30 (TT) Perpetual motion, se-
rie. 22.00 (TT) A bit of Fry and Laurie,
sketches. 22.30 Inside Grendon prison,
reportage. 23.20 10 x 10, serie. 23.30
Newsnight. 00.15 Darts. 00.55 Behind
the headlines. 01.25-01.35 Weerbe-
richt.

België/Télé 21
16.00 Art 21. 16.50 Musique. 17.40
Nouba nouba. 18.30 Les chrétiens
dans la vie sociale. 19.00 Radio 21.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal, en weerbericht. 20.00
Coup de film. 20.25 Golf. 21.25 Nieuws
met gebarentaal. 22.00 Montparnasse
19, Franse speelfilm uit 1958.
23.50-00.15 Ce soir.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
08.00 Clin d'oeil. 08.05 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches. 08.30 Selection
One world channel. 08.55 Eurojournal.
09.55 Caractères. 10.55 Reflets 11.50
Nieuwsflits. 16.05 Nieuws. 16.15
Temps présent. 17.15 Magazine culi-
naire. 17.40 Kim et Clip en Casimir
17.55 Cursus Frans. 18.10 Le jeu des
diqtionnaires. 18.30 Nieuws. 18.50
Weerbericht. 19.00 Télétourisme.
19.30Zwitsers nieuws. 20.00 Faut pas

rever. 21.00 Nieuws. 21.30 Santé a la
une. 23.00 Nieuws 23.20 Alice. 00.10
Dossiers justice.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 07.00 TGI mattina.
10.00 TGI mattina. 10.05 Unomattina
economia. 10.25 Supernonna. 11.00
Da milano tgl. 11.05 Provaci angora
harry. 11.55 Che tempo fa. 12.00 Pia-
cere raiuno. 12.30 TGI flash. 12.35
Piacere raiuno. 13.30 Telegiornale.
13.55 TGI tre minuti di. 14.00 Piacere
raiuno. 14.30 L'alberi azzurro. 15.00
Primissima. 15.30 Cronache Italiane.
16.00 Big. 18.00 TGI flash. 18.05 llmio
Mozart. 18.40 II mondo di quark. 19.40
AL manacco del giorno dopo. 19.50
Bollettino della neve. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Crème caramel. 22.45 TGI
linea notte. 23.00 Poliziotti in citta.
00.00 Tgl notte - che tempo fa. 00.30
Mezzanotte e dintorni. 01.00 Charlotte.
02.30 Melanie. 04.00 A che prezzo hol-
lywood. 05.25 Divertimenti. 06.05 Davi-
nia.

BBC1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 09.05 Kilroy. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. 11.25 Pingu. 11.35 No kidding
with Mike Smith. 12.00 Nieuws. 12.05
Moneywise. 12.30 People today. 13.20
Pebble Mill. 13.55 Regionaal nieuws.
14.00 Nieuws. 14.30 (TT) Neighbours.
14.50 Going for gold. 15.15Cat Ballou,
Amerikaanse speelfilm. 16.50 Meivin
and Maureen's Music-a-Grams. 17.10
Charlie and the chocolate factory.
17.20The further adventures of Super-
Ted. 17.30 Kevins Cousins. 17.55
Newsround. 18.05 (TT) The Blue Pe-
ter. 18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (TT)
Nieuws en weerbericht. 19.30 Regio-
naal nieuws. 20.00 Top of the pops.
20.30 (TT) EastEnders, Engelse serie.
21.00 (TT) Last of the summer wine.
21.30 (TT) The Brittas empire, come-

dyserie. 22.00 (TT) Nieuws. 22.30 (TT)
Dynasty, Amerikaanse miniserie. 00.00
Spenser for hire, serie. 00.50 Weerbe-
richt.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Bowlen. 09.00
Golf. 10.30 Eurobics. 11.00 Strandvol-
leybal. 12.00 Matchroom pro boksen.
14.00 Rugby A' Xlll. 15.00 Eurobics.
15.30 Paardesport. 16.30 Goals!!!
17.00 NHL IJshockey. 19.00 The road
to Albertville. 20.00 EK Basketbal.
21.00 Ski report. 22.00 Spaans voet-
bal. 23.30 IJsracen. 00.30 Winter
sportscast-Olympics '92. 01.00 Skiën.
01.30 Bowlen.

Eurosport
09.00 Rally Parijs - Kaapstad. 09.30
Best of gymnastics. 11 .00 Autorally op
het ijs. 12.00 Eurotop evenement.
13.00 Catch. 14.00Rally Parijs - Kaap-
stad. 14.30 Zaalvoetbal. 15.30 Magazi-
ne sportif. 16.00 Best of golf. 18.00
Paardesport. 19.00 Motorsport, 19.30
Eurofun. 20.00 Basketbal. 21.30 Euro-
sport nieuws. 22.00 Rally Parijs -
Kaapstad. 22.30 Zaalvoetbal. 23.30
Transworld sport. 00.00 Rally Parijs-
Kaapstad. 00.30 Eurosport nieuws.

Super Channel
06.30 USA market wrap. 06.40 Busi-
ness insiders. 07.05 Business view.
07.30 Europe reports. 07.55 Super-
sports news. 08.00 News focus. 08.30
Media Europe. 09.30 Super shop.
10.00Victory with Morris Cerullo. 10.30
The mix. 11.50 Music news. 12.00 Su-
per shop. 13.00 Japan business today.
13.30 The travel magazine. 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.
21.00Beyond tomorrow. 21.30 Eastern
Europe reports. 22.00 BBC world
news. 22.30 Europe reports. 22.45
USA Market wrap up. 23.00 The Thurs-
day movie. 00.30 Music news. 00.35
Metal hammer hard rock club. 01.35
Supershop. 02.05 The mix all night.

MTV Europe
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 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer. 03.00
Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
Morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
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. 12.00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubneken. 1700 Limburg Aktueel
18.00-18.30 Het Podium Program-
ma over en rond de kunst.

België/Radio 2
6 00 Nieuws. 605 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 700 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 810 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/BRF
6.35 Radiofrühstück (7 15 Wun

schkasten; 8 30 Veranstaltungska-
lender). 9 10 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt 12 00 Musik bei
Tisch (om 12.00agenda 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 1605
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18 10
BRF-Aktuell. 18 40-20.05 Jazz a la
BRF.

RTL Radio
400 Frühschicht Weckdienst 6 00
Guten Morgen Deutschland 9.00
Radio-Shop Muziek en actualitei-
ten 1200 RTL Mittag 1400 RTL
Radio Café 16.00 Feierabend die
Abend in den Feierabend. 1800
Radio Bar Classic Hits 21 00 Lie-
be ist. Das zartliche Magazine
24.00-4.00Radio-Nacht. Die Nacht
lebt.

WDR4
04 05 Radiowecker 6 05 Morgen-
melodie (nieuws om 7 00 en 8 00
uur) 8.55 Overpeinzing 905 Mu-
sikpavillon. 12 00 Nieuws en weer
1205 Gut Aufgelegt. Zur Sache
(13.00 nieuws) 1400 Nieuws.
14.05 Stichwort Wirtschaft Auf der
Promenade 15 00 Café-Konzert
16 05 Heimatmelodie 17 00 Der
Tag urn fünt, aansluitend Musikex-
press (18.00 en 19 00 nieuws;
1930 Ohrenbar) 20 00 Nieuws
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen
22.30-4 05 Nachtexpress

(ADVERTENTIE)

De beste
vind jeop de
CD-afdeling

van Vogelzang

ROXETTE-Joyride
De supergroep uitZweden verovert de
wereld metéén van de beste CD'svan
1991 "Joyride". Met o.a. Joyride, Fadinrj
likea flower, Big Cen OQ9R
Spending my time. Ow

WHAM-TheFinal
Alle grote hitsverzameld op één CD.
Swingen metWham op nummers als:
Wake me up, Wham Rap, Different corner,
Edge of heaven, Careless whisper en
vele, vele andere. OQ 95

LAUREL& HARDY -verzamelvideo
Alle klassiekers verzameld op 28 verschil-
lende videobanden. Nederlands onder-
titeld. Per deel slechts 0Q95
Op bestelling ook leverbaar in 2 sets
van 14banden.
Per set 39900

M UOGELZMIG
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

Donderdag 9 januari 1992 " 11
f limburgs dagblad M
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Nog geen sprake van
nekkramp-epidemie

Gemeente liet brandstoftanks in grond te zitten

Valkenburger eist vergoeding
na aankoop vervuilde grond

twee brandstoftanks in de grond
te zitten maar was de bodem ook
ernstig vervuild door dieselolie.

ze herkennen door een drinkglas op
het plekje te drukken. Normaal ver-
dwijnt zon plekje dan, maar bij een
huidbloedinkje niet. Als die bloe-
dinkjes optreden, is snel handelen
geboden. Het is dan vaak een kwes-
tie van uren, vertelt Keysers.Valkenburg - Jo Bertholet

uit Valkenburg heeft bij zijn ge-
meentebestuur een schadeclaim
ingediend van 60.000 gulden. De
man kocht een bouwterrein van
de gemeente. Hij is van plan er
een woonhuis te bouwen. Bij on-
derzoek bleken er niet alleen nog

Jo Bertholet heeft het gemeente-
bestuur van wanprestatie be-
schuldigd en een kort geding
aangespannen om zyn schoon-
maakkosten terug te krijgen.
Vrijdagochtend dient het kort
geding te Maastricht.

Wél bood men Bertholet een
schikking aan, die aanzienlijk la-
ger was dan zestig mille. Dat
voorstel heeft hij afgewezen.
„Bij het graven ontdekte Bertho-
let de twee olietanks. Deze zijn
door de gemeente weggehaald
en de grond werd aangevuld.
Bertholet vindt nu dat hij extra

De gemeente is niet bereid dat
bedrag te betalen.

kosten moet maken voor het la-
ten aanleggenvan een kelder. De
gemeente is zich van geen
kwaad bewust. We wachten rus-
tig het resultaat van het kort
geding af', aldus de Valkenburg-
se gemeentevoorlichter René
Paulssen.
„Zonder onze instemming heeft
de gemeente het gat dicht ge-
maakt", zegt Jo Bertholet. „Het
wordt tijd dat er een uitspraak
komt in deze zaak. Ik heb mijn
voormalig huis verkocht en
woon al ruim een jaar gehuurd,
in afwachting van nieuwbouw in
het plan De Valk."
In november werd het kort ge-
ding in eerste aanleg door de
president van de rechtbank aan-
gehouden om de partijen in de
gelijkheid te stellen de zaak te
regelen.

SITTARD - Volgens drKeyser mo-
gen de twee gevallen met dodelijke
afloop in de Westelijke Mijnstreek
niet leiden tot paniek. Hoewel twee
dodelijke slachtoffers in één week
nog nooit is voorgekomen in deze
regio, is nog volstrekt geen sprake
van een epidemie zoals die zich vo-
rig jaar in Midden-Limburg voor-
deed, aldus de GGD-directeur. In
Midden-Limburg werden in totaal
30 gevallen van nekkramp vastge-
steld, waarvan vijf met dodelijke
afloop.

Hersenvliesontsteking door menin-
gococcen neemt landelijk gezien
toe. De afgelopen drie jaar is de
ziekte verdrievoudigd. Bij miljoe-
nen mensen in Nederland bevindt
zich de bacterie menigococ herhaal-
delijk in de neus- en keelholte, zon-
der dat zij daarziek van worden. Bij
spreken, hoesten en niezen komen
deze bacteriën in kleine druppeltjes
vrij. Ze zweven een tijdje door de
lucht en worden door anderen in-
geademd. Waarom sommigen wél
ziek worden door de besmetting is
nog een raadsel, aldusKeysers.

Ontmoetingshal volgens directie nu niet klantvriendelijk

„Het is ook heel moeilijk een pa-
troon in de besmetting te vinden.
Het is zelfs zo dat in één gezin of
één schoolklas zelden twee of meer
gevallen tegelijk voorkomen. Wij
hebben wat dat betreft de ouders
van de kinderen op de school waar-
op het meisje zat dan ook gerustge-
steld," meent de GGD-directeur die
op dit moment nog geen aanleiding
ziet voor een grootscheepse voor-
lichtingscampagne onder de scho-
len in de Westelijke Mijnstreek.

Daarbij ging het in de helft van de
gevallen om de ernstige vorm van
meningitis met bloedvergiftiging,
meningitis-sepsis. Ook bij de drie
patiënten in de Westelijke Mijn-
streek was dat het geval. De bacte-
rie verspreidt zich door het bloed en
er treedt bloedvergiftiging op met
als symptoom blauwe plekjes op de
huid, veroorzaakt door bloedinkjes.
Juist die bloedinkjes en niet de nek-
stijfheid, waaraan nekkramp zrjn
naam ontleent, waren in de Weste-
lijke Mijnstreek de duidelijkste
symptomen van de hersenvliesont-
steking, legtKeysers uit.
De blauwe plekjes op de huid zijn
niet wegdrukbaar. Ouders kunnen

Patiënten Welterhof
voortaan 'achterom'

Overval op
PTT-kantoor
in Maastricht

MAASTRICHT - Bij een overval
op het postkantoor van Wyck gister-
morgen rond 10.50 uur, is de dader,
een man van tussen de 25 en 30 jaar,
aan de haal gegaan met enkele dui-
zenden guldens.

Toen hij het kantoor op de hoek van
de Stationsstraat en de Lage Barak-
ken binnenkwam, bevond zich
slechts een ongeveer 60-jarige be-
zoekster voor de balie. Na een korte
trek- en duwmanoeuvre hield de
overvaller de vrouw plotseling een
vuurwapen tegen het hoofd, terwijl
hij van het personeel geld eiste. Een
geldlade werd leeggemaakt en het
geld aan de dader overhandigd,
waarna deze een heenkomen zocht.
In de naburige Wycker Grachtstraat
werden even later enige kleding-
stukken die hij tijdens de overval
droeg, en ook het vuurwapen dathij
gebruikte, teruggevonden.

C^. de nieuwe maatregel denktRa-Lrji ook de patenten zélf te be-
flerrnen. „Sommige mensen zien
i °P het eerste gezicht vreemd uit,
| r̂agen zich luidruchtig en somsrp"e ssief. patiënten worden dan eenr°h van leedvermaak voor de, be-
i ekers en dat moeten we zien te°°rkomen." , .
L°/gëns Ravelli hebben de patiën-
flol elders binnen Welterhof vol-
Jjf^nde ruimte ter beschikking.

edere afdeling heeft een eigen
Jrjg en huiskamer. Binnenshuis
(Left iedereen plaats genoeg om te
Voeri wat hij wil, zonder iemand
L ot de voeten te lopen", zegt de di-J^teur.
00
, .L.K m de nieuwbouw van het psy-l Jatrisch ziekenhuis is rekening, houden met de ontstane situatie.

I^J* nieuwe ontmoetingsruimte
i°rdt ingedeeld in verschillende
{j^Partimenten, zodat zowel pa-
i als bezoekers in de toe-

'ftst meer privacy krijgen.

(ADVERTENTIE)

mmii I m\I A I I

'Totale opruiming

40,- tot 100,-
-korting

op onze dames- en
herenmodeschoenen.

Avang Clarks
Mephisto Hammersmith

Sioux Mishima

MAAKT MODE KOMPUET

■■■■■■■■■■■■■■■I

Meest honkvaste eerste burger in Nederland
G. Kirkels al 30 jaar burgemeesterin Meijel" Zon 2.500 kerstbomen gingen gisteravond

in Landgraaf in vlammen op. Voor het eerst
sinds zeven jaar besteedden kinderen uit de
Schaesbergse wijk Eikske de laatste dagen van
hun kerstvakantie aan het ophalen van zoveel
mogelijk bomen. De wijk- en buurtverenigin-
gen zorgden voor het herstel van deze even
radicale als traditionele afsluiting van de
feestdagen. Er was slechts één storend elemen-
tje: ondanks de officiële vergunning voor de
kerstboomverbranding rukten politie en
brandweer met gillendesirene uit.

Foto: FRANS RADE

MAASTRICHT - De fractie van
Groen Links in Provinciale Staten
wil dat het college van Gedeputeer-
de Staten volledige klaarheid
schept in de geheime overeenkomst
tussen justitie, de gemeente Meers-
sen en de vijfaannemers die bij de
aanbesteding van de bouw van het
Meerssense gemeentehuis hebben
gefraudeerd. De oppositiefractie
acht het in strijd met alle democra-
tische principes dat het college van
Meerssen weigert om de gemeente-
raad over de inhoud van de ge-
maakte afspraken te informeren.
Dat laatste is voor Groen Links dan'ook volstrekt onaanvaardbaar, te
meer daar deMeerssense gemeente-
raad nimmer een besluit heeft geno-
men waarmee dergelijkeregelingen
tot de exclusieve bevoegdheid van
dat college zouden behoren.
De waas van geheimzinnigeheid
rond de civiel-rechtelijke schikking
is voor Groen Links-fractiewoord-
voerder Wim de Heer aanleiding om
GS aan te spreken op hun wettelij-
ke verantwoordelijkheid voor het
toezicht op het huishoudboekje van
elke gemeente. Per slot van reke-
ning, zo stelt De Heer, hebben de
aannemersfraude en de nu overeen-
gekomen 'afkoopsom' ingrijpende
gevolgen voor Meerssens financiën.
In zijn schriftelijke vragen aan GS
wil De Heer verder onder meer we-
ten of GS bevoegd en zo ja, ook
voornemens zijn 'de inhoud van de
overeenkomst openbaar te maken.

Groen Links eist
ingrijpen GS in

aannemersaffaire

MEIJEL - Vrijwel zeker is burge-
meester G. Kirkels (61) van het
Noordlimburgse Meijel momenteel
in ons land de meest honkvaste bur-
gemeester. Volgens een woordvoer-
ster van het ministerie van Binnen-
landse Zaken is er geen enkele
collega van hem die al vanaf 1961
op dezelfde post zit.
Het is de bedoeling datKirkels ook
de laatste vier jaar volmaakt in de
Peelgemeente Meijel. Dan wordt hij
namelijk 65. Gisteren maakte het
ministerie bekend dat Kirkels op-
nieuw voor een volgende periode is
herbenoemd.

„Hij heeft het daar blijkbaar naar
zijn zin", aldus de woordvoerster.
„Hoewel het beleid van Binnen-
landse Zaken gericht is op doorstro-
ming is het zeker niet verboden om
bijvoorbeeld dertig jaar ergens bur-
gemeester te zijn.

Uitzondering
Hoewel Kirkels stilaan tot de uit-
zonderingen behoort, zijn er wel tal
van burgemeesters die het ambt
vanaf de zeventiger jaren op een-
zelfde plaats beoefenen. Kirkels
overigens is van CDA-huize.Groote Peel na

brand snel hersteld Maastrichtenaar
fietst niet graag

van de fietser door deze
weggebruiker meer
prioriteit te geven. Ook
wil men zoveel moge-
lijk tweerichtingver-
keer voor fietsers toe-
staan in straten met
eenrichtingverkeer.

Verder zullen knelpun-
ten op fietsroutes wor-
den aangepakt door te
zorgen voor doorgaan-

DOOR EGBERT HANSSEN
ROERMOND - Het Nationaal Park
de Groote Peel op de grens van
Limburg en Noord-Brabant heeft
zich vrij snel hersteld na de grote
brand, die op 24 mei vorig jaar 225
hectare in deas legde. Alleen moge-
lijke lekkages van het veenpakket
kunnen nog voor de nodige proble-
men zorgen.

Dit meldt Staatsbosbeheer, die 900
van de in totaal 1320 hectare in het
NationaalPark in eigendom heeft.

Volgens Gérard Jonkman, waarne-

mend districtshoofd van Staatsbos-
beheer, zal de wandelaar al niet veel
meer zien van deramp diezich door
de brand in de Groote Peel heeft
voltrokken. Slechts enkele zwart
geblakerde berkenstammen herin-
neren er nog aan.
"Het is boeiend om te zien hoe snel
de fauna zich weer op de brandvlak-
te ging vertonen. Blauwborsten en
roodborsttapuiten vestigden zich
toch weer met een aantal broedpa-
ren. Ook de wulp is terug, evenals
gladde slangen en hagedissen, die
zich tot verbazing van onze mede-
werkers veel eerder danwe dachten
op verschillende plaatsen weer ver-
toonden", aldus Jonkman.

openbaar vervoer dan
de gemiddelde landge-
noot.
Maastricht telt momen-
teel 39.000 auto's, een
aantal dat volgens de
prognoses zal uit-
groeien tot 70.000, het-
geen tot nog grote pro-
blemen voor de leef-
baarheid en de bereik-
baarheid van de
binnenstad zal leiden
dan nu al het geval is.
De gemeente Maas-
tricht heeft daarom een
'raamplan Mobiliteits-
beheersing' opgesteld,
dat gisteren door wet-
houder drs A.Cremers
werd gepresenteerd.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De
Maastrichtenaar fietst
aanmerkelijk minder
dan de gemiddelde Ne-
derlander. In chfers uit-
gedrukt bedraagt het
fietsverkeer in Maas-
tricht 19,3 procent van
de totale verkeers-
stroom. In Nederland
ligt dat percentage op
27,8.
Het gemeentebestuur
wil het fietsverkeer op
niveau brengen door
een serie maatregelen.
Een daarvan is de ver-
hoging van de 'status'

Brand in kelder van
Geleense flat
GELEEN - Vier appartementen in
een flat aan de Gerardusstraat in Ge-
leen liepen gisterenflinke rookschade
op door een brand in een van de flat-
kelders. De brandweer moest eraan
te pas komen om met een ladderwa-
gen bewoners in veiligheid te bren-
gen. Vanwege de rookontwikkeling'
konden zij hun woonruimte niet via
het trappenhuis verlaten. Niemand
raakte gewond, maar de rook- en
roetschade in de bovenliggende ap-
partementen was aanzienlijk.

Jongen overvalt
fietsende vrouw
LANDGRAAF - Een 31-jarige Land-
graafse die dinsdagochtend om 7.10
uur op de Brandhofstraat reed, werd
door een 15-jarige jongen overvallen.
Hij greep de vrouw vast, die daarbij
met fiets en al kwam te vallen. De da-
der schrok en zette het op een lopen.
Op aanwijzing van diverse getuigen
kon de jongen al enige uren later wor-
den aangehouden. Eerst zei hij een
botsing met de vrouw te hebben ge-
had, maar later bekende hij op haar
tas wilde pakken.

MAASEIK - Een scholier uit Opoete-
ren is gistermorgen verongelukt toen
hij met de fiets op weg was naar de
St.-Jansschool in Maaseik. De jongen
werd ter hoogte van het industrieter-
rein Jagersborg bij Maaseik geschept
door een auto van een inwoner van
Maasejk. Vermoedelijk was de be-
stuurder, die aangehouden, dronken.

Wetenschapsprijs
vijf RL-studenten
MAASTRICHT - Vijf prijzen van dui-
zend gulden worden morgen door de
stichting Wetenschapsbeoefening RL
uitgereikt aan studenten van de Rijks-
universiteit Limburg, voor de afstu-
deeronderzoeken die zij verrichtten.
Tijdens de Dies Natalis, de viering
van de 'verjaardag' van de universiteit
in de St. Janskerk in Maastricht, ne-
men D. Bergmans en A. Korten, afge-
studeerden aan de geneeskundefa-
culteit, G. van der Heijden (gezond-
heidswetenschappen, H.Ceha (eco-
nomie) en E. de Grood van de
rechtenfaculteit de prijzen in ont-
vangst. De onderscheidingen worden
elk jaartoegekend aan studenten van
elk van de faculteiten, volgens de
stichting 'voor een uitmuntende we-
tenschappelijke prestatie.

Scholier gedood
in Maaseik

Bij een controle van een theehuis aan
de Grote Gracht werd op dezelfde
avond een Marokkaan die eveneens
geen geldige papieren had, aange-
houden. Ook hij is in afwachting van
uitzetting naar zijn geboorteland, in-
gesloten.

Industriebond FNV
1500 leden rijker
SIITARD - De afdeling Limburg van
de Industriebond FNV heeft er het af-
gelopen jaar 1572 leden bijgekregen.
en heeft nu een ledental van 24.327.
De toename, vooral geboekt tijdens
en na de acties tegen de kabinets-
plannen voor ziektewet en wao, is met
7% iets hoger dan het landelijk gemid-
delde van 6%.

Egyptenaren zonder
papieren gepakt
MAASTRICHT - De Maastrichtse po-
litie heeft dinsdagavond in een shoar-
mazaak in de woonwijk Heer drie
Egyptenaren aangehouden. Zij be-
schikten niet over geldige identiteits-
papieren. In afwachting van hun uit-
zetting naar Egypte blijven ze ingeslo-
ten.

MAASTRICHT - Bij een inval dins-
dagavond in een drugpand aan de
Kleine Gracht in Maastricht, zijn een
29-jarige en een 21-jarige inwoner
van deze stad aangehouden. In de
woning werden 40 gram heroïne en
een geldbedrag van enkele duizen-
den gulden aangetroffen. Zowel de
drugs als het geld werden in beslag
genomen. Beide verdachten zijn in
verzekering gesteld.

Politie doet inval
in drugpand

Politie Landgraaf
pakt aanrander
LANDGRAAF - Een 15-jarige jongen
uit Landgraaf blijkt verantwoordelijk
voor een poging tot aanranding van
een 13 jaar oud meisje uit dezelfde
plaats. Zij wist destijds een nauwkeu-
rig signalement te geven. Aan de
hand daarvan wist de politie gisteren
de dader te achterhalen. Hij zal wor-
den voorgeleid aan de officier van
justitie in Maastricht. Half september
trok de jongen het meisje onder be-
dreiging met een mes de struiken in,
bij een bejaardenflat aan de Hoog-
straat. Het slachtoffer wist zich echter
los te rukken, waarna de dader de
benen nam.

de routes en veiliger
oversteekmogelijkne-
den. Ook moeten er
meer bewaakte stallin-
gen komen.

Laat de Maastricht-
enaar de fiets vaker
staan dan de gemiddel-
de Nederlander, hij
neemt wel eerder de
auto en maakt ook iets
meer gebruik van het
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DOOR MONIQUE PARREN

Vuurzee van kerstbomen- Psychiatrisch
pntrum Welterhof gaat stren-
rr toezicht houden op patiën-
f^> die rondhangen bij de in-
r^g en in de ontmoetingsruim-
r^an de kliniek. De directiewilKwistig gestoorde patiënten inre ruimten weren, omdat daar-f?or de entree van WelterhofPet uitnodigend genoeg is voorhoekers.

k^ecteur behandelzaken D. P.
r^velli is bang voor een negatief
r^go van het psychiatrisch zieken-Rls. „Welterhof moet zo klant-
L*endelijk mogelijk zijn. Een aan-
P Patiënten gedraagt zich vreemd,
gt zoals dat in de maatschappij
r°ruikelijk is. Vooral bezoekersrlVikken daar erg van. De kliniek?ygt hierdoor een onjuist en nega-
** imago. Dat drukt ook op de pa-cten."
IM personeel van de diverse afde-den van Welterhof moet beteriT^tten wie er gebruik maken van

ingang en de ontmoetingsruim-
jj.v^e patiënten gebruiken de faci-

volstrekt legitiem, maar er
j.eft maar één van de 360 buiten
j^boekje te gaan en 'het negatieve

taf wordt weer versterkt. Daar-
in doen we nu een nieuw appèl op
i afdelingen. Zij zijn verantwoor-IHik voor wie naar benedentornt."
Vreemd
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t
" Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en

zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van het h. olie-
sel, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
schoonzuster en tante

Alijda Wilhelmina
Vaessen-Osendarp

weduwevan

Peter Jacobus Vaessen
in haar 95ste levensjaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Hub en Annie

Vaessen-van Koolwijk
Wijnandsrade: Gérard en Thila

Vaessen-Jennekens
Hoensbroek: Wiel en Cilie

Vaessen-Collaris
Munstergeleen: t Jan en Mia

Vaessen-Spiekers
Hoensbroek: Leen en Ber

Peters-Vaessen
Amstenrade: Jacques en Miep

Vaessen-Bernaards
Hoensbroek: Toon en Dieny

Vaessen-van den Berg
Hoensbroek: Leo en Dieny

Vaessen-van Zundert
Hoensbroek: Mien en Wiel

Hendrickx-Vaessen
Hoensbroek: Annie en John

Kijk in de Vegte-Vaessen
Hoensbroek: Riet en Jacques

Jacobs-Vaessen
Hoensbroek: Henk en Christel

Vaessen-Böhmer
de klein- en achter-
kleinkinderen
Familie Osendarp
Familie Vaessen

Hoensbroek, 7 januari 1992
Corr.adres: Pastoor Broersstraat 20
6433 EB Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 11 januari om 11.00 uur in de Christus-
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door
de begrafenis op de centrale begraafplaats aan
de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Vrydag a.s. om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t I
Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks jeverlies
van de strijd om het leven,
heb jeons een heel stuk
geluk en liefde gegeven.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hrj in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Joep Smeets
dragervan het verzetsherdenkingskruis

echtgenoot van

Mien Geraedts
Hij overleed op 71-jarige leeftijd, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Brunssum: W.H. Smeets-Geraedts
Brunssum: Willijen Piet Koning-Smeets

Merkelbeek: Jonnieen Maria-Louiese
Smeets-Rugers

Brunssum: Peter en Armelies
Smeets-Neuteboom

Brunssum: Elly en Con Raes-Smeets
Brunssum: Yvonne en Martin

Beekelaar-Smeets
en zijn kleinkinderen
Familie Smeets
Familie Geraedts

Brunssum, 7 januari 1992
Jonker Cluttsstraat 17,
6441 TB Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 januari a.s. om 11.00 uur in
de dekenale kerk van St. Gregorius te Bruns-
sum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de algemene begraafplaats, Merkelbeekerstraat
te Brunssum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-ledene vrijdag 10 januari a.s. om 18.45 uur in
voornoemde dekenalekerk, waarna aansluitend
avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij van u mochten ontvangen na het
overlijden, de eucharistieviering en begrafenis
van mijn lieve echtgenote en onze lieve mama

Victoire
Demacker-Hautvast

willen wij langs deze weg onze oprechte dank
uitspreken.

Evert, Guy enKirsten Demacker
Ulestraten, januari 1992
De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 11 januari a.s. om 19.00 uur in de St. Catha-
rinakerk te Ulestraten.

t
Tot ons groot verdriet, moesten wij toch nog
onverwacht, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, voorgoed afscheid nemen van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Louke van Trijp
echtgenote van

Mathieu Poorts
* 4 april 1920 t 7 januari 1992

Kerkrade: M.Poorts
kinderen en
kleinkinderen
Familie Van Trijp
FamiliePoorts

7 januari 1992
Heiluststraat 31, 6466 CE Kerkrade
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op zaterdag 11 januari 1992 om 13.00 uur in de
kerk van O.L. VrouwAltijd Durende Bijstand te
Heilust-Kerkrade, waarna aansluitend crematie
in het crematorium te Imstênrade-Heerlen.
Voor vervoer v.v. is gezorgd.
Avondmis wordt gehouden op vrijdag 10 janua-
ri a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek te Chèvremont-Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

t
Heden overleed, na een langdurige ziekte, voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, in de
ouderdom van bijna 82 jaar in deLückerheide-
kliniek te Kerkrade, onze lieve moeder, schoon-
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria
Voncken-Dresse

weduwevan

Heinrich Voncken
Met liefde gedenken wij haar die goed voor ons
was.

In dankbare herinnering:
Bocholtz: Theo Voncken

Minie Voncken-Schmeets
Vaals: Wiel Voncken

Miets Voncken-Savelberg
Simpelveld: t Joep Voncken

Annie Voncken-Meessen
Michael Schmitz
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Dresse
Familie Voncken

6291 VT Vaals, 7 januari 1992
Corr.adres: W. Voncken, De Lange Akker 262
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 11 ja-
nuari om 10.30 uur in de parochiekerk Sint Jo-
zef te Vaals.
Op vrijdagavond wordt er om 19.00 uur een h.
mis opgedragen ter intentievan de overledene.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren is er
achter in de kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de
Sint Jozefkerk te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, na een liefdevolle verzorging in het be-
jaardenverzorgingstehuisDe Dormig en het De
Weverziekenhuis te Heerlen, mijn dierbare
moeder, schoonmoeder, onze groot- en over-
grootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Maria Skrzypczak
weduwe van

Peter Caspar Rosenboom
Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Louis Rosenboom
Greet jeRosenboom-Milchers
Marijke en Hans
Petra, Corien, Maarten
Familie Skrzypczak
Familie Rosenboom

Landgraaf, 7 januari 1992
Corr.adres: Keizerstraat 36, 6371 AH Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 januari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Familie te Schaes-
berg-Veldstraat, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aan de Hoofd-
straat.
Brjeenkomst in de kerk, geen condoleren.
Een herdenkingsdienst tot intentie van onze
dierbare overledene zal gehouden worden op
vrijdag 10 januaria.s. om 18.15 uur in het bejaar-
denverzorgingstehuisDe Dormig te Landgraaf.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van Lin-
deman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieu-
wenhagen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

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

Maria Sibilla
Dohmen-Weling

betuigen wij iedereen onze oprechte
dank.

Kinderen en
kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 januari a.s. om 19.00
uur in de St. Lambertuskerk te Kerk-
rade-Centrum.

Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer hem als echtgenoot, vader en

■ ' —— opa te hebben gehad, geven wij kennis dat is overle-
den, voorzien van de h. sacramenten

Johan Kamsma
* Workum, 6 februari 1917 t Sittard, 7 januari 1992
echtgenootvan

Maria Smit
In dankbare herinnering:

Sittard: M. Kamsma-Smit
Grevenbicht: M.Broekmeulen-Kamsma

L. Broekmeulen
Manon en Eric
Nicole

Meerssen: J.Kamsma
M.Kamsma-Hamers
Muriel
Kiki
Familie Kamsma
Familie Smit

7 januari 1992
Blijdestein 57, 6132 CT Sittard
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op zater-
dag 11 januari a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk
van St. Petrus (Grote Kerk) te Sittard. Aansluitend zal
de crematieplechtigheid plaatsvinden in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen om 12.30uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondwake zal
plaatshebben opvrijdag a.s. om 18.40 uur in bovenge-
noemde kerk.
Bezoekgelegenheid in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot
18.15 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In verband met overlijden is onze zaak

INTERIEUR
Beekstraat 28

Meerssen

zaterdag 11 januari a.s.
DE HELE DAG GESLOTEN
i

Algemene kennisgeving

t
Op 4 januari 1992 is moeder en oma overleden. Zij verliet ons in haar
eigen stijl: stil, onopvallend. Haar ziekbed was gelukkigkortstondig.
Wij kinderen nebben haar mogen begeleiden tot het einde. Moge zij
rusten in vrede.

Trautje Zoethout-Bass
weduwe van

Hans Zoethout
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar.

Heerlen: Adri en Thea Zoethout
Marjon en Jan
Jesse

Heerlen Chiefen Magda Zoethout
Torn

Heerlen, Douvenrade 1
Corr.adres: De Thun 91, 6419 XE Heerlen
De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op woens-
dag 8 januari, waarna de overledene werd bijgezet op de Algemene
Begraafplaats Imstenrade.

I t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar
voor alles wat zij voor ons deed en betekend
heeft, gevenwij u kennis dat geheelonverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Odilia Wauben
echtgenote van

Petrus Antonius Dekkers
Zij overleed in de leeftijd van 92 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Heerlerheide: P.A. Dekkers
Kinderen, keinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Wauben
Familie Dekkers

Heerlen, 8 januari 1992
Bejaardenverzorgingstehuis Ter Eyck
Corr. adres: Abel Tasmanstraat 46,
6413 SZ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 januari a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Cornelius te Heerler-
heide, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aan deKamp-
straat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene op vrijdag 10 januari a.s. om 18.45
uur in voornoemde parochiekerk, waarna aan-
sluitend de avondmis zal plaatsvinden.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlij-
den van onze gepensioneerde medewerker de
heer

J.H.E. Kicken
De heerKicken was tot aan zijn pensionering in
1985 werkzaam als chef Centrale Magazijn bij
Limagas NV.
Maastricht, 3 januari 1992

Raad van Bestuur en Personeel
NV Maatschappijvoor
Elektriciteit en GasLimburg

tJetty Nafzger, oud
75 jaar, weduwe

van Sjo Dinjens. 6211
NB Maastricht, St.
Servaasbolwerk 22.
De uitvaartdienst zal
gehouden worden op
vrijdag 10 januari om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Petrus te St.Pieter Be-
neden. Condoleren
vanaf 10.40 uur in de
kerk.

Vervolg familieberichten
zie pagina 18

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingen waarvan hij in dit leven heeft mogen genieten,
heeft van ons afscheid moeten nemen, mijn allerlief-
ste man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve
opa

Andreas
van Houturn
echtgenootvan

Joanna Maria Elisabeth
Lahaye
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar.

Geleen: J.M.E. van Houtum-Lahaye
Sittard: Ben en Annie van Houturn

Marijn
Geleen: Marlies en Jan Speetjens

Armand, Angelique
Geleen: André en Inge van Houturn

6162 EG Geleen, 8 januari 1992
Olympiastaete 59
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden zater-
dag 11 januari a.s. om 12.00 uur in de parochiekerk H.
Hart van Jezus, Paters Karmelieten, Rijksweg Noord
te Geleen, waarna aansluitend de crematie in het ere- ]
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheidtot schrif- j
telijk condoleren vanaf 11.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledenezal een avond-
mis worden opgedragen vrijdag 10 januari om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuiste Sittard, alwaar gelegenheid tot
bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met grote deelneming, bij het overlijden van ons bestuurslid

André van Houturn
Namens bestuur en leden
Katholieke Bond voor Ouderen
afd. St. Augustinus Lutterade

t Ï
Temidden van allen die hem zo dierbaar waren is heden zacht en :s
kalm in vrede van Christus van ons heengegaan, voorzien van het C
h. sacrament der zieken, op bijna de leeftijd van 82 jaar mijn lieve \xechtgenoot, onze zorgzame vader, schoonvader, grootvader, over- \\grootvader, schoonbroer, oom en neef

Hubert Marie Joseph
Stohr v

aidragervan de medaille Pro Ecclesia etPontifice
echtgenootvan v-

Anna Maria Toenbreker
Hij overleed in het De Weverziekenhuis te Heerlen.

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: A.M. Stohr-Toenbreker i \

Nuenen: Trees Bisschops-Stohr
JanBisschops [o

Maastricht: Jo.Stohr k,
Carla Stohr-Schipper |cj

Kerkrade: Mariet Jongen-Stohr I.
Jos Jongen li

Valkenburg: Hub Stohr U
Héléne Stohr-Hoenjet ' d,

Heerlen: Toos Bour-Stohr t<
Wiel Bour

Roosendaal: Frans Stohr
Ine Stohr-Zautsen c,

Eindhoven: John Stohr g,
Irene Stohr-Tolner jb
en alzijn kleinkinderen Ellen, i
Bert, Sylvia en Roderick, Susan,
Moniek, Esther,Larissa, Danielle, \\
Carlo, Jules,Remi, Willem, Philip lei
en achterkleinkindShanti ti

Landgraaf, 8 januari 1992
Heereveldje 106, 6374 EZ Landgraaf
De plechtige eucharistieviering wordt opgedragen op zaterdag 11 ja- D°'
nuari a.s. om 13.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozefte Wau-
bach, aansluitend begrafenis aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 12.40 uur gelegenheid is tot
schriftelijke condoleance.
Vrijdag 10 januari om 19.00 uur wordt de overledene bijzonder her-
dacht in de avondmis in voornoemde kerk; vooraf om 18.40 uur ro-
zenkransgebed. _ l
Onze dierbare is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenhagen, Beu-
teweg 32; bezoektijd dagelijks tussen 18.30 en 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon- 'ce als zodanig te willen beschouwen.1

" 1 \i

t
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede
dat hij ons gaf, geven wij kennis, dat heden in
zijn eigen vertrouwde omgeving, geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze goede vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Piet Dautzenberg
echtgenoot van

Philomena Willems
Hrj overleed, voorzien van het h. oliesel, op
69-jarige leeftijd.

Waubach: P. Dautzenberg-Willems
Rimburg: Annie en Frans

Plum-Dautzenberg
Joost

Waubach: Tjeu en Anita
Dautzenberg-Verweij
Natasja en Marvin
Familie Dautzenberg
Familie Willems

6374 SJ Landgraaf, 8 januari 1992
Past. Welterstraat 9
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal worden opgedragen op zaterdag
11 januari om. 10.30 uur in de H. Jozefkerk te
Waubach.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleance.
Vrijdag 10 januariwordt de dierbare overledene
bijzonder herdacht in een eucharistieviering om
19.00 uur in voornoemde kerk. Vooraf om 18.40
uur rozenkransgebed.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32, alwaar dagelijks
van 18.00 tot 18.15 uur gelegenheid is om af-
scheid van hem te nemen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

I -*1'

Een oud-collega is van ons heengegaan

Wil Houben !
was als telefonist 32 jaar lang de „stem" van hel t<
arbeidsbureau. j;
Wij denken met veel waardering aan hem terug' b

Directie en medewerkers
Arbeidsbureau Oostelijke ?■
Mijnstreek Heerlen il

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlij [J
te bedanken voor de vele blijken van medel6" "ven die wij mochten ontvangen bij de begraf6" &
nis van onze vader, schoonvader, opa en ovef' §
grootvader J

Lei Smeets s

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 11 januari 1992 om 19.00 uur in de
Heilige Bernadettekerk te Abdissenboscl1'
Landgraaf.. — 4
De plechtige eerste jaardienst voor mijn liev*
vrouw, onze moeder en oma

Truus
Oosterhof-Van Horck

zal gehouden worden op zaterdag 11 januaria.s
om 19.00 uur in de parochiekerk van St
Johannes de Dooper te Eygelshoven.

Jacob Oosterhof
kinderen en kleinkinderen V

J
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Van onze \erslaggever

Maastricht nog moest afmaken.
Wolfgang Trees zinspeelt er in
zijn beschouwing op dat met het
'werk afmaken' de Eurotop be-
doeld werd. Nu dit karwei met
groot succes - zeker op promo-
tioneel gebied - is geklaard, zou
voor Philip de tijd gekomen zijn
om evenals vader Frans (gouver-
neur van 1947 tot 1964) het pro-
vinciebestuur te gaan leiden.

De enige blaam, naar de mening
van Trees, die de burgemeester
tijdens de Eurotop trof was het
minder geslaagde interview voor
Omroep Limburg. Houben wist
toen onder meer niet wie als pre-
mier van Portugal in Maastricht
te gast zou zijn en dat Oostenrijk
geen EG-lidstaat is. Hetgeen
leidde tot hoon in de media.

" Gouverneur Emiel Mas-
tenbroek. Archieffoto:

FRITS WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - Hoewel gou-
verneur ir Emiel Mastenbroek
pas in de loop van 1993 zal aftre-
den wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, is
het speculeren over zijn opvol-
ger al begonnen. Bovenaan de
kandidatenlijst zou Maastrichts
burgemeester mr Philip Houben
staan. Dat meldt de Duitse jour-
nalist Wolfgang Trees, die in
Euregionale kringen doorgaans
zeer goed geïnformeerd is. Hij
beroept zich op anonieme bron-
nen, aangeboord toen hij on-
langs aan het werk was in Maas-
tricht tijdens de Eurotop.

Omdat zij allen zestien of zeventien
jaar waren en geen auto mochten
besturen èn zij een voertuig met
vals kenteken bestuurden, hebben
zij waarschijnlijk een onbemande
grensovergang gezocht. Zo ver-
klaart de politie in Alsdorf hun plot-
selinge vlucht.

Na schorsing wegens Luikse corruptiezaken

Mysterieuze dood
ex-kabinetchef„Binnenkort zal men meer lezen

over Philip Houben, maar wel
veel beters", aldus de Duitse
journalist.In zijn beschouwing in het

maandblad Bad Aachen over het
verloop van de EG-top in decem-
ber en de Euregionale samen-
werking waarschuwde hij de
stad Aken om de relatie met
Maastricht en Philip Houben ze-
ker niet te verbreken. Want:
„Houben is in 1993 met zeker-
heid kandidaat."
Ook in 1990, na het aftreden van
Sjeng Kremers, was de Maas-
trichtse burgemeester de ge-
doodverfde kanshebber. Uit een
opinie-onderzoek in opdracht
van het Limburgs Dagblad bleek
eveneens dat hij de voorkeur ge-
noot bij de Limburgers boven de
mede-kandidaten René van der
Linden en L. Michiels van Kes-
senich, oud-burgemeester van
Margraten. Maar Houben wilde
zelf niet, omdat hij zijn werk in

nen zelf zou zijn overleden bij
zijn overbrenging naar het zie-
kenhuis in Verviers.

De 16-jarige bestuurder uit Alsdorf
trapte bij het zien van de douane
het gaspedaal zo diep in, dat een
douanier opzij moest springen om
niet geraakt te worden. De auto ver-
dween spoedig uit het zicht van de
douaniers. Een kilometer na de
grens ramde de wagen het woon-
huis van mevrouw Horbach.

LUIK - Jules Verbinnen (46), de
gewezen kabinetchef van ex-bur-
gemeester Edouard Close van
Luik, is dinsdag tegen midder-
nacht onder vrij mysterieuze
omstandigheden om het leven
gekomen. Verbinnen kwam te-
rug van een werkvergadering bij
Close in Aubel, toen zijn wagen
met hoge snelheid tegen een
boom knalde en in brand vloog.
In zijn auto lagen een stel be-
langrijke dossiers.

De rijkswachtbridages in Ver-
viers en Limburg bevestigden
slechts schoorvoetend het dode-
lijk ongeluk en spraken over
'een delicate zaak. De procureur
des konings in Verviers heeft
verscheidene deskundigen aan-
gesteld om de juiste oorzaken
van het ongeval te achterhalen.

'Aanpassing bestuurlijke structuur nodie'
Discussienota over

stichten Euregiohuis
„Het was net een horrorfilm", ver-
telt de bewoonster die op dat mo-
ment op de eerste verdieping in bed
lag. „Ik werd wakker van een enor-
me klap. Toen hoorde ik mijn doch-
ter op de benedenverdieping
schreeuwen. 'Mama, mijn hele wo-
ning ligt in puin', riep ze. Ik dacht
in eerste instantie dat er inbrekers
waren. Niet veel later waren de poli-
tie en de douane al hier. Ook de
vader van de bestuurder was geko-
men. Het was verschrikkelijk. De
straat is zeker drie uur afgezet."

Vorige week dondedag had Ver-
binnen, die ook geschorst was
als' directeur van het cultureel
centrum in Chênée, zich na over-
leg met zijn advokaten weer ge-
ïnstalleerd in zijn directeurstoel.

Samen met zijn vroegere chef
Close, was Verbinnen in op-
spraak geraakt bij twee schanda-
len: dat van de Luikse parkeer-
meters en van het stadsmeubi-
lair. Naar aanleiding van die
beschuldiging van corruptie was
Verbinnen geschorst. Maandag kreeg hij het bevel het

gebouwonmiddellijk te verlaten.
Het ongeval gebeurde op de weg
tussen Luik en Aken in de buurt
van Thimister. Het persagent-
schap Belga kreeg over het onge-
luk een telefonische melding van
een anonieme tipgever. De onbe-
kende informant maakte ook
melding van de belangrijke do-
cumenten in de wagen. Verbin-

Het Luikse college van b en w
zou zich daarover dezer dagen
uitspreken. De raadkamer van
haar kant zou begin volgende
maand beslissen of de twee
Luikse corruptie-dossiers al dan
niet naar de correctionele recht-
bank zouden verwezen worden.

- De provincie Limburg moet leiding geven aan
et opzetten van een duidelijk herkenbare en aanspreekbare, be-

en ambtelijke structuur in de Euregio Maas-Rijn en de
Grensregio Rijn-Maas-Noord. Het secretariaat van die organisatie
2°u op één centrale vestigingsplaats, het Euregiohuis, moeten
gorden gevestigd. Dat zegt de Sociaal Ekonomische Advies Raad
;^EAR) Limburg in een discussienota over grensoverschrijdende

vanuit Limburg. Eerder al is eens gesuggereerd
Ijkt het Drielandenpunt bij Vaals bij uitstek geschikt zou zijn als
j°katie voor zon Euregiohuis. Minister Duitse

deelstaat vreest
terreur skinheads

Gepleit wordt voor een eigen identi-
teit van de grensregio en voor het
naar buiten treden als één gebied, te
vergelijken met bijvoorbeeld de
'Randstad' of het 'Roergebied.
„Maar dan moeten de deelgebieden
bereid zijn een stuk zelfstandigheid
in te leveren en elkaar naar buiten
toe niet beconcurreren", aldus de
nota.

de SEAR, waarin naast on-
tvankelijke leden, ook vertegen-
woordigers van de werkgevers- en
j^rknemersorganisaties zitting

rebben, is het besef van de nood-zak tot grensoverschrijdende sa-
inwerking nog niét overal door-
Sprongen. „De nationale overheid
jjktbij de ruimtelijke planvorming
jjieen oog te hebben voor de Rand-J^d", aldus de nota. „De zuidflank

verwaarloosd."

■'aarom wordt de recent bereiktevereenstemmingtussen de provin-
-s'es Zeeland, Noord-Brabant en
pttiburg over een nauwere onder-
l^ge samenwerking alleen maar
!?egejuicht. „De positie van de aane Europese binnengrenzen gele-

ien,regio's verandert ingrijpend. Zij
[. Bgen straks niet meer aan de rand

II an de eigen nationale centra, maar
fir>traal ten opzichte van de omrin-
gde economische concentratiege-
'eden. Hun positie wordt strate-

ösch veel sterker."

Strategie
Verder pleit het SEAR voor een 'ge-
zamenlijk gedragen strategie. De
aangrenzende gebiedsdelen moeten
bekijken waar men elkaar kan aan-
vullen en het geheel versterken.
Daar is volgens de adviesraad even-
wel een verbetering van het huidige
bestuurlijk niveau voor nodig, an-
ders gaan de kansen voor de grens-
overschrijdende regiovorming zo
goed als zeker verloren. „De huidige
bestuurlijke organisatie in met na-
me de zuidelijke regio is niet een-
duidig herkenbaar, noch aanspreek-
baar. Het gevolg is dat men niet
weet tot wie men zich moet wenden
met projectinitiatieven", zo luidt de
kritiek.'^

et rapport beveelt dan ook aan dat
j.rnaast de eerder genoemde inten-
everklaring van Zuid-Nederland
.°k verdergaande grensoverschrij-
dende samenwerking wordt ge-
r°cht. „Een groter gebied beschikt
Ver meer aanvullende voordelen."

Met het college van Gedeputeerde
Staten zal over de discussienotavan
gedachten worden gewisseld.

AKEN - Minister Herbert Schnoor
van binnenlandse zaken in de Duit-
se deelstaat Noordrijn-Westfalen
waarschuwt voor een stijging van
het aantal terreuraanslagen door
rechts- en links-extremisten. Afge-
lopen jaar vonden in de deelstaat
niet minder dan 725 strafbare han-
delingen plaats tegen buitenlanders
en asielzoekers. Schnoor vreest dat
de terreur ook dit jaar zal worden
voortgezet en zelfs erger kan wor-
den. In bijvoorbeeld Aken verblij-
ven circa 2.200 asielzoekers.

De sociaal-democratische bewinds-
man is vooral bang voor de militan-
te en door vreemdelingenhaat en
neo-nazisme beïnvloede skinheads.
Deze kaalgeschoren jongeren zijn
volgens Schnoor momenteel veel
gevaarlijker dan links-extremisti-
sche groeperingen, die inmiddels
stevig aan betekenis zouden heb-
ben ingeboet.
Van de 725 strafbare handelingen
tegen buitenlanders die de autori-

feiten in 1991 in Noordrijn-Westfa-
len registreerden, werden er twee-
honderd gepleegd door rechts-radi-
cale skinheads. Ruim driehonderd
personen kunnen volgens Schnoor
worden beschouwd als 'militant ex-
tremistisch.

De deelstaat-minister maakte ver-
der bekend dat tweederde van het
aantal strafbare handelingen werd
uitgevoerd door jongeren onder de
twintig jaar. „En deze jongelui ma-
ken deel uit van steeds meer extre-
mistische, intollerante en militante
jeugdbewegingen."

Hij noemde het verder des te verve-
lender dat de jeugdbewegingenzich
weliswaar in verklaringen distan-
ciëren van allerlei gewelddadige
acties tegen buitenlanders, maar
dat zij er in feite niets tegen doen.
Sterker nog, zij blijven proberen de
bevolking voor hun racistische
denkbeelden te winnen, aldus
Schnoor.

richten," aldus de decaan

Protest naar Provinciale Staten Limburg

Akkerbouwers bezorgd
over waterbeheersplan

.MAASTRICHT - De akkerbouwers
Noord-Limburg zijn ernstig be-

v?rgd over de plannen van het pro-
jltlciaalbestuur met betrekking tot
J^ Waterbeheersing. Dit blijkt uit
h6tl woensdag aan de leden van
fovinciale Staten van Limburg

Ingezonden bezwaarschrift.
I~et door de provincie voorgestane
veleid om het gebruik van water
«?°r onder meer beregening van de
Ijkers terug te dringen gaat de ak-. erbouwers veel te ver. Alternatie-
i^ 11, zo zeggen zij, zijn beter dan het
'y stellen van verboden. Als alterna-

doen zij het voorstel om enkele
grindmeren als spaar-r^kkens in terichten. Tijdens droge

eHodes kan het water vandaar op-
?estuwd worden naar sloten eneken en benut worden voor bere-
r^ning. Momenteel wordt dit water

el afgevoerd naar rivieren en gaat

het grotendeels verloren.
De bezorgde akkerbouwers dringen
ook aan op maatregelen tegen de
schadelijke gevolgen van de groot-
schalige bruinkoolwinning even
over de Duitse grens. Kwaliteit en
kwantiteit van akkerbouwproduk-
ten zijn in droge periodes alleen
maar te garanderen door een onbe-
lemmerde beschikking over water
voor beregening.

Wordt aan die voorwaarden niet
voldaan dan kan de Limburgse ak-
kerbouw topopbrengsten wel ver-
geten en kunnen de akkerbouwers
hun hoofd niet meer boven water
houden. In dat geval kunnen zij de
concurrentie met het buitenland
niet langer aan. Een doeltreffende
beregening kan voor een goede be-
drijfsvoering absoluut niet worden
gemist, aldus de akkerbouwers.

Belgische politie
pakt jongerenbende

HASSELT - De rijkswachtbri-
gade van Hasselt heeft een jon-
gerenbende aangehouden die
gespecialiseerd was in diefstal-en. Bij het oprollen ervan kon-
den maar liefst 158 criminele
feiten worden opgelost. De ze-ven daders, allemaal tussen 18
en 24 jaar, hadden het vooral ge-
munt op diefstal uit gebouwen
fftet een openbaar karakter: stad-
huizen, sportkantines, clubhui-
zen. De bende opereerde vooral
iri de streek rond Tongeren, Bil-

zen, Sint Truiden en Hasselt.
Diverse leden van de bende heb-
ben ook een aantal aanrandingen
op hun conto. Ze trokken naar
Luik, waar ze in de rosse buurt
goede sier maakten met het ge-
stolen geld. In sommige gevallen
liepen de aangerande slachtof-
fers zware verwondingen op.
Eind november van vorig jaar
rolde dezelfderijkswachtbrigade
ook al een jongerenbendeop, die
meer dan 600 criminele feiten
bekende.

MAASTRICHT - Zelfs als minis-
ter Ritzen van onderwijs binnen-
kort zijn goedkeuring geeft voor
een opleiding bedrijfskunde aan
de Rijksuniversiteit Limburg, zal
deze komend studiejaar nog niet
van start gaan. Volgens de decaan
van de economische faculteit kan
de universiteit de komst van on-
geveer honderd nieuwe studenten
bedrijfskunde nog niet aan. Een
eventuele opleiding econometrie
zou wel van start kunnen gaan,
omdat zich daarvoor gemiddeld
maar zon 25 studenten aanmel-
den en het plan al uitgewerkt
klaarligt.

De economische faculteit heeft in-
middels ook contact opgenomen
met het Belgische universitaire cen-
trum Diepenbeek om eventueel een
gezamenlijke opleiding bedrijfs-
kunde te gaan opstarten. „Dit is al-

„Daarom richten wij ons op het aan-
bieden van zoveel mogelijk ver-
schillende produkten en kunnen
eventueel naast econometrie en be-
drijfskunde, ook een richting fiscale
economie opzetten. Een andere
strategie voor het behoud van het
aantal studenten is de uitbreiding
van de markt. Door samen te wer-
ken met euregionale instellingen
worden wij ook een stuk aantrekke-
lijker voor studenten, die zich
steeds meer internationaal gaan

Kwaliteit
Volgens Vredevoogd, voorzitter van
het college van bestuur van de RL,
is het nog heel onduidelijk of de
minister toestemming zal geven
voor beide studierichtingen aan de
economische faculteit. „Het is no-
dig dat de RL zich profileert ten
opzichtevan haar naaste concurren-
ten in de euregio. Daarom werkt
iedere extra studierichting in ons
voordeel. Bovendien ben ik van me-
ning dat de universiteit als geheel
nog moet groeien in studentenaan-
tal. Maar als de faculteit zegt een
eventuele studierichting in bedrijfs-
kunde in '92 nog niet te kunnen
bolwerken, dan zullen we er heus
niet aan beginnen. Kwaliteit blijft
voorop staan," stelt Vredevoogd.

lemaal nog in een voorlopig sta-
dium. Het past in de ontwikkeling
die ik voorzie voor onze faculteit,
vertelt Bram Beek, decaan van de
faculteit economie. „Ik wil het
graag 'klein, maar fijn', houden. Het
aantal studenten liefst in beperkte
mate vergroten, maar in ieder geval
stabiliseren. De nieuwe studierich-
tingen bij de RL zijn noodzakelijk
om de te verwachten teruggang bij
het huidige aanbod op te vangen."

„Volgens het college van bestuur
loopt de studie wel vol, ook al
wordt het pas een dag van te voren
bekend. Ik denk daar anders over.
Ik wil graag kwaliteit en studenten
die gemotiveerd kiezen voor het
probleemgestuurd onderwijssys-
teem. Niet alleen inschrijvingenvan
studenten die elders zijn afgewezen.
Daarom wil ik liever nog een jaar
wachten en de studierichting ook
wat beter voorbereiden," aldus
Bram Beek.

Voorlopig nog geen opleiding bedrijfskunde

Econometrie mogelijk
wel dit jaar naar RL
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" Zestienduizend fans kunnen komende zomer popfenomeen Prince met eigen ogen en
oren bewonderen in Maastricht. Foto: ANP

Popfenomeen Prince
naar Maastricht

MAASTRICHT - Het Ameri-
kaanse popfenomeen Prince
maakt komende zomer zijn op-
wachting in Maastricht. Begin
juli - de exacte datum wordt
'om technische redenen' nog
even geheim gehouden - geeft
de mega-ster een voor Zuid-
Nederland exclusief concert in
de grote zaal van het plaatselijke
congrescentrum MECC, waar
plaats is voor zestienduizend
fans.

De organisatie van dit nu al met
veel spanning tegemoet geziene
optreden is in handen van Buro

I Pinkpop, in een co-produktie
met Mojo Concerts in Rotter-

dam. Behalve in Maastricht zal
Prince in ons land tijdens zijn
komende wereldtoernee alleen
nog te zien zijn in de Rotterdam-
se Ahoy.

De inmiddels 31-jarige Prince,
die zijn bewogen carrière in 1971
startte, gaat al meer dan een de-
cennium lang door het leven als
een van de meest invloedrijkear-
tiesten uit de popwereld. Door
zijn pornografisch getinte song-
teksten houdt zijn roem overi-
gens gelijketred metzijn contro-
versieel imago.

Als een van de weinige zwarte
Amerikaanse acts is de in Min-

neapolis geboren zanger annex
multi-instrumentalist er op een
authentieke wijze in geslaagd de
eerüjdse kloof tussen disco en
new wave te overbruggen. Zowel
op zijn allereerste als op zijn
meest recente albums maakt hij
bovendien gretig gebruik van ty-
pisch 'zwarte' muziekgenres als
de funk.

Pinkpop-directeur Jan Smeets
liet gisteren desgevraagd weten
dat de voorverkoop voor het
Prince-concert in Maastricht
waarschijnlijk eind januari al
van start gaat.

Crowded House
Tegelijk bevestigde hij dat de
komst van de momenteel razend
populaire Australische popfor-
matie Crowded House naar Lim-
burg definitief is vastgesteld
voor 20 februari. De band speelt
eveneens in het MECC, maar
dan in het Auditorium.

'Het was net een horrorfilm'
Joyriders vermoedelijk geschrokken van douane

Speculaties over opvolging
van Emiel Mastenbroek Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever MERKSTEIN - De vier jongelui
die gisterochtend op de Kirchrat-
herstrafie in Merkstein zijn veron-
gelukt, zijn vermoedelijk geschrok-
ken van de aanwezigheid van de
Duitse douane. De grensovergang
aan de Merksteinstraat in Kerkrade
wordt namelijk sinds 1990 nog
slechts steekproefsgewijs bemand.

De bestuurder van het voertuig
werd na de botsing uit het voertuig
geslingerd en kwam op straat te-
recht. De auto kwam tot stilstand
aan de overkant van de straat. Twee
17-jarigen uit Aldenhoven en Als-
dorf waren op dat moment reeds
dood. De vierde inzittende, een
16-jarig meisje uit Grevenbroich,
overleed later in een ziekenhuis in
Aken.

Mevrouw Horbachs huis staat pre-
cies in de bocht van deKirchrather-
straße. „Er gebeuren hier wel vaker
ongelukken, maar nog nooit zo erg
als gisteren. Sinds ze in Herzogen-
rath een voetgangersdomein heb-
ben aangelegd en de Geilenkircher-
strafie versmald is, rijden ze alle-
maal hier langs. En ontzettend
hard", aldus de hevig geschrokken
vrouw.
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Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Motoren
Te k. SUZUKI 250 CC, bwj.
'82, kl. groen, vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-419260.
BMW R 80-7, bwj. '79, i.z.g.
st, vr.pr. ’6.000,-. Tel.
045-316171 ,258546
Te k. HONDA CBR 1000,
bwj. '91, m. '88, 3.000 km,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-423630.

(Bromfietsen
Heden avond koopavond.
Speciale CANNONDALE
prijzen. Math Salden, Sittard
ATB-ONDERDELEN ner-
gens goedkoper dan bij
Math Salden Sittard. Koop-
avond donderdag!!!
ATB Fietsen Specialist: Trek
Cannondale, Giant, Koga
Miyata. Math SALDEN, Sit-
tard. Donderdag koopavond
Te k. VESPA Ciao, 1 jr. oud,
sterwielen, verzekering,
helm, ’ 825,-. 046-749545.
Te k. ZÜNDAPP KS 50, bwj.
'84, met verzek. pr. n.o.t.k.
04450-1599 na 17.00 uur.
Te koop VESPA Snorbrom-
mer, 3 mnd. oud, km.st. 40.
Tel. 045-231120.

Caravans
Te k. 4 pers. CARAVAN met
nw. voortent, ’ 2.000,-. Tel.
045-229925.

(Huisdieren
ZATERDAG 11 JANUARI

Grote vogelmarkt
in Makado-Beek
Toegang gratis

HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Éygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
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. Klem Amenca
Achel(B) 09-32-11644489
Te k. van part. WEST HIGH-
LAND White-terriërpups
met stamb., ing. en ontw.,
ouders aanw. 013-637592
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel.
04498-54002

Rustig tehuis gezocht voor
kruizing WELSHTERRIËR,
teef 1 jaar. Tel. 045-426891.
Te k. ROTTWEILERPUPS
stamb., ingeënt, getat. ontw.
kamp. afstam., 1 jr. gar.,
H.D. vrij: 09-3211718333.
BOXERSPUPS met stam-
boom en Boxerpups ge-
kruist met Labrador. Tel.
040-427963, na 19.00 uur
040-441432.
Britse korthaar KATERS
met stamboom. Tel. 04498-
-59276 of 53188.
Gratis af te halen wegens
allergie, 7 mnd. oude KA-
TERTJE, zeer lief. Tel.
045-271426.
Te koop Mechelse HERDER
5 mnd. oud, reu, weg.
plaatsgebrek. 046-741775.
Te k. drachtige SCHAPEN.
Tel. 04493-1031.

Opleidingen

Examengarantie
Basiskennis boekhouden, Praktijkdiploma boekhouden,

MBA, NIMA-A, Praktijkdiploma Informatica
met examengarantie! SPD.

Informatie en gratis prospectus G. Urselmann,
tijdens kantooruren 077-520440.

Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen.
Zeg wat u wilt zeggen!
Overwin spreekangst.
SPREEKVAARDIGHEID
Cursus start medio jan. in
het gehele land. Rhetorica
078-130388.
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.
Start avondcursus chauf-
feursdiploma 6-2-92.
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

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

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg. Bel vrijbl. 045-726366.
Electriciën nodig? Wasm. en
KOELKAST reparatie De
goedkoopste. 045-725595
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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
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:
Blue air luxe koel/vries kombinatie

250 liter inhoud, automatische ontdooiing,
aparte diepvries

geen ’ 999,- of ’ 799,- maar

’ 598,-
Zanussi luxe wasautomaat
ZE-84, monoknop bediening, 4/5 kg inhoud

geen ’ 999,- of ’ 798,- maar

’ 498,-
Philips/Whirlpool magnetronoven

AVM 730, 32 liter, geschitk voor 2 borden
geen ’ 999,- of ’ 799,- maar

’ 498,-
Philips stofzuiger

HR 6350, 1100 Watt, compleet met accessoires
geen ’399,- of ’ 248,- maar

’l4B,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

IJSKAST ’ 95,-, wasdr.
’150,-, wasaut. ’175,-,
diepvr. ’ 150,- 045-725595.

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

Te koop kleine DIEPVRIES
en dekzeilen 4x5, 5x3, 5x
2V2, koopje. 045-213563.

Computers
Te k. COMMODORE 64 PC
en data-recorder, spellen,
printer, 2 joy-sticks, ’400,-.
Tel 045-413287.
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Wonen Totaal

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
OPHEFFINGSUITVER-
KOOP Rotan Manou pitriet
meubelen en alle soorten
manden, alles moet weg. Nu
tot 60% korting. Rijksweg
Zd. 111 Geleen 046-750418
Voor alle 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek
Te koop weg. sterfgeval
STIJLMEUBELEN: eethoek
met 4 stoelen, salonkast,
salontafel, alles notehout;
compl. mahonie slaapkamer
prachtige fauteuil Gobelin-
stof, 6 weken oud, van
’1.400,- nu voor ’BOO,-
-etc. Tel. 045-451447.
Te k. zeer mooie midden ei-
ken Mechelse SALONTA-
FEL en bijpass, antieke eetk
kast m. prachtig houtsnij-
werk. Tel. 045-729934.

In- en verkoop 2e-hands
MEUBELEN. Oranjestr. 30,
Hoensbroek. 045-231437.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

TV/Vldeo
KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’ 125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
VIDEO'S gevr., defect geen
bezwaar. 04406-12875.
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.

Muziek

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels,
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen

met 10°o-30% korting.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.

Te k. TENORHORN. Tel.
045-451553 tussen 18.00-
-19.00 uur.
Semi prof. Coverban met
veel werk, zkt. met sp. erva-
ren TOETSENIST. Tel. 09-
-3287743080/045-725364
(na 17.00U).
Te k. transportable ORGEL
Technics C 600 met midi,
nieuw ’ 17.000,-, vr.pr.

’ 9.000,-. Tel. 045-227834. .
Te k. Amerikaanse JUKE-
BOX merk Wurlitzer type
Lyric, bwj. plm. 1960, compl.
met singles, open speelwerk
Vr.pr. ’ 4.500,- 046-524273

Te koop electr. THEATER-
ORGEL, merk Eminent type
Solina F 217, i.z.g.st. Tel.
04454-3590.

Kachels/Verwarming
KACHELS, 20 tot 25% kor-
ting, gratis geplaatst. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Kunst en Antiek

Gevraagd
voor inbreng in komende

veilingen kunst-antiek-
inboedels. Veilinghuis,

Lambèr N.V., 043-620649
ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.

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.

KETTINGZAAG gevraagd.
Tel. 04406-12875.
Gevr. BANKSTEL, kasten,
slpk, antiek, inboedels, TV-
video's, enz. 045-725595.
Te k. gevr. WEDGEWOOD
servies, geen decor en zilver
bestek liefst Haags Lotje.
Tel. 045-726821.

Diversen
Draadloze TELEFOONS te
koop van part., va. ’ 235,-.
Tel. 045-714730.

06-lijnen

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 hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
j vrouwtjes en stoere. hete knullen.
_06^3^O3^9rj^0j;j_p/m_
Mannen en hitsige vrouwen
willen samen met jou apart,

voor een heerlijk heet...
Sexgesprek

Doe mee 06-9570 - 50 c 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 et 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 jongen zoeken voor
Sexkontakten

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 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

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 et 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/m

Kleed me uit!
Speel een heet stripspel met

Suzanne
06-350.211.14-50 et p/m

nu en live
Een boot vol heet sexplezier
Wij samen in een apart hutje

50 et p/m 06-

-320.330.74
Thais meisje

wil jou beter leren kennen
via een live sexgesprek.

06-320.330.08 - 50 et 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 et p/m

Triosex kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil!

Sex aan huis
Bel voor privé of escort

06-320.330.60 - 50 et p/m

SM Privé
Apart met mannen en boys
06-320.322.17- 50 et p/m

Sex Top 10
De grootste en beste telesex

computer van de Benelux!
Kies de sexlijn die jij wilt

50 ct.p.m.

320.320.40
Voor elk wat wil(d)s!

1 nummer
10 meisjes

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Trio!

06-320.320.95 - 50 et p/m

Club 06-
Special sex

Draai eerst 06-320.320
EN DAN VOOR

SM 25
onderdanig, ze doet wat je

wilt

Hetero 26
onze meisjes zijn overal

voor in
Lesbisch 45

mm meisjes onder elkaar
Meesteres 46

Schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

ondeugend
Heerlijk live 48
Sexen live opgenomen

Meegenieten 60
De spannendste sex 50 cpm 'Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!

VAN CLUB 06, DUS GOED.

24-uurs sex
live de lekkerste

heerlijk, intiem en apart
50 cpm 06-

-320.370.07.
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm
06-320.320.14
Griekse Porno

Marcha v. achter 50 cpm

06-9618
Als Rob ontdekt wat Anky
doet, loopt hij de deur eruit.

Trio
06-320.340.45 - 50 et p/m

Een meid maakt kennis met
SM

Laat dat, tot ze geniet
06-320.340.22 - 50 et p/m
Als Nancy haar monokini

past, belt de man aan,
en dan...

06-320.330.17
50 et p/m

Oh, wat lekker...
dit is fijner dan huiswerk.

06-320.321.32- 50 et p/m
Haar man is erbij als ze

Grieks
doet met een vreemde knul
06-320.326.92 - 50 et p/m

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

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

Lisa
06-320.331.02 - 50 et p/m

Lady B
50 Ct 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)

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste

Homo Live
06-320.330.12 (50 et. p/m)

Ik heet Katja
Ik heb het net ontdekt en
kan er geen genoeg van

krijgen. Bel me!
06-320.326.09 - 50 et p/m

Nieuw het
Telebordeel

Meisjes die doen wat jij wilt,
ook geven ze voor 50 et p/m

hun geheime tel.nr.
06-320.320.85

Heb je olie bij de hand? Dan
weet je precies hoe het met

Vera
voelt

06-320.331.09 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335

Ook in het nieuwe jaar, staan wij voor Uw wensen klaar.

Riversideclub
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak,

100 meter voorbij Camping de Maasterp. Open van maan-
dag t/m vrijdag van 14.00 t/m 2.00 u. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.

Katja's Relax-Place

’ 50,- all in.
Tel. 045-423608.

Paradiso privé 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.

Vele leuke dames aanwezig.
Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale

Ontspanningsmassage
Eens geweest, je blijft echt komen!!! 045-353489.

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 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.

dames gevr. 043-257229

Escort Moniek
Tel. 045-725778.

Peggy/Privé en
Escort

Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.

Buro Yvonne nu
buro Sittard

■ Tel. 046-523203

Meisjes!! Wie wil er gezellig
werken bij

LYDIA...
Intern mog. Chauffeur aanw.

Ma. t/m vr. 11-23 u. zat.
11-18 u. Tel. 046-749662.

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 tm
3 uur. Tel. 045-413887

UNIEKE MASSAGE

tel. 045-228481
Patricia

v.a. 10 uur ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr.

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in

Tel. 06-52980255.

Cinderella
Oude Rijksweg Nrd. 56,
naast Tennishal. Nieuwe

meisjes aanwezig.

SM Anita
van 10-21 uur,

tel. 04455-2596

Liberta
Wij wensen jullie een goed
en opwindend Liberta-jaar.

Veel nieuwe dames aanw. in
sexy lingerie. Houdt u van
naakt lopen? Dat kan. Ge-

niet van alle vormen van sex
en ontspan, met Sally 19
wild en vurig, Liza - lang,

slank, en...., 3 mooie blondi-
nes voor lesb. trio's, donker
Ana en Linda voor langdurig

vrijen, nog 2 brunettes en
heel nieuw is onze strenge

meesteres "Donna" met
haar eigen slavin. Alles kan,

niets moet. Privé parking.
Visa en Eurocard welkom.

Maaseikerweg 24, 300 m. v.
a. A2richting Susteren. Tel.

04499-4346.

**045-326191*]
* Escort all-in^

Love Escort
S 045-320905

Nieuw Salmanita. .
Buro Geleen

Bern. in adr. 046-748768-
Inschr. dames gevn^

Privé Brigitte en
Nieuw Chantal

v. 11-23 uur. 045-2545jj8>
Vera

Privé, tel. 04754-858jS>
Nieuw Escort

Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-42884jt
Privé Daisy

nieuw: Linda
Tel. 045-229091

2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aan*
Frans mog. Nieuwe filrrg,

Dave
voor heren 045-428856^
S.M. Rachel

Slavin aanwezig.
Tel. 045-274810. _^

Privé en escort
Anita

tel. 045-352543

Escort Service
voor een leuk meisje bijJ

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

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer dat kun je niet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden datzij zelfwel zullen
uitmakenof ze met een slok op gaan rijden
En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daarbemoeijejetoch niet
mee. Maar doordat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WATVAN VOORZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JENIET MAKEN

f%T | WMi/// Ved'g Verkeer Nederland
VVNJMJ—BEST
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Indien u in de januanmaand bij Brugman een badkamer koopt voor levenng le helft 1992, dan
berekenen wij u nog de oude 1991 prijzen. Onderstaand treft u 3 voorbeelden aan uit ons ruime
aanbod scherp gepnjsde aanbiedingen.
Breng een bezoek aan onze schitterende showroom en profiteer van dit tijdelijke voordeel. Onze
badkameradviseurs maken onder het genot van een kopje koffie graag een passende aanbieding voor u.

I f["""r^- I

AP'Tbadkamermeubelnice pr) BADKAMERMEUBEL CASABLANCA
Modern wit meubel, 150 cm breed. Uitgevoerd met Functioneel wit meubel. 160 cm breed. Uitgevoerd in
verticaal afgeronde fronten, stevige beugelgrepen, witte exclusief design met chroommetalen lijsten en messing
wastafel en luxe Grohe kraan. grepen. Kompleet met luxe witte wastafel en Grohe Le

Normale pn|S 3.595,- W f%Jt Normale pnjs 5.475,-^ 't—
AKTIEPRIjS ÉMmW F tjy AKTIEPRIJS ~»*J # tJT

~-i - "IfTliÏMlJffiwT-l'-

BADKAMER MODENA
Komplete witte badkamer, bestaande uit een hoekbad, kwartronde douchebak met scherm, hoogglans badkamer-
meubel 80 cm breed, duobloc en kranen. Normale prijs 9.431,-. MM

AKTIEPRIJS T^ArVoor 9.995.- levert Brugman deze badkamer met luxe massagebad. M m^L^WMeerpnjs wandcloset i.p.v. duobloc F. 350.-. * " ■ m *** %

/o^*\ g^
/?»»*2" *1 fS/M SÊ) PLUSPUNTEN:

jTi^^^M^T merkollektiey&Q^ QJ Vj__^^ / van Europa
Indien u binnen 14 /’ \t » V l*r~ j. ~v"~ J. ~i® + Gratis ontwerpen

dagen naaankoop van ff .Q>y // m T tk I I I f i I I I f I i advies
uw badkamer, dezelfde WJ Til Cmmmmi^m^b JwLJUwaUW + Alle Brote merken
badkamer elders voor- ’ 7 .'^^f sanitair leverbaar
deliger aantreft, dan V~~~jlß' / 2 jtiïff iÉiÊ\ " / trj + Levering volgens de

betaalt Brugman u het JXA ( (■JMAI4my*MMn3UW consumentenvoor-
prijsverschit terug (É&Sbt/jsbr. waarden.

Het verschil zit 'm écht niet alléén in de prijs!
ALKMAAR, Noorderkade I. 072-153226. BEVERWIJK, Parallelweg 95 (Meubelboulevard), 02510-24299 CAPELLE A/D IJSSEL. Hoofdweg 46, 010-
-4585446. GRONINGEN, Peizerweg 82 (Meubelboulevard). 050-258638. HEERLEN. In de Cramer 166 (Woonboulevard). 045-754248 HOOFDDORP.
Kruisweg 785, 020-6533482. LEEUWARDEN. Franklinstraat 48 (Winkelplem De Centrale), 058-160330. UTRECHT. Hollantlaan 14 (Meubelboulevard
Kanaleneiland). 030-883038 ZOETERWOUDE-RIJNDIJK, Hoge Rijndrjk 195. 071 892086
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond TEVINS KEUKEN SHOWROOM.



De Sterre der Zee gaat voor het eerst sinds veertig
jaarweer op toernee langs deLimburgse dekenaten,
zo kondigde pastoor Wagenaar van de Onze Lieve '

Vrouweparochie in Maastricht deze week met
gepaste trots aan. Maarhij verzuimde te vertellen dat

de beminde gelovigen het echte Mariabeeld niet te
zien krijgen. Ze moeten het doen met eenreplica, eenplastic lichtgewichtje van nog geen twaalfkilo. De

authentieke Sterre der Zee blijft achter in dekapel
van de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Veertig jaar
geleden was datal niet anders, maar toen werd er

tenminste nog een gipsenkopie van dik honderd kilo
_meegetorst.

DOOR FRANK SEUNTJENS

MAASTRICHT - Pastoor Wage-
naar biecht eigenlijk helemaal
niet graag op dat een nep-Sterre
der Zee op rondreis door Lim-
burg gaat. Het woord alleen al
doet hem gruwen. Zelfs 'replica',
toch al een stuk eerbiediger,
klinkt hem bepaald niet als kerk-
muziek in de oren. „Voor mij ishet gewoon dé Sterre der Zee, of
het nu de echte is of niet", zegtWagenaar. Los daarvan is het al-leszins te verdedigen dat het
eeuwenoude Mariabeeld keurig
in de kapel blijft staan. De Sterre
der Zee is zo zwaar dat het dra-
gersgilde acuut in de wao terechtzou komen als het beeld ook
maar een meter zou moeten wor-
den meegezeuld. En het risico
dat de eeuwenoude Madonna
wordt beschadigd, is natuurlijk
ook levensgroot.

Nog nooit is de Sterre der Zeebuiten de basiliek geweest, laat
staan buiten Maastricht. Slechts
één keer is het beeld even uit de
kapel gehaald en in de kruisgang
neergezet. Dat was om er afgiet-
sels en detailfoto's van te maken
voor een eerdere replica: de al
eerder gememoreerde kopie van
gips die decennia lang en tenkoste van liters zweet bij proces-
sies werd meegedragen. Maar
dat beeld werd in de loop der ja-
ren steeds verder aangetast door
de tand des tijds. In 1988 was de
gipsen Sterre der Zee zo ver af-
gebladderd dat het kerkbestuur
er zich voor begon te schamen.

Onverwoestbaar
Bh' het Laboratorium voor Mu-
seumtechnische Werkzaamhe-,
den op Wetenschappelijke
Grondslag in Amsterdam werd
de huidigereplica besteld. 'Maak
een licht en vooral onverslijtbaar
beeld', zo luidde de opdracht. De

specialisten gingen aan de slag
en twee jaar later leverdenze een
niet van echt te onderscheiden
Sterre der Zee af. Dank zij het
gebruik van kunststof makkelijk
door één man te tillen en boven-
dien onverwoestbaar.
Een prestatie van formaat, zeker
als men bedenkt dat de makers
het authentieke Mariabeeld
nooit te zienkregen. Ze moesten
zich behelpen met de oude repli-
ca die in een kist naar Amster-
dam werd gereden en een serie
kiekjes.

Doek
En nu gaat de vederlichte Sterre
der Zee dus op toernee. De rond-
reis begint op 1 februari en ein-
digt medio juli. „Al die tijd wordt
het echte Mariabeeld met een
doek afgedekt. Wie de Sterre der
Zee in de basiliek wil bekijken,
zal genoegen moeten nemen met
een foto op het altaar", zegt pas-
toor Wagenaar, nog eens onder-
strepend dat hij geen onder-
scheid maakt tussen de authen-
tieke en de nep-Sterre der Zee.

Krant
Bijna alle dekenatenvan het bis-
dom Roermond hebben al aan-
gekondigd de Madonna met
open armen te ontvangen.Alleen
in Geleen stellen ze geen prijs op
het bezoek van de Sterre der
Zee. Deken Trienekens wil niet
zeggen waarom. „Dat zetten jul-lie dan toch maar in de krant",
meent hij niet ten onrechte. " 1 wee replica s van de Sterre der Zee. Rechts het afgedankte en honderd kilo zware exemplaar van gipsLinks het vederlichte beeld dat binnenkort aan een toernee doorLimburg begint.

P
Foto fS?s widdershoven

in hetnieuws

Pastoor Wagenaar vindt het spij-
tig dat 'zijn' Madonna niet wel-
kom is in Geleen. „Ik heb ook
vaag gehoorddat sommigepries-

het een nieuwe impuls kan bete-
kenen voor het geloofsleven in
Limburg. En verder is het na-
tuurlijk leuk voor de oudere
mensen die de Sterre der Zee
veertig jaar geleden ook al heb-
ben gezien". Al was dat dan een
ander exemplaar.

ters er geen heil in zagen. Helaas,
maar het is niet anders. Ik doe
het echt met de beste bedoelin-
gen. Ik wil de Sterre der Zee
gewoon nog eens dicht bij de
mensen brengen. Maar eigentijd-
ser en met minder pracht en
praal dan vroeger. Ik denk dat

carnaval
Het carnavalsseizoen draait op
volle toeren. Alvorens een aantal
activiteiten op te sommen, eerst
een foutje in het carnavalsblok
van gisteren rechtzetten. De fo-
to's van Cor I van deRoadsheren
in Hoensbroek en Henk I van de
Vlavreters in Welten-Benzenradezijn verwisseld. Onze excuses
daarvoor.

MERKELBEEK

" Traditiegetrouw houdt carna-
valsvereniging De Zeemplekkesj
op zondag 12 januari om 10 uur
de dialectmis in de parochie-
kerk. Aansluitend worden om
11.30 uur de jubilarissen van de
CV gehuldigd in De Henkhof.
De Hölterjonge luisteren de re-
ceptie op.
RIMBURG

" De CV De Wespelle houdt za-
terdag vanaf 20.11 uur de zitting
met prinsenproclamatie in zaal
Dr Eek. De optredens worden
verzorgd door carnavalisten uit
eigen dorp. De zaal gaat om 19
uur open.

TREEBEEK

" De CV Chalet proclameert za-terdag de nieuwe carnavalsprins
De zitting wordt vanaf 20.11 uurgehouden in de 't Chalet, Ko-
meetstraat.

Eerste lammetje

Een Geleense zieleherder wil wel
een tipje van de sluier oplichten
onder de voorwaarde dat zijn
naam niet wordt vermeld. Hij
zegt: „De meeste priesters hier
vinden een rondgang van de
Sterre der Zee niet meer van de-
ze tijd. En eerlijk gezegd, hoor ik
daar ook bij".

nitief besluit is nog niet geno-
men".

De kans is trouwens niet uitge-
sloten dat om dezelfdereden het
beeld ook niet in het dekenaat
Schinnen te zien zal zijn. Maar
deken Keulen houdt nog een
slag om de arm. „Ik moet er nog
eens met depriesters binnen het
dekenaat over praten. Een defi-

journaal
Schrijfactie
HEERLEN - De maandelijkse
schrijfbijeenkomsten van Am-
nesty International vinden plaats
op maandag 13 januariom 20uurin het Mondiaal Centrum Voe-
rendaal, op dinsdag 21 januari
om 13.30 op Brikkebekker 25Landgraaf, om 13.45 uur op
Heesbergstraat 24 Heerlen, om19.30 uur op Stadhouderstraat 78
Brunssum en om 20 uur op
Akerstraat 25 Kerkrade-West.Donderdag 30 januari is er nogeen bijeenkomst om 20 uur op deHamerstraat 50 te Heerlen. Infor-
matie: mevrouw Schoen :©045-422632.

HOENSBROEK
"De Ontspanningsvereniging
De Lotbroekers roept zaterdagde elfde prins carnaval uit. Dejubileumzitting wordt vanaf
20.11 uur gehouden in het MFCGebrook. De entree is voor niet-leden 6 gulden.

SCHAESBERG

" Onder het motto 'Schaesberg
waggelt wer' houdt carnavalis-
tisch Schaesberg zaterdag vanaf
20.11 uur een zitting in zaal
Streeperkruis.

HEKSENBERG
"In het gemeenschapshuis
Heksenberg wordt zaterdag om21 uur de proclamatiezitting ge-
houden van dr Heksenbergse
Vasteloavends Verein. De muzi-kale omlijsting komt van orkestPee-point en sjpaskapel Kwatcha la Carte.

journaal-kort

" Choreograafenfotograaf
Hans van Manen toont de
verschillende 'gezichten van
de dans.

Verkeersregels
HEERLEN - In de grote zaalvan de Stadsschouwburg inHeerlen is op maandag 13 janua-
ri vanaf 19 uur de verkeersmani-festatie over de nieuweverkeers-
regels van de RW 1990. Dezelaatste voorlichtingsbijeenkomst
wordt gehouden door de ge-
meente en de gemeentepolitieHeerlen. Behandeld worden on-der andere de nieuwe verkeers-
regels en verkeersborden. Bezoe-kers krijgen een poster metmformatie. De gratis toegangs-kaarten kunnen afgehaald wor-den op het hoofdbureau van
Politie, dagelijks van 8 tot 20uur.

Draagspeld
SCHINVELD - De Groene-Kjuisafdeling Schinveld her-dacht onlangs het feit dat deheer A. Pelzer 40 jaar lid van hetafdelingsbestuur was. Uit han-
den van de voorzitter van hetdistrict Oostelijk Zuid-Limburg
ontving de jubilaris de gouden
draagspeld van het GroeneKruis.

" Wie het eerst komt, wie het eerst maalt' luidt het gezegde en dat geldt óók voor lamme-tjes. Van defamilie Bemelmans aan de Crombacherstraat 24 in Kerkrade kwam de eerstegeboorte-aankondiging en daarom wordt Monique nu voorgesteldZij zag gisteren het levenslicht. Haar moeder werd bij de bevalling 'geassisteerd' door denegen andere ooien van defamilie Bemelmans. De jongste dochter des huizes, Gwendasloot meteen vrede met het lammetje. 'Peet-tante' Monique is haast niet weg te slaan bijhaar kleine naamgenootje. Foto: KLATJS TUMMER^
'Gezichtenvan de dans'

HEERLEN

" De Limburgse afdeling van'De Verzamelaar' houdt zaterdagIl januari een ruilbeurs in 'tVolkshuis aan deDennestraat inPassart-Heerlen. De ruilbeurs is
van 13.30 tot 16.30 uur.

" Wie bij een gezellige vrien-denclub wil, kan op 31 januari
°m 20 uur in 't Leiehoes, Lim-burgiastraat 36, naar de bijeen-

HEERLEN - In de Stads-schouwburg van Heerlen is de
tentoonstelling 'Dance has many
faces' te zien. De fotowerken zijn
gemaakt door choreograaf en fo-
tograaf Hans van Manen.

Sinds 1988 is Hans van Manen
als choreograaf verbonden aan
het NederlandsDanstheater. Dat
Van Manen zich vanaf 1973>00k
intensief bezig houdt met foto-
grafie is minder bekend. Hij is
gespecialiseerd in portretten en
zwart-wit studies.
De expositie duurt tot 2 februari
en is te bezichtigen tijdens
kassa-uren.

" Smalfilmclub Brunssum
houdt op zondag 15 maart een

" De CV De Wuif bestaat dit
jaar 22 jaar.De Jubileum-prinse-
proclamatie wordt zaterdag van-
af 20.11 uur gehouden in zaal
Coumans.

RANSDAAL

HOENSBROEK

" Bij gelegenheid van het 35-ja-
rig bestaan houdt drumband
Marijke zondag 17 mei een inter-
nationaal drumbandfestival.
Hieraan voorafgaand wordt op
zaterdag 16 mei een reünie ge-
houden. Oud-leden die hiervoor
nog geen uitnodiging hebben

BRUNSSUM

" Op 19 januari houdt de 'Oude
Stijl' jazzclub Zuid-Limburg
haar jaarlijkse dansmiddag.
Dansorkest The Aunt Hagar's
Gang zal diemiddag optreden in
jazztempel 'Casino Brunssum'.
Aanvang 14 uur.

BOCHOLTZ

" Voetbalvereniging Sportclub
'25 huldigtvrijdag 10 januarieen
aantal zilverenjubilarissen. In de
Harmoniezaal in Bocholtz wor-
den vanaf 20 uur gehuldigd de
heren Leo Dremmen, Karl Ode-
kerken en Ben Ewals. HubertKleuters, 25 jaar verbonden aan
de supportersclub wordt even-
eens in de bloemetjes gezet.

komst gaan van alleenstaande
mensen. Informatie:
5045-725030 of 724241.

ontvangen worden verzocht con-
tact op te nemen met secretaris
J. Wagemakers, ©045-228652.

vakantie- en reisfilmfestival.
Smalfilm- en video-amateurs
kunnen zich aanmelden voor 1
februari.
Inlichtingen: ©045-251289

HEERLEN

" Voor prins Wiel II van CV De
Beeren valt zaterdag het doek.Om 20.11 uur begint in het paro-
chiehuis aan de Maasstraat 10 de
proclamatiezitting voor zyn op-
volger. De entree is vrn'.
HEERLERHEIDE
" CV De Bokkeriejesj houdt
zondag van 11.30 tot 14 uur re-
ceptie in het Corneliushuis. Re-
denen tot feestvieren zijn het
11-jarig raadslidmaatschap van
de ex-prinsen Ger Heutz en Wiel
Moonen, de installatie van de
nieuwe Opperbok René van
Oyen en de prolongatie van
prins Thei V (Theo Arts).
BRUNSSUM

" CV De Brikkebekkesch houdt
zaterdag om 20.11 uur de prinse-
proclamatie in café Keulen,
Schinvelderstraat 3. Zondag om
13 uur vindt het matinee plaats.
De entree is dan f12,50.
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HEERLEN:
- zo. 12/1: 'Rioolvlinder', jeugdtonee}
voor kinderen vanaf 8 jaar, doorThea
ter Terra (14.30 uur).

- di. 14/1: Limburgs Symphonie Or-
kest onderleiding van Roberto Benzi,
solist Theo Bruins, piano.

KERKRADE:- do. 9/1 en vr. 10/1: balletvoorstellingdoor Muziekschool (19 uur).

- za. 11/1: Staatsoperette Warschau
met de operette 'Maske in Blau'.
- zo. 12/1: concert 'Ach, Bedenken
Sic', met Trins Snijders.

MAASTRICHT:
- vr. 10/1 en za. 11/1: 'Jan Rot gaat
nooit uit elkaar', theaterprogramma
met Jan Rot (23 uur).

- za. 11/1 en zo. 12/1: 'Carmen' Neder-
landse Volksopera (zo om 14.30 uurl
- ma. 13/1: 'On TheRazzle', muziek-
theater van Torn Stoppand gebracht
door The Lamda Company.

- wo. 15/1: lunchconcert met Paul
Komen, piano (12.30 uur).

- wo. 15/1: Cultureel Café, Freek de
Jonge.

" Freek de Jonge

SITTARD:- do. 9/1: Limburgs Symphonie Or-kest met werken van Liszt, Bartók enTsjaikowski.

- za. 11/1: Europa Circus 1992, win-
tercircus met topnummers uit negenlanden (14.30 uur en 19 uur).

ROERMOND:
- ma. 13/1: kamermuziekavond met
het Tale Quartet.
- di. 14/1: 'Maske in Blau', operette
van Fred Raymond door de Staats-operette Warschau.
- wo. 15/1: Limburgs Symphonie Or-kest onder leiding van Roberto Benzi
met de solist Theo Bruins, piano.

AKEN:
- do. 9/1, vr 10/1, za. 11/1, di. 14/1 e»wo. 15/1: 'Die Affare Rue de Lourci-
ne', Eugène Labiche.

- do. 9/1: Symphonisch concert.
- za. 11/1 en wo. 15/1: Die verkaufte
Braut, Bedrich Smetana.- zo. 12/1: La Cage aux Folies, Her-
man/Fierstein (19.30 uur).

Tenzij andersaangegeven beginnen alle
voorstellingen om 20.00 uur.

De toernee van een
'afvevallen' Madonna
Vederlichte replica stand-in voor Sterre der Zee bioscopen

\" Scène uit 'Don't Teil
i Mom the Babysitters
l Dead'

HEERLEN
J Royal: Hot Shots, do 19 en 21I uur. Rivoli: Quigley down un-
| der, do 20.30 uur. Maxim: All I
% want for Christmas, do 18.30| uur. Drop dead Fred, do 20.30jj uur. H5: The Addams Family,
| dag. 14 19en 21.30 uur.Don't teil| Mom the babysitter 's dead, dagI 14.15 18.45 en 21.15 uur. Curly
?j Sue, dag. 14 18.30en 21 uur. Doej Hollywood, dag. 18.30 en 21 uur,
j do ook 14 uur. Bingo, dag. 14 en
I 18.30 uur. Terminator 2, dag. 21

1 U_Ur'
MAASTRICHT. Mabi: Hot shots, do 21.15 uur.iDrop dead Fred, do 21.15 uur.[ The Addams Family, do 21.15; uur. Ciné-K: Thelma andLouise,

[ dag. 21 uur. Cinema- Palace:
IDon't teil Mom the babysitter 's; dead, dag. 18.45 en 21.45 uur: Bingo, dag. 18.30uur. Curly Sue,: dag. 18.45 en 21.45 uur. The Fis-
her King, dag 20.45 uur. Lumiè-
re: The Outsiders, do 20 uur. An
angel at my table, dag. 20.30 uur.
Delicatessen, dag. 22uur.

GELEEN
Roxy: Don't teil Mom the baby-
sitter 's dead, dag. 20.30 uur. Studio Anders: The Addams Fa-i mily, dag. 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur. Doe Hollywood, dag. .20.36
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Curly Sue,
dag. 20.30 uur. Dying Young, do
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Hot Shots, dag. 20.30 uur 1Royaline: Don't tel] Mom thébabysitter 's dead, dag. 20.30uur. Filmhuis Roermond: Awa-kenings, do 20.30 uur.
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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 en begrafenis van onze zoon
en broer

Ivo Bours
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Theo enLeny Bours-v.d. Weijer
Nicolle, Jouke
Frank

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 januari a.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lour-
des te Molenberg-Heerlen.

Het heeft ons goed gedaan zoveel belangstelling
en medeleven te ondervinden na het overlijden
van mijn echtgenoot, onze vader en opa

Wilhelmus (Wiel)
Ruyling

Het is voor ons een grote steun geweest.
Familie Ruyling

De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 11 januariom 19.00 uur in de kerk van de
Heilige Don Bosco, Lauradorp, Übach over
Worms.

Dankbetuiging
Voor uw medeleven en warme belangstelling
bij het overlijden en de crematie van onze dier-
bare moeder, schoonmoeder en grootmoeder

Maria Elisabeth Lieske
Moonen-Verlaak

danken wij u hartelijk.
Kinderen enkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 11 januari om 19.00 uur in de St.
Josephkerk te Heerlerbaan.

Voor de door u betoonde deelneming na het
overlijden van onze lieve en goede man, vader,
schoonvader en opa

Gaston Beckfeld
betuigen wij u onze hartelijke dank.

M.J. Beckfeld-Poels
Marly Luger-Beckfeld
René Luger
Riek en Carolien

6442 KT Brunssum, januari 1992
Heemskerkstraat 1

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 12 januari a.s. om 10.30 uur in de
St. Josephkerk te Brunssum.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze dierba-
re broer en medebroeder

Pater Modestinus
Frans Joseph Pöttgens

zal worden gehouden op zaterdag 11 januari a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk St. Petrus-
Maria ten Hemelopneming te Chévremont-Ker-
krade.

FamiliePöttgens

De jaardienstvoor onze moeder, schoonmoeder
en oma

Victoria
Schaafsma-Kuyer

zal plaatshebben op zondag 12 januari a.s. om
10.30 uur in de St. Jozefkerk te Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Voor uw gewaardeerde blijken van deelneming
bij het overlijden en de begrafenis van mijn lie-
ve man, onze vader, grootvader en overgrootva-
der

Leo Schmitz
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevr. A. Schmitz-Lennertz
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Chèvremont, januari 1992
De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 11 januari a.s. om 18.00 uur in de paro-
chiekerk de Blijde Boodschap te Chèvremont-
Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor uw gewaardeerde blijken van deelne-
ming bij het overlijden en de crematie van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en
opa

Paul Joosten
betuigen wij onze oprechte dank.

Coba Joosten-Crol
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 11 januari om 18.00 uur
in de Christus Koningkerk te Hoensbroek-
Zuid. __

j

Per 1 januari 1992 werd de praktijk van collega
P. de VOS, cardioloog

voortgezet door collega
R. Krijne, cardioloog

in het Maaslandziekenhuis, locatie Sittard
Drs. L. Brunninkhuis
Drs. B. Pluym
Drs. J. Tummers

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij van u mochten ontvangen na het
overlijden en tijdens de begrafenis van onze
goede en zorgzame vader, schoonvader en opa

Wilhelmus
Cornelis Adrianus

van Gestel
willen wij langs deze weg onze oprechte dank
uitspreken.
U was voor ons een grote steun en gaf ons het
gevoel dat hij door velen geliefd en gerespec-
teerd werd.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 12 januaria.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eijgelshoven.

Familie van Gestel

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condo-
leances, bloemen, h. missen en begeleiding naar
de laatste rustplaats van onze lieve moeder

Anna Cordewener
Familie Cordewener

Nieuwenhagen, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 januari 1992 om 19.00 uur in
de parochiekerk van Maria Hulp der Christenen
te Nieuwenhagen.

De plechtige eerste jaardienst voor

Trudi
Van der Loo

zal plaatshebben op zaterdag 11 januari 1992
om 19.00 uur in de dekenalekerk H.H. Petrus
en Paulus te Schaesberg.

\s=!sïSssS^Ï&W^* ) ÊtSMKw^^zzZZxëiS^M j^K^S^^BilsSß^
Sweater met print in zwart, 100% kat. herenshirt Blauw chambray blouse met Fantasie sweatshirt. Hoofd-
paars en oudrose. in diverse kleuren. geprint bloemdessin. kleuren zwart, taupe, groen.
Maten S-M-L-XL. Maten S-M-L-XL Maten S-M-L-XL Maten S-M-L-XL.

Zwarte loafer met klep garnering.
Zwarte molière. Maten 36-41. /^V*/ Maten 36-41.
Normaal 49.95 <^l^Z^^ Normaal 49.95

Leder/synth. trim-A/rijetijdschoen in wit/kobalt, Nylon/suèdine jogger in zilver/grijs/blauw/zwart
wit/petrol, wit/zwart/grijs. en zilver/zwart/grijs.,
Maten 36 - 46. Maten 36 - 46. I/VÖZNormaal 49.95 Normaal 49.95 W HQfQ| .—

Leder molière met snelrijgsluiting Bruin sportieve suède veterschoen.
in zwart en donkergrijs. Maten 40-46. /—^

Normaal 69.95 Taupe suède enkellaars. jS §L\ HEERLEN
Bristnlnriis 55- Maten 3f) - Af, H fSiSB Hoogeweg 2 ■ 4 (zijstraat SctielsDerg)DtlilUirjnji 3D. IVldien 5U 10. M ||. Ruime gratis parkeeigelegenheiri

ap^^v,^— ■ tel 045 - 722388 Donderdag koopavond

f^Ê M 11 ROTHEM/MEERSSEN
J >l|| mPsË koopcentrum 'AU CIEL' Kuilenslraal 75

.MÊ Hut! Ruime gratis parkeergelegenheid
tel 043 - 641064 Donderdag koopavond

L^^ waw j m 41 Ls# kerkradeW^T^ J Nullanderstraal 102 (bij Mijnmonument)A 1 ■:-;■;■-_ Ruime gratis parkeergelegenheid
J**^^r J 9̂l - |Pf 'ei 04S - 455919 Oonderdag koopavond

I^\a^^a/ 1 SITTARD
M$ Hpr "<^^7 ECHT/ winkelcentrum *DEN TEMPEL' Tempelplein 9!■■! mf )|CnED[ tel 046 - 517080 Donderdag koopavond

Week2-1992. \j. Aanbiedingen geldig t/m 11 januari.

tElisabeth Aarts, 83 jaar, weduwe van Peter
Naus, Brededwarsstraat 15, 6042 GH Roermond.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
vrijdag 10 januari om 11.00 uur in de H. Lauren-
tiuskerk te Maasniel.

tTruus Coumans, 61 jaar, echtgenote van Cor-
Smolenaers, Daalzicht 1, 6097 EK Heel. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 10 januari om 10.30 uur in de St. Stephanus-,
kerk te Heel.

tHubertus Houben,
oud 76 jaar, echtge-

noot van Maria Hen-
sels. Maastricht, Kast.
Terwormstraat 15K.
Corr. adres: Kast.
Schaloenstraat 56,
6222 TP Maastricht.
De uitvaartdienst zal
gehouden worden za-
terdag 11 januari om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Antonius van Padua
te Maastricht. Schrif-
telijk condoleren ach-
ter in de kerk.

■ Voor uw TOEKOMST en/of HOBBY! Wilt u een café, disco, kantine, cafetaria of *
I restaurant beheren of zelfstandig uitoefenen of in de HORECA gaan werken?

Binnenkort starten weer de mondelingemorgen-, middag- en/of avondlessen in
■ o.a. GELEEN, HEERLEN, KERKRADE, BRUNSSUM, MAASTRICHT, SITTARD en |
* ROERMOND. Een vooropleiding is niet vereist. Examens 3 juni 1992.

115—i" WIViAèWffUJ' JIJM jj-1 jiMIIJI

IWij verzorgen eveneens de cursussen: VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRIJF |
VAKBEKWAAMHEID SLIJTERSBEDRIJF

I Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: i«»»io*^ 1
Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven.

| Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. RijkserkenO J
LHet Instituut Vakonderwijs is erkend door de Minister van Onderwijs en ö//D/omO0mO * IWetenschappen op grondvan de Wet op deerkende onderwijsinstellingen.
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tM% \^Ê^^^"^/f f Opaalglazen tafellamp AirA
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DOOR JOOS PHILIPPENS
Arends vs
Heinrichs

DOOR RIK VAN DRUTEN

" Wiei Heinrichs

P+R-piaoef
geslaagd

MAASTRICHT De eerste
proef <lic in Maastricht tijdens
topdrukte in het MKCC is geno-
men nu I een zogenaamd park I
ride-systeem wordt 'redelijk ge-
slaand' genoemd. Bezoekers van
tic Vakantie Informatie Keurs
konden twee dagen lang gratis
hun auto parkeren bij Geusselt
om vervolgens mci speciale
stadsbussen heen en terug naar
het MKCC te worden gebracht.
In totaal maakten 1767 personen

van deze mogelijkheid gebruik.

Uitgaande van gemiddeld drie
inzittenden per auto, betekent
dat laatste dat die dag in Rand-
wyck meer dan vierhonderd
auto's minder een plaatsje heb-
ben gezocht. Beide dagen deden
zich in de omgeving van het
MECC geen opstoppingen voor
en werd ook in nabijgelegen
woonstraten weinig hinder on-
dervonden. De gunstige ervarin-
gen met de eerste proef zijn voor
de gemeente aanleiding ook tij-
dens de 888-vakbeurs van
maandag 20 tot en met donder-
dag 23 januari een P + R-voor-
ziening in te stellen.

Burgerraadslid Paul Arends
trekt na zijn overstap naar de
fractie Bertram/Horbach op-
nieuw de aandacht. Maandag-
avond verliet hij nog voor aan-
vang de vergadering van de
Landgraafse raadscommissie
Grondgebiedszaken. Wethouder
Wiel Heinrichs had hem gezegd
dat hij geen zitting meer had in
de commissie, omdat zijn oude
partij, Nieuw Landgraaf, niet
meer bestaat. Gekscherend, zegt
de wethouder. Wel degelijk se-
rieus, meent Arends.

Even kort de voorgeschiedenis:
Arends stapt over van Nieuw
Landgraaf naar de fractie Ber-
tram/Horbach. Vervolgens laat
het enige raadslid van Nieuw
Landgraaf, Sjef Jonker, zich in-
echter niet te vinden. „Ik vroeg
toen aan Heinrichs of hij wist
waar het was" (Arends). „Ik zei
toen: 'Ik denk omdat je niet
meer in de commissie zit. Jullie
partij is toch opgeheven.' Gek-

effdfef
fractie wil niet meewerken en
vindt dat ieder raadslid indivi-
dueel, en anoniem, een bijdrage
moet geven.

De Groepering Heerlen-Noord
en Groen Links zien dat aspect
van 'goede sier maken' niet en
sluiten zich aan bij de SP. Het
CDA wikt en weegt nog tot het
fractie-overleg van morgen-
avond.
D66-vrouwe Elly van Egdom wil
alle raadsleden benaderen voor
een bijdrage, en die dan geza-
menlijk, maar zonder veel ophef,
doorsluizen naar Westerbork.

De gemeente Heerlen schijnt erg
krap bij kas te zitten. Miljoenen-
bezuinigingen bepalen het be-
leid.De gemeente is dan ook niet
erg scheutig met subsidies. „He-
laas, gezien de financiële positie
van de gemeente...", staat in een
standaardbrief aan de talloze
aanvragers die bij Heerlen aan-
kloppen voor allerlei ideële doe-
len.
De Heerlense reactie is soms be-
grijpelijk, want het belang van
Heerlen bij de financiering van
Pakweg het jubileumboek 'Dui-
zend jaar stad Muiden' is duide-
lijk nihil.

Soms ligt de zaak gevoeliger. De
Werkgroep Westerbork 102.00
vraagt Heerlen om een bijdrage
per inwoner voor het realiseren
van een zogenaamd ereveld in
het voormalige concentratie-
kamp. Er werd een dubbeltje per
inwoner gevraagd, hetgeen Heer-
len 9.400 gulden zou kosten.

Het college overwoog aanvanke-
lijk om de standaardbrief maar

weer eens uit de la te halen, maar
de gemeenteraad deelde die me-
ning niet. In Westerbork ligt
immers een stukje verleden dat
ons allemaal aangaat.

„Goed", zegt het college nu, na
vier maanden studie: „Ondanks
de beperkte financiële positie
van de gemeente geven we een
eenmalige symbolische bijdra-
ge." Westerbork mag uit Heerlen
op een cheque van 2500 gulden
rekenen.

Blijkbaar vindt de fractie van de
Socialistiese Partij dit wat ma-
ger. Informeel vroeg ze de ande-
re raadsfracties om en extra
steunbetuiging. De 37 raadsle-
den zouden elk een steen moe-
ten kopen voor dat ereveld, a 25
gulden per stuk.

Dat verzoek wil de SP dinsdag
tijdens de raadsvergadering naar
voren brengen. Maar alleen als
de gehele raad vooraf toezegde
mee te doen. „Anders kun je het
niet als gebaar van de raad pre-
senteren", vindt SPer Jan de
Wit.
De PvdA denkt daar anders
over. „Om het gechargeerd te
zeggen: we laten voor de publie-
ke tribune zien hoe goed we wel
zijn", vindt Arie Kuijper. Zijn

dat die officieel was begonnen.
Raadslid Jef Horbach wijst
Heinrichs nog op de regels, Hei-
ma Gubbels probeert Arends te
sussen („Je moet je niet door
Heinrichs laten wegsturen. Dat
kan ie helemaal niet.")

De diep gekrenkte Arends laat
zich niet vermurwen, zelfs niet
door de wethouder diehem in de
hal van het gemeentehuis nog
tot andere gedachten probeert te
brengen. Heinrichs: „Het was
een bagatel. Natuurlijk meende
ik dat niet, dat snapt toch ieder-
een. Daarom ben ik Arends nog
achterna gegaan."

De na een periode van ziekte
weer in de raad teruggekeerde
Jan Gulpers bevestigt dat. „Ik
kwam net de hal van het ge-
meentehuis binnen toen Hein-
richs Arends probeerde te over-
reden. Ik heb toen tegen de
wethouder gezegd: 'Kom nou
Wiel, je gaat toch geen knieval
maken?' We zijn toen samen de
raadszaal ingegaan en Paul is
vertrokken."

Paul Arends is nog steeds ver-
bolgen door Heinrichs' actie.
„De wethouder lapt de regels
aan zijn laars", vindt hij. Zijn
abrupte vertrek, afgelopen
maandag, is echter geen defini-
tieve aftocht, verzekert Arends.
„De volgende vergadering ben ik
er weer gewoon bij."

scherend natuurlijk, de vergade-
ring was ook nog niet begon-
nen." (Heinrichs),

Terecht of niet, Arends neemt de
opmerkingen van de wethouder
hoog op. Hij pakt zyn tas op en
verlaat do vergadering, nog voor-
lijven bij het CDA. Overigens de
partij van wethouder Heinrichs.

Twee maanden later zit Arends
nog gewoon in de commissie
Welzijn. Hij is benoemd door de
raad en zolang die niet beslist
dat hij zrjn zetel moet opgeven, is
Arends burgerraadslid.

Maandag blijkt zijn naambordje

Gemeentepolitie noemt gerichte actie succes

'Geen drugdealersmeer in Brunssum'

Westerbork

Van onze verslaggeefster

'Briljante' lezer Tasjesroof
opgelost

HEERLEN Een 19-jarige inwoner
van Kerkrade is maandag gearres-
teerd door de Heerlense politie. De
man werd verdacht van een tasjes-
roof op 14 oktober van het vorig
jaar. De verdachte heeft de overval
op een 52-jarige inwoonster van
Heerlen inmiddels bekend.

De vrouw fietste ter hoogte van de
Herlongstraat toen de jongeman,
eveneens op een rijwiel, haar hand-
tas stal. Daarin zat een bedrag van
65 gulden en persoonlijke beschei-
den. De Kerkradenaar had geld
nodig voor verdovende middelen.

Brunssum - Met de ar-
J^statie van vijf grote drug-
dealers in het voorbije jaar
ls de politie van Brunssum
r in geslaagd de gemeente
jjealervrij te maken,
daarnaast daalde het aantal
Woninginbraken met 32
jj^ocent ten opzichte van
'990. Volgens een woord-
voerder van de politie hou-

beide zaken verband
"fcet elkaar.

*'l 1991 hebben we de klemtoon
jf'egd op het terugdringen van het
/■ntal woninginbraken en het ver-wijderen van drugdealers uit de
.j d," aldus de politiewoordvoer-

!'r?at is gehikt. Alle grote dealers
'Jn óf gearresteerd, óf hebben de'"ad verlaten. Omdat Brunssum een'eine gemeente is, blijkt het voor
ealeis moeilijk eigens anders in deU»d een nieuw handeltje op te zet-■ 1. Je kunt hier niet zo makkelijk

anonimiteit treden als bijvoor-eeld in een grote stad als Heerlen."

Rovertje
opgepakt

LANDGRAAF - Een pas 15-jarige
overvaller is een dag na zijn, overi-
gens mislukte, daad in de kraag
gegrepen. Dinsdagmorgen vroeg
greep hij op de Brandhofstraat een
31 jarige fietsster vast, die daardoor
viel. Kennelijk schrok het overval-
lertje zo, dat hij op de vlucht sloeg.
Doordat verscheidene omstanders
getuige waren van het voorval, kon
hij gisteren worden aangehouden.
Aanvankelijk zei hij slechts een
aanrijding met het slachtoffer te
hebben gehad, maar later gaf hij toe
op haar tas uit te zijn.

Gulpers weergerug in raad
LANDGRAAF - Jan Gulpers, de
nestor van de gelijknamige Land
graafse politieke groepering, heeft
zijn raadswerk weer hervat.

Enkele maanden geleden moest de
68-jarige Gulpers op doktersadvies
zijn politieke activiteiten onderbre-
ken.

Verslaafden
/jet het afnemen van de drugpro-
blematiek, daalde ook het aantal''braken in woningen, omdat deze
°'gens de woordvoerder voorna

/^Üjk worden gepleegd door drug.erslaafden. Ook dit jaar staan bei
f zaken bovenaan het prioriteiten
Jstje van de politie.

negen jaar bestond, een vast onderdeel van het
dagelijkse ritueel. „Met het dagblad ben ik elke
morgen wel enkele uuhjes zoet", zegt de goed-
lachse mevrouw Van Veen. „Het nieuws volg ik
op de voet. Ik lees alle artikelen met grole belang-
stelling, zelfs de sport interesseert me nog."

Foto: CHïUSTAHALBESMA

d °lgens de politiewoordvoerder ise gerichte actie mede geslaagd
b°or de aangiftebereidheid van de
f riinssumse bevolking. „We probe-
er> op allerlei manieren intensief
°Itact te onderhouden met de bur-
jjerij," aldus de woordvoerder. „We

de mensen bij ons werk.
3t is voor beide partijen voordelig:,. 'j kunnen door de aangeleverde
f>s de daders achter slot en grendel

~eUen en het publiek voelt zich vei-l'ger."

" De Voerendaalse Marïe-Antoinette van Veen
leest al 65 jaar het Limburgs Dagblad. Een bril-
janten jubileum dus. De hoogbejaarde vrouw
vierde gisteren haar 96-ste verjaardag. Zelfs op
die dag maakt de trouwe abonnee van het eerste
uur geen uitzondering. Voor haar is het Lim-
burgs Dagblad al sinds 1927, toen de krant pas

Aangifte wordt via de Calvariestraut rich-
ting Vrijthof en vandaar naar de
Tongersestraat.

Ook tv-uitzendingen naar minimum

Omroep Landgraaf stopt
met radioprogramma's

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever.

oncrete cijfers over de mate van
/^igiftebereidheid heeft de politie

'et. Volgens de woordvoerder is
I le echter 'opvallend groot. Hij
*'dt dit af van het feit dat mensen

d°k kleinere zaken als het beklad-en van muren bij de politie mel-der».

Gestreefd wordt naar verdubbe-
ling van het gebruik van het open-
baar vervoer. Daartoe moeten
betere aansluitingen komen. Ook
zal er voor de stadsbus één hoofd-
route moeten komen.

Maastricht krijgt
'autoluw' centrum

Voorrang voorfiets en openbaar vervoer

trichtse 'auto-bestand' toenemen
van 39.000 tot 70.000. Het autoluw
maken van de binnenstad maakt
een stringenter parkeerbeleid no-
dig.

Niet alleen zal het regionale bus-
vervoer op de hoofdroute van de
stadsbus aansluiting hebben, ook
wordt gedacht aan het doortrek-
ken van de stadsbuslijn naar de
regio. Met aparte busbanen wil
men het busverkeer bevoordelen.
Uiteindelijk wordt gestreefd naar
geëigende trajecten voor het auto-
vervoer, voor de stadsbus en het
zakelijk verkeer.

LANDGRAAF - Omroep Land-
graaf stopt op 1 februari met alle
radioprogramma's als de financië-
le problemen niet voor die tijd
zijn " opgelost. Voorzitter Anka
Frins zei dinsdag in haar nieuw-
jaarstoespraak dat ook de tv-uit-
zendingen tot een minimum
moeten worden teruggebracht.

MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht wil het autoverkeer in
de binnenstad beperken. Het
openbaar vervoer en het fietsver-
keer worden juist gestimuleerd.

J* et totale aantal misdrijven daalde
jY^t bijna zes procent van 1945 iniö9o tot 1834 vorig jaar. Het aantal.'etsdiefstallen steeg van 184 in 1990JOl 221 in 1991. In auto's werd 48. eer vaker ingebroken dan in hetaar daarvoor. Volgens de woord-
eerder betekent verscherpte aan-dacht voor het ene misdrijf nuerirnaal minder aandacht voor an-

zaken. Naast het realiseren van enkek
nieuwe parkeergarages in de ver-
dere toekomst (zoals op het Céra
mique-terrein) wil men het parke-
ren in de straten gaan beperken.

ergste financiële nood te lenigen.
Het bestuur van de lokale omroep
heeft vrijdag een gesprek met
wethouder Thei Gybels.

Door het onverwachte wegvallen
van een aantal sponsors zijn de
schulden opgelopen tot 50.000
gulden. Wethouder Gybels be-
loofde deraadscommissie Welzijn
- vrijwel op het moment dat
Frins haar nieuwjaarstoespraak
hield - om nog voor de raadsver-
gadering van 30 januari met een
voorstel te komen.

Op langere termijn hoopt Omroep
Landgraaf op een prijsverhoging
van het kabelabonnement met
een kwartje. Kabelexploitant CAI
Landgraaf wil daaraan echter niet
meewerken, ondanks druk uit de
gemeenteraad.

J[j~e moet keuzes maken, want onzej^nkracht is beperkt. We kiezen in, runssum voor het gericht aanpak-
-s?n van woninginbraken, omdat

'e de privacy van mensen veel er-
a ge»" aantasten dan een auto-inbraak.

Dat staat in een discussiestuk van
het gemeenbestuur, waarin sug-
gesties worden gedaan om het
verkeer en het vervoer, ondanks
de te verwachten sterke groei van
het autobezit, voor de toekomst in
redelijke banen te leiden. Om de
projecten te kunnen verwezenlijk
ken zal ervoor ongeveer honderd
miljoenworden geïnvesteerd.

De produktie van televisiepro-
gramma's kost op zichzelf meer
dan het maken van radio. „De ge-
meente bijvoorbeeld betaalt voor
tv-uitzendingen van de raadsver-
gaderingen", aldus Frins. „Tegen-
over de radioprogramma's staan
geen inkomsten."

I ovendien is de pakkans bij hetpatste kleiner. De dief slaat een ruit,n en is weg. Maar in een woning is
,'J langer bezig en dat vergroot dear>s dat we hem op heterdaad kun-ne n betrappen."

In dekomende jaren zal het Maas-

Lussysteem
Er wordt ook gedacht aan een lus-
systeem waardoor het centrum
een eigen in- en uitgang heeft. Een
voorbeeld daarvan zal de bereik-
baarheid van de Vrijthof-garage
zijn, waarbij het verkeer geloodst

Vanaf het Stadsdistributiecen-
trum, dat gepland is in de Beatrix-
haven, worden goederen in de
toekomst met milieuvriendelijke
bestelwagens via de Franciscus
Romanusweg en Wilhelminabrug
naar het kernwinkelgebied ver-
voerd. Waarmee de overlast van
het vracht- en bestelverkeer in de
binnenstad tot een minimum zal
zijn teruggebracht. De lokale omroep heeft zijn hoop

gevestigd op de gemeente om de

Theater

0 Theater Terra speelt zondag
in de schouwburg van Heerlen
de jeugdvoorstelling Rioolvlin-
der. Een jongetje blijft alleen
over in een stad nadat deze ge-
bombardeerd is. Maar in de
riolen blijken nog mensen te le-
ven en er is ook ccii zigeuner-
meisje... Kortom, een verhaal
over liefde, dood en vriend-
schap. Voor 7.50 gulden zijn
kinderen vanaf acht jaar wel-
kom. Het doek gaat om 14.30
uur open. Lijkt ons een tamelijk
spannend verhaal, maar de ac-
teurs noemen hel een beeldende,
poëtische voorstelling. We zul-
len zien.

Unicef
"Kijkt u ook vanavond, naar
de tweede uitzending van de
Unicef-aclie van RTL4en Vero-
nica op de televisie? Onder hel
motto 'Geef voor een kind' pro-
beert de organisatie zeven we-
ken op rij zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor Unicef. Aan
liet programma werken ook
ruim drieliouderd Nederlandse
burgemeesters mee. Afgelopen
donderdag vond de 'première-
uitzending' plaats. In liet eerste
panel rau vijftig burgemeesters
zat ook Elly Coenen-Vaessen uil
Nutli. Zij noleerde evenals haar
49 collega's driftig alle nieuwe
donateurs voor Unicef. De bur-
gemeester van Nutli was onder
de indruk van de wijze waarop
televisie wordt gemaakt
stoorde zicli sleciils aan een fu-
tiliteit. Alle burgemeesters had-
den een plaatsnaambord op
hun tafeltje staan. Voor de neus
van Elly Coeneit prijkte liet
bordje 'Hulsberg... haar woon-
plaats, maar niet de gemeente
die zij bestuurt. Jammer ge-
noeg konden de programma-
makers het foutje niet tijdig
meer herstellen.

Spoed
"Hei zal je maar gebeuren dat
je bij het krieken van de
leud nog niet helemaal 'uitge-
slapen' bent. Het daarop vol-
gende probleem kennen we
allemaal. Opstaan en tanden
poetsen gaat net iels langzamer
dan 'normaal. Aankleden is
helemaal een ramp! Een inwo-
ner van Simpelveld maakte
waarschijnlijk na een slechte
nachtrust - een fatale fout.
Nietsvermoedend toog hij ricli-
ting kantoor in Heerlen. Wak-
kere collega's bemerkten hel
euvel al vrij snel. twee verschik
lende schoenen. Nu was het
merk vrijwel identiek, maar de
kleuren - grijs en bruin - net
iets té. Voor de man uil Simpel-
veld was er maar ccii oplossing:
hij loog naar liuis om zijn
schoeisel aan te passen. Hoe
luidt dat spreekwoord ook
weer? Haastige spoed...

Receptie
"Wie zaterdag om half zes
naar de receptie gaat van liet
gouden paar Hamers-Van der
Molen is een uur te vroeg. Sim-
pelweg omdat de receptie pas
om half zeven begint. Wie met
de aanwijzingen van onze ru-
briek Streeksgewijs van giste-
ren op stap gaat, zal de paro-
chiezaal aan de Mesdagstraat
in Heerlen geheel verlaten aan-
treffen. En dat willen we de
receptiegangers besparen. Half
zeven dus!

Alcohol
"December is een alcoholrijke
maand. Er is dan heel wat te
vieren en dat gaal meestal ge-
paard met een flinke duik on-
der de kurk. De politie van
Kerkrade greep de feestmaand
aan om met name in de nachte-
lijke uren, een groot aantal
controles le houden. Er werden
200 bestuurders gecontroleerd.
Tegen dertien moest de politie
proces-verbaal opmaken, om-
dat ze onder invloed reden en
een drietal automobilisten
kreeg een rijverbod. „Een posi-
tieve tendens" zegt de Kerk-
raadse politie, „maar elke
dronken bestuurder is er één te
veel." En daar hebben ze na-
tuurlijk groot gelijk in. Ook de
komende maanden blijft de po-
litie van Kerkrade alcoholcon-
troles houden. Maar wij had-
den ook niet anders verwacht.
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pit-bulletin Dat lijkt een integer compromis
in een politieke wereld waarin al
genoeg toneel wordt gespeeld.
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\_Nog even geduldj%
Ik Ondanks de massale toeloop uit binnen- en buitenland naar Kerkrade, zijn we nog I

f&ï'---'*s Ék niet LEEG! De voorraden waren immers gigantisch groot. Er zit nog zoveel _^,JÊ
JÊki tussen. Voor prijzen die niemand voor —1

mwlËBS£.JmmHeflniftSi^SßgJ
MM I veel geld..! aWMkW M MW B M *"

éniïjtut&Uttyett "Deunen- w &estcn6&UQy&i, óUtcdw deunen w fó/u*mx*tye*t ¥W|
Massieve moderne rijring met 0.065 crt. Seiko dameshorloge, rond model met leren rOassieke granaatring, groot model. %*/{,’]
briljant. Van J9%7- nu 399,- band. Van A9o~^- nu 138,- Van .4407 nü 230,-^j —A
Geelgouden entouragering met 0.20 crt. Garonne dameshorloge, doublé met band. 3-Kleuren ring, Cartier Design,
briljant. Van 1308;- nu 604,- Van-2-50^ nü 125,- Van2Bo7 nü 140,-
Geelgouden alliancering 0.32 crt. Van Seiko herenhorloge met leren band. Bewerkte zirkonianng. Van-3007- nu 190,-
-.2332- 1 nu 11 16,- Bicolour. Van .2457- nü 170,- Heren monogramring met 3 kleuren goud., fj£\ „Geelgouden solitair met vol Seiko herenhorloge, doublé met band. Van-7;rÖ7- nü 355,-

-■ briljant van 1.00 crt. Van 2987- nü 275,- En verder...
_^_j/v»- 4%^iA C'9nt brown) en in de Enz. enz. enz. Gouden collier, Venetiaans, gourmet en

IV". 3| j [T^jf 'Dane' O-15 crt- De voorraden lopen terug maar Figaro, nü voor 35,- per gram.
j ';;;; jr ,w> Van tëïï^r nu 2439,- toch zeker nog volop keus... Closed-for-evers voor 35,- per gram.

1)3 I' HriFi 1- Il fMWÉÉMWfIP UM| Marktstraat 33H, rrtiL ll^lwÜa AliWm mWmmWmm Yym W Kerkrade, $fm fH ]T
'. ]lk t^~HißHÏffliaa ■ Jl Tel. 045-453098. SjK_ffl Y\l
) / \mf t!:Z;^^rdM00"- vW^CEMUM;»; 40 meter'etalagesiilllïBÏlpTßTO

xT^cwiiJ/ miiffuw*** ««%
*v% i 111 Jr AéPm DMf If/lDlf« 3« **.40% mmw\W /OBUHUKN *Wz

luxe moderne tijdloze linnenstruktuur keuken fraaie eiken keuken in landhuisstijl exclusieve witte hoekkeuken
l/o l/on waarbij de deuren zijn afgewerkt met hout- Geheel kompleet met bijpassend werkblad en . i„ , a„Ahi i ccH»Kt?UKt!li kleurige lijsten. Geheel kompleet met bijpas- spoelbak Afm: 270 cm. lil idMUi lUibbUJi

kompleet met alle inbouwapparatuur send werkblad en spoelbak Afm 330 cm ££/>&r' jr\ jf%jpkf% kompleet met alle inbouwapparatuur

f—l^É #»«»»Wr. fraaie eigentijdse hoekkeuken |U-^--^, IESgLJIJï''
L^-■^g^^g^«eSS-..-4 1 eigentijdse design keuken waarbij de waarbij de deuren zijn voorzien van SÏÏE^itj: yz
mÊ^^mfrTr^^rr m witte softline deuren zijn voorzien van houtkleurige grepen en zijwanden, inklusief fÖTF#ffiiitlMr liIPiflWafÖ' P bijpassende beugelgrepen Geheel kompleet werkblad, spoelbak en bijpassende licht- en i tTTJ-H^^lJpfft Jïk,
IfJVf■'- " . ,* S met werkblad spoelbak. en licht-en kroonlijsten. Afm: 280x160 cm iXj^^Si^^*^^,

kroonlijsten. Afm: 300 cm. C2J^— èf\ Ar\ jf% ê*k L^^^^è^A^^^S^H:'--:\ -y-.-^E;.., ~.,:—■' r. |.T-=saL^ r/star^ fkèfk jfhéft #//JrJCI «R^lS^^rFH^ip^i—r—-t-~Hf ** 2yy& f yH^Mn !«fer—■*-■> w* i»vVV. nostalgische witte hoekkeuken jLJ^^^^C-W7s- * , , .1 ; |K fraaie komplete keuken Uitgevoerd in Uitgevoerd met diverse open regalen, extra v L^BS^^^*^ sf^t-r< '«*Z.r ,- ■: ——-3" linnenstruktuur met bijpassende houtkleurige hoge hangkasten, licht- en kroonlijsten "grepen en zijwanden inklusief bijpassend werkblad en spoelbak. Afm: 216,5x220 cm Xr-<\
in gemakkelijk te onderhouden kunststof werkblad en spoelbak. Afm: 270 cm. üd^/^ *kfÉ /%>0 Zeer luxe kwaliteitskeuken waarbij de
uitvoering. De deuren zijn voorzien van '%4Jr£~~~ a4ÊaJÊ 4^l *£. -At**^' Vt C^#*j fraaie landhuisstijl deuren in witte
handige beugelgrepen. Kompleet met -w^r^-'. „ AiLiï lat ¥~a9%. atWat transparantlak zijn uitgevoerd. Kompleet
bijpassend werkblad, spoelbak, AEC HM* § §^\ér %a/% /*"** U \êV \êV U* met PHILIPS inbouw oven, PHIUPS inbouw
afzuigkap, zanussi inbouw kookplaat, 160 witte greeploze hoekkeuken voorzien kookplaat, phiiips 160 liter inbouw koelkast,
liter inbouw koelkast, licht-en kroonlijsten. *'t e'"6» landhuisstljl MUMn van extra hoge hangkasten, moderne afzuigkap, bijpassend werkblad, spoelbak,
ifra.,flflrm Geheel kompleet met bijpassend werkblad en schouw, voorraadkast en voorraadkorven, inkmnniiktpnArnwaucm. 7/1 OO spoelbak Afm: 350 cm werkblad en spoelbak. Afm: 225x257 cm. «7 «n pp/>f\.norma.epr,jsJlWr-54y0." J>6?oC\\\4üA të^ÓtZ A(X(ïOL nolale prijs: j£*= O DC?O. "

eigentijdse W(/R /5#T H^/C/O moderne hightech
design keuken geloogd massief eiken hoekkeuken moderne strak witte hoekkeuken hoekkeuken

kompleet met alle inbouwapparatuur Kompleet uitgevoerd met diverse regalen, Geheel kompleet met diverse voorraadkasten, kompleet met alle inbouwapparatuur
hoekkasten licht- en kroonlijsten, werkblad hoekkast, 100cm hoge hangkasten, «vmiiiwi mei <mc iiiuvuna|i|i<iiaiuui

tflfH en spoelbak, extra hoge hangkasten enz. moderne schouw, werkblad, spoelbak, licht- *-f—m, N _ >*""""'1 ,:„,9mm,h^L_ ....... __- -- Afm 216 5x250 cm en kroonlijsten. Afm: 267x250 cm

*séh " :^^r""—>=-^3B^!lx ZANUSSII6O liter inbouw koelkast inbouw afzuigkap
*—ETF"^ >'" r—TZ :j-j"hk-■ j-t!ZT uitgevoerd met vriesvak en automatische voor montage achter kastdeur Met groot afzuig- fc!K£22iJirß»^^i^ts^r»--f—~-^mr-^—=s^—3-^«^^ ontüooiinrichtmg. vermogen en ingebouwde a _iSSag

Ti„IJST^»BBBfpßBgaß±g _
1 . ' ' : ' } 2SO liter inbouw dubbeideurskoelkast M ETNA gas-lnbouw kookplaat z^^-~r ls^^^^^3 .{mTTu.. .;. ...ui» —i- jmuu-4-^mßm_»v- .*-**&*& volledig weg te werken achter kastdeur. voorzien voorzien van energie-zuinige branders en tweedelige aj _--s^fSßHßißi^^^^MSÈr^*^^Bij''

van 185 liter koelruimte met volautomatische ont- pannendrager BBBfW^^ -^^Z?
Waarbij de witte softline deuren zijn «TeÏÏ-ueVentrfesvak , &JÊO C3^r^ tUO 2^9n Zeer komplete keuken met extra hoge
voorzien van bijpassende beugelgrepen. yl£A9r h**' xA^O -^c^/- hangkasten en speelse overkapping van de
Geheel kompleet met AEC afzuigkap, phiiips

inh.umaMn
9 *"% Inbouw vaatwasser hangkasten, inklusief 160 liter zanussi koei-

-160 liter ingebouwde koelkast, kookplaat,
thermostaat kast, pelgrim edel-stalen schouw, PELGRIM

inbouw oven met grill en draaispit, en ovenverlichting __ gaskookplaat, PELGRIM fornuis, werkblad,
werkblad, spoelbak, licht-en kroonlijsten. qqa- Ut ' rmMl^ u^^WyÈK spoelbak, ncht-en kroonlijsten.
Afm:3oocm. C/inO -*Ws> A^ -fVO^- MM, f fl^tV. Afm: 280x160 cm. -irtrtO
mrma, nrii,.fiso»< j4jO " iPHILIPSImbouw oven met kookplaat [^9f|rn] l-bOIIB, gas-elektro kombinatie /MvjX -normaie prijs.j»*»*. *^ ■*^ " waarbjj de Qven voorzien van ouotKie beglazing, waarbij de oven is voorzien van thermostaat en normale prijs: jJMZMr# s^ \J \J "mm^—^m^.^^^^^^^-^—^—^.^^—lm^^—^ thermostaat en oven-verlichting De bijpassende ovenverlichting, be bijbehorende kookplaat is

kookplaat is uitgevoerd met een snel- en drie uitgevoerd met een tweedelige pannendrager en ~~"^^^^^~^^^"^^^^^—~~

ij-.-^ uj-jx. , , normale kookplaten. ao±ao% energie-zuinige branders. jf%aP%.aO% KEUKENSUPERS IN: ANTWERPEN(S), ARNHEM, BREDA,
nUlil UIcQL U mëci: AArur* ** %A^Ê9L *sfA^' 1,. ' VëVaWaS den bosch. echt. Eindhoven, cenkibi, hasseltibi,

■ Bij HomkOODt U zonder risico en met een j&VO MMs €J%S€/* 3#TZ/. tUi % HEERLEN, MAASTRICHT, MECHELEN(E), NIJMEGEN,
prima service \ ' ' ' ROERMOND, ROOSENDAAL, ROTTERDAM, SCHELLEIB),

Z Hom oiSw meuweSgeheel volgens GOEDKOPER DAN ANDEREN - GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! SCHIEDAM'SITTARD'TILBURC' UTRECHT' VENLO

Uw wensen en afspraken hm mbh agjgjgjg^j^^. Loperweg 8 04754 *«#*n/■ Hom levert keukens en inbouwapparatuur Aé^ AéW Maastricht totbuvn
direkt uit voorraad. scharnerweg 66-70 045-625365 WW/U

■ Hom levert direkt van faDriek naar konsument. I I B fl B roermond IfOftinO■ Hom Oiedt een keus van meer dan 200 modellen LI II V^^« II I JNicoiasstraat 17510475033051 nvlHn»
■ Hom Diedt U een gratis verzekenngs- II Vfl I■ ■! | m^M I neerlen op nieuwe winkelmoüellen

certificaat voor een perfekte aflevering van uw II II W\ ■ Heerierbaan 273 045-419990

■ nieuwe keuken (Vraag naar de Horn-Plus-Carant.e) PI IW M^mWM W I ■ I eéVgerweg 51/53 046-511775 kot Ken he?«Sffi u
■üa?a.fS'e.CrK'r25e MWeHekl<UnvtU.a'in iMm^^mmWl 111 | VINIO Roermonosestraat 7 077-518615 «ulamten «Mens'

net Dezit komen van uw droomkeuken. mr I V Al I n zijn ook op zondag open> kmt loperweg 8 0475456158
(Vraag naar onze comfortabele vorm van betalen) Ur jM wk I I in cenk Hasseirweg 17a Beigie <an sittard Beroemeg si/55I 12 "O 180° urn Tel 095211355576 046 511775

opruïmina
odruïiÜïila I
opruiming;

Kijk Berden heeft zijn
showroom modellen afgeprijsd

met KORTINGEN TOT 50%.
Om ruimte te maken voor

een verrassende nieuwe kollektie
eigentijdse woonideeën.

I B' #* ■ '''jÊÊ&mm

..-■'. , -■. ■

Wm^^^^^ ■■■'■'"■ mWSmmW' '■' -Mm

E U B E L E N
GEGARANDEERD 'T GOEDKOOPSTE IN KWALITEITS MEUBELEN
2e 3e 4e VERDIEPING IN SCHUNCK
VENLO-BLERICK, LA PLAZA HEERLEN, PROMENADE 12
ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY, GROTE MARKT 12
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Vierde ronde:
ftoda JC-Groningen 2-1

ENGELAND
League Cup, kwartfinales:
Crystul Palace Nottingham Forest 1-1
Leeds United-ManchesterUnited 1-3
Peterborough-Middlesbruugh 0-0
Tottenham-Norwich . 2-1

BELGIË
Beker, achtste finales:
Tienen-FC Antwerp 0-1

Eindhoven wil
bekerduel
overspelen
I HAARLEM - Eindhoven heeft

het sectiebestuur betaald voetbal
van de KNVB schriftelijk ver-
acht de bekerwedstrijd tegen
Telstar ongeldig te verklaren.Het duel, dat na verlenging en

;. strafschoppen door Telstar werd
Kewonnen, ontaardde in chaos
toen Eindhoven-doelman Ad van| Gastel volgens eigen zeggen
Qoor een voorwerp uit het pu-

I Wiek aan zijn hoofd werd ge-
I raukt en tijdens de beslissende
[' trafschoppenreeks het veld

st verlaten.
[ Eindhoven doet de tuchteom-
* Mssie van de KNVB drie sug-I Êesties aan de hand om de club

legdoening' te schenken:
I [Jet overspelen van de wedstrijdI °P Schoonenberg met publiek,I get overspelen van het duel op
I zonder publiek,
T °1 de wedstrijd vanaf de vijfde
[ strafschop (het moment waaropIde keeper ineen zeeg) met Ad
i vön Gastel in het doel laten uit-

en.

" Artistiek hoogstandje tussen René Hofman, en Ulrich Wildon

Rentree Sanschez
bij Real Madrid

- Hugo Sanchez heeft
'1 de achtste finales van het toer-
nooi om de Spaanse voetbalbe-
*er zijn rentree gemaakt in de
Jjoofdmacht van Real Madrid.- uank zij enige 'voorzetten' van

; Mexicaan won de club van
beenhakker met 4-0 van Burgos
6r> is een plaats bij de laatstea cht zo goed als zeker.

Rallyseizoen
begint in Eifel

■■ Eddy van
Hoorn en Johan Findham-

f^er uit Helden-Parmingen star-en met hun Ford Sierra Cos-worth 4x4 in de Eifelrally, deeerste rally van het nieuwe sei-nen meetellend voor de nationa-le titel. Ook John Bosch startjT'et zijn Nissan GTI-R in de Ei-j^f Nu voor het eerst met zijn
navigator Peter Diek-

De kanshebbers voor de
*Gge zijn Michael Gerber en An-

Wetzelsberger, beiden meteen Toyota Celica GT4. Zaterdag
«tart de rally om 09.00 uur. Tegen
''■00 uur komen de deelnemers
j r̂ug bij het rallycentrum op de

Zondagmorgenv°lgt de herstart om 08.30 uur
jaarna om 11.30 uur de finish-

valt. Vanaf 13.00 uur komen
cle twintig snelste deelnemers uit
9p de rallycrossbaan Müllen-
bachschleife.
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Roda telt nog volop meeKwartfinalist na kostbare 2-1 zege op Groningen

MADRID - Jesus Gil y Gil, de
immer voor opschudding zor-
gende voorzitter van Atletico
Madrid, is door de Spaanse voet-
balbond wegens herhaaldelijk
beledigen van scheidsrechters
voor een halfjaar geschorst. Hij
mag gedurende die periode zfjn
functie van praeses niet uitoefe-
nen. Gil was in december al voor
onbepaalde tijd buiten spel ge-
zet. Gils afkeer van scheidsrech-
ters is niet van de laatste tijd. Hij
werd door de Europese voetbal-
bond al voor 20 maanden ge-
schorst, nadat hij de Franse arbi-
ter Michel Vautrot de huid had
vol gescholden.

Gil half jaar
geschorst

Tapie kondigt
veranderingen aan
LE SAUZE - Voorzitter Ber-
nard Tapie heeft in een interview
met het Franse sportdagblad I'E-
quipe voor volgend seizoen grote
veranderingen aangekondigd bij
Olympique Marseille. „Het
wordt in ieder geval een fantas-
tisch team, maar het zal er heel
anders uitzien dan het huidige",
zei Tapie in het trainingskamp
van zijn club in de Franse Alpen.
„Tot dusver heb ik besloten
maar één speler te laten gaan
Dat is, zoals iedereen al wel
weet, Jean-Pierre Papin. Maar
ook voor de anderen is volop be-
langstelling".

Pluimschieten en
Hollands kegelen
SITTARD - Het circuit om de
Limburgse titels sportman- en
sportvrouw wordt zaterdag
voortgezet. Van 10.30 tot 17.00
uur komen in café-zaal Het Sta
dion te Sittard pluimschieten en
Hollands kegelen aan bod. De to-
tale reeks bestaat uit veertien
takken van horecasport, die ver-
deeld over zeven weekends wor-
den afgewerkt. De titels vallen
toe aan de sporters die gemid-
deld de beste resultaten scoren.

Foto: DRIES LINSSEN

ROERMOND - Een Nederlandse
judoploeg neemt van 31 januari
tot 3 februari deel aan een inter-
nationaal toernooi in Parijs. De
Judo Bond Nederland heeft
twee Limburgse judoka's gese-
lecteerd: in de gewichtsklasse
tot 86 kilo Alex Smeets uit Steyl
en in de categorie tot 95 kilo Pe-
ter den Hoedt uit Venray.

Limburgers in
judoselectie

DOOR BERT GROOTHAND

(ADVERTENTIE)

■ ■
HIFI-OPRUIMING

IS NIET HET GOEDE WOORD.
Kohnen Hifi moet even iets kwijt. 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 heelt 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 nog slechts 8 dagen bij Kohnen Hifi voor uitzonderlijke

prijzen. In één of enkele exemplaren. Haast u dus.

I'lankstraat 10 Nieuwe Emmasingel 5
6211 GA MAASTRICHT . 5611 AM EINDHOVEN
Tel. 043-211133 Tel. 040-462443

onlylfor high fidelity

■ ■

; vijf keer topscorer in
i Spaanse competitie, was acht

traanden geblesseerd. Tegen
"Urgos demonstreerde hij eenJJhronisch gebrek aan wedstrijd-I fltme. Hij werkte wel hard enpas toch betrokken bij de score., Jf de twaalfde minuut kopte hij
i naar Butragueno, die de
\ Score opende. In de 36ste minuut
1 "fitste Sanchez een strafschop,v' ï^aar Butragueno tikte de re-; "Ound in, 2-0. Nog voor rust.. Raakte Hierro 3-0. In de 62ste
't. "ePaalde Enrique de eindstandUE> 4-0.

Roda JC-FC Groningen -1 (1-0) - 39.
Boerebach l 0, 50. Arnold 2-0, 59. Van
Duren '1 I. Scheidsrechter: Van Vliet.
Toeschouwers; 5000. Gele kaart: Trost
en Holband.
Roda JC: Bolesta; Senden, Verhagen,
Luijpers. Hanssen en Trost; Van de
Luer, Boerebach (78. Jansen) en Hui-
bei ts; I lotman en Arnold.
FC Groningen: Lodewijks; Boekweg,
Zygmantovitsj, Holband en Wilson;
Van Duren, Huizingh, Olde Riekerink
en tloossien; Meijer en Djurovski.

EGMOND - De sterk tot dever-
beelding sprekende halve marat-
hon van Egmond wordt zondag
om 12.00 uur voor de twintigste
keer gehouden. De start is op de
boulevard, maar na enkele kilo-
meters gaat de meute van circa
achtduizend lopers al de duinen
in. Limburg heeft deze keer twee
atleten die hoge ogen kunnen
gooien: Cor Lambregts en Marco
Gielen. Zij nemen het op tegen
de hele Nederlandse top met on-
der meer Tony Dirks, Marti ten
Kate en Bert van Vlaanderen.
Het veld wordt gecompleteerd
door atleten uit België, Kenia,
Tanzania, Polen, Hongarije, Roe-
menië en Rusland.

Limburgers aan
start in EgmondKERKRADE - Roda JC heeft de eerste hindernis in de /.ware

wedstrijdenreeks na de winterstop genomen. Niet al te over-
tuigend, maar daar maalt niemand meer om na de 2-1 overwin-
ning op FC Groningen. Onder het motto 'het enige dat telt is
het resultaat' mag trainer Koster weer een positief' wapenfeit
aan zijn eonduitestaat toevoegen. De simpelste weg naar Euro-
pees voetbal ligt tenslotte door deze overwinning wagenwijd
open. Vooral ook omdat het bekertoernooi in VVV en de win-
naar van de wedstrijd tussen Telstar en Eindhoven nog aan-
trekkelijk 'zwakke' tegenstanders kent.

uit te zetten, zag het spel volledig
aan zich voorbijgaan. En aangezien
ook Gene llanssen in aanvallende
zin geen bijdrage kon leveren aan
de opbouw, moest Roda JC zijn toe
vlucht nemen tot de verre uittrap
pen van doelman Bolesta.
FC Groningen had de zaken verde
digend met de sterke Rus Zygman-
tovitsj prima onder controle, maar
had de aanvallers Meijer en de gril-
lige Djurovski bij wijze van spreken
heter thuis kunnen laten.

Kosters kostje lijkt dus voorlopig
weer veiliggesteld. Na de eerdere
intentieverklaringen hebben trainer
en bestuur gisteren nogmaals ge-
sproken. Er zal volgens Koster 'ko-
mende week,.maar in elk geval voor
1 februari duidelijkheid komen. De
bekerwinst zal hem weer wat troef-
kaarten in handen hebben gegeven
hebben.

Roda JC' daarentegen kon absoluut
geen verwijl gemaakt worden over
een gebrek aan inzet. Vooral in de
eerste helft werd het tempo zo hoog
gehouden, dat voor een aantal spe-
lers de opgaven wat te moeilijk
werd. Opvallend was dat met name
Michel Boerebach één van hen was.

De man die bij de Kerkradenaren
toch aangetrokken is om de lijnen

Onnodig
De veertiende minuut na rust kwam
Roda JC onnodig in de problemen.
Graham Arnold kreeg voor het Gro-
ningse doel een niet te missen kans.
Hij miste niet alleen, maar verspeel-
de de bal zodanig dat Mart van Du-
ren na een lange rush aan de andere
kant van het veld kon scoren. Het
resterende deel van de partij lever-
de een flinke druk van Groningse
kant op met.

Roda JC had keer op keer de moge-
lijkheid via counters gevaarlijk te
worden. Alleen René Hofman
kwam echter een beetje in de buurt
van zijn normale vorm. En omdat
Koster ook m die linie weigerde te
wisselen - Stefan Jansen kwam
wel nog in het veld voor middenvel-
der Boerebacl - bleef zijn ploeg
verder zonder doeltreffende acties.

Trainer Westerhof verklaarde hel
falen van zijn vedette Djurovski na
afloop met; „Bij de eerste vijf bal-
contacten werd Djurovski voortdu-
rend ondel-uitgeschopt. Hij is m hel
begin geen keer dooi de scheids-
Hoewel het de bedoeling was dat
Luypers de directe tegenstander
van Meijer zou zijn en Verhagen ge-
koppeld ZOU worden aan Djurovski,
kwam van dal jjlan niet al te veel
terecht, omdat de Groningers hij
voortduring van positie wisselden.

Trainer weg bij
Valkenburgse Boys

i Joop de
f |9erk heeft met onmiddellijke
\. '^Kang zijn werkzaamheden bij
F Valkenburgse Boys neergelegd,r **ij deed dit, omdat een aantal
J bestuursleden en spelers, die

■Jet meer werden opgesteld in
| JJe basis, het niet eens waren met
* ?et technisch beleid van Joop de; *^lerk. Vorig seizoen nog be-L De Klerk promotie

het eerste en tweede teamI van de Valkenburgse voetbal-c'ub.

Medewerking
Het eindresultaat was niet onver-
diend te noemen, al verleende Gro-
ningen welwillende medewerking.
De ploeg speelde lauw en ongeïn-
spireerd, hetgeen treffend tot uiting
werd gebracht door het feit dat de
noorderlingen pas in de laatste mi-
nuut enige haast en emotie toon-
den.

Tot de veertigste minuut vielen er
aan beide kanten nauwelijks kan-
sen te noteren. Beide verdedigingen
hadden de /.aken redelijk onder
controle, terwijl ook bij Roda JC de
aanvallers geen potten konden lire-
ken. Graham Arnold toonde bij-
voorbeeld aan Kerkraadse kant dat
zijn vormcrisis sinds zijn huwelijk
nog nauwelijks is verminderd.

Hel eerste doelpunt werd /.eer type-
rend gescoord uit een (onterechte)
vrije schop. Boerebach gleed uit,
hotste tegen Zygmantovilsj en
schoot vervolgens de vrije schop
loepzuiver achter Groningen-kee-
per Lodewijks. Toen Arnold direct
na rust de stand naar 2 I) tilde, leek
Roda op rozen te zitten. Dal hel al-
lemaal toch nog moeilijker werd
dan nodig, had alles te maken met
de wat al te passieve houding van
Koster.

Bij Groningen was na rust aanvoer-
der Olde Riekerink veel meer aan
de ivchlei kanl van het veld gaan
spelen. En aangezien daar niemand
van Roda JC' hem ook maar een
strohoed in de weg legde, zorgde hij
voor het grootste gevaar bij de be-
zoekers. Achteraf verweerde Koster
zich met do mededeling dat 'hij Ol-
de Riekerink niet de moeite waard
vond om een man aan op te offeren,
omdat zijn acties toch geen gevaar
opleverden'

Blauw Wit ronde verder

Westerhof kan blijven
KERKRADE - Hans Westerhof heeft een meerjarig contract van EC
Groningen aangeboden gekregen. De trainer/coach heeft het aanbod
in beraad en beslist voor- 1 februari. Westerhof wordt in de trainers-
wereld ook genoemd als mogelijke opvolger van Hobby Robson bij
PSV. Daarop wenste de Groninger niet in te gaan.

nog tot 25-24 terug te komen

Eurelings, Jongen en Nusser zorg
den ieder voor zes Blauw Wit-doel
punten.

BEEK - Na V&L en Sittardia heeft
ook Blauw Wit zich geplaatst voor
de kwartfinales van het nationale
bekertoernooi bij de heren. In een
zeer wisselvallige werdstrijd bleven
de neerhekenaren het Arnhemse
Esca precies een doelpunt voor:
25-24.

Getroffen door
hartaanval
ROTTERDAM - De aanvoerder
van het Nederlands rugbyteam,
Mare Visser, is na een hartaanval
opgenomen op de afdeling inten-
sive care van het Sint Clara Zie-
kenhuis in Rotterdam. De 31-ja-
rige Visser was achter het stuur
van zijn vrachtwagen onwel ge-
worden. Visser, die uitkomtvoor
de ereklasser Hilversum, zegde
onlangs af voor het training-
kamp in Zuid-Frankrijk, waar
het Nederlands team het ko-
mend weekeinde enige wedstrij-
den zal spelen. Hij klaagde over
voortdurende vermoeidheid.

Deelstaten
naar Spelen
MADRID - Slovenië en Kroatië
worden binnenkort door het In-
ternationale Olympische Comité
als onafhankelijke staten erkend
en kunnen derhalve een eigen
(kleine) afvaardiging naar de
Olympische Zomerspelen in
Barcelona sturen. Dit heeft Juan
Antonio Samaranch, voorzitter
van het lOC, in Madrid ver-
klaard. Volgens de Spanjaard zit-
ten er wel enkele beperkingen
vast aan de toelating tot de
Olympische familie. „Het lOC
denkt er momenteel aan sporters
van beide republieken tot enkele
Olympische disciplines toe te la-
ten. Bij de teamsporten wordt
het echter moeilijk", gaf Sama-
ranch aan.

Blauw Wit begon sterk aanvallend
en leidde na acht minuten al met
7-2, maar moest snel tol betalen
voor het zwakke verdedigen. Bij de
rust was het verschil nog maar een
doelpunt en toen Esca binnen tien
minuten naar 13-15 wegliep waren
de problemen groot.

sportkort

" VOETBAL FC Antwerp
heeft zich als laatste club ge-
plaatst voor de kwartfinales van
het toernooi om de Belgische
voetbalbeker. Gemakkelijk ging
dat niet. Antwerp won op eigen
veld slechts met 1-0 van derde-
klasser VK Tienen. Het enige
doelpunt werd voor rust ge-
maakt door Alex Czerniatynski.

" VOETBAL - MW 2 verloor
in het Daalhoftoernooi verras-
send met 4-1 van Simpelveld.
Verdere uitslagen: Maastrichtse
Boys-De Heeg 5-6, Daalhof 3-It-
teren 2 5-1.

Precies op tijd kreeg trainer Verjans
zijn ploeg weer in het gareel en toen
een overtalsituatie perfect werd uit-
gebuit (drie treffers) leek het ergste
leed geleden. Maar Blauw Wit ver-
gaapte zich aan enkele doeltreffen-
de toverballen van Remco Jongen
en vergat opnieuw te verdedigen,
daarmee Esca gelegenheid gevend

knvb-beker

buitenland

lotto
Hamburg cyfers Mittwochsiotto
*an gisteren. Trekking A:
5-21 -22-27-3H-4(i; reservegetal: 23. Trek-
king B: 5-32-33-3U-41-47; reservegetal: 9.
SPiel '77: 9718427.

sport
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FLACHAU - De Nederlandse ski-opleiding stond net als het
turninternaat regelmatig bloot aan kritiek. Maar zelfs bij de
meest kritische volgers is er tegenwoordig sprake van accepta-
tie. Zeker bij een aantal jongens is er duidelijk progressie te
bespeuren. De prestaties van de dames daarentegen laten nog
te vaak te wensen over. Zo ook gisteren. Het optreden van
Mascha Hellenbrand en Esmeé van Vught was ronduit bedroe-
vend. Ondanks een val pakte de Schaesbergse Hellenbrand de
Nederlandse reuzenslalomtitel. Haar achterstand op winnares
Birgit Heeb uit Liechtenstein was aanzienlijk: bijna twaalf se-
conden.

Zaal te klein
voor proces
tegen Tyson
INDIANAPOLIS - De n.
storten zich massaal op he:
ces tegen bokser Mike Tjjs*Sß
die wordt verdacht van ver-
krachting. De belangstel!)
zo groot, dat er bij het ho:
verzoek is ingediend de Wei^È
zaal in Indianapolis op 27 jarïQWi
met een intern videocircuit uit te
rusten. Voor de ruim tweehon-
derd aangemelde journa'
zijn slechts vijftig plaatse:
schikbaar. Tyson kan, wanneei
de verkrachting van een deel-
neemster aan een schoonheids-
wedstrijd bewezen wordt geacht
tot een gevangenisstraf van 6;
jaar worden veroordeeld.

door

FRANS
DREISSEN Het feit dat ze een wedstrijd had

voltooid, stemde de zigzaggende
Schaesbergse nog enigszins hoop-
vol. „Maar dat ik vier seconden ach-
ter een Japanse zit, mag toch niet.
Ik weet ook niet waar het aan ligt.
Als ik het wist, zou ik er nog iets
aan kunnen doen," aldus Hellen-
brand die in vijf van de acht wed-
strijden (waarvan twee Europacups)
de finish niet haalde.

maar ik zal zeker niet de hele winter
meer gaan afwachten. We zullen er-
gens een streep moeten trekken,"
luidde het ultimatum van Prodin-
ger.

Pascha Hellenbrand brak meteen
?a de finish van de tweede manche
ÏJ 1 tranen uit. „Weer een kans ver-gald." Een reeks fouten kosttehaar veel tijd. De kritiek van bonds-
coach Peter Prodinger en persoon-
HJk trainer Milan Bernik was niet

„Deze resultaten hebben niets
"tet topsport te maken," meldde
f^n.zeer boze Prodinger. „We zullen

harder moeten aanpakken. De
opvoeren. Wij zijn namelijk

bezig. Ik ben ge-
Schokt door het resultaat van Ma-scha Hellenbrand."

Crisis
„Aan talent onbreekt het niet,"
meende Prodinger. „Ze presteert nu
slechter dan toen ze zestien was. Ze
verkeert in een crisis en die zal ze
zelf moeten overwinnen."
Voor Mascha Hellenbrand begint
de tijd te dringen. „Ik wil nog een-
maal alles op alles zetten. Het kan
en moet beter. Het is bovendien
geen vakantie. De opleiding kost
handenvol geld. Maar wordt het
niets, dan zal ik toch mijn conclu-
sies moeten trekken," besloot de
ontgoochelde Hellenbrand.

*°psport is keihard. Hellenbrand
"teeft het opnieuw moeten ervaren."Het wordt nu alles of niets, maar ik

niet meer dan mijn best doen,"
reageerde ze op de kritiek. Het ge-
jjuld van Prodinger is bijna op. „Ertornen nog een paar wedstrijden,

Eaters voor dubbele krachtproef

Foto: SOENAR CHAMIDHet gaat bergaf met Mascha Hellenbrand, hier in actie op de reuzenslalom in Flachau

Opgave Tijsterman na sleeptocht over 600 kilometer

Zwarte dag in Pointe Noire

Q-ELEEN - Meetpoint/Eaters gaat vrijdagavond .op bezoek bij Agpo
dappers. Zondagavond (18.00 uur) is Gunco Panda's Rotterdam te gastop het ijs in Glanerbrook te Geleen. Het zijn twee zware wedstrijden. De
Rotterdammers staan in punten gelijk met de Eaters en de Trappers zijn
"?og altijd koplopers met vier punten voorsprong.Pc Eatersselectie van coach Cliff Stewart is niet compleet. Risto Mollen
's herstellende van blessures aan enkel en schouder, Johnvan Sloun suk-
kelt met onwillige nekspieren en Paul Brakke heeft een gebroken neus-
den. De bekerfinale tussen de Meetpoint/Eaters en de winnaar van het
jjuel Trappers-Heerenveen wordt op woensdag 22 januari gespeeld. Het
<|vel is in Eindhoven en begint om 20.30 uur. De voorverkoop is op zater-dag 11 januari van 11.00 tot 13.00 uur aan de kassa in Glanerbrook, en
poorts op dinsdag 14 januari van 18.00 tot 20.00 uur. De entree bedraagt
twintig gulden. Kinderen tot en met 16 jaarbetalen zestien gulden. In de
Play-offs worden de entreeprijzen voor de thuiswedstrijdenvan de Eaters

vijf gulden verhoogd.

POINTE NOIRE - Kees en Mieke Tijsterman halenKaapstad,
maar niet in de auto. Het echtpaar uit Waddinxveen meldde
zich op de rustdag in Pointe Noire voor het vervolg van de ral-
ly naar Zuidafrika, met een onbruikbare motor. De bedoeling
is toch tot de zuidpunt door te gaan. In een volgersvliegtuig
van dag tot dag of, desnoods rechtstreeks.

len." Navigator Mieke had niets te
doen. „Ik had beter de Donald
Duck kunnen lezen onderweg."

trainerscarrousel
WAUBACH - Met ingang van het
nieuwe seizoen neemt Schkivél-
denaar Hein Hassink de vierde-
klasser Waubachse Boys onder
zijn hoede.

BUCHTEN - RKVV Buchteo,
uitkomend in de derde klasse, en
Jos Graus hebben hun overeen-
komst met een jaarverlengd.

SPEKHOLZERHEIDE - Wiel
Baltus wordt met ingang vanjuli
opvolger van JungRoemgens by
W Heilust.

GELEEN - Vierdeklasser SV
Kluis en trainer Jan Janssen' uit
Kerkrade prolongeren hun- over-
eenkomst met twee jaar.

BINGELRADE - Na drie jaar
BVC '28 te hebben getraind gaat
René Cremers aan het einde van
het seizoen de club uit Bingelra-
de verlaten.

HOENSBROEK - Winand Kohl
ruilt Schinveld aan het eind*van
het seizoen voor de derdeklasser
FC Hoensbroek.

ECHT - Wiel Rutten verlaai
het einde van het seizoen SJek-
ker Boys. De club in de eerste
klasse van de Afdeling Limburg
KNVB is op zoek naar een opvol-
ger.

NEER - Jan Heyckers uit EU
gaat komend seizoen werken bij
de vierdeklasser RKSVN uit
Neer. Piet Kooiman is de ver-
trekkende man.

STRAMPROY - Jacques Soers
blijft werkzaam bij de derdeklas-
ser Brevendia uit Stramproy.
Het wordt zijn tweede seizoen.

NEDERWEERT - Theo Nies-
kens en Eindse Boys zijn con-
tractverlenging aangegaan. Nies-
kens begint aan zijn tweede
seizoen bij de vierdeklasser.

WEERT - Megacles en Math
Houben hebben besloten na drie
jaar de samenwerking te beëin;
digen.

MEIJEL - Lei Janssen van
tweedeklasser RKMSV uit Meij-
el begint komend seizoen bh"
Olympia '18 uit Boxmeer. Hij
gaat daar Huub Vercouleh öp~
volgen.

TEGELEN - Ger van Rosn
staptna dit seizoen op bij de der-
deklasser Tiglieja uit Tegelén.' "

De motor van de Toyota begaf het
na 125 km tijdens de etappe van
dinsdag, van Franceville in Gabon
naar Pointe Noire in Congo. Eén ge-
luid luidde het einde in, het klonk
simpel als rrrrrrr... Een gat in de
motor, groter dan een rijksdaalder.

Kees Tijsterman bestempelt de or-
ganisatoren als een incapabel zooit-
je ongeregeld. Met minachting voor
de mindere rijders bovendien. „Als
de eerste twintig zijn gestart, begin-
nen ze al spandoeken en dergelijke
op te ruimen. Dan moeten dus nog
tientalle wagens vertrekken. Met
bestuurders die allemaal inschrijf-
geld betalen, die soms voor het
eerst meedoen en zich heel wat had-
den voorgesteld van de rally."

Het wachten was op assistentie van
Jan van Tuyl en Bert Winkler, die
de tweede auto van het team bestu-
ren. Bijna 600 km bungelde de
sleepkabel tussen beide voertuigen,
hetgeen verboden is, althans: het is
verplicht de klassementsproef met
draaiende motor te beëindigen. Dat
lukte dus niet.

De Tijstermannen stonden 's
avonds 'gewoon' in de uitslag, als
99ste op ruim twee en een half uur.
Even speelde de gedachte Van
Tuyls motor tijdens de Congonese
nacht in de eerste auto te bouwen,
maar dat mag eigenlijk niet. „Bo-
vendien", zegt Keest Tijsterman,
„waren dan beide auto's uit derace
gehaald. Dat risico wilden we niet
nemen. ledereen heeft gezien dat
we gesleept zijn. We gaan niet jok-
ken."

Na de woestijn was er eigenlijk wei-
nig aan. „Alleen de response van
het publiek in donker Afrika was
fantastisch", meent Mieke. „Bij de
verongelukte organisator Thierry
Sabine was alles beter geregeld, af-
gezien van het feit dat hij meer per-
soonlijkheid had." Toch zullen de
Tijstermannen komend jaar weer
meedoen, als ze de operatie finan-
cieel rond krijgen. Want de rally is
meer dan een hobby.

Persoonlijkheid

Bollegraf strandt op agressieve Sabatini

oefenvoetbal
Wilhelmina '08-Veloc 2-2
RKAVC-EMS .I*l

VANDAAG

SVM-DeSter 19.30-uu^Meerssen-RKONS 20.00 uur

sportkorf
" VOETBAL - John Barnes
heeft vooralsnog geweigerd zijn
contract bij veelvoudig kam-
pioen Liverpool te verlengen. De
donkere aanvaller, die lang was
uitgeschakeld door een achilles-
peesblessure, vierde afgelopen
week zijn rentree met drie tref-
fers. De in Jamaica geboren Bar-
nes (28) denkt erover zijn car-
rière voort te zetten in het bui-
tenland, bij voorkeur Italië.

" VOETBAL - De Noorse inter-
national Rune Bratseth keert in
1993 terug naar zijn oude vereni-
ging Rosenberg Trondheim, die
hem tevens een baan garandeert
na beindiging van zijn loopbaan.
Volgens voorzitter Eldar Hansen
heeft de 30-jarige liberovan Wer-
der Bremen al een contract gete-
kend. Bratseth is aan zijn vijfde
seizoen in de Bundesliga bezig.

" VOETBAL - Sjaak Troost, de
laatste 'echte' Feyenoorder, zet
aan het einde van dit seizoen een
punt achter zh'n voetbalcarrière.
Hij is dan bijna 33 jaar. Zijn be-
slissing stond al meer dan een
half jaar vast, maar in overleg
met technisch-directeur Wim..
Jansen heeft hij er niet eerder
ruchtbaarheid aan gegeven.

" SCHAATSEN - Hoewel ze
gisteren nog bed moest houd*»;
sluit schaatster Sandra Voete-
link niet uit dat ze kan deeifie*
men aan het EK, eind volgende
week in Heerenveen. Voetelink,
afgelopen vrijdag by de Neder-
landse afstandskampioenschap-
pen winnares van de 1500 meter,
kampt met bronchitus. De 21-ja-
rige Heerhugowaardse, zeker
van olympische deelname op de
my'l, is om die reden niet met de
kernploeg naar het trainings-
kamp in het Italiaanse Collalbo
gereisd.

EK waarschijnlijk
zonder Joegoslavië
KOPENHAGEN - Voorzitter
Lennart Johansson van de Uefa
acht het onwaarschijnlijk dat de
Joegoslavische voetbalploeg in
juni deelneemt aan de eindronde
van het Europees kampioen-
schap in Zweden. Hij adviseert
Denemarken zich gereed te hou-
den als plaatsvervanger. Johans-
son verwijst naar de burgeroor-
log in Joegoslavië en de dood
van de vijfEG-waarnemers.

Hij stelt zich tevens de vraag wie
Joegoslavië zou moeten verte-
genwoordigen. „Als Servië
meent te moeten spelen, protes-
teert Kroatië. Andersom zal het-
zelfde gebeuren," laat de Uefa-
voozitter weten.

Een hachelijke toer, trouwens. De
eerste auto was vanwege stof of
bochten soms onzichtbaar voor de
tweede. Bulten in de weg, strakke
kabel, dan weer een slap touw,
slecht voor het materiaal en mens.
Vrouw Mieke: „We hebben nog
overwogen ergens hulp te zoeken,
maar we kwamen alleen maar dorp-
jes met drie hutten tegen. Jan van
Tuyl had ons ook de volgende dag
kunnen ophalen, maar dan was de
rust verloren gegaan."

Eigenlijk hadden ze het net weer
naar de zin, na enkele vervelende
etappes in Cameroun en Gabon.
Dat waren geen echte wedstrijden,
want inhalen was onmogelijk van-
wege de smalle wegen en stof van
de voorganger. „We reden constant
in de file", aldus Kees Tijsterman.
„Dat kan ik thuis ook, daarvoor
hoef ik geen inschrijfgeld te bèta-

Onzichtbaar

" HubertAuriol doorkruist met zijn Mitsubishi Pajero een
nederzetting in de Afrikaanse staat Chad. Foto: apsport in cijfers

TENNIS
Auckland, mannen, 350.000 gulden,
tweede ronde: Zöcke-Haarhuis 6-3 3-6
7-6, Volkov-Lavalle 6-2 4-6 7-5, Yzaga-
Clavet 6-4 7-6, Nawie-Frana 6-2 6-3, Was-
hington-Matsuoka 6-3 6-4, Tsjerkasov-
Olsjovski 6-2 6-2.
Sydney, kampioenschap van Nieuw-Zuid Wales, 900.000 gulden. Mannen,
eerste ronde: Hlasek-Steeb 6-3 6-3.
Tweede ronde: Muster-Woodbridge 6-4
3-6 6-4, Emilio Sanchez-Fitzgerald 6-4
6-4, Wheaton-Delaitre 6-4 6-2, Forget-
Javier Sanchez 6-2 6-4, Krickstein-Caratti 4-6 6-3 6-3, Bergström-Korda 6-32-6 6-1.
Vrouwen, tweederonde: Sabatini-Bolle-
graf 6-0 6-1, Novotna-Fendick 7-6 2-1,
Fendick trekt zich terug, Gigi Fernan-dez-McQuillan 6-1 7-5, Halard-Savtsjen-ko 7-6 6-1,Rittner-Zrubakova 6-2 3-6 6-2,
Date-Provis 6-4 6-0, Huber-Demongeot
7-5 6-1, Sukova-Graham 7-5 6-4.
Adelaide, invitatietoernooi, mannen:
groep A: Chang-Edberg 6-4 7-6. GroepB: Courier-Sampras 6-4 6-2.

SCHAATSEN
Inzell, driebanen-toernee. Mannen 500m: 1. Sobeck 38,64, 2. Reyes-Loredo
38,97, 3. Kramer 39,04, 4. Tronet 39,19, 5.
Falk-Larsen 39,38, 6. Spidsberg 39,57, 7.
Cazemier en Garbell 39,84. 1000 m: 1.
Reyes-Loredo 1.18,87, 2. Flaim 1.19,69,
3. Sobeck 1.10,06. 1500 m: 1. Falk-Lar-
sen 1.57,63,2. Spidsberg 1.58,12, 3. Caze-
mier 1.58,63, 4. Kramer 2.00,45, 5. Tronet2°0,55, 6. Garbell 2.01,38. 5000 m: 1.

Varvik 6.59,96, 2. Storelid 7.03,17, 3.
Sonnenfeld 7.09,16, 4. Bosker 7.09,83, 5.
Greenwald 7.10,35, 6. Nhdam 7.18,54.
Vrouwen 500 m: 1. Mischke 43,39, 2.
Zummack 43,89, 3. Sundby 45,02, 4.
Sviggum 45,08, 5. Dikkema 45,61, 6. Van
der Meer 45,75. 1500m: 1. Van der Meer
2.15,78, 2. Mischke 2.16,51, 3. Dikkema
2.17,78, 4. Sundby 2.20,12, 5. Esmeralda
Ossendrijver 2.20,33.

SKI
Flachau, Open NK, reuzenslalom vrou-
wen: 1. Birgit Heeb 2.17.53; 2. Tina Kav-
cic 2.18.80; 3. Vladosa Razinger 2.19.77;
23. Mascha Hellenbrand 2.29.17; 30. Es-
meé van Vught 2.32.56. Nederlands
kampioene: Mascha Hellenbrand.

HOCKEY
Lahore, Vierlandentoernooi onder 21
jaar, tweede dag: Duitsland-Engeland
1-1, Pakistan-Nederland 1-2 (0-1). 18.
Van Heeswijk 0-1 (strafcorner), 44. Del-
mee 0-2, 52. Moh. Shahbaz 1-2 (strafcor-
ner). Stand: 1. Duitsland 2-3 (4-1), 2.
Pakistan 2-2 (5-2), 3. Nederland 2-2 (2-4),
4. Engeland 2-1 (1-5).

BADMINTON
Taipeh, Open kampioenschap van Tai-
wan. Vrouwen,enkelspel, eerste ronde:
Van derKnaap-Cheu Mei Jun 11-2 11-3.
Tweede ronde: Coene-Cator 11-3 11-6,
Van den Heuvel-Jaroensiri 4-11 4-11,Van derKnaap-Santoso 4-11 0-11. Vrou-wen, dubbelspel, eerste ronde: Coene/Van den Heuvel-Jau Hua Chayng/Zhan
Ha Ling 15-3 15-10. Mannen, enkelspel,
eerste ronde: Van Dijck-Susanto 15-7
12-15 10-15.

Haarhuis kon net geen revanche ne-
men voor de nederlaag van zijn
vriend Mark Koevermans in de eer-
ste ronde tegen Zöcke. De 23-jarige
Berlijner bleek opnieuw te sterk.

Het eerste optreden van Stefan Ed-
berg in het enkelspel na een blessu-
reperiode van twee maanden is
geen succes geworden. De nummer
één van de wereld ging bij een invi-
tatietoernooi in Adelaide onderuit
tegen de Amerikaan Michael
Chang. De Zweed verloor in twee
sets: 4-6 6-7.

Haarhuis verloor in de tweede ron-
de van het toernooi in Auckland
van de Duitser Markus Zöcke (3-6,
6-3, 6-7). Bollegraf had pech met de
loting. Ze trof in Sydney in de.twee-
de ronde de als eerste gerangschik-
te Gabriela Sabatini. De Argentijn-
se met het exclusieve parfum gunde
de Ermelose slechts één game: 6-0,
6-1.

Sabatini zei na haar 'vluggertje' te-
gen Bollegraf, dat ze zich zo kort
voor de open Australische titelstrijd
uitstekend in vorm voelt. „Ik heb
de laatste tijd keihard gewerkt om
agressiever te worden. Het is erg
belangrijk voor me ook dit soort
wedstrijden in mindere toernooien
te winnen."

Bollegraf geen succesvol vervolg

SYDNEY/AUCKLAND - De voor-
spoedige openingsdag in Australië
kreeg voor Paul Haarhuis en Manon

Hij won de tiebreak in de beslissen-
de derde set met 7-2.

(ADVERTENTIE)

Filmpost Korting-Voorbeeld:
lfcW Canon EOS 1000F Kit.

Lichtgewicht autofocus-camera metongekende
d^^X^^ mogelijkheden. Ingebouwde flitser, 2 scherpste!-en

£J2^M^Ai '—yftéy 'u Belichtingsmethoden. Complete set: camerabódy,
|^B | EF 35-80 mm en EF 80-200 mm zoomlens, Canon softHMJH I caseen lithiumbatterij. Normale Filmpost-prijs 1.499.-.
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Burg Cortenstraat 6. Maastncrit-Heer, 043-620770 ■ ümbrichterstraat 61. Sittard. 046 525363

'Ze presteert nu slechter dan toen ze zestien was'

Mascha Hellenbrand in diep dal
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We hebben een
paar prettige

boodschappen
voor u.
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Vergeet ze niet op uw boodschappenlijstje te zetten. En vergeet ook vooral
niet dat we in de winkel nog veel meer forse aanbiedingen hebben.

C(1 Engelse theemelange, 01 Delicata chocolade- Gehakt half-om-half, . ÊJÊÊÊ^
doosje 40 zakjes t r\r\ tabletten, melk, puur, extra bitter 500 gram&9T4A9 _QQ wÊf^*
a 4 gram of hazelnoot/melk, 1 no kilo ®@©© MèrW /.W s|^^^#^^^**v

~. 200 gram |^^».tffti—»7
CrlLeeflight Varkensfricandeau, J f
dieethalvarine, - .- Q chico navelsinaas- 500 gram 7.49 onn SHToÏ-mos.
kuip 500 gram appelen, net 2 kilo 2.99 kilo . ~ i749 J.0.99 W^ KMOTniSK1'lB behalve de artikelen waarkleine
I lit Ha HionwriPC- ci|feajes bij staan Die artikelenUllUrJ UiepvilCb. M I kunt u alleen kopen in AH

CU Aardappelschijfjes, Qr. Spruiten, -oc 01 Kippebouten, Q - Q a|bert heyn IL SSïï^Ê
zak 450 gram -i39T 09 net 750 gram I.ZO 6 stuks ca. 1600 gram Ö.H^ tIP eeldent/m*aterda«m»»*»*.

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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