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Steeds meer
vraag naar
leerkrachten

DEN HAAG -De vraag naar'eraren in het basisonderwijs
**! de komende tien jaar zoslel stijgen, dat de overheid
®en beroep zal moeten doen op
j"e zogeheten 'stille reserve':bevoegde leerkrachten die niet

in het onderwijs werken
|*i ook niet als werkloos teb°ek staan.

~ft schryft staatssecretaris
«allage (Onderwijs) in een
factie op een rapport van het
tostituut voor Sociaal Weten-
schappelijk Onderzoek (IVA).
to het basisonderwijs zijn op
"to moment bijna geen structu-rele vacatures. Het IVA ver-
dacht dat het aantal leerlingen
J*e komende tien jaar sterk zal
benemen en dat daardoor hetaantal banen met 10.000 zal
boeien. Tegelijkertijd ver-
dacht het IVA dat door vut en
*ao meer leraren zullen stop-pen met werken en dat de ar-
beidsmarkt in> het basisonder-
wijs zeer krap zal worden.
"allage wil op korte termijn de
Pfoblemen met drie maatrege-
!er» te lijf gaan: extra geld voor
tovalkrachten, extra geld voorkinderopvang en het aantrek-
"^elijker maken van de oplei-
fllngen. Voor de eerste twee
"ftaatregelen heeft Wallage 8
toiljoen gulden uitgetrokken.

pc 'stillereserve' aan bevoegde'
'eerkrachten bestaat voor een
Aanzienlijk deel uit vrouwen.
f. _ hebben gemiddeld zes tot
''en jaar in het onderwijs ge-
kerkt, maar zijn gestopt nadat

kinderen kregen. Door extraKinderopvang, waar voor detornende twee schooljaren 4
"ü .oen gulden voor wordt uit-
getrokken, wil Wallage hen
Weer yoor de klas krijgen.

hetweer

°Nnig, minder koud
%_
Ueif v»ndaag bepaalt een ho-
t?u ukgebied boven Centraal-
tot

r°Pa ons weer. Met een oost
U-. zuid-oostelijke luchtstro-,

he?8' wort,t droge, enigzins
'Se lucht aangevoerd. Om-

Mi» e* vandaag iets minder
<!*_. 's' zal net DJ een m>d-
-0 van min 2 tot
Vo iaden *ets aangenamer aan-
°Ü_- °* Vannacnt Saat net,_UW ma^S vriezen. Ver-
lUi_ "

mm'mum tempera-r min 7 graden. Na morgen
r^t het wat minder koud,

vo. naar zuid draaiende wind
rt dan wat meer bewol-

f^6 aan, met overdag tempe-
's t>Uren rond het vriespunt en
v nachts lichte vorst.

'^efr Ver^ere informatie be-j. ''ende het weer in Limburg
v.nt u bellen 06-91122346.JJ^DAAG:
tt__ «P: 08.33 onder: 17.09«aiiop: 22.40 onder: 09.45*J*GEN:ta^op: 08.32 onder: 17.11
"^op: 00.00 onder: 10.02

Opheldering
De Nederlandse Economische Con-
trole Dienst (ECD) heeft het materi-
aal geïnspecteerd bij een tussenlan-
ding op Schiphol. Volgens een
woordvoerder van het ministerie
van Economische Zaken is dat ge-
daanom vast te stellen of het al dan
niet ging om strategische goederen.
Er'deden zich daarbij geen strafbare
feiten voor, waarna het materiaal
weer mocht worden uitgevoerd.
Het Kamerlid P. Rosenmöller
(Groen Links) eist opheldering in
deze zaak. Hij wil weten waarom de
zending niet op Schiphol is tegen
gehouden en juistwel in Duitsland.
Volgens hem moeten wat ditbetreft
derichtlijnen worden aangescherpt.
In Nederland is geen exportvergun-
ning nodig indien de goederen via
Schiphol worden verscheept naar
andere landen en niet door de doua-
ne gaan. Probleem is vaak dat het
om materiaal kan gaan dat zowel
voor de civiele industrie als voor de
militaire-industrie wordt gebruikt.
Bovendien wordt zonder meer een
exportvergunning verstrekt of is al
helemaal niet nodig, als het om ex-
port van goederen gaat van het ene
Navo-land naar het andere. In dit
geval zijn er drie Navo-landen bij
betrokken.
Tijdens de Golfoorlog had Duits-
land al maatregelen genomen om de
export van dergelijke produkten te-
gen te gaan. De regering in Bonn
was ernstig in verlegenheid ge-
bracht, omdat Duitse bedrijven de
Iraakse leider Saddam Hoessein
hadden geholpen bij het bouwen
van fabrieken voor strijdgassen en
bij zijn raketten- en atoomprogram-
ma.

Duitse douane onderschept installatie voor Libië

'Nucleaire leverantie
Nederlands bedrijf

Van onze redactie buitenland
DEN HAAG/BONN - Een Ne-
derlandse firma wordt ervan
verdacht geprobeerd te heb-
ben om onderdelen voor nu-
cleaire installaties naar Libië
te smokkelen. De lading werd
vorige maand op het vliegveld
van Frankfurt onderschept
door de Duitse douane. Het
Nederlandse bedrijf had de
onderdelen in Amerika be-
steld en wilde de goederen.via
Schiphol en Frankfurt naar
het Arabische land exporte-
ren. Dit heeft de Duitse rege-
ringswoordvoerder Vogel gis-
teren bekendgemaakt.
Vogel weigerde nadere inlichtingen
over de lading, maar het zou gaan
om laser-installaties en andere on-
derdelen. Ze zijn op 10 december op
verzoek van de Verenigde Staten op
het nippertje tegengehouden. Het
vliegtuig stond al op de startbaan.
Het materiaal was besteld door een
tot nu toe onbekend Nederlands' be-
dryf in opdracht van een Libische
instantie. Deze staat bekend als een
organisatie die materiaal en infor-
matie werft voor het Libische raket-
programma, aldus het ministerie
van Financiën in Bonn, waaronder
de douane valt. De Duitse regering
heeft in verband met deze zaak een
verordening afgekondigd, waardoor
het niet meer is toegestaan om via
Duitsland strategische goederen
naar Libië te exporteren.
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Minister De Vries verscherpt sancties bij weigeren baan

Gemeenten doen nog te
weinig aan werkloosheid
DEN HAAG - Gemeenten moeten
jaarlijks circa 100.000 mensen aan
werk helpen. Werkgelegenheidspro-
jecten moeten erop gericht zijn de
circa 100.000 vacatures die elk jaar
voor ongeschoold of eenvoudig
werk in het bedrijfsleven ontstaan,
te vervullen.

Daarnaast zal het sanctiebeleid wor-
den aangescherpt. lemand die scho-
ling of een aanbod voor arbeid af-
wijst, moet rekening houden met
een korting op de ww-uitkering.

Minister De Vries (Sociale Zaken)
heeft dit gisterochtend gezegd bij
het in ontvangst nemen van het rap-
port 'Uitvoering arbeidsmarktpro-
jecten, een handreiking aan ge-
meenten.
Volgens De Vries is de gemeente als
verstrekker van uitkeringen één
van de weinige instanties die lang-
durig werklozen daadwekelijk kan
bereiken. Daarvan zal in het beleid
gebruik gemaakt moeten worden.
De minister kondigde aan dat bij
een herziening van de bijstandswet
veel meer nadruk gelegd zal worden
op het aan werk helpen van uitke-
ringsgerechtigden. Gemeenten krij-
gen daartoe de middelen.

De Vries wees gemeenten erop dat

projecten voor werklozen 'arbeids-
marktrelevant' moeten zijn om de
werkzoekende een echte kans op
doorstroming naar regulier werk te
bieden. Dat betekent volgens De

Vries dat gemeentelijke projecten
ingebed moeten zijn in het regiona-
le beleid van de arbeidsvoorziening
en dat contacten moeten worden
gelegd met werkgevers.

Duizend nieuwe banen bij KLM
SCHIPHOL - De KLM trekt dit jaar200 extra vliegers en 800 stewar-
dessen aan. De explosieve groei van het aantal arbeidsplaatsen is
nodig in verband met de nieuwe dienstregeling die de luchtvaart-
maatschappij in oktober invoert. De KLM voert het aantal Europese
vluchten sterk op om passagiers kortere aansluitingen te bieden op
haar intercontinentalevluchten vanaf Schiphol.
De KLM verwacht weinig problemen bij het aantrekken van het be-
nodigde vliegend personeel. Volgens een woordvoerder van deKLM
kunnen deNationaleLuchtvaartschool en deKLM Luchtvaartschool
(de voormalige Rijks Luchtvaartschool) goeddeels in de behoefte aan
vliegers voorzien. Het is echter niet uitgesloten dat de maatschappij
tijdelijk een beroep op buitenlandsevliegers doet.
Schiphol krijgt straks met de invoering van de nieuwe dienstregeling
veel meer Europese vluchten te verwerken. Aanvankelijk was de
functie van Europees knooppunt weggelegd voor de Brusselse lucht-
haven Zaventem. Door het afketsen van de samenwerking van KLM
en British Airways met de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabe-
na, is deze functie nu aan Schiphol toegewezen.
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Opnieuw succes
Guud Hiddink
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Krajicek in
voetsporen
van Okker

Van onze sportredactie

| MELBOURNE - Sinds giste-
f ren staat Richard Krajicek te
I midden van de groten. NaI winst in vijf sets (5-7; 7-6; 6-7;
I 6-4 en 6-4), op Wimbledonkam-. pioen Michaël Stich, staat Kra-I jicek morgenochtend tegenI Jim Courier in de halve finales
I bij de Open Australische. Al-I leen Torn Okker is ooit zo ver
I gekomen, 24 jaar geleden in de
I US Open (waar hij ook de fina-j le bereikte), in 1971 in Australië
I en in 1978 op Wimbledon.

f Richard Krajicek lijkt niet al-I leen per wedstrijd sterker te
E worden, het lukte hem in de fel.I omstreden kamp met Stichf zich ook nog tijdens de wed-I strijd te verbeteren. Dat was
I het opmerkelijkste facet in het iI spel van de Hagenaar. Kréyicek
{ kan als twintig-jarige niet lan-
I ger een potentiële topspelerI genoemd worden, hij is er één.

Zie verder pagina 1 5

" Krajicek bij degrote vier I

Asielzoekers
ontsnapt op

Schiphol-oost
SCHIPHOL - Een groep van zes-
tien asielzoekers is gisteravond uit
het asielzoekerscentrum op Schip-
hol-oost ontsnapt. Drie van hen
werden vrij snel na hun ontsnap-
ping aangehouden, zo deelde de
voorlichter van deKoninklijke Ma-
rechaussee gisteravond mee.
De overige dertien asielzoekers zijn
nog voortvluchtig. De dienst lucht-
vaart van de rijkspolitie en de om-
liggende korpsen zijn gewaar-
schuwd en voeren zoekacties uit.
De mannen wisten uit het centrum
te ontkomen toen een schoonmaker
het pand verliet. Vervolgens klom-
men zij via het daken het raam naar
buiten.

Nederlander
omgekomen bij
ramp Airbus

PARIJS - Bij de vliegramp met de
Airbus A-320 van Air Inter is maan-
dagavond ook een Nederlander om
het leven gekomen. Het gaat om de
53-jarige Martin van de Nieuwen-
huizen. Het inFrankrijk woonachti-
ge slachtoffer was geboren in Dor-
drecht.
Het onderzoek naar de oorzaak van
de ramp is inmiddels in volle gang.
Luchtvaartdeskundigen bestuderen
de gegevens van de twee zwarte do-
zen van het toestel.

Stormloop op babykleertjes

Strengere regels
bij trekken van

Ancien en kiezen'

(ADVERTENTIE)

\ „Carita" ';!
( „De koploper in het >modewereldje". T

I
Nog nooit vertoond in

|Limburg voor Maastricht en .►
Heerlen >Wat staat er te >

gebeuren??? >
Onze gehele restant (
zomerkollektie van onze
exclusieve merken *In Wear - Matinique - Radio - »Esprit - Ciao - Sissy Boy - Mcxx .- Part-Two etc.
ALLES "JC gulden 'VOOR JJ per stuk ►
(uitgezonderd onze " 'voorjaarskollectie '92.) *De sensationele verkoop start >donderdag 23 januariom 9.30
uur. Een goed advies:kom
tijdig, eventueel in de >
ochtenduren in verband met de
enorme drukte. ►

„Carita" |
With the best choice in ' >
the middle of the town. I
Kleine Staat 6 Maastricht-City IAmorsplein 16 Maastricht-City I*
Saroleastraat 3 Heerlen-City t>

(ADVERTENTIE)

'ÜLBBB'92
Vj^/ Internationale

vakbeurs voor
38e editie horeca,

grootverbruik
ende
voedingssector.

Alleen nog
vandaag '
van 10.00-
-18.00 uur.

Zakelijke informatie in een
sfeervolle ambiance.

_^w
/ fT)€CC Maastricht Limburgs Dagblad

de duidelijkekrant
Mi twee wekengratis _^—^_

Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! f^^~~~'Noteer mij als abonnee. pik. f--^_l/-*o^\_
■ Adres: J %
| Postcode/woonplaats: u Wê>* F

■ Telefoon: (voor controle bezorging) &^ <j?>'
| giro/banknummer: _.

I De eerste twee weken ontvang ik dekrant gratis. vex
I Daarna betaal ik O per kwartaal O per maand
I Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen,

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I
O een acceptgirokaart

IDe afgelopen drie maanden heb ik geen LD. (proef-)abonnement gehad. _____________
| Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: |
| Limburgs Dagblad, lil lil lil il
" Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

[_ ofbjl_gratiso6-0229911 ||| ||111|||||||
7*-*——"'* 8 71Q4Q4 400017

GROTEMERKEN....
KLEINE PRIJZEN!!!

ALLES HALVE
PRIJS
bij Carita in

Maastricht en Heerlen.

Profiteer van onze
Wintercollectie 1991, exclusief
voor Limburg in Maastricht en
Heerlen. Hoofddealer van
onderstaande topmerken: In
Wear - Esprit - Radio Boy and
Girl - Matinique - Ciao - Mcxx -Diesel - Sissy Boy - Part-Two -Monique Brouns etc.

Mode-centre

CARITA
With the best choice in
the middle of the town.
Kleine Staat 6 Maastricht-City
Amorsplein 16 Maastricht-City
Saroleastraat 3 Heerlen-City

"<Vog 7naar tien pagina's!".

BOSJE ZON
■■«■_-----------__-_____-__---_■____________________

m" - *^^3^^S^''*jr_ *

# Tientallen
Moskovieten verdringen
zich voor de ingang van
Detzky Mir, de grootste
kledingzaak voor
kinderen in de
voormalige Sovjetunie,
nadat een nieuwe
zending babykleertjes is
binnengekomen.

Foto: AP
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Kaartverkoop
Carreras-concert

teleurstellend

DEN BOSCH - De
kaartverkoop voor' het
concert van de Spaanse
tenor José Carreras in
de Brabanthal in Den
Bosch op 4 februari ver-
loopt teleurstellend. Er
zijn nog maar 3500 van
de 9000 plaatsen ver-
kocht. De stichting Cul-
tuur en Bedrijfsleven
uit deze stad (Cubus)
heeft de 44-jarige zan-
ger naar Nederland ge-
haald voor twee concer-
ten: een (besloten) gala-
optreden op 31 januari
voor de relaties van Cu-
bus en een 'voor ieder-
een toegankelijk' con-
cert op de 4e februari.

Het Brabants Orkest
onder leiding van Car-
reras' persoonlijke diri-
gent Elio Boncompagni
begeleidt beide concer-
ten. De organisatie van
het evenement is in
handen van schouw-
burg/casino Den Bosch.

Een -woordvoerster van
deze instelling: „Nee,
het loopt niet bepaald
storm. Merkwaardig is
dat de duurste rangen
(tweehonderd gulden

voor een 'diamond'-
stoel - red.) bijna zijn
uitverkocht. Dat zijn de
plaatsen waar vooral de
dames van de Carreras-
fanclub zitten. Die wil-
len hun Spaanse idool
diep in de ogen kunnen
staren en hem in elk ge-
val bloemen kunnen
aanbieden."

Hoekomt het dat de be-
langstelling niet even
massaal is als voor Car-
reras' Italiaanse collega
Pavarotti? De woord-
voerster: „Pavarotti
heeft natuurlijk toch
een veel grotere naams-
bekendheid. Je zou
kunnen zeggen: Pava-
rotti is er voor iedereen,
Carreras alleen voor de
échte liefhebber."

Tijdens het concert op 4
februari brengt Carre-
ras liederen van Rossi-
ni, Donizetti, Verdi,
Puccini, Tosti, Giorda-
no, Cilea, Mascagni,
Cadillo, Gimenez, Soro-
zabal en Lara ten geho-
re. De toegangsbewij-
zen kosten respectieve-
lijk 200, 145, 95 en 65
gulden." José Carreras

kunst

Nieuws (?)
DOOR JOS FRUSCH

Wat was eigenlijk het belangrijk-
ste culturele nieuws van de afge-
lopen dagen? Dat blaasmusice-
rend Limburg er sinds zondag
vijf nationale kampioenen bij
heeft? Nee, volstrekt niet. Lim-
burgse harmonieën en fanfares
halen al sinds jaar en dag vrij-
wel alle kampioenswimpels naar
Limburg. De zin van deze wed-
strijden ontgaat mij dan ook vol-
ledig. Ze jagen de deelnemers
maar onnodig op kosten, alleen
om aan te tonen wat we al lang
wisten: dat deLimburgse blazers
beter zijn dan die uit derest van
het land.

Die wedstrijden moeten maar ge-
woon afgeschaft worden, vind ik.
Nederlands kampioen wordt dan
automatisch hetkorps dat in zijn
afdeling het beste presteert op de
Limburgse bondsconcoursen. En
in plaats van zich af te geven
met dat 'zootje ongeregeld' uit
andere windstreken, zouden ze
dan gezamenlijk een leuk Con-
cert der Kampioenen kunnen
geven in deRodahal.

En de geluiden die ons vanuit
Enschede bereikten, hoe belang-
rijk zijn die eigenlijk voor de
cultuur in onze provincie? Opera
Forum, een belangrijke concur-
rent van Opera Zuid, bakte ér in
zijn nieuwste produktie Tosca
helemaal niets van. Juist in een
periode dat de minister, geadvi-
seerd door de Raad van de
Kunst, moet beslissen over het
voortbestaan van beide operage-
zelschappen.
Niet echt belangrijk, vrees ik, die
valse tonen uit Twente. Want de
uit Randstedelijke bobo's samen-
gestelde raad hanteert heel ande-
re maatstaven. De ledenzullen er
niet voor terugdeinzen de per-
soonlijke belangen die zij in de
Randstad hebben, daadwerke-
lijk in hun advies te laten mee-
wegen. En dat zal een minister,
die er geen punt van maakt de
Randstedelijke orkesten en gezel-
schappen ten opzichte van de
wingewesten te bevooroordelen,
als muziek in de oren klinken.

Nee, het echt belangrijke culture-
le nieuws kwam uit Eindhoven.
Daar werd bekend dat Fons
Bruins de nieuwe directeur
wordt van de stadsschouwburg.
Wat betekent dat de man die
pakweg de laatste twintig jaar
een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan hetkunstklimaat in
onze provincie, buiten Limburg
zijn licht gaat laten schijnen.

Natuurlijk, niemand is onver-
vangbaar. Ook Bruins niet. Al
blijft het moeilijk een man te vin-
den die zich op een zo gedreven
en vanzelfsprekende manier als
manager èn als cultuur-uitdra-
ger manifesteert. En die zich niet
bij voorbaat neerlegt bij de door
een misplaatst superioriteitsge-
voel gevoede houding, waarmee
culturele autoriteiten en instel-
lingen uit deRandstad onze pro-
vincie plegen te bejegenen.

Daarom betekent het vertrek van
Bruins een verlies, voor Heerlen
en voor heel Limburg. Een geluk-
kige bijkomstigheid is wel dat hij
natuurlijk niet naar de andere
kant van de wereld verdwijnt.
Eindhoven ligt vlakbij en wat is
nu een provinciegrens. Als een
vooruitgeschoven pion, een soort
'Dances with wolves' dus, kan hij
nuttig werk blijven verrichten.
Al is het te hopen dat de uitstra-
ling van de Lichtstad met èn een
bloeiende schouwburg èn een
nieuw muziektheater èn Het Bra-
bants Orkest (èn het Zuidneder-
lands conservatorium?) niet gaat
werken als een bloedprop in de
aders van de Nederlandse cultu-
rele infrastructuur. Dan zouden
we hier in Limburg op cultureel
gebied wel eens last van duizelig-
heid kunnen gaankrijgen.

Literair
café in

Satyricon
MAASTRICHT - 'Salon Literaire' is de titel
van een serie van vier literaire avonden die
in podiumcafé Satyricon aan de Bernardus-
straat 16-18 in Maastricht gehouden wordt.
Het Letterkundig Centrum Limburg en de
Stichting Kunst en Cultuur Limburg teke-
nen voor de organisatie. De serie gaat zondag
om 14.00 uur van start.

Dan heeft literair recensent Jessica Durla-
cher een gesprek met de auteurs Nellek
Noordervliet en Hermine de Graaf. Dinsdag
25 februari is er een lezing en discussie over
het thema carnaval. In het kader van de Boe-
kenweek staat 24 maart een programma over
de Indische letteren op het programma, ter-
wijl de reeks op 28 april wordt afgesloten
met een lezing over het dier in de literatuur.# Hermine de Graaf, zondag in Satyricon

Commissie verdeeld
over toekomst Forum

ENSCHEDE - De commissie Quené, die namens de Raad
voor de Kunst het Nederlandse orkest- en operabestel heeft
doorgelicht, is ernstig verdeeld. Een deel van de commissiele-
den steunt minister d'Ancona van WVC in haar voornemen
Opera Forum Filharmonisch te ontmantelen, een ander deel is
voorstander van het in grote lijnen handhaven van Forum op
het huidige niveau. Begin maart moet deRaad de minister ad-
viseren over de toekomst van de regionele orkesten in Neder-
land.

De commissie, die onder voorzitter-
schap stond van SER-voorzitter
Quené, begon haar werkzaamheden
in het najaar. Opdracht was te kij-
ken in hoeverre het mogelijk was
het aantal regionale orkesten te be-
perken tot drie: een oostelijk, een
noordelijk en een zuidelijk symfo-
nie-orkest. Ook de operavoorzie-
ning moest in die opdracht worden
betrokken. In december werd daar-
toe overleg gevoerd met vertegen-
woordigers van alle betrokken or-
kesten, die inmiddels ook eigen
plannen op tafel hadden gelegd.

Uit het onderzoeksrapport dat in-
middels op tafel ligt, blijkt ernstige
verdeeldheid. Volgenseen meerder-
heid van de commissie dient het
.orkest van Forum samen met het
Gelders Orkest op te gaan in een
nieuw oostelijk symfonie-orkest
dat, samen met andere regio-orkes-
ten en de orkesten van de Hilver-
sumse omroep, ook de operabege-
leidingen voor zijn rekening zou
moeten nemen.

Wel moet dan het aantal operavoor-
stellingen worden teruggebracht

van 96 naar 70 per jaar en zou Fo-
rum nauwer moeten samenwerken
met de Nederlandse Opera, onder
meer wat betreft decorbouw. Ook
zou het Enschedese gezelschap bij
nieuwe produkties gebruik dienen
te maken van het koor van de Ne-
derlandse Opera, die overigens -
evenals Opera Zuid - een deel van
de reistaak van Forum over zou
kunnen nemen.

Niet iedereen binnen de commissie-
Quené is voorstander van deze 'har-
de' lijn. In elk geval directeur Van
Dael van de Rotterdamse Doelen en
ex-Residentieorkest-directeur Van
der Meer willen dat het Forum-
orkest blijft. De verdeeldheid van
de commissie heeft ertoe geleid dat
de Raad voor de Kunst pas op zijn
vroegst in maart met een advies zal
komen. Dan pas zal ook meer dui-
delijkheid komen over de posities
van Opera Zuid en het Limburgs
Symfonie Orkest. Aanvankelijk was
dit advies voor januari voorzien.

verder in
LIMBRICHT - In het kader
van de Studio Musis-concer-
treeks treedt zondag het blok-
fluitkwartet 'En Bloc' op in
Kasteel Limbricht. Eveline
Arnold, Susan Houtman,
Maria van Kerkhof en Janne-
ke Nelissen spelen oude en
nieuwecomposities voor blok-
fluitensemble. Aanvang 14.30
uur.

MAASTRICHT - In de Aula Hoge
Hotelschool, Bethlehemweg 2 spe-
len zondagmiddag om 16 uur violist
Istvan Kovacs en cellist Gabor Bar-
tos. Zij voeren composities uit van
Maurice Ravel en Zoltan Kodaly.

In het Theatercafé, Achter de Co-
medie, wordt morgen om 23 uur in
het kader van het Amsterdams
Kleinkunst Festival een optreden
gegeven door 'Hildegard en haar
staande Lampen' en door 'Cabaret j
Kees & Ik. Zaterdag geven Corine i

van Opstal en Wee & cM eveneens
om 23 uur een voorstelling in het
theatercafé.

De theaterclowns Torn Roos en Phi-
lippe De Maertelaere, samen 'Wurre
Wurre', spelen morgen om 20.30 uur
de show 'Don't Wurre' in het Loss
Theater, Achter de Barakken 31a.

Op het Intropodium, St.-Maartens
poort 2 wordt zondag om 15.30 uur
een concert gegeven door cellist Mi-
chaël Bach. Hij zal werk spelen van
Sebastiaan Bach en John Cage.

SITTARD - In het Sirkeltheater,
Putstraat 22 in Sittard, brengen de
theaterclowns Torn Roos en Philip-
pe De Maertelaere vanavond om
20.30 uur 'Don't Wurre'.

HOENSBROEK - De jongepianis-

te Katia Veekmans geeft zond3»

een pianorecital in de groene kam*,
van Kasteel Hoensbroek. Zij
werk spelen van Liszt, Bach, Mozar(
en Schumann. Het concert heg'll
om 16 uur.

" 'Wurre Wurre', te gast in Sittard en Maastricht

recept
Warme appelbollen

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 stuks: 8
plakjes diepvriesbladerdeeg, ap-
pels, 100 gram amandelpers, 1
eetlepel rozijnen, 1 eetlepel li-
keur, water, 2 eetlepels suiker.
Laat plakjes bladerdeeg ont-
dooien en verwarm oven voor op
200°C. - stand 4. Bedek bakplaat
van oven met vel bakpapier.
Weekrozijnen in likeuren kneed
beide vervolgens door amandel-
pers.
Schil appels en verwijder klok-
huis. Vul die holte met amandel-
vulling. Leg telkens twee plakjes
deeg op elkaar en rol dit met een
deegroller uit tot een iets groter
formaat, zodat appelg ermee
kunnen worden ingepakt.
Zet op het midden een gevulde
appel en vouw het deeg naar bo-
ven toe dicht. Knip het teveel
aan deeg weg en plak deegnaden
met water opeen. Draai appel om
zodat de naden onder komen en
zet ze op bakplaat.
Kook wat water met suiker tot
een suikerstroopje en bestrijk de
appelbollen hiermee. Bak de ap-
pelbollen in circa 35 minuten
goudbruin en gaar.
Let op! Ze zijn gloeiendheet!

Vervolg
op tv

HEERLEN - De acteurs
Hans Trentelman, Hans van
Lijpzig, Mieneke Bakker en
Menno van Beekem van de
theatergroep Het Vervolg uit
Maastricht zijn zondag in het
KRO-j ongerenprogramma
'De gezustersKokkel' te zien.

De uitzending begint om
17.20 uur.

Veel belangstelling
voor Schmidtprijs

AMSTERDAM - Nü al dingen een-
en-zeventig liedjes mee naar de An-
nie M.G. Schmidtprijs die op 29
maart in Amsterdam voor de eerste
keer wordt uitgereikt. „Maar we
verwachten dat het aantal inzendin-
gen uiteindelijk meer dan negentig
zal bedragen," aldus Robert van 't
Wout, artistiek leider van het Am-
sterdamseKleinkunstfestival en als
zodanig nauw betrokken bij de or-
ganisatie van de prijsuitreiking.

Doel van de prijs is het stimuleren
van het schrijven van goede Neder-
landse liedjes op het gebied van
kleinkunst, chanson en cabaret.

„We hebben met opzet het terrein

heel ruim genomen. Per slot van l*
kening heeft Annie Schmidt vo*
kinderen, voor het toneel en vo*
musical geschreven. Daarom he^
ben we alle impresario's en theaW'
makers aangeschreven. De vra»
aan hen was een naar hun meniw
goed lied in te sturen, met dienv#'
stande dat het nieuwe liedjes m0*
ten zijn die in het jaar 1991 in e*
theater zijn uitgevoerd."

Aan de prijs is een geldbedrag V*J7500 gulden verbonden. De winna*
ontvangt bovendien een litho die*
een exclusieve oplage wordt tP
maakt. Van 't Wout: „Wellicht V^schijnt later dit jaar een cd met <»
twaalf mooiste liedjes."

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. hees; 4. erkentelijkheid; 7
knaagdier; 10. bakplaats; 12. advies; 13.
bloedsteen; 14. tegenspoed; 15. ernstig;
16. gewricht; 19. tin; 20. hofbal; 21. for-
tissimo (afk); 23.1-jarig dier; 25. vuurwa-
pen; 26. waarde; 28. water in Friesland;
29. Turkse titel; 30. dat is (Lat.); 31. stel;
34. kalm gestemd; 35. sluier; 37. militaire
rang; 38. heilige; 39. Franse NV; 41. riv.
in Spanje; 44. foedraal, etui; 47. mest-
vocht; 49. Japanse wijze v. zelfmoord; 50.
behoeftige; 51. Ind. dakbedekking; 52.
echtgenote; 53. schouwburgrang; 54. slot.

Verticaal: 1. trap; 2. gesneden ram; 3
k'.steenmassa; 4. meid; 5. tegen; 6. rnaljj

7. beet; 8. roofvogel; 9. glij-ijzer; 11. "5schoon; 17. Gr. letter; 18. stemming; ïi'
sprookjesfiguur; 24. deel v.d. vinger; <-\verlies (Fr); 27. Ned. rivier; 30. flets *mager; 31. overdekte winkelstraat; 32.Jbetalen bedrag aan de belasting; 33. "!.'"
taire rang; 36. landgoed (Eng); 40. f.eenheid; 42. verspieder; 43. droog, d°'
45. grofgesneden tabak; 46. gerasP'
snuiftabak; 48. open plek i.e. bos.

Oplossing van gisteren
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Europese handel
in gas en stroom

BRUSSEL - Bedrijven die veel
energie verbruiken, moeten van-
af 1993 de mogelijkheid krijgen
gas en stroom goedkoper eldersbinnen de Europese Gemeen-
schap te kopen, in plaats van bij
hun nationale energiebedrijf.
Met dat gisteren gepresenteerde
voorstel wil de Europese Com-
missie de machtige nationale
monopolie in de gas- en elektri-
citeitssector breken.

Het zeer omstreden plan kan vol-
gens het dagelijks bestuur vande EG op termijn leiden tot eenforse prijsdaling, niet alleen voorde grootverbruikers, maar ookvoor gewone huishoudens. Het

vrijwel volledig afwezig zijn van
normale concurrentie in de ener-
giesector kost de consument
jaarlijksvele tientallen miljarden
guldens.

Eerdere plannen in deze richting
van de Europese Commissie rie-
pen al een storm van protesten

op, onder andere van minister
Andriessen (Economische Za-
ken), de Nederlandse Gasunie,
en de Samenwerkende Elektrici-
teitsproducenten (SEP). De SEP
heeft in Nederland de alleen-
heerschappij waar het gaat om
distributie en produktie van
stroom.

Kern van het voorstel is dat tus-
sen 1993 en 1996 in opvolgende
stappen de nationale stroom- en
gasproducenten hun monopolie
verliezen. Grote bedrijven kun-
nen dan zelf beslissen waar ze
hun stroom of gas kopen. Het
gaat binnen de EG om naar
schatting 400 a 500 bedrijven in
met name de chemie, alumi-
niumindustrie, constructie én op
gas gestookte elektrische centra-
les.

Kleine verbruikers en huishou-
dens kunnen niet zelf gaan on-
derhandelen, maar moeten hun
lokale distributiebedrijf aanspo-
ren goedkope energie te kopen.

Minimumloon
£het blad van de FNV keert Lub-
j r̂s zich tegen het extra optrek-. n van minimumloon en uitke-
ken op 1 juli als de inflatie
j^genvalt. Dat zou te veel geld
?osten en dat is er niet, ook al gaat
pt met het terugdringen van het
'lancieringstekort de goede kant

"let verwijt dat de overheid vooral
?e inflatie aanwakkert,- wijst Lub-.ers af. Hij verwijst daarvoor naar. noodzaak om iets aan investe-
,lftgen en het milieu te doen, za-en waar iedereen voor pleit.

en aanzien van het verwijt dat de
verheid te weinig doet om men-

,6i met een uitkering aan werk te
elPen, kaatst Lubbers de bal te-
j6- Volgens hem kijken werk-Pvers en vakbonden nog steeds* Veel naar de overheid als het op
ctie aankomt. Men moet de eigen,erantwoordelijkheid nemen, al-us de premier.

Stimulans
Rubbers sluit zich aan bij de visiean PvdA-econoom Wolfson dat
's de overheid erin slaagt meer

/~*ensen aan de slag te krijgen,
i etten en regels in de sociale ze-erheid niet gewijzigd hoeven te
s °rden. Dan kan het huidige- stel-
l6' overeind blijvenen is er weinig
ehoefte over te gaan tot mini-lelsels en dergelijke.

v _rigens keert Lubbers zich te-
jrn financiële stimulansen om
r\eer mensen aan werk te helpen.-r_.n ontstaat een discussie over
/'komenspolitiek en -verhoudin-
r?1. terwijl het moet gaan om
""eer arbeid, meent hij.

Wen verkeersstop
tijdenssmogalarm

v^ HAAG - De Tweede Kamer
ka er niets voor om het autover-
s»i_

r beperkingen op te leggen bijjj °gvorming. Het parlement iseJj Tiet milieu-minister Alders
stiiiS dat niet duideh_k is of het,
e jeggenvan het verkeer veel di-

*"-*}_. invloed heeft op de gezond-
th dstoestand van mensen. Een
We van D66 en Groen Links om
st-keersmaatregelen tijdens ern-
tj.Se smogvorming te treffen, zal

ook worden verworpen.

Va heorie kan een Commissaris
1 de Koningin ook nu al in zeer

le stige situaties het verkeer stil-
ech.en' In de PraktÜk zal hiJ datj^ter niet doen. De Commissaris
(j et namelijk kunnen aantonen
Ve een rijverbod bijdraagt aan
i^. Mindering van de smogvor-
""Oe_f' aar is echter nooit onder-
en | naar gedaan. De Commissa-
te r°°Pt dan ook het risco dat de
&ep r schadeclaims van gedu-. i; rden van een rijverbod zal toe-yzen.

<_ 0 ers laat nu wel onderzoek
W n. e uitkomst daarvan is ech-
\Va ?let binnen drie jaar te ver-
win, n' Mocht uit het onderzoek
Seh dat een gedeelteliJk of al-
Verl^el rijverbod de gezondheid
Seli _tert' dan *tan aJsnoS die mo_
AIH eid worden geboden, vindt

"vers.

George Bush smeekt om wereldwijde steun aan ex-Sovjetunie

VS voeren hulp aan
GOS drastisch op

WASHINGTON - De Amerikaanse
president George Bush heeft giste-
ren bij de opening van de hulpcon-
ferentie voor de voormalige Sovjet-
republieken in Washington nieuwe
steun aangekondigd. De president
zei dat hij het Congres om een extra
bedrag van 645 miljoen dollar (on-
geveer 1 miljard gulden) zou verzoe-
ken en hij daagde de overige 46
vertegenwoordigde landen uit 'tot
samenwerking om de vrede in dit
tijdperk na deKoude Oorlog te win-
nen.'
Indien het Congres akkoord gaat
met het verzoek, komt de Ameri-
kaanse steun aan de republieken
verenigd in het Gemenebest van

Onafhankelijke Staten (GOS) op
ruim 5 miljard dollar (ongeveer 9
miljard gulden).
„In het hele Gemenebest van Onaf-
hankelijke Staten is sprake van een
nieuwe dageraad, met hoop op een
fundamentele verandering in de
manier waarop de mensen leven en
werken en denken", aldus Bush. Hij
riep de conferentiedeelnemers op
even hard te werken aan de opbouw
van de democratie en de economi-
sche vrijheid in de voormalige
USSR 'als wij deden om de Koude
Oorlog te winnen.' Bush prees de
Europese Gemeenschap 'voor het
op zich nemen van een aanzienlijk
en edelmoedig deel' van de lasten

en noemde in dit verband met name
Duitsland en Japan.
De inspanning óm de nieuwe demo-
cratieën te steunen 'moet een mon-
diale coalitie zijn', aldus Bush.

Duitsland deed alleen al aan Rus-
land toezeggingen ten bedrage van
5 miljard mark en heeft volgens
sommige schattingen in totaal 70
miljard mark uitgetrokken. Dit zou
neerkomen op 80 procent van de to-
tale hulp.

Naast de vertegenwoordigers van
de 47 donorlanden zijn op de confe-
rentie ook functionarissen aanwezig
van het Internationale Monetaire
Fonds, de Wereldbank en de
NAVO, die vliegtuigen en andere
transportmiddelen aanbood voor
het vervoer van de hulpgoederen.
De landen van Oost- en Midden-
Europa dringen er bij de donorlan-
den op aan dat zij een deel van de
hulpgoederen zullen betrekken uit
Hongarije, Polen en Tsjechoslowa-
kije.

Ruimere bescherming
'lijdelijk' personeel

in nieuwe ontslagwet

DEN HAAG - Bedrij-
ven mogen binnenkort
werknemers die for-
meel een tijdelijke aan-
stelling hebben maar in
de praktijk eigenlijk in
vaste dienst zijn, niet
naar willekeur op straat
zetten. Staatssecretaris
Kosto van Justitieheeft
gisteren gehoor gege-
ven aan een dringend
verzoek van Groen
Links, PvdA en CDA
om in de nieuwe wet op
het ontslagrecht een

ruimere bescherming te
geven aan dit 'tijdelijk'
personeel.

Volgens deze grote ka-
mermeerderheid zijn er
veel bedrijven die jaar-
contractanten, oproep-

en uitzendkrachten
kort na afloop van het
dienstverband opnieuw
tijdelijk aannemen. Dat
is goedkoper omdat de
werkgever de cao dan
buiten beschouwing
kan laten. Dat betekent

dat hij die werknemers
geen periodieke loon-
sverhogingen, reiskos-
tenvergoedingen en
andere normale ar-
beidsvoorwaarden
hoeft te bieden.
De Kamer vond dat de
regering zelf ook een
stokje moest steken
voor deze 'draaideur-
constructie' van het be-
drijfsleven, omdat het
de wettelijke ontslagbe-
palingen omzeilt.

Servisch plan voor 'Nieuw Joegoslavië' afgeketst

Bosnië en Macedonië
niet in confederatie

BELGRADO - De Joegoslavische
republieken Bosnië-Hercegovina en
Macedonië hebben gisteren plan-
nen van Servië afgewezen om deel
uit te gaan maken van een nieuw
confederatief Joegoslavië.

Macedonië besloot - na amende-
ring van de eigen grondwet - zijn
vertegenwoordigers uit de federale
staatsorganen van Joegoslavië (het
presidium en het parlement) terug
te trekken. Bosnië noemde de plan-

nen Van Servië voor een nieuwe
confederatie 'te laat en niet rele-
vant.'

Servië kan nu alleen nog met de
kleinste Joegoslavische republiek
Montenegro een nieuwe Joegoslavi-
sche staat vormen. Montenegro
stelt echter duidelijke voorwaarden
en wenst volledige gelijkberechti-
ging. Het parlement van Montene-
gro besloot dinsdag een volksstem-
ming te houden over de eventuele

toetreding tot een confederatie met
Servië.
Macedonië, waarvan de erkenning
door de EG op fel verzet stuit van
Griekenland, is tot op heden alleen
door Bulgarije officieel erkend. De
republiek riep dinsdag de eigen sol-
daten al op hun Joegoslavische po-
sities op te geven en naar huis terug
te keren. De regering gaf een ver-
klaring uit waarin werd gesteld dat
het land hun talenten nodig had om
een eigen defensie en diplomatieke
macht op te bouwen.

De Kroatische premier, Franjo Gre-
guric, en de Servische vertegen-
woordiger in het Joegoslavische
presidium, Borisav Jovic, zullen de-
ze week in New Vork overleg ple-
gen over het VN-vredesplan met
secretaris-generaal Boutros Boutros
Ghali.

'Door verlaging sociale premies en verhoging milieubelasting'

Lubbers wil loonkosten drukken
Van onze parlementaire redactie

J>EN HAAG - De loon-
kosten moeten omlaag.
~&t kan door een verla-ag van sociale premies
cri de loonbelasting. ,De
Middelen daartoe kunnen
Avonden worden door
j*en gericht werkgelegen-
heidsbeleid, waardoor
ginder mensen een uitke-
jjttg nodig hebben. Ook
£°gere milieuheffingen

de benodigde gel-
bijeenbrengen.. femier Lubbers zegt dit in een"tterview met FNV-magazine. De■*rste minister zegt te hopen dat

pft nieuwe start van zon werkge-
.Senheidsbeleid lukt. Ten aan-'en van hogere milieuheffingen

J^aakt de minister-president oye-Pgens wel een voorbehoud. Die
Unnen er alleen komen als zij

Seen bedreiging vormen voor hete drijfsleven. De hoge heffingenj^peten dus in heel Europa tege-,Jk tot stand komen, aldus Lub-bers.

Loodvrije benzine voortaan groen
DEN HAAG - Loodvrije benzine krijgt met ingang van 1 mei een
groen kleurtje. Het ministerie van Financien heeft deze maatregel
genomen om fraude met benzine tegen te gaan.
Met deze maatregel wordt het voor oliehandelaren of pomphouders
onmogelijk de accijns te ontduiken. Op loodhoudende benzine zit
namelijk veertien cent meer accijns dan op loodvrije benzine. Door
gewone benzine als loodhoudend te verkopen, konden handelaren
het verschil in accijris in eigen zak steken. De fiscus werd op deze
manier benadeeld.

Na invoering van de groene kleur, is controle van de tanks eenvoudi-
ger. Nu heeft loodvrije benzine een oranje kleur. Als die wordt ver-
mengd met de roodachtige loodhoudende superbenzine, is ontdek-
king uitgesloten. Aanleiding voor het besluit van Financien is een
grote fraude in België, waar op brede schaal werd geknoeid met ac-
cijnzen. Onderzocht wordt nog of dit schandaal vertakkingen had in
Nederland.

punt uit
" Arrestaties
Het leger en de politie in Israël,
alsmede de veiligheidsdienst'
(Shin Beth), hebben in de
nacht van dinsdag op woens-
dag op de Westelijke Jordaan-
oever tientallen Palestijnen-
opgepakt. De arrestaties zijn
vooral verricht in de plaatsen'
Ramallah en Nablus en omge-
ving.

Armenië
Armeense strijdgroepen heb-
ben dinsdagavond op het vlieg-
veld van de hoofdstad Jerevan
twee generaals uit het voorma-
lige Sovjet-leger aangehouden.
De Armeense eenheden arres-
teerden op het vliegveld de
bevelhebber van de Transkau-
kasische regio, generaal Valeri
Patrikejev. Ook de comman-
dant van het in Armenië gele-
gerde Zevende Leger, generaal
Mesjerjakov, werd gevangenge-
nomen. _Politie Amsterdam

geeft cursus aan
taxichauffeurs

AMSTERDAM - De verkeerspoli-
tie van Amsterdam is van plan nog
dit jaar te starten met cursussen
voor taxichauffeurs waarin zaken
als verkeersveiligheid, fatsoens- en
omgangsvormen, rijtechniek en vei-
ligheid worden behandeld. Amster-
dam is de eerste gemeente die dit
gaat doen. Dat heeft commissaris A.
Zee, chefvan de dienst verkeerspo-
litie gisteren bevestigd.
„Taxichauffeurs zijn verantwoorde-
lijk voor een bijzondere vorm van
openbaar vervoer. Als verkeerspoli-
tie zijn wij medeverantwoordelijk
om het openbaar vervoer zo pro-
bleemloos mogelijk te laten verlo-
pen", aldus Zee.
De cursus omvat hulp bij vorming
van de rijtechniek. Ook krijgen de
chauffeurs les in gespreks- en bena-
deringsstechnieken om de risico's
in de omgang met passagiers 20
klein mogelijk te houden. Verder
zal de chauffeurs worden verteld
hoe ze zich het beste kunnen gedra-
gen als ze worden overvallen.

" Individu
Het jaar 1993 wordt het jaarvan
het individu. Althans, voor het
Centrum Individu en Samenle-
ving (Cisa). Het Cisa hield gis-
teren op het Binnenhof in Den
Haag een schaars bezochte
'Herdenkingsmanifestatie van
50 jaar achterstelling van al-
leenstaanden.

" Tanzania
De partijtop van de revolutio-
naire partij van Tanzania
(CCM) heeft dinsdag in navol,
ging van ondermeer de buur.
landen Kenia en Zambia beslo-
ten een meerpartijenstelsel in
te voeren. Nieuwe partijen mo-
gen echter niet worden ge-
vormd op tribale, religieuze
regionale of etnische gronden
en moeten de beide delen van
het land - het eiland Zanzibar
en het vasteland - vertegen-
woordigen.

" Missionarissen
In het afgelopen jaar zijn over -de hele wereld vijftien missio- 'narissen vermoord. De lijst vari 'missionarissen die de uitoefe-'-
-ning van hun beroep met de 'dood moeten bekopen, wordt'-*
ieder jaar langer. In 1991 wer-> .
den een bisschop, een monnik, -drie nonnen en tien priesters .van het leven beroofd. Negen <van de moorden vonden plaats-in Midden- en Zuid-Amerika,
vijf in Afrika en één in Azië. 'Terroristen, guerrillastrijders
en militairen waren verant-"
woordelijk voor minstens ze- ■ven van de moorden. In Peru
werden de geestelijken het<
zwaarst getroffen. Hier lieten-
vier missionarissen, drie pries--'
ters en een non het leven als *gevolg van aanslagen van de
maoïstische beweging Lich-*
tend Pad.

Tweede Kamer
vóór behoud van

'oude' vergaderzaal
DEN HAAG - Het VVD-Kamerlid
Erica Terpstra heeft haar PvdA-col-
lega Bram Stemerdink aan een
kamermeerderheid geholpen die
nodig is om een innige wens in ver-
vulling te laten gaan: de belangrijk-
ste vergaderzaal van het land met
de krappe groene leren bankjes
moet na de verhuizing naar de
nieuwbouw van de Tweede Kamer
voor hét nageslacht bewaard blij-
ven.
Stemerdink maakte gisteravond be-
kend dat Terpstra het 76ste Kamer-
lid is dat een handtekening heeft
gezet onder zijn verzoek aan het
presidium van de Kamer om de
eeuwenoude zaal niet te verbouwen
tot receptieruimte.
De PvdA'er zal het presidium van-
daag officieel verzoeken zijn wens
en die van de 75 andere kamerleden
te honoreren.

" Illegalen
De politie van Den Haag heeft"'
in de nacht van dinsdag op Jwoensdag in acht verschillende'
panden in de Schilderswijk 23 '
illegalen aangehouden. Aanler-'.;
ding voor de invallen was vol-
gens de politie overlast in dè 'buurt. Onderzocht wordt of del'
panden illegale pensions zijrir
De actie vond plaats in samen*- 'werking met de vreemdelin-'
gendienst.

FIS-leider
gearresteerd

ALGIERS - De leider van het Alge-
rijnse fundamentalistische Islamiti-
scheReddingsfront (FIS) is gisteren
gearresteerd. Abdelkader Hachani
werd door de politie opgepakt in
Bacharah, een voorstad van Algiers.
Dit is uit kringen van het FIS ver-
nomen.
Gisterochtend had de prefectuur
van Algiers alle bijeenkomsten bij
moskeeën verboden.
Samen met Hachani nam de politie
ook een advocaat en een aantal aan-
hangers van de FIS-leider mee. Zij
werden later weer vrijgelaten.

" Onderduiken
Voor mensen die in de Tweede
Wereldoorlog in Nederland als.
kind waren ondergedoken,,
wordt op 23 en 24 augustus in
de RAI in Amsterdam de con-
ferentie 'Het ondergedoken
kind' georganiseerd. De confe-
rentie kan worden gezien als-
een vervolg op de in mei vorig,
jaar in New Vork gehouden in-
ternationale conferentie The-
Hidden Child'. Daaraan namen
1.640 mensen deel, onder wie'
een groot aantal Nederlanders.

" China
China is vertegenwoordigd bij
de vredesbesprekingen over
het Midden-Oosten die volgen-
de week in Moskou worden
gehouden. Dat heeft de Chine-
se onderminister van Buiten-
landse Zaken Yang Fuchang
gisteren in Peking gezegd. „Ik
ga naar Moskou", zei Yang in.
antwoord op vragen van ver.
slaggevers, nadat hij de Israëli-
sche minister van Buitenlandse
Zaken David Levy bij aaa-
komst in de Chinese hoofdstad
had begroet.

" Cadeau
„We vinden het een bezopen
cadeau." Dat is de reactie var)
burgemeester en wethouders"
van Huizen op het idee van de
plaatselijke politie een mesje,
cadeau te doen aan nuchtere
automobilisten in het dorp. On-
der het motto 'Met alcohol op,
snijd je jezelf in de vingers'
deelt de Huizer politie vanaf
deze week een soort stanley-
mesje uit aan bestuurders die
niets hebben gedronken. Op.
het mesje staat de slogan te le-
zen. De Huizer politie heeft
4.500 van deze mesjes aange-
schaft. '

Gevechten in El Salvador

Limburgs dagblad J

" In een buitenwijk van San Salvador, de hoofdstad van
El Salvador, zijn gisteren rebellen en leden van een para-
militaire groepering met elkaar slaags geraakt. Daarbij
'kwam ten minste één guerrillastrijder om het leven (zie fo-
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to). Het was de eerste keer dat in de Salvadoraanse hoofd-stad gevochten werd sinds de ondertekening van het vre-
desverdrag 16 januari jongstleden.

Foto: EPA



Steun
De reden daarvoor is de film 'JFK'
van regisseur Oliver Stone, dierond
de kerst in Amerika in première is
gegaan en die vanaf 28 februari ook
in Nederland te zien zal zijn. Want
JFK is zonder meer de krachtigste
(hoewel niet noodzakelijk ook de
meest overtuigende) steun die de
aanhangers van de complot-theorie
ooit hebben gehad.

Dat is te danken aan het erkende
meesterschap van filmmaker Oliver
Stone, die al beroemd was door
films als 'Wall Street', 'Platoon' en
'The Doors'. Het minst dat je over
JFK kunt zeggen, is dat de film je
aan het denken zet.
Dat komt onder meer, omdat Stone
op een handige manier historische

beelden en dramatiseringen door el-
kaar heeft geschud. Zo zie je de
echte, wereldberoemde opnamen
die een amateurfilmer van de aan-
slag maakte, dan zie je Stone's met
acteurs bevolkte kopie daarvan.
Stone heeft gebruik gemaakt van
allerlei werkelijke gegevens, menig-
maal zelfs tot in de kleinste details,
maar hij heeft die gegevens aange-
vuld met dramatiseringen, of, om
het onvriendelijker te zeggen: met
verzinsels.
Het eindresultaat is een merkwaar-
dige hutspot van feit en fictie, wer-
kelijkheid en fantasie. Historici en
Kennedy-puristen haten JFK, maar
het grote publiek heeft van de ruim
drie uur durende, bepaald niet altijd
even makkelijk te volgen film een
kassucces gemaakt.

" Een van defoto's van de
paniek na de aanslag op
John F. Kennedy in Dallas,
die later als bewijsstuk
diende voor de theorie dat
drie schutters bij de moord
betrokken zouden zijn. Mo-
toragent Bobby W. Harris
(pijl) kijkt in de richting
van een grasheuveltje van-
waar eveneens geschoten
zou zijn.

Artistiek
Oliver Stone heeft in interview na
interview gezegd dat hij weliswaar
op vrije en artistieke wijze met de
gegevens van de moord op Kenne-
dy is omgesprongen, maar dat hij
ervan overtuigd is dat zijn versie
van de gebeurtenissen in de kern1
juist is.

En die versie is spectaculair. Vol-
gens JFK was de moord op Kenne-
dy het resultaat van een samenzwe-
ring waarbij onder meer de CIA, de
FBI, Amerika's militaire leiders, de
maffia en extreem-conservatieve
anti-Castro-activisten betrokken
waren.
Stone tracht die nogal exotisch
klinkende theorie ook te rechtvaar-
digen. Kennedy, aldus de filmma-
ker, stond op het punt om alle
Amerikaanse troepen uit Vietnam

terug te trekken, een eind aan de
Koude Oorlog met de Sovjetunie te
maken, en Castro met rust te laten.
Dat viel slecht bij het 'militair-
industriële complex' (een term die
door Kennedy's voorganger Eisen-
hower werd uitgevonden), dat re-
kende op een lucratieve oorlog, en
bij communistenhaters in de politie
en de geheime diensten.
Zij legden contacten met de anti-
Castro-beweging in het zuiden van
het land, en met de maffia in Texas,
die zn eigen reden had om Kenne-
dy te haten. Kortom, er was sprake
van een, in Stone's eigen woorden,
door en door fascistische samen-
zwering.
Wat uiteindelijk uit de bus kwam,
was een meesterplan waarby Ken-
nedy tijdens zijn bezoek aan Dallas
van drie kanten tegelijk werd be-
schoten. Oswald werd door de sa-
menzweerders derol van zondebok
gegeven: hij was degene die moest
worden opgepakt.
Maar voorkomen moest worden dat
Oswald uit de school zou klappen,
en daarom werd Jack Ruby - een
nachtclubbaas die connecties met
de maffia had - op hem afgestuurd
om hem te vermoorden. Ruby over-
leed later aan kanker.

" LEE HARVEY OSWALD
.vermoedelijke moordenaar

van Kennedy...

Aanklager
In de film van Stone is er maar één
man die door het rookgordijn kan
heenkijken en de werkelijke con-
touren van de samenzwering kan
zien: een openbare aanklager in
New Orleans, Jim Garrison, die ge-
ïnteresseerd raakt in de moord
omdat Lee Harvey Oswald enige
maanden vóór de aanslag in die
stad woonde.

Hij gaat op onderzoek uit, vindt
connecties van Oswald, krijgt wat
hulp van een geheimzinnige hoge
militair in Washington, en brengt
uiteindelijk een aanklacht uit tegen
Clay Shaw, een zakenman in New
Orleans dievolgens hem de schakel
is tussen de CIA en het groepje
moordenaars.

'Gedeelten van het juridische ver-
haal zijn waar. Inderdaad was er
een openbaar aanklager in New Or-
leans met de naam Jim Garrison die
in zijn eentje op zoek naar de waar-
heid ging, in 1967 Clay Shaw in
staat van beschuldiging stelde, en
dat proces verloor. Een jury had

maar 50 minuten nodig om vast te
stellen dat Garrison over geen enkel
bewijs voor zijnwilde beschuldigin-
gen beschikte.
Maar veel dat in JFK alleen al over
Garrison wordt verteld, staat op ge-
spannen voetmet dewerkelijkheid.

Om naar de substantie van de com-
plot-theorie over te gaan: Stone
maakt in zijn film van de zelfmoord
van een getuige een moord, ver-
draait de feiten van de autopsie op
het lijk van Kennedy, en verzwijgt
of verdraait feiten over Oswald.
Bovendien is zijn centrale premisse
datKennedy dood moest omdat hij
uit Vietnam wegwilde, niet waar.
Alles wat over Kennedy bekend is,
getuigenissen van medewerkers,
documenten, alles wijst erop dat hij
de onder hem gestarte Amerikaanse
militaire bemoeienis in Vietnam al-
leen maar verder wilde uitbreiden.

" JACKRUBY
hij doodde Oswald.

binnen/buiten/and

Film 'JFK' van Oliver Stone roept tal van vragen op

Discussie over moord
op Kennedy herleeft
DOOR HENK DAM

WASHINGTON - Het is al
weer meer dan 28 jaar geleden
dat de Amerikaanse president
John F. Kennedy werd ver-
moord, maar nog altijd woedt
in Amerika de discussie over
de vraag wat er nu precies op
22 november 1963 in Dallas
gebeurde. De officiële lezing is
duidelijk genoeg. Na een on-
derzoek waarbij meer dan 500
getuigen werden gehoord,
kwam een commissie onder
leiding van opperrechter War-
ren tot de conclusie dat de
jonge president was vermoord
door één enkele zonderling,
Lee Harvey Oswald.

Oswald, aldus het eindrapport van
de commissie-Warren, vuurde van-
uit een gebouw waarin schoolboe-
ken lagen opgeslagen drie keer op
de open auto waarin Kennedy zat.
Twee kogels troffen doel, één daar-
van ging dwars door Kennedy's
hersens.
Je kunt zeggen dat dat een te een-
voudige dood was voor iemand met
de mythische status van Kennedy.
Direct nadat het rapport van de
Warren-commissie uitkwam, begon-
nen tenminste de eerste verhalen te
circuleren over duistere complotten
en achtergehouden bewijsmateri-
aal.
Sindsdien zijn tientallen boeken
over de moord in Dallas versche-
nen, honderden artikelen en tv-
documentaires. Nog in de herfst
van het vorige jaar werd in Dallas
een tweedaagse symposium gewijd
aan de vraag wie nu eigenlijk Ken-
nedy had omgebracht. Er waren
daar meer complot-theorieën te ho-
ren dan er naalden aan een kerst-
boom zitten.
En begin deze maand publiceerde
het weekblad Time de resultaten
van een peiling, waaruit blijkt dat
bijna driekwart van de Amerikanen
denkt dat de moord op Kennedy
het resultaat was van een samen-
zwering, en dat dus de hele waar-:
heid nooit is verteld.
Die peiling werd niet voor niets zo
recent gehouden. Juist de laatste
weken is de discussie over 'de
moord van de eeuw', zoals de Ame-
rikaanse kranten graag mogen
schrijven, weer in alle hevigheid
losgebarsten.

Romantisch
Is 'JFK' dus niet meer dan het zo-
veelste romantische verzinsel van
iemand die maar niet kan geloven
dat president Kennedy, zijn held,
op zon zinloze, bijna banale wijze
om het leven moest komen?

Nee, dat ook weer niet. Stone goo-
chelt met sommige feiten, maar hij
stelt ook goede vragen. Is het niet
merkwaardig dat zowel Oswald als
Ruby contacten met de maffia had-
den? Is het niet merkwaardig dat
Oswald twee jaar in de Sovjetunie
woonde? Was hij een overloper of
een spion voor de CIA?
Is het niet vreemd dat James Hur-
nes, de man die de autopsie op
Kennedy uitvoerde, al zn aanteke-
ningen verbrandde? Hoe zit het met
de getuigen die zeggen dat zij scho-
ten van een andere kant hoorden
komen dan het gebouw waarin Os-
wald zat?
Wat te denken van het feit dat later
is gebleken dat Clay Shaw inder-
daad contacten met de CIA had? Is
het niet al te toevallig dat een aantal
potentiële getuigen onder nimmer
opgehelderde omstandigheden om
'het leven kwam? Waarom zijn de
archieven van de CIA en de FBI
over onder andere Oswald en Ruby
nog altijd voor iedereen gesloten?
Het raadsel rond de dood van Ken-
nedy blijft, en is door de film van
Stone misschien nog wel groter ge-
worden.

Code
Van den Broek en zijn 'diploma-
tieke hoogvlieger' Van Buuren
in Zuid-Afrika stellen zich echter
veel formeler op. Het ANC hoef-
de volgens hun code alleen maar

ingelicht te worden. Toen dat de
ambassade in Pretoria werd ver-
weten was het commentaar:
„Die jongens zijn nooit te berei-
ken en altijd in vergadering."
Maar zo kan een diplomaat er
zich in zon belangrijke kwestie
niet van af maken.

Hetresultaat van dit geklungel is
dat iedereen, De Klerk en het
ANC, geschoffeerd is; dat, om te
voorkomen dat het ene pand
(ANC) afbrandt, het andere (De
Klerk) in de as wordt gelegd.
Aan een brandweercorps dat uit
types bestaat die niet met hun
vingers van de lucifers kunnen
afblijven, heeft niemand iets.

Premier Lubbers heeft dat in-
middels begrepen. Tijdens het
debat in de Tweede Kamer, had
hij voor alle zekerheid de luci-
fers maar thuis gelaten. Hij liet
niet na de kool èn de geit te spa-
ren. Niemand kon er eigenlijk
iets aan doen dat het zo gelopen
was en alles moest in het werk
worden gesteld om te voorko-

MBBE___l__S__2m

men dat het conflict nog verder
escaleert.

En dat is dan ook precies wat he*
kabinet de komende dagen gaat
doen en waarvoor ruim de tip
wordt genomen. Deze week hoe-
ven we van het kabinet geel*
besluit meer te verwachten, z°
liet Lubbers de Kamer weter>'
En daar is ook alle reden voor.

" MINISTER
VAN DEN BROEK

...geklungel...

FNV-plan
Op het eerste gezicht ben je
geneigd het FNV-plan om te
komen tot één kaderwet, die
de huidige regelingen, de
ww, de wao, de Ziektewet
en de Bijstand vervangt,
welwillend te bestuderen,
ledere onvrijwillig werkloze,
zieke of arbeidsongeschikte
zou op basis van die wet
gedurende maximaal drie

jaar een uitkering moeten krijgen, zo is de gedachte van de FNV,
die is neergelegd in de discussienota 'Met zekerheid aan het
Werk. Het lijkt er allemaal een stuk eenvoudiger op te worden —i
en dus goedkoper? — als de politiek de plannen van de FNV zou
omhelzen. De hele wirwar van premieheffingen waar loonadmini-
straties soms hoorndol van worden, kan worden vervangen door
slechts één enkele. Dat bespaart veel werk, veel geregel en dus
geld, zou je als eenvoudige burger denken. Dat dat echter niet al-
tijd zo hoeft te zijn heeft het plan-Simons al genoegzaam bewezen,
dus voorzichtigheid is geboden en wantrouwen op zijn plaats.
'Met zekerheid aan het werk' wijkt op een aantal punten af van
het rapport dat de PvdA-commissie Wolfson vorige week over de
sociale zekerheid presenteerde. Zo weigert de FNV, anders dan
die commissie, de (financiële) ingrepen van het kabinet in de Ziek-
tewet en de wao te accepteren. Ook over de uitvoeringsorganen
wordt anders gedacht. Wolfson en de zijnen pleitten ervoor dat de
scheiding tussen de sociale zekerheid en de arbeidsvoorziening in
stand blijft. De FNV streeft juist naar integratie.
De algemene lijn van beide stukken is daarentegen hetzelfde:
meer mensen aan werk helpen. Maar het FNV-plan bevat naast
de stelselvereenvoudiging geen vernieuwende elementen en is
vooral een defensieve boodschap aan het kabinet. De FNV wil in
feite de hoogtevan de uitkeringen onaangetast laten en daarmee,
via een omweg, werken aan het behoud van het huidige stelsel.
De filosofie van de nota is eenvoudig. Als er meer mensen aan het
werk zijn of blijven, is het stelsel betaalbaar en kunnen de uitkerin-
gen op het oude niveau worden gehandhaafd. Om meer banen
te creëren moet meer energie worden gestoken in het begeleiden
van mensen naar een baan. Ons land geeft enorm veel geld uit
aan socialezekerheid, maar het overgrote deel wordtbesteed aan
uitkeringen en niet aan initiatieven om mensen weer aan werk te
helpen, zoals werkervaringsplaatsen, banenpools, Jeugdwerkga-
rantieplan, waar de FNV voor pleit.
Eén belangrijk probleem lost het plan niet op: de beschikbaarheid
van banen. Om werklozen, zieken en arbeidsongeschikten aan het
werk te helpen, moeten er voldoende banen voorhanden zijn. De
vakcentrale blijft vertrouwen op verdere herverdeling van werk en
meer, grotere, deeltijdbanen, maar te betwijfelen valt of dat de
gewenste hoeveelheid werk oplevert. P.S.

Buitenlandse Zaken en Zuid-Afrika:
'Rommeldam
in de politiek'
DOOR HENNRI KRUITHOF EN
PETER VAN NUIJSENBURG

DEN HAAG/JOHAN-
NESBURG - Premier
Lubbers deed er buiten-
gewoon luchthartig over.
Natuurlijk was het verve-
lend dat het voorgeno-
men bezoek aan Zuid-
Afrika voortijdig in de
publiciteit was gekomen,
maar 'zelfs de beste
breister laat wel eens een
steekje vallen. Met ande-
re woorden: het kon mi-
nister Van den Broek
niet verweten worden dat
hij zich tegenover een
journalist van De Tele-
graaf had versproken
over de plannen.

Lubbers probeerde daarmee de
fouten die op Buitenlandse Za-
ken zijn gemaakt (VVD-woord-
voerder Weisglas sprak van
'Rommeldam in de politiek') bij
de voorbereiding van het bezoek
te verdoezelen. Natuurlijk waren
hij en Van den Broek vast van,
plan geweest ook het ANC van
Nelson Mandela te betrekken bij
de voorbereidingen van het be-
zoek, maar zover was het nog
niet gekomen. En juist door het
uitlekken raakte het ANC gepi-
keerd en wees het bezoek af.

Die voorstelling van zaken is
echter wat al te naïef. Sinds de-
cember vorig jaar, toen de Con-
ventie voor een Democratisch
Zuid-Afrika (Codesa) begon, is er
sprake van een machtdeling tus-
sen het huidige blanke minder-
heidsbewind en het ANC. 'Preto-
ria' is dus formeel nog wel de
wettige regering, maar feitelijk is
er al sprake van een coalitie met
het ANC. ,
Andere ministers van Buiten-
landse Zaken hebben dat al eer-
der begrepen. Toen er plannen
bestonden voor een bezoek van
de premiers van Australië en Ca-
nada, hebben hun ministers van
BZ eerst het ANC geraadpleegd.
Daarop werd besloten van die
bezoeken af te zien.

Uitstel
Lubbers begrijpt heel goed dat
uitstel van het bezoek zonder
meer hem op een narrige reactie
van de regering De Klerk kon1'
te staan. Tenslotte was daarmee
al overeenstemming bereikt over
de datum van het bezoek. MaaT
aan de andere kant beseft Lub-
bers ook uitstekend dat het be-
zoek niet kan doorgaan, als Nel-
son Mandela als vertegenwoordi-
ger van de meerderheid van hej
Zuidafrikaanse volk, hem niet
wenst te ontvangen.

In de Tweede Kamer bestaat bi)
een meerderheid, bestaande ui*
de regeringspartijen PvdA eil
CDA, veel begrip voor de situa-
tie waarin het kabinet is geraakt-
CDA-woordvoerder Aarts Uet
zijn tot maandag volgehouden
standpunt, dat het bezoek ge-
woon moet doorgaan, dan ooK
varen. Nu heet het dat er een
voor alle partijen aanvaardbar
oplossing gezocht moet worden-
Met andere woorden: als het
ANC de poot styf houdt moet
het bezoek in vredesnaam maar
worden uitgesteld.

Het grootste probleem blijft dan
hoe voorkomen moet worden
dat De Klerk boos wordt en da'
de Nederlandse regering een al
te groot gezichtverlies lijdt.
Die oplossing kan misschien op
twee manieren worden gevon-
den. De eerste is dat Van den
Broek op de afgesproken datum
(18 februari) alleen naar Zuid-
Afrika afreist. Het ANC heeft al
verklaard daartegen geen be-
zwaar te hebben. Het kabinet
zou dan kunnen volhouden dat
één van de doelstellingen van
die reis is de voorbereiding van
een later bezoek van premier
Lubbers.

Een andere oplossing zou kun-
nen zijn dat wordt besloten nu
van het bezoek af te zien, maar
dat een nieuwe datumtegelijker-
tijd wordt bekend gemaakt. V}e
laatste oplossing is iets ingewi^J
kelder, omdat het ANC dan nu aJ
akkoord moet gaan met een
nieuwe datum, terwijl het da{

pas wil als de interimregerin.
van blanken en zwarten is geïn-
stalleerd. Wanneer dat zal zijn is
nog onzeker.

Premier Lubbers doet er ver-
standig aan de afwikkeling van
deze onverkwikkelijke zaak ifl
eigen hand te houden. Minister
Van den Broek en zyn ambtena-
ren hebben er blijk van gegeven
nog weinig van de nieuwe ver-
houdingen in Zuid-Afrika te be-
grijpen, ook al heeft Lubbers ef
(en dat is in hem te prijzen) alle5
aan gedaan om te voorkome*1

dat Buitenlandse Zaken de
schuld van het geblunder in de
schoenen geschovenkreeg.

(ADVERTENTIE)

Als u inuw
recht wilt staan,

gaat u op
25 januarinaar

de notaris.
Sinds 1 januari heeft Nederland een nieuw

Burgerlijk Wetboek.
Dat betekent dat er nu andere regels gelden.

Bij de verkoop en koop van onroerend goed
bijvoorbeeld.

Deze en andere veranderingen staan centraal
in de Week van het Recht, dié van 21 tot en met
25 januari plaatsvindt.

Om u persoonlijk te informeren over de
nieuwe regels houden alle notariskantoren op
zaterdag 25 januari, de laatste dag van de Week,
een Open Dag van 11.00 tot 16.00 uur.

Heeft u dus vragen over oud en nieuw recht:
kom gewoon even langs!

De notaris weet er méér van.
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Strafrechtelijk onderzoek loopt nog

DSM start na explosie
fabriek Botlek weer op

Van onze redactie economie

Rotterdam - De fenoifa-
van DSM Chemicals inj*e Botlek is weer opgestart.

Ue fabriek werd vorig jaarstil-
«telegd na een explosie, waar-
j.1- zes doden vielen. De Mi-
*}eudienst Rijnmond en de

hebben
~SM Chemicals extra veilig-

opgelegd bij
£et opstarten van de fabriek.
j*°moet het bedrijf enljele on-
erdelen van de fabriek eerst
jollen met stikstof om explo-
les te voorkomen.

' _j . de brand werd de verwerkingsu-i 't voor benzoëzuur, onderdeel van[ |j e fenolfabriek, vernield. DSM stu-. eert nog op de herbouw van dezejjlstallatie, waarbij met name de vei-Sheidsaspecten een belangrijke rol.Pelen. Benzoëzuur komt als tus-*iprodukt vrij bij de produktie:atl fenolen en wordt na zuivering,n vloeibare- en poedervorm ver-
ent als conserveringsmiddel aane Voedingsmiddelenindustrie,
belzoëzuur kan in combinatie met"■>ürstof ontploffen. Daarom zal de

voor benzoëzuur
Qortaan permanent gevuld moeten
Jn met stikstof, zodat er geen zuur-J°f in de tank aanwezig kan zijn.

.S-vT Chemicals neemt voorlopig
r^ tank voor de opslag van het

in gebruik. De andere tanks
°rden vooralsnog losgekoppeldv«i de fabriek.

DSM Chemicals loopt nog
strafrechtelijk onderzoek als ge-

2°lg van de ramp. Eind deze maand
°u duidelijk worden of vervolging
°rdt ingesteld, maar het ziet er-

.a^r uit dat het onderzoek enkelee*en meer in beslag zal nemen.

beurs

Vriendelijk
- De koersen op de

\^0 sterdamse effectenbeurs zijn
..-5. Sdag bescheiden gestegen. Het
(jj^rak deed het daarmee bedui-
ra _ keter dan de beurzen in
t^kfurt en Londen, die normali-
*Wi e *oon zetten voor de Amster-
Vfj se handelaren. Oorzaak van de
Ifc^delijke stemming was de da-_ rente' aie tevens verantwoor-de was v°or de enorme op-

van de jongstestaatslening.
t-e r _
bt, "-BS-stemmingsindex klom 0,2O' tot 121,3 na rond het middag-
hebKeen hoogtepunt van 121,8 te
_v„ n bereikt. De koersenindex
.^rde een half puntje in op 202,5.
3ju e verhandelde fondsen sloot

,è_ docent hoger tegen 30 procent
her-

it>i 6 nternationals waren uiteraard
VO. r dan andere fondsen gevoelig

.»■*_ de lagere koersniveaus in
f>6h_ urt en Londen en de wat la-
\* dollar. KLM brokkelde tweetimpjes af en Philips leverde drie
(feitjes in. Ook Koninklijke
«m'Akzo en Unilever noteerdene'e dubbeltjes lager.

190 viel op met een wmst vandubbeltjes op f 25,30. Volgens
*^to elaar kgt de weg voor nettw^tiseringsfonds °Pen> nu de
Se re van f 24 is geslecht. De an-
hoof automatiseerder onder deHq;(>^fondsen, het veelgeplaagde
_e j\klom een kwartje tot f 1,25.

<WP
CS-ballon was de afgelopenn gestaag leeggelopen.

.j er wist nog garen te spinnen
Wii/e geruchten dat de vliegtuigfa-
fc.lV 1 Floo's en F7o's kan verko-
cht rf n KLM- Vrachtwagenfabri-
Vh raakte f 1 kwijt op f 23,80.

eft een sociaal plan afgespro-
ken, "^ de vakbonden voor de
4^. Nemers die hun baan zien ver-
-Bei<j nen sociale plannen kosten

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 45,90 45,80
ABNAmroA.inF. 79,90 80,10
AEGON 127,10 127,30
Ahold 82,40 82,60
Akzo 137,80 137,50
Alrenta 190,80 191,10
Amev eert. 56,10 56,30
Bols eert. 46,30 46,40
BorsumijW.cert. 60,50 61,00
Bührm.Tet. c. 44,50 45,10
DAF 24,80 23,70e
Dordtsche Petr. 141,00 139,40
DSM 102,40 103,00
Elsevier eert. 100,20 100,50
Fokker eert. 30,60 30,90
Gist-Broc. eert. 35,50 35,20
HCSTechnology 1,00 1,25f
Heineken 167,30 168,20
Hoogovens nrc 51,40 51,00
Hunter Douglas 70,00 71,00
Int.Muller 59,50 60,00
Int.Ned.Gr.c. 49,20 49,10
KLM 41,30 40,80
Kon.Ned.Papier 47,50 47,30
Kon. Olie . 151,50 150,40
Nedlloyd 60,10 59,90. Océ-v.d.Gr. 67,711 67,40
Pakhoed eert. 45,80 46,00
Philips 32,70 32,40
Polygram 40,20 40,50
Robeco 99,40 98,90
Rodamco 55,90 55,20
Rolinco 99,50 99,00
Rorento 71,70 71,60
StorkVMF 45,40 45,00
Unilever eert. 181,20 180,90
Ver.BezitVNU 81,00 81,00
VolmacSoftw. 24,50 25,30
VOC nrc 43,20 43,40
Wessanencert. 85,20 84,90
Wolters-Kluwer 64,30 64,30
A.ondkoersen Amsterdam
KLM 40,70-40,80 (40,80)
Kon.Oüe 150,00-150,50(150,40)
Philips 32,40-32,60(32,40)
Unilever 180,00-181,30(180,90)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 49,50 49,20 'ABNAmroHld.prf. 6,16 6,12
ABNAmroHld.div. 44,10 e 44,00
ACF-Holdingc. 31,50 31,70
Ahrend Groep c. 130,00 129,00
Asd Options Tr. 11,00 10,90
Asd.Rubber 3,65 3,60
Ant. Verff. 420,00
Atag Hold. eert 114,70 116,00
AthlonGroep 46,50 46,00
Athlon Groepnrc 45,50 45,50
Aut.lhd.R'dam 85,00 b 86,00 bBAM Groep 82,50 e 82,50
Batenburg 120,50 120,50
Beers 118,20 119,00
Begemann 126,80 126,80
Belindo 346,50 346,00
Berkels Patent 1,25 1,24

Blydenst.-Wiil. 33.90 33,90
Boer De, Kon. 228,00 227,00 a
BoerDeWinkelb. 75,50 75,00
Boskalis Westm. 23,60 23,70
Boskalis pref. 26,00 26,00
BraatBeheer 35,30 35,30
Breevast 11,30 11,30
Burgman-Heybroek 2450,00 2500,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delftcert 1155,00 1147,00
Cindu Intern. 169,00 160,00 a
Claimindo 340,00 338,00
Content Beheer 24,00 24,30
CreditLBN 31,80 31.90
Crown v.G. eert. 139,50 134,00
CSM 88,80 89,70
CSMdiv.9l/92
CSM nrc 89,00 90,00
CSMnrcdiv.9l/92 85,50
DAF eert. 19,00 18,80
Delft Instrum. 25,70 25,80
Desseaux 40,30 40,70
Dorp-Groep 39,00 39,00
Draka Holding 22,10 22,10
Econosto 28.80 28,20
EMBA 214,00
Eriks Holding 77,00 79,40
Flexovit Int. 60,60 61,00
Frans Maas eert. 77,50 76,00
Gamma Holding 96,60 98,00
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 29,80 29,90
Geveke . 40,00 39,70
Gevekediv'92 36,50 36,50
Giessen-deN. 100,00 100,00
Goudsmit 38,50 38,00
Grasso's Kon. 102,50 102,50
Grolsch 187,00 187,50
GTI-Holduig 211,00 211,00
Hagemeyer 138,80 138,30
idem div'9l 134,00
HAL Trust B 14,70 14,70
HALTrust Unit 14,60 14,70
HBG 196,00 b 199,00
Heineken Hold. 149,00 150,00
Hoek'sMach. 265,00 263,00
Holl.SeaS. 0,49 0,47
Holl. Kloos 420,00 b 440,00 b
HoopEff.bank 7,10 7,10
Hunter D.pref. 2,98 2,80
IHCCaland 62,00 61,80

Kas-Associatie 36,20 36,80
Kempen _ Co 9,20 9,20
Kiene's Suikerw 798,00 798,00
KondorWessels 29,20 29,20
KBB 72,50 72,30
Kon. Sphinx 52,80 52,00
Koppelpoort 395,50 395,50
Krasnapolsky ■ 196,00 196,00
Landré&Gl. 50,40 50,40
Macintosh 41,70 41,50
MaxwellPetr. 118,00 118,00
Moeara Enim 1205,00 1205,00
M.Enim 08-cert. 16000,00 16000,00
Moolen Holding 36,00 36,00
Mulder Boskoop 55,00 a
Mulühouse 5,10 5,10
Mynbouwk.Werk. 359,50 360,00
Naeff 475.00

NAGRON 51,50 51,00
NIB 600,00 600,00
NBM-Amstelland 9,00 8,90
NEDAP 343,00 343,00
NKF Holding 192,00 191,50
Ned.Part.Mij 52,20 52,10
Ned.Springst. 7050,00 7050,00
Norit 21,30 23,00
Nutricia GB 149,30 150,70
Nutricia VB 158,90 160,00
Nyv.-TenCate 97,00 96,80
OcévdGr.div92 66,20 66,00
Omnium Europe 8,50 a 8,50a
Orco Bank eert. 70,30 70,30
OTRA 323,00 329,00
Palthe 73,00 73,00
Philips div.'92 32,10 31,80
Pirelli Tyre 19,30 19,50
Polynorm 128,50 128,50
Porcel. Fles 144,00 144,00
Randstad 39,30 40,00
Ravast 28,70 28,70
Reesink 69,80 70,20
Samas Groep 40,60 40,80
Sarakreek 14,50 14,50
Schuitema 1600,00 1600,00
Schuttersveld 50,70 51,30
Smit Intern. 42,60 42,60
St.Bankiersc. 16,00 16,00
Stad Rotterdam c ' 40,90 41,10
Telegraaf De 89,50 89,00
Textielgr.Twente 90,50 90,50
Tulip Computers 23,70 23,40
Tw.Kabel Holding 119,50 119,80
Übbink 72,00 73,20
Union 64,00 64,50
Un.Dutch Group 3,40 3,10
Vereenigde Glas 521,00 521,00
Verto eert. 34,00 34,00
Volker Stevin 58,50 58,00
Vredestein 14,90 14,80e
VRG-Groep 44,80 44,50
Wegener 58,30 58,50
WestlnvestF. 18,00f 18,00a
Westlnv.F.wb 114,00f 114,00a
Wolters Kluwer 250,00 249,00
Wyers 31,00 e 31,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 79,50 78,50
ABN AmroAmer.F. 69,00 68,50
ABN AmroEur.F. 72,30 72,20
ABNAmroFar EF. 54,20 55,20
ABN AmroLiq.Gf. 161,20 161,30
ABN Amro Neth.F. 83,«0 83,20
ABNAmro Obl.Gf. 174,20 174,40
Aegon Aandelenf. 34,20 34,00
Aegon Spaarplus 5,25 5,25
ABNBelegrfonds 60,30 60,50
ALBEFO 51,50 51,60
AldollarßFs 26,70 26,70
Alg.Fondsenbez. 228,00 230,00
Alliance Fund 10,50 10,50
Amba 11,20 11,20
Amro NorthAm.F. 68,00 67,00
Amvabel 81,30 81,10
Asian Tigers F. 62,00 62,00
Asian Select. F. 54,50 54,80

AustroHung.F. 4,50 4,00
BemcoRentSel. 55,20
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLN Obl. Div. F. 109,00 109,00
CLNObl.Waa.def. 112,60 112,60
Delta Lloyd Inv. 29,50 29,00
DP America Gr.F. 35,90 36,20
Dp Energy.Res. 39.00
EGFlnvestm. 129,00 129,00
EMFRentefonds 67,00 67,00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 52,70 51,20
Esmeralda part. 35,10 35,20
Eur.Ass. Trust 6,10 6,10
EMS Growth Fund " 103,80 103,90
EMS IncomeFund 104,70 104,90
EMS Offsh.Fund 102,50 102,60
EOE Dutch St.IF 313,00 312,00
Eur.Growth Fund 48,60 48,70
Euro SpainFund 7,40
Far East Sel.F. 55,50 56,00
GimGlobal 52,70 52,70
Groeigarant 1,56 1,54
HollandFund 71,00 71,50
Holl. Eur. Fund 47,40 47,50
Holl.Obl.Fonds 122,00 122,00
HoU. Pac. Fund 99,50 100,50
Holl.Sel.Fonds 82,00 82,50
Innovest 80,70 80,00
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt500 30,90 31,10
Intereffektwt 98,10 102,00
Investapart. 70,70 71,00
IS Himal.Fund $ 7,60
JadeFonds 150,80 151,90
Japan Fund 16,80 17,70
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500.00
Korea Pac.Tr. % 9,00 9,00
Mal.Capital F.s 5,80 6,50
MeesObl.Div.F. 116,90 116,90
Mexico IncomeF. 21,50 21,50
MX Int.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 75,60 75,70
Nat.Res.Fund 1220,00 1200,00
NedufoA 119,80 119,80
Nedufoß 112,00 116,00b
NMB Dutch Fund 43,80 44,00
NMB Geldmarkt F. 53,95 53,96
NMB GlobalFund 45,60 45,80
NMBOblig.Fonds 36,00 36,00
NMB Spaard.F 101,26 101,28
NMB Rentegr. F. 116,90 117,00
NMB Vast Goed F. 37,90 37,90
New Asia Fund 6,00 6,00
NomuraWarr. F. o,Boa 0,85
Obam, Belegg. 247,70 247,00
OAMF Rentefonds 11,50 11,55
OrangeFund 20,40 20,50
Pac.Dimensions 86,40 86,40
Pac.Prop.Sec.F. 30,90 30,90
PiersonRente 112,30 112.40
Postb.Belegg.f. 56,70 56,80
Postb.Verm.gr.f. 53,60 53,60
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 148,80 149,00
Rentotaal NV 35,30 35,40
RGDivirentF. 49,00 49.10

RGFlorente 113,20 113,30
RG SP Groen 54,30 54,40
RG SPBlauw 51,40 51,50
RG SP Geel 48,50 48,60
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 73,90 75,00
Schrod.lnt.Pr.F 29,30 29,30
Sci/Techs 14,50 14,50
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPac.Hold. 210,00 210,00
TransEur.Fund 80,80 80,10
Transpac.F.Yen 307,00 314,00
Uni-Invest 16,90 15,00
UnicoInv.Fund 77,40 77,00
UnifondsDM 31,00 30,80
Vaste Waard.Ned. 64,80 64,80
VastNed 110,00 110,00
VIB NV 58,50 59,40
VSBMix Fund 52,10 52,10
VSBRente Fonds 108,70 108,80
WBO Intern. 68,90 68,30
Wereldhave NV 118,00 119,50
Yen ValueFund 83,50 83,60
ZOMFlorida F.s 45,30 45,30
Parallelmarkt
Alanheri 29,70 29,70
ABF 110,20 110,10
Berghuizer Papier 46,50 46,30
Besouw Van eert. 46,80 46,50
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 12,20
DeltaLl.Dollarf. 63,60 63,70
Delta Lloyd ECU 62,10 62,40
DeltaLloyd Mix 60,20 60,40
Delta UoydRent 58,20 58,40
Delta Lloyd Vast 56,00 56,00
Dico Intern. 87,00 88,00
DOCdata 5,80 5.80Dutch TakeOv.T. 45,30 45,40
Ehco-KLMKleding 38,50 40,50
E&L Belegg. 1 67,40 67,90
E_LBelegg.2 73,20 73,50
E_LBelegg.3 105,60 105,60
E_LBelegg.4 76,80 77,00
E&LKap.Rente F. 104,30 104,50
FreeRecord Shop 28,20 28,20
GaiaHedgel 106,20
Geld.Papier c. 72,50 72,50
German City Est. 47,10 47,00
GoudaVuurvast 78,00 78,00
Groenendijk 47,20 47,00
Grontmh 52,50 52,00
HCA Holding 45,30 45,50
Heivoet Holding 37,70 37.70
HesBeheer 41,50 41,10
Homburg eert. 1,25f 1,30e
Inter/ViewEur. 3,10 3,00
Kühne+Heitz 43,40 43,40
LCI Comput.Gr. 4,70 4,80
Melle, van nrc 35,20 35,30
Nedcon Groep 42,10 42,30
Nedschroef 94.80 83,00
NewaysElec. 6,00 6,40
NewEur.HtlsDM 20,00 20,00
Newtron Hold. 1,90 1,80

Pan Pac. Winkel 10,30 10,50
PieMedical 4.90 5,10
Simac Techniek 12,00 12,00
SligroBeheer 52,50 53,00
SuezGr.Fund 53,00 53,10
VHS Onr.Goed 1,30 1,30eVilenzo Int. 40,50 40,50
Welna 239,00 239,00
Wereldhave 4,30
Weweler 33J0 34,80
Wall Streef

21/01 22/01
alüed signal 46% 46%
amer.brands 45/4 45
amer.tel.tel 40 40%
amoco corp 48^ ""47%
asarcoinc. 23'/a 23>/2bethl. steel 15% 15%
boeing co 491/2 51 3/4
can.pacific . 17%
chevron 70Vs 68 Va
chiquita 371/, 373/,,
chrysler 13% [jy4
citicorp 13% 14y2
cons.edison 27% 27%digit.equipm. 52% 53V.
dupont nemours 49% 49%
eastmankodak 49 49V.
exxon corp 60% 59
ford motor 32 31%
gen.electric 78 79Vs
gen. motors 32% 33'/.
goodyear 55% 57
hewlett-pack. 58% 60
int. bus.mach. 93'/. 94%
int.tel.tel. 57Vb 58
kimairlines 22% 22%
mcdonnell 74 Vt 75%
merckco. 1511/2 154%
mobil oü 69/2 68V2
penncentral 25% 25%
Philips 18V. IBV4
primerica 41% 42Ve
royal dutch 84% 83%
searsroebuck' 40'/_ 40
sfe-south.pac. 13'/s 12%
texacomc. 63% 62
united techn. 54 53V_
westinghouse 18% 18%
whitman corp 14V. 14%
woolworth 30 " 29'/«

Advieskoersen
amenkdollar 1,725 1,845
austr.dollar 1,29 1,41
belgirankdOO) 5,31 5*61
canad.dollar 1,480 1,600
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,09 3,34
finse mark (100) 39,85 42,35
franse frank (100) 31,40 34,15
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3.10itaUire (10.000) 13.80 15,50
jap.yen (10.000) 140,00 146,00
joeg.dm.t/m 100

Noorse kroon (100) 27,10 29,60
oost-schill.(lOO) 15,75 16,25
port.escudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,69 1,85
turkse pond(100) 0.0265 0,0425
zweedse kr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr. (100) 124,50 129,00

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,78275-1,78525
antillgulden 0,9815-1,0115
austr.dollar 1,3357-1,3457
belg.frank(lOO) 5,4665-5,4715
canad.dollar 1,54275-1,54525
deensekroon (100) 29,035-29,085
duitsemark(100) 112,5800-112,6300
engelse pond 3,2255-3.2305
franse frank (100) 33,015-33,065
gneksedr.(lOO) 0,9250-1,0250
hongk.dollar(lOO) 22,7250-22,9750
ierse pond 2,9945-3,0045
itaUire! 10.000) 14,935-14,985
jap.yen (10.000) 144,675-144,775
nwzeel.dollar 96,685-96,695
noorse kroon (100) 28,655-28,705
oostenr.sch.(lOO) 15,9960-16,0060
saudiar.ryal(lOO) 47,425047.6750
spaanse pes.(100) 1,7775-1,7875
sunn.gulden 0,9795-1,0195
zweedse kr. (100) 30,945-30,995
zwits.frank(lOO) 127,130-127,180
e.e.u. 2,2955-2,3005

Index Amsterdam
CBS-koer_index(l_B3=loo)
algemeen 203,00 202,50
idexcl.kon.ohe 193,90 193,90
internationals 208,60 207,40
lokaleondernem. 198,60 198,80
id financieel 143,80 143,70
idniet-financ. 251,60 252,20

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 289,10 288,30
id excl.kon.olie 260,80 260,80
internationals 309,60 307,80
lokale ondernem. 266,50 266,90
id financieel 212,00 211,90
id niet-financ. 319,50 320.20

CBS-stemmingsindex (1990= 100)

algemeen 121,10 121,20
internation 134,80 134,10
lokaal 118.60 118,80
fin.instell 127,00 127,00
niet-financ 117,00 117,30
industrie 125,50 125,80
transp-opsl 137,70 137,00

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud
onbewerkt 20,180-20.780, vorige
20,260-20,860,bewerkt 22,380 laten,vorige
22,460 laten, zilver onbewerkt 205-275, vo-
rige 205275, bewerkt 320 laten,vorige 320
laten.

Dow Jones

Industrie 3255.81

OPTIEBEURS
sene omzet v.k. s.k.

Abnamro c apr 45,00 209 2,00 2,00
abn amro cj93 40,00 202 6,90 6,80
abnamro c j95 45.00 222 5.70 5,40 b
abnamro pjul 45,00 1010 1,20 1,20 b
abnamro pokt 47,50 212 3,10 b 3,50
akzo c apr 140,00 453 4.80 4,60
amev c apr 55,00 231 2.80 . 2,70
dsm c apr 100,00 201 5.80 6,40
dsm c apr 105,00 814 2,60 3.20
dsm cj93 115,00 2188 3,20 3,20
dsm papr 95,00 1218 1,70 b 1,50
dsm papr 105,00 223 6,50 6,00
dsm papr 115.00 200 14,50 b 13.80
coc c feb 290,00 343 8,20 B,lob
coc c feb 295,00 1086 5,10 5,10
coc cfeb 300,00 328 2,90 2,70
coc c f<_ 305,00 436 1,60 1,50
coc pfeb 280.00 535 0,50 0,50 a
coc pfeb 290,00 1292 1,80 1,90
coc pfeb 295,00 940 3,70 3,70
coc pfeb 300,00 199 6,30 6,50 a
coc pnov 285,00 215 6,90 6,90
coc pn94 290,00 265 14,20 14,00
gist capr 35,00 205 1,90 1,80
hoog c apr 55,00 M 5 1.70 1,70
hoog cjul 60,00 186 1,50 1,50
hoog pjul 45,00 197 1,60 1,40
ing c apr 47,50 280 3,00 3.10
ing c apr 50,00 264 1,40 1,40
mg cj94 47,80 306 6,50 6,30
ing papr 45,00 275 0,30 0.20
ing papr 50,00 486 1,40 1.50
nedl c apr 60,00 407 4,00 3,80
nedl papr 65,00 315 6,00 5.90 b
nic c aug 101,00 509 2,10 2,10
nic pmei 102,00 2515 0,95 a 0,75
phil c apr 30,00 327 4,00 3,80
phil c apr 32.50 224 2,40 2.10
phil c apr 35,00 2194 1,30 1,00
phil c 093 30,00 283 7,80 7,50 a
phü c 094 45,00 200 2,60 2,80
phil papr 32,50 1218 1,40 1:50
phü p093 30,00 213 2,40 2,40
ohe c apr 150.00 348 7,00 6,10
ohe capr 160,00 473 '2,00 1,80. olie papr 150,00 287 2,90 3,30
tops pfeb 560,00 233 4,10 4,40
unil c apr 170,00 428 15,50 a 15,00 a
unil c okt 195,00 347 5,00 4,50
voc c apr 45,00 520 1,30 1,30

| a laten g bieden " et-di_
b bieden h laten- ei-du.
c ei claim k gedaan th
d ei-dividend I gedaan " g
e gedaan " bieden ». slotkoers vonge dag
< gedaant laten sk slotkoers gisteren

economie

Supermarktpersoneel
wil piek per uur meer

DEN HAAG - De Dienstenbond
FNV wil voor het personeel in
supermarkten een loonsverho-
ging van 8 procent. Een caissière
vanaf 23 jaar zou dan één gulden
per uur meer gaan verdienen.
Het personeel in supermarkten
krijgt nu 10 procent minder loon
dan in andere winkelsectoren,
stelt de Dienstenbond. De loon-
sverhoging van 8 procent, inclu-
sief 3 procent prijscompensatie,
is dan ook bedoeld als inhaalo-
peratie op de lonen van bijvoor-

beeld het personeel in warenhui-
zen.

Verder wil de Dienstenbond dat
het beruchte 'afhaalkwartiertje'
wordt doorbetaald. Nu is het

personeel na sluitingstijd ver-
plicht om nog een kwartier (on-
betaald) door te werken. Dit
scheelt een verkoopmedewerker
volgens de bond ongeveer 600
gulden per jaar.

In supermarkt-cao's ontbreekt
het aan een volwaardig loonge-
bouw, vindt de Dienstenbond.
Er zijn niet genoeg periodieke
loonverhogingen, waardoor een
caissière al op 25-jarige leeftijd
aan haar plafond zit. De Dien-
stenbond wil een loongebouw
invoeren met meer periodieken.
Ook moet er een groter aantal
functiegroepen komen, zodat
werknemers kunnen doorstro-
men naar beter betaalde func-
ties.

Verzet tegen plannen Hagen met Nedlloyd
ROTTERDAM - Binnen Marine In-
vestments, het concern van de Noor
Torstein Hagen, rijst verzet tegen de
pogingen invloed te krijgen bij de
Rotterdamse transportonderne-
ming Nedlloyd. Een aantal groot-
aandeelhouders van Marine Invest-
ments zou een punt willen zetten
achter de kostbare 'overval' op
Nedlloyd, zo meldt onder meer de
Britse krant Sunday Telegraph.

De tegenstand zou zijn georgani-
seerd door Lars Patterson, de man
waarmee Hagen Marine Invest-
ments destijds heeft opgezet. Hij
wil de in Luxemburg gevestigde
maatschappij liquideren en de aan-
delen Nedlloyd (Marine Invest-
ments heeft een belang van 27 pro-
cent) verdelen onder de aandeel-
houders. Voornaamste kritiek van
Patterson is dat het grote belang in

Nedlloyd de beleggingsmaatschap-
pij log heeft gemaakt. Patterson
zegt de steun te hebben van enkele
grootaandeelhouders, waaronder
Fidelity.

Hagen is furieus over de tegenstand
van zijn voormalige partner. Vol-
gens hem heeft Patterson slechts
een gering belang in Marine Invest-

ments en wordt hij in ieder geval
niet gesteund door een van de
grootaandeelhouders. De 'aanval in
de rug' komt de Noor op dit mo-
ment ook bijzonder ongelegen. Nog
deze maand wordt een beslissing
van Nedlloyd verwacht over de toe-
lating van Hagen als commissaris.
Die beslissing is maandenlang uit-
gesteld, maar de Noor rekent nu op
'een doorbraak.

Inflatie lijdt tot loon-prijsspiraal

Rusland vraagt om
steun voor roebel

Van onze redactie economie

MOSKOU - Rusland heeft via een
artikel in de Financial Times van
gisteren de zeven sterkste industrie-
landen (G-7) dringend verzocht te
helpen bij het opzetten van een sta-
biliseringsfonds voor de enorm ver-
zwakte Russische munteenheid, de
roebel. Het artikel in de Britse krant
is van de hand van de Russische
minister van economische zaken en
financiën, Jegor Gaidar. De G-7 ver-
gadert komend weekeinde in Was-
hington.

Gaidar heeft een fonds voor ogen
dat „de roebel moet vastpinnen op
een redelijke koers", schrijft hij. Die
steun moet er „zo spoedig mogelijk
komen". Als de Russische bevol-
king niet ziet dat de inflatie tot stil-
stand komt „zullen de lonen weer
stijgen en raken we in een rampzali-
ge loon-prijsspiraal", voegt hij
eraan toe.
Om de roebel te stabiliseren zijn de«

viezen nodig en daarover beschikt
de republiek niet. „De roebel is
reeds flink ondergewaardeerd. De
prijzen van goederen bevinden zich
op een niveau dat twintig keer lager
ligt dan dan de prijzen op de we-
reldmarkt". Een roebel is momen-
teel slechts een paar cent waard.

Het Westen moet niet wachten tot-
dat er tussen Rusland en het Inter-
nationale Monetaire Fonds (IMF)
een overeenkomst is bereikt over de
economische hervormingen, zo
schrijft Gaidar. Voor de buiten-
wacht is die overeenstemming een
belangrijkevoorwaarde om tot actie
over te gaan. De Russische presi-
dent Boris Jeltsin heeft al begin
december de behoefte aan een sta-
biliseringsfonds aan de G-7 kenbaar
gemaakt. "Gaidar geeft in zijn artikel ook aan
waarmee de G-7 over de brug moe-
ten komen. Het gaat om een bedrag
per hoofd van de bevolking dat on-
geveer gelijk moet zijn aan dat wat
Polen heeft ontvangen.

CNV wil vierdaagse
in metaalnijverheid

UTRECHT - De Industrie- en Voe-
dingsbond CNV hoopt in de ko-
mende onderhandelingen over een
nieuwe cao voor de metaalnijver-
heid (280.000 werknemers) afspra-
ken te maken over invoering van de
vierdaagse werkweek. Daarnaast
wil de CNV-bond de vut-leeftijd
voor de komende vijfjaar vastleg-
gen op 59 jaar.Dat blijkt uit de cao-
voorstellen die de bond gisteren
heeft gepresenteerd.

De Industrie- en Voedingsbond
CNV legt in zijn voorstellen de na-
druk op voorkoming van ziekte en
arbeidsongeschiktheid, werkgele-
genheid en ouderenbeleid.
Invoering van de vierdaagse werk-
week past volgens de christelijke
bond in het streven meer mensen
aan het werk te krijgen. Werkne-
mers zouden moeten gaan werken
in roosters van vier dagen van ne-
gen uur. Daarnaast wil de bond
deeltijdarbeid bevorderen en het
aantal flexibele arbeidscontracten
verminderen.
De wensen op het gebied van de vut
heeft de vakbond ingepast in een
„meer bewust en doeltreffend"
ouderenbeleid. Werknemers van 50
jaar en ouder zouden moeten kun-
nen kiezen of zij volledig blijven

werken, al dan niet in ploegendien-
sten, of langzaam gaan afbouwen.
De looneis bedraagt 4,5 procent bij
aanvang van de nieuwe cao op 1
april van dit jaar. De laagste inko-
mensgroepen zouden met 1 procent
extra omhoog moeten. De cao-
onderhandelingen beginnen op 3 fe-
bruari.

munt uit
" Sligro
De groothandel in levensmid-
delen Sligro heeft vorig jaar
een nettoresultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening behaald
van ruim f 7,7 miljoen. Er wa-
ren in 1991 geen buitengewone
baten of lasten zodat de netto-
winst eveneens ruim f 7,7 mil-
joen bedraagt. Het resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening in
1990 bedroeg f 4,4 miljoen. In
dat jaar werd echter een verlies
geleden van f 20,3 miljoen door
een buitengewone last van f 25
miljoen als gevolg van de onge-
lukkige overneming van Abim
Beheer.

" HBU
Na een periode van precies 71
jaaraan de Herengracht in Am-
sterdam te zijn gevestigd, gaat
de Hollandsche Bank-Unie
(HBU) de hoofdstad verlaten.
In het kader van een reorgani-
satie wordt de Amsterdamse
vestiging overgeheveld naar de
vestiging in Rotterdam. Dit
heeft de ABN Amro, de moe-
dermaatschappij van HBU,
bevestigd. Van de 128 mede-
werkers in Amsterdam kunnen
er 40 tot 45 mee naar Rotter-
dam.

" Optiebeurs
De optiebeurs vervolgt haar
onderzoek naar de manier
waarop de handel dient te ver-
lopen, waarbij de vraag wordt
gesteld of de EOE dient over te
schakelen van het huidige sys-.
teem van handel op devloer op
handel via beeldschermen. Het
beursbestuur ziet veel in de
elektronische werkwijze, maar
veel handelaren geven de voor-
keur aan het menselijke con-
tact op de handelsvloer.

Akkoord over
sociaal plan

van HCS
UTRECHT - Het automatiserings-
bedrijf HCS heeft gisteren met de
bonden overeenstemming bereikt
over een sociaal plan. Bij de HCS-
bedrijven in Nederland (1.300 werk-
nemers) moeten in het kader van
een reorganisatie 200 arbeidsplaat-
sen verdwijnen.

Over het sociaal plan was al eerder
gesproken met de Dienstenbonden
FNV en CNV en de Unie BLHP.
Gisteren nam voor het eerst ook de
Vereniging van Hoger Personeel
VHP deel aan het overleg. Ook zij
stemde in met het sociaal plan.
De bonden gaan daar nu op korte
termijn hun leden over raadplegen.
HCS heeft beloofd „formele stap-
pen" (ontslagaanzeggingen) uit te
stellen tot dat is gebeurd.

Bestuurder M.Wigman van de VHP
noemde het sociaal plan gegeven de
omstandigheden het maximaal
haalbare. Uitgangspunt is dat werk-
nemers wier arbeidsplaats ver-
dwijnt zoveel mogelijk binnen HCS
worden herplaatst of dat elders een
nieuwe baan voor hen wordt ge-
zocht. Voor degenen bij wie dat niet
lukt behelst het sociaal plan een af-
vloeiingsregeling.

" Perrier
Het belang van bijna vijftig
procent dat de Italiaanse Ag-
nelli-familie en bevriende rela-
ties hebben in het Franse mine-
raalwaterconcern Perrier, is
door twee rechters in Frankrijk
bevroren. Daardoor kunnen de
betreffende aandeelhouders
geen stemrecht uitoefenen. De
gerechtelijke uitspraak is dins-
dagavond bekendgemaakt
door het Zwitserse concern
Nestlé dat een concurrent is
van Agnelli in de strijd rond de
overneming van Perrier. Nest-
lé, dat maandag samen met de
Franse bank Banque Indosuez
een bod uitbracht op Perrier,
had Agnelli en consorten voor
de rechter gedaagd omdat die
naar de mening van het Zwit-
serse concern onrechtmatig
een belang van 49,3 procent in
Perrier hebben opgebouwd.

" Staatslening
Op de twee jongste staatslenin-
gen met een rente van 8,25 pro-
cent is dinsdag voor het record-
bedrag van f 7 miljard inge-
schreven. Dat is de grootste
inschrijving sinds de toonbari-
klening twee jaar geleden werd
geïntroduceerd, aldus de agent
van het ministerie van finan-
ciën.

" In het Zeeuwse Goes isNedCar bij een recycling-project betrokken. Dat richt zich op het
hergebruik van de kunststoffen die in auto's worden verwerkt. Er wordt bekeken hoe de
100 oude Volvo's die voor het project beschikbaar zijn gesteld, dusdanig kunnen worden
gesloopt dat de materialen nog een keer kunnen worden gebruikt.
Tot dusver hebben, autofabrikanten bij het ontwerpen van auto's niet genoeg aandacht
aan recycling besteed. Bovendien zijn sloperijen er niet op berekend om op een selectieve
manier diverse kunststof-materialen uit autowrakken te verwijderen. Daar moeten nog
technieken voor worden ontwikkeld. Ook is het nog steeds niet duidelijk welke toepassin-
gen er allemaal zijn voor gerecycleerde kunststoffen. Foto: ANP

Bumpers gesloopt voor hergebruik
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Van onze verslaggever

' HEERLEN - De aanscherping
van het kansspelautomaten-
beleid in Heerlen gaat het Con-

I sultatiebureau voor Alcohol en
■ andere Drugs (CAD) en DGD-
| arts Huisman nog niet ver ge-

noeg. Zij willen dat het aantal
kansspelautomaten in fritures,
koffieshops, broodjeszaken en

\ snackbars tot nul wordt geredu-
i teerd.

Het gewijzigdebeleid dat vanaf 1
| april van kracht wordt in Heer-. 'en houdt in dat gokkasten uit

Geen verdere aanscherping beleid in Heerlen

CAD en DGD-arts voor
gokverbod in fritures

(sport)kantines gaan verdwijnen.
De 'droge' horeea-inrichtingen
zoals fritures en koffieshops mo-
gen dan nog één kansspelauto-
maat hebben en dat zint het
CAD en de DGD niet. I'Juist deze voorzieningen zijn

voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs meestal de eerste
plaatsen waar zij kennis maken
met gokkasten. Uit gegevens van
het Buro HALT blijkt dat jonge-

_____________________________________
ren met een problematisch gok-
gedrag zonder al te veel moeite
deze behoefte kunnen bevredi-
gen in met name fritures',
schrijft het CAD in een brief aan
de gemeente Heerlen. DGD-arts
Huisman sluit zich daarbij aan.
Hij is van mening dat een pre-
ventief optreden reeds op veel
jongere leeftijd noodzakelijk is.
De gemeente Heerlen houdt een
nóg verdere aanscherping van
het kansspelautomaten-beleid
voor de nabije toekomst in be-
raad. Zeker tot 1994 houdt Heer-
len vast aan het plan dat op 1
april wordt uitgevoerd.

Aanbeveling in toerisme-onderzoek van onafhankelijk bureau:

'Museumkwartier' in
centrum van Heerlen

Gevangenen Geerhorst
weigeren middageten

Van onze verslaggever

SITTARD - Ruim tweehonderd
gedetineerden in de penitentiai-
re inrichtingen De Geerhorst in
Sittard weigeren vandaag hun
warme maaltijd. De gedetineer-
den protesteren hiermee voor de
tweede keer binnen een maand
tegen de volgens hun slechte
kwaliteit van het voedsel. Dit
maakte althans een woordvoer-
der van een van de gedetineer-
dencommissies gisteren bekend.
Plaatsvervangend directeur Mul-
der verklaarde gisteren in een
korte reactie: „Ik heb via de pers
van deze actie gehoord. We zien
wel hoeveel mensen er aan deel-
nemen. Vanmiddag staat ge-
woon nog een reguliere bijeen-
komst van de voedingscommis-
sie gepland en als er problemen
zijn, dan hopen wij die te horen.
In die commissie zitten ook ge-
detineerden, die rechtstreeks
contact hebben met de catering

over de samenstelling van de
menu's."

Eind december liet een honderd-
tal gedetineerden de maaltijd
staan uit protest over de menu's
van het cateringbedrijf. De
woordvoerder van de gedetineer-
dencommissie rekent er op dat
vandaag alle bewoners van De
Geerhorst de warme hap over-
slaan. Ook kondigde hij hardere
acties aan, mocht de voedselwei-
gering vanmiddag geen resultaat
opleveren.

Volgens plaatsvervangend direc-
teur Mulder loopt het allemaal
zon vaart niet. „Naar aanleiding
van het protest in december zijn
er met de betrokken afdelingen
en de gedetineerden betere af-
spraken gemaakt. Maar inder-
daad, er zijn weer enkele klach-
ten geweest. Toch blijft het
gewoon onmogelijk om het
iedereen naar de zin te maken.
Er is altijd wel iemand te vinden
die ontevreden is."

.
Van onze verslaggever, ËERLEN - Heerlen moet een 'museumkwartier' krijgen bij|t Thermenmuseum en de Stadsgalerij en de horeca nog ster-

s
er concentreren rond het Kerkplein. Bij de Heerlensechouwburg zou bovendien een viersterren-hotel met congres-
cÜiteiten niet misstaan.

jj*t zijn de voornaamste aanbeve-
jëen in een toerisme-onderzoek
ii * het bureau Zandvoort Kappel-
i' Advies heeft verricht in op-
V acht van de gemeente Heerlen.~ het algemeen constateert het bu-
(jjjü dat het toeristisch aanbod inl^rlen onvoldoende geconcen-

is. Bovendien is de concur-N^tiepositie ten opzichte van het
en Maastricht relatief

Zakelijk
«^rlen moet zich richten op hetgelijke toerisme door hoogwaar-
j:Be hotel- en congresaccommoda-
Ij* in het centrum. Sfeervolle win-w's, het 'horeca-kwartier' en de. moeten Heerlen aan-Jjkkelijk maken voor bezoekers

i deregio en voor toeristen.
■>

Kappelhof Advies vindt
j?' de 'groene' zone ten westen van
O^rlen, met onder meer Terworm,Voldoende wordt benut, terwijl

de binding met de stad onvoldoen-
de is. Het bureau stelt voor de beide
kastelen Terworm en Hoensbroek
te benutten voor conferenties, cur-
sussen en feesten en later mogelijk
als hotel. Ook zou bij Terworm aan
de inrichting van campings gedacht
kunnen worden.

De attracties van bezoekerscentrum
Schrieversheide zijn volgens Zand-
voort Kappelhof te klein en te wei-
nig uniek. Het bureau wil dat
Schrieversheide met één samen-
hangend aanbod, met één naam,
één prijs komt.

Het Heerlense college heeft de pri-
vate partners van het centrumplan
en de gemeenteraad om een reactie
gevraagd. Die worden afgewacht,
waarna het bureau eventueel een
opdracht krijgt tot nadere uitwer-
king van de adviezen.
Voor wat betreft Schrieversheide
volstaat Heerlen met de constate-
ring dat het Streekgewest al met de
genoemde bundeling bezig is.

De Geerhorst Sittard zo let als een zeef
Gedetineerde hekelt

beveiliging gevangenis
DOOR ROY PETERS

>^ - „Bijna
« lek als een zeef. Als ik wil, ben ik
'4h Zo weg' De Geernorst' zou één
i?J de best beveiligde gevangenis-

van Nederland moeten zijn,
y ar het is echt niet zo moeilijk
j0 r Uit te komen. Dr mankeert hierSal wat aan de beveiliging."
'ith, "fny D. is sinds oktober 1990 een
1(/( de 'bewoners' van 'de Geer-
>»o 'De 28-Jariêe Maastrichtenaar
,j. et een straf van anderhalf jaar
jatten wegens handel in drugs,

'01. °°Pt in net voorjaar op vrije
eten te komen.
i

t3week geleden namen twee
gevangenen de be-

<,£■. Opmerkelijk was het ogen-
v Unlijke gemak waarmee de ont-f7Pping werd uitgevoerd. „Ik staj/helemaal niet van te kijken", zegt
t>e y- ..Neem bijvoorbeeld dieca-
On. boven °P het dak. die staatCVnu op half zes' VolSens miJ
iv die alleen maar de pilaar waar-bij bevestigd is."

e ,e raar het ook moge klinken, delamineerden van het complex
hen forse kritiek op de bevei-

j^S' Zij willen weten waar ze aanl(2_n. Hoe groter de mogelijkheid
k 'e ontsnappen, hoe meer er over

dacht wordt en de innerlijkeJtel toeneemt. „Als gedetineerde

heb je de wet overtreden en dus
straf verdiend, maar je hebt wel
rechten. Al dat gedoe met die ont-snappingen zorgt voor een sfeer in
de gevangenis die steeds minder
'prettig' wordt."

Gelachen hebben ze wel, na de laat-
ste ontsnapping. Vanuit hun cellen
konden ze het begin van de zoekac-
tie prima volgen. „De fotograaf van
jullie krant was er nog eerder dan
de politie. Die kwam pas na een half
uur met loeiende sirenes aanhobbe-
len over de heuveltjes rondom de
gevangenis. De ontsnapping is door
professionals voorbereid en daarom
kan ik me de schrik van het bewa-
kingspersoneel ookwel voorstellen.
De meeste cipiers zijn nog behoor-
lijk onervaren en dan krijg je dat
soort toestanden."

Organisatie
Een tweede ring om de gevangenis-
muren zou ontsnappen dan einde-
lijk bijna helemaal onmogelijk
moeten maken. Volgens Jimmy is
ook dat niet afdoende. „Het zit niet
in de hoogte van de muren, het zit
'm in de organisatie van de gevan-
genis." Overigens de surveillancein
de gangen en de recreatieruimtes is
toegenomen. „De cipiers zitten niet
meer zo vaak met hun hoofd in de
krant, ze letten wat beter op en
doen waar de belastingbetaler hen
voor betaalt."

Installatie
C. Nuytens op

22 februari
VALKENBURG - De nieuwe bur-
gemeester van Valkenburg aan de
Geul Constant Nuytens zal op zater-
dag 22 februari worden geïnstal-
leerd. Nadere bijzonderheden moe-
ten nog worden geregeld. Een week
eerder, op vrijdag 14 februari, zal
Valkenburg afscheid nemen van
waarnemend burgemeester Jo
Smeets. Burgemeester Nuytens
heeft nog niet beslist of hij zijn in-
trek zal nemen in de ambtswoning
te Valkenburg, gelegen naast kas-
teel Den Halder. Hij heeft de wo-
ningwel samen met zijn echtgenote
bekeken. Hij twijfelt omdat de
ambtswoning« nogal groot is voor
hem en zijn vrouw, aangezien de
beide dochters straks uithuizig zul-
len zijn. Kiest hij voor een eigen
woning in Valkenburg aan de Geul
dan zal de ambtswoning, die mo-
menteel tijdelijk wordt gebruikt
door de direktie van kuurcentrum
Thermae 2000, door de gemeente
worden verkocht.
Tot de zomer heeft Nuytens in elk
geval de tijd om te beslissen omdat
hij zolang nog in Beesel blijft wo-
nen. Dat houdt verband met het
eindexamen dat zijn jongste doch-
ter Stefanie moet doet aan het
Broekhin-college te Roermond.

# Wagenbouwers aan de slag in de loods inKerkrade Foto: FRANS RADE I
KERKRADE - De
Kirchröadsjer Vasteloa-
vends Verain bereidt
zich in de carnavals-
loods aan de Lamberti-
straat voor op het nade-
rende carnaval. Vijf
maal elf jaar bestaan
deze Kerkraadse feest-
vierders dit jaar. Tegen
de loods, waarin de op-
tochtwagens worden
opgetuigd, is echter be-
zwaar aangetekend bij
de Raad van State door
de buurman er van, R.
Moonen. „Ik heb pro-
blemen met het materi-

Carnavalswagens
in de steigers

aal waarvan de loods is
gemaakt. Het staal past
niet in een woonwijk.
Je moet het materiaal
aanpassen aan een
woonwijk", aldus Moo-
nen.
Burgemeester en wet-
houders hebben al drie
jaar geleden een ver-

gunning voor de loods
afgegeven. Daarvoor is
een anticipatieprocedu-
re gestart. Het gebouw
staat er nu ruim twee
jaar. Burgemeester Jan
Mans van Kerkrade is
tevens beschermheer
van de carnavalsvereni-
ging, maar ziet deze ere-

titel geheel los van zijn
baan. „De twee zaken
hebben totaal niets met
elkaar te maken", aldus
Mans.
De carnavalsvereniging
houdt zich afzijdig van
de bezwaarprocedure
bij de Raad van State.
Voorzitter J.Duijsens:
„Het is niet aan ons om
hierover te oordelen.
We hebben destijds alle
vergunningen en cen-
ten gekregen om te
bouwen. Het gebruik
van baksteen was ech-
ter tekostbaar."

Rector St. -Jan Hoensbroek krijgt massale respons na oproep

Onderwijs bezorgd over
toename vliegtuiglawaai

artsen te steunen en tevens hebben
gevraagd om aanvullende informa-
tie", aldus rector Schröder. De reac-
ties waren volgens hem overweldi-
gend. „Binnen tien dagen werd
door 80 scholen positief gereageerd,
zowel door besturen als directies,
docententeams, medezeggen-
schapsraden en ouderraden. Daar-
tussen waren berichten van grote, bezorgdheid", zegt Schröder, die de
reacties vanuit het onderwijs ver-
taalt als een signaal van grote zorg.

gegaan van gesloten ramen en deu-
ren zal dit voor veel scholen proble-
men opleveren. „Wanneer de plan-
nen voor de aanleg van de Oost-
westbaan doorgaan kan de situatie
ontstaan dat leerlingen en leraren
na een slechte nachtrust moeten
werken in een omgeving met regel-
matig grote overlast", aldus Schrö-
der, die vreest dat dit zowel fysieke
als psychische gevolgen heeft.

Ook Heerlen keurt begroting GGD af
,£ÈRLEN - B en W van Heerlen
l'^n de begroting van de GGD
[e.telijk Zuid-Limburg afkeuren.
Ulr. eerlense college wil 76.000
O^n minder betalen dan de GGD
la de gemeente voor het komendevr vraagt. De raad beslist 11 fe-

* °ver het collegevoorstel.
6 «■ de GGD zal moeten bezuini-
0> > schrijven B en Win een toe-
oj lng op het voorstel. Daarmee
>_f eel"len de kritiek van de ge-
e ente Landgraaf, die vorige week[e pGD-begroting al afkeurde,
v, r'en maakte toen nog een voor-oud.

Heerlen wil van de afspraak af. „Het
De kritiek betreft vooral vaagheid
van de GGD-begroting. „Zo sum-
mier als dit jaar is de begroting nog
niet geweest", vinden B en W.

Het Heerlense college wil ook. de
gemeenschappelijke regeling van
de GGD ter discussie stellen. Daar-
in is de samenwerking van de elf
deelnemende gemeenten aan de
GGD geregeld. Momenteel geldt
dat als de meerderheid de GGD-
begroting goedkeurt, alle gemeen-
ten de daarin opgenomen bijdragen
moeten betalen.

ligt in de rede dat gemeenten de ge-
meenschappelijke regeling te zijner
tijd aanpassen", schrijven B en W.De Landgraafse en Heerlense te-
genstemmen hebben nu slechts
symbolische waarde.

Verschillende gemeenten lieten vo-
rige week echter al blijken dat vol-
gend jaar concrete bezuinigingen
van de GGD zullen worden geëist.
De GGD zal daar overigens zonder
meer toe worden gedwongen, door
het schrappen van de PNL-subsi-
dies door minister Hedy d'Ancona
van WVC.

Van onze verslaggever

HOENSBROEK - In Zuidlimburg-
se onderwijskringen blijkt grote
bezorgdheid te bestaan over de in-
grijpende consequenties die de
voorgenomen aanleg van de Oost-
westbaan op vliegveld Beek zal
hebben voor het woon- en leefkli-
maat.

Volgens rector ir H. Schröder van
het St.-Janscollege in Hoensbroek
hebben nu al 80 scholen gereageerd
op zijn oproep om informatie te ver-
zamelen voor de studiedag die bin-
nenkort wordt georganiseerd door
artsen en waar de gezondheidsrisi-
co's centraal staan die verband hou-
den met de omstreden aanleg van
de baan.

„Ook vanuit het onderwijs meen-
den we dat een studiedag noodzake-
lijk is. Daarom hebben we contact
gezocht met scholen in de omge-
ving van het vliegveld waarbij we
voorstelden om het initiatiefvan de

Ramen
Schröder heeft de scholen gevraagd
om informatie over de gevolgen van
de lawaai-overlast voor het binnen-
klimaat op school. Omdat in het
onderwijs voortdurend veel mensen
in een kleine ruimte bezig zijn is het
noodzakelijk dat er voldoende ge-
ventileerd wordt.
Ramen moeten dus kunnen worden
geopend en als dat gebeurt, wordt
het effect van isolatieteniet gedaan.
En aangezien men bij het bereke-
nen van de geluidsbelasting uit is

Belasting
Een ander zwaarwegend punt van
discussie moet volgens de Hoens-
broekse rector de toekomst van de
afgestudeerde leerlingen worden:
„Een van onze verantwoordelijkhe-
den is om leerlingen te leren wel-
overwogen met mens en milieu om
te gaan. De Oost-westbaan ver-
schaft werkgelegenheid die een
geweldige belasting voor gezond-
heid en milieu biedt. De vraag doet
zich nu voor of er alternatieven zijn
die mens en milieu minder belasten
en die desondanks een interessant
perspectief bieden.

Nog geen spoor
van overvallers
VALKENBURG - De rijkspolitie
groep Valkenburg heeft de daders
van de beroving van een Duitser van
zijn auto nog niet opgespoord. De
45-jarige N.K. uit Wassenberg stond
dinsdagavond rond kwart voor negen
met zijn zilverkleurige BMW 3181,
kenteken HS-NK-63, op de parkeer-
plaats Ravensbos. Terwijl de bestuur-
der even rustte, kwam een man naar
hem toe en vroeg om een vuurtje.
Vervolgens vroeg deze of hij een lift
kon krijgen. Met toestemming nam de
lifter plaats naast de Duitser en eiste
onder bedreiging van een pistool de
autosleutels op. Even dacht de Duit-
ser aan een grap, maar niet lang want
vrijwel direct verscheen een tweede
overvaller. Bij de daarop volgende
worsteling moest K. het onderspit. De
twee overvallers zijn daarna weggere-
den In de richting van Maastricht. Het
signalement van de pseudo-llfter is:
circa 25 jaar, 1.75 tot 1.80 meter
groot, gekruld blond haar van normale
lengte. De politie zoekt getuigen.

AZM'ers krijgen
goed te eten
MAASTRICHT - Het personeelsres-
taurant van het Academisch Zieken-
huis in Maastricht biedt een ongeken-
de keuze in eetwaar en is verzorgd
aangekleed, zo vindt het blad Ver-
pleegkunde Nieuws. Het restaurant is
op de tweede plek beland in de top
vijf van 25 personeelskantmes in zie-
kenhuizen in Nederland, dievorig jaar
werden bezocht door een verslagge-
ver van het blad. Volgens Verpleeg-
kunde Nieuws is het niet verwonderlijk
dat het AZM zo hoog staat genoteerd.
'Van een instelling met een budget
van enkele honderden miljoenen mag
je tenslotte iets verwachten. Zeker
omdat het ziekenhuis in het zuiden
van het land ligt, waar aan eten en
drinken meer aandacht wordt be-
steed. Alleen de Verpleeghuizen in
Capelle aan de Ussel bleven het AZM
voor.

Buurtonderzoek
na steekpartij
AKEN - De politie in Aken is bezig
met een buurtonderzoek in de Adal-
bertsteinweg om meer te weten te
komen in de zaak rond de neergesto-
ken Afrikaan. Het onderzoek heeft tot
nu toe geen nieuwe aanknopingspun-
ten opgeleverd. Het vermoeden be-
staat dat de 28-jarige asielzoeker om
politieke motieven is aangevallen. De
Liberiaan verkeert overigens nog
steeds in levensgevaar.

Wil Salden met
orkest op Duitse tv
OBBICHT - Met zijn Glenn Miller
Orchestra zal de Limburgse bandlei-
der Wil Salden uit Obbicht vrijdag op
het tweede Duitse tv-net te zien en te
horen zijn. In het ZDF-programma
Landerjournal (17.15 uur) brengt het
orkest twee nummers van de in 1944
bij een vliegtuigongeluk omgekomen
bandleider en componist Glenn Miller.
Vanavond verzorgen Salden en zijn
musici voor tweeduizend gasten een
show in de Jahrhunderthalle van
Frankfurt en spelen op 15 februari in
Obbicht. Dit overigens samen met
Benny Neyman en Tony Willé ti|dens
het jubileum van de carnavalsvereni-
ging 'De Reube'. Op 20 maart speelt
het Glenn MillerOrchestra in het Wijn-
grachttheater te Kerkrade.

Probleemgestuurd
onderwijs op hbo
SITTARD - Met ingang van het ko-
mend schooljaar wordt binnen de
hogere beroepsopleiding verpleeg-
kunde aan de Hogeschool Sittard het
probleemgestuurd onderwijs (pgo) in-
gevoerd. De leerstof wordt dan op
basis van verpleegproblemen aange-
boden in tegenstelling tot het oude
vakgerichte onderwijs.
De commissie die deze methode
heeft beoordeeld (de zogenoemde vi-
sitatiecommissie) is van mening dat
deze aanpak kan leiden tot meer een-
heid en systematiek, waardoor de in-
tegratie van het geleerde niet wordt
overgelaten aan de student en ook
niet beperkt blijft tot de praktijkleerpe-
riode. De opleiding tot verpleegkundi-
ge in Sittard kent twee varianten: de
vierjarige voltijdopleiding en de vrij-
stellingsvariant. Momenteel studeren
467 studenten verpleegkunde aan de
Hogeschool Sittard.

Illegale Chinezen
gepakt te Roermond
ROERMOND - De marechaussee
heeft gisteren een eerste groep van
vijf van in totaal tien illegaal in ons
land verblijvende Chinezen het land
uitgezet. Acht Chinezen werden in de
nacht van maandag op dinsdag door
de marechaussee aangehouden in de
Roermondse binnenstad. Twee ande-
ren verbleven in een Chinees restau-
rant in het centrum van de bis-
schopsstad.



- t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar
voor alles wat zij voor ons deed en betekend
heeft, geven wij u kennis dat heden toch nog
onverwacht na een liefdevolle verzorging in het
St. Jozefziekenhuis te Kerkrade is overleden,
voorzien van het h. sacrament der zieken, op de
leeftijd van 82 jaar, onze inniggeliefde en zorg-
zame moeder, schoonmoeder, onze lieve oma,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Jozefa
Steinbusch

weduwe van

Jan Hubert Grooten
Kerkrade: C. Grooten

F. Grooten-Arnoldi
Huub en Marjo
Léon en Saskia

Eygelshoven: C. Grooten
L. Grooten-Jacobs
Robert en Bianca
Monique en Jan

Chevremont: J. Grooten
J. Grooten-Schmeets
Pim en Mories

Terwinselen: M. Hirsch-Grooten
T. Hirsch
Erwin en Karin
Pascal

Schaesberg: P. Grooten
H. Grooten-Rokx
Petra
Maico

Schaesberg: H. Grooten t
A. Grooten-Bosch
Wendie
Familie Steinbusch
Familie Grooten

6372 EZ Landgraaf, 21 januari 1992
Kerkplein 22
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 25 ja-
nuari a.s. om 10.30 uur in de dekenale kerk van
de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg, Hoofd-
straat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed vrijdag 24 januari a.s. om
18.40 uur in voornoemde dekenalekerk, waarna
aansluitend avondmis.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van Lindeman Uitvaartcentra, Beu-
teweg 32, Nieuwenhagen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Wij geven met grote droefheid kennis van het
overlijden

An Dekkers
echtgenote van

Hub Berg
Zij overleed in de leeftijd van 48 jaar.

Hub Berg
Marianne en Fred
Zelissen-Berg
Patricia en Ramona
Hub Berg
Mario Berg
Wanda Berg
Familie Dekkers
Familie Berg

Heerlen, 22 januari 1992
Evertsenstraat 34
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 25 januari a.s. om 11.00 uur in
de St. Corneliuskerk te Heerlerheide, waarna
begrafenis op de begraafplaats aan de Kamp-
straat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene vrijdag 24 januari a.s. om 18.45 uur
in voornoemde parochiekerk, waarna aanslui-
tend avondmis.

__rf__S_*ï^_\v__
3^*^liÉi_ÏBt___

Beveel gerust Uw wegen,
al wat U 't harte deert der
trouwe hoed en zegen van Hem,
die 't al regeert.

Gezang 180 (A)
Diepbedroefd, maar in grote dankbaarheid voor
datgene wat hij met zijn liefdevolle zorg, zijn in-
nemende goedheid en voorbeeldige levenswan-
del voor ons betekend heeft, geven wij kennis
dat God heden, na een langdurig lijden, voor
ons nog onverwacht tot Zich genomen heeft, in
volle overgave aan Gods wil, in de leeftijd van
82 jaar, onze goede en zorgzame vader, opa en
zwager

Arnoldus Marinus
van Lunteren

weduwnaar van
Jansje Berendina Braakman

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: A.G. van Lunteren

H. van Lunteren-Supheert
Schaesberg:- HJ. Boxma-van Lunteren

R. Boxma
Schaesberg: A. Boxma-van Lunteren

D. Boxma
Heerlen: A.M. van Lunteren

J.J.H. van Lunteren-van Gastel
klein- en achterkleinkinderen
Familie Van Lunteren
FamilieBraakman

Hoensbroek, 22 januari 1992
Prof. Kamerlingh Onnesstraat 20
Corr.adres: Prickenleenstraat 5,
6372 GG Landgraaf
De uitvaartdienst, geleid door ds. v/d Pol, zal
plaatsvinden op zaterdag 25 januari a.s. om
11.00 uur in de Goede Herderkerk, gelegen aan
de steenberg te Hoensbroek, gevolgd door de
begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Marebosjesweg te Treebeek.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Bezoekgele-
genheid dagelijksvan 17.30-18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

t
Intens verdrietig, maar ook' dankbaar voor het vele goeds dat hij ons heeft gege-
ven, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte op 76-jarige leeftijd is overle-
den, voorzien van de h. sacramenten der zieken, mijn goede en zorgzame man,
onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Frans van de Mortel
echtgenoot van

Gerda Albert
Brunssum: G.J. van de Mortel-Albert

Merkelbeek: Sjaak van de Mortel
Riet van de Mortel-Dijkmans
Frans en Jolanda

Brunssum: Peter van de Mortel
Martha van de Mortel-Theunissen
Regina en Caspar

Brunssum: Marionet Lejeune-van de Mortel
TonLejeune
Dion
Familie van de Mortel
Familie Albert

6441 EC Brunssum, 21 januari 1992
Schepenstraat 89
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur in het mor-
tuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat te Brunssum, zal de plechtige uitvaart-
dienst gehouden worden op zaterdag 25 januaria.s. om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de gemeentelijke begraafplaats aan de
Merkelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléanceregister
te schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Volstrekt enige en algemenekennisgeving

t
JVA.s leven lijden wordt,
is sterven een gewin".

Dankbaar voor alles wat zij ons heeft gegeven, hebben wij liefdevol afscheid ge-
nomen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en grootoma

Maria Bour-Douven
echtgenote van wijlen

Johan Peter Bour
* 7 april 1900 t 18 januari 1992

Heerlen: H.J.M. Bour
J.L.B. Bour-Huijnen

Heerlen: E.M.H.J. Straus-Bour
H. Straus

Utrecht: Patrick Bour
Heerlen: Mare Bour en Tim

Rotterdam: Sabine Nierop-Straus
Peter Nierop en Maarten

Heerlen: Harm Straus
Utrecht: Olav Straus

Heerlen, januari 1992
Corr.adres: Heesbergstraat 20, 6417 AC Heerlen
Overeenkomstig de wens van moeder hebben de uitvaartdienst en begrafenis in
familiekring plaatsgevonden.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat
zij met haar liefdevolle zorg, haar innemende
goedheid en voorbeeldige levenswandel voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat God
tot Zich heeft geroepen, mijn lieve vrouw, onze
goede moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Troutje Boijmans
echtgenotevan

Nöl Lutgens
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten
derzieken, op 73-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen.
Landgraaf: A. Lutgens
Landgraaf: Leo en Tiny Lutgens-Berns

Arno
Landgraaf: Mariëtte en Leo Voorpijl-Lutgens

Ruth en Esther
Familie Boijmans
Familie Lutgens

6374 JN Landgraaf, 21 januari 1992
Groenstraat 171
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal worden opgedragen op zaterdag
25 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Jozef te Waubach.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.40 uur
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Vrijdag 24 januari wordt de dierbare overledene
bijzonder herdacht in een eucharistieviering om
19.00 uur in voornoemde kerk; vooraf óm 18.40
uur rozenkransgebed.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het De Weverziekenhuis, alwaar dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur gelegenheid is om af-
scheid van haar te nemen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

■^_____■*__■____■■_■■__■■-____■■■■■■■■

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

Troutje
Lutgens-Boijmans

mede-oprichtster en ere-lid van
"Koetsche Gruuskes"

draagster Order van Verdeenste van
Vastelaovends Verain "De Geete"

Wij wensen Nöl en kinderen veel sterkte bij dit
verlies.

V.V. De Geete en Koetsche Gruuskes
Groenstraat - Landgraaf

t Truus Dolhaine, oud 83 jaar, weduwe van Mat-
hieu Schifferstein. Maastricht, Medoclaan 54-

F-Campagne. Corr.adres: Meutestraat 9F, 6219 BH
Maastricht. De eucharistieviering zal gehouden
worden op vrijdag 24 januari om 11.00 uur in de
kerk van de H. Antonius van Padua te Maastricht-
Nazareth. Er is geen condoleren.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wij
met droefheid kennis dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, in de leeftijd van 85 jaar,
onze dierbare vader, schoonvader, opa, over-
grootopa, broer, zwager, oom en neef

Josef Scholtens
weduwnaarvan

Hedwig Kalafusz
Maastricht: Ferdi en Mientje
Roermond: Willy

Heerlen: Hans enRiet
Hoensbroek: Annie en Gavino
Hoensbroek: Jok en Martha

en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Scholtens
Familie Kalafusz

6433 JB Hoensbroek, 22 januari 1992
Prins Hendrikstraat 95
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 25 januari om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Montfort aan het Pius 12 plein
te Hoensbroek, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats aan de
Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag om 18.30 uur in voornoem-,
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Wii eeven u kennis dat on 9. iariee leeftiid na Na een leVen Vol llefde' ZOrg en eenvoud hel>
wij geven u kennis aat op leemjd na b t t di bewondering vooreen liefdevolleverpleging in de VKHA-afdeling ,_„ *' j i , _.**_."_/ » „ „P.
o ju. u. haar moed en wilskracht afscheid moeten ne-2, voorzien van de h. sacramenten, onverwacht men k door h sacrament derzieken vanvan ons is heengegaan, onze zorgzame vader, mijn

e
lieve vrouw, onze dierbare moeder,schoonvader, opa, overgrootopa, broer, zwager, scnoonmoeder, oma, zuster en schoonzuster,oom en neef peettante en nicht

Theodorus Vedder Maria Catharina
weduwnaarvan y

Wilhelmina Rade Janssen
echtgenote van

Heerlen: «ern Vedde^ LeOUarduS Comelis VleUgelS
Florida (USA): Albertina Cox-Vedder Zrj werd 70 jaar.

Heerlen: Bertha Mertens-Vedder TI . ...
Frits Mertens Heerlen: Leonardus Vleugels

Heerlen: Annie Hoven-Vedder Heerlen: Marleen Tummers-Vleugels
Lambert Hoven Louis Tummers

Heerlen: Mientje Houtman-Vedder _ Joyce en l_uy

Toon Houtman Roermond: Jos Amenca-Vleugels
Landgraaf: SjefVedder t Jack America

Melanie Vedder-Vrouenraets Lars

en al zijn klein- en Jens
achterkleinkinderen Familie Janssen
Familie Vedder Familie Vleugels
Familie Rade 21 januari 1992

Heerlen, 22 januari 1992 Karmelstraat 47, 6418 VT Heerlen
Corr.adres: Zondagstraat 14, De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
6416 BG Heerlen zaterdag 25 januaria.s. om 12.00 uur in de paro-_ , . . ~ , chiekerk van de Heilige Andreas, Palestina-De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor- straat te Heerlerbaan, waarna aansluitend de
den op zaterdag 25 januari om 11.00 uur in de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.Maagd te Molenberg-Heerlen, waarna de begra- Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
fenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof H.H. 0t schriftelijk condolerenPetrus en Paulus te Landgraaf. Liever geen bezoek aan huis.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is Avondwake vrijdag 24 januari a.s. om 19.00 uur
tot schriftelijk condoleren. in bovengenoemde kerk.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag Gelegenheid tot afscheid nemen van moeder in
om 18.40 uur in voornoemde kerk. de kapel van het De Weverziekenhuis te Heer-
De dierbare overledene is opgebaard in het uit- £n van 160° tot "-00,uur- tp.
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer- Voor vervoer van kerk naar crematorium en te-
len, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van rug ls gezorgd.

18.00 tot 19 00 uur zÜ die geen kennisgeving mochten ontvangen
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge- gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be- sc ouwen-
schouwen. zj^^^^^f^^^^^^^^^^^^|'"^^^^"""^^^s

""" Lieve Oma
--, . , ... Bedankt voor de liefdeen vreugde die we van u
Enige en algemene kennisgeving mochten ontvangen

jl U stond altijd voor ons klaar.
We zullen u missen.

Na een moedig en waardig gedragen lijden, e l"e,nkmtleren
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden Joyce en Guy
na een liefdevolle verzorging en begeleidingvan , Lars
afdeling 32 in verpleeghuis Invia van ons heen- Jens

_^
gegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de ——^—»*^___\
leeftijd van 72 jaar, onze dierbarevader, schoon- ,r7,,"^^^^^"^^"^^^T^
vader, opa, broer, zwager, oom en neef Als de dood komt en mV toefluistert:

'Je dagen zijn geteld', laat ik hem ofl'J__ . ,t~\- \
zeggen: 'Ik heb geleefd in liefde en ni&

Jan Willem (Sjang) ' -iiee-i-dew-
Ta

_ore
-J&UIÏICn Tot onze diepe droefheid, is na een kortstondi.

, ziekbed, toch nog onverwacht van ons heenge'uwnaar van gaan, mijn lieve man, onze lieve pap en opa
Gerta Bihn Jacques Janssen
In dankbare herinnering: echtgenoot van

Sittard: Thei Laumen Nora DirksAnnie Laumen-Lemmens
Dennis, Mark Hij overleed op 78-jarige leeftijd.

Sittard: JoLaumen . Beek; N janssen-DirksS* 4U,menKreleger Bunde: Bert en MarjoSchinnen: Ruud Laumen Jeroen „_ SandraWiesa Laumen-Louis Nicole DaniëUe> Tim
__-_i ».a "an_le- . Munstergeleen: John en MargrietSittard: Marjo Fnssen-Laumen Brigitte en JurgenJosFrissen Suzanne
<=.. ~ Dwayne, Justin Beek: joséen JohnSittard: Rene Laumen AlexanderGerbina Abelshausen Beek; Harrie en Medy

Familie Laumen Jorrit, Imco
Familie Bihn Familie Janssen

Familie Dirks
21 januari 1992
Corr.adres: Ericastraat 3, 6134 VV Sittard °191 VfLßeek; Janvan 1992
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 24 januari a.s. om 13.30 uur in de paro- De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
chiekerk van de H. Gemma te Sanderbout-Sit- zaterdag 25 januari om 11.00 uur in de St. Maft1'

tard. Aansluitend zal de crematieplechtigheid nuskerk te Beek, waarna de begrafenis op °e
plaatsvinden in het crematorium Nedermaas, begraafplaats te Neerbeek.
Vouershof 1 te Geleen. Er is geen condoleren.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot Vrijdagavondom _8.40 uur wordt derozenkrans
schriftelijk condoleren vanaf 13.10 uur. gebeden en aansluitend de h. mis gelezen in
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht voornoemde kerk.
worden tijdens de avondmis van heden donder- Pap is opgebaard in de rouwkapel van het zie'
dag 23 januari om 19.00 uur in bovengenoemde kenhuis te Geleen. Bezoek dagelijks van 17.3°
kerk. tot 18.30 uur.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas- Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan W
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard, pen wij dat deze annonce als kennisgeving
hedenavond van 17.30 tot 18.15 uur. schouwd wordt.I II 4

; iii—i

Vervolg familieberichten
zie pagina 18

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn echtgenoot, vader en schoonvader

Jo Bulkens
echtgenootvan

Mia Camps
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Uit aller naam:
Mia Bulkens-Camps
Anjo
Hans en Suzanna

Kerkrade, januari 1992
Niersprinkstraat 61
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 26 ja-
nuari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozefen Norber-
tus, O.L. Vrouwestraat.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij weten niet wat jou bewogen heeft
vroegtijdig van ons heen te gaan,
maar zeker had Hij reden, want
Hij had jou in Zijn handpalm staan.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, toch nog onverwacht,
voorzien van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van bijna 82
jaar, onze goede en zorgzame moeder, behuwd moeder en lieve oma

Maria Elisabeth
Bertrand

echtgenotevan wijlen

Hendrik Engels
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: L. Engels

L. Engels-Hinskens
Heerlen: B. Strolenberg-Engels

F. Strolenberg
Eddy en José
Celestra en Arthur
Familie Bertrand
Familie Engels

Kerkrade Hamboskliniek, 21 januari 1992
Corr.-adres: Gouverneurstraat 67, 6411 KG Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 25 ja-
nuari a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk H. Jozef en Norbertus;
gelegen aan de O.L. Vrouwestraat te Kerkrade, waarna aansluitend
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 11.00 uur.
Tijdens de avondwake van vrijdag a.s. om 19.00 uur zal de overledene
bijzonder worden herdacht in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortuarium, gelegen op
het terrein van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chévre-
mont-Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Tevens een woord van dank aan de directie, verzorgend personeel
van afdeling 4 en derector van de Hamboskliniekvoor de goedever-
zorging van moeder.

Donderdag 23 januari 1992 " 10Limburgs Dagblad



Raadsman Hiddema: 'Te weinig bewijs voor veroordeling
DEN HAAG/KERKRADE - Een
onderzoek naar de mogelijkhe-
den om de Algemene Inspectie
Dienst (AID) en de Economische
Controle Dienst (ECD) beter te
laten samenwerken, dan wel te
fuseren tot een dienst, is niet
meer dan een eerste stap. De
mogelijke bundeling van krach-
ten tussen AID en ECD zullen de
basis vormen voor het laten sa-
menwerken of samenvoegen van
veel meer inspectie-, controle- en
opsporingsdiensten van derijks-
overheid.

samenwerking dan wel fusie tus-
sen AID en ECD wordt gedaan
door mensen van Landbouw en
Visserij, Justitie en Economi-
sche Zaken. Andere ministeries
zijn er niet bij betrokken. De
AID is een dienstvan Landbouw
die mede op instructie van Justi-
tie werkt. De ECD is een dienst
van Economische Zaken. De
AID (600 mensen) moet optreden
tegen overtredingen van land-
bouwregels. De ECD (225 men-
sen) komt in actie op de terrei-
nen prijzen en kartelvorming. De
diensten hebben tezamen een
budget van ruim 100miljoen gul-
den.

Minister Andriessen (Economi-
sche Zaken) heeft dit het kamer-
lid Willems (Groen Links) in
antwoord op vragen laten weten.
Volgens de bewindsman. is be-
wust gekozen voor een gefaseer-
de aanpak, waarbij AID en ECD
de eersten zijn. Het in één keer
doorvoeren van een veel grotere
fusie tussen controlediensten Het onderzoek naar een betere

zou gezien de te verwachten pro-
blemen en de omvang ervan te
riskant zijn, aldus de minister.
Na' de eventuele bundeling van
AID en ECD kunnen hieraan an-
dere diensten die op het terrein
van economische zaken of mi-
lieudelicten werkzaam zijn wor-
den toegevoegd.

Den Haag staakt betaling
65 banen arbeidsbureaus

Economische Zaken houdt eigen PNL-plaatsen overeind
MAASTRICHT - De politie van
Aken houdt rekening met een aan-
slag op het leven van de op 14 ja-
nuari gearresteerde 29-jarige Voe-
rendaler Angelo M.

De man is volgens de Duitse politie
lid van een georganiseerde interna-
tionale misdaadgroep die op grote
schaal handelt in drugs en wapens.
„Als de verdachte Limburger gaat
praten over de georganiseerde mis-
daad is hij voor die criminelen een
reëel gevaar. Dat betekent dat ze
zullen proberen hem uit de weg te
ruimen om dat te voorkomen", zegt
de Akense politiewoordvoerder J.
Bremes.

De verblijfplaats van de Voerenda-

Van onze verslaggever

JjAASTRICHT/DEN HAAG - Het Centraal Bureau voor de
j^beidsvoorziening (CBA) stopt met de financiering van 60
°t 65 arbeidsplaatsen in Limburg. Daarbij gaat het zowel
fn banen bij deLimburgse arbeidsbureaus, de Centra voortopleiding Volwassenen als het stafbureau van het Re-ponaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (RBA) in Zuid-
lrnburg. Dat heeft RBA-secretaris A. Spauwen gisteren

laten weten.

ler, die onder meer verdacht wordt
van de moord op een 27-jarige Syri-
sche internationale drughandelaar
in het NoordduitseKiel in mei 1990,
wordt om die reden geheim gehou-
den.

M. is officieel op 14 januari opge-
pakt in Aken op verdenking van de
handel in drugs in Duitsland en de
invoervan verdovende middelen in
dat land. Volgens Bremes is hij niet
over de grens gelokt dooreen crimi-
neel in samenwerking met de Duit-
se politie. „We wisten wel al langer
dat de verdachte, die ook buiten
Nederland en Duitsland opereert,'
regelmatig in Aken kwam". Bij zijn
aanhoudingwas de man uit Voeren-
daal in het bezit van een geladen
pistool.

De raadsman van de Voerendaler,
mr Theo Hiddema uit Maastricht,
denkt dat wel degelijksprake is van
een door de Duitse politie opgezette
val. Hiddema: „Ik heb aanwijzingen
dat de man door iemand van crimi-
nele snit de grens over is gelokt.
Maar dat is niet strafbaar. Dat wordt
anders als blijkt dat een Duitse op-
sporingsambtenaar hier heeft ge-
werkt zonder medeweten van de
Nederlandse justitie. Zoals de za-
ken er nu voor staan, wil ik aanto-
nen dat er niet voldoende bewijs

tegen mijn cüent ligt voor een ver'
oordeling".
Volgens officier van justitie mrVos]
in Maastricht toetst het openbaar
ministerie in ons land bij een
rechtshulpverzoek uit Duitsland
niet of er wel een voldoende ver*
denking is om een huiszoeking te]
verrichten. Vos: „Als we zon ver^
zoek krijgen vertrouwen we erop
dat de Duitsers die verdenking vol-
gens hun maatstaf hebben. Wij heb-
ben ook geen bemoeienis met de;
Duitse opsporingsmethoden. An->
dersom werkt dat trouwens net zo:
als wij iemand in Duistland verden-'
ken, doet de Duitse politie bij zo
iemand op ons verzoek ook een in-
val".

Uitlevering
Onbekend is nog ofjustitie in Maas-
tricht de uitlevering van de Voeren-
daler zal verzoeken nu bij de mar>
op de dag van zijn aanhouding in
zijn woning zes kilo cocaïne werd
gevonden. Vos:„Als blijkt dat hij
voor dat feit niet in Duitsland kan.
worden vervolgd, bekijken we in-
een later stadium of we om uitleveC
ring verzoeken. Dat hangt ook af
van het verloop van de zaak in-
Duitsland. Daarover worden we o_£
de hoogte gehouden door onze
Duitse collega's".

* bewuste arbeidsplaatsen, waar-
de financiering in vijf jaar tijd

j. fdt afgebouwd, komen sinds de
..eti tachtig voor rekening van het
l^isterie van Sociale Zaken in het
".°er van de Perspectieven Nota
j^burg (PNL). Die regeling
jjj^°gde Limburg compensatie te

voor de ingrijpende sociaal-
.] °ftomische gevolgen van de mijn-dingen.
e beslissing over het dichtdraaien

van de geldkraan is overigens, in
handen van het Centraal Bureau
voor de Arbeidsvoorziening (CBA)
in Rijswijk, dat parallel aan de tot-
standkoming van de RBA's sinds 1
januarivorig jaarde arbeidsvoorzie-
ning in ons land coördineert. Een
woordvoerster van het CBA kon het
besluit over het schrappen van de
Limburgse arbeidsplaatsen gisteren
overigens niet bevestigen. Ook op
het departement van Sociale Zaken
was men gisterenniet op de hoogte.

Van onze verslaggeefster

" Veel toeristen in deDom verhogen dekans op schade. Foto: dries linssen

Meer dan twee miljoen
voor opleidingsplaatsen

alleen maar erger. Door de handen,
ineen te slaan lossen we het pro-*
bleem aan beide kanten op,"~ vér-T
klaarde H. Cornelissen, voorzitters-van het TSOG, bij de presentatie
van het sectorplan.

Bijna 500 nieuwe banen in de gezondheidszorg

VENLO - Het Regionaal Bestuur
voor Arbeidsvoorziening (RBA) in
Noord- en Midden Limburg geeft
2,26 miljoen subsidie voor een aan-
tal projecten in de intramurale ge-
zondheidszorg, waarmee 472 werk-
zoekenden weer aan de slagkunnen
worden geholpen. De projecten
richten zich vooral op scholing,
werkervaring en tewerkstelling van
herintredende vrouwen, langdurig
werkelozen en allochtonen.

Het gaat in de projecten om part-
time opleidingen tot ziekenverzor-
genden, bijscholing herintredende
a-, b- en z-verpleegkundigen, zie-
kenverzorgenden, werkervarings-
plaatsen voor laboranten, afdelings-
assistenten, technisch, administra-
tief en keukenpersoneel.

De ziekenhuizen, verpleeghuizen en
psychiatrische inrichtingen die par-
ticiperen in de projecten tekenen
een verklaring dat ze de mensen die
bij hen voor een jaar geplaatst of
opgeleid worden, altijd voorrang
zullen geven boven externe sollici-
tanten bij vakatures in hun instel-
ling. Een aantal van de groep die nu
wordt opgeleid, heeft al bij voorbaat
de garantie op werk gekregen.

Plan voor vaste looproute bezoekers

'Te veel toeristen
naar Dom in Aken'

Garantie
Tijdens de presentatie van het
RBA-beleidsplan voor 1992 gaf
voorzitter drL. Frederix te kennen
dat de economische wederopstan-
ding van Limburg voor 'Den Haag'
de voornaamste drijfveer is geweest
om de 65 extra banen niet langer te
vergoeden. Het betrokken perso-
neel van genoemde instellingen
hoeft overigens niet te vrezen voor
ontslag. Voor alle RBA's is een ar-
beidsplaatsengarantie overeengeko-
men, zo bevestigde Spauwen.

De PNL-arbeidsplaatsen die door
het ministerie van Economische Za-
ken worden betaald, blijven zeker
overeind. Dat heeft een woordvoer-
der van het departement gisteren
desgevraagd laten weten. In concre-
to gaat het om drie formatieplaatsen
bij het Rijksconsulentschap voor
Economische Zaken, het Instituut
voor het Midden- en Kleinbedrijf
(IMK) en de administratieve onder-
steuning van de Euregio Rijn-Maas-
Noord.

Verzet Vewin
tegen heffing

op grondwater
J^ASTRICHT - De Vereniging
(JtJ Exploitanten van Waterleiding-
np'.ven (Vewin) heeft bij de mi-
eters Kok van Financiën en Al-
jej''s van Milieubeheer verzet aange-
w ena tegen het plan om de prijsft grondwater te verhogen door

heffing. Zij vinden dat een der-
heffing in strijd is met hetySinsel van de overheid: 'de ver-der betaalt.'

Dt vewin acht het onjuist dat de
"lil ie van drinkwater als niet-
ig leuverontreinigende activiteit
mt

°r de overheid wordt belast en
Wo^nc,elijk aan de consument
gi rat doorberekend. De Vereni-
Sj, heeft daar vandaag een ge-ek over met minister Alders.

het soms veel te druk in de kerk
en is de kans op schade aan het
gebouw en kostbare kerkschat-
ten te groot, zo menen zij.
Het voorstel is nu om een route
vast te leggen waaraan iedere

AKEN - De Dom in Aken wordt
door te veel toeristen bezocht.
Dat vinden althans de beheer-
ders van het monumentale
bouwwerk. Als gevolg van de
enorme stroom toeristen wordt

toerist zich bij een bezoek aan de
Dom dient te houden. In het ge-
val dat zich te veel groepen tege-
lijk in de kerk dreigen te gaan
ophouden, zou de toegang voor
toeristen moeten worden geslo-
ten. Ook in de schatkamer van
de Dom is het naar de mening
van de beheerders vaak veel te
druk. De ruimte is technisch ge-
zien dagelijks op vierhonderd
bezoekers berekend. In die ge-
vallen dat er meer dan duizend
bezoekers tegelijk in de schatka-
mer zijn, werkt bijvoorbeeld de
airconditioning niet naar beho-
ren. Met alle gevolgen vandien
voor de mensen, maar zeker ook
voor de kostbare kunstschatten.

Wiel kusters
hoogleraar

letterkunde RL

officiële mededeling
GEMEENTE BEEK

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente.
Beek (L.), maakt ter voldoening aan;het bepaalde in artikel 22 van di*
Wet op de Ruimtelijke Ordening be»
kend, dat de gemeenteraad in zijr*
vergadering van 16 januari 1992
heeft besloten te verklaren dat eer*,
bestemmingsplan wordt voorbereid;
voor:
- het gebied omgeving Maastricht'

Airport;
- het westelijk gedeelte van hei.,

ontwerp-bestemmingsplan „Bee-
ker Hoek";

- een tweetal percelen gelegen aan
de Hubertusstraat 49, kadastraal
bekend gemeente Beek (L.), sec-
tie B, nrs. 6542 en 6544 (ged.);

- een perceel gelegen aan de Dorp-
straat, kadastraal bekend ge-,
meente Spaubeek, sectie B m
3717. - '

Bedoelde besluiten liggen, met de'
daarbij behorende en als zodanig,
gewaarmerkte tekening, waarop da:percelen in gelekleur zijn aangege-
ven, met ingang van 24 januari 1992
ter gemeentesecretarie (afd*
Grondgebiedzaken, sector Bouwen
en Wonen, kamer 29) voor eenieder
ter inzage. Op deze dag treedt dit
besluit in werking.
Beek (L.), 23 januari 1992.

De burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem

Terugloop
„In deze regio is er enerzijds vol-
doende aanbod aan werkzoekenden
en anderzijds gaan de instellingen
in de gezondheidszorg steeds meer
beseffen dat ze straks in de proble-
men komen. Het aantal kinderen
neemt af en daardoorzien we op het
ogenblik een terugloop van het per-
soneelsaanbod met 16%. Dat wordt

" Van links naar
rechts de advocaten mr
Noordhuis, mr Hidde-
ma en de verdachten
JanPaul L. (met voet
in verband) en Theo J.

Tekening:
KAREL GERRITS

Advocaat eist hoofdrol
op in amfetamineproces

Mr Noordhuis trekt zich op zitting terug als verdediger

MAASTRICHT - Dr. Wiel Kusters
is door het college van bestuur van
de Rijksuniversiteit Limburg be-
noemd tot hoogleraar Algemene en
Nederlandse Letterkunde bij de fa-
culteit der Algemene Wetenschap-
pen.

De in Kerkrade geboren Kusters
wordt medeverantwoordelijk voor
de studierichting cultuur- en weten-
schaptsstudies. De 44-jarige Kusters
was sinds 1989 bijzonder hoogleraar
vanwege de Stichting Wetenschap-
pelijk Onderwijs Limburg (SWOL).

Kusters studeerde Nederlandse
Taal- en Letterkunde aan de Katho-
lieke Universiteit Nijmegen. In 1986
promoveerde hij in de nieuwere Ne-
derlandse Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht.

(ADVERTENTIE)
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jVtAASTRICHT - Advocaat mrNoordhuis eiste gisteren voor de
Maastrichtse rechtbank de abso-lute hoofdrol voor zich op in het
amfetamineproces tegen JanPaul L. (48) uit Heerlen en TheoJ- (38) uit Landgraaf. De Roer-
mondse strafpleiter pakte de-
monstratief zijn koffertje in toen
2.n verzoek om de zaak tot na-aer order aan te houden, nietwerd ingewilligd. „Ik trek me te-fUg als raadsman", gaf hij recht-
bankpresident mr Nolet te ver-staan. Zo bereikte Noordhuisalsnog zijn doel: het proces werd°Pgeschort.

Jan Paul L. en Theo J. werden
oktober vorig jaar gearres-

j?erd na een inval in Landgraaf.iJe twee hadden een vrachtwa-&en omgebouwd tot een rijdend
fjttfetaminelaboratorium. In to-taal werd dertig kilo amfetaminen beslag genomen met een
'raatwaarde van drie ton.

oordhuis, de raadsman van Jan, aul L, zei dat hij de stukken teaat had gekregen. „Pas afgelo-pen maandag had ik het comple-® «ossier in mijn bezit. Toen had* geen tijd meer om het nog metJ.Un cliëntte bespreken. Boven-den was de termijn verstrekenaar binnen ik getuigen op konoePen". Mr Hiddema, de advo-aat van Theo J. had dezelfde..acht en vroeg ook om aanhou-

Kw recntbank trok zich terug enwam na ampel beraad terug
cè Hde mededeling dat het pro-
ontrf°°r moest êaan- Noordhuis

taeed zich toen van zijn toga
Z___ °or Jan Paul L- Plotseling
len verdediger zat. De Heer-aar nam geen genoegen met

ten aan het langste eind. Pas vrij-
dag 21 februari gaat het proces
verder. Officier van justitie mr
Philippart vond het uitstel maar
niks. Volgens hem was het alle-
maal afgesproken werk. „Het zal
me niet verbazen als L. straks
opnieuw met Noordhuis in zee
gaat", zei Philippart zuur.

Zijn humeur had er niet onder te
lijden. Zo vroeg de kalende ver-
dachte op een gegeven moment
aan de rechtbanktekenaar:
„Maak je mijn haardos wat vol-
ler?". En tegen de journalisten:
„Schrijf mijn carrière alsjeblieft
niet kapot...".
Uiteindelijk trokken de advoca-

een toegewezen advocaat. „Ik
wil er zelf een uitzoeken", zei Jan
Paul L, die de rechtbank daar-
door dwong opnieuw in conclaaf
te gaan. De verdachte was overi-
gens op krukken de rechtzaal
binnen kwam strompelen. Bij
het sporten in de gevangenis had
hij een achillespees gescheurd.
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Van onze parlementaire redactie

Van onze correspondent

Bundeling AID en ECD
slechts een eerste stap Duitse politie vreest

aanslag op Voerendaler

Limburgs dogblad Limburg



Van onze correspondent

DEN HAAG/MAASTRICHT - Het staat definitief vast dat de
Academie voor Bouwkunst voor Maastricht behouden blijft.
Minister Ritzen van Onderwijs' en Wetenschappen besloot gis-
teren, op aandrang van de PvdA en het CDA, alle zes opleidin-
gen voor de bouwkunde in Nederland open te houden. Aan-
vankelijk zou de opleiding in Maastricht een nevenvestiging
worden van de academie in Amsterdam.

Medio vorig jaar nam minister Rit-
zen het besluit om twee van de zes
opleidingen te sluiten. Maastricht,
Arnhem, Rotterdam en Amsterdam'
tnochten openblijven. Groningen
en Tilburg moesten dicht. Met deze
beslissing passeerde Ritzen de
HBO-raad, die had geoordeeld dat
e. in Maastricht geen plaats meer

Schilings
dirigeert
militaire
orkesten Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Duizenden nieuwe
arbeidsplaatsen
bij Ford Genk

GENK - Bij Ford
Genk zullen, als de
conjunctuur dat toe-
laat, enkele duizen-
den nieuwe arbeids-
plaatsen vrijkomen.

De autofabriek gaat
namelijk overscha-
kelen van 1.440 wa-
gens per dag naar
mogelijk 2.000 wa-
gens. Ford Genk be-
reidt zich langzaam

maar zeker voor op
de bouw van een
nieuwe wagen, de
zogenaamde World
Car, die volgend jaar
van de band moet lo-
pen.

Om de nieuwe ar-
beidsplaatsen op te
kunnen vullen, heeft
Ford Genk ver-
kennende stappen
gezet om in de

nachtdienst een aan-
tal vrouwen te laten
werken. Dat zou ge-
beuren in de afde-
ling waar de auto-
kussens worden
gestikt. Met de vak-
bonden, die naar
verluidt niet princi-
pieel tegen zijn, wa-
ren daar de voorbije
dagen informele
contacten over. Ford
had zelf ook een aan-
tal vrouwen gepolst,
en die bleken wel
belangstelling te
hebben voor de
nachtdienst. Nacht-
werk voor vrouwen
in de industrie is in
België bij de wet
verboden.

de mate in de marge worden ge-
drongen. „Een gevolghiervan is dat
bestuurders van katholieke scholen
verschrikt en krampachtig reageren
op de moderne samenleving die
haaks staat op het christendom.
Toch bevat die moderne samenle-
ving positieve elementen waarop
levensvisies kunnen en moeten aan-
sluiten".

Albert Verreek, een uitgetrede»
priester, die als districtskateche^
in de Oostelijke Mijnstreek ftl"'
geert, viel Geurts bij. Temeer da^j
volgens Verreek, van een leraar ne
kan worden verlangd dat hij een ajj'
dere dan de eigen levensvisie u' 1'
draagt. „Voor veel leraren is ?_
katholieke kerk met paus en biSj
schoppen maar een poppenkast, 1'
strijd met hun eigen \evensbe»
ving".

Verreek laakte het reglement o*
monseigneur Gijsen voor de kath""
lieke scholen in zijn diocees he^Jopgesteld, met name „de merkwa*'
dige eisen die aan leraren wordjjj
gesteld" en de cerberus-figuur in *.
leiding „die blaft en bijt als het n>'
volgens de regel is". Hij riep zijnë^
hoor daarom op tot' samenwerkt"'
in het verzet. .

Plan van nevenvestiging van de baan

ROERMOND - „Willen schoolbe-
sturen geloofwaardig blijven, dan
zullen ze de moed moeten hebben
om 'nee' te zeggen tegen het regle-
ment dat de bisschop van Roer-
mond voor de katholieke scholen in
zijn diocees heeft opgesteld". Tot
die vaststelling kwam gisteren tij-
dens de studiedag over levensbe-
schouwelijkeeducatie in Roermond
Albert Verreek (61), districtskate-
cheet bij de Stichting Katechese
Oostlijke Mijnstreek en gecommit-
teerde namens de Bond Katholiek
Onderwijs voor de katechetische
examens op Pedagogische Acade-
mies Basisonderwijs in het diocees
Roermond.
De studiedag was georganiseerd
door de Hogeschool Katholieke
Leergangen Roermond en de Stich-
ting Schoolkatechese Roermond en
Weert. Sprekers waren Albert Ver-
reek en drs. Thorn Geurts, directeur
van het Instituut Levensbeschou-
wing en Ethiek van de Hogeschool
Katholieke Leergangen te Tilburg
die dr. Aad de Jong, hoofddocent
katechetiek aan de Universiteit
voor Theologie en Pastoraat in
Heerlen, verving.
Geurts stelde vast dat levensbe-
schouwing en ethiek in toenemen-

NMB-codeercentrum
in Maastricht sluit

Levensvisie
Volgens Geurts (35), moet op grond
van inzichten primair worden ge-
leerd wat een levensvisie is. „Pas
dan worden concrete levensvisies,
waaronder het christendom, toe-
gankelijk".
Omdat docenten onvoldoende zijn
toegerust, bepleitte hij een profes-
sionaliseringvan het vak levensbe-
schouwelijke educatie.Academie bouwkunde

Maastricht mag blijven
MAASTRICHT - De NMB Bank
wil de twaalf overtypecentra waar
betaalopdrachten worden verwerkt
sluiten en overbrengen naar drie co-
deercentra van de Postbank in Bre-
da, Arnhem en Den Haag. Een van
de NMB-overtypecentra is geves-
tigd in Maastricht. Het sluit medio
1903. Er werken 10 tot 15 mensen,
voor wie ander werk wordt gezocht.
Dit heeft de NMB gisteren beves-
tigd. NMB en Postbank maken
samen met Nationale-Nederlanden
deel uit van de Internationale Ne-
derlanden Groep ING.

Bij de twaalf centra wérken in to-
taal 193 personeelsleden. Van hen
kunnen er 40 worden geplaatst bij
andere NMB-kantoren, 50 bij de
Postbank en 76 bij de drie centra
van de Postbank waar de NMB gaat

intrekken. Voor ongeveer 30 wer*
nemers is nog geen oplossing &*_
vonden. De NMB heeft afgesprok^
om bij een reorganisatie betrokkH
werknemers ten minste één and^H
baan aan te bieden.
De reorganisatie bij de overtyPjj
centra is het gevolg van een mod*J
nisering van het verouderde sk
teem waar nu nog mee wor"
gewerkt.
Volgens bestuurder D. Hamakjj
van de Dienstenbond FNV zien *
gevolgen voor het personeel er °J
papier „vrij positief' uit. Maar 1)
gewenste beleid zal in de prak*)!,
niet werken, zo verwacht hij- _\komt het overgrote deel van 'werknemers in de overtypecenßj
veel te ver van de codeercentra
wonen om daar te kunnen werk6

aldus Hamaker.

Overdrachten van grond
en melkquotum nu op

Europese leest geschoeid

" Oud voorzitter Josef Antwerpes (links) en zijn opvolger Paul
Bolland, tijdens de ondertekening van de stichtingsacte Euregio
Maas-Rijn in april vorig jaar. Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

was voor de Academie voor Bouw-
kunde.

De Tweede Kamer ging niet op
voorhand akkoord met de minister.
De PvdA en het CDA hielden de
mogelijkheid open dat de Maas-
trichtse academie voor Bouwkunst
alsnog zou sneuvelen. Tijdens een
mondeling overleg met minister
Ritzen kozen beide partijen er giste-
ren echter voor om de kool en de
geit te sparen. Alle zes opleidingen
moesten volgens de kamerleden
Frits Niessen (PvdA) en Martin Bei-
nema (CDA) open blijven. Gecon-
fronteerd met deze meerderheid,
ging Ritzen schoorvoetend ak-
koord.
De vraag is nu welke academies de
meeste leerlingen en het meeste
geld in de toekomst krijgen toege-
wezen. PvdA-er Niessen wil dat drie
hoofdvestigingen in Rotterdam,
Amsterdam en Tilburg komen. De-
ze krijgen dan ieder een leerplaats;
een nevenvestiging waar de studen-
ten uit de regio terecht kunnen.
Minister Ritzen hield gisteren de
mogelijkheid open van twee hoofd-
vestigingen met ieder twee leer-
plaatsen. Op de lange termijn zou
hij zelfs een hoofdvestiging willen.
Of de verbintenis tussen Amster-
dam en Maastricht nog doorgaat, is
onduidelijk.

De hogeschool uit Tilburg pleitte
gisteren voor samenwerking met
Maastricht. Dat zou alleen al om
geografische redenen het meest lo-
gische zijn. De directeur van de
Maastrichte Academie voor Bouw-
kunst, P. Mertens, wilde daar giste-
ren nog geen reactie op geven. De
hogescholen zullen binnenkort met
elkaar in overleg gaan over het
bouwkunst-onderwijs en dan moet
er ook meer duidelijkheid komen
wie met wie samengaat. Minister
Ritzen wilde met de sluiting van
twee opleidingen de studieduur be-
perken tot vier jaar en het aantal
studenten terugbrengen van 750
naar 500. Die doelstelling blijft over-
eind, ook nu alle opleidingen open-
blijven.

BAEXEM - De minister van land-
bouw, natuurbeheer en visserij
heeft gisteren de bepalingen inzake
grond/melkquotumoverdrachten

Nieuwe bestruursvooizitter Paul Bolland:

'Verbetering structuren
Euregio noodzakelijk'

HEERLEN - De bekende Lim-
burgse dirigent Alex Schillings
uit Schinveld heeft van twee Ne-
derlandse militaire beroepsor-
kesten uitnodigingen ontvangen
om gastdirecties te geven. Ko-
mende twee weken dirigeert hij
de Koninklijke Luchtmachtka-
pel, in februari de Koninklijke
MilitaireKapel (KMK).

Na het vertrek van dirigent Lex
van Diepen heeft de Lucht-
machtkapel getalenteerde jonge
blaasmuziekdirigenten uitgeno-
digd om concertseries te komen
dirigeren. Schillings, dirigent
van harmonie Ste Cécile Eijsden
en St. JozefKaalheide is de eer-
ste in het rijtje, waarin ook de
namen van de Maastrichtse diri-
gent Pieter Jansen en Jouke
Hoekstra van het Frysk Fanfare
Orkest voorkomen.
Bij de KMK dirigeert Alex Schil-
lings op uitnodiging van vaste
dirigent Pierre Kuijpers.
Schillings, die vorige week heeft
bedankt als dirigent van fanfare
St. Joseph Meers, ziet deze gast-
directies als een mogelijke op-
stap naar een vast dienstverband
brj deze beroepsorkesten.

matiebeleid op Euregio-
naal gebied uit te
breiden.
Bolland nam gistermid-
dag in het Congrespa-
leis het voorzitterschap
van het bestuur van de
Euregio Maas-Rijn over
van de 'Regierungspra-
sident' van Keulen, dr
Antwerpes, die dat de
afgelopen twee jaar
'heeft bekleed.
Antwerpes werd uitvoe-
rig geroemd om zijn
enthousiasme en vast-
beradenheid met be-
trekking tot de ontwik-
kelingen in de Euregio.
Onder zijn voorzitter-
schap kwam onder
meer de wijziging tot
stand van een Euregio
als feitelijk samenwer-
kingsverband in een
stichting. Ook was hij
nauw betrokken bij de
voorbereiding van en
de daadwerkelijke deel-
neming aan het Inter-
reg-programma. Dit
programma wil finan-
ciële steun verlenen aan
specifieke grensover-
schrijdende activiteiten
op sociaal-economisch
gebied.
De Luikse gouverneur
noemde de Euregionale
ontwikkeling 'een" uit-
gesproken humanisti-
sche stap. „De structu-
ren zijn op termijn niet
operationeel en de mid-
delen niet nuttig, indien
er geen gezamenlijke
wil is," zo legde hij uit.
„De mensen dienen
zich bewust te zijn van
hun gemeenschappelij-
ke belangen. Zij moe-
ten eikaars verschillen
tolereren en zoeken
naar mogelijkheden tot
dialoog, consensus en
actie."
Tijdens de plechtigheid
kregen elf personen uit
de provincie Luik de
'Euregio-rozet'. Deze
onderscheiding is on-
langs in het leven ge-
roepen en is bestemd
voor mensen die zich
hebben ingezet voor de
Euregionale ontwikke-
ling.

De voorzitter van de Bond voor de

Rundveehouderij, Jan Gielen,
pleitte in zijn jaarrede de gr?o*?*
mogelijke terughoudendheid bij
voorgestelde inkrimping van me^
contingenten.

De melkprijs ontwikkelde 'ic" _.
1991 positief. Daarentegen versl^,
terde de marktsituatie in de *oC7a
vleessector, met als gevolg \1
hoeveelheden rundvlees die in *terventie werden overgenomen,^
cordhoogtes bereikten. De markj^
tuatie in de schapenhouderij ver"^
terde, maar is nog altijd slecht, i
Veel kritiek had Gielen op de 'o^ J
haaste mestmaatregelen' en de jj
gewikkelde regelgeving' die
onvrede en verwarring stichtten'

\èTot slot hield Gielen een vurigP'jj.
dooi voor handhaving van de id^ficatie-en registratieregeling v^runderen. Tegenstanders van j\|
oormerk kunnen zich vinden in A
voorstel van het Tweede Kam^Pieter ter Veer, een rundveehoU^uit Groningen, om de schets in '^te herstellen. „Het voorstel van
heerTer Veer getuigt van weinië.-i;
zicht in de moderne veehouder^fulmineerde Gielen. „Maar een
derne visie is wellicht ook tev J
gevraagd van een veehouder die^,
meeste koeien vanuit de trein "
kijkt".

ingetrokken. De intrekking is een
gevolg van een vonnis van het Eu-
ropese Hof van Justitie in Luxem-
burg. Het bepaalde dat het Neder-
landse systeem niet in overeen-
stemming met de EG-regelgeving
is. Daarom heeft de minister een
beschikking geconcipieerd die wel
aan Europese criteria voldoet.

Het komt erop neer dat bij de ver-
koop van grond voor de melkvee-
houderij slechts het melkquotum
van 20.000 kilogram per hectare kan
worden getransfereerd. Voorts is
het mogelijk om maximaal vijf hec-
tare zonder melkquotum over te
dragen.

Met dat hete nieuws kwam gisteren
ir. Romke Woudstra, directeur Vee-
houderij en Zuivel, naar de algeme-
ne vergadering van de Bond Rund-
veehouderij van de LLTB in Bae-
xem. Met nadruk stelde hij 'dat
produktierechten aan een grond ge-
koppeld zullen blijven.

Koophandel nog meer
op elkaar te worden af-
gestemd. Dat zei giste-
ren gouverneur Paul
Bolland van de provin-
cie Luik. Ook pleitte hij
ervoor de bestaande ad-
ministratieve onder-
steuning en het infor-

LUIK - De Euregio
Maas-Rijn moet zich in
de toekomst richten op
een verbetering van de
bestaande structuren.
Om schadelijke ver-

tussen bijvoorbeeld ste-
den, universiteiten,
werkgevers en werkne-
mers en de Kamers van

snippering te voorko-
men, dienen de activi-
teiten van de diverse
werkgroepen en samen-
werkingsverbanden
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Vriesveem de Berg BV
van ons team zoeken

* Onderhoudsmonteurs
- vaardig in het repareren en onderhouden van

machines, pompen, vorkheftrucks en

~ kennis van elektriciteit;
- minimaal 5 jaarervaring;- goedekennis van de Engelse en Franse taal.

* Programmeur
(part-time):
- kennis van hardware en software;
- ervaring in het werken met DOS en LAN;
- ervaring in het programmeren in Clipper;
~ 9oede kennis van de Engelse taal;- bereid zijn te reizen.

* Vorkheftruck-
chauffeurs (fuii-time).
- in bezit van een vorkheftruck-rijbewijs;- ervaring in vaten-handeling;
- goede inzet.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met mevrouw Ch. Albertz,
bereikbaar onder telefoonnummer 045-327777.
Vriesveem de Berg BV,
Mmckelerstraat 3.6372 PP Landgraaf. o»

=1
14februari Valentijnsdag

_■_
, .. **Een keer Per laar> een hef gebaar
Via een piccolo vanaf ’ 13.25.

Voor meer info 045-719966

De
I Industriële :i
Q-

{ Dienstverlening
i vanADB....

T\ll 1 tn^t" Industrieel-en zakelijk dienstverlenen ;"^^
..". 1 M Li 11 IV, L is een volwassenprofessie geworden.
T. Mede dankzij de 'voortrekkersrol' vanI_| 1 1 "4"/~\*~\ /*_ /^_ C*X_tiHJUCCo & ADB-Groep, een van deeerste

1 1 " 1 ondernemingen diezich _m>'\
/PKPrrlPinS specialiseerden in dezetak van ___FJ_______

dienstverlening.

v-v-'l LiA i\~-C\cXL . Met het oog op de toekomst en de steeds Het beheren, de beheersing en de
strengerwordende internationale besturing van kwaliteit,
kwaliteitseisen specificeert ADB haar Voor nu, en voor detoekomst,
industriële- en zakelijke dienstenvolgens
de nu erkende Europese ISO-9000 Opdrachtgevers diebetrouwbare
normen. dienstverlening essentieel vinden voor het
Deze ISO-normen hebbentot doel om de welslagen van hun onderneming doener
'kwaliteitszorg' van produkten en diensten goed aan nu kontakt op te nemen met
te waarborgen. 'Kwaliteitszorg' hetbegrip ADB-Industriële- en Zakelijke
voor de jarennegentig. Deze-jaren. Dienstverlening, Geleen.

Mauritslaan IU Geleen QAJDB
Postbus 62- 6160 AB Geleen ____

Telefoon 046-787777 . .. .
Faxo46-750i% Synergie van Mensen en Middelen.
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'Nee' tegen schoolreglement
Van Roermondse bisschop

Commentaar van districtskatecheet tijdens studiedag:Alcoholproblemen
in Noord-Limburg
eerder onderkend

MAASTRICHT - Huisartsen en
maatschappelijk werkers in Noord-
Limburg herkennen eerder alcohol-
problemen bij mensen die bij hen
om hulp vragen. De hulpverleners
behandelen ook meer mensen met
klachten die te maken hebben met
een te hoog alcoholgebruik. Dat
concludeert het Consultatiebureau
voor Alcohol en andere Drugs in
Limburg uit een onderzoek dat het
bureau heeft verricht. Het onder-
zoeksrapport wordt vandaag aan
een topambtenaar van het ministe-
rie van WVC aangeboden.
Het onderzoeksresultaat houdt

rechtstreeks verband met het gege-
ven dat de helft van de huisartsen
en een groot deel van de maat-
schappelijk werkers in de regio
Noord-Limburg de afgelopen jaren
een cursus van het CAD hebben ge-
volgd om alcoholproblemen ook in
een vroegtijdig stadium op te spo-
ren. Gebleken is dat deelnemers
aan de cursus alerter zijn op klach-
ten die het gevolg zijn van overma-
tig alcoholgebruik.

Zij stellen gemakkelijker vragen,
bespreken vaker de relatie tussen
klachten en alcoholconsumptie en
bieden hulp aan bij het verminde-
ren van het drankgebruik. Met an-
dere woorden Noordlimburgse
hulpverleners onderkennen eerder
alcoholproblemen dan hun be-
roepsgenoten in de rest van Lim-
burg.

Limburgs dagblad Limburg



bioscopen

" HEERLEN
Royal: Hot Shots, do 19 en 21 jj
uur. Rivoli: Frankie and John-1ny, do 20.15 Uur. Maxim: Harley j[
Davidson and the Marlboro»
man, dag. 19 en 21 uur. H5: Thei
Addams Family, dag. 14.30 19 en f21.30 uur. V.I. Warshawski, dag.i
18.45 en 21.15 uur, do ook 14.151uur. Don't teil Mom the babysit-1
ter 's dead, dag. 14 18.30 en 211uur. Ricochet, dag. 18.30 en 211uur, do ook 14 uur. Curly Sue, %
dag. 14 en 18.30 uur. The evilï
empire, dag. 21 uur.

" MAASTRICHT
Mabi: Frankie and Johnny, do»
21.15 uur. The Addams Family,!
dag. 21.15 uur. Toto le Heros.f'
dag. 21.15 uur. Hot shots, dag. |
21.15 uur. Ciné-K: Thelma and I
Louise, dag. 21 uur. Cinema- Pa- ï
lace: Harley Davidson and the l
Marlboro man, dag. 19 en 21.30 1
uur. Don't teil Mom the babysit- fter 's dead, dag. 18.45 en 21.30 j
uur. Ricochet. dag. 18.30 uur. IThe Fisher King, dag. 21 uur. 1
Lumière: La doublé vie de Vero- s
nique, dag. 20 uur. An angel at Jmy lable, dag. 20.30 uur. Delica- j
tessen, dag. 22 uur.
i

" GELEEN
Roxy: Ricochet, dag. 20.30 uur. «Don't teil Mom the babysitter 's|
dead, dag. 20.30 uur. .
" SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30]
uur. The Addams Famüy, dag. ,
20.30 uur.

" ROERMOND
Royal: Ricochet, dag. 20.30 uur. j
Royaline: Hot Shots, dag. 20.30
uur. Filmhuis Roermond: La i
Discrete, do 20.30 uur.

politici zei 'nee' tijdens de com-
missievergadering.DOOR MATH WIJNANDS

proberen de politieke tegenstan-
ders hun obstructieve houding
te verantwoorden.

'Nee hoor, niet uit angst voor
aids-patiënten. Maar er moeten
nu eenmaal meer woningen in
het dorp gebouwd worden', zo

in de theaters:
HEERLEN:
- do. 23/1, vr 24/1 en za 25/1: de musical
'Josephine', een hommage aan Josephi-
ne Baker (aanvang za om 14 uur).
- Vr. 24/1: mimegroep Suver Nuver met
'De sde', mimiek en dans (20.30 uur).
- zo. 26/1: Dansfestival 1992 (13 uur).
- di. 28/1: Opera Forum met Tosca' van
Giacomo Puccini.
- wo. 29/1: het Litouws Ballet met 'Het
Zwanenmeer'.

KERKRADE:
- do. 23/1: Koninklijk Ballet van Vlaan-
deren brengt de musical 'Broadway
Baby.
- zo. 26/1: harmonie/fanfare concert
door St. Barbara & St. Caecilia Centrum
(11 uur).
- zo. 26/1: koormuziek door Studium
Chorale onder leiding van Eric Her-
mans.

MAASTRICHT:
- do. 23/1: World Beat, met een Ca-
poeira-demonstratie, bewegingskunst
(21.30 uur). Vanaf 22.30 uur Salsadansen
met de groep Rumbata uit Columbia- do. 23/1, vr 24/1 en za 25/1: Tijd voor
Theater', revue met André van Duin,
Frans van Dusschoten, Suzanna Venne-
ker en anderen.
- vr. 24/l:'In Concert', concert met het
Greetje Bijma Kwintet.
- vr. 24/1 en za. 25/1: Amsterdams
Kleinkunstfestival (23 uur).

za. 25/1: Jeans III: The Beat goes on,
een Jeans Jubilee Show.- zo. 26/1: 'Uil' jeugdvoorstelling door
Peer de Graaf, voor kinderen vanaf vier
jaar (14.30 uur).
- di. 28/1: piano recital met Ronald
Brautigam.
- wo. 29/1: lunchconcert met Peter
Brunt, viool en Ellen Corver. piano
(12.30 uur).
- wo. 30/1: Winnetou'sTestament, caba-
retgroep Pappenheim.de Jreëts, Kaalheidersteenweg

105.
formatiebijeenkomst plaats over
basiseducatie voor volwassenen.
Informatie: WEB, ®045-250025.

" Directeur Helmut Weber bestudeert de maquette van wat het eerste Duitse aids-tehuis moet worden, maar datmisschien
nooit gebouwd zal voorden. Foto: CHRISTA halbesma

kelijken - alsook in de oppositie
geleid door de CDU zijn de me-
ningen verdeeld.

doen. Geen wonder dat we over-
al steun krijgen. Een directeur
van een ziekenfonds zei me on-
langs: 'als we een aids-patiënt
ambulant moeten verzorgen kost
dat 900 mark per dag, bij jullie
gaat dat 150 mark kosten.' En nu
dit."

beeld kanker- en comapatiënten.
Vaak in de terminale fase. *Nu
zijn ook al enkele aids-patiënten
hier verzorgd", aldus Weber. De
kliniek wordt gefinancieerd door
de diverse overheden en .deken-
fondsen.

ting annex discussieavond over
r_et-proble_m en-dan breng ik dit
te berde. Hopelijk neem ik de te-
genstanders zo de wind uit de
zeilen en kan de bouw van de
kliniek met 300 bedden door-
gaan. Ik betreur deze gang van
zaken ten zeerste, maar het kan
niet'anders. De zieke medemens
is de dupe van dorpspolitiek."

„Een smoesje", beweert Helmut
Weber. „Ze zijn wel degelijk
bang voor aids. Bij velen leeft
nog steeds het waanidee dat aids
verspreid wordt via bacillen in
de lucht of een handdruk." Wie
'ze' zijn weet Weber niet precies.
„De tegenstanders onder de be-'
volking zijn nauwelijks te trace-
ren. Er is geen actiegroep of
belangenclub met woordvoer-
ders waarmee je in discussie zou
kunnen gaan. De politici zijn
blijkbaar in het geheim bena-
derd door kiezers. Je hoort wel
gemompel op straat, in de super-
markt of het café. Maar een open
discussie is tot nu toe niet moge-
lijk." Het is ook niet helemaal
duidelijk welke standpunten de
politieke partijen in de 'stadtrat'
(gemeenteraad) innemen. Zowel
in decoalitie - SPD en Onafhan-

'Smoesje'

Het aids-tehuis moet een 'pilot-
project' voor de hele Bondsrepu-
bliek worden. Voor zover be-
kend ligt nergens in Europa een
dergelijk tehuis. Weber: „We
hebben zelf het initiatief geno-
men. Want aids-patiënten drei-
gen tussen wal en schip te val-
len. Het is een schrijnend pro-
bleem, waaraan we iets willen

'Pilot-project' Rest de vraag of de energie niet
beter in een gedegen aids-voor-
lichtingscampagne gestoken kan
worden om zodoende alle pro-
blemen de wereld uit te helpen?
„Blijkbaar hebben de landelijke
tv-campagnes te veel angst inge-
boezemd. We hebben het plan
opgevat om een eigen plaatselij-
ke campagne te starten. Hopelijk
is het niet te laat."

Communio in Christo is vroeger
gesticht door een kloosterorde.
Momenteel verzorgen bijna 25
gediplomeerde verplegers en
verpleegsters de ruim 50 patiën-
ten. Het gaat om mensen met
éen ernstige ziekte die niet meer
in een ziekenhuis opgenomen
kunnen worden, zoals bijvoor-

MECHERNICH - Begin deze
weigerde de gemeentelijke

Commissie ruimtelijke ordening
veertien tegen twee stem-

den het bestemmingsplan voorbet terrein achter Communio in
Christo aan de Bruchgasse in
Mechernich te wijzigen. Hetvoorziet in de bouwen van eennog onbekend aantal woningen.

Het is het laatste wapenfeit in de
°Phefmakende discussie. Het be-
-Bon in het voorjaar van 1991. De
Zlch 'Moeder Therèse' noemende
c*i oorspronkelijk uit Valken-
burg afkomstige zuster Josephi-ne Linssen - ze woont momen-teel in het tehuis - lanceerde
j°en het initiatief om op hetbraakliggende terrein het eerste
j>»ds-tehuis in de Bondsrepu-
bliek te realiseren. Daartoe dien-
de het bestemmingsplan offi-
cieel gewijzigd te worden. Een
J'ergeefse poging. Dit ondanksbet positieve advies van de hoge-

** overheden in Euskirchen('Kreis'), Düsseldorf (deelstaat)
j*n Bonn, de al klaar liggende
bouwtekeningen en het feit dat
e geraamde 40 miljoen mark in-

middels verworven zijn. Een
Meerderheid van de plaatselijke

„De grootste angst hebben de
mensen voor die zelfstandige
woonvoorziening", legt directeur
Weber uit. „Dat is bedoeld voor
aids-lijders die zich nogzelf kun-
nen verzorgen en duszelfstandig
kunnen wonen, maar wel bege-
leiding nodig hebben. In het
dorp gingen geruchten dat ze in
disco's of winkels zullen opdui-
ken en daar alles besmetten.
Heel triest. Daarom willen we
die zelfstandige woonvoorzie-
ning laten vallen. U bent de eer-
ste die het weet. Binnenkort
houdt de gemeente een hoorzit-

LANDGRAAFHEERLEN

" In het Grand Theater in
Übach over Worms geeft het Ru-
bens Poppentheater zaterdag om
14.00 uur een voorstelling. Zon-
dag verzorgt Imrat-Kahn een
kindermusical, aanvang 14.30
uur.

" Tussen 9 en 17 uur kunnen
mensen nog voedselpakketten
voor Slovenië inleveren bij het
Eyckhagen College in Land-
graaf.

" Toon Hermans

" Til Vandermühlen, jubi-
laris van St.-Sebastianus. za. 25/1: La Traviata, opera van Giu-

seppe door Opera Zuid.- di. 28/1: Toon Hermans met zijn nieu-
we one man show 'Ik heb je lief.- wo. 29/1: 'On the Razzle', Engelstalige
komedie van Torn Stoppard door Lam-
da.

SITTARD:

WEERT- vr. 24/1: Jenny Arean in haar pro-
gramma 'Het Huishoudschoolsyn-
droom' (20.15 uur).
- za. 25/1: Het Groot Niet Te Vermijden
Dans/Show Orkest met de tweede muzi-
kale theatershow 'Livefrom Rotterdam'
(20.15 uur).
- di. 28/1: cabaretierLuk Wijns met zijn
soloproduktie 'Vuil spel' (20.15 uur).
- wo. 29/1: 'Volksmuziek,kunstmuziek'
door het Kamerkoor Studium Chorale
onder leiding van Eric Hermans (20.15
uur).

AKEN:
- do. 23/1, za 25/1 en di 28/1: 'Die Physi-
ker'. Friedrich Dürrenmatt (19.30 uur).- vr. 24/1, zo. 26/1 en wo. 29/1: Die Affa-
re Rue de Lourcine', Eugène Labiche.- vr. 24/1, zo. 26/1 en wo 29/1: Die ver-
kaufte Braut, Bedrich Smetana (vrijdag
en woensdag om 19.30 uur en zondag
om 15 uur).

Tenzij anders aangegeven begtn-
nen alle voorstellingen om 20.00
uur.

TREEBEEK

" Drumfanfare showband Anto-
nius houdt op zondag 26 januari
om 14.30 uur éen concertmiddag
in Chalet, Komeetstraat 25a.
Mmv. Jachthoorn- en trompet-
terkorps Edelweiss Heksenberg
en korps Lucia uit Beek.

# Prins Rob I van Kunder

Gouden schutter

" Het IVN maakt zondag een
dagwandeling in de omgeving-
van Mheer. Vertrek om 9 uur
vanaf de parkeerplaats Aker-
straat, tegenover De Zeekoelen
of om 10 uur aan de kerk in
Mheer. Carpooling mogelijk. In-
formatie: ©045-250565.

BRUNSSUM

Rob Nilwick (25) is uitgeroepen
tot prins Rob I van de CV De
Kaatboere Kunrade. Prins Rob
houdt op zondag 26 januari van
15.11-17.11 uur receptie in het
Kunderhoes.

In Ransdaal zwaait prins Kasper
I (Donners) sinds afgelopen za-
terdag de scepter over de CV De
Wuif.

" In De Burcht wordt zaterdag
van 10 tot 14 uur een rommel-
markt gehouden. Informatie:
-.045-257513.

- do. 23/1: 'Douwe Zingt...', nieuw Ne-
derlands chansonsprogramma door
Douwe Heeringa en Kompagnie.
- vr. 24/1: lUie en Ollie, theater clowns.
Een familievoorstelling (19 uur).
- za. 25/1: BZN jublileumconcert 'Con-
gratulations'.
- zo. 26/1: Top Vier I, concert met me-
dewerking van de Koninklijke Harmo-
nie van Thorn en de Koninklijke Har-
monie O en U.
- ma. 27/1: inleiding op de opera La
Traviata doorCornelis Schell.- di. 28/1: 'Het zwanenmeer', klassiek
ballet door het Litouws Ballet.
- wo. 29/1: theaterconcert door Frank
Boeijen.

ROERMOND

" D66 houdt vanavond om 20.30
uur openbaar fraktieberaad in
café Oberye.* Het gouden paar van de Wal-Drenth.

Foto: CHRISTA HALBESMA.

" De biologische school AOC
Limburg, Heldevierlaan 12,
houdt zaterdag van 11.30-13.30
uur open dag.

" Omdat het vaak onmogelijk is
om genoeg muzikanten bij el-
kaar te krijgen om een gouden
bruiloft op te luisteren, heeft
harmonie St.-Joseph Heerler-
baan besloten om eenmaal per
jaar een concertmiddag op te
dragen aan de Heerlerbaanse
gouden paren, in gemeenschaps-
huis De Caumerbron.

" De Stichting Senioreneduca-
tie, Gerard Doustraat 2, Heerlen,
start begin maart met cursussen
koken, sociale redzaamheid en
medicijngebruik. Aanmelding
tot 15 februari. Informatie:
&045-213666.

" De Sloveense dansgroep Ni-
zozemska houdt zaterdag de
jaarlijkse feestavond in het Cor-
neliushuis te Heerlerheide. Kaar-
ten a vijf gulden in voorverkoop
verkrijgbaar. Informatie:
©221838/218150/351773/319272.

" Het IVN maakt zondag 26 ja-
nuari een dagwandelening door
de Eifel. Vertrek om 9 uur per ei-
gen vervoer aan de Groene
Boord of om 10 uur bij de kerk
van Rott. Ook niet-leden kunnen
gratis aan de wandeling deelne-
men. Informatie: ©045-316388.

" Erwtje zonder Ouwe Leem
treedt zondag om 21.30 op in café
Willy's Inn op het Kerkplein.

" Donderdag 6 februari wordt
om 20 uur in dé aula van de bi-
bliotheek, Raadhuisplein 20, een
lezing gehouden over de reli-
gieuze thema's in het werk van
Heinrich Heine. Spreker is prof.
dr L. Meulenberg, hoogleraar
kerkgeschiedenis aan de UTP.
Gratis toegang.

HOENSBROEK

" CV De Klotsköp houdt zater-
dag vanaf 10 uur een rommel-
markt in gemeenschapshuis
Mariagewanden, Zandbergsweg
16. De opbrengst is voor carna-
valsfeesten voor de jeugd en de
ouderen uit Mariagewanden.

KERKRADE - Het 375 e be-
staansjaar van de Schuttersbroe-
derschap St.-Sebastianus te
Kerkrade wordt op zondag 26 ja-
nuari ingeluid met het Patroons-
feest, geheel in het teken van het
50-jarig lidmaatschap van vereni-
gingsnestor Til Vandermühlen.

Vandermühlen trad in 1942 toe
tot de Broederschap en werd
meteen secretaris. Het geslacht
Vandermühlen is al 177 jaar
lang, van generatie op generatie,
lid van de' Broederschap. De
dubbele gouden jubilaris is een
zeer actief verenigingslid en
zorgt ervoor dat de eeuwenoude
tradities van de Broederschap
gehandhaafd blijven. Hij stelt al-
le activiteiten te boek om de his-
torie van zijn vereniging voor het
nageslacht te bewaren.
Voor de levende en overleden le-
den van de Schuttersbroeder-
schap wordt zondag om 10 uur
de mis opgedragen in de Deke-
nale kerk. In grand café Puccini,
Markt 54, volgen een koffietafel,
een korte vergadering en de hul-
diging van de jubilaris. Daarna
receptie van 12.45- 13.30 uur. " Het Centrum Beroepsoplei-

dingen Hoensbroeck, Zand-
bergsweg 111, houdt zaterdag 1
februari van 10-16 uur open
dag, vooral voor WAO'ers die
een nieuw beroep willen leren.
De opleidingen duren twee jaar.
Informatie: ©045-239670.

" Kruisboogschutterij St.-
Sebastianus Bleijerheide viert
zaterdag de 128 epatroonsdag
met om 10 uur een mis in de pa-
rochiekerk, om 13.30 uur een
rondgang door de wijk en om
20.30 uur een feestavond in ver-
enigingslokaal 't Patronaat.

" De EKPV houdt zondag van
14 tot 17 uur een ruilmiddag in

KERKADE

houden paar
ranz en Willy van de Wal-Drenth, Kruisbergstraat 74 in Brunssum

lS..en op zaterdag 25 januari hun gouden huwelijksfeest. Van
-30-20.30 uur houdt het paarreceptie in Chalet Treebeek, Komeet-lra-at 25a, Brunssum.

Cursus voorstiefgezinnen
wkRLEN - HetRiagg begint maandag met een cursus voor ouders
".e nieuw gevorjnde gezinnen. Onder de titel 'Samen verder met een
tic Uvv Sezin', moet de cursus ouders de mogelijkheid geven informa-
v 0°~ te doen en met elkaar van gedachten te wisselen over de op-
-lie, gen net contact met eigen kinderen en stiefkinderen in een
be w gevormd gezin.
Z\ 3nUrsus wordt °P tien achtereenvolgende maandagen van 19.30 tot
ga., uur gehouden in het gebouw van het Riagg. Informatie en op-ve: &045-700440.

Nieuwe dirigent
HEERLEN - Harmonie St.-
Joseph Heerlerbaan nam op 5 ja-
nuari na zeven jaar afscheid van
dirigent Harry Schaeps. Hij
wordt opgevolgd door Guido
Swelsen. " Prins Kasper I van

Ransdaal

ONDERBANKEN

" In gemeenschapshuis 't
Kloeëster te Schinveld vindt
vandaag van 11 tot 12 uur een in-

streeksgewijs

Waanidee over besmetting spookt door Mechernich

Dorpsrei rond eerste
Duitse aids-tehuis

De 'Maarden' hebben de eerste aids-patiënten het
Duitse Eifeldorpje Mechernichal 'uitgepest'. „Ja, nog

voordat ze gekomen zijn. Want in het geplande
verzorgingstehuis voor aids-patiënten was eveneens

een zelfstandige woonvoorzieningvoor niet
bedlegerigen voorzien. Dat plan zullen we binnenkort

- als compromis in de discussie tussenvoor- en
tegenstanders - opgeven. In de hoop de

verpleegafdeling van het tehuis alsnog tekunnen
realiseren." Directeur Helmut Webervan

verpleegkliniek 'Communio in Christo' verklapt
daarmee zijn strategie hoe hij binnenkort de politieke

barricades hoopt te slechten die tegenstanders
opgeworpen hebben om het inmiddels vergevorderd

plan voor de bouw van een 300 bedden tellend
verpleegoord speciaal voor aids-patiënten te

dwarsbomen. Want de komst van dekliniek blijkt op
fel verzet te stuiten bij een deelvan het 6.000

inwoners tellende Mechernich. Welk deel is niet
bekend. Weber: „De tegenstanders werken in het

geheim. Het zijn lafaarden, ze durven niet recht voor
hun mening uit tekomen." Hoede middeleeuwse

opvatting over dé ziekte van de twintigste eeuw het
afgelegen enrustieke heuveldorpje Mechernich

dreigt te splijten.
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De beheerder heeft alle activiteiten
na 1 juli afgezegd. Maar pastoor J.
Custers, voorzitter van het verant-
woordelijk bestuur, geeft de moed
nog niet op. „Voor mij is de zaal nog
lang niet dicht."

wordt met de private partners, is de
aanleg van een parkeergarage op de
plek waar nu nog het marmeren
kantoor staat.

Voorlopig nog te warm om te schaatsen

Spuiten van ijsbanen
verschilt per plaats

KERKRADE - De Kerkraadse club
van modelbouwvliegers, KLC'7O,.
wil een terrein van de gemeente.De
verenigingkan in Kerkrade nergens
terecht met de radiobestuurde
mini-vliegtuigen. De club heeft een
plek bij de Hamstraat op het oog.
De gemeente bekijkt of de vlieg-'
tuighobby daar voortgezet kan wor-
den.
KLC'7O heeft lange tijd gebruik ge-
maakt van het lege industrieterrein
Dentgenbach. Toen dit vol raakte
en de vereniging moest wijken,
konden de leden niet meer vliegen.

„We kunnen nu nergens terecht. Af
en toe gaan we naar een terrein in
België van een bevriende vereni-
ging", zegt voorzitter Jo Koullen.
Aanvankelijk kreeg KLC te horen
dat er geen geschikt terrein was in

Modelvliegers vragen
Kerkrade om terrein

Kerkrade. Maar de vliegers hebben
de gemeente voorgesteld het gebied
tussen de Hamstraat en de Parallel-
weg te bekijken als mogelijke loka-
tie. Koullen: „We hebben maar een
halve hectare nodig. Dat gebied is

34 hectare groot."
De gemeenteKerkrade onderzoekt
of het gebied inderdaad door KLC
gebruikt kan worden. De grond is
voor de gemeentevan belang in de.
onderhandeling met de boeren in
het gebied van De Beitel-Locht. Als
daar een industrieterrein gereali-
seerd wordt, dan zullen eerst de
boeren ter plaatse moeten verhui-,
zen. De landbouwers zullen echter
pas weggaan, als zij elders grond
kunnen krijgen. Die grond zou het
gebied kunnen zijn, datKLC op het
oog heeft.

SlapenGemeenschapshuis vergat afdracht aan belastingen

" Bij de Volksuniversiteit in
Geleen denken ze die mensen
met de cursus 'Slapen kun je le-
ren' weer op het juiste (slaap)
spoor te krijgen. Uiteraard is
het onmogelijkom vooraf te be-
loven dat dat ook lukt, maar «
weet, wie niet waagt... Morgen-
avond, vrijdag, begint de cur-
sus om half acht met een inlei-
dende lezing waarna een paar
eenvoudige ontspanningsoefe-
ningen wordt gegeven. Wie
daarna de smaak te pakken
heeft kan zich inschrijven voot
acht lessen. En we hopen het
niet voor hem, maar mocht V
tijdens de lezing van meneer
Suyker in slaap vallen, dan
weet v in ieder geval dat zijn
betoog hout snijdt...!

Toilet

" Goeiemorgen? Lekker uitge-
slapen? Niet? Lees dan maat
even verder. Want slapen kun
je leren. Nu kennen wij mensen
die dat niet meer hoeven te le-
ren, want zij slapen de hele dag
door. Of komen zó slaapver-
wekkend voor de dag dat wij er
moe van worden, dus wat dat
betreft wast de ene hand de an-
dere. Maar goed, er zijn dus
mensen die 's nachts niet kun-
nen slapen. Wie niet met deze
handicap worstelt, kan zich
moeilijk voorstellen wat dat is,
om de hele nacht te liggen woe-
len, draaien en piekeren. Want
slaapproblemen en -stoornissen
kunnen een behoorlijke aanslaQ
plegen op het welzijn van dege-
ne die ermee in zn maag zit.

Carmelhof balanceert
op rand van afgrond

HEERLEN - Het vriest. Maar nog
lang niet hard genoeg om buiten te
kunnen schaatsen. Voorlopig wor-
den er dan ook nog géén ijsbanen
gespoten. Als er gespoten wordt,
dan komen in Heerlen en Bruns-
sum het spuiten en de waterkosten
voor rekening van de mensen die
willen schaatsen. Maar in Kerkrade
en Landgraaf spuit de brandweer
en betaalt de gemeente het water.

„Het moet enkele dagen achter el-
kaar minimaal min vijf graden zijn
overdag. Nu is het nog te warm. Als
je nu zou spuiten, zou het ijs over-
dag wegsmelten", zegt een woord-
voerder van de brandweer in Kerk-
rade. Hij vertelt wel al enkele tele-
foontjes te hebben gekregen van
mensen die de ijzers onder willen
binden. „Het spuiten gebeurt bij
ons op aanvraag. De commandant
beslist of we ergens gaan spuiten.
En het water wordt betaald door de

gemeente", aldus de brandweer-
man.

Vroeger spoot de brandweer ook in
Heerlen ijsbanen onder. Later is dat
via Openbare Werken geregeld en
nu houdt de dienst Welzijn zich be-
zig met de ijspret. Hans Janssen
van Welzijn: „We laten het initiatief
over aan de particulieren. Wij kun-
nen wél slangen uitlenen en een
standpijp met een watermeter kan
ook geregeld worden. Maar het wa-
ter betalen de initiatiefnemers zelf.

In Brunssum is het onduidelijk of
het spuiten geregeld wordt door de
brandweer danwei de gemeente.
Brandweerman Claessen weet het
niet. Wel is duidelijk dat de water-
kosten op de gebruikers worden
verhaald. „Het is al zeker twintig
jaar niet meer voorgekomen dat er
gespoten is in Brunssum. Ik weet
alleen dat de voetbalvereniging
Langeberg zelf spuit. Daar vraagt
men entree voor de ijsbaan, waar-
van de waterrekening wordt be-
taald", aldus Claessen.

Slapen (2)

Pastoor Custers, die al 26 jaar ver-
bonden is aan de parochie O.L.
Vrouw van de Berg Carmel (Leen-
hof), vindt dat er veel te paniekerig
gereageerd wordt op de geruchten
van de sluiting. „Als er nog -een
beetje gevoel voor de medemens
bestaat, blijft dezaal open", zegt hij.

van uit dat y,oor betalingen aan inci-
dentele medewerkers en hulpen
zoals kelners en dergelijke geen be-
lastingafdracht verschuldigd was.
Over de laatste vijf boekjaren is de
schuld opgelopen tot zon 35.000
gulden.

„Ik heb weinig verstand van zulke
zaken", geeft de pastoor toe. „De
belastingdienst heeft onze boeken
gecontroleerd en geen onrechtma-
tigheden gevonden. Behalve dan
dat er geen loonbelasting en sociale
premies zijn betaald. De vijftiendui-
zend gulden die wij gereserveerd
hadden voor het opknappen van de
vloer gaan nu naar de belasting-
dienst. Die is, zover ik begrepen
heb, akkoord gegaan met dit be-
drag. Want meer hebben we toch
niet."

De oorzaak van het oplopen van de
belastingschuld ligt in de onwe-
tendheid over arbeidsverhoudin-
gen. Jarenlang ging het bestuur er

Oorzaak

VALKENBURG - Wethouder Ver-
hoeven van Voerendaal is benoemd
tot lid van de adviesgroep voor de
muziekschool Valkenburg. De Val-
kenburgse wethouder René Simons
is voorzitter van de groep dieverder
bestaat uit vice-voorzitter Jaminon
van de Culturele Raad Vaals, me-
vrouw Rompelberg van de afdeling
Welzijn in Wittem en een nog aan te
wijzen vertegenwoordiger uit Mar-
graten. Het beheer van de Valken-
burgse Muziekschool is onderge-
bracht bij de afdeling Welzijn van
Valkenburg. De bestuurscommissie
is daardoor komen te vervallen. Min
of meer ter vervanging is nu een ad-
viesgroep samengesteld waarin de
aangesloten gemeenten, docenten,
muziekcorpsen en ouders zijn ver-
tegenwoordigd.

Adviesgroep
muziekschool
Valkenburg

Draagtas
verraadt
inbreker

Van onze verslaggever

"Je uiooT-. in Heerlen en hebt
een winkel in Kerkrade. Zowel
voor je huis als voor het bedrij!
word je geacht zuiveringsrech-
ten te betalen. Een Heerlense
dame vond het echter niet juist
dat zij voor enkele toiletspoelin-
gen en een pot koffie per dag in
haar Kerkraadse zaak even
hoog werd aangeslagen als een
normaal gezin. Dus stapte ze
naar de gemeente. Daar kreeg
ze te horen: 'Okee, we doen et
wel iets van af. Gedifferen-
tieerde tarievenheffing heet
zoiets.

Huur

" Het ABP verlaat het grijze kantoor op het DSM-terrein,links op defoto.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Parkeergarage Honingman onzeker

ABP gaat weg van
oud-DSM-terrein

Het is namelijk onzeker of de ge-
plande parkeergarage op de hoek
Honingman.Stationsstraat door
kan gaan. ,Het flatcomplex Op de
Geer zal daar grote geluidhinder
van gaan ondervinden.

Hinder

Dansorkest (2)

"De nacht is niet alleen van de
inbrekers. Als (bijna) iedereen
slaapt hebben ook poezen en
katten vrij spel. Miljoenen kat-
ten zwerven 's nachts door Ne-
derland. Ook in Kerkrade
wordt er flink gemiauwd in het
donker. Een inwoner uit de
buurt Feldbiss stoort zich aan
de hoeveelheid loslopende kat-
ten in en om zijn tuin. Hij heefl
de gemeente Kerkrade zelfs ver-
zocht om maatregelen te tref-
fen. 'Gaat het over de katten-
Dan moet u bij mijn man zijn,
want ik hou van katten', ant-
woordt de echtgenote van de
geïrriteerde man aan de tele-
foon. De man in kwestie laat
echter meteen weten geen kat-
tenhater te zijn.

Dansorkest (1)

'Luidruchtige'
dief gepakt

BRUNSSUM - De politie heeft
gistermorgen een 26-jarige inwo-
ner van Brunssum aangehouden
die enkele uren eerder twee
auto's had gekraakt.

De man stal dinsdagnacht om
vijf uur bij het ziekenhuis in
Brunssum een radio uit een auto
en tegen acht uur herhaalde hij
die daad bij een voertuig dat ge-
parkeerd stond aan de Tegel-
straat.
De dief ging nogal luidruchtig te
werk: met een baksteen verniel-
de hij een ruit van de auto waar-
na hij zijn slag sloeg.
De politie kwam de dader op het
spoor nadat een getuige een
goed signalement had kunnen
geven. De man heeft beide auto-
kraken inmiddels bekend.

Voor de vierhonderd gebruikers
van de Carmelhof, vertegenwoor-
digt in drie verenigingen en een
zangkoor, betekent de nieuwe situa-
tie: meer huur betalen, wil men slui-
ting voorkomen. Daarover is ook
pastoor Custers duidelijk. „Helaas
is het niet anders. Als ze dat niet
kunnen of willen, dan sluiten ze in
wezen de Carmelhof zelf."

Gisteren heeft het kerkbestuur een
gesprek gehad met wethouder Gy-
bels over het eventueel voortbe-
staan van het gemeenschapshuis
aan de Heerlenseweg.

Ondanks het gematigde optimisme
van de pastoor heeft de beheerder
van de Carmelhof alle activiteiten
en geplande bruiloften en partijen
na 1 juliafgezegd. „Dat klopt", zegt
Custers. „Maar desondanks blijft
ons streven om de zaal open te hou-
den. Anders geloof ik niet meer in
de welzijnszorg van Rijk en ge-
meente.'"

tenaren ondergebracht worden.
Afgezien van het hoofdgebouw be-
schikt het pensioenfonds nog over
een rij andere panden in de binnen-
stad.
De gemeente overweegt, zoals eind
vorig jaar al werd aangekondigd,
om (een deel van) het DSM-terrein
te gebruiken voor parkeren.

HEERLEN - Het ABP verlaat het
'marmeren' kantoorgebouw op het
voormalige DSM-terrein in Heerlen.
Het huurcontract met de gemeente,
dat afloopt per 1 januari 1993, wordt
definitiefniet verlengd.

Het ABP bekijkt nog waar de amb- Een van de varianten diebesproken

Heerlen heeft al een groot aantal
woningen aangekocht, die gesloopt
moeten worden voor die parkeerga-
rage. De resterende woningen wil
Heerlen onteigenen. Het is nog niet
bekend wat met dit gebied gebeurt,
als deze parkeergarage uit de plan-
nen geschrapt wordt. Er wordt aan
gedacht om ook hier kantoren te
bouwen.

HEERLEN - Het feit dat hij zijn
plastic draagtas tegen de auto had
ïaten staan, is een autokraker gister-
morgen noodlottig geworden. De
politie, die door buurtbewoners was
gewaarschuwd dat iemand zich ver-
dacht ophield bij geparkeerde
auto's bij De Heugden, ging een
kijkje nemen. Eerst zag de politie-
patrouille een Fiat waarvan een ruit
was vernield, een eindje verderop
stond een Mitsubishi met ernaast
een plastic draagtas. De politie on-
derzocht de wagen en vond de in-
breker er in. Hij was in het bezit van
een hamer en een zaklantaarn. De
27-jarige man is achter slot en gren-
del gezet.

trouwen. „Ik heb onze familie
met een brief over de amoureuze
plannen van opa maar op de
hoogte gesteld."

Zijn dagen vult hij met schilderen. Wonen doethij in
de voormalige garage, annex werkplaats. Zijn

aangrenzendwoonhuis heeft de Brunssummer Hein
Sepaniak (61) blijvend ingericht als expositieruimte
voor amateurschilders. In woonkamer, slaapkamers,
gangen, trappenhuis en overloop prijken permanent
doeken en aquarellen. Telkens is het weer een andere

exposant of groep die een maand langin dekijker
'hangt. Ditmaal is het schildersgroep Entre Nous uit
Hoensbroek. Het Kijkraam zoals Hein zijn galerieaan

deAkerstraat noemt, is tot en met januarivan het
volgend jaarvolgeboekt. Dat schenktvoldoening aan

de man wiens leven hoofdzakelijk bepaald wordt
door verf. Ook al kwam in het verleden het meeste

daarvan op kozijnen terecht.

Van onze correspondent
PETER HEUSSCHEN

Bij het aanschouwenvan de ake-
lig kale ruimten van het herkre-
gen woonhuis kreeg Hein een
idee. „Ik heb al mijn schilderijen
die ik in de loop der jaren ge-
maakt heb, tegen de muur ge-
hangen en een wethouder een
toespraakje laten houden. Met
ongelooflijk succes. De helft van
mijn werk was ik binnen een
maand kwijt."

Hein besloot de garage tot een
permanent atelier om te dopen.
De kanteldeur werd een raam,
waar nu zijn schildersezel staat.
Van deze plaats heeft Hein met-
een zicht op mensen dieeen der.
Maar daar is nu geen plaats
meer, want het staat er vol met
nieuwe schilderijen van mij.
Daarom ben ik maar hier gaan
slapen."

Idee

andere woning vertrokken was.
Ook de huisraad was 'vertrok-
ken.

" Hein Sepaniak tussen de kunst in zijn huis. Zelf woont hij in de garage.
Foto: KLAUS TUMMERS

Brunsummer (61 jaar) woont zelf in de garage

Hein Sepaniak ruimt
huis voor kunstenaars

Les
Bij terugkeer in Nederland
maakte Hein wederom kozijnen
weersbestendig en hij vond op
een dag zijn oproep voor militai-
re dienst in de bus. Dan maar
liever vervangende mijnarbeid.
Zes jaar lang snakte hij onder-
gronds naar de verflucht en de
zon. Ondertussen volgde hij in
het Brunssumse Unitasgebouw
tekenlessen bij leraar Van der
Lubbe, die door omstandighe-
den een baantje bij de afdeling
mijnschade had en 's avonds
mijnwerkers leerde hoe ze de
grafietstift moesten vasthouden.
„De cursus duurde drie jaar. La-
ter heb ik nog vier jaar privéles
gehad bij Van der Lubbe", zegt
Hein.

Hein Sepaniak ontpopte zich na
een aantal jaren tot zelfstandig
ondernemer. Zijn schildersbe-
drijf bestond twaalf jaar en werd
tenslotte gesaneerd. Zijn huwe-
lijk werd met de dag slechter.
Frustaties daarover schilderde
hij in de weekenden van zich af.
Vervolgens hing die produkten
aan de wand en verkocht ze ook
nog.

Na die eerste expositie gaf Hein
in zijn Kijkraam de kans aan de
surrealistische schilderLeo Pee-
ters. Die verkocht helemaal
niets. „Ik heb Leo gezegd dat hij
met beide benen op de grond
moet blijven staan. Niet meteen
astronomisch hoge bedragen
gaan vragen voor jewerk. Zeker
niet als je nog helemaal onbe-
kend bent."

" Ze bestaan nog, de onverbe-
terlijke optimisten die zelfs ,T:
een verschrikkelijke regenbn
de zon zien schijnen in het u>a'
ter. Die zelfs tijdens de mees
hopeloze aller kwakkelwinteï'
aan hun water voelen dater »*
jaar wel een elfstedentocht vel'
reden zal worden op de Fries
waterwegen. Zo iemand is K^e
Savelkoul uit Obbicht. Als voor'

bereiding op een elfstedentod1
reed hij onlangs een maratho
op de Geleense ijsbaan. Nif
zonder succes; hij werd tweed
na Jacques Quix uit Niew^j
stadt. De ideeën van Savelko^^zijn niet zo gek als ze misschie1

lijken, want juist deze u>ee
heeft de vorst ingezet. En weer
profeten voorspellen in februf:ri strenge vorstperioden. Wl

weet...

Elfstedentocht

" Hoe erg is de situatie daar ifl
de Felbiss? 'De omwonenden
hebben legio katten hier. %e
schijten en zeiken al mijn plan-
ten in .de tuin kapot. Dat kost
me duizenden guldens. En **wil dat de vogels in mijn turf
blijven komen. Maar 's nachts,
's nachts dan heb je een heet
dansorkest', aldus de katten-
liefhebber. Hij heeft inmiddels
ook enkele maatregelen op he:
oog. 'Je kunt de katten aanli)'
nen en vast hangen aan een
paal of gewoon binnenhouden-
Ik vind ook dat je voor katten
belasting moet betalen, net of
dat met honden het geval ff'
zegt de man in kwestie. Z .'Jverzoek wordt op dit moment
bekeken op het gemeentehuis.

Want dat doet Hein ook: De ex-
posanten met raad en daad bij
staan. Tenminste voor zover dat
in zijn vermogen ligt. „Ik pro-
beer de amateurschilders met
het beschikbaar stellen van mijn
huis te helpen. Want zij vallen
toch altijd tussen wal en schip,
of niet? Daarnaast merk ik dat
het 'gezien worden' voor veel
mensen stimulerend werkt. Dat
schenkt mij nu weer voldoe-
ning."

BRUNSSUM - Dat Hein Szcze-
paniak (het onuitspreekbare
Poolse zcz werd naderhand uit
de naam verwijderd) niet naar de
kunstacademie kon, had gewoon
met geld te maken. „Hein, dat
kan ik niet betalen, zei mijn va-
der. Als je toch met verf wilt
klodderen, dan word je maar
huisschilder."
Zo ging dat aan het einde van de
oorlogsjaren in een doorsnee
mijnwerkersgezin. Artiest, zo
noemden ze Hein al op jonge
leeftijd. Steeds tekenend en
schetsend als de andere gezinsle-
den naar de speelkaarten grepen.
„Ik had een hekel aan dat spel
dat steevast na het avondeten ge-
speeld werd. Daarom bood ik
telkens aan om af te wassen. Kon
ik daarna tenminste mijn eigen
gang gaan."

In de. tot woon- en slaapkamer
omgebouwde garage vertelt
Hein Sepaniak met graagte over
zijn leven.Kijkt wat wrokkig om
naar zijn huwelijk dat toch al een
hele poos geleden strandde. Die
wrok heeft onder meer te maken
met zijn gedwongen verhuizing
naar een sta-caravan, waar later
zijn beide dochters de huissleu-
tels kwamen brengen met de
mededeling dat mama naar een

Reis
De voorliefde voor het tekenen
belette Hein niet om op 18-jarige
leeftijd het gezeldiploma huis-
schilder te halen. Hij was daar-
mee de jongste die het begeerde
papiertje behaalde bij zijn werk-
gever. In zijn vrije tijd plakte hij
half Brunssum dicht met nieuw
behang. Het geld wat hij daar-

aan de wederopbouw van het na-
oorlogse Duitsland.
Voor hij zijn Jawa bij de over-
blijfselen van de Griekse tempel
stalde, bezocht hij even zijn
grootvader die nog in Polen
woonde. Hein constateerde met
plezier dat zijn bejaarde grootva-
der heimelijk van plan was met
een veel jongere dienstmaagd te

mee verdiende stak hij in een
Jawa motorfiets waarmee hij
zich op pad begaf.

Hein wilde de wereld zieq. De
Griekse oudheid en mythologie
had hem zo te pakken gekregen
dat hij per se naar het Parthenos
op de Atheense Akropolis wilde.
De vierhonderd gulden spaar-

geld hield hij angstvallig in zijn
zak als een soort reserve. „Daar-
om verdiende ik er onderweg
geld bij. In het ineengestorte
Duizendjarig Rijk kreeg hij voor
elke twee stenen die hij schoon-
kapte, een Pfennig. Een genatu-
raliseerde Nederlandse Pool op
wereldreis die tussen de Trüm-
merhaufen kortstondig meehielp
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Van onze correspondent

LANDGRAAF - Het kerkelijk gemeenschapshuis Carmelhof
aan de Heerlenseweg in Landgraaf verkeert in financiële pro-
blemen. Door een hoog opgelopen belastingschuld dreigt slui-
ting.

oostelijke mijnstreekf i
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Van onze correspondent
THEO KEYDENER

lotto
lj'lotto 3a: Winnende getallen: 7 - 10 -C,33 -34 - 35. Reservegetal: 38. Aantal
ür^emers: 451.211. Beschikbaar voorCji?en: f. 766.056,25.

pc' 3a: Winnend getal: 553347.C^al deelnemers: 221.188. Beschik-
\? Voor prijzen: f. 132.713,20. Extra
üui,en zyn gevallen op: 504654.
\ '«e midlotto: Trekking A: 3 - 6 - 17 -. a32 - 47. Reservegetal: 38. Trekking.. V 10 - 13 - 21 - 29 - 48. Reservegetal:
(Q^Piel 77: 4680585.a«r voorbehoud)

EINDHOVEN - Via een 5-2 zege -0-1, 3-0, 2-1 - won Tilburg Trappers
de bekerfinale van Meetpoint/
Eaters. Opnieuw bleven de Geleen-
denaren in met lege handen staan.
In het ijshockeyspektakel in de uit-
verkochte Philipshal was het Til-
burgse team duidelijk de betere
ploeg. Eaters-coach Stewart lag
daarentegenniet wakker van de ne-
derlaag. „Het is wel jammervoor de
jongens. Het zou leuk geweest zijn
als we de beker mee naar Limburg
genomen hadden. Ze hebben er
voor geknokt, maar verloren. Mijn
gedachten zijn nu reeds bij de ko-
mende competitiewedstrijden",
sprak Stewart.
De spelers Mollen en Franke waren
wel teleurgesteld. Franke: „In de
eerste periode waren wij de baas.'
De tweede was voor Tilburg en de
laatste twintig minuten waren we
aan elkaar gewaagd en had Tilburg
meer geluk".
Christer Mollen „Ik ben er gewoon
kapot van. En ook bij de jongens is
de teleurstelling groot."
Na tien seconden kreeg de Neder-
landse topscorer Rik Boh zijn eerste
kans. Hij faalde. Geleen nam toch
de leiding na 58 seconden. Het duo
Houben en Brent speelde Joep
Franke vrij: 1-0. Tilburg bleef ner-
veus verder spelen, maar de ge-
creëerde kansen werden door de
Eaters niet benut. Halverwege de
eerste periode kwamen deTilburge-
naren pas in hun spel. Twee maal
scoorden de Brabanders in de slot-

sport kort
"BUSREIS - Bij voldoende be-
langstelling gaat zondag een bus
met Fortuna-supporters naar
Utrecht. Aanmelden tot vrijdag
18.00 uur bij mevrouw Douven,
Vaart 11 in Oirsbeek of de heer
Brassé, Jupiterstraat 38, Geleen.

" SQUASH - Voor de Neder-
landse squash-kampioenschap-
pen, die vanavond starten in
Zoetermeer, is nu ook een derde
speler van squash-club Maas-
tricht geplaatst. Hans Frieling
zal als zesde geplaatste speler
aan dit NK beginnen.

Krajicek bij grote vier
Twintigjarig servicekanon evenaart Tom Okker

MELBOURNE - Het verschil in lengte is twee centimeter.
Gisteren in Flinders Park was Richard Krajicek echter in alle
opzichten groter dan Michaël Stich, de winnaar van Wimble-
don 1991, de nummer vijf van de wereldranglijst. Krajicek kon
tegenslag verstouwen, terugkomen uit minder gunstige posi-
tie, twijfelachtige ballen gemakkelijker aanvaarden. Kortom
Krajicek hoort na zijn zege (5-7; 7-6; 6-7; 6-4 en 6-4) bij de grote
vier van Melbourne, samen met Stefan Edberg, Jim Courier en
Wayne Ferreira, die de 'oude' John McEnroe niet liet ontsnap-
pen uit zijn op jeugdigedynamiek gebaseerde greep.

Jim Courier is Krajiceks volgende
tegenstander, maar dat is een pro-
bleem voor later. „Ik ging ervan uit
dat ik de derde ronde zou halen,
maar ik heb geen moment verder
gekeken dan mijn partij tegen
Chang. Alles wat ik meer zou berei-
ken, was voor mijn gevoel bonus."

„Ik voelde geen druk vóór de wed-
strijd. Die last komt misschien over
een paar maanden, of bij een ko-
mend toernooi. Stich was gewoon
devolgende wedstrijd van Melbour-
ne, tegen een man van wie ik mijn
vorige drie partijen had verloren.

Daarom isKrajicek ontspannen aan
zijn partij tegen Stich begonnen.

meer gebeuren. Flushing Meadow
is voor mij een keerpunt geweest."

Krajicek dacht dus dat de eerste
drie sets ook niet aan Stich onopge-
merkt voorbij gegaan waren. Hij
had gelijk, al liet de Duitser het iets
minder nadrukkelijk merken. Kraji-
cek krijgt in die situatie een wat
sloffende tred, Stich doet net alsof
hij mr Fitness zelf is. Ook in die lis-
ten trapt Krajicek niet meer.

„Ik behoefde maar één ding te
doen, een goede service te slaan en
te proberen hem onder druk te hou-
den. Ik heb niet getwijfeld, in de
eerste set schoothet even door mijn
hoofd dat verlies niet noodzakelijk
was, maar het duurde tot de voor-
laatste game van de vijfde set eer ik
dacht dat ik zou kunnen gaan win-
nen."

Krajicek voelt zich op zijn plaats in
dat elitegroepje. Er is geen angst
voor een komende tegenstander.
Zijn doel heeft hij meer dan bereikt,
hij kent zijn kwaliteiten en zijn
kracht. „Vorig jaar heb ik tenslotte
ook van spelers als Edberg en
McEnroe gewonnen.

Kr_yicek begon met zijn beste ten-
nis, maar liet wat kansjes liggen in
de eerste set. Twee keer had hij
twee breekpunten tegen Stichs op-
slag, het leverde hem geen punt op,
want in het prille begin van de
strijd had Stich nog de macht iets
extra's te doen op belangrijke mo-
menten. Ook aan het einde van de
set, toen hij van twee kansen op de
opslag van Krajicek de tweede -en
dus punt en set- pakte.

Volwassen Courier
In Melbourne heeft Richard Kraji-
cek het niveau van Torn Okker, hal-
ve finalist, 21 jaar geleden, geëve-
naard. Nog één stapje en hij kan
zich helemaal met Okker meten, die
in 1968 als enige Nederlander in
New Vork de finale van een Grand-
Slamtoernooi bereikte. Okker ver-
loor toen in een marathonpartij van
Arthur Ashe met 12-14, 7-5 3-6 6-3
3-6.

Morgen staat Courier als laatste hin-
dernis naar dat punt. „Het zal heel
anders worden dan tegen Stich, om-
dat hij achterin blijft. Aan één kant
getnakkelijker voor mij, aan de an-
dere kant veel moeilijker omdat hij
veel beter retourneert, maar ik zal
proberen mijn eigen tennis te blij-
ven spelen."

Niemand zal meer van Richard Kra-
jicekverwachten na negen overwin-
ningen, vijf in het enkelspel en vier
met Siemerink in tien dagen Mel-
bourne. " Richard Krajicek, Nederlands nieuwste tennisidool. Foto: ANP

voetbalcijfers

- Het succes vanI^Us Hiddink met zijn Valencia
fyM vooralsnog geen grenzen.
La,U ondanks zijn 4-2-nederlaag

«et slechts met 30.000 toe-j^ouwers gevulde Camp Nou-
van Barcelona, bereikte

h Ploeg uit de sinaasappelen-
de volgende ronde van de

cli_.nse beker ten koste van de,i^ub van Johan Cruijff, Barcelo-
Vjj E>at gebeurde, na verlenging,
jk de noodzakelijk gewordenafschoppen.

Valenciaschakelt
Barcelona uit

KNVB steunt
actie Haarlem

- De afdeling Haarlem
Ceft gehoor gevonden bij het
j?stu.ur amateurvoetbal van de, over de actie tegen het. geweld, verbaal en
t^ek, op de voetbalvelden.

{saarlem"5a arlem" wilde de competitie
*cc weken stilleggen. Tijdens
jl bijeenkomst tussen delega-

v6s van het bestuur amateur-ietbal van de KNVB en de
stseling Haarlem werd het voor-
* bekrachtigd, met dien ver-

fde dat de termijn werd te-b*S_ebracht tot één weekeinde.
.°vendien werd het jeugd- en
r^voetbal buiten de actie ge-iden.e actie houdt in dat komend
.Wekeinde geen zaterdag- enJ'ldagvoetbal voor senioren
j.°rdt gespeeld in de afdeling
haartem. Andere afdelingen in
o^derland, zonder uitzondering
J^e geconfronteerd met dezelfde
k °blemen, kunnen autonoom

de actie over te nemen.
j zich komend weekeinde an-
y6re afdelingen bij Haarlem aan-een, dient te worden afge-
*aeht.

Matste applaus
voor McEnroe
J^LBOURNE - John McEnroe
j^ft zijn laatste applaus in Mel-
j^ürne eigenlijk niet verdiend..e bijna 33-jarige Amerikaan

Lerd koel, één service-door-
J*ak in iedere set, terzijde ge-snoven door Wayne Ferreira,
lp 20-jarige Zuidafrikaan, die
* trap van de ranglijst metwongen beklimt. McEnroe was,
"ftdanks de steunvan 14.000 toe-

verliezer in een ge-
acht dat hij niet kon winnen,
y^dat hij zelf de inspanningen5,1 Becker en Sanchez voelde,
J^ar vooral omdat Ferreira een

ontwikkelde, die de ou-
u benen niet konden volgen.. eEnroe stapte, onder een dreu-
/id applaus, ontgoocheld van
s£baan. Verliezen kan, een pak

ag krijgen doetpijn.

Krajicek-Courier
rechtstreeks optv

- De halve-finale-
prtij van Richard Krajicek te-
=eri de Amerikaan Jim Courier■ de Open Australische tennis-

in Melbour-
'ekomt morgenochtend vanaf 7
jür 's morgens op Nederland 3.
j*ter op de dag, tussen 17.00 en.■ss eveneens op Nederland 3,rengt de NOS een samenvat-te op het scherm.

Het was het ogenblik waaropKraji-
cek kon tonen volwassen te zijn.
Die mogelijkheid liet hij niet voor-
bij gaan. Dc teleurstelling kreeg
geen vat op zijn speelwijze. Hij ver-
anderde niets. Hij bleef zijn services
(23 aces) in dc richting van Stich
dreunen, hij zocht het net in een
wedstrijd die slechts zelden slagen-
wisselingen kende.

Service-volley heet het, alles of
niets is het. Het was niet alles, in
weerwil van dc sterke arm bij dc
opslag, voor Stich noch voor Kraji-
cek. Dc service was, maar dat kon
geen verrassing zijn, wel het belang-
rijkste wapen voor beiden.Krajicek
voegde er nog iets aan toe, een wat
zekerder hand aan het net, na zijn
missertjes uit het begin van dc par-
tij.

Twee sets verliepen daardoor zon-
der doorbraken, twee tiebreakers,
dc eerste voor Krajicek, dc tweede
voor Stich. Krajicek was dus na
twee uur precies even ver als na dc
eerste set, hij moest er nog steeds
twee winnen.
Twee sets tegen Stich, een opgave
om „U" tegen te zeggen. Zeker voor
dc Krajicek van dat moment. „Ik
voelde mij moe, maar ik dacht als ik
het ben, moet hij het ook zijn."
Dat was een standpunt van dc nieu-
weKrajicek, dc oude zou alleen aan
zijn eigen probleem hebben ge-
dacht, nu is hij er heilig van over-
tuigd dat dc lasten van een zware
strijd op twee paar schouders druk-
ken. Rohan Goetzke en Ted Troost
hebben goed werk gedaan. „Vorig
jaar bij dc US-Open heb ik dc wed-
strijd tegen Lendl uit gewonnen
positie weggegeven. Toen heb ik te-
gen mijzelf gezegd, dat zal nooit

Ifi_i ' acntste finales, tweede wed-W^d: Burgos - Real Madrid 2-1 (eerste
Onstrijd 0-4), Atletico Madrid - Realï^do 5.0 (0-1), Athletic Bilbao - BetisWj-1), Logrones - Castellon 6-2 (0-2),
I.__ a " Murcia 1-0 (1-1), Gijon - Beni-
Vjf1 2-0 (0-1), FC Barcelona - Valencia
%i verlenging, 0-2), Valencia wint1 strafschoppen (4-3).

■ j**'secompetitie: Manchester United
Sqj'on ViUa 1-0.
Qk otse beker: derde ronde: Aberdeen -s_ow Rangers 0-1.___

Eaters niet opgewassen
tegen Tilburg Trappers

Borg wil
herkansing
NICE - Björn Borg wil nog één
keer proberen zijn rentree in het
professionele tenniscircuit te
maken. De Zweed is inmiddels
35 jaar. Hij wil daartoe het inter-
nationale toernooi van Nice aan-
grijpen. Het toernooi van Nice,
gedoteerd met 500.000 gulden,
wordt gehouden van 13 tot 19
april.

Marathonzege
Hans Pieterse
ASSEN - Hans Pieterse uit Die-
men heeft in Assen de veertien-
,de schaatsmarathon om de
KNSB-Cup gewonnen. Hij ver-
sloeg Bozjev en Kasper in de
sprint. Richard van Kenmpen
bleef leider in het klassement.

Russisch paar
kampioen
LAUSANNE - Het Russische
duo Natalia MistsjkoetionokV
Artur Dimitriv heeft in Lausan-
ne de Europese titel paarrijden
geprolongeerd. Het was het der-
de kampioenschap op rij. Het zil-
ver en brons kwamen terecht bij
de paren Beschke/Petrov en
Stsjkova/Namov, eveneens uit
Rusland.

Ook Spelbos
weg bij Twente
ENSCHEDE - Met trainer Theo
Vonk stapt aan het einde van dit
seizoen ook assistent Ron Spel-
bos op bij FC Twente. Spelbos
kan zich niet langer vinden in
het beleid van het bestuur van
de eredivisieclub uit Enschede.

Delahaye hervat
de training
MAASTRICHT - MVV-aanvoer-
der Robby Delahaye heeft giste-
ren de training bij zijn club weer
hervat. De middenvelder was
vier weken uitgeschakeld door
een rugblessure. Volgens trainer
Sef Vergoossen is de kans aan-
wezig dat Delahaye zaterdag-
avond tijdens de derby MW-
Roda JCweer op de bank zit. „Of
Robby kan spelen beslissen we
morgen pas, want we moeten de
reactie afwachten van de eerste
training. Hoe dat uitpakt weet je
nooit." aldus Vergoossen.

Dollmayer zwemt
Europees record
MALMO - De Zweed Rudi Doll-
mayer heeft bij de wereldbeker-
wedstrijden in Malmö het Euro-
pese record (25m-baden) op de
50 meter rugslag verbeterd. Hij
finishte in 25.01 seconden.

Wageningen
koopt
Van der Weert
UTRECHT - Wageningen heeft
Robert van der Weert van FC
Utrecht overgenomen. Hij is een
spitsspeler.

Haarlem in
kwartfinale
OSS - Top werd gisteren op ei-
gen terrein in de achtste finales
door Haarlem uit het KNVB-
bekertoernooi gewipt. De Haar-
lemmers versloegen de Braban-
ders met 1-6. Haarlem speelt in
de kwartfinale tegen Telstar.
Steenbekkers van TOP kreeg
een rode kaart.

Komst Selinger
rond dankzij
offer spelers
AMSTELVEEN - De Nederland-
se volleybalbond (Nevobo) heeft
met het aantrekken van Arie Se-
linger en de tot Amerikaan gena-
turaliseerde Rus Mario Treibitch
(48) de begeleidingsstaf van het
mannenteam tot de Olympische
Spelen in Barcelona rond.
Het duo wordt geassisteerd door
de Chinees Pang, dieal in dienst
van de Nevobo was. Selinger is
de hoofdcoach, Treibitch blijft
met onmiddellijke ingang in Ne-
derland om tijdens het verblijf
van Selinger in Japan de trainin-
gen te leiden.
De komst van het tweetal werd
onder meer mogelijk gemaakt
door een financieel offer van de
spelersgroep. Selinger en Trei-
bitch hebben geen contract gete-
kend. Selinger is er ondanks een
lang gesprek niet in geslaagd de
opgestapte coach Harry Brok-
king op zijn besluit te doen te-
rugkomen. De bond onderhan-
delt nog met Treibitch over een
mogelijke voortzetting van het
trainerschap van de nationale
mannenploeg na de Olympische
Spelen.

12de minuut kregen de Eaters de
'genadeklap, toen Trappers-verdedi-
ger Mark West 4-2 scoorde. In de
17de minuut besliste Hartogs de be-
kerfinale: 5-2.

Tilburg Trappers - Meetpoint/Eaters 5-2
(0-1 3-0 2-1). Scheidsrechter: Stuiver.
Toeschouwers: 2800. Strafminuten: 8-8.
Score: 0.52. Franke 0-1, 21.09. Livings-
ton 1-1, 26.20. De Leeuw 2-1, 28.43. Lou-
wers 3-1* 41.18. Franke 3-2, 51.33. West
4-2, 56.24. Hartogs 5-2.-

fase, maar scheidsrechter Stuiver
keurde beide doelpunten terecht af.
In de 12de minuut kreeg Eaters via
power play het overwicht. Binnie
ging even later echter ook voor de
Eaters in de fout en moest op de
strafbank zodat dit voordeel teniet
werd gedaan.

De tweede periode werd helemaal
door deTrappers beheerst. Nadat in
de tweede minuut Livingstone de

-stand op 1-1 gelijk trok, hielden de
Brabanders deze wedstrijdfase on-
der controle. In de 6de minuut
scoorde De Leeuw 2-1. Nadat Mar-
cel Houben in deachtste minuut de
gelijkmaker had gemist, scoorde de
ex-Eaterskeeper Mike Louwers 3-1
voor de Trappers.
Nadat Franke in de derde periode
3-2 scoorde, creëerden de Limbur-
gers enkele kansen. Doelman Trom-
melen gaf echter geen krimp. In de
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(ADVERTENTIE)

[VAKANTIESPREIDING
ZUID-NEDERLAND

I JSWV Zomer'92
VV**. ">. (. Z~-_w/ et Nederlands Bureau voor Toerisme

* }^{ (j-'G adviseert Rijnmond, Zeeland, Noord-
■<;H J .f Brabant en Limburg om op of omstreeks
}f! r***^ yi\ 15 augustus met vakantie te gaan. De

jM "Sy <^ beste periode binnen de schoolvakantie,
„^-^X^—-v * *i\./Jr^ voor de beste spreiding in het land.

',&/} HAALDE FOLDER BIJ UW VVVKANTOOR.

JkkkerWegüvagavland

" Tekenend beeld van dekeiharde strijd in de bekerfinale. Het doelvan de Eaters wordt letter-
lijkomver geduwddoor de Trappers. Foto. JANPAUL KUIT
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JVC HIFI SET SS DECK Cassettedeck met quick
Luxe uitgevoerde HiFi set be- autoreverse systeem, compu-
staandeuit: tergestuurde full logic bedie-
JVCAX 341 VERSTERKER ning, bias, Dolby HX-Pro en
Dynamische Super-A geïnte- Dolby _€.«._. «474
greerdeversterker met een ver- JVCXLV 241 CD SPELER
mogenvan 2x 85 Watt, CD di- CD speler met diverse pro-
rect schakelaar, 6 aansluitmo- grammeerfunkties als smart
gelijkheden.Aansluitingen voor random play, tweevoudige edit
2 cassettedecks met dub mo- funktie, muttifunktioneel display
gelijkheiden 2 paar luidspreker- programmeren van maximaal
aansluitingen. An.nr. 15410 32 nummers Inklusief afstands-
JVC FX 341 TUNER bediening, aaw. 15372
Computergestuurde digitale syn-
thesizer tuner met programmeer-
baar geheugenvoor 40 FM/AM -205ÖJ'- _

_-^ -^voorkeuzezenders. Art.nr. 15495 j f\ QCI
JVCTDR 441 CASSETTE- X*T^W

KEN_^_____________________________s__i^)

BBBJB^BpWiW^a.TI' ~\afvmij.' <Lrf *

KENWOOD HIFI SET \m |
KENWOOD KRA 5020TUNER §|§ «
VERSTERKER Zwart uitge- ||
voerde tuner versterker met 2 x g B
70 Watt uitgangsvermogen, CD ■i^^^otß'B hdirect schakelaar, geheugen WVv^^J/llvoor 20 FM +10 MG zenders, gÉj==gÉa
2video-geluidsuitgangen, loud- IW^
ness, A/B luidsprekerkeuze-
schakelaar. Inklusief afstands- WM
bediening. An.nr. 13955 ■___________■
KENWOOD CD SPELER alleen in kombinatie met Ken-
DP-3030 Fraai vormgegeven wood CD speler. _t._.i5408

CD speler met I-bit puls D/A BNS E24LUIDSPREKERS
converter en 8-voudige over- Internationale klasse van Ne-
sampling. 20 toetsen voor di- derlandse bodem. Tweeweg
rekte nummerkeuze, herhaal- systeem luidsprekerbox: poly-
funktie, geheugen voor 20 propyleen woofer voor strak en
nummers en afstandsbediening, duidelijk midden en laag, ferro-
Ari.nr. 14432 fluid tweeter voor sprankelend
KENWOOD KX-3030 hoog. Goed getest. m_. 12521
CASSETTEDECK 2 motoren SETPRIJS
cassettedeck, electronisch ge-
stuurd, HX-Pro dynamiek ver- ,2295^
ruiming, Dolby Ben C, muziek 1 C|CiCl
zoeksysteem. Piekzoekfunktie JL %J%J%mT
PH I LI PS__---i-w__www>-i—--i-_—_______

W___________WMm&WtWM'MWW/.WKKB__Wb

J| ' \ j ..
10% extrakorting op bijpassende

luidsprekers bij aankoop van deze set
PHILIPS TOP HIFI SET trole, Dolby B/C ruisonderdruk-
Bestaande uit: king, timerschakelaar, regelbare
PHILIPS FT 880 TUNER digi- vergulde hoofdtelefoonaanslui-
taal kwarts PLL synthesizer tv- ting en ree mute. An.n_ 13097
ner met 29 voorkeuzezenders PHILIPS CD 624 CD SPELER
op FM/LG/MG, FET-ingangen 1 Bit CD speler met dubbelefa-
voor AM en FM, multifunktio- vourite track selectidn, synctiro
neelFTD display. An.nr. 150 start met cassettedeck, muziek-
PHILIPS FA 880VERSTERKER kalender met 20 posities, maxi-
-2x 80Watt uitgangsvermogen, maal 30 nummers program-
aansluitingenvoor audio/video- meerbaar, diverse herhaalfunk-
bronnen, CD speler, platenspe- ties. Inkl. afstandsbediening.
ler en 2 recorder/AUX, schakel- An.nr. 12565
bare uitgangen voor 2 stereo
luidsprekersystemen. Art.". 15_6 .2996?-^ - _^_^
PHILIPS FC 870 CASSETTE- O T C|C|
DECK 3 koppen, nabandkon- _____■ Xww

fe MEUW BIJ VOGELZANG
< \ -_$_> Nieuw bij Vogelzang: het
y2pv Zes jaarGarantieplanNatuur-

lijk wilt u er zekervan zijn dat uw
nieuwe CD speler, tuner, TV, video-

of camcorder jarenlang zorgenloos
kijk- en/of luistergenot geeft. Daarom
heeft Vogelzang een nieuwe service:
het unieke Zes Jaar Garantieplan. Voor
een geringbedragkrijgt u een garantie-
certificaat. Vraag ernaar in onze winkel.

BIJ VOGELZANG
Nauwelijks voor te stellen zon opruiming! 50 korting is prijs is het enige wat verandert, wat blijft is onze be-
geenuitzondering. Op alle afdelingen treft u fantastische trouwbare garantie, zwart op wit! Niet voldoende geldbij
koopjes en voor snelle beslissers zijn er diverse heel licht de hand, betaal dan gemakkelijk met de Vogelzang Card
beschadigde apparaten of winkelmodellen. Dit zijn of met de pm-code van uw bank- of giropas. Snel bij
natuurlijk de beste koopjes, en zijn dan ook snel op. De Vogelzang binnenlopen kan u veel voordeel opleveren.

|^E_____________l _IHM___________l WÊÊEMM^mWM
-^„^~ i„„___________________________

i SONY * . j* GRUnPtO- —

D/roLtoSVmet32-WUdige .445? aCÖ^J SONYCCD-F335: KOMPLEtT ö P —Jij
SONY VIDEO-8 CAMERA standsbediening voor de af- §p 'P.

Komplete video 8 camera, speelfunktiea Natuurlijk 3 uur «___„,«„.__-

■ ■ ■■____■■ '~_|__~H Scherpstellen, de belichting en opname en vergave, perlekl S"I*^P«4M TXT computer camcorder en hoofd-
IC Ë_I£^ de kleuren worden automatisch geluid en direkt op elke televisie KLEURENTELEVISIE telefoon dubbele telescoopan-—- _jEßßiljE_"__. geregeld. Voorzien van Auto afspeelbaar.«u..»» _e ,^'^kTl 5

m
term& Inklusief teletekst en af-

üock Cover. Bxmotorzoom met _^_^
Black Planar beeldbuis, CTI- standsbediening. _u_ 11231

"^T^ !*ir^P macro. Sluitertijd tot 1/4.000 se- 1799 I^oo schakeling, stereo geluid, aan- f\f\f\
SONY CPDM 51 CD SPELER peat via afstandsbediening. In- konde en een infrarood af- It^W _S_s^^ m*- ÏIÏ7Ï7CD speler met diverse pro- Wusief afstandsbediening.«__. r> -„ftn _j^, satellietontvanger, nuis en spel J^KJ, WWW

grammeerfunkties zoals 20 di- mm. C. culün te\
«___■—,

____________________________________________________________________________________" - ___ ■ **i___^^^^^^^^^^P_t^t^^__ -;'-^'__H I "* ■ f'
__■ fW_■ W J _ W ■___ ______

Nliei .«nul _ËaÉI!_S _ï~

(_-tü-t_afcjjjiigLi-,- ______j_«ri— "^. ..__ C_i ___^^^ I i - S__H
-* _f*^^^- ->PVm W\^P^^ t[ . 4_Hu\

OF o or> 'HOTtFiTIT -%^ 18. CANON EB5O Hl-8 CAM- matische datum/tijd funktie, titel- __J_t\
'■■■■: ■■■■"■■■ ' : ____af_lïra^Ft_iß° r':,T^_pß CORDER Kwaliteits camcorder generator in kleur Achtergrond- ""*__■■ «M s____H gSrm W_\''cjul. —fej___PC_J staat garant voor volmaakte muziek ingebouwd. Kompleet

SHERWOODRAII46 deo/AUX. Inklusief afstandsbe- scherpte en kleur door het Hi- met afstandsbediening. «__ ARISTONAS2KV9S37 Komfortabel kyken dankzij luxe
RECEIVER De tuner/versterker diening.«...,„_ Band systeem. Heeft 8x zoom, «_. Ss?__H"sSSIE 'fete

t
tet mcl 3,^ ge?'

heeft een vermogen van 2x 57 variabele sluitertijd, 5 üjx licht- MET S-VHS AANSLUITING sleepte en tofehermfunk-
Watt per tonaal, 20radiozenders _-_,___.-^ gevoeligheid, automatische en -3299T_~ __^_^

Zeer fraai vormgegeven KTV tie-mditae OSD S-VHS aan-
programmeerbaar op FM of QQQ manual 25 zone witbalans, di- O/QQ metprestaties dietot deverbeel- sluiting. Inklusief afstandsbedie
AM extra aansluiting op vi- -$99f- W^F^F verse grafische funkties, auto- __I^V ding spreken, 55 cm flat square ning. __._-. isasa

__,___-_-—-———^^^^^ _______TTT,^_rT^__"VT^,,T^^F^ beeldbuis, CTI voor betere kleur-
_____77/v7Ï7Vj /__/ 'k*_i I lilZfll 'lOftfll '1 lU'l*^ ,uner mcl S-kanalen en _ _
■^^B^é4X___U__J_____ aa£^ |̂|^J^J||2JhdyXJJ____________l Hyperband, direkte frekwentie- JS99T- | 1 CICI

minor, r^m—^ "r_m______________________-_-_-______ teuze en voorkeurzenders- " ■*^^~^j^jj>^ MjasySTgg^^ j—
_ , TIIJFUNKtN.-«»M------»--------------------i ,

É'f|
' IJ^S 11Bl ARISTONA 2SBII VHS VIDEO- dimmer en elektronisch slot te- Wm |p§l|

!_■■■__ __&_S_fl RECORDER Voorzien van 42 gen onbevoegd gebruik. Inkl. af-
__^__ voorkeuzezenders, timer voor 6 standsbediening. m.~ noes

J cording voor optimaal bedie- A*%f^f\. IMiWi
ningsgemak. Automatisch kop- £>^I^l üüi teletekst |BfisV§pa
penreinigingssysteem, display -899? \J%J%J lti __\-___mm---m—!g—BmÊÈ****èw ||

MISSION 761 LUIDSPREKER SONY fjÊBl UC-A.^. ""^ ' ' ""Een kompakte luidsprekerbox, ___4__o «I gfwinr^sicicu TELEFUNKEN sx 2901MC dige 2x25 Watt stereo geluid,
prima geschiktvoor HiR installa Hfi SUPER PLANAR STEREOKTV tweetalige ontvangsten teletekst,
ties, met een niet al te hoog ver- I mtm Prachtig vormgegeven Telefun- Kabelband tuner met makkelijke
mogen. Gesloten tweeweg sys- M fi. US lil ken kleurentelevisie met de luid- afstemming voor de zenders
teem met 175 mm bas/midden MAGNAT PROJECT 3 LUID- t^t^^_____^»^p^i^_^iiiiiiiiiiiiiiiiii^^"J sprekeè opgesteld aan de zij- Het apparaat is uitgevoerd met
speaker en 19 mm kunststof SPREKER Mooie kolom SONYSLV-615VP HIR STEREO meerbare afstandsbedieningmet kanten. Het apparaat is voorzien kinderslot en wordtgeleverd met
dometweeter. Afm. 38x12x22 luidspreker volgens 2-weg sys- VHS VIDEORECORDER shuttle knop en LCD venster van de bekende maximale infrarode afstandsbediening met
cm. Geschiktvoorversterkers tot teem met basreflex, 30-34.000 VHS HQ videorecorder met fan- vrordt meegeleverd. Art.nr.l_77 scherpte door de 72 cm recht- verlichte knoppen. /_.._ 12213

80 Watt. Goed getest Art.nr.i_3o Hz frekwentiebereik. Per stuk. tastische beeld-en HiR stereo hoekige Super Planar beeldbuis
— - -^

Mnr.-in79 _t^._m^_m^. geluidskwaliteit. Dankzij de 4DA - _a^_m^,_p^ met antireflexlaag. Multinorm _p^_»^^^OIQ <C|C_ Pro videokoppen beschikt u over J9987-1 C^C|C| ontvangst techniek met direkte "I C^C|C|
_349- éSmJL^ JSQ%- W^Cr 8 uur speeltijd. De program- Kw%/%/ Super-VHS aansluiting. Gewei- wL\J-tJ%J

_^^ OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00 UUR, Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR. <^X*&\m DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 09.00-17.00 UUR. W^^J«si __Wf_f AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN 0€ AFBEELDINGEN ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN \_^^M uoDELznnc
Daarkun jeniel omheen

TANDON2B6/NIFL4OMB
Slim line personal computer, station, 40 MB vaste schijf,
80286 processor met een klok- 2vrije 16bit AT slots.Zonder ver-
snelheidvan 12 MHz, standaard pakking m.h.asx
1 MBRAM op de systeemkaart
uit te breiden tot 4MB op het __799T_-^ -^moederbord, de systeem BIOS _?^f>C|
biedt allefunkties voor automa- _i__l_r\J*^ "tisch instellen van schijfstations.
Seriële en parallel aansluitingen, Inklusiefkleuren VGA monitor
1 x 3V2inch 1,44 MB diskette- __3999- 3099

NOG ENKELE VOORBEELDEN:
COMMODORE AMIGA 500 _99r 899
TOSHIBA TlOOO LAPTOP =999? 899
TULIP NOTEBOOK 20 MB VGA scherm -3899;- 2999
APPLE CLASSIC 2/40 met gratis printer ______3699? 3499
COMMODORE C64 inklusief cassetterecorder ____499- 399
COMMODORE SL 286-16 met monitor 2999? 2399
LASER AT/3X met monitor, 40 MB .2999? 2199

10%korting bij
\ ' ' -Sj aankoop van 20stuks

g g|È^=__=l NASHUA DISKETTES

!___B ___. per 10 stuks.

~~~~~^^__|z
NECPINWRITERP2O dpi, 7 ingebouwde fonts, af-
-24 Naalds printer met professi- drukken tot 3-voudige formulie-
onele prestaties voor prijsbe- ren. Meerprijs sheetfeeder 299,-
-wuste mensen. Betrouwbaar, Art.nr.s7l3
multifunktioneel en eenvoudig ,-> _n
te bedienen, 3 afdruksnelhe- 7C|C|
den, resolutie van 360 x 360 -$99;- I %J%J

KENWOOD KRC-252 L AUTO- tomatische voorinstellingvoor 6
RADIO CASSETTESPELER radiozenders, automatisch door-
Cassetteradio met diefstalpre- spoelen van onbespeelde band-
ventieslede, maximaal 2xB gedeelten, automatic reverse
Watt of 4x 65 Watt uitgangs- ah*. 5744 if^^\, mf%.vermogen, afstemgeheugen
voor 24FM/MG/LG zenders, au- -499? W^^

NOG ENKELE VOORBEELDEN:
JVC KSR 500 met anti-diefstalslede _399? 369
JVC XLG 2500 + KSA 2 autoradio/CD versterker __799? 599
SONY KR 5150 Autoradiocassette, 2x25, 4x15 W __599? 499
SONY KR 5800 Autoradiocassette met RDS _____-799? 699

/^_^^J^M____^____l_ÏS^^

AKAIAJW 311 RADIO bass weergave, CD-uitgang,
CASSETTERECORDER/CD werkt op batterijenof netstroom.. SPELER Stereo radio cassette- Art.nr.33l2 #%^%^%recorder met ingebouwde CD
speler, dubbel cassettedeck, FM -399?
stereo, MG en UG tuner, super-

|Pßl_i___________[

AKG Kl4l MX 2 HOOFDTELE- 4j*jfey-^
FOON Dynamische hoofdtele- ,«ut_d. _T7c__
foon met een frekwentiebereik Vr, , , , \
_~ o_ onrw.u. 3 Kanaate, kompeet me am-van 20-20.000 Hz. Ari.nr.losl __ H

pen. Art.nr. 4109

m. 129^ 69
l__l.-U.'...l f̂c Jfofo____^____Z\

_^fH_____.^____ \ ~_\*'~* " -t* \

PROFOONTXIOB TELEFOON
Burostel met druktoetsbedie-

PANASONIC KX-T1440 TELE- ning, toon/puls kiezen, herhaal-
FOONBEANTWOORDER toets, doorverbindmogelijkheid,
Automatische telefoonbeant- pauzetoets, belvolumeregelaar
woorder. Microprocessor ge- en belindicator. Moderne vorm-
stuurd, dubbel cassettesysteem, geving. An.". 7751

Z 249 + 4950

|S*"s| S UKUNT VOORTAAN
Hn______l SNEL EN GEMAKKELIJK

MÜBBI BETALEN MET UWPINCODE!

i_iyjw_?itai!.:.i.i..]i'M^
Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22, Heetten: Akerstraat 19. Maastricht: Hifi, video- en Technische Dienst, Wolfstraat 11, Afd. Elektronika, M. Smedenstraat 25.



Bij Panasonic kreeg de renner uit
Einighausen/Sittard zoals de mees-
te jongeren geen of weinig interes-
sante koersen op zijn programma.
„Slechts drie korte rittenwedstrij-
den. Klassiekers in het wereldbe-
kercircuit waren niet aan mij be-
steed", zegt hij. „Ik moest mij
voornamelijk beperken tot kermis-
koersen en criteria. In totaal had ik
ongeveer zeventig wedstrijddagen,
maar zoiets schenkt geen bevredi-ging.' Het wordt op den duur fru-
strerend wanneer je de grote wed-
strijden alleen via de TV kunt
meemaken. 'Heb je daarom de stap
van de amateurs naar de profs ge-
zet?', vroeg ik mij af. Op den duur
keek ik niet eens meer."

" Patrick Strouken begint aan zijn tweede profseizoen, waarin hij onder leiding van de Belgen Luc Landuyt en Willy Teir-linck (rechts) bij Collstrop koerst. Foto: belga SPORTS

Extra NOC-steun
voor atleten
NIEUWEGEIN - De atleti^ku-nie verwacht met een redelijke
afvaardiging te kunnen deerne-;
men aan de Spelen in Barcelona. I
Discuswerper Erik de Bruin,
tweede tijdens het WK en EX, is;
reeds door het NOC genomi-
neerd. De Bruin hoeft nog
slechts vormbehoud te torjen.!
Negeh andere atleten hebben op
voordracht van deKNAU onder-
tussen de bevoorrechte status
van 'potentieel deelnemer' aan'
de Spelen verkregen. Dit _ijn:
Tonnie Dirks (marathon), Jac-
queline Goormachtigh (discus), j
Marti ten Kate (10 km en marat-
hon), Joke Kleyweg (marathon),!
Yvonne van der Kolk (1500 'm),'
Ellen van Langen (800 m), Frans
Maas (verspringen), Gretha!
Tromp (400 m horden) en Bert;van Vlaanderen.

Helft oud-profrenners
valt in 'Zwarte Gat'

„De twee vertelden mij, dat zij in
1992 de lijn van 1991 zouden door-
trekken, derhalve met de kern van
routiniers naar de grote koersen.
Begrijp me goed, ik heb er nog
steeds allebegrip voor, dat men met-
Fondriest, Ekimov, Ludwig, Serge-
ant, Bouwmans, Van Lancker, etce-
tera naar de topevenementen trekt.
Profwielrennen is een miljoenen-
zaak, maar waarom laat men inte-
ressante rittenkoersen als Ronde
van Luxemburg, Tour de I'Oise,
Ronde van Zweden en dat soort
werk links liggen? Vormen zij soms
geen ideale leerschool voor ons, de
jongeren?"

fy^REGEM - Onder leiding van
U % Teirlinck en diens landge-
(l°* Luc Landuyt verdedigen
b^entwintig profs (19 Belgen, 2
1^ aerlanders en 2 Fransen) de
Col.ren van het doornouthandel
j^Ustrop geformeerde team, dat

stor en Gardenwood als voor-
braste co-sponsors heeft,
j^enstelling: Wampers, Hag-
Ih .ooren' Jan Wijnants, Biets,
u, t Ven, Pattijn, Willems, Bot-jj'aoorn, De Muynck, Coppens,
fic_ters' EveneP°el- Heynde-
V *x, Huygens, Lapage, Peers,
W _eken' Windels-Bouillon (al-_n België), Desbiens, Lacresson-
viefe (Frankrijk), Strouken en
Ch (Nederland>-
c nan Melsen (23) won vorig jaar
v cc ritten in Olympia's Ronde
s^ Nederland voor amateurs enjj-^eefnaderhand als stagiair bij'
'e ?t>0r deProfwedstrijd in Melse-

op zyn naam.

Collstropmet
drieëntwintig

man vanstart

Turks zakenleven
toont interesse
voor wielerploeg:
'?AftEGEM - De kans bestaat,
s
*1 met ingang van het volgend

s^0011 voor het eerst een Turk-
'irma medesponsor wordt vann Westeuropese profploeg.Urgemeester Noël Demeule-

van het Vlaamse Wielsbe-
l " die aan het hoofd staat vanjjj bureau ASS, waaronder jaar-
J*s enkele Belgische merken-ains ressorteren, heeft dienaan-
M.nde contacten gelegd. Dat
geurde tijdens het bezoek aan

handelsbeurs in Moskou,
J^rhij ook sprak met vertegen-
woordigers van Russische fir-oas. Laatstbedoelde groep stel-
en eventuele financiële inbreng
j^ankelijk van de inbreng, die~Ussische renners in een nieuweu°eg zouden hebben. De TurkseMidaat-geldschieters willen

s_°ralsnog uitsluitend de spon-
in West-Europa aftas-

Vergeleken met vorige winters
heeft Patrick Strouken (wiens
oudere broer Alain Strouken nog
uitkijkt naar een nieuwe start bij de
profs) weinig op de weg getraind.

BORN - In de Bornse sporthal 't!
Anker wordt zaterdag de eerstefronde van de Nederlandse team-;
judokampioenschappen worden!
gehouden. Er wordt gevochten'
in de hoofd- en overgangsklasse.!
Limburg is alleen in de over-!
gangsklasse vertegenwoordigd Idoor het Geleense Benjo Sport.!
De wedstrijden beginnen om;
11.00 uur met de overgangsklas- ]
se, terwijl om 15.00 uur dehoofd-)
klasse aan de beurt is.

NK judo
in Born

Oud-renner Theo de Rooy, thans
ploegleider van Panasonic, vond
dat het rapport een te sombere af-
spiegeling was. „Het beëindigen
van je loopbaan heeft ook positieve
kanten. Je hebt weer tijd voor een
sociaal leven, kunt nu op je gemak
een pilsje drinken met vrienden,
zonder dat je aan een wedstrijd
moet denken."

Hein Verbruggen gaf de onderzoe-
kers de raad niet alleen aan het
materiële aspect aandacht te schen-
ken. De voorzitter van de UCI
meende dat het psychologische as-
pect net zo belangrijk is. „Zo niet
belangrijker", zei Verbruggen. „Ik
denk dat het ook van belang is pre-
ventief actief te zijn. Dus al tijdens
de actieve periode de renners te be-
geleiden op weg naar het einde van
hun loopbaan."

roepskeuzetesten, het verstrekken
van renteloze leningen, juridische
bijstand, de aanstelling van een ver-
trouwenspersoon, organisatie van
gespreksgroepen en toertochten
voor ex-renners.

GELEEN - Tydens het kick-,
boksgala dat zaterdag in de Ge-!
leense Hanenhof gehouden
wordt, zullen een aantal Europe-
se kampioenen in de ring ko-|
men. Nederlands weltergewicht-1
kampioen, Tony Haberland zal!
proberen een stapje dichter bh' "een eventueel Europees titelge-!
vecht te komen. Haberland;
treedt aan in een gevecht over>
vijf ronden van twee minuten!
aantreden tegen Boucher uit Al-;
mere. Europees lichtwelterkam-!
pioen Gerold Mamadeus komt!uit in een gevecht over zeven:
ronden tegen Shalom. In de B-!
klasse staat Roger Moonen uit)
Roermond tegenover Proos. i
Aanvang 20.00 uur.

Kickboks-top
naar Geleen

WOERDEN - Bijna de helft van de
beroepsrenners valt na zhn afscheid
in een 'zwart gat. Dat althans is de
indicatie van een onderzoek, dat
uitgevoerd is door David Hakkert,
stagiaire aan de Universiteit te Am-
sterdam in opdracht van de Vereni-
ging van Beroepswielrenners
(WBW).

De jonge onderzoeker heeft dertig
oud-coureurs ondervraagd. Zeven
die tussen 1960 en 1970 stopten, vier
tussen 1970 en 1980 en negentien uit
het decennium tussen 1980 en 1990.
Van de eerste twee generaties zei 27

procent matige of ernstige proble-
men te hebben gehad na het beëin-
digen van hun loopbaan. Van de
laatste groep gaf 42 procent toe in
een „Zwart Gat" te zijn gevallen.
Volgens het rapport, dat gisteren in
Woerden aan Hein Verbruggen,
sinds kort voorzitter van de UCI
.(Internationale wielrenunie), werd
overhandigd, zijn de problemen
voor gestopte wielrenners de afge-
lopen jaren toegenomen door de
ontwikkelingen in zowel het wiel-
rennen als de maatschappij.
Het gros van de sporters is niet
voorbereid op een maatschappelijk

bestaan, het mist de reizen naar het
buitenland en de publiciteit. Vooral
die renners die in hun actieve perio-
de teleurstellingen dienden te ver-
werken, hebben na afloop van hun
loopbaan moeite met acclimatise-
ren in de nieuwe leefomstandighe-
den.
Hakkert adviseert een „Sociaal
Fonds Beroepsrenners" op te rich-
ten met financiële bijdragen van
werknemers en werkgevers en mo-
gelijk de KNWU. Dat geld zou be-
steed kunnen worden aan de bege-
leiding van de wielrenners, het
volgen van cursussen, voor be-

Een en ander is gebeurd in overleg
met de vroegere klassiekerkoning
Roger de Vlaeminck. „Hij stelde
voor mij een speciaal oefenschema
samen. Veel lopen, niet op de laat-
ste plaats tijdens de tweewekelijkse
bostrainingen bij hem in de buurt.
Daarnaast zwom ik veel en trok er
op uit met de mountain-bike. Pas
na de jaarwisseling begon ik aan de
wegtraining. Een conditietest heeft
uitgewezen, dat ik er uitstekend
voor sta. Ik khk vol vertrouwen uit
naar de start van het seizoen."

Ajax-Gent
live op tv

J\ERLEN - De Europacup Hl-
y-^strijd AA Gent-Ajax wordt
<_t. sdag 4 maart rechtstreeks op
*6h_Uis gebracht bij RTL 4. De uit-
il i _ln§ duurt van 19.25 uur totti 15 uur. .
Cfsen 22.05 uur en 23.10 uur
g3gt RTL 4 dezelfde dag een uit-
Il *eide samenvatting van de EC-n^dstrijd Dinamo Kiev -Barcelo-

**]. rtnet staat garant voor live-
he^ van de beslissende mate-
V^'n de strijd om de Afrika-Cup.

staan de wedstrijden in de
g6lVe finales op het programma. Ni-

'^ - Ghana begint om 17.00 uurl1(1Kameroen - Ivoorkust .om 20.30
Hu " Zaterdag 25 januari om 17.30
Ma . eëint de strijd om de 3e en 4e
<w ats en zondag 26 januari volgt

I'oo uur definale.

Chef d'equipe Willy Teirlinck doet
dat ook. Nadat hij bij Histor, dat
zich als hoofdsponsor terugtrok, ja-
renlang een grote ploeg leidde, is
zijn enthousiasme om met een over-
wegend jonger team aan de slag te
gaan groot. „Zo ben ik zes jaar gele-
den na mijn rennerscarrière ook
begonnen", zegt hij. Overigens,
Teirlinck heeft zijn lot voor de ko-
mende jaren verbonden aan Noël
Demeulenaer, de grote man achter
het bureau ASS waaruit de spon-
sors voortkomen van ploegen als
Collstrop.

ALMELO - Eric Godlieb keert;
terug naar Suriname. De 26-jari- "gevoetballer heeft heimwee naar!
_Ün in Paramaribo achtergeble-
ven vriendin en kind. Godlieb
bleef vorig jaar na een trip met
landskampioen Transvaal in Ne- "derland achter en meldde zich!
bij eerste-divisieclub Heracles "aan. Vanwege een heupblessure "werd Godlieb aanvankelijk afge-!
keurd voor het betaalde voetbal,
maar onlangs kon Heracles tóch !
van zijn diensten gebruik ma-;
ken.

Eric Godlieb
heeft heimwee

Mannen: Tussenstand: 1. Barna 0.5 pun-
ten, 2. Zagorodnioek 1.0, 3. Oermanov1.5, 4. Petrenko 2.0, 5. Petorin 2.5, 6. Fili-
powski 3.0, 7. Eichorn 3.5, 8. Cousins4.0, 9. Winkler 4.5, 10. Walentin 5.0, 19.
Schuiten 9,5.

TEGELEN - Henk Vossen start
vandaag voor de vierde keer in de
rally van Monte Carlo. Na deelname
in 1979, 1980 en 1981, pakt hij de
draad weer op met een Mitsubishi
Galant Dynamic Four. Onder start-
nummer 37 begint Vossen vanmid-
dag samen met gelegenheidsnaviga-
tor René Smeets (Maasbracht)
vanuit Bad Homburg aan de aanloo-
proute naar Monte Carlo.

TENNIS
*-e'bourne Open Australische kam-£'°enschappen. Mannen, kwartfinales:j-°urier - Mansdorf 6-3 6-2 6-2, Edberg -J*ndl 4-6 7-5 6-1 6-7 6-1, Krajicek - Stich"' "-6 6-7 6-4 6-4, Ferreira - John McEn-
j°e6-4 6-4 6-4. Samenstelling halve fina-. .: Courier - Krajicek en Edberg - Fer-
Vragr°uwen: dubbelspel, kwartfinales:„aichez Vicario/Sukova - Date/Jaggard
l 6-4, Rehe/Schultz - Fendick/Gigi Fer-'andez 7-6 6-0, Shriver/Zvereva - Bolle-Waf/Adams 7-5 7-5, Mary Joe Fernan-

-6"^/Garrison - Novotna/Savsjenko 2-6

dubbel, kwartfinales: Wood-
j, 'pge/Sanchez Vicario - Ivanisevic/nehe 6-2 6-3.

Grootmeestergroep B, achtste ronde:
Kuijf - Ermenkov 0-1, Van Mil - Bron-
stein 0-1, Finegold - Cifuentes 1/2-1/2,
Wolff - Moskalenko 1-0, Nijboer - Wi-
nants 0-1, De Boer - Toekmakov 0-1.
Stand: 1. Toekmakov, Wolff 6 1/2 punt,
3. Winants 5 1/2, 4. Nijboer 5, 5. Moska-
lenko 4 1/2, 6. De Boer 4, 7. Finegold 3
1/2, 8. Bronstein.Cifuentes 3, 10. Ermen-
kov 2 1/2, 11.Kuijf,Van Mil 2.

Wijk aan Zee Hoogovenstoernooi:
Grootmeestergroep A, 10e ronde: Hub-
ner - Seirawan 1/2-1/2, Van Wely - Van
der Wiel 0-1, Salov - Nikolic afg., Bren-
ninkmeijer - Romero Holmes 1/2-1/2,
Nunn - Sax 1/2-1/2, Episjin - Kortsjnoi
0-1, Piket - Gelfand 1/2-1/2. Stand: 1.
Gelfand 6 1/2 punt, 2. Salov 6 en 1 afg.
partij, 3. Kortsjnoi 6, 4. Hubner, Seira-
wan, Van Wely, Van der Wiel 5 1/2, 8.
Piket,Sax 5, 10. Nikolic 4 1/2 en 1 afg.
partij, 11. Episjin 4 1/2, 13. Brennink-
meijer 3 1/2, 13. Nunn, Romero Holmes
3 .

SCHAKEN

ONSTRIJDEN
ei__Sanne' EK: Usdansen, Paarrrjden
2 "astand: 1. Mistsjkoetionok/Dimitriev
s'" Punten, 2. Bestsjke/Petrov 2,5, 3.
5 Js'stsjkova 5, 4. Kovarikova/Novotny
Sok Schwarz/König 8,0, 6. Wötzel/Rau-

8,5, 7. Glaser/Pfrengle 10,5,
13 n on°d/Monod 12,5, 9. Peake/Naylor

" 'u. 10. Zielinska/Siudek 15,0.

SKIËN
"elboden, Wereldbeker reuzenslalom,'armen: 1. Furuseth 2.36,89 (1.22,47 +,H,42), 2. Pieren 2.37,65, 3. Girardelli

2-f(.87, 4. Aamodt 2.38,32, 5. Wallner
2543. 6. Holzer 2.38,43, 7. Knöri5^.20, 8. Locher 2.39,02, 9. Marxer
Cv'50' 10-Roth 239,57. Stand wereld-ser reuzenslalom: 1. Tomba 340 pun-
t,n' 2. Pieren 298, 3. Accola 283, 4.«ruseth 230, 5. Locher en Wallner 195.l()Qnd wereldbeker algemeen: 1. Accola
6"°o Punten, 2. Tomba 960, 3. Girardelli°a. 4. Furuseth 618, 5. Heinzèr 462.

FA slaat
miljoenenbod af
LONDEN - Een aanbod van 6,5 !
miljoen gulden van een grote!
Engelse brouwerij de resterende ■wedstrijden van de FA Cup te!
mogen sponsoren is door de En-;
gelse voetbalbond (FA) van de"hand gewezen. De brouwer _ wil-!
de haar naam geven aan de halve j
finales en de finale dit jaar van!de FA-Cup. In 1989 bood de |
brouwerij 66 miljoen gulden de'
FA Cup voor vijfjaar te mogen!
sponsoren. De Engelse voetbal-'
bond wilde wel onderhandelen!
met een aantal grote bedrijven!
om de nieuwe eredivisie èn de ■FA-Cup commercieel interessan-!
ter te maken.

Kuala Lumpur, Olympisch kwalificatie-
toernooi, Aziatische groep: Japan - Koe-
weit 1-1. Stand: 1. Qatar 2-4, 2. Zuid-
Korea 2-3, 3. China 2-2, 4. Koeweit 2-2,
5. Japan 2-1, 6. Bahrayn 2-0.
Den Bosch, vriendschappelijk: BW
Den Bosch - Nederlands Militair Elftal
2-4 (0-2). 14. Zwart 0-1, 36. Fok 0-2, 53.
Zwart 0-3, 65. Van Schijndel 1-3, 72.
Derksen 2-3, 90. Beerends 2-4. Toe-
schouwers: 500.

VOETBAL

Met René Smeets heeft Henk Vos-
sen alleklassementsproeven inmid-
dels twee keer afgelegd. Smeets, de
33-jarige hotelhouder, houdt de
bochtaanduidingen bij tijdens de
wedstrijd. Tussen kerst en nieuw-
jaar werden alle klassementsproe-
ven verkend. Vossen: „De langste
klassementsproef is Burzet met
ruim 41 kilometer. Er is in de week
tussen kerst en nieuwjaarruim 7500
kilometer afgelegd om de 26 klasse-
mentsproeven op schrift te krijgen.

Jarenlang ontbrak Nederlandse
deelname op het appèl. Het Lim-
burgse duo Vossen-Smeets wist
dankzij de financiële steun van en-
kele sponsors het budget rond te
krijgen voor het prestigieus avon-
tuur. „Met de hele onderneming is
een bedrag van circa 80.000 gulden
gemoeid", sprak Vossen. Voor de
rally van Monte Carlo heeft Vossen
met steun van de importeur de Mit-
subishi aangeschaft, waarmee Hans
Stacey in 1991 nationaal Neder-
lands rallykampioen werd. De 46-ja-
rige zakenman uit Tegelen zal in
een nader vast te stellen rallypro-
gramma in 1992, de Mitsubishi net
zoals in Monte Carlo met ondersteu-
ning van de importeur HNG inzet-
ten.

Vossen krijgt in de Alpen in amper
vijf dagen zon negenduizend boch-
ten voor de kiezen. Goed voor een
gemiddelde van veertien bochten
per wedstrijdkilometer. „Over de
smalle wegen langs derotsen rijden
is een beleving apart, maar de" gi-
gantische hoogteverschillen zijn
sensationeel. Op de Col de Turini
daal je soms van 1600 meter naar
600 meter hoogte over een afstand
van elf kilometer. De weersgesteld-
heid kan dan ook sterk variëren

ditmaal op veel sneeuw. Dan is het
pas een echte ouderwetse Monte
Carlo". Er is een hele organisatie
voor nodig om het twaalfkoppige
team over de wegen te leiden. „Die
is net zo belangrijk als goed sturen".

bovenop de berg en onderaan de
berg, van ijs naar een droge baan."
In het vorstendom Monaca komen
Henk Vossen en René Smeets de
acteurs uit het rallywereldkam-
pioenschap tegen. Prominente
kanshebbers voor de zege zijn Car-
los Sainz (Spa) met Armin Schwarz
(Dvi) met een Toyota. Ook de rege-
rende wereldkampioen JuhaKank-
kunen (Fin) lijkt goede papieren te
hebben met zijn Lancia, net zoals
de Franse rijders Auriol en Bugals-
ki. De verrassing van 1991, Francois
Delecour uit Frankrijk start weer
met een Ford Sierra Cosworth 4x4,
evenals Mike Biasion uit Italië en
Yves Loubet uit Frankrijk. Woens-
dagmorgen na de 'Nacht van de lan-
ge messen' is de winnaar bekend.

Zo snel als ik René de pace-notes
hoor lezen, snap ik niet wanneer hij
adem haalt".
Henk Vossen koos voor de Monte
Carlo een Mitsubishi vanwege de
betrouwbaarheid van de auto. De
auto wordt geprepareerd bij de Bel-
gische rallycrack Guy Colsoul. De
serviceploeg, twee bussen en twee
snelle servicewagens, worden be-
mand door de eigen ploeg van Vos-
sen en mensen van Colsoul. Prepa-
rateur Colsoul gaat zelf ook mee.
Vossen beschikt in de Mitsubishi
over en vierwielaandrijving, vier-
wielbesturing en een turbo die de
wagen in groep N-uitvoering met
260 pk stuurt.
De laatste vier jaarwerd de rally op
droog parcours verreden. „Ik hoop

DOOR WIEL VERHEESEN

Limburger start na elfjaar weer in rally van Monte Carlo

Vossen sluit oude
liefde in de armen

# Henk Vossen
(rechts) en René
Smeets in training
op de Col de Turini.
Het Limburgse duo
start vandaag in de
rally van Monte
Carlo. „Een beleving
apart," zegt Henk
Vossen.
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'Vergeleken met vorig jaar heb ik een interessant programma'

Nieuwe start Patrick Strouken ADELBODEN - Ole-Christian
Furuseth heeft de reuzenslalom
in Adelboden gewonnen. !De!
Noor legde de twee manches af
in een totaaltijd van 2.36,89. !Dei
Zwitser Hans Pieren (2.37,65); en
de voor Luxemburg startende!
Mare Girardelli (2.37,87) eindig-
den op respectievelijk de tweede!
en derde plaats. Bij zijn eerste
zege van dit seizoen profiteerde
Furuseth van missers van de fa-
vorieten. Paul Accola, die leilder
in de stand om de wereldbeker
bleef, kwam in de eerste manche;
niet aan de finish. Alberto Tom-
ba won in de ochtenduren, maar
verloor in de tweede manche èen
ski en moest opgeven.

Furuseth
profiteert

"AREGEM - Hij behoort tot de jongsterenners in hetprofpe-
'oton en moet dientengevolge nog veel leren. De bijna 22-jari-
É>e Patrick Strouken weet óók, dat hij na het vorige seizoen,

hij als beroepsrenner bij Panasonic debuteerde, feite-H)k voor een nieuwe start staat. Hij verdedigt de kleuren vane Belgische formatie Collstrop, waarvan gisteren in Waregem
?e presentatie plaatsvond. Naast hem maakt ook de Westbra-Dantse neoprof Johan Melsen deel uit van deze ploeg.

TBILISI - De skiërs uit de Ge-
menebest van Onafhankelijke;
Staten (GOS) ondervinden gijote
problemen bij hun voorberei-l
ding op de Olympische Winter-;
spelen in Albertville. Door; de;
burgeroorlog in Georgië moest;
het traditionele trainingskamp in!Bakoeriani worden geannuleerd.
De wintersportplaats in het _£au-:
kasus-gebergte ligt 100kilometer;
ten westen van de Georgische;
hoofdstad Tbilisi waar het al!ge-'
ruime tijd onrustig is. De skiërs
zijn nu uitgeweken naar Novo-
gorsk, Sjador en Kroegloje. !

Skiërs GOS
in problemen

De zomer was nog niet afgelopen of
het stond voor Patrick Strouken
dan ook al vast, dat hij zijn tweeja-
rig contract zou laten openbreken.
Een gesprek met Walter Planckaert
en Theo deRooy, de twee ploeglei-
ders in het team van Peter Post, gaf
aan de plannen nog duidelijker
vorm.

Von onze correspondent

..Vergeleken met Panasonic is Coll-
strop een beduidend kleiner team",
aldus Strouken. „Belangrijkste is,
dat ik een aardig programma kan
afwerken, te beginnen met wedstrij-
den aan de Middellandse Zee, ge-
volgd door Omloop Het Volk,
Kuurne-Brussel-Kuurne en in
maart vrijwel zeker ook Parij s-Nice.
Daarna zien wij wel verder."

sporttimburgs dagblad _

sport in cijfers



t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben en om alles wat zij voor ons
heeft betekend, maar bedroefd om haar heen-
gaan, geven wij u kennis dat toch nog onver-, wacht is overleden, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma.'schoonzus, tante en nicht

Maria Gusta Roijen
weduwe van

Sjang Hanique
* 4 september 1911 t 21 januari 1992

Merkelbeek: J.P. Hanique
T. Hanique-Janssen
Marjet en Bert

Haelen: L. Abbenhuis-Hanique
M.Abbenhuis
Kandra en Harald
Kyra en Hans

Hoensbroek: R. Bosman-Hanique
F. Bosman
Marleen
Christine
Familie Roijen
Familie Hanique

Hommerterweg 235
6431 EV Hoensbroek
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op zaterdag 25 januari a.s. om 11.00 uur in de H.
Hartkerk te Mariarade, Hoensbroek, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aan de Randweg.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid
tot schriftelijke condoleance.
Avondmis vrijdag a.s. om 18.30 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen donderdag en
vrijdag van 18.30 tot 19.00 uur in het Uitvaart-
centrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 te
Heerlen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
të beschouwen.

Een jaar geleden moesten wij afscheid nemen
van mijn echtgenoot, onze vader, schoonvader, en opa

Willem Kampkes
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden
worden op zondag 26 januariom 11.00 uur in de
parochiekerk te Amstenrade.

M.Kampkes-Sijstermans
kinderen en kleinkinderen

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

Petronella
Elisabeth Maria
Paquay-Göbbels

Om haar te gedenken wordt deeerste jaardienst
gehouden op zaterdag 25 januari a.s. om 19.00
uur in de parochiekerk St. Antonius van Padua
te Ophoven-Sittard.

Kinderen en kleinkinderen Paquay

Voor de vele blijken
van medeleven
bij het overlijden van

Kitty Hoenen
willen wij
oprecht danken.

Jules Pelsers-Hoenen De zeswekendienst
Lisette Pelsers wordt gehouden

Sepp Bader op zondag 26 januari
om 11.30 uur in
de parochiekerk van
het H. Hart van Jezus
te Schandelen,

Dr. Goossensstraat 70 Meezenbroekerweg 114
6419 CG Heerlen te Heerlen.

t I
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat na
een'liefdevolle verzorging in huize Elvira, van
ons is heengegaan, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, zus en schoonzus

Hendrika
van Etten-Mast

weduwe van

Pieter van Etten
op de leeftijd van 86 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

Amstenrade, 22 januari 1992
De Gijselaar 10
Corr.adres:
Dr. Philipsstraat 67, 6431 ED Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
vrijdag 24 januari om 14.30 uur in de aula van
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Het medeleven, ondervonden na het overlijden,
de uitvaartmis en de crematie van onze lieve
ouders

Hermanus Jozef
(Jozef) Dijks

en
Margaretha Marie

(Greta) Dijks-Loupias
was voor ons een grote troost.
Hiervoor danken wij u.

Kinderen Dijks
Nuth, januari 1992
De plechtige zeswekendienst voor onze ouders
wordt gehouden op zaterdag 25 januari a.s. om
19.00 uur in de St. Bavokerk te Nuth.

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat
na een langdurige ziekte en met geduld gedra-
gen lijden, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve man, vader, schoonva-
der, opa, onze schoonbroer, oom en neef

Rudie Stufken
echtgenootvan

Maria Schoenmakers
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Landgraaf: mevr. M. Stulken-
Schoenmakers

Ames (USA): John,Lily en Sharon
Familie Stuiken
Familie Schoenmakers

6373 HT Landgraaf, 18 januari 1992
Hoogstraat 221
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden op woensdag 22 januari jl. in
het crematorium te Heerlen.

Dankbetuiging
Langs deze weg betuig ik mijn oprechte
dank aan familie, vrienden en kennissen,
zusters van het Groene Kruis, voor de
vele blijken van medeleven ondervon-
den tijdens de ziekte, het overlijden en
de begrafenis van mijn lieve man

Piet
Odekerken

Mevr. A. Odekerken-Hawinkels

Heerlerheide, januari 1992
De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 26 januari om 11.00 uur in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide.

De eerste jaardienst voor de heer

Willy Erkens
wordt gehouden in de St. Jozeph-paro-
chie op zaterdag 25 januari 1992 om 19.00
uur.

Familie Erkens

Voor de vele blijken van belangstelling en me-
deleven, ondervonden tijdens de ziekte, bij het
overlijden en de begrafenis van mijn dierbare
man, onze vader en schoonvader

Albert Boeken
zeggen wij u op deze wijze hartelijk dank.

Dicteren: Mevr. L. Bocken-Metsemakers
en kinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 25 januariom 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Stefanus te Dicteren.

Voor de belangstelling ondervonden bij het
overlijden, de uitvaartdiensten debegrafenis
van onze moeder, schoonmoederen oma

Anna
Coenen-Lempers

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen Coenen
en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 26 januari 1992 om 11.00 uur in de
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Terwinselen-Kerkrade.

Op 25 januari is het een jaar geleden dat wij af-
scheid hebben genomen van mijn lieve man,
vader, oom, neef

Huub van Kessel
Tot intentie daarvan zal de plechtige jaardienst
gehouden wordenop zaterdag 25 januaria.s. om
19.00 uur in deSt. Antoniusparochie deFranck,
Beersdalweg 64 te Heerlen.
De urnbijzetting heeft op wens van de familie
reeds plaatsgevonden in het columbarium te
Imstenrade.

Tini van Kessel-Schoè
Herbert van Kessel

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij de begrafe-
nis van mijn lieve echtgenoot, onze vader en
opa

Lei
Koonen

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Mevr.P. Koonen-Wolff
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 26 januari om 11.00 uur in de St. Cor-
neliuskerk te Heerlerheide.

Dankbetuiging
Het is voor ons onmogelijk om iedereen per-
soonlijk te bedanken voor 't meeleven en de
grote belangstelling die wij mochten ondervin-
denbij het overlijdenen de begrafenis van onze

Jos Jacobs
De volle kerk, vele brieven en bloemen waren
voor ons een grote steun en troost.
Het is fijn te weten dat Jos bij zovelen geliefd
was. Wij danken u hartelijk hiervoor.

Rosie Jacobs-DeRooy
Fam. Jacobs -Fam. De Rooy

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 25 ja-
nuari a.s. om 19.00 uur in de kerk van de O.L.
Vrouw van deWonderdadige Medaille te Beek (L.)

-

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ondervo*
den bij het overlijden en crematie van mijn &
liefde levensgezel, onze vader, opa en overgrod
vader

Herman Adams
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Mevr. L. Dijkmans
FamilieAdams
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden <»
zondag 26 januari 1992 om 10.00 uur in de pafj>chiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurend 1
Bijstand te Kunrade.
Voerendaal, januari 1992, Wachtendonkstraat *

Dankbetuiging
Er schieten ons woorden tekort voor het ovef
weldigende medeleven, condoleances, bloem*11
en h. missen, bij het heengaan van

Gabby van Schovend
Aan allen onze hartelijk dank.

Mia van Schovend-Joosten
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op 2*
terdag 25 januari a.s. om 19.00' uur in de pal*
chiekerk van de H. Johannes de Doper te w
gelshoven.

-_.

Dankbetuiging
Voor uw medeleven en warme belangstelli"'
bij het overlijden en de begrafenis van Ot&
dierbare moeder, schoonmoeder en oma

Agnes
Ritzen-Henseier

danken wij u hartelijk.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvindt
op zondag 26 januari a.s. om 10.00 uur in de d'
kenale kerk St. Pancratius te Heerlen.

--*

t Maria Henricavan Herten, 82 jaar, weduwe v«
"Willem Jan Geraedts. Corr.adres: Gravin Anfl1

straat 4, 6085 CJ Hom. De plechtige uitvaartdier^zal worden gehouden op zaterdag 25 januari l9j
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Man
nus te Hom.

t Sjang Cox, 87 jaar, weduwnaar van Christi'
Grossart, Huize De Pollart Roermond. Co*

adres: Prinsesselaan 14, 6042 JA Roermond. 1
plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenc
vrijdag 24 januari 1992 om 11.00 uur in de H. Gee'-
kerk te Roermond.

tLei Nevels, 84 jaar, weduwnaar van Lies Ram
kers, Steegputstraat 3, 6017 BC Thorn. De plee!

tige uitvaartdienst zal worden gehoudenop vrijd'
24 januari 1992._____

|_____________________________^^^^^^^
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jipiccolo's
[n de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlenpostgiro: 1035100Bank: ABN 57.75.35.935pax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord inhoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs permillimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat enVermist/Gevonden ’ 1,15 per mm, Onroerend Goed enBedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
°ver 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
Minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en*straties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
K°lom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
'tewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met dea cceptgjrokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en métle9itimatie.

'elefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in dee9el - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgevenuPgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
persoonlijk opgeven
*'a de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag""30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
9eldtdonderdag 17.00uur.
■*ij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden°or schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
'et tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

"efLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door"teer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
°" Cebuco SommoSc«nrwf) D79

_»■.

.^Vermist/Gevonden Personeel aanbod
BAl__en 9°uden ARM- CHAUFFEUR 32 jr., thans
ri nQpU (emotionele herinne- werkeloos, zoekt werk als
*tyart fototoestel wit niet chauffeur van bestelwagen
de 2 maPie waarschijnlijk in (busje) i.b.v. rijbewijs BE. Br.
Bij _.emi9iusnoeve' Dus van onr- B-0259, LD, Postbus
MB;_ndern- Tummers, 2610, 6401 DC Heerlen.
bach en of taxi van Wau"
(J* naar Kerkrade (City- Piccolo's in het Limburgs
k/- fondag 19-1 j.l. tegen Dagblad zijn groot in RE-045-459284/321787 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

Brood- en banketbakkerij
Pierre Martens

vraagt
Banketbakker M/V

& met ervaring in luxe banket-^[g^Janssenstr. 36, Beek. Tel. 046-371384, na 15.00 uur

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
v voor Heerlen en Übachsberg
b°°r meer info over de aard van het werk, de duur van de
Wr9route en de no°9te van de verdiensten en extra's,Qni u tijdens kantooruren even langskomen of bellen,

5, Heerlen. Tel. 045-717719.
DELMACH Machine- en staalbouw Nederland

vraagt voor diverse projecten:

-Electromonteurs*
-Bankwerkers

-Instrumentatiefitters
-Fitters

MET ERVARING
Sollicitaties na tel. afspraak met Dhr. J. Vries.

1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285.

Buffethulp gevraagd
leeftijd plm. 18 jaarvoor 30 uur per week.

>- Soll. na tel, afspraak 045-711186, dhr. Smeets. <°°r de uitbreiding van ons team zoeken wij 2 vriendelijke,
enthousiaste

verkoopsters
is „Tft' 20~35 'aar- Ervarin9 met homeopathie en vitamines*el een vereiste. Interesse? Stuur een brief met recente 'naar: Marjoleins Natuurcentrum BV, t.a.v. Mevr.

v.Hooren, Geleenstr. 59, 6411 HR Heerlen.

kapper/sters
& gevraagd

je jongen ambitieus. Wil je een baan met toekomst. 'In bezit bent van een bediende-diploma. <Dan ben jij de persoon die wij zoeken. Iper tel. 045-353665 vragen naar Marion. i
I^isjes voor privé-club.
?°9e verdiensten. Prettige
Ij. srksfeer. Diverse moge-

' kneden. Bel of kom even
langs.

Club l'Amitié
l^aalheidesteenweg 154-^fade. Tel. 045-425656

Kok M/V
prima bijverdiensten

Da/. aangeboden op
die jou SCHIKKEN

"Oor het vervangen van
m onze chef.
Q- Luxemburg plm 100km

v.a. Maastricht.
Hotel Bissen.

09-35289677.
~- Wgw Bouw. Voor direct
St;- voor Duitsland MET-
<£>AARS, betontimmerlie-
&!?" Ook colonnes. 045--te'336/ 230477. Hommer-

Hoensbroek.
Vra°n"Cosmetics Nederland
L.ifê' vrouwelijke CONSU-
Stg 'ES, goede bijverdien-
ï6 .' Nederlandse boekjes.

Kq£ part-time TOPVER-
D^pSTER met nivo, goed
6$

'S sprekend, kantoorerv.
*- Pré, voor grote antiek-

Br.o.nr. B-0220 LD.
6401 DC Hrl.

MA/
i/_. ■ parttime en weekend.
(W ervaring voorkeur. Tel.

cJ^ADOORS 9evr Stru_T"°orsbedrijf Mullenders.r>!^24406-42068..6vT~SrXr- per direct RIJ-IN-
Se__ÜCTEUR voor district'6en. Tel. 046-580848.

Met spoed leuke MEISJES/
dames gevr. voor privé club
en/of escort-serv., inwoning
en verv. mog. 045-326191
(weekends 045-463616)
Gevr. OPPERLIEDEN met
ervaring, zonder ervaring
onnodig te solliciteren. Te
bevr. bouwbedr. Jacobs. Tel
045-216484 na 18.00 uur.
ERVAREN serveerster of
kelneren chauffeur voor Piz-
zeria in Kerkrade. Bellen na
17.00 uur, 045-452817. Er-

varen friture-hulp voor Kerk-
rade, 045-353735. Ervaren
friture-hulp voor Vaals,
04454-2203.
Gevr. CHAUFFEUR voor
trekker-oplegger Benelux
vervoer met gemiddeld 3
overnachtingen per week.
Bel voor afspr. 04492-3405.
Transportbedr. Cor Becker. ,
Gevr. 2 SNACKBAR mede-
werksters voor zowel de
middag- als avonduren, en
een fulltime kracht (40 uur).
Tel. 045-457845.
Gevr. beslist ervaren vr.
FRITUREHULP voor de ma,
dien vr. Tel. 045-418725.
Slagerij van Melik te Heer-
lerbaan kan een part-time
VERKOOPSTER plaatsen
voor plm 32 uur per week.
Gaat u graag met mensen
om en is verkopen u hobby?
Neem dan telef. kontakt met
ons op voor het maken van
een afspraak. Slagerij van
Melik, Bautscherweg 31,
Heerlen. Tel. 045-412771.
Gamma Bouwmarkt Sittard
vraagt een CHAUFFEUR
voor een bestelauto. Tel.
contact opnemen met dhr. J.
Schreurs. 046-590380.

Leuke buffet- en BARMEIS-
JES gevr. Madame Butterfly
Vaesrade. 04492-1934.
Belgische Bouwfirma zoekt
METSELAARS, timmerlie-
den bekisting, voor Neder-
land en Duitsland, wekelijk-
se betaling. Tel. 09-3211.
256853/11386283.
Ervaren WINKELSLAGER
gevraagd met hoog loon.
Vleeshandel Kusters, Rijks-
weg 73, Margraten. Tel.
04458-1364. .
Ass. gevr. voor goedlopend
privéhuis, garantieloon en
intern mog. 045-428856.
Gez. vrouwelijke FRITURE-
HULP plm. 4 dagen p/ wk.
Tel. 045-220040.
Zelfst. MONTEUR-plaat-
werker gevr. die zelfst. wa-
genpark kan onderhouden,
zonder ervaring onnodig te
reflecteren, goede beloning.
Tel. 045-411159.
Gevr. zelfst. werkende KOK,
of leerl. kok. Tel. 04454-
-5874 na 16.30 uur.
Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. voor maandag
en/of woensdag plus 1 of 2
afwisselende dagen. Tel.
045-213451.
Nette FRITURE-HULP gevr.
voor enkele avonden per
week. Tel. 045-352013, na
14.00 uur.
Gevr. 2 ervaren METSE-
LAARS voor nieuwbouw in:
Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.
Gevr. aank. BOEKHOUDER
m/v voor telefoon en typwerk
Br.o.nr. B-0255, L.D. Post-
bus 2610, 6401 PP Heerlen.
Part-time KASSIER voor
nachtdienst in Duitsland.
Loon binnen de Duitse be-
last, vrije som. Duits taal
perf. spreken is vereist, ook
ouder persoon. Inl. tussen
18.00-19.00 U: 045-462062
Gevraagd internat.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger. Frans Bei-
ten Transport BV, Galjoen-
weg 68, Maastricht. Tel.
043-631888.
CHAUFFEUR part-time (uit-
groei naar full-time mog.)
gevr. voor Pizzeria Max te
Kerkrade. Lft. 20 jr. Bellen
na 17 u. 045-454700.
Brood en Banketbakkerij
Franssen, Kloosterstraat 40,
Simpelveld. Vraagt per 1 fe-
bruari of direkt: enthousiaste
BROODBAKKER m/v met
een gezonde dosis ervaring
om een klein gezellig team
aan te vullen; 2e en 3e Ban-
ketbakkers bediendes m/v
liefst met ervaring in een
luxe banket, welke in een
jong team creatief aan de
slag wil; Opleidingsplaats
voor leerling m/v. Werktijden
voornamelijk overdag, met
een prima salaris. Geïnte-
resseerd? Tel. reakties tus-
sen 18 en 19 U./045-441470
Gevr. voor direkt AUTO-
MONTEUR leerling en poet-
ser. Tel. 045-456963.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. APPARTE-
MENT/Flat omg. Valken-
burg-Schin op Geul-Gulpen
of Wfttem voor 2 werkende
pers. Tel. 04406-42313.
Te huur gevraagd. Voor een
van onze relaties zoeken wij
een huurwoning in " Z-Lim-
burg. Huurprijs tot ’3.000,-
-per mnd. Eventuele aanbie-
dingen: Makelaarskantoor
Ruijters BV, tel. 045-713746

Kamers
KAMER te huur te Valken-
burg voor oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.
Gem. kamer. Anjelierstr 131
HEERLEN. Tel. 045-
-214246 na 18 uur

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
ELECTRICIËN nodig?
Wasm. en koelk. rep. De
goedkoopste. 045-725595.

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 jaarvaste 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.
Te k. gevraagd klein perceel
BOUWGROND of vooroor-
logse woning 045-728671.
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onroer. goed,
Gelrestr. 4, Munstergeleen,
lid NVM. Tel. 046-519644.
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
koop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133
Te k. BOUWGROND, ca.
500 m2, zeer excl. gelegen
te Heerlen, ’123.000,- v.o.
n. 045-741874 na 18.00u.
HEERLEN, Pasteurstr. 12,
goed onderhouden eenge-
zinsw. met o.a. tuin, badk.
met ligbad, achterom be-
reikb. ’ 109.000,- k.k.
Wijman & Partners. 045-
-728671.
Kantoor of WINKELPAND in
centrum van Heerlen te
koop, winkel 60 m2, 13 ka-
mers, kelder en grote tuin.
Br.o.nr. B-0253 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
SCHINVELD, Bouwberg
118. Eengezinswoning met
2 slpkmrs, achtertuin met
auto bereikbaar, ’93.000,-
-k.k. Bij 100% financiering
netto ca. ’570,- per mnd.
Wijman & Partners 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.

bouwmat./machines
Div. wand- en vloertegels

Kortingen tot 50%
Aléén bij

Gamma
Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Aanbieding vloer- en
WANDTEGELS ’29,50 p/m2, 1e keus, div. kleuren,
lijm en voegsel gratis. De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.
Te k. WEIDEPALEN zonder
punt, 2 a 3 mtr. lang; tev.
grote partij brandhout. Tel.
043-632433.
Te k. aangeb. gebr. VELD-
BRAND- en METSELSTE-
NEN, dakpannen, balken,
kepers, vloerplanken en
kunststof ramen. Handels-
ond. Wolter, de Koumen 49-
-51 Hoensbroek 045-229999
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeergoede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren enmodellen. 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 4laden v.a. ’150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.Burostoelen v.a. ’5O,- per st. Nieuwe burostoelen metzeer 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.
i 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- i
santé prijs. Rockmart, Kissel .
46a, Heerlen. 045-723142. !
Met een PICCOLO in het :
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak 'wonderen... Probeer maar! ;
Tel. 045-719966. |

Landbouw en Veeteelt \
Rode VOERWORTELS 25 ONDERDELENBANK. ' ~'kg f7,\ Veendrick, ingang jel 04493-2715 'kasteel Amstenrade. '■ :
BLONDE d'Aquitaine pinken AARDAPPELS en voerder-
en kalveren. Veendrick, in- bieten te koop. Tel. 046--gang kasteel Amstenrade. 371980.

Auto's

RENAULT KERRES
M^. Kerkrade 045-452424

/#/ >|ml Dom. Mijnstraat 25yk_M Heerlen 045-724200
W_/ Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Sportief geweld!
Volkswagen Golf GTi 16V
zwart, 3-drs., orig. sportvelgen, elektr. schuif/kanteldak

1990, 35.000 km
1 jaar garantie

Saab 9000 Turbo 16V
5-drs., 1987, d.grijs, met airco, Pullmann bekleding,

elektr. ramen voor en achter enz. enz.
1 jaar Saab Selekt garantie

Lancia Pininfarina Station
1988, zilvermet., IE Turbo, airco, alarm, alcantara bekl.,
radio-cass.ree, verstralers in bumper, lichtmet. velgen

1 jaar Occasion label
Saab 900 Turbo 4-drs.

zwart, 1988, schuifdak, alarm, centr. vergr., hoofdst. achter
1 jaar Saab Selekt garantie

Al deze auto's en ook andere staan bij
OCCASION CENTER HEERLERBAAN

Waar u auto's koopt tegen betaalbare prijzen
ONDERDEEL VAN DE KOMPIERGROEP

HEERLERBAAN 66, HEERLEN. TEL. 045-428840.

aaaa
Inruilauto's

11x Fiat Panda's v.a. 1987
10x Fiat Uno v.a. 1987
Fiat Uno diesel beige 1986
2x Fiat Ritmo 1987
2x Fiat Tipo 1.4IE 1989
Fiat Croma Turbo diesel 1987
2x Citroen 2CV6 1985
Nissan Bluebird Turbo Diesel 1983
Ford Escort automaat 1.6 GL 1985Ford Escort 1.6 Ghia 1982
Honda Civic 1.3 1982
Honda Jazz 1.2automaat 1985
Mazda 323 1.3LX 5-drs 1986
Mazda 323 1.5GLX Cosmo 1988
Mercedes 190D 2,5 zwartmet . 1987
Opel Corsa 1.0S 1983Opel Kadett 1.2LS rood 1985
Skoda 105S koopje 1988
Triumph Acclaim HL 1983
Renault 21 GT Diesel 1986

Inruil - financiering - bovaggarantie (tot 2 jaar)

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Alfa Romeo 75 Twin-Spark 2.0
Sportieve auto: kleur signaalrood, bwj. '88 "veel opties"

met volledige Bovag-garantie.

Smeets Opel Maastricht.
De Griend 2. Tel. 043-252250.

Occasions zoals
het hoort

Volvo 340 GL automaat rood '. 1984
Citroen BK 19 TRD rood 1984
Renault 5 TL wit 1985
Citroen Visa 11 RE rood 1986
Citroen BK 14Leader 2x : 1986
Nissan Micra automaat nov 1986
Citroen BK 16 TRi grijsmet 1987Opel Kadett 18SSedan blauw nov 1987
Citroen BK 14RE4x 1987Citroen BK 1400 met spoilerblauwmet 1988
Citroen BK 19 TRi break met stuurbekr. wit ..._ 1988
Mitsubishi 1.5 GLX Lancer grijsmet 1988
Citroen BK 19GTi wit 1988
Ford Fiësta 1.1 Finesse blauw 1989
Ford Fiësta 1.4 irood nieuw model 1989
Ford Escort 1.4 Bravo rood 1989
Citroen Ibiza 1.2 XL wit 1989
Citroen BK 19TRS met schuifdak 1989
Alfa Romeo 33 1.3 S grijsmetal 1989
Citroen AX 1.1 iTGE 1990Citroen AX 1.4 iGT grijsmet 1990
Citroen BK 16 TZi wit 1990

Demonstratieauto's
Citroen ZX 1.4Reflex
Citroen ZX 1.6 Aura, Citroen ZX 1.9 Volcane
Classic car

VW Kever 1302 absolute nieuwstaat 1972.

Tel. 045-223300
De actiefste Citroen-dealer in Zuid-Limburg

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegdvan 10 op 11 jan. en tot terugverkrijging
van de OPEL ASCONA, kleur bruin, kenteken DX-42-ST,
alles ontvreemd v.a. de Selzerbeeklaan nr. 16 te Vaals.

Inl. welke discreet zullen worden behandeld,
schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M

Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,
6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd van 15 op 16 jan. en tot terugverkrijging
van de Opel Kadett 1.4kleur rood, kenteken ZF-21-BP,

alles ontvreemd v.a. de Donatusstraat te Nuth
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.
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. CADILLIC Cabriolet,
1971, gek. en ingevoerd,

’ 15.000,- wit 070-3663268
SAAB 99 LE, voor liefhebber
bwj. '73, automatic, i.z.g.st.,
APK 6- '92, pr. n.o.t.k. Tel.
045-316470.
Te k. van part. Fiat UNO, 3-
drs., kl. rood, bwj. '87, i.z.g.
st. Vulling 1, Geleen.
Te k. Ford SIËRRA 16 L, bwj
'85, 5-gang, APK, trekhaak,
mr. mogelijk. 045-270066.

Ford ESCORT 1.3, model
laser, '85, APK, zeer mooi,

’ 5.950,-. 045-454087.
Mooie BMW 525-i, bwj. '88,
antracietkl., verlaagd, brede
banden, dure sportv., electr.
ramen, sch./k.dak, 4 kopst.,
etc. Onderhoudsboekjes
aanw. Vr.pr. ’ 42.500,-.
Rijksweg Zuid 105, Geleen,
046-756335 na 12.00 uur.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217

Wij geven het meeste
voor uw auto!
U belt, wij komen! 045-
-422610, ook 's avonds.

Van Leeuwen
Citroen

vreemde merken:
Toyota Starlet 1.3 XLi, 1990,

wit
Peugeot 205 1.4iXS 1990,

antraciet
Volvo 340 DL 1988,

antraciet
Hyundai Pony XP 1500,

1988, wit
Alfa Romeo 1.3 Junior,

1987, zilvermetallic
Volkswagen Golf 1.3, 1987,

rood/bruin
Nissan Sunny 1.7 D HB,

1987, rood
Toyota Corolla 1.3 aut.,

1984, wit
Mazda 323 HB, 1983,

zilvermetallic

Citroen:
BXI6TGi, 1991,

grtjsmetallic
BXI4TE Palais LPG, 1990,

blauwmetallic
BK 14 Chamonix, 1989,

grijsmetallic
BK 16 Leader, 1986,

blauwmetallic
BK URE, 1988,

zilvermetallic,
BK 14 E, 1988, blanc meye

BK 19TRS, LPG, 1988,
blanc meye

BK Break 19 turbo diesel,
1990 blanc meye

BK Break 16TGi, LPG,
1990 blanc meye

Inruil, garantie en financie-
ringsmogelijkhedenü!
Van Leeuwen

Citroen
Strijthagenweg 129,

Kerkrade.
Opel Kadett 1.8 GTE '84

Honda Civic 1.5i16 klep '90
Ford Siërra 1.8 CL 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 1.3i1e eig. '89
Lancia VlO IE nw.st. '89
Opel Corsa grijs kent. '85
Ford Fiësta 1.11 rood, '91

Peugeot 305 Break GR '86
Ford Escort 1100 Bravo '84
Opel Kadett 1 3i antr.met '89
Toyota Corolla 1.3 XLi 12V.
Allen i.z.g.st. Div. inruilers,

reparatie, onderhoud, APK-
keuringen, 100% financ, in-
ruil mogelijk, bovag-garantie

AUTOBEDRIJF
J. Osojnik & Zn

Eygelshovergracht 65 Kerk-
rade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.
INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.
Ford SIERRA 2.0 sedan, 9-
'BB, cv., spoiler, nieuwst.,
met of zonder LPG, inruil kl.
auto mog. Tel. 045-351204.
Te k. Opel KADETT 1300
LS, bwj. '88, APK,

’ 12.900,-. Tel. 04451-1439
Te k. AUDI 100 CC, 100kw.,
5-cil., inj., autom., bwj. '84,
pr. ’8.750,-, mr. mog. 046-
-526965 na 15.00 u. 371507
AUDI 80, 4-drs., type '81, i.
z.g.st., APK gek., ’2.150,-.
045-232321.
Te k. Opel ASCONA 1.6,
bwj. '78, APK, ’500,-. Inl.
04754-81724.
Zien is Kopen! AUDI 100 CC
2.3 E, model '84, div. extra's
vr.pr. ’ 10.500,-. Tel. 045-
-320088, na 12.00 uur.
Te k. Opel KADETT, bwj. '87
met LPG, vr.pr. ’ 13.750,-,
auto als nieuw. Tel. 045-
-419260.
Te k. NISSAN Bleu Bird 1.6
LX, bwj. '89, ’ 16.900,-. Tel.
045-273478.
Te k. RENAULT 5 GTL, bwj.
'82, APK tot '93, vr.pr.

’ 1.550,- Vinkenstr. 77
H'len Heksenberg.
Opel REKORD, bwj. '78,
’450,-. Tel. 045-415528.
UNIEK mooie Honda Civic,
autom. , bwj. '81, ’2.450,-.
045-726175.
LUCAR Kerkrade biedt seri-
euze prijzen voor Jeep,
pers.wagens, bestelauto's.
Contant geld. 045-456963.
Inkoop-verkoop auto's. Te-
vens laswerk en poetswerk.
Autohandel ANJELIER, An-
jelierstr. 123 A, Heerlen. Tel.
045-223722.
BMW 316, bwj. '85, blauw-
met. veel extra's. Tel. 04748
1290. Rijksweg 20, Heel.
Citroen CX 25 RD BREAK,
6-'B6, blauwmet. Tel.
04499-2745.
Te k. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. eind '83, APK dcc. '92,
i.z.g.st., vr.pr. ’4.950,-.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
ESCORT 1.3 GL, als nw. div
extra's 76.000 km. ’4.950,-
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te koop Ford SIËRRA Se-
dan '88, zwart, ged. Cos-
worth uitv., centr. vergrend.
en alarm met afst.bediening,
LPG, t.e.a.b. 045-215990.
Te k. Ford ESCORT 1300 L
automaat, bouwjaar '79. Tel.
045-710070.
Ford ESCORT 1300 L Bravo
bwj. '83, veel extra's,
’4.800,-. Tel. 045-724417.
MERCEDES 200 TD Sta-
tionwagen, km.st. 60.000,
bwj. '89, ABS, centr. vergr.,
alarm, div. extra's,

’ 58.000,-. Tel. 046-374634
Zeer mooie Opel KADETT
12 S, APK 7-92, laat '83, vr.
pr. ’4.800,-. Asterstr. 26,
Heerlerheide.
Opel KADETT stationcar,
bwj. '80, APK 1-93, zeer
goede auto. 045-225774.
GSi KADETT 2.0 type '90,
antraciet, 1e eig., schadevrij
in nw.st. interessante prijs.
Tel. 045-456963.

Te k. Mitsubishi TREDIA
GLX bwj. '83, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4.800,-. Tel. 045-456386.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
bwj. '79. Tel. 045-250906.
Opel OMEGA 2.0 I, i.g.st.
1987, metall. Na 17.00 uur:
tel. 045-227763.
Weg. omst. te k. PEUGEOT
309, 1.4 i GR, 23.000 km,
bwj. 4-'9O, ’ 18.000,-. Tel.
04744-2260.
Te koop PEUGEOT 205 XE
1100, bwj. '87, met div. ex-
tra's, kl. rood. Tel. 04450-
-3022, na 18.00 uur.
Te k. PEUGEOT 309 GL
Profil, bwj. 6-'B7, APK, LPG,
nw.st., zeer zuinig, ’ 7.950,-
Tel. 045-273743.
Te koop Seat MARBELLA
Sport, bwj. '90, 15.000 km.
leeig. Tel. 046-339026.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
nov. '83, bordeaurood, iede-
re keuring toegst., ’4.750,-.
Tel. 045-253168.
VWGOLF 1.6 diesel, '86, s-
gang, zeer mooi, ’11.950,-.
Tel. 04747-1434.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Passat C
Diesel 5-drs. '86; Nissan
Bluebird 2.0 LX '86; Opel
Rekord 2.0 GLS LPG '86;
Audi 100 CC 5 E aut. m. '84;
Honda Civic 1.3 5-bak '84;
Ford Siërra 2.3 DL 5-drs. '84
Fiat Uno 45 S 5-bak '85;
Rover 3500 Van der Plas '83
Citroen Axel 12 TRS '85;
Suzuki Bus geel kent. '83;
Mercedes 200 D '78; Citroen
BK 16 TRS '83; Ford Escort
1.3 L RS uitgeb. '83; Ford
Siërra 2.0 GL autom., '83;
Datsun Stanza 1.8 GL au-
tom., '83; 2x Audi 80 LS '80,
'83; Renault Fuego GTL '83;
Porsche 924 i.z. g.st. '76;
Volvo 343 GL aut. '80; Nis-
san Sunny '83; Fiat 127
sport '80; 2x Opel Kadett
Caravan 12 S '80/'B3; BMW
316 LPG '82; VW Jetta 4- !
drs 1.6 S '80; BMW 320-6

’ 1.500,-. Inkoop, verkoop
financiering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00uur.
Te k. BMW 316i, 2-drs., m.
'89, div. extra's, geen 2de zo
mooi. Inl. 045-455778 b.g.g.
460445.
Te koop van part. BMW 520 i
rood, bwj. '88, km.st. 78.000
div. extra's 0.a.: 17" wielen,
BMW-verlaagd BMW-alarm
enz. Te bevr.: BMW-Gelca
tel. 046-747676.
Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan ANWB gekeurde
auto's met 12 mnd. voll. ga-
rantie en autopas. Mitsubi-
shi Starion EX Turbo leder
int. nwe. st.' '85; Volvo 440
GLE zeer v. ace rood nw.st.
'90 ’ 26.950,-; Audi 80 1.8 S
groenmet. '89, ’ 27.800,-;
Ford Scorpio 2.0 GL zilver-
met. 42.000 km. '90
’29.800,-; Ford Siërra 1.6
CL Sedan blauw 52.000 km.
'90, ’22.900,-; Ford Orion
1.4iCL 20.000 km. grijsmet.
'91 ’25.900,-; Ford Siërra
1.11 cheers roodmet. 29.000

km. '91, ’18.900,-; Opel
Kadett 1.6 i grijsmet. 31.000
km. '90, ’21.900,-; Toyota
Corolla 1.6i 16V sport wit '89

’ 19.800,-;BMW 320 i 4-drs.
groenmet. nw.st. 82.000 km.
'86 ’ 19.800,-; Opel Omega
1.8 LS blauw '88 ’16.900,-;
Opel Omega 1.8 LS blauw-
met. div. ace. '88 ’ 18.900,-;
Opel Kadett LS H.b. grijsm.
'85 z.mooi ’ 9.950,-; Peu-
geot 405 GR rood elektr. ra-
men '89 ’19.900,-; Lancia
Thema Turbo i.e. grijs
72.000 km. '88 zeer v.acc.

’ 25.800,-; Volvo 240 Gl 2.3
d.rood nw.st. '87 ’ 20.900,-;
Citroen BK 1.6 TRI rood nw.
st. '88 ’14.950,-; Citroen
CX Turbo 2 diesel div. ace.
rookzilverm. 120.000 km '86
’14.900,-; Mitsubishi Colt
Luxe rood nw.st '88

’ 14.950,-; Mitsubishi Ga-
lant GL 1.6 rookzilverm.
sportv. z.mooi'B7 ’ 11.950,-
Toyota Corolla GL blauw '86

’ 9.900,-; Mercedes 200 D
d-bruinm. '83; VW-Golf GTI
16V v.acc. zwartm. '87

’ 22.800,-; Mitsubishi Ga-
lant GLS autom. '84; Opel
Rekord autom. 2.0 S Beriina
'82; 2x Ford Escort 1.3 3-drs
5-drs. va. ’4.950,-; Mitsu-
bishi Pajero Turbo d. 4x4
grijs kent. softtop zwart v.
ace '85 ’15.950. 12 Maan-
den volledige garantie.
100% Financiering mog. In-
ruil auto/motor mogelijk. Au-
tobedrijf John Koullen. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Tel. verkoop
045-426995. Tel. werk-
plaats 045-424268. Locht
17, Kerkrade.
Te k. Ford ESCORT grijs,
bwj. '83, in nieuwstaat,
’4.800,-. Tel. 045-218925.
Te k. PEUGEOT 505 SX
Select 2.0 7-'BB, electr.
schuifd., grijsmetal., i.z.g.st.

’ 10.500,-. Tel. 043-430624
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
BMW 320inw. model '84, s-
bak, zeldz. mooi ’10.950,-;'Peugeot 205 1.9 GTi. zeer
snel ’11.950,-; VW Golf 1.8
GTi '84, veel extra's
’10.500,-; Golf diesel laat
'88, 5-bak, apart mooi

’ 14.500,-; Golf diesel bijna
'88, i.z.g.st. ’12.500,-; Ford
Escort XR3i nw. model '87,
ABS, uitgeb. etc. ’ 14.500,-;
Opel Kadett 1.8 GTE, zeldz.
mooi. bijna '85 ’8.950,-;
Corsa 1.2 TR als nw.

’ 5.500,-; Suzuki busje nw.
model '87, splinternw.
’6.750,-; Audi 100 '86,
koopje! ’10.950,-; Nissan
Cherry '86 ’ 6.950,-; Jaguar
XJ6 m. '84 ’12.500,-; 3x
Porsche 924 v.a. ’9.750,-;
Pontiac Fierro '84; Citroen
Axel m. '86 ’ 2.950,-. Snelle
discrete financ. binnen 4 uur
zonder aanbetaling. Auto-
bedr. JOOSTEN, Scharner-
weg 3, Maastricht. Tel. 043-
-634978 b.g.g. 0652-980787

VW PASSAT GLS, bwj. '81,
1e eig., kl. goudmet.,
110.000 km., i.g.st., APK, pr.
’3.250,-. 04406-12018.
Div. Citroens BK 14, '87 t/m
'89; Citroen BK 16 TRi '87;
Seat Ibiza 1.5 GLX '91; div.
Lada Samara's '87 t/m '89;
Lada 2105 1.5 '88; Opel Ka-
dett 1.3 GT '85; Toyota Celi-
ca 2.0 KT '82; Ford Fiësta
1.6 diesel '89. Autobedrijf
CHIARADIA, Trichterweg
122 Brunssum. 045-212843
Auto KALDEBORN, wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Te k. wegens vertrek naar
buitenland. GOLF Memphis
bwj. okt. '88, 58.000 km en
BMW 518i, bwj. '90, 67.000
km, beide auto's schadevrij.
Inl. 045-715806 tussen
(09.00-13.00 uur).

VW GOLF bwj. '86, i.z.g.st.
Vr.pr. ’9.500,-. Tel. 04459-
-2738 Of 045-212425.
Te k. VOLVO 740 GL 2.3 aut
i.z.g.st, 10-'B7, LPG, get.
glas, cv., grijsmet., slechts

’ 17.500,-. Tel. 045-727731
TURBO GTi '88, wit, Testa
Rosso uitbouw, iets aparts!

’ 14.750,-. Tel. 045-456963

Sloopauto's
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Gra-
tis afhalen. Tel. 046-525759
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens "Bestelauto, z.g.a.n., Ford
ESCORT 1.3 bwj. 6-'9l, met
fabr.gar., pr. ’23.950,- mcl.
BTW. 043-257344.

Auto onderdelen en accessoires
—_------M-____"_____________________",______^^

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. ',

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

(Brom)fietsen
ATB-ONDERDELEN ne-
gens goedkoper dan bij
Math Salden Sittard. Koop-
avond donderdag!!!
Te k. Vespa CIAO, i.z.g.st.
met sterw. mcl. div. ace. en
verz. bwj. 89. 045-740592
(na 15.30 u.)
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen, bwj. '88, pr. ’ 850,-.
Tel. 045-750393.
Nu nog VESPA kopen voor
oude prijs bij Rens Janssen.
Financ. mog. ’ 40,- p.mnd.
Ganzeweide 54/56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Koop of reserveer nu nog
GIANT'S voor oude prijs.
Rens Janssen, Ganzeweide
54/56. Heerlen. Tel. 045-
-211486.

Vakantie

London
met KLM Cityhopper vanaf

Maastricht Beek,
mcl. hotel v.a. ’ 376,-.
Vraag uw reisbureau
de London folder van

Cityhopper Tours
of bel 020-6493295.

Nog enkele pi. vrij op prach-
tige KUNSTREIS naar Um-
brië en Assisie, paasvak. Inf.
04450-3627 na 15.30u.
Te huur in ERMELO (Velu-
we) stacaravans/bungalows,
bosrijke omg. (ook in Zee-
land). Tel. 02520-17129

Te koop voor Opel ASCONA
B uitbouwset, deur links en
rechts spatbord, I. en r. ach-
terruit en trekhaak, in "een
koop ’1.000,.-. Tev. sport-
velgen Toyota. 046-519006.

Sport & Spel
Te k__p" FITNESSBANK
met halters en gewichten.
Tel. 04451-1424.

(Huisdieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’195,-
Houtbouw 'Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
KJ.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’ 170,-, poes

’ 60,-. Tel. 045-244247.
PUPS van Labradors, Gol-
den Retrievers, Boxers, in-
geënt en complete spuit.
Golden Retriever teef, 2V2 jr.
HD-vrij. Tel. 040-441364.
Te k. weg. omstandigh. LA-
BRADOR, 5 mnd. pr.n.o.tk.
Tel. 045-729130.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel
045-719966.

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.
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.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar opze voorwaarden.
Haal uw RIJBEWUS voor
pers. auto in 3, 6 of 9 weken;
vrachtauto in 6 dgn. of 6 we-
ken. Examen in Heerlen,
Geleen of Maastricht. Ook
alle chauffeursdiploma's.
Bovag rijschool Th. van
Bentum, tel. 045-217487
Hoensbroek.
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.

Kapper/Cosm.
Aank. huidtherapeute zoekt
MODELLEN voor electr.
epilatie. Tel. 045-420224.

SWAHILI leren? Bel dan
045-353724.———————————————————————Huw_ Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
VRIJGEZELLEN-AVOND
met gezellige dansbare mu-
ziek, ledere donderdag va-
naf 20.00 uur in Bar-Dan-
cing Chevy, Maastrichter-
laan 116, Vaals.

Baby en Kleuter
Te k. Bébé-confort TWEE-
LINGWAGEN met toebeho-
ren, 18 mnd. oud, nw.pr.
’1.200,-, vr.pr. ’500,-. Tel
045-727583 na 18 uur.

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.;
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

T—

Wonen Totaal
■'■■■"—■■ mmmmmttmmmam, „„ _____
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Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

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

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
Div. showmodellen
kasten/badmeubels
Kortingen tot 50%

Aléén bij
Gamma

Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)
Div. rolgordijnen/jalouzieën

Kortingen tot 50%
Aléén bij

Gamma
Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)

KOOPJES! Kasten, div.
bankstellen en kleingoed.
Oranjestr. 30, Hoensbroek.
Tel. 045-231437.

F—

Div. verlichting,
(ook halogeen)
Grote kortingen

Aléén bij
Gamma

Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)
1—i—

OPHEFFINGSUITVER-
KOOP Rotan Manou pitriet
meubelen en alle soorten
manden, alles moet weg. Nu
tot 60% korting. Rijksweg
Zd. 111 Geleen 046-75041$

Voor Piccolo's
zie verder pagina 2Q *
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Wonen Totaal
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.
T~ TV/Video
Goede KLEUREN-TV'S met
gar. Philips grootbeeld v.a.
’125,-. Ook zeerrecente,.
TVs. Reeds 25 jaar TV-Occ
Centr. Geel, Grasbroekerw
25, Heerlen. 045-724760.-— _„„.„,Kleuren TVs 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a ’125,-
oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

*..-,_"--, a„..<__Kunst en Antiek___"."__,Te k- GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
32.12261156.
Te k. Antieke SLAAP-
KAMER; commode, bed,
nachtkastje, 3-drs. kleerkast
geslepen glas. 04459-2776.

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%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

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

ORGELKOOPJES! Muziek-
huis Guus Arons heeft grote
Opruiming van alle overjari-
ge en occasionorgels. Alles
moet weg. Gem. ’480,-;
SOMna ’ 550,-; Hohner
’950,-; Yamaha 855
’.1.350,-; Yamaha FC 20

’ 1.250,-; Yamaha HS

’ 6.990,-; Yamaha DB5
Theaterorgel ’ 7.500,-; Ya-
maha HS 7 ’ 9990,-; Yama-
na-Idemo (topmodel) Jo-
.annus orgel model 243 met

3<Wavieren en 8 losse boxen
(zeer geschikt voor kerk!).
Gespreide betaling is moge-
lijk, geen transportkosten.
(zie onze etalage). Muziek-
huis Guus Arons bv, Honig-
manstraat 5-9, Heerlen.
045-717155.
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.
__~■__■■■

Carnaval
fë i_ CARNAVALSKOS-
TUUM jeugdprins, nw.pr.

’ 800,- nu ’ 400,-; tevens 2
interieurs van Ford Siërra.
Tel. 045-413558.

Te k. 1000 SINGLES é ’ 1,-
-33 LP's a ’2,50. Tel. 045-
-457627.
Te k. KEYBOARD merk
Kawai FS 680, 4 jr. garantie.
Tel. 045-324249.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvries ’ 150,-; wasautom

’ 175,-; Tel. 045-725595.
Breimachine demo-dagen in
Geleen :25-01-'92 van 11.00
t/m 18.00 uur. Heerlen: 28-
-01-92 van 11.00 t/m 18.00
uur. Roermond: 29-01-92
van 11.00 t/m 18.00 uur.
Naaimachinehandel VELD-
MAN BV, Geleen Raadhuis-
str. 14, tel. 046-746480.
Hoensbroek, Kouvenderstr.
68, tel. 045-213538. Heer-
len, Nobelstr. 6, tel. 045-
-716100. Roermond, Neer-
straat 62, tel. 04750-31012.

Kachels/Verwarming
Te k. eiken BRANDHOUT.
Tel. 04455-1729.
Te koop div. electro heaters
met 30% KORTING, nieuw;
electra bekkum afkortzaag,
nieuw ’850,-. Tel. 046-
-525156.
i
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SMÖEUROPESE EIEQRO SPECIALISTEN. DE BESTEN VAN DE WERELD.

KACHELS, inzethaarden,
grote keus, gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen, 04459-1638.
Te k. INBOUWHAARD, i.z.
g.st. pr. ’350,-. Tel. 045-
-254600.
Te koop Dru GASHAARD
Huisjesmodel. Tel. 045-
-316494.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

;■■; .... .... ; ■—" """. "■" ' ' "

Te koop gevr.
Té k! gevr ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

■■

Diversen
■ ■ ■■_—■.—

Paardevlees
1 kg a/h stuk ’ 9,95

varkensschnitzels
100 gr voor ’ 1,95

katenspek
100 gr voor ’ 1,75

Martien Arts, Dorpstr. 86, Brunssum. Tel. 045-252823.
Te k. 2 houten GEBOUWEN
uitneemb. afm. 7,5x7,5m.
gesch. voor zomerhuis/kan-
toor of verenigingsgebouw.
Tel. 043-632433.
GEBIT gebroken? Tand-
techn. praktijk Hoonhout
voor nwe gebitprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328
Hoensbroek 045-228211
Wie wil zijn Honda GOLD-
WING ruilen tegen een open
jukebox, merk Sieber: Tel.
045-323788.

Transformatie manifestatie:
cosmic fire leert je ontspan-
nings-techn. en kreatief te
visualiseren. Op 23.01. De
Dousberg Pare, Dousberg-
weg 4, Maastricht. Aanv.
20.00 uur, entree ’ 10,-.
Tel. 02159-47642.
PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
045-310127.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

06-liJnen
** WALHALLA'S 06 PARADIJS**
Lesbi Hard Porno-06.320.321.99

De Sexfabriek-06.320.332.99
Live Stiptease-06.320.322.80
Kleed me aan-06.320.323.90
Triosex Trek?-06.320.326.56

Sannes porno Mix-06.320.370.00
De Sexmachien-06.320.326.80

********"**so et p/m***********
f_ripk<_P Pnrnn Val je voor dominanteU. IfcJKbe rürriü vrouwen. 50 et p/m

Marcha v. achter 50 cpm oe. oor» ooo oo
nfi Qft1 ft Üb-3^o. óód.ód
UO-OO I O Bel je meesteres

Sex Top 10
De grootste en beste telesex

computer van deBenelux!
Kies de sexlijn die jij wilt

50 ct.p.m.

320.320.40
Voor elk wat wil(d)s!

1 nummer
10 meisjes

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

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Donkere vrouw 06-96.40

Zapp Sex 06-96.92
Harde praat 06-96.91

Live met mij? 06-95.06
Volle vrouwen 06-96.94
Kort en lekker

50 et p/m
Haar mond stond wagenwijd

open. Ze zakte door haar
knieën. 50 et p/m 06-96.46

Op zn frans!
Rijpe dame, 38 jaar

live geraffineerd! 50 et p/m
06-320.320.38

Grieks Standje! Ze bukte!
Zonder slipje over de tafel!
06-320.320.62

50 et p/m
Ik ben een sexy donkere

vrouw, al wat ouder. 50 cpm

06-320.320.91
Lady B

50 et p/m 06-320.324.68
Meesteres. Lekker ruig!

met een P-koker.

TopSex
2 handen vol. 50 et p/m

06-320.325.25
Homokontakt

Zoek je 'n hete jongen?
06-32033018 - 50 Ct p/m

Ivoor uw TOEKOMST en/of HOBBY! Wilt u een café, disco, kantine, cafetaria ofl
I restaurant beheren of zelfstandig uitoefenen of in de HORECA gaan werken? ■

Binnenkort starten weerde mondelinge morgen-, middag- en/of avondlessen in
I o.a. GELEEN, HEERLEN, KERKRADE, BRUNSSUM, MAASTRICHT, SITTARD en I
I ROERMOND. Een vooropleiding is niet vereist. Examens 3 juni 1992. ■

, Wij verzorgen eveneens de cursussen: VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRIJF ■I VAKBEKWAAMHEID SLIJTERSBEDRIJF I
I Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: «"""'o*^.Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24,5632 AL Eindhoven. *| Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. Rijkse.kend |

LHef Instituut Vakonderwijs is erkend doorde Minister van Onderwijs en om6H

Wetenschappen op grondvan de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.

Pikante
Sexdating

Plaats zelf een oproep of
reageer op die van anderen
06-320.350.75 - 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

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

Lisa
06-320.331.02 -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.
De Wiplijn

Apart Kletsen en Sexen
06-9555

De Wipkrant
Snelle Adresjes

06-9559 - 50 et p/m

Sexbezoekje
bij wulpse Annet. Trio!

06-320.320.95 - 50 et p/m
Als je houdt van lekker

Meisjeskontakt
06-320.330.16 - 50 et p/m

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan

06-320.330.96 - 50 et p/m

Altijd succes
Zoek jij een leuke vriend of

vriendin? Afspreeklijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Monique
Ze trilt van sexgenot

Bel 06-95.30 - 50 et p/m

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330*88 - 50 Ct 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 Ct p/m

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 Ct 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
Zoek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 Ct p/m

Zoek je een hete boy?
Gay Dating

06-320.330.95 - 50 et p/m

Triosex-kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil.
Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 Ct p/m

Sexkontakt
Wie zoekt er 'n ondeugend
avontuurtje met 'n meisje?
Vele meisjes zoeken sex.
06-320.330.66 - 50 et p/m

Sexafspraakje
Vraag naar haar telnummer
06-320.320.44 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*
06-320*321*44-50ct p/m

Kleed me uit!
Suzanne heeft zin in een

hete vrijpartij
06-350.211.14-50 et p/m

Als Lea haar tanga losmaakt
belt de man aan.

Ja, kom maar.
06^320.330.17-50 et p/m
Angela maakt kennis met

S.M.
nee, nee, totdat ze geniet.
06-320.340.22 - 50 st p/m

Lesb.
Hoog strijkt het meisje de

kousen glad bij een dame...
06-320.340.45 - 50 et p/m

Oh, wat lekker
Dit is fijner dan huiswerk.

Toe...meer!
06-320.321.32 - 50 et p/m

Frank kijkt toe. Anky geniet
van Grieks

met een vreemde man.
06-320.326.92 - 50 et p/m

Adressen
van dames privé, cIuWL
escorts, de dames verte»
je zelf wat ze te bieden W
ben en geven ook hun afl1
en tel, nr. 06-96.85 (50 eg! "Bisex voor tw#

direkt apart met een hed
meisje of 'n lekkere jong 6' -06-320.330.87 - 50 et jj!

*GAY-PRIVE*
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met eej
lekkere boy. 06-320.322'5
Samen direkt apart (50tg! .

Meisjes
hoor je op sexadressen!
06-320*330*60 - 50 ctjjg
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320*326*66 - 50 ct_gg
Blonde Natasja

doet het met 2 buurjonge1*06-320*327*77 - 50 ctJ_Ü
Gewillige

dames zoeken 'n slipper.6
06-320.328.00 - 50 ctJjÜ

Tessa is zon lekker

meisje
06-320*328*88 - 50 cl_o
Sex voor twee

Direkt kontakt met meidej
vrouwtjes en stoeren he»

knullen
06-320.330.90 - 50 ctjJJ,

Jf _fi\"*|p,'f°%§#' i pas _% tik *^~m I ullw|

I ______ ____ || I SBHÉ | fl nj '._.&'= |

_jü.^_SjT' tP^E__HßßwMp[ ******"-"r' _nTT*_r_____JH. . . ._.-—-i^ Kffl-jWBaMB* SSj if**^-,V-^V*/
\__________Ri_______i A_icvs: _...<w____s___ï_. £______.! __4R lÜ~-'"*" W A siiO .?__vr JsffSifi ______■_». **■ "*■">«" ii v*» 9 > :>

TDK VHS 240 EHG. Extra High Grade BASF VHS 195 EQ. Extra Quality video- TDK SA 90. Uitstekende chroomcas-
videocassette.Met levenslange cassette.Nu .stuksmeteenextralange sette, ideaal voor alle digitale op-
garantie. Speelduur 4 uur lA.- speelduurvan 4x3 uur en 15 min. names. Nu 5 stuks met een speelduur
TDK VHS 180EHG. «f «f }A van 5x1.2 uur. <^_fSpeelduur 3 uur X_L." 4-pale 5Ur / 5-pak: -_L_Lr

fen^n^^menmet^ag VOtUf UW WAKtIMMUIJ VBF: IfetHuan 19.2ofzolangdevoordat) stiekt . :*:■ ■■■ ■"-"■- ": ■: ::.;:"; :■:_ :; ■■■:■" -"^ .■.;■: -■- ■■ ...... . . :...;_;■■ :;■■- ■:■;■■:■■■■:■■■■ - ...■■,:.■ .„..... . ■ ::" : : "'" :: ■■:.■■ . __i>

SNOEPJE VAN DE WEEK.

De nieuwe Citroen AX moet u beslist leren van binnenuit verstelbare buitenspiegels, uitgesteldebetalingvan maximaalf 10.000,-**

kennen. Hij is lekker compact. Ziet er goed een neerklapbare achterbank en brede tot 1 junia.s. Bovendienis opeen aantalauto's
uit. Rijdt verrukkelijk (maar ook heel zuinig). Michelin-banden. En, zoals bij elke Citroen, de katalysator-subsidie van 1991 nog van _r____^__
En hij is standaard al heel compleet 6 jaar carrosserie garantie. Als unu voor de toepassing. Uw voordeel: nog'ns f 800,-***. ___-_i__________l

uitgerust. Zo vindt uop de basisuitvoering, nieuwe Citroen AX kiest, kan dat extra leuk Al met al een tractatie die de ware liefhebber jp**+ l"T f— Ik I
deCitroen AX First (f 18.775,-*), onder meer uitpakken. Want, tijdelijk biedtCitroen u een toch niet aan zich voorbij laat gaan? I %^^_____■ I

CITROEN AX. NU AANTREKKELIJKER DAN OOIT.
* Prijs mcl. BTW, excl.kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Citroenprefereert Total.Afgeb. deCitroen AXGT. **Uitgest. betaling op basis gebr.huurkoopvoorwaarden van Citroen Financiering Nederland.Kentekenregistratie voor 15-2-92. De aktie loopt tAn 1-2-92."** Zolang devoorraad strekt.

Van Roosmalen's Automobielbedrijf BV, Wilhelminasingel58-62, Maastricht. Rijksweg 113, Gulpen.
Autobedrijf Sondagh BV, De Koumen 36, Heerlen.Autobedrijf VanLeeuwen, Strijthagenweg 129,Kerkrade.

Autobedrijf Nizet BV, Industriestraat 14, Sittard. AutobedrijfChiaradia (service-agent), Trichterweg 122, Brunssum. I



Limburgs Dagblad, 06-lijnen

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

■j_j20.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties

-jjjj20.325.80 - 50 et p/m
Gewillige meisjes engouwen willen alles met jou

*)en- Vraag naar hun tel.nr.
voor 'n hete
vrijpartij

~gg_jgg_'326-33 - 50 et p/m

Meisje, 24 jr.
gratis sex per telefoon
of bij mij thuis.

-Jjgj20.324.96 (50 cpm)

Nieuw het
Telebordeel

Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime tel.

nr. aan je door
06-320.320.85 - 50 et p/m

(boven de 18 jr)

Hoge nood
06-320.320.89 - 50 et. p/m

Een vlotte meid belt
De wiplijn
06-95.55 50 cpm

Sexy Honey
50 cpm 06.320.320.82

Call girls
50 cpm 06-320.325.05

Kontakten/Klubs

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

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

Wij hebben iets fijns voor iedereen!

Riversideclub
Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak, 100ier voorbij camping de Maasterp. Open van maandag

'vnjdag van 14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accepted.
'S- Tel. 04755-1854.

Privéhuis Brigitte
Bij ons is de klant nog koning

en de meisjes zo zoet als honing
Tel. 045-212570 of 232069

Katja's Relax-Place

’ 50,- all in
S. Tel. 045-423608

Maison d'amour Simpelveld
Met mooie meisjes, ook voor alle THAISE MASSAGES.

ma. t/m vr. 14 uur. 045-445120, Dr. Poelsplein 33.
en alleenstaanden Parties

-jjgre vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows

Porky's Pretpark!!
Nieuw cinthia 19 jr., suzan, elke en tina.

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur.

Door 1 of 2 nieuwe leu
ontspannin<

Eens geweest, je blijft cc

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.

dames gevr. 043-257229

**045-326191**
* Escort all-in *

Nieuwe meisjes in
Club Rustica

v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
West Tel. 045-412762.

Open ma t/m vrij 11 -24 uur

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma-
vr 11.00-22.30, wo tot 19.00

u. Tev. Thaise massage.
Tel. 046-374393.

Buro Yvonne nu
buro Sittard

Tel. 046-523203.

Privé Daisy
Wat is 't toch fijn om eens bij
ons te zijn. Tel. 045-229091.

Kevin Boy
045-225333.

't is toch maar fijn om bij

LYDIA
te zijn. Twee meisjes gevr.

Hóóg gar. loon. 046-749662

Love '92
de enige echte open sexclub

in Ned. waar u met alle 8
jonge sexy meisjes 18 jr.
naakt kunt relaxen. De

gehele dag voor ’ 200,- all
in (mcl. BTW) Let op! Nu
weer geopend ma. t/m vr.
12.00-02.00 uur. Balthasar,
Floriszstr. 37 hs, Adam.
020-6762176. All credit

accepted. Gastvrouw gevr.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849

Wu hebben opnieuwafgeprijsd:
De speciaalzaak in

SUèDE, LEDER EN LAMMY/ j1 LAMSVACHTKLEDING 1
modieuze en sportieve modellen voorhem en voor haar. Ook grote maten!

f KORTINGEN TOT I
.1 50% ■. [

VIJF HOOG HET RAAM UIT
Klucht van Ray Cooney

ONBEDAARLIJK LACHPLEZIER
ïtiet JOHNLANTING'S THEATER VAN DE LACH
J*°nderdag 20 februari

invang 20.00 uur. B__ft_9__l __WH

°t> de entreeprijs van ’ 25,00 ___ A_fl _____ 9___F_ _____ ___ ______ I -'T _j_^>**-^Jrplkomische situaties in hotel K)_ ______«"*Jm. *%_ IVandaag' waar JohnLanting als Mm *'"V"*'B.' *"ramBunning weervoor de nodige Hm___ V. f9_^_i>Moeilijkheden zorgt. Vfl lÉ__3__l
UP vertoonvan uw vriendenpas en bij inleveringvan

ingevulde bon betaalt u slechts ’ 20,00
°or de tweederang.

r-^artverkoop aan de kassavan de Stadsschouwburg.uPerüngstijden kassa: ma. t/m vrij. 10.00-15.00uur,

**" 10.00-12.00 uur. Tel.kassa: 045-716607.

bon: VIJF HOOG HET RAAM UIT I
Naam:
Pasnr.:

Aantal pers.: max. 4 pers.

Vrienden van heU-n

d'" u lid worden van de vereniging .Vrienden van hetLimburgs Dagblad"? Neemj"ncontact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
_j°' lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

;e jongemeisjes totale

jsmassage
ht komen!!! 045-353489

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Niéuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade. Tel.
045-425100, 7 dgn geopend

11-24 u. zond. 15-23 u.

SM Rachel
Slavin aanw. 045-274810.

APART APART
De enige echte Chantal is
weer terug, van 16.00 tot

23.00 uur. Tel. 045-213457.
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
v. 11-23 uur. 045-254598.

Sacha's Escort
v.a. ’ 100,- all in.
Tel. 06-52980255.

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

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Dave's
Escort. Boys verwennen U

Tel. 04750-27218.

ISplinternieuw!
Bij Angel

Nieuw Veronica (22), Pris-
cilla , nieuw Boy (26) voor

dames! Voor ieder wat wils:
live-shows, privé, SM, part-
nerruil, lesbies, trio's, Vib

shows, striptease. "Attentie"
voor een spec. prijsje ero-

tisch scheren. Bel voor info
045-274587.

Leuk meisje altijd welkom.
ledere woensd. en dond.

SM aanbieding.

Helena
af 10 uur ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Club Dolce Vita
Romantische, gezelligste

club van heel Limburg, waar
iedereen zich thuis voelt.

Tevens vragen wij nog een
leuke, spontane assistente.
Tel. 04750-30746, Rijksweg

15, Linne, Limb.
Privé en escort

Anita
Tel. 045-352543.

/# y_Z/1/?_lf /a^

kO6-11kW
ALSELKESECONDE TELT

Maak erverstandig gebruikvan.

■ OPRUIMING
oossara mm

___________ mWw9 w * *''■'■ %&t___¥;*

I 50% KORTING |ljL§ J

HEERLEN

■■I^Sh^ das mijn lijn

Bij EP:ElectronicPartner .^koopt u in de leplaats1eplaats een "'
tevreden gevoel. Jarenlang!

§Wt■ koopt niet elke dag een TV, CD- \\_\JJ(a)
È m speler, koelkast of wasmachine. M\ \ -r \^\ jjmmtLW Zon apparaat moet jaren mee- Wh Y\J^"^ //j^
gaan. Belangrijk is dus dat u koopt bij een Êm j^Z^^/^")
gerenommeerde firma die u maximaal W[Ëfi\>X\^^ ""^plezier van uw aankoop kan garanderen. ■^\_x v^\. x___i_l
ElectronicPartner is zon firma, een samen- BlaW^^ \^s
werkingsverband van meer dan 4000
speciaalzaken door heel Europa. Met fl^^l
eersteklas merkartikelen, adviseurs met M
grote vakkennis, de allerbeste garantie en m M^^t^jtfr_ÈÊÊÊÊÈÊÊÊM
tóch een vriendelijk prijskaartje! ■ HHHH|HES

■De zekerheid nooit teveel te betalen m w^Ê^^^mjW^M
■ De service van een speciaalzaak, met ÉLöö!j|M

het aanbod van een gigant jÊ B_&i________
■ Vijf-Jaren-Zekerheidsgarantie tegen 1]

geringebijbetaling Ij
■ Bij storingen direkte hulp en zo nodig _Pt__w_'*_l

11 __Tffl ____\lffM_J_ i_l'ij(i.J__l
vervangende apparatuur (fl _F_ffil.lil!Iffl__liWl\.Jl_f.MlM

i.i.ff i_wwi<ki_»____l
31E M ENS .———■ ~ ~ I Bffl_P_i_te.ii-lTi__B'i^M
Afvoerdroger WT 44010. M WlfSmlWÊÊfëmM^ÊZorgt in een mum van tijd voor _

~-ar --> ' I ffiflf;!\ï^^^^j(^ttfnl^^_t
een droge was. Grote vulope- . .j4jjj|[iM^ IK_________^"'^_B
ning (0 40 cm) voor __li _njj.
gemakkelijk vullen-en leeghalen | j &&?*eS MJj imirjijjwit]xujjillllfflirM
van de machine, S-toets voor '*ÜJH i __Trrïïrfl___^_^__-^
7 droogprogramma'sen een pfiTOfffflßßT^TO
capaciteit van 5 kg. MMi_s_hÉ P^_Wt^V__^__^T7Wf__l

_ __B_____TV_>fi_i____

____r_____ "w'"^^^^^*_^ _-^—^H .R_____lp__T________-_PiWI4-jw3-i_»___fti___^__i
_____*_^__*f_n_____TrrW'f___

/v !!BT_^__y___ii JaTff!i'ÉrrJfiTSB

EP: ElectronicPartner

BRUNSSUM AAA-Winkel, Rumpenerstraat 116, tel. 045-271844 l__________B_H^_^__^3
VALKENBURG Wouters Electrotech. CV., Wilhelminalaan 40, tel. 04406-12370 |^^^^B|ij^^J

1 W Electronic_g#_l ____H___H____H__l_^_____B___________________H■ W Partner mwïï~ m ■■



Edah Voordeelweek O
yX ___t_____fi -^2". C^^1 Cê 'W7Heinz spagheroni Gesneden komijnekaas
tW.^^ "

\\ diverse smaken, *\ AQk vacuüm verpakt, *\ ACk
(l_ Vlf l_P 12_1"1_7 IC K mmWÈ pot 450 gram _£.T"/ 143 gram-_rér9- Z.T"/
\ \ IV* JCAI IE U/ \

)^ [^'_"fvfNK*_" " Limonadesiroop Melkwit
(^ J~ .., Jr* tf framboos of sinas, QQ gesneden, verpakt, 7Q

tWSÊ& if_>ïTrPlf_!a_-ll^^ ?___ } .■M_I--IS_^iS^^:^r:': -^M_B___i

fïSh Salmiak- Pff spinazie, sperziebonen verpakt, "7r » I3B| 8B
-^kogels ’JI of doperwten/ QQ lOOgram-W /J Fjgp. MIK
zak 135 gram 4__s-_ * JjJJk wortelen # # |PMiiHesfirites ' ,

WERELDBURGERS __; 75m __—__l"i____ OP-OP-H.9-- ’ »_#

«v B Itt __F__T^__ Boerenbruin met sesam
\f ____■ ____■! QQ

WERELDPRIJS. a=£~i-49
. >< * . . ■ '■■■ *~ . *. ! #.

i / %. , . - -~-és&Xjm£ l_mm LmmJ jbml

_ML. Zakdoek-et 7R

**^ 500 gram -H- ✓✓

J| Runderstooflapjesn__a QO 795
Magere hamburgers van püür _■_■ Brie

rundvlees per 6 stuks I " V__F 'ooU-w* 75
I.MMH_■_—_-_-_-_-■■__■___■ -_■____■h■■■_■a.M-.----K____._______-_____________________■«■■______________..______________■_______________ |jjj Bloemkool QQ

ij . .- ___SS. per stuk _..//
r\ fV .-h g-_fr~ J_^//Ov_?3s^fe^ 1 Gesneden jong belegen kaas

* vacuüm verpakt, AQ Superbinten QQ
_/ _Vl/_ 143'gram Arét __..!✓ zak a 5 kilo Z./7

VmdMt/ÏÏh^-\ ~^
\ \ Sinaasappelen 11 I\ Cl« #" \ net a 2 kilo NU ___ I " >_/ W

\ ne. \<-f"Op — Gesneden jonge kaas Voorgebraden Cordon Bleu
\ ' —-_———^^ vacuüm verpakt, met ham en kaas,

Nw _ "" 143 gram *\ perlOOgram /LQ

DE JANUARI TOPPERS
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M I FEBRUARI 19?

FDAH *~a^ ruz Aroma rood
<i2^ vacuüm, gemalen, I QQ

pak 250 gram-Jr» !./✓

m s?s°krijs' 139"54_ï?" pak 400 gram -JrrT I . >_/ /

E*Sïsj Krokante muesli
<~^ naturel, QQ

pak 375 gram -_?5* 1./ /
FMH oc^e '<°°' met aPPe'1 pot 720 ml. QQ

jgg Erwten-of
<^ bruine bonensoepl /f Q

blikBoo ml. -WT leT/
Riche rundvlees
voor de hond I QQ
blik 1250 gram -_r6* I . ✓ /

Sun-O-Sun
vitamine C
vruchtenlimonadesiroop I "JQ
fles 500 ml. -_99"_ I . ó /

Reforma rijstwafels iIQ
pak 90 gram Sft O ✓

ËMff HaBelmix
-Z2P pak 400 gram [ "TQ

* lï«o»oi.i__fi» "

m Fritessaus I QQ<u> emmertje
1000 ml. A-»— . |« / /
Milka chocoladetablet
melk of hazelnoot, TQ
tablet 100 gram UT I . J ✓

FMH <oren biskwie
<"> met sesam *\Q

pak 250 gram 4_*9___ 1.Z./
Frijling appelsterren _AQ
pak 6 stuks 4r9f_________ 1,1/

Chain borrelkroepoek 7Q
zak 80 gram ++9- / ✓

Sinaasappelsap OQ
pak I liter 4r6_- I " J /

FDAfi e"° luiers
"i^i?4 girl of boy,

diverse soorten, I 7Q l_
draagtas 4_95- I /" /D

FDAff art wasrn'^^e'
<ut-— supergeconcentreerd,

pak 1,25 kilo r QQ

cn_ïï Afwasmiddel
<-> citroen QU

flacon l' liter 24* , |. / '
ËDAH strea

<">- maxi verband A (
pak 20 stuks 4#* I.T^
Shiral douche-shampoo
mild of sport, | Ql
flacon 300 ml. -_rW 1,7^

______
Kiene muntdrop
zakje 200 gram -_99"_ I "
Boterhamzakjes "JQ
200 stuks 4r__- / '
___«_: Rookworst£JP verpakt, Q<
400 gram 24* ___./'

® ÏÏs"* 11pak 500 ml. -_W I " I '
Vruchtenkorfje yoghurt
houdbaar, .
diverse smaken, Af*
bekertje 150 gram ■_* T*'

I

I___F

fll ■ ::.f%\ WOÊÏMÏ.
'-^"^--1 .i.iiVi'i.i.i.i.irr'ff^-i. ___»i—

El? papfer "5/(3
extra tissue * »* *1
pak 8 rollen 44* __ fV^
ft P'jntenmargarine ,
*%!_?* pakje 250 gram fi V
4r9" , *J

Goldberg boerenkool
diepvries, .
pak 450 gram "^*

Tonijn in pikante saus .
blik 185 gram Q*
44* /'

fnïiï Luncneon meat .ÈiP blik 340 gram Af
■3t9* ___.~'

fïiï\ EDAH SERVICELIJN.
WeiAmi Van maandagt/m vrijdag van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur kunt u gratis bellen met o

service-afdeling. Zet- en drukfouten en prijswijzigingen t.g.v. overheids- e
fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 25 januari 1992 m.u v.
januari toppers. Maximaal 3 artikelen per aanbieding per klant. Ondanks nauwke1-*
planningsaktiviteiten kan het soms voorkomen dat bepaalde artikelen (tijdelijk) zijn uitverk<*
Hiervoor onze excuses. «*»^_

__ns__ * ,
__-_*

't Is al 75 jaarfeest bij Edah: QV
_______■ "*__^I*ilE^1*ilE^ ***-^ J^^



'Klein Parijs' in noorden van Denemarken

Land van vikingen,
trollen en cafés

Winter in Nederland, al ongaangenaamkil.
Hoe haal je het in je hoofd om juist dan
naar het noorden van Denemarken te
gaan? In Noord-Jutland blijkt dat de dagen
daar inderdaad nog een beetje korter zijn,
maar niet triester en niet donkerder. Een
van die drie dagen in Aalborg en omgeving
was zelfs uitgesproken licht en zonnig met
een temperatuur die niet of nauwelijks af-
week van die bij ons. Een trieste dag heeft
óók zijn charme: op een schemerige namid-
dag, midden in een trollenbos, voel je de
aanwezigheid van die aardmannetjes.

DOOR PIETER KOENE DE JONG

Aalborg ligt er prachtig bij aan de zuidkant van de Limf-
Jord. Omdat het eigenlijk geen fjord is maar een sont, heet
het stadsdeel ten noorden van dat water, dat Jutland van
°ost naar west in tweeën snijdt, dan ook Norresundby en
niet Norrefjordby. Daar vlak bij, op een hoogte, ligt een
oude begraafplaats van de vikingen. Een geschikte plek
°rr_ de hele Limfjord, zowel naar het oosten als het westen,
m de gaten te houden. Geen vijandelijk schip kon onge-
merkt naderen.

"ij waren nieuwsgierig naar de
Vorderingen van het vikingmu-seum dat daar met steun van de
Plaatselijke cementfabriek is ge-bouwd. Het groeit, dat is duide-lijk, maar niet in rap tempo.
Verloopt de inrichting traag,
'fien kan al duidelijk zien dat heteen fantastisch museum wordt
en men heeft er nog steeds gratis
toegang. Over een jaar, als Aal-borg zijn 2 x 650-jarig bestaan
viert; moet het helemaal klaar
2ijn. Dan zal er ook wel entree-
geld betaald moeten worden.

2 x 650

er tussenuit
Elfstedentocht
Alvast uitgaandvan een Neder-
landse kwakkelwinter, heeft
het toeristenbureau van Oos-
tenrijkse Weissensee een 'Al-
ternatieve HollandseElfsteden-
tocht' gepland op 27 januari.
Op de 6,5 hectare grote Weis-
sensee in Karinthië is een tocht
van 200 kilometer uitgezet. Tel.
09-43471322200.

Reisbewijs
Reisbewijs in Eindhoven heeft
tot doel 'verantwoord toerisme
in niet-westerse landen te sti-
muleren en een schakel te zijn
tussen Nederlandse toeristen
en de bewoners van het gast-
land. De instelling, dievolgens
haar brochue niet commer-
cieel, noch politiek of religieus
is, organiseert reizen en geeft
voorlichting. Tel. 040-443063.

Vlieg & Fiets
Vlieg & Fiets organiseert indi-
viduele en groepsfïetstochten
in detropen. In de nieuwe bro-
chure staan fietsroutes in Ma-
leisië, Thailand, Indonesië, Sri
Lanka, India en Korea. Voor
meer informatie tel. 033-725015.

Eruptielijst
Een wandelreis op Groenland,
een tocht door het Himalayako-
ninkrijk Bhutan, te paard IJs-
land verkennen en een 'erup-
tielijst voor wie een echte
vulkaanuitbarsting' wil mee-
maken. Een greep uit de nieu-
we brochure van Askja Reizen.
Dit reisbureau in Apedoorn
biedt natuurreizen met een
sportief karakter naar minder
bekende gebieden aan.
Te1.055-422566.

Reisverbalenwedstrijd
NBBS Reizen organiseert sa-
men met de Arbeiderspers een
reisverhalenwedstrijd. De
hoofdprijs is een rondreis door
Brazilië ter waarde van 12000
gulden. Inzendingen moeten
op 31 augustus binnen zijn.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij de NBBS-reisbu-
reaus.

Vietnam
Vietnam gaat buitenlandse in-
vesteerders aantrekken en het
toerisme bevorderen. Om die
reden gaat Singapore Airhnes
op twee steden in Vietnam vlie-
gen: op Ho Chi Minh-stad
(voorheen Saigon) drie keer per
week en op Hanoi, twee keer
per week. De maatschappij
biedt via haar dochter Trade-
winds Holidays een toeristisch
programma voor het land aan.

EuroDisney-vlucht
In het programma van verzorg-
de vliegreizen naar Parijs heeft
Air France ook weekend- en
midweekreizen opgenomen
naar het binnenkort te openen
EuroDisney. De reiziger kan
een keus maken uit drie Euro-
Disney-hotels. In het arrange-
ment is de entree tot het im-
mense attractiepark begrepen.

Spitsbergen
De Stichting Plancius organi-
seert in de zomermaanden met
het Russische onderzoeksschip
Prof. Molchanov zeereizen naar
Spitsbergen en Groenland. Het
schip biedt per reis plaats aan
36 passagiers, die worden ge-
huisvest in royale tweeper-
soonshutten. De reizen zullen
in het teken staan van land-
schappelijkheid en natuur.
Voor informatie tel.
020-6838211.

Peperduur
Wie eens heel luxueus op va-
kantie wil en niet op een paar
duizend gulden hoeft te kijken,
doet er verstandig aan de gids
aan te vragen van Villa Holi-
days. Deze organisatie ver-
huurt in Spanje en Portugal
een aantal schitterende villa's
met uiteraard alles erop en
eraan. De gids (verkrijgbaar bij
de reisagent) telt 32 pagina's
met glamourfoto's van droom-
huizen, maar zeer belangrijk
zijn de laatste bladzijden, die
met de prijzen...

" In Himmerland, niet ver van Hobro, ligt ook het oude vikingfort Fyrkat: een nagebouwd groot vikinghuis

tiende eeuw is al jarenlang een
ontmoetingsplaats. Men kan er
wat eten, men kan er wat drin-
ken. Dat was al zo in de Tweede
Wereldoorlog, tijdens de Duitse
bezetting. Deense verzetslieden
kwamen er bijeen. Maar leden
van de bezettingsmacht en hun
collaboranten konden er moei-
lijk worden geweerd en dat was
gevaarlijk. Daarom ging in 1941
de voordeur dicht en kregen al-
leen 'vertrouwde' mensen een
sleutel van de achterdeur, te vin-
den in een klein steegje. Zo kon-
den in Bangs Stenhus plannen
worden beraamd en verzetsda-
den besproken.

Na de oorlog werd de groep op-
geheven. Maar de vriendenkring
bleef en werd omgevormd tot
een gilde, waarvan iedere goede
Deen en elke fatsoenlijke buiten-
lander (mits bij weging zwaar
genoeg bevonden) lid kan wor-
den. Tot op de dag van vandaag
is Duitsers dit voorrecht niet ge-
gund. Het gilde werd een club
met enkele duizenden leden, on-
der wie koningin Margarethe
van Denemarken, ex-president
Reagan en diens opvolger Bush
van de Verenigde Staten, prinses
Margareth van Engeland, twee
Russische astronauten en tal van
andere bekende en minder be-
kende wereldburgers.
Elk nieuw lid krijgt een passen-
de sleutel op die deur, die toe-
gang geeft tot het vervolg van
het ritueel: het eten van worst,
het drinken van mede, bier en
aquavit, het vertellen van sterke
verhalen en het zingen van vro-
lijke liederen met studentikoze
tekst.

Jumfru Anneke
Buiten Bangs Stenhus is Aal-
jDorg niet minder gezellig. De
meest knusse straat is de Jumfru
Anc Gade, door de Aalborgers
liefkozend Jumfru Anneke ge-
noemd. Daar liggen de restau-
rants huis aan huis. Men kan er
goed eten en er heerst een sfeer
die sommigen er toe brengt de
stad aan de Limfjord 'klein Pa-
rijs van het Noorden' te noemen.
Daar zijn weinig bezwaren tegen
in te brengen, al is Aalborg is
met zijn 155.000 inwoners beslist

Een jubileumvan 2 x 650? Jawel,
650 jaar geleden kreeg Aalborg
stadsrechten, maar 650 jaar daar-
door moet het al hebben bestaan.Het was dan ook een prachtig
gelegen plek met geweldige mo-
gelijkheden voor de handel met'anden overzee. Dat hadden die
vikingen goed begrepen. Staan-
de op die eeuwenoude begraaf-
plaats op Lindholm Hoje, meteen kille westenwind om je oren,
Verplaats je je gemakkelijk in de
°rnstandigheden waaronder die
vikingen daar zon duizend jaar
geleden leefden. Heel beschaafd,
dat wel. VVV-gids Kiss Struck-

weet te vertellen dat En-
gelse meisjes graag met vikingen
Verkeerden, want ze wasten zich
geregeld en ze kamden hun ha-ren.
De vikingen van nu zijn ook be-
slist een beschaafd volk. Een
Volk met tradities en overleve-
ringen. Zo kan men in het hartje
Van Aalborg een vreemde op-
tocht ontmoeten van zingende
Mensen, linkerhand op de rech-
ter schouder van de voorganger.
Voorop twee muzikanten met ac-
cordeon en gitaar, daar achter
een aantal mannen in een rood
'net zwarte toga, gevolgd door
Tiensen 'in burger. Het is een
°nderdeel van de inwijding van
nieuwe leden van het Gilde
Christiaan IV, domicilie hou-
dend in Jens Bangs Stenhus aan
de Osteraagade, recht tegenover
het toeristenbureau.

geen Parijs. Maar het wat klein-
schaliger uitgaansleven is- er
even leverldig. Tot in de kleine
uurtjes treft men boemelende
mensen op straat en in de vele
cafés aan. De stad telt meer dan
driehonderd restaurants, aldus
de WV, al bestaat er over het
juiste aantal verschil van me-
ning.

De havenstad aan de Limfjord
ligt in een prachtige omgeving.
Aan de noordkant ligt Vendsys-
sel, in feite een eiland, waar
mensen wonen die aan Friezen
doen denken. Na een heerlijk
maal zeggen ze: „Het heeft wel
eens slechter gesmaakt." Ze heb-
ben een eigen vlag en vinden dat
ze eigenlijk geen Denen zijn. Tot
afscheiding is het nooit geko-
men, misschien hadden ze daar
geen écht belang bij. Maar die ei-
gen vlag hebben ze wel bevoch-
ten.
Aan de zuidkant ligt Himmer-
land. Een prachtig gebied met

veel bos en opmerkelijke hoogte-
verschillen. Er mogen dan geen
bergen zijn, een wandeling door
Rold Skoven, een woud met in-
drukwekkend vergroeide beu-
ken - de beuk is Denemarkens
nationale boom - spreekt be-
hoorlijk benen en longen aan. In
dit Himmerland ligt sinds kort
een net van wandel- en fietspa-
den, dat nog behoorlijk zal wor-
den uitgebreid. Je vindt er, zoals
overal in Denemarken, uitste-

kende restaurants en onderko-
mens.

In Himmerland, niet ver van Ho-
bro, ligt ook het oude vikingfort
Fyrkat: een met een aarden wal
aangeduide ronde burcht en een
nagebouwd groot vikinghuis. In
de buurt daarvan, op een plek
waar het mogelijk in een ver ver-
leden zou kunnen hebben gele-
gen, wordt een heel vikingdorp
gebouwd. Het streekmuseum in

Hobro, waar jereplica van origi-
nele vikingsieraden kan kopen,
is een bezoek zeker waard, even-
als het circusmuseum in Rold of
dat piepkleine romantische vis-
sershaventje aan de Mariager
Fjord, waar je(in het weekeinde)
verse vis kunt inslaan.
(Deens Verkeersbureau, Postbus
372, 2501 CJ Den Haag, telefoon
070-3603297 (voor aanvraag bro-
chures) of 070-3648080
(10.00-14.00 uur).

Frustratie
Öangs Stenhus, een stins (ver
sterkt huis) gebouwd in de acht

korte toer

MAASTRICHT: Rederij Sti-
phout, Maaspromenade 27 ver-
zorgt om 11.30 uur een brunch-
boottocht op de Maas. Reserve-
ren noodzakelijk, 043-254151.
LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.
MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen
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 door 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: Podium Posjet,
Vijverdalseweg 1. Voorstelling
door Ruben's Poppentheater De

Kleine Wereld; 'Vies is niet vies
is om te huilen als ik niet zo la-
chen moest. Aanvang 14.15 uur.
Reserveren 043-685444.
VALKENBURG AD GEUL:
VTC 'Zuid Limburg' gaat wan-
delen. Vertrek om 13 uur aan het
station in Valkenburg aan de
Geul.
VALKENBURG AD GEUL:
IVN wandelt onder leiding van
een gids in het Heyermansreser-
vaat. Start om 10.30 uur aan het
Walramplein. Duur ongeveer
vier en een half uur. Carpolen is
mogelijk.

WOENSDAG 29 JANUARI:

MEERSSEN: VTC 'Zuid Lim-
burg' maakt een wandeling. Ver-
trek om 13 uur aan het station
van Meerssen.
BERG EN TERBLIJT: Wande
ling VTC 'Zuid Limburg. Ver-
trek om L3uur aan de kerk van
Berg en Terblijt.

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

sneeuwhoogten
De sneeuwcondities in de Alpen-
landen zijn goed. In de dichtbij-
gelegen ski-gebieden in België
en Duitsland ligt nagenoeg geen
sneeuw. Op korte termijn is in
deze situatie geen verbetering te
verwachten.

BELGIË
Ardennen: geen sneeuw
DUITSLAND
Eifel: geen sneeuw.
Sauerland: geen sneeuw.
Harz: geen sneeuw van beteke-
nis.
Zwarte Woud: matig, 10-50 cm
rond Feldberg, geen afdaling in
dal mogelijk.
Duitse Alpen: redelijk 0-170 cm.
OOSTENRIJK: van redelijk op
de lagetot uitstekend op de hoge
pistes, 30-290 cm.
ZWITSERLAND: van redelijk
op de lage tot uitstekend op de
hoge pistes, 20-210 cm.
ITALIË: van redelijk op de lage
tot uitstekend op de hoge pistes,
15-200 cm.
FRANKRIJK: van redelijk op de
lage tot uitstekend op de hoge
pistes, 40-255 cm.
ANDORRA: goed, 40-100 cm.

Boten, jetski's en surfplanken
worden langs een lange steiger
gepresenteerd. Hier wordt ook
informatie gegeven over waters-
portgebieden en de verhuur van
jachtschepen in Limburg.
Meest spectaculaire deel van de
beurs is het Action Center waar
een aantal buitensporten in de
praktijk kan worden gebracht.
Het omvat een klimwand, ski-
baan, mountainbikebaan, lang-
laufloipe en twee bassins waarin
men kan kajakken, op een surf-
plank staan en in een duiktank
onder water gaan.
Mccc Actief is van 5 tot en met 9
februari woensdag, donderdag
en vrijdag van 13 tot 22 uur ge-
opend en zaterdag en zondag
van 10 tot 18 uur.

Beurs voor actieve
vrijetijdsbesteding

" Vorig jaarbrachten bijna 35000 mensen een bezoek aan Mccc Actief.

DONDERDAG 23 JANUARI:

MAASTRICHT: Plantenstudie-
groep van het Natuurhistorisch
Genootschap Limburg houdt om
20 uur in het Natuurhistorisch
Museum een bijeenkomst over
Russen en Biezen. Inleiding
door Jan Cortenraad.

VRIJDAG 24 JANUARI:

MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.

ZATERDAG 25 JANUARI:

MAASTRICHT: Antiek en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding 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.
GRONSVELD: , Torenmolen
Gronsveld aan de Rijksweg 90.
Bij voldoende wind is de molen
in bedrijf en te bezichtigen, van
10-16 uur.
LANAKEN: Internationale win-
tertocht door wandelsportver-
eniging 'De Sparrentrippers'.
Afstanden; 6, 12, 21 en 42 kilome-
ter. Start; Sporthal St.-Servaas
en vertrek vanaf 8 uur. Inlichtin-
gen: 043-212265.

ZONDAG 26 JANUARI:

HEERLEN: IVN Heerlen maakt
een dagwandeling in de omge-
ving van Rott in Duitsland. Ver-
trek om 9 uur bij de Groene
Boord in Heerlen en om 10 uur
bij de Kerk in Rott. Paspoort en
lunchpa__ket meenemen.
LANDGRAAF: IVN De Oude
Landgraaf maakt een wandeling
in het Wormdal in Duitsland.
Vertrek om 13.30 uur vanaf de
parkeerplaats bij de Petrus en
Pauluskerk in Landgraaf.
SPAUBEEK: IVN Spaubeek
gaat wandelen in de Eifel. Ver-
trek om 9 uur vanaf de Markt in
Spaubeek. '
VIJLEN/VAALS: IVN Vijlen/
Vaals maakt een wandeltocht in
eigen omgeving. Vertrek om 10
uur bij het Drielandenpunt.
LANAKEN: Internationale win-
tertocht door wandelsportver-
eniging 'De Sparrentrippers'.
Afstanden 6, 12, 21 en 42 kilome-
ter. Start; Sporthal St. Servaas
en vertrek vanaf 8 uur. Inlichtin-
gen; 043-212265.

camping waar naast tenten, cam-
pers en caravans ook een exposi-
tie met als thema 'kamperen in
de oudheid' te zien zal zijn.

Fietsen en fietsaccessoires vor-
men een ander belangrijk onder-
deel van de beurs. In dat kader
vinden Limburgse bandenplak-
kampioenschappen . plaats. Be-
langstellenden kuhnen de maat
laten nemen voor een rijwiel op
ideale hoogte.

Skiën, snowboarden, kajakken,
fnountainbiken en bergbeklim-men. Dat kan allemaal van 5 tot
en met 9 februari in Maastricht.
Dan vindt voor de tweede maal
de beurs Mccc Actief plaats, een
beurs voor sportievevrijetijdsbe-
steding.

Ge centrale thema's van Mccc
Actief zijn kamperen, waterspor-
en fietsrecreatie. Een deel vanbet Mccc is omgebouwd tot een
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06.55 Ochtendprogramma. Geva-
rieerd programma.

12.40 This girl for hlre. Amerikaanse
speelfilm uit 1983.

14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons & daughters. Australi-

sche serie.
15.35 The bold and the beautiful.

Amerikaanse soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Wedden dat.
22.05 Kans voor een kind.
23.25 Match: Barend & van Dorp.
00.15 Journaal.
00.30 Booker. Amerikaanse serie.
01.20 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.45 The Oprah Winfrey Show.
02.30 Teletext.

14.30 Relationele opvoeding.
15.00 Bouwstenen van de chemie.
15.30 ■ God's little acre. Amerikaan-

se speelfilm uit 1958.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

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 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie.
20.45 Het huisvan Wantrouwen. Se-

rie.
21.30 Panorama.
22.30 Vandaag/Sport.
22.55 Programma van Televisie en

onderneming.
23.15-23.20 Coda. Nocturne opus 9

nr. 1, van Frédéric Chopin.

12.10 Vacatures. 12.25 La fete a la
maison, Amerikaanse serie. 13.00
Nws. 13.35Le fier rebelle, Amerikaan-
se speelfilm uit 1957. 15.25 Six nez en
l'air. 16.10 Clips. 16.30 Nouba nouba.
17.25 Duo d'enfer, Amerikaanse poli-
tieserie. 18.25La fete dans la maison,
Amerikaanse serie. 19.00 Ce soir.
19.30 Journal. 20.10 Autant savoir.
20.40 Le nom de la rosé, Frans/Duits/
Italiaanse speelfilm uit 1986. 22.55
Grand écran. 23.45 Nws. 00.05 Bour-
se. 00.10-00.20 Presênce protestante.

België Télé 21

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.30-11.00 (TT) Aarde, mens en mi-
lieu. Afl.s.

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 ("" + TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Binnenland. Actueel magazine.
19.30 Freddy & Max. Engelse serie.
20.00 "" Journaal.
20.25 City life. Tv-serie.
21.25 Kitty Courbois.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie. Presentatie: Maartje van Wee-
gen. (Met om 23.00 Den Haag van-
daag).

23.15 Kennissystemen.
23.45 Studio sport.

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.
17.28 Wordt vervolgd. Stripprogram-

ma. Presentatie: Judith de Bruijn.
17.58 Boggle. Woordspel. Presenta-

tie: Hans Schiffers.
18.23 Forza! Jongerenmagazine. Pre-

sentatie: Jessica Broekhuis en Hum-
berto Tan.

18.53 Een nieuwe jas. Liedjes van
Annie M.G. Schmidt. Vandaag: Bello,
gezongen door Mathilde Santing.

18.58 (TT) Tussen kunst en kitsch.
Experts beoordelen door het publiek
meegebrachte voorwerpen. Vandaag
vanuit het Rijksmuseum voor Volken-
kunde in Breda. Presentatie: Cees
van Drongelen.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Ons goed recht. Informatief

programma rond de invoering van het
Nieuw Burgerlijk Wetboek per 1 ja-
nuari 1992. Presentatie: Ria Bremer
en Bert van Delden.

21.23 AVRO Televizier. Actualiteiten
rubriek onder eindredactie van Bart in
't Hout en Eric Eljon. Presentatie:
Karel van de Graaf of Ria Bremer.

22.05 (TT) Hoe voelen wij ons van-
daag? Nederlandse comedy-serie.
Afl.4: De enge man. Het lijkt erop dat
Bolke bezoek krijgt van een jaloerse
man. Rudie en Wouter proberen Bol-
ke te helpen door het klaar te spelen
dat de man niet bij hem terecht komt.
Wanneer ook de vrouw van de man
haar opwachting maakt voor een be-
zoek, wordt de situatie echter benard.

22.35 Preview TV. Veertiendaags
film- en videomagazine. Presentatie:
Barbara van Beukering en Hugo Met-
sers.

23.00 Hollands decor. Een wandeling
of fietstocht n.a.v. een boek. Presen-
tatie: Willem Nijholt. Afl.: Utrecht.

23.10 Jonge mensen op het con-
certpodium. Klassieke muziek uitge-
voerd door jonge solisten. Werken
van Haydn en Vivaldi. Presentatie:
Roeland Kooijmans. Deel 1.

23.55-00.00 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.25 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Grote gevolgen.

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

16.55 Zorro. Amerikaanse ierie. Afl.:
De man en zijn wolf.

17.20 Starstreet. Animatieserie. Afl.:
Een monsterprobleem.

17.30 Goud van oud live. Compilatie
van dit popspektakel met hits uit de
jaren zestig en zeventig.

17.50 Eerste en tweede trekking van
de staatsloterij.

18.00 "" Journaal.
18.15 8.0.0.5. Jongerenmagazine

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

senteerd door Erik de Zwart.
19.20 Bodylijn. Life-style magazine.
19.50 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Een nieuwe heup
voor Dreyfuss. Dreyfuss lijdt aan een
ernstige heupziekte en moet geope-
reerd worden. Dan pas realiseren de
Westons zich hoe belangrijk hij voor
hun is.

20.15 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: In de pan gehakt. Kamp Bar-
nett wordt verbonden aan een nieu-
we afdeling. Het gevolg is dat het
kamp overbevolkt raakt.

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

21.35 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-
medyserie. Afl. 16: Allen voor één.
Irma ziet het leven niet meer zitten
omdat ze geen man kan krijgen.
Maar Dirkje en Lucien krijgen een
idee om haar leven weer zin te ge-
ven.

22.05 "" Unicef. Kans voor een kind,
7 programma's t.b.v. Unicef over kin-
deren in de Derde Wereld. Afl.4: De
straatkinderen van Nicaragua. Pre-
sentatie: Hennie Huisman.

23.30 Stop de persen. Media pro-
gramma vanuit Studio Plantage in
Amsterdam. Presentatie: Torn Eg-
bers.

23.55 "" Journaal.
00.00-00.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
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Sportnet
15.20 Art 21: portret van de dichter Ai-
mé Césaire. 16.20 Musique. 17.40
Nouba nouba. 18.30 Presence protes-
tante. 19.00 EK Kunstschaatsen. 22.15
Journal. 22.50-00.40 Les biches, Fran-
se speelfilm uit 1967.

TV 5
08.00 Eurobics. 08.30 PaardespojJ;
09.00 Golf. 10.30 Eurobics. 11-*
Voetbal. 12.00 Pro boksen. 14.00 E*
Schaatsen. 15.00 Eurobics. 15.30 SP
voetbal. 16.00 Voetbal. 17.00 Voetbal
19.00 Skiën. 19.30 EK basketbal
20.30 Voetbal. 22.30 Ski-verslag
23.30 Sp. voetbal. 01.00 Voetbal.

" Susan Visser, Frans van Deursen en Serge Henri Valcke
in 'In de Vlaamsche Pot. (Nederland 2 - 21.35 uur).

18.55 Nieuws.
19.00 Van nu en straks. Serie.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

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

mische serie.
20.30 Tekens. Wekelijks magazine

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

nieuws.
22.30-00.25 De danseres. Duits/

Japanse speelfilm uit 1989 van Ma-
sahiro Shinoda. Met: Hiromi Go, Lisa
Wolf, Haruko Kato e.a. In 1885 kan
de jonge Japanse arts Oota Toyotaro
in Berlijn gaan studeren. Ondanks de
bemoeienissen van de militaire atta-
ché, bevalt het leven in Berlijn hem
goed. Als hij verliefd wordt op het
danseresje Elis Weigelt krijgt hij ruzie
met de attaché en moet hij zijn studie
opgeven.

Eurosport

07.00 Nws. 07.40 Cursus Frans. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20
Nws. 08.30 Selection One world. 08.55
Eurojournal. 09.55 Bouillon de culture.
Herh. 11.15 Découverte, doe.
11.50-11.55 Nws. 16.05 Nws. 16.15
Temps présent: Enquête sur une prise
d'otage, reportage. Herh. 17.15 Magz.
culinaire. 17.40 Cursus Frans. 18.00
La compete. 18.30 Nws. 18.50 Clin
d'oeil. 19.00 Télétourisme. 19.30 Zw.
Nws. 20.00 Faut pas rever. 21.00 Nws.
21.30 Santé a la une. 23.00 Nws.
23.30 Cargo de nuit. 00.10-00.40 Dos-
siers justice, doe.serie.

09.00 EK Kunstrijden. Herh. 10.30 P&
ly. Herh. 12.00 Road to Albertville;
Herh. 12.30 IJsracen. Herh. 13.0°
Worstelen. Herh. 14.00 EK Kunstrijder
17.00 Road to Albertville. Herh. 17.3°
Motorsport. 18.00 EK Kunstrijder]-
-22.15 Voetbal. 23.15 EK Basketbal'-
-00.45-01.00 News. Herh.

RAI UNO Super Channel
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(ADVERTENTIE),

Vogelzang
CO-afdeling.
ruime keus

Inbeelden muziek
m ■

I" m i
BEPPIEKRAFT-Beppie
Limburgs meest vooraanstaande
zangeres heeft 15 nummers bij elkaar ge-
zet op deze goedeCD. "De Lambada",
"De Hermenie", en natuurlijk"De nach is
nog zoë laank". Diverse "covers" comple-
teren dezeCD. Ideale Carnavals-CD, zorgt
natuurlijk ook voor de vrolijke noot op
feesten. O/i 95

DOUBLÉ GOLD - Variousartists
De beste dansplaten verzameld op een
dubbelCD. Paula Abdul " "Straight up",
MC Hammer - "Can't touch this", Riek
Astley - "Never gonna giveyou up", e.v.a.
Gezien op televisie, nu bij Vogelzang ver-
krijgbaar. J.Q95

AJAX-90 jaar
Deze videoband geeft een overzicht van
één van Europa's grootste topclubs.
Vanaf het begin in 1901, via de periode
Sjaak Zwart en Rinus Michels naar Van
Basten, tot aan de huidige, talentvolle
ploeg. Een must voor iedere voetbal-
liefhebber. OQ95
NU 0«/

___ UOGELZMIG
Daar kun jeniet omheen

AKERSTRAAT 19, HEERLEN

06.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Flash. 18.05 Occhio al biglietto. 18.15
Italia chiamo. 18.50 II mondo di quark.
19.30 Uno storia di enzo biagi. 19.45
Bollettino della neve. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Crème Caramel. 22.45 Linea
notte. 23.00 Europa. 00.00 Che tempo
fa. 00.30 Oggi al parlamento. 00.40
Losanna pattinaggio artistico. 01.20
Mezzanotte e dintorni. 01.40 Invori
centurioni. 03.20 Linea notte. 03.35
Benito Mussolini. 05.25 Linea notte.
05.40 Divertimenti. 06.05 Davinia.

BBC 1

06.00 Guten Morgen mit SAT 1.08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Das heilige Erbe. Herh. 10.40 Booker.
Herh. 11.40 Glücksrad. 12.20 Tip des
Tages. 12.45 Tele-Börse. (Met om
13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens. Amerikaanse se-
rie. Herh. 14.30 Bezaubernde Jeannie.
Amerikaanse serie. Herh. 15.00 SAT.I
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se serie. 16.00 Rückkehr nach Eden.
Australische serie. 17.00 SAT.I Bliek.
17.05 Geh aufs Ganze! Spelshow.
18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 Wahre Wunder.
21.15 Hunter. Amerikaanse misdaad-
serie. 22.15 Spiegel TV - Reportage.
22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Django - Ein
Sarg voll Blut. Duits/Italiaanse western-
film uit 1968. Herh. 00.40 Romantic
Encounters. Amerikaanse erotische
film uit 1990. Deel 2 (slot). 01.40
AKUT, politiek magazine. Herh. 02.10
Vorschau/Videotext.

06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.3"
Euro reports. 07.55 Sports news. 08.0°
News focus. 08.30 Media Euro.*
09.30 Super shop. 10.00Victory. 10.3"
The mix. 11.50 Music news. 12.00 SU-
per shop. 13.00 Japan business todaV'
13.30 Travel magazine. 14.00 _\
mixed up. 14.50 Music news. 15.0°
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 MUS&
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I sp.
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sp**1
21.00 Beyond tomorrow.2l .3o E-EurO"
pc reports. 22.00 World news. 22.3°
Euro reports. 22.45 US Market wrap
up. 23.00 ■ Flying blind, Am. film u'
1942. 00.20 Music news. 00.25 BWe
Night en The Mix. 01.25 Supershop-
-01.55 The mix all night.

MTV Europe

08.55 Gymnastik im Alltag. 09.10
School-tv. 09.40 Cursus Engels. Herh.
10.10 School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50
Das Recht zu lieben, serie. Af1.62.
12.15 Schauplatz NRW. Herh. 13.00
Deutschlandbilder, doe. over adoptie in
Duitsland. Herh. 13.45 Sieben Welt-
wunder der Technik, doe.serie. Afl.7:
Kap Canaveral: Der Weltraumbahnhof.
Herh. 14.15 W3aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.25 Landdesspiegel: Ich fühl
mich jetzt ganz anders. Herh. 15.55
Sport Aktuell. 16.00 W3aktuell. 16.05
Sonne, Wem und harte Nüsse, serie.
Afl.7: Die Sache mit dem Augenzeugen
(1). 16.30 School-tv. 17.30 Cursus na-
tuurkunde. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 3:0 für Barte, poppenspel. Afl.3:
Insel des Gelachters. 18.30 Abenteuer
überleben: reportage over het effect
van een regenbui in een droge woes-
tijn. 18.57 Programma-overzicht. 19.00
Aktuelle Stunde, met om 19.45 Raam-
programma's. 20.00 Stormy Monday,
Engelse speelfilm uit 1987 van Mike
Figgis. 21.30 W 3aktuell. 21.45 Linie
K. 21.50 Buchladen. 22.30 Dempsey
and Makepeace, misdaadserie. Afl.:
Silberdollar. 23.20 Ballett: Jiri Kylian -Jenseits von Schwanensee, portret.
00.20 Nieuws.

07.00 Awake on the wildside. 10-°"
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Gre«'
test hits. 17.00 Report. 17.15 At W
movies. 17.30 News at night. 17.45 Jfrom 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raf*
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray &
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Repo":
23.15 At the movies. 23.30 News *'night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post m0"
dern. 01.00 Kristiane Backe'-
-03.00-07.00 Night videos.

CNN

09.00 heute.
09.03 Der Denver-Clan. (Dynasty),

serie. Afl.: Die Scheidung.
09.45 T'ai chi chuan.
10.00 heute.
10.03 Der Kollaps - Russland im
Aufbruch. Reportage. Herh.

10.45 ZDF-info Verbraucher. Van-
daag: Het voorkomen van inbraak.

11.00 heute.
11.03 Gefangene Herzen. (Captive

hearts), Amerikaanse speelfilm uit
1987 van Paul Almond. Herh.

12.45 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. Afl. 12: Jacques Cartier.
14.55 Philipp. Afl.: Schneckenmale-

rei.
15.00 Tagesschau.
15.03 Kein Tag wie jeder andere.

Vandaag: Kriyas ersters Rennen.
15.30 Frauengeschichten. Vandaag:

De celliste Anja Lechner.
16.00 Tagesschau.
16.03 Mutter & Sohn. Australische

comedy-serie. Afl. 10: Das Begrabnis.
16.30 (TT) Vale Tudo - urn jeden
Preis. Braziliaanse serie. Af 1.39.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17.35 "" The young riders - 7 Für

die Gerechtigkeit. Serie. Afl.: Alte
Rechnungen.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.45 Jetzt oder nie - Die aktive

Show. Met Ingo Dubinski.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Spath-Zündung. Portret van

ex-politicus Lothar Spath.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstip.
21.03 ARD-Wunschkonzert.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 "" Marcello Viotti dirigiert.

Klassieke muziek van Mozart, Schu-
mann/Adorno en Glazoenov.

23.50 Tagesschau.
23.55-00.00 Z.E.N.

08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus natuur-
kunde. 09.00 School-tv. 10.40 Non-
Stop-Fernsehen. 16.00 School-tv.
16.30 Cursus Russisch. 17.00 Cursus
natuurkunde. Herh. 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.59 Es war einmal ...
der Mensch, tekenfilmserie. Af1.20.
18.26 Sandmannchen. 18.30 SW-Jour-
nal. 19.00 Service urn sieben. 19.15
Die Sendung mit dem Stier, magazine.
20.00 Lindenstrasse, serie. Afl.: Ohne
Liebe geht es nicht. 20.30 Landtag ak-
tuell, regio, politiek magazine. 21.00
Nieuws. 21.15 Sport unter der Lupe.
22.00 Goethe, Schiller & Co, literair
magazine. 23.00 Leben und sterben in
L.A. (To live and die in L.A.), Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985 van William
Friedkin. 00.50 Nieuws. 00.55 Non-
Stop-Fernsehen.

07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy , discussie. 10.50 Hot
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays.
The patch stop. 11.25 Stoppit and Ti-
dyup, serie. Afl.: Hurry up. Herh. 11.35
No kidding with Mike Smith, quiz. 12.00
News. 12.05 Cashwise, magz. 12.30
People today, talkshow. (13.00 News).
13.20 Pebble Mill, talkshow. 14.00
News. 14.30 (TT) Neighbours, serie.
14.50 Going for gold, spel. 15.15 Bra-
vados, Amerikaanse speelfilm uit 1958
van Henry King. Met: Gregory Peck,
Joan Collins, Stephen Boyd e.a. 16.50
Meivin and Maureen's Music-a-Grams,
muziek. 17.05 Daisy pig, serie. Afl.:
Daisy pig goes to London. 17.20 The
further adventures of SuperTed, teken-
filmserie. Afl.: Knox, Knox whos there?
(1) Herh. 17.30 (TT) Kevin's Cousins,
serie. 17.55 Newsround. 18.05 (TT)
Blue Peter, kindermagz. 18.35 (TT)
Neighbours, serie. Herh. 19.00 (TT)
News. 20.00 Top of the pops, muziek.
20.30 (TT) EastEnders, serie. 21.00
(TT) Last of the summer wine, comedy-
serie. Afl: Walking stiff can make you
famous. Herh. 21.30 (TT) The Brittas
empire, comedyserie. 22.00 (TT)
News. 22.30 (TT) Crimewatch UK.
23.15 Question time, discussie. 00.15
Crimewatch update. 00.25 European fi-

09.45 Newsroom. 12.30 Business M^ning. 13.30 Business day. 15.00 LarIJ
King. 16.00 World day. 17.30 Crier 3^Co. 20.00 World business tonign'
21.00 The int. hour. 23.00 World busj'
ness tonight. 23.30 Showbiz todaV
00.00 The world today. 01.00 Moneyll'
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime ne**-
-03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today-

09.00 Zie Duitsland 1.
13.45 Gefahrdete Paradiese. Docu-

mentaireserie over natuurreservaten.
Afl.3: Nationalpark Bayerischer Wald.

14.15 Evviva Verdi! Fragmenten uit
opera's van Verdi: Giovanni D'Arco,,
Ernani, Macßeth, Othello en II Trova-
tore, uitgevoerd door het Münchener
Rundfunkorchester 0.1.v. Hermann
Hildebrandt en het koor van de Baye-
rische Rundfunk. Met: Maria Chiara,
sopraan en Franco Bonisolli, tenor.
Herh.

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie.
Afl.: Verdacht und Intrige.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Das Ge-
heimnis urn die Post.

16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.35 Die Railers. Jeugdserie. Afl.6:

Umtergang in Karlsbad.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.50 Ein Heim für Tiere. Jeugdserie.

Afl.: Der Frischling. Aansl. Pro-
gramma-overzicht (VPS 18.50).

19.00 heute.
19.20 "" Liebe auf denersten Bliek.

Spelprogramma met Elmar Horig.
20.00 Der grosse Preis. Quiz met

Wim Thoelke in hetkader van de Ak-
tion Sorgenkind.

21.15 WISO. Sociaal-econonomisch
magazine.

21.45 heute-journal.
22.15 Was nun...? Klaus Bresser en
Klaus-Peter Siegloch interviewen een
prominente politicus.

23.00 ZDF Sport extra. EK kunst-
schaatsen vanuit Lausanne, samen-
vatting van de kuur voor mannen.

23.40 Der Illusionist. (De illusionist),
Nederlandse speelfilm uit 1984 van
Jos Stelling. Met: Freek de Jonge,
Jim van der Woude, Catrien Wolthui-
zen e.a. De illusionist woont met zijn
vader en moeder in een molen aan
het kanaal. Hij zit vol fantasiedromen
die echter elke keer door zijn achter-
lijke broertje worden verstoord. Wan-
neer zijn broer echter naar een gek-
kenhuis wordt gebracht probeert de
illusionist hem telkens te bevrijden.

01.05 heute.

06.00 RTL Früh-Magazin.
06.05 GeldMarkt.
06.30 Guten Morgen Deutschland.
08.30 RLT aktuell.
08.35 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer), serie. Afl.: Die Teufel kommen,
(herh.).

09.00 Australian Open '92. Tennis-
kampioenschappen te Melbourne,
samenvatting.

10.55 Electric Dreams - Heisse com-
puterliebe. Engels-Amerikaanse
komedie uit 1984 van Steve Barron.
Met: Lenny von Dohlen, Virginia
Madsen, Maxwell Caufield, e.a.

12.30 Lieber Onkel Bill. (Family af-
faire), serie. Afl.: Think deep. (herh.).

12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. (My two

dads), serie. (herh.).
13.30 California Clan. (Santa Barba-

ra), serie. Aansl.: RTL aktuell.
14.20 Die Springfield Story. (The

guiding light), serie. Aansl.: RTL ak-
tuell.

15.05 Dallas. Serie. Afl.: Smaragde.
Aansl.: RTL aktuell.

15.55 Chips. Serie. Afl.: Alte Freunde.
16.45 Riskant! Spelprogramma.

Aansl.: RTL aktuell.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Jongerenmagazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump Street - Tatort Klas-

senzimmer. Serie. Afl.: Gespen-
stisch.

20.15 Maxi Playback Show.
21.15 Die grosse Freiheit. Serie. Afl.:

Besuch aus Bremen.
22.20 Lady Dracula - bas liebestolle

Vampirmadchen. (Lady Dracula),
Duitse speelfilm uit 1975 van F.J.
Gottlieb. Met: Evelyne Kraft, Brad
Harris, Stephen Boyd e.a.

23.40 Benny Hill. Comedyshow.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du-

ty), serie. Afl.: Abgestürzt. (herh.).
01.00 Australian open '92. Recht-

streeks verslag van de halve finales
heren van de tenniskampioenschap-
pen in Melbourne. (TIJDEN VRIJ-
DAGOCHTEND KUNNEN WIJZI-
GEN I.V.M. UITLOOP TENNIS).

10.55 Electric Dreams. Brits-Ameri-
kaanse film uit 1984 van Steve
Barron. Computer terroriseert het
leven van zijn eigenaar. Flauw. Met
Lenny von Dohlen en Virginia Mad-
son.

RTL Plus
to? Italiaans voor beginners. 22.00
Grieks voor beginners.
22.30-23.00 Sprekend over de
Middeleeuwen.

Radio 1
7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land- en tuinbouw). 15.07NOS
aktueel. 16.05 Echo-magazine
(17.30 Nws). 19.04 Goal. 20.04
Voor wie nietkijken wil. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00
VPRO's nachtleven. 0.05 Midnight
hour. I.o2.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 Q.

schkasten; 8.3Ö VeranstaltungsK*;
lender). 9.10 Musikexpress. 10.0HGut Aufgelegt. 12.00 Musik "*'Tisch (om 12.00 agenda voor Brus-
sel; 12.15 agenda voor het Ostkan'
tón).12.30 BRF Aktuell. 13.00 __"
schauf. Volksmuziek. 14.05 MusiK'
zeit heute: country & westefj1-

-15.00 Nachmittagsstudio. 16-0*
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18-1"
BRF-Aktuell. 18.40-20.05 Jazz * *BRF.

joenen. 11.52 Veronica's meester-
werken II: Symfonieën. 13.00 Nws.
13.02 Nederland muziekland klas-
siek. 14.00 Metronomium. 15.30
Zeggen en schrijven. 16.00 De be-
weging: 16.00 De grote oversteek.
18.00 Nws; 18.02 Muziekjournaal;
19.00 Concert. Muz. voor cello en

piano. 20.00 Nws. 20.02 Het po-
dium: 20.02 De wandelende tak:
Hongaren in Roemenië; 21.00
Voorland: Wien modern. 22.00
Downbeat. 23.00-24.00 Audio Art:
Electronische muz. uit Canada (3).

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-
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Het Podium. Program-
ma over en rond de kunst.

Omroep Limburg

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
13.04-13.20 Hier en nu. 14.04
NCRV's Belspel. 15.04 Beste Beer.
16.04 Discogram. 16.47 lets an-
ders. 17.04 Hollandse hits. 18.04
Café de Luikgraaff. 21.00-07.00
Zie Radio1.

4.00 Frühschicht Weckdienst. 6__Guten Morgen Deutschland. 9-°.
Radio-Shop. Muziek en actualit*!'
ten. 12.00 RTL Mittag. 14.00 R]r
Radio Café. 16.00Feierabend. dj!
Abend in den Feierabend. 18-0"
Radio Bar. Classic Hits. 21.00 Uf
be ist. Das zartliche Magazin*:
24.00-4.00 Radio-Nacht. Die Nacn
lebt.

RTL Radio

" Lee van Cleef in 'The Bravados'. (BBC 1-15.15 uur).

BBC 1
15.15 The Bravados. Amerikaanse
western uit 1958 van Henry King.
Ouderwets goede western met
Gregory Peck als man die samen
met een zoektroep achter de vier
vermeende moordenaars van zijn
vrouw aanzit. Ander goed acteer-
werk van Lee van Cleef en Andrew
Duggan.

BRT1
15.30 God's Little Acre. Ameri-
kaanse film uit 1958 van Anthony
Mann. Over het leven van boeren
in het Zuiden van de Verenigde
Staten, vorige eeuw. Met Robert
Ryan en Tina Louise.

6.02 De TROS op 3. 7.04 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.0450 Pop ofeen envelop.
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.04 TROSdancetrax.
21.04 De CD show. 23.04-24.00
Sesjun.

Radio 3

6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en
kroegverhalen. 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio.

België/Radio 2

BBC 2
19.00 South of St. Louis. Ameri-
kaanse western uit 1949 van Ray
Enright. Een stel boeren krijgt one-
nigheid over land, geld en vrouwen.

1.00 Stalag 17. Amerikaanse film
uit 1953 van Billy Wilder. Een van
eerste films over een krijgsgevan-
genenkamp. De gevangenen heb-
ben een ontsnappingsplan, maar al
snel rijst het vermoeden dat er een
verklikker aan het werk is. Met Wil-
liam Holden (Oscar voor deze rol)
en Don Taylor.

BBC 2

RTL Plus

Duitsland 3 West
20.00 Stormy Monday. Engelse
film uit 1988 van Mike Figgis. Spe-
culant opereert in Newcastle met
maffiamethoden, de eigenaar van
een jaaz-club verzet zich. Sfeervol
verhaal met goed acteren van Me-
lanie Griffith en Sting.

22.20 Lady Dracula. Duitse film uit
1978 F.J. Gottlieb. Erg slechte filrri
over een vampier die een eeuw
heeft geslapen en dan Wenen on-
veilig maakt. Met Brad Harris en
Evelyn Kraft.

Super Channel
23.00 Flying Blind. Amerikaanse
spionagefilm uit 1941 van Frank
MacDonald. Amerikaanse contra-
spionagedienst moet defensiege-
heim beschermen. Leuke B-Film
met Richard Arlen en Jean Parker.

Zwakke film met Alexis Smith en
Zachary Scott.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws.) 9.00 Veronica's mees-
terwerken I. 10.42Muziek voor mil-

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Angst en criminaliteit.
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. 17.00
De ronde tafel van Pam. 17.25 In
gesprek met de bisschop. 17.35
Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Pop-Eye.
18.40 Dinimiz islam. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Indonesië, taal en cultuur. 21.00
Russisch, taal en volk. 21.30 Pron-

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-

04.05Radiowecker. 6.05 Morg«^
melodie (nieuws om 7.00 en 8.0"
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.05 Mu'
sikpavillon. 12.00 Nieuws en tf*2|
12.05 Gut Aufgelegt, Zur Sacrf
(13.00 nieuws). 14.00 Nieuw*
14.05 Stichwort Wirtschaft. Auf <>_
Promenade. 15.00 Café-KonZfl£
16.05 Heimatmelodie. 17.00 D*
Tag urn fünf, aansluitend Musike*
press (18.00 en 19.00 nieu*»'
19.30 Ohrenbar). 20.00 Nieu*»;
20.05 Zwischen Broadway und K"
damm. 21.00 Musik zum traurfl8n'
22.30-4.05 Nachtexpress.

WDR4
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Nederland 3 RTL4Nederland 1 Nederland 2 België/TV 1
gure skating, verslag. 01.15-01-#
Weer. 02.00 RCN Nursing update
03.00-03.15 The way ahead, info. serie
voor gehandicapten. Herh.

BBC 2

België/RTBF 1

België/TV 2

09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 School-tv. 10.10 Standard
grade studies: On your bike. 10.3"
School-tv. 11.15 Over the moon. Afl:
Healthy eating. 11.30 School-tv. 13.1'
Let's sec, kindermagz. 13.30 School-
tv. 14.20Charlie Chalk, kinderprogram-
ma. Herh. 14.35 Bunyip, serie. Herh'
14.40 School-tv. 15.00 News. Aansl-
You and me, serie. Afl.: Pairs. Herfr
15.15 Advice shop, consumenten-
magz. 16.00 News. Aansl. Westn*
ster. 16.50 News. 17.00 Catchword.
quiz. 17.30 Crufts 2: Action dogs, ver-
slag. 18.00 Behind the headlines, talk-
show. 18.30 Food and drink. Hert 1-
-19.00 South of St. Louis, Amerikaans«
speelfilm uit 1949 van Ray EnrigW
Met: Joel McCrea, Alexis Smith, ZB'
chary Scott e.a. 20.30 Regio program-
ma's. 21.00 The tweed, reportage
21.30 (TT) Perpetual motion, doe. sé-
rie. Afl.: The routemaster bus. 22.0"
(TT) A bit of Fry and Laurie, sketch*5
en comedy. 22.30 Arena: Billy Wilde'
23.30 Newsnight. 00.15 The La»
show. 00.55 Weer. 01.00 ■ Stalag 1?'
Amerikaanse speelfilm uit 1953 va"
Billy Wilder. Met: William Holden, Don
Taylor, Otto Preminger e.a-
-02.55-03.30 Behind the headlines.

radioFILMS TV VIDEO
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Voor uw gemoedsrust hadden we de Escort I 1 Een in lengterichting verstelbaar stuurwiel

Riche natuurlijk bestwat soberderkunnen uit- Bagagenetjes op de voorstoelen Make-up ";

rusten Maar de naam zegt het al: voor u staat __HV LWÊÊ ÊÊÊ ______ i_%\ spiegeltjes op beide zonnekleppen Binnen-

.„__. Uzouerbiina —.
bijna hebberig van worden. _\\\______ I^^ _________ _____________ _■___________■ _________________■ i_________rj_________r _______________ _____■____■__>_ ________■_! _______■______■. ___■ _<____________■ _________■_____. onder de rechterstoel. Extra :_Tl6_D_D6!___o. VSTI. WOYGLBÏtmAl was het maar vanwege __________ _________ opbergvakken De in 60:40

uiterlijk Fraaie zilverkleurige wieldeksels. *■ delen neerklapbare achterbankleuning. Het :

bumpers met chroominleg. Getint glas. van binnenuit te openen kofferdekseL Een

Verfijnde afwerking met grijze lak onder de dfm> te^^^, asbak met verlichting en aansteker. Een

___S_P_ __(__^ :___■_ Ës SgW.

Öank-stootstrippen. Van binnenuit verstelbare ,<9feß____ iü ___lülli _____ __k toerenteller die alles zegt over zn felle 60 pk
__________É_B ____I^H_____i Mlinn H __HfH_fl I\V

Kbb__Éß________________l ______buitenspiegels met houders in dezelfde kleur _jfl| B_»k_ injectiemotor met geregelde katalysator. 'JF^^^fl ______
Mm" *_§WPB . ,^(PR.

*ls de carrosserie. Maar er is meer. Wat dacht tag IÉÉÉSMI ill_*««________BWPil^^ ___ Zeer luxe fauteuils- Ell dat -Ues compleet____ ________E____!___r"3^__! ________________■ xWwÊïv^'''■■'- ' .'^--,'-v^!^fl^Stö^j ' >r*«4Mfl__i_M_l HB^"' _______■_■_________________!
_-_B_B___!_____!_T^^*sB_b ___r _r. ■ .- *■■'■" ;^'.i_i < ’^^i^. "^^v;s-^_________ïï________________BlH __^___Pi _____*n _____________i_^_#/_if' .fl ____

ü van centrale portiervergrendeling. Een in V voor f 30.220,-. Of u daar hebberig van

_ ________SS__f¥i B-' il rnoogte verstelbare bestuurdersstoel.Wis/was sSSSsi _P^ Ii BJIÜMJf wordt? Test uzelf in een riante proefrit
_ff i __Sf

°p de achterruit. Rode of blauwe veiligheids- jPV^tp^^fl v|ïf_______^B_y

9ordels. Een verlicht dashboardkastje met slot _-___-_l--__-___________________^^ -FbiX. W_?efWaf IIü>eWee<_t.
Zes jaargarantie tegen dconoestenvan binnenuit Over degunstige Ford Credit financiering en Garantie Extrazal deFord Dealeru graag informeren. Genoemde prijs is mcl BTWen excL f SSO,-kosten njklaar maken.Wijzigingen voorbehouden.

LAUTENSLAGERb.v. KONINGS B.V. Automobielbedrijf A ,,"*?_f____-_=__. Automobielbedrijf £^
Breukerweg 201 L_\ JOS BOGMAN B.V. "rl\_ JOS BOGMAN B.V. "*"L|S

VHeerlen Sittard B.V. Kwiaß.v.

Tel. 045-232030 Mgr. Vranckens.raat 20 Wethouder Sangersstraat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 JJ?SsSïn_= MAASTRICHTSITTARD BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT

s Telefoon 046-516046 Telefoon 046-375353 Telefoon 046-515200 Tele,oon 045-423030 TéS^nO^SSss

___=^HH ___________ __-______---^___i________F^----^^-----^-_-------^___^___r^____^_-----i-^-------r^

—------- Kijk Berden heeft zijn = == -.

% showroom modellen afgeprijsd =" ~l_=ÊÊÊ=-== =====____=_____==~ ~==
s met KORTINGEN TOT 50%. = ~~ __= ===== _ ==;
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EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Al lange tijd bestond bij de verschillende organisaties het idee om iets te organiseren rond de
invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Er werd gedacht aan feestelijkheden maar ook voor-
lichting aan het publiek. Advocatuur, justitie en notariaat besloten om dat gezamenlijk aan te pak-
ken. Het resultaat is de Week van het Recht. De drie organisatoren en andere rechtshulpverleners
zullen dan het publiek duidelijk makenwelke gevolgen het nieuwe recht heeft voor het dagelijks leven.

De Nederlandse Orde van Advocaten is de handhaving en de organisatie van de rechtsple-
overkoepelende organisatie van de advocaten. ging.
De Koninklijke Notariële Broederschap is de Deze drie organiseren de Week van het Recht,
overkoepelende vereniging van notarissen en maar de rechtsbeoefenaren in het land zijn de
kandidaat-notarissen. Het Ministerie van Justitie onmisbare initiatiefnemers voor allerlei activitei-
heeft als belangrijkste taken wetgeving, rechts- ten op verschillende plaatsen.

DE WEEK VAN HET RECHT BIJ U IN DE BUURT
De meeste activiteiten zijn gratis toegankelijk

regio Maastricht WEEK
van h « t

vrijdag 24 jannari ____________
10.00 - 17.30 uur. Seminar voor midden- en kleinbedrijf, 21 -25 Q 1
Hotel Bom, Langereweg 21, Bom. Aanmelding bij Kamer i"""' s L
van Koophandel, Heerlen I

zaterdag 25 januari
11.00 - 16.00 nnr. Open dag rechtbank Maastricht met nagespeelde rechtszittingen en

rondleiding en informatiestands van advocatuur, notariaat, Buro voor Rechtshulp,
Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering, Paleis van Justitie, Minderbroeders-
berg 4, Maastricht.
11.00 - 16.00 uur. Open dag Buro voor Rechtshulp, Wühebninastraat 36, Sittard;
Gasthuisstraat 5, Heerlen
11.00 - 16.00 uur. Open dag advocaten» en notariskantoren

Deelnemende advocatenkantoren in het arrondissement Maastricht aan de Open dag op zaterdag
25 januari 1992 van 11.00 tot 16.00 uur.
Het kantoor van de Orde van Advocaten is gevestigd te 6211 HC Maastricht,
aan de Bredestraat no. 26, tel. 043-257860.

BEEK Mr. S.O. Claassen,Kouvenderstraat 156 C
Mr. E.M.J.C. Clerx, Kasteel Genbroekstraat IA van Riet & Diederen, JulianaBernhardlaan 118
Mr. J.G. Habets c.s., Maastiichterlaan 9

KERKRADE
BRUNSSUM Bisscheroux advocaten, Holzstraat 19 i
Advokatenkantoor Prins Hendriklaan, Mrs. Goltstein, Boudewijn en Sivirsky, Grupellostraat
Pruis Hendriklaan 86 8-10
Postma & Wegener advocaten, Schoolstraat 11 Advocatenkantoor L'Ortye c.s., Hoofdstraat 36
A.M.I. Spauwen, Lindestraat 11 Mr. M.M.J.F. Sijben, Ambachtstraat 6

EYSDEN LANDGRAAF
Mr. J.Balkestein-Spiegelberg, Advocatenkantoor Beulen, Eygelshovenerweg 2N
J.P. Sweelinckstraat 12
Mr.R.E.E. Heiligers, Vroenhof 17 MAASTRICHT

van Asperen, de Roos en Pen, Hondstraat 4
GELEEN Boels, van Eijndhoven & Coenegracht,
Mr.R.A. Haverhoek, Oranjelaan 211 Alex. Battalaan 40
Advocatenkantoor Hermans en Kallen, Van Dijk & Vermeeren advocaten, Rechtstraat 30
Rijksweg Noord 47 Advocatenkantoor Gulikers, Het Bat 8
AdvocatenkantoorKerkhoffs, Moonen en Jansen Advocatenkantoor Hogervorst en Wudka,
Mauritslaan 6B Cortenstraat 9
Mrs. Keulers en Spronken, Elisabethstraat 14 Advocatenkantoor Houben en Smeets, Bredestraat 26
Advocatenkantoor van Meel, Mauritslaan 41 Mr. R.H.G.M. Kerckhoffs, Wilhelminasingel 77

Mr.L.J.J.P. Kreemers, Kon. Clovisstraat 86
GULPEN ¥ Muurmans advocaten, Bouillonstraat 8-10
Mr. H.F.M. Beaujean, Molenweg IS Mr. A.H. Odekerken-Holtkamp, Tongersestraat 2

Advocatenkantoor mrs. Paulussen c.s.,
HEERLEN Sint Servaasklooster 30A
Aarts, van Erp en de Smidt, Kruisstraat 20 van derReijden c.s. advocaten, St. Annalaan36
Advocatenkantoor Bedaux, Valkenburgerweg 54 Advocatenkantoor mr. Ruysink c.s., Het Bat 5 en 6
Föllings & Spreksel advocaten. Schinkelstraat 25 Mr. P.J. Schambergen, Tongersestraat 2
Gorissen en Lemmen advocaten, Mrs. SChijlen, Brepoels en van Vloten,
Burg. de Hesseleplein 15 Van Hasseltkade 21
Mr. J.P.G Hautvast, Tempsplein 33 Mr. P. W.P.M. Simons, Tongersestraat 2
Advocatenkantoor Lückers-Bergmans, Tripels & Hoyng advocaten, Brusselsestraat 32-36
Caumerdalsestraat 1 Wagemans advocaten. Brusselsestraat 59
Advocatenkantoor Luijten,
Ruys deBeerenbroucklaan 14-16 MARGRATEN
Mr. L.P.A van Montfort-Schoutissen, Advocatenkantoor Margraten, Past. Brouwersstraat 9
Joh. XXU_-Singel 44
Advocatenkantoor van Oppen & Wetzels, MEERSSENTempsplein 11 Mr. H.H.M.E. Waelen, Hoolhuis 6Mrs. Prickartz en Martens, Raadhuisplein 12
Winters & Rutten advocaten, Coriovallumstraat 5
Mr. C.G.M.C. Schyns, Heerlerbaan 153 SITTARD
Advocatenkantoor Thuis & Partners, M - J-CM-Busch, Tudderenderweg 22
Tempsplein 21 -22 Mr. F.AL. Kamps, Steenweg 21
Vondenhoff advocaten, Euterpelaan 10
Advocatenkantoor de Wit, Braver, Ferwerda, VAALS
Schaesbergerweg 8 Heuvelmans advocaten, OudLemiers 10

HOENSBROEK VALKENBURG
Advocatenkantoor Amstenraderweg, Mr. G.J.F.M. Linders, Nieuweweg 8
Amstenraderweg 9 Advocatenkantoor Stassen, Couberg 18 -2153

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 31 van de Wet
Algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat bij
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 16 januari 1992
onder een aantal voorschriften vergunning is
verleend ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren aan de Provincie Limburg voor
het storten van dekgrond en/of ballastspecie alsmede
ander inert materiaal in het oppervlaktewater
Meers-Elsloo in de gemeente Stem (ingeschreven
onder nummer VB5-66V111A).
De beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter
zake zijnde stukken liggen vanaf 24 januari 1992 tot
jen met 24 februari 1992 ter inzage en wel: - op het
kantoor van genoemd zuiveringschap, Kapelaan
Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen van 09.00
uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur
(afdeling Vergunningen); - ten gemeentehuize van de
gemeente Stem, Raadhuisplein I te Stem (Bureau
Milieu) gedurende de kantooruren van 09.00 uur tot
12.00 uur en elke woensdag- en vrijdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur, alsmede na telefonische
afspraak op dinsdag van 17.00 uur tot 20.00 uur (tel.
04495-1888 - toestel 278). Ingevolge artikel 44,
"tweede lid van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne staat tot het einde van de
beroepstermijn beroep open bij de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State voor: a.
de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen,
die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid
of 28, eerste lid, onder c van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht; d. enige andere belanghebbende, die
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest overeenkomstig artikel 20, 21 en 22,
tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren.in te
brengen. De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht. Gedurende de
beroepstermijn kan tegen de beschikking beroep
worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen
van Bestuur van de Raad van State. Het
beroepschrift - dat geen schorsende werking heeft -
dient in tweevoud ingesteld te worden bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN DEN HAAG.
Voorts kan tot het einde van de beroepstermijn, met
toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad
van State, een verzoek tot schorsing van de
beschikking dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening worden gedaan bij de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514
EN DEN HAAG. De beschikking wordt alsdan niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Roermond, 23 januari 1992.
Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Produktie-medewerkers m/v
voor diverse bedrijven in Sittard en omgeving.
Wij zoeken een procesoperator, produktie-mede-
werker, kwaliteitscontroleur en sorteerder. Het werk is
in dag-, 2- en 3-ploegendienst. U hebt een LTS-
diploma. Bij een aantal functies behoort een vast
dienstverbandtot de mogelijkheden.

Timmerman m/v
met ervaring, voor een bedrijf in Sittard. Het werk is in
dagdienst. U bent in het bezit van een diploma. Bij ge-
bleken geschiktheid is dit een baan voor langere tijd.
Informatie: 046 - 51 42 22, Jeanette Vaessen
Sittard, Rosmolenstraat 4

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd. 13877 K 9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11.000 220 1.145 14,6% '75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

OPRUIMING BIJ
KULOWANY

| Zitmeubelen: ~|
van voor

Artanova bank 3-zits in stofzwart 9117,- 6390,-
Artanova zitgroep 2V_ + 2-zits + fauteuil in leder
zwart, kompleet 16821,- 11900,-
Avarte relaxfauteuil hoog in stof zwart 2590,- 995,-
Frank, fauteuil Laisy in leder grijs 5405.- 3390,-
Holland Home, bank 3-zits in stoffantasie 5240,- 2990,-
Interprofil, fauteuil Amadeo met tafel 5135,- 3290,-
Interprofil, bank 2-zits in afneembare stof 7045,- 3500,-
InterproJil, slaapbank Birdie in gedess stof 5780,- 3590,-
Interprofil, bankstel 2+ 3-zits in stof molesta 12495,- 6990,-
Swiss, Seats, zitgroep Flint 3-1-1-zits in leder lilac -kussens dons 20020,- 12900,-
Swiss Seats, bank 2-zitsEclat, in leder groen 8590,- 5950,-
Swiss Seats, bank 3-zits in gedess stof Flint 6990.- 3495,-
Swiss Seats, 2xfauteuil Summerfield, in leder
diamond lava, p st 5685,- 3990,-
Swiss Seats, zitgroep Tampa 2 + 3-zits in leder
diamond lava 22775,- 14900,-
Swiss Seats, zitgroep Quibec, 3 + 2 + 1-zits in leder
diamond saphir 20835,- 14490,-
Swiss Seats. zitgroep Memphis, 2 + 3-zits in leder
smartgroen, met verstelbare rug -18895,- 13900,-
Poltrona Frau, bank 3-zits Cleopatra in leder groen,

9650,- 5990,-
Wittmann, bank 2-zits + fauteuil model Conté in
gedess stof 8840,- 4490,-
Wittmann, 2x lounge fauteuil Aura met bijzettafel
Fledermaus, compleet als set 8000,- 5600,-
Wittmann, bank 2-zits La Maison, in gedess. stof 4116,- 2990,-
Wittmann, bank 3-zits + fauteuil, Palais Stocklet van
Josef Hoffmann in leder brush grafit 19588,- 13900,-
Wittmann fauteuil La Maison + hoeker.
in leder brush laube 8353.- 4490,-
WK. bank 2V_ zits in gedess. stof 4970,- 1995,-
WK 2x lounge fauteuil in stof naturel nu pst. 995,-
Jori, model ir. 4200, bank 3-zits + 2x fauteuil +
hoeker, in leder brush umbragrau 20310,- 14900,-
Jori, model ir. 1313, zitgroep 2 +'3-zits
in leder maya anthraciet 13540,- 9990,-
Jori, model jr 1450, fauteuil in plexi en leder 6005,- 3495,-
Jori, model jr. 2900. bankstel 2 + 2V_ zits in leder
zambio blauw 14530,- 9990,-

Salontafels + serveerwagens:
K-design duoset in graniet ying/yang 5780.- 3140,-
Gamma Italia bijzettafel, hoogglans ovaal 800,- 495,-
Bacher salontafel, glas/zwart 110x110cm. 1990,-. 990,-
Metaform bijzettafel 0 40 cm glas/graniet „ 585,- 485,-
Metatorm bijzettafel 0 50 cm glas/graniet 680,- 580,-
K-design, salontafel speciaal in tiger red 3150,- 1690,-
Gallina design, salontafel 100x100cm
in graniet red imperial 1940,- 1200,-
Galotti Italia, bijzettafel Colonna 0 75 1375,- 890,-
Galotti Italia, bijzettafel Colonna 0 60 1145,- 750,-
Belgochrom, piedestalles in messing/glas 630,- 299,-
Thema, serveerwagen rond. wit/zwart 780,- 395,-
Pastoe, serveerwagenrond. wit/blank hout 890,- 295,-
Möller design, serveerwagen, zwart/chroom 1030,- 495,-
Die Collektione, bijzettafel met lift 739,- 450,-- en dressoirs:
Dressetle tarot in lak aubergine 6478,- 4490,-
Interlit, dressoir in hoogglans lak wit. 6225,- 2990,-
Interlit. kolomkast in lak hoogglans wit 6289,- 3990,-
Schönbuch, halkast in lakzwart 3145,- 1990,-
TV-kast inerrables, nu 995,-
TV-kast banz-bord in lak wit 1250,-
K-design TV-audiokast in lak ecru 8450.- 4500,-
Team design kastwand , Triangolo, spec. kleur 16094,- 10900,-
Team design kastwand , Scaletta met rolkast, in ahorn
blauw met afgewerkte achterwanden 14239,- 9990,-
Team design bergkast + laden Scaletta zwart 5506,- 3790,-
Team design hoekkast + bergkast, Triangolo 7142,- 4990,-
Team design, hoge bergkast Triangolo 4544,- 3177,-
Team design, hoge bergkast Triangolo 4255,- 2988,-

Karpetten en verlichting:
India handgeknoopt 257x257 angel eyes 5800,- 3990,-
India handgeknoopt 290x200 pinwheel 2610,- 1790,-
India handgeknoopt 302x245 crasy-quilt 3330,- 2495,-
India handgeknoopt 215x281 all bleus 5580,- 3890,-
India handgeknoopt 208x291 avalon 5440.- 3790,-
Handtuft400x300 cm landschappen 9000,- 5990,-
Handtuft karpet vlgs mal parnasse 4990,- 3495,-
Handtuft 320x200 cm parnasse 3680,- 2590,-
Handtuft 320x260 cm parnasse 4784,- 3590,-
Handtuft 320x450 cm parnasse superbe 10080,- 6990,-
Handtuft 345x355 cm parnasse
metkleurstreep 7042,- 4890,-
Handtuft 300x300 cm landschappen 6750,- 4690,-
Handtuft 200x270cm parnasse 3105,- 2090,-
Handtuft 200x300 cm savanne blauw 3960,- 2690,-
Handtuft 270x330 cm camarque blauw/rood 3400,- 2290,-
-handgeknoopt 250x400 cm zi|de met wol 11280,- 6990,-
Alle karpetten uit zuiver scheerwollen kamgaren
Hanglamp halogeen 565,- 350,-
Hanglamp halogeen 1135,- 680,-
Hanglamp halogeen 925.- 295,-
Tafellamp halogeen 750,- 435,-
Staande lamp halogeen 1075,- 750,-
Staande lamp halogeen 1080,- 875,-
Staande lamp halogeen 690,- 375,-
Staande lamp halogeen 1065,- 825,-
Staande lamp halogeen 1695,- 995,-
Staande lamp halogeen 750,- 425,-
Wandlamp halogeen 680,- 490,-
Wandlamp Autugraphe 885,- 650,-
Wandlamp Futura klein 455,- 299,-
Wandlamp Futura groot 585,- 299,-
Burolamp zwart halogeen 680,- 199,-
Staande lamp Belux halogeen 750,- 575,-
Hanglamp Artimeta halogeen 650,- 390,-
Hanglamp Cmni en Nils halogeen .1490,- 990,-
Hanglamp Artimeta zwart halogeen 565,- 335,-
Hanglamp Saturn halogeen 575,- 250,-
Wandlamp Cinni en Nils halogeen 980,- 750,-
Staande lamp Gl design Zilo 1760,- 1295,-
Tafellamp Gl design Zilo 1175,- 895,-
Wandlamp Gl design Zilo 495,- 375,-

Eetkamertafels + stoelen:
Gaspanni, tafel wit/zwart + 4 stoelen tuigleder 5255,- 3990,-
Tonon Italia, tafel + 4 stoelen in aubergine 8380,- 3990,-
Wittmann, tafel + 4 stoelen VIP, essen zwart 9540,- 6950,-
K-design, tafel + 4 stoelen L-design blauw 9815,- 4800,-
Lasko, eettafel 0 130 cm kunststof wit met tussenblad
+ 4 stoelen T-design grijs 8845,- 4950,-
Lasko. tafel uitklapbaar + 4 stoelen K-design 5800,- 3200,-
Tagliabue Italia, klaptafel + 6 stoelen in hoogglans
intarsia 16384,- 9980,-
Tagliabue Italia, kaarttafel hoogglans intarsia 2965,- 1950,-
Team design, uittrektafel + 6 eetfauteuils in ahornieder
zwart-chroom 17160,- 9990,-
Team design, uittrektafel ovaal + 5 eetfauteuils in
ahornieder diamond saphier 28220,- 16900,-
Die Collektione, burostoel essen/leder zwart 1150,- 750,-
Lasko, eettafel ovaal met 2 tussenbladen . 4
eetkamerstoelen zwart/stof 7977,- 5990,-
Tonon, losse eetkamerstoelen (nog enkelestuks) nu 395,-
K-design, eetkamertafel Table One, metallic 7215,- 3990,-
K-design, TV-videokast, gekombineerd met eettafel
uittrekbaar in lak ecru 10400,- 4900,-
Casas, burostoel, stof- leder grijs 735,- 450,-
Interlit, burokombinatie metcontainer wit 4990,- 2700,-
Die Collektione. burokombinatie + 3 containers in
essen metallic grijs 5690,- 3400,-

-| Slaapkamers + toebehoren:
Boxspnngkombinatie Wittmann, met bedachterwand in 13300,- 8990,-
-lak hoogglans grijs en bedtafels
Bedkombinatie Velva Wittmann,kompleet met Royal 10241,- 7190,-
Sandmann matrassen en lattenroosters
Möller design, parawand metverlichting en 4950,- 1990,-
-garderobe-oplossing kompleet lak zwart
Möller design slaapbank 160 cm breed in stof zwart 4790,- 2990,-

Restanten verlichting - dekbedden - dekbedhoezen -kleingoed nu tot 70%KORTING.
Levering alzaak.

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag 9.00-18.00 uur.
Donderdag tot 21.00 uur koopavond.

Maandag gesloten.

fT^fC* INTERIEURARCHITEKTUU R§§ KULOWANY
Kouvenderstraat 172, Hoensbroek-Heerlen

Tel. 045-212370

__H_i_^Bß_H___--__---^^-B_______________---_---______-_---_--i

IN TUBKIIE BEGINT
EEN RECHTSZAAK
OP PE PIINBANK.

ln Turkije word je opgepakt. In de cel gegooid. Gemarteld. Tot bekentenissen gedwon-
gen. Voor de recjiter gesleept. In de cel gegooid. Gemarteld. OIRO 454Q00

■é
AMNESTY INTERNATIONAL

/'____r_____l«________!__■_ KgPs_^_gs&§ssa_!M

Grof gebreide trui in zwart, bordo, petrol, wit, Sweater met print met print baan.
ecru, rosé, zachtgroen. zand, en indigo. in div. kleuren. 'n. d.lv- ce_l e.'vi
Maten S-M-L-XL. Maten S-M-L-XL Maten S-M-L-XL Maten S-M-L-XL. _

Leder molière in zwart, donkerbruin en grijs, p-"^-T^TT^Tnmet lichtgrijze zool. I
Maten 40-47. in^^n^^i I Led^[, art/paars. _Y__<_rQ I

Leder kuitlaars met VÈ ü Leder loafer in zwart en antraciet.

■■l-H.l_rim.MlJH 11.|1.W»_,1...1.1_.
Gesp loafer in zwart en bordo.. ' __9_EP_^_\ Wk Hoofleweg 2 - 4 (zijstraat Schelsberg)
Normaal 33.VD jtSßm? fffr^^^ ï__f__f _____ Ruime gratis parkeergelegenheid

RrktnlnriK J_wsÈÊë!ÈêÈ _________! \W& tel 045 - 722368 Donderdag koopavond

______________________ _#_____.
koopcentrum 'AU CIEL' Kuilenstraal 75

___P^^^^____ >_!^_^lS__!_r^_______^^^__n_l Ruime gratis parkeergelegenheid
_\^_W^^_\W J _*ÉP^Jlari \wffi^WÊ_wlßr ___fl lel 043 ' 64106JDonüeraag koopavond

■_■ f_r __i _^__^_t_i P^l_!^^_____P ____________________ _____H^p I Nullanderslraat 102 (bi| Mijnmonument)f w J MMMMw+ibidféLmL WWwpr '■'.-■:sl&&tömw. Ww? Ruime gratis parkeergelegenheid
J JQ& wkW^^ jPii'*^^ lel 045 455919 Donderdag koopavond

_____Mi I^^^ winkelcentrum'DEN TEMPEL'Tempelplein 9___________________ WIiïÊÊKSr tel 046 - 517080 Donderdag koopavond

wmeaw j^^^^^^«_^^^.________________
_^^^^ —

Week 4 - 1992. Aanbiedingen geldig t/m 25 januari.

___rv__3ri__^_rv^_! i_p|T^--^'TT_,_r_p^Tr!ff
Bj^_^^y^_^^^ |̂^^^^^^£^^^|^^^|^^_^^^^^^l^
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forens u deuren en keukenuitbreekt en nieuw aanschaft,'aadpleeg eerst ons. Hel
uit

r° wordt „nieuw", staat

°° . voor de beste kwaliteit,
!fn faire prijs en 'opservice.
?_* voor radiatorkasten en

__iD .jijrt^LJ/

H_^'*T*___^'__ i-t l

IJan Wel b.v.n°ekerweg 4, Bunde nnu

UH3-647833 §Jl
__'■

van de Ar-
j."QJSsementsrechtbank tel__Stricht d-d- 9 januari
"J^ !s Petrus Maria Domi-vs Juima van Avermae-
<_ ,leboren te Maastricht
tT*7 maart 1973, wonende
v6,"?aastricht aan de Maas-

nr. 1 in Huize
ee_'s.sld' onder curatele
"ijk wegens een geeste-
jj e stoornis, waardoor hij,aan niet met tussenpo-
C_ ,nlet *" staat is of be"
gen "ikt wordt zi-)n belan-
ti^j^ behoorlijk waar te
Vsnn' met benoeming„J" Paul Gustavus Al-
H, van Avermaete,

rtti) de te Eben-Emaël
I^' aan de Grenadierslaan
H-' *1. tot curator en Hele-
».k gnes En&elen- echtge-
-ler_i Van Manderson, wo-
-0 "de te Maastricht aan de
*i__.nestraat 114> tot toe-cn d curatrice.

Mr. M.M. Bos
Tongersestraat 43

6211 LM Maastricht

§TEUN DE
ARTSENRondergrenzen

GIRO 4054
AMSTERDAM

*%f*MJSEHZONDER GRENZEN

;ïsi]
*MGEEN STEENTJE BI]!

eenschool in
hetkinderdorp
JOAOPESSOA

(, BRAZILIË

t^' comité Heerlen van SOS-
i)e r^dorpen zal in Joao Pessoa
w kleuter- en lagere
l„ £°1 uitbreiden.£ * toekomst is de school ook
iL^nd voor dekinderen uit de
IwJ^lwijken in de buurt van
V*d«dorp.
<1(, ooit eenveranderingin
tji 'Situatievan dezekinderen
C(w

,engen is veel geld nodig. Het
CJ'« Heerlen van SOS-Kinder-

P*n vraagt daarom uwhulp.

ö°OR ’20.00 OVER TE
s. Maken, koopt u

EEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

I(jl ''ditbedragovermakennaar
l.g?b»nk Heerlen, nr.
S.11191 tav' sos-Kinder-

n' scnoo'ac'ie (girorekening
VTnk: 10.30.856). Inlichtin-VMevr- I- PhiUps-Leufkens,
Oté Heerlen SOS-Kinder,
\qJ_Tel.: 045-412736.

■^ ______■! $82-: -■■■■■*Wf f t

|HBBH^ta_a____^^ __jH
I '^^8 ______& __■___!

\ _f\s^i_____|_____ißa^M^vx.. ■ "

" .___É__E _____________■: _?hj H I |f

___■___■ <■ _________

BF^^ *!____ I

_ *^SS»**flf«- VMi \'\ Woop\~ dorenoe^^ )I^H I

______ _K

Ilti üa___\- '":^ l̂*-^!^ '

__.^_ü____i.

___! jc^__ü_ll______! ■

__d________l
cj §____ii^_____ ':_é____l __■

UITBREIDING HT^^]
SLAAPKAMER!

Wm
flß^*- ** *^_--^^^^^^_^__p__^_p^_^^^^^'

De 25% kortingsaktie bij de heropening sloeg in als s »
<* ieen bom. Zo indrukwekkend zelfs dat we direct beslo- [ L_?_f,

ten de slaapkamerafdeling drastisch uit te breiden. Tot
________«* Urzelfs 40 geheel komplete slaapkamers toe! Hiermee Egn W Wkwordt Jacobs Diederen een van de meest gesorteerde

slaapkamerspeciaalzaken van Limburg.
Bekijk zelf in alle rust de vele vooraanstaande merken.
Klassiek of modern, in alle stijlen en houtsoorten. Met
een ongeëvenaarde afwerking en gezond slaap- >^ »__ __* \y
komfort. Kortom pure klasse met een ongekend prijs- —voordeel. Kwaliteitsbewuste Limburgers die kunnen fi r-—i

Kijk en vergelijk, alléén bij Jacobs Diederen ■][ j I . it
wordt u slapend rijk. ■

\W+y _■___■___! __ri__H ___ I £: _____ **^r*^- I fsk
\ ~^y _________ ____■ ______^^____L J

_______A*^________________r ____^__l C^ __Geleen, BV C, ■ ___■ pWK ■«P J|
Rijksweg-Centrum A *s____d^_^^ V___l^t^^

\._J^^_^, V___é_J^\<^_l_^\*_____.^b J^
_^^T^^L^^^J^^l _x^__é___iva____f v*_________l ___■ *^

L _______i _____ ________ __________ __fl ___ _____ -I _J^ _ __B _ÉÉ__

_________________ ________ ____x^ E_^ \_______H Élfe______i

__^_^t: _____) __!___> _f 6 " __ J_b \i J§ i l_p-_r ■ oe *" fiiG* \
Hi _ _»__ _rt _T »* *■ *^ _———^*"^-"^&■:':■. g____U ■'■■■'■■"■ HK \ -__Ff| »"^ "

-* -^_B^^^____ *___. ___^_^_é_h_M __■ _^_________kP ■■■^^^■■^^^^^^

\ ___fcf*o " rf*f _____ ____■ é

\ tflOQ ______^1
I^PH-iH

_*i%. _rYiji_MiMi______Fl^^ __ ~~ -UB Sf^___l _PjF I*^^s^*es',,
~;;.. ggÉHP^m _^_^_WlÊ_^Êk

\\w&gm*% f ___^É_H !______________. ____■____________[ P^^^^



Zo komt Juan Splinter I
doorde winter. I

__Sr" m ü_ I

" t ______ ___H______ _______iw üf ____

J^ I

______________ ______E___H___. ___
,___■ _____i ________ ____!

-j |SW _ ■

.___■ _-__■_

I
_f I

We pendelen deze winter iedere
dagtussen de Spaanse oostkust en 1
Zaandam. Want daar plukken Enrique
MartinavarroenJoaquinPerales 9 SKappe.en, net 2 kilo 2.99dagelijks verse Navels, Salustianas, ■ W
Clementines en citroenen voor ons. é-SSSP Salustianas,

En omdat u deze dagen wat I W e,n, perssinaasappelen, j- qq
extra vitamine kunt gebruiken, heb- fcben we ze lekker goedkoop ge- &
maakt. Dus kom maar gauw «J/J w D.W j
wat kilootjes halen. rePW^ ~ Citroenen, qq
Voor u verkouden wordt. \F/^gmia JB^T^ net 3 stuks ;

i
Italiaans Deze weekonze AH margarine, Crispy chips, <m®® Mona magere vruchtenyoghurt, Kitekat, _ëas£n!K.K

_ÏK_£_ kiwifruit halvarine,halfvolle boter en bak- diverse soorten, zak 200 gramir?.' I.oy aardbeien, perziken, tropische vruchten rundvlees, rundvlees met hart, zeevis, kip, wjnkels kopea behalve de artlke|en waar kleine
iOTiÖI cnnanm' 7S Iron A hraHpn nu mpt _«_<_. knrtinal Winf 100-aan boodschappen bij AH of rode vruchten, 000 konijn Ot Wild, Onn cijfertjes bi| staan.Die artikelen kunt u alleen kopen"
_"__£__# SOOgram 1. / U Ken & DraOen, nu met _.% KOning! (iid ik|) . pak 1 liter m^mZ.Ó^ 3 blikken _ 400 gram ®®®®^?ro.yy AH winkels waaréén van diecijfers op de deur staat
>--^ ■.____.._-_■ /_ __^B^__^. iuoiih-hiiiwk, . Reclameprijzen geldent/m zaterdag 25 januari a.s.

Broccoli @i^^ Chßiogarde kwark, _
fift -^—- **«~, *—«**

500 gram' 199 l^^T C_l Verse roomkaas, beke r 500 gram .aar 1.69 g" 3 flacons * 50°^ 549 ’/sUUgram J—'^ _,: _~Z kuipje 125 gram __a.-__.__y PerSll -6*T ü/ty j#/
CTI Halfvolle boter, - ._-. SS ~ , ._ _i__a__m- ■~.,,,., MumJ 1
kuiPl e2sogram JUT 1.59 gS ■«■ "'eU^ 1 lltkWJbc ne Di. _..,;. _T__._.r>„^ ___2ï__l chocoladerepen, B Im Persil Color,-_©._ _._ . nMmwL*Magere runderlappen, Cfl Tafelmargarine, „ „,__ LnS ffim melk, hazelnoot/melk of puur, BjËlilW pak 1.25kilo iftgr8.99 \MêW^500 gram .40*. 8.49 kuip 500 gram

& 1.25 Ceyl°n me ang «Hl» 3 stuks _40 gram ■ /ArmJELkilo ®®@© 4ef*r lO.yy p ë _ 2 gram ___?*_ i^r- I.IQ W S_M_lfc ®®® -^er 199 Macleans tandpasta,

Rundergehakt Heinz Spagheroni Tradizionale, ' spaar voor het unieke ■Dichter bij de Natu_r bSl?soSldm'rt, «D« JfesB-4.95 H^ VU' FKunaergenaKt, Diavolo of Napoli, A --_
___

~ memoryspellzie verpakking). ___^_ _■ _*_K I500 gram u& 5.99 .r.r\rv . nnttpn _ 48. _ ram <_<__) üAfr 4 /_; _s^lï*3£^__Êsi\ CTI Abrikozen- ; — —— M \___m__W^mm
kilo

ë
«4^. 10.99 2 potten 4 485 gram «««.Aar «f./»

vlaai, doos Uit de bedieningsafdeling: Uit onze bloemenafdelmg ■^||rl
Uit de diepvries: W_^_r 10ö0gmc__ Rauwe boerenham, 9 £Q Narcissen met blad * I_J

fiP-^K-. Ch Kippebouten.Cn Lasagne Bolognese, N,^^ 5.50 lOOgram . "_"» __d* 269 Narassen met blad,

500 gram-3^r3.49 Lasagne Verdi, Cannelloni of __.ii-_j_.__'. * alH*É^h_.iin LC^S?N#\ kilo» , nn Tagliatelle, oen Johma huzarenslaatje, 01 Knakworst, Bloeiende Azalea, * alb«|ft neyn |- ,
K\_j.jt -^ 1 doos 400 gram JJft ÓXxd bakje 150 gram J_3T/y blik 10 stuks -_?_' 1.4y in diverse kleuren; per stuk ._ 4.DU

is Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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