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Bouwtechnische
outen aan AZM
DOOR ANGELI POULSSEN

■AASTRICHT - De pas ge-wende nieuwbouw van het Aca-
Hniisch Ziekenhuis Maastrichtün T

ont noS diversemankemen-ff' *n een aantal ruimten is er
gfrake van situaties die niet vol-WeP- aan de minimumeisen die
II in de Arbo-wet gesteld wor-

■rv.ëaat voornamelijk om bouw-»cnnische mankementen, zoals
■ar aan daSlicht> slechteven-
Bitu of gevaarlijke elektrici-■«sbedrading. Ook zouden
w'Keie ruimten te klein zijn naar

>it tK. atStaven van de Arb°-wet."lijkt uit een onderzoek van
Hr.v,arbeidsinspectie in Maas-icnt. Het AZM is gesommeerd
f, "iankementen binnen driepanden te verhelpen,
ooral demensen die werken bij

■* aienst kledinguitgifte in deeider van het AZM, hebben het
ricf ren' In een s-nonieme
rff u?n de redactie van het be-
irrft d TraJect noemen zij de
tÏÏ een somber, stoffig holmaer een greintje daglicht.e medewerkers worden wel re-imf.tlg 'ëelucht. maar zij vin-=n de arbeidsomstandighedeneen ruimte waar planten hetTOguit een week uithouden,
müU1t onacceptabel.

phLde timmerwerkplaats, de
en het atelier

gebreken.
'e verder pagina 11
' 'ledereen kan

het weer

EGEN EN WIND
pWaag zitten we in de war-
r ektor van een frontensys-
_ta

Cn voor ons noudt dit ins l de aangevoerde lucht rela-f warm en vochtig is. Ook is
[ Ve.e' bewolking waaruit
rj tijd tot tijd regen valtFi de grootste hoeveelheden
L^e ochtend. Vanmiddag en
I "_avond zijn er ook meerde-
hi toge Periodes. De wind is?'J krachtig, windkracht 5, af
f. 10** krachtig, windkracht 6,L ,2ui.dwestelijke richting.
\t i,

ik loopt vanmiddag op.„ *~ graden en zakt aanko-
nacht naar 9 graden..or verdere informatie be-

ü
ende het weer in Limburg

"Ot o bellen 06-91122346.
fNDAAG:o op: 0744 onder. 1701*an 0p: 09.10 onder: 17.02f°RGEN:*»op: 0746 onder. 17.00
'«anop: 10.16 onder: 17.43

Parket Roermond
in actie tegen
wanbetalers

ROERMOND- De
Parketpolitie in Roer-!
mond gaat de komen-
de weken tweehon-
derd wanbetalers
aanpakken.

De totale achterstand
die is ontstaan bij het
innen van geldboetes
bedraagt hónderddui-
zend gulden.

Veroordeelden die
weigeren te betalen,
worden aangehouden
en ingesloten, In het

Huis yan Bewaring te
Roermond zijn spe-
ciaal voor dit doel een
aantal cellen vrijge-
houden.

De Parketpolitie zet

de komende weken:
voor het innen van de
boetes extra mensen
in. Bij veroordeelden
die overdag niet thuis
zijn, wordt 's avonds
een tweede poging on-
dernomen.

Justitie hoopt dat van
de actie een preventie-
ve werking uitgaat.

gaat: er ons voor-
al om de indruk weg
te nemen dat geldboe-
tes ontlopen kunnen
worden."

De afzonderlijke be-
dragen variëren Van 75
tot 4000 gulden.

De opgelegde boetes
zijn voor zowel mis-
drijven als voor ver-
keersovertredingen.

vandaag
Luchthaven dreigt
met kort geding
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Fransman door
honden gedood

EVRY - Zeven honden hebben gis-
teren in de buurt van Parijs een
man van 58 op wrede wijze gedood,
nadat ze hem bij de keel hadden ge-
grepen, een deel van de hals hadden
opengereten en hem meer dan der-
tig meter hadden meegesleurd.

De man wilde in zijn auto stappen
in Leuville-sur-Orge, toen zeven
Duitse herdershonden zich op hem
stortten. Ze waren onder de afraste-
ring rond een huis in de buurt door-
gekropen.

De eigenaars van de honden zijn in
voorlopige hechtenis genomen.

Konsumenten Kontakt en FNV presenteren uitkomsten onderzoek

Gemeentelijke tarieven hoger
Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - Huurders
zijn dit jaar gemiddeld 15 pro-
cent duurder uit voor gemeen-
telijke belastingen en heffingen
voor huishoudens. Zij betalen
gemiddeld 365 gulden per jaar.
Voor eigenaar-bewoners zijn de
tarieven ten opzichte van 1990
met 8,5 procent gestegen naar
gemiddeld 575 gulden per jaar.
Dit leiden Konsumenten Kon-
takt (XX) en het secretariaat
voor uitkeringsgerechtigden en
ouderen van de FNV af uit een
onderzoek waaraan 193 ge-
meenten hebben meegewerkt.
De uitkomsten zijn gisteren ge-
presenteerd op een persconfe-
rentie in Amsterdam.

Dit jaar hebben naar schatting
160.000 huishoudens geen kwijt-
schelding gekregenvan afvalstoffen-
heffing en rioolrecht. Voor huurders
komt dat neer op een verlies aan in-
komen van 260 gulden.
Gecombineerd met de stijgende ta-
rieven spreken XX en FNV van een
'aanzienlijk inkomensverlies' voor
huishoudens met een minimuminko-
men. Dat zal de komende jaren al-
leen maar toenemen. Huurders zijn
in 1995 gemiddeld 450 gulden per
jaar kwijt aan afvalstoffenheffing,
rioolrecht en onroerend goed-belas-
ting. Eigenaar-bewoners van huizen
met een waarde van 100.000 gulden
kunnen rekenen op 700 gulden per
jaar.XX en FNV vrezen dat het aan-
tal kwijtscheldingen nog verder zal
afnemen als de normbedragen voor
kwijtschelding worden verhoogd.

De afvalstoffenheffing is dit jaar het
meest gestegen: 30 procent tegen ge-
middeld 14 procent bij hetrioolrecht.
De tarieven voor onroerend goed-belasting bleven voor eigenaren in
bijna de helft van de gemeenten ge-
lijk ten opzichte van 1990 of gingen
omlaag.

Huurders in Oegstgeest zijn met tota-
le kosten van 620 gulden per jaar hetduurst uit; in Ermelo daarentegenbedragen de totalekosten slechts 173gulden. Eigenaar-bewoners van hui-zen in Prinsenbeek zijn per jaar 250
gulden kwijt tegen maar liefst 902gulden in Utrecht.

Zware gevechten
rond Dubrovnik
DUBROVNIK - Het Joegoslavi-
sche leger en een federale oorlogs-
bodem hebben gisteren beschietin-
gen uitgevoerd op het fort in
Dubrovnik waar deKroatische troe-
pen zich hebben verschanst. Het
jongste EG-bestand viel in duigen.
Ook elders in de afgescheiden repu-
bliekKroatië duurden de gevechten
voort ondanks het nieuwe bestand
waarover Kroatische en Servische
leiders het dinsdag in Den Haag on-
der bemiddeling van de EG eens
waren geworden. Federale ge-
vechtsvliegtuigen vielen volgens de
Kroatische radio Daruvar honderd
kilometer ten oosten van Zagreb
aan. Felle gevechten werden ge-
meld uitKarlovac ten zuidenvan de
hoofdstad, Pakrac, Nova Gradiska
en Novska.

Kroatië noemde de bombardemen-
ten op Dubrovnik dezwaarste sinds
het beleg op 1 oktober begon. Ra-
dio-Zagreb meldde dat maar twee
mensen verwondingen opliepen
omdat de achtergebleven inwoners
telkens snel naar de schuilkelders
gaan.
De Unesco, de VN-organisatie die

zich bezighoudt met onderwijs,
kunst en cultuur, gaat een perma-
nente waarnemer sturen naar de
historische stad Dubrovnik om de
schade in ogenschquwte nemen die
aan de culturele monumenten in de
stad is aangericht en te helpen bij
herstelwerkzaamheden.
Met de aanvallen op de havenstad
aan de Adriatische kust legt het
Joegoslavische federale leger de op-
roepen naast zich neer de monu-
menten in Dubrovnik, volgens
maatstaven van de Unesco beho-
rend tot het culturele erfgoed van
de gehele mensheid, te bescher-
men.

Zie ook pagina 3
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Israël flexibeler
over lokatie

vredesoverleg
JERUZALEM - De Israëlische mi-
nister van Buitenlandse Zaken Da-
vid Levy heeft gisteren verklaard
dat onenigheid tussen Israël en Ara-
bische landen over de plaats van
het vredesoverleg de besprekingen
niet zal torpederen.

Levy zei dat de vasthoudendheid
van de Syriërs met betrekking tot
een lokatie buiten Israël en Syrië
'geen vredesboodschap' is, maar dat
'onenigheid over de lokatie van de
besprekingen het proces niet in ge-
vaar brengt.
De kwestie van de lokatie van de
bilaterale besprekingen bleek in
Madrid een knelpunt van de eerste
orde, toen beide partijen zich niet
bereid toonden tot een compromis.
Israël hield vast aan onderhandelin-
gen in beurtelings Israël en Syrië,
terwijl de regering in Damascus
niet bereid bleek de joodsestaat de-
ze 'de facto' erkenning cadeau te
doen en er op stond dat de gesprek-
ken elders plaats zouden vinden.

Eerder gisteren zei Ehud Gol, een
woordvoerder van premier Jitschak
Shamir, dat Israël bereid is aLdere
voorstellen in overweging te ne-
men, indien het Midden-Oosten als
lokatie definitief is uitgesloten. Is-
raëlische kranten veronderstelden
dat Rhodos of Cyprus voor beide
partijen aanvaardbaar zou kunnen
zijn.

Levy riep in zijn toespraak tot het
parlement Syrië op zich niet van de
rest van de wereld te isoleren. Hij
zei verder dat het geschil tussen
hem en premier Shamir verleden
tijd is. Levy werd aan de vooravond
van de vredesconferentie in Madrid
door Shamir als delegatieleider ter-
zijde geschoven. Bovendien be-
noemde de premier zijn eigen
medewerkers in de delegatie en
sloot hoge functionarissen van Le-
vy's ministerie uit. Levy weigerde
vervolgens zitting te nemen in de
delegatie en reisde niet mee naar
Madrid.

Volvo tast
in duister

HEERLEN -' De directie van
Volvo Car heeft gisteren geen
besluit kunnen nemen over het
tijdstip waarop de produktie van
auto's in Bom weer kan begin-
nen. Nadat dinsdagochtend de
Franse oproerpolitie de staking
brak in de Franse Renaultfa-
briek die aan Volvo motoren le-
vert, was er aanvankelijk sprake
van voldoende produktie, maar
dat bleek niet juist.Solidariteits-
en proteststakingen beletten een
normale gang van zaken.

„Het is een chaos," zei Volvo-
woordvoerder Haanstra gister-
avond. Het directieberaad is uit-
gesteld tot vandaag, maar het
staat niet vast dat een definitief
besluit over hervatting van de
produktie genomenkan worden.

Laatste brandende olieput gedicht

(ADVERTENTIE)

\ |Here we arêj!;
\ Onty by mode centre f
j CARITA \

Herinvoering
van doodstraf
in Frankrijk?

" Een groep Koeweitïs voert een traditionele dans uit,
dichtbij de laatste brandende olieput die gisteren werd
gedicht. Tijdens de Golfoorlog waren 732 bronnen door
de Iraki's in brand geschoten. De regering van Koeweit
kondigde voor gisteren een algehele vakantiedag aan
'om deze blijde gebeurtenis te vieren en de reusachtige
inspanningen te eren het vuur binnen zon korte tijd on-
der controle te brengen.

(ADVERTENTIE)

Lekker en makkelijk.
'^W' z. Van onze huistraiteur: ®@© **

BMMMraiU*lt.-t-I:F.U-t-4H:I kk Moussaka, de beroemde Griekse oven-
m schotel'lekker met een frisse salade. rr QQ. Voor 1-2 personen. Bakje 500 gram >9^0.0Z7

WË£_t_Ék?'- 01 Tjap TJoy, de Chinese groenteschotel /* -7cmet kip en nasi. Bakje 500 gram JB5 0./ OIhS, 01 Bavaroise, een heerlijk luchtig nagerecht
voor 2 personen. Aardbeien, Chipolata o /\ft■ of Cappuccino. Bakje 475 ml }téC.Ï&Ö

'»i^^^^|gi^yt)|j^^^^p^mj^p^^| Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 9 november a.s.

De Huistraiteur Uw privékok bij Albert Heijn. Onl

(ADVERTENTIE)
y>AA<«u^«^^_^^t

|iii«iliiiï< u<_ .

'T-** I l

lOnly by mode centre *CARITA I
Amorsplein 16, Maaslricht-City .
Kleine Staat 6, Maastricht-City
Saroleastraat 3, Heerlen-City. *

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
de duidelijkekrant

Nü twee weken gratis _^-^_^
Ja, dieduidelijkekrant wil ik hebben! f***<F "_jp_
Noteer mij als abonnee. j§....f^^^^^§r : H ;■ T|T h

| Naam: . fy | I f
| Adres: J|| !*§ j |
I Postcode/woonplaats: i, il !Jr I
i 1 r^ j
| Telefoon: (voor controle bezorging)
| giro/banknummer: , ..
I De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. |
I Daarna betaal ik O per kwartaal ’ 79,20 O per maand ’ 26,40 |
I Stuur mij Ode machtiging voor automatisch betalen, ___tlfW_ I I

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I l|

" I O een acceptgirokaart CwwjSS 'I De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D. iproeHabonnement gehad. g^g^^^J|
| Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar:
■ Limburgs Dagblad, 11111l111111llllllllllllill II! Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

L' *

8 710404 400017

(ADVERTENTIE)

Sportschoenen
LOTTO SYN PRO running- en vrijetijdsschoen
in de kleur wit/violet/fuchsia. Maten 6 t/m 12.

Normale verkoopprijs ’ 199,95

Voordeelpnjs JL %~r_S tt

_^^^__________________é_i____L___^Ê

daar winkel je voor je plezier !



Uitgangspunt
De grenzen tussen volksmuziek en
kunstmuziek vervagen in dit pro-
gramma, omdat de liederen zijn
gemaakt door componisten, die hun
sporen in de wereld van de kunst-
muziek verdiend hebben en zich
nadrukkelijk hebben laten inspire-
ren door de volksmuziek. Poulenc
en Vaughan Williams nemen het
overgeleverde volkslied in hun ei-
gen taal als uitgangspunt. Op de
Hongaren Bardos, Bartók en Koda-
ly heeft devolksmuziek een zo gro-
te invloed gehad, dat oorspronkelij-
ke composities en volksliedbewer-
kingen nauwelijks uit elkaar te
houden zijn. Een contrast in het
programma vormen de romantisch/
impressionistisch getinte composi-
ties van de Nederlanders Diepen-
brock en Voormolen, die teksten
van Goethe, Verlaine en Chalupt
hebben getoonzet.

De unieke omstandigheid dat zich

onder de tweeëntwintig leden van
Studium Chorale liefst zeven koor-
dirigenten bevinden, heeft ertoe
geleid dat deze concertserie na het
uitvallen van Erie Hermans niet
hoefde te worden geannuleerd. „We
hebbenons beraden over de situatie
en gekeken wat het beste was: de
serie afzeggen, een gerenommeerd
dirigent aantrekken of eigen men-
sen vragen. Uiteindelijk hebben we
de 'handige jongens' in onskoor ge-
vraagd of ze de repetities wilden
overnemen," aldus Paula Hermans.
„Dat is probleemloos verlopen. Ze
hebben in de geest van Erie ge-
werkt. Op deze manier hebben we
extra aandacht kunnen schenken

aan de eigen verantwoordelijkhe-
den ten opzichte van de muziek die
we uitvoeren."

Kerstoratorium
In december zal Studium Chorale
meewerken aan een uitvoering van
het kerstoratorium L'Enfance du
Christ van Berlioz, een produktie
van het Limburgs Symfonie Orkest.
Voor deze produktie heeft Studium
Chorale het koor uitgebreid met
twintig oud-leden en zangstuden-
ten. Hub Ehlen zal dit oratorium
met het koor instuderen.
Naar verwachting zal Erie Hermans
begin volgend jaar weer de leiding

van Studium Chorale op zich kun-
nen nemen. Dan zal het koor begin-
nen aan de voorbereidingen van
enkele grote projekten in het kader
van het twintigjarig bestaan. Als
hoogtepunt worden vier concerten
met The Messiah van Handel uitge-
voerd samen met het barokorkest
La Borea Amsterdam.

_Het concert 'Volksmuziek/kunst-
muziek?' wordt na Venlo uitge-
voerd in Maastricht (Intropodium,
16/11 20.30 uur), Heerlen (Stads-
schouwburg, 17/11 15.00 uur),Kerk-
rade (Wijngrachttheater, 26/1 20.00
uur) en Weert (Munttheater, 29/1
20.15 uur).

Opera en dans in Luik
LUIK - Het Théatre Royal de Wal-
lonië en het Petit Théatre de I'Opéra
in Luik staan vanaf komende week
in het teken van twee nieuwe, spec-
taculaire produkties: de opera Car-
men van Bizet en de balletuitvoe-
ring 'a la recherche de Nijinski'.

De Luikse opera heeft Carmen van
Georges Bizet op zijn programma
genomen, ongetwijfeld een van de
meest fameuze werken uit het ope-
rarepertoire. Carmen is niet alleen
een zeer populair werk, datbekend-
heid geniet bij een groot publiek,
maar ook een compositie, die in de
vakwereld unaniem wordt be-
schouwd als een meesterwerk.

Toch veroorzaakte de première in
1875 een storm van afkeer onder de
Parijse burgers. Niet geheel onbe-
grijpelijk gezien het pikante thema:
een in de steek gelaten minnaar die
zijn geliefde om het leven brengt.
En met de kritiek op het onderwerp
moest ook de muziek het ontgelden.
Toen de componist drie maanden
later stierf realiseerden de Fransen
zich allerminst dat ze hun grootste
operacomponist en een van hun

meest buitengewone musici hadden
verloren.
Daar kwamen ze pas later achter.
Toen Carmen triomfen vierde in
Wenen en Duitsland. En daarna in
vele andere landen. Want geen en-
kele opera werd zo vaak opgevoerd
als Carmen.
Ook in Luik stond Carmen nog niet
zo lang geleden op het programma.
Om precies te zijn in 1985, toen met
dit meesterwerk het operaseizoen
in het Sportpaleis werd geopend.
Deze produktie is aangepastaan het
toneel van het Luiks operagebouw,
maar voor derest intact gelaten. Zo
wordt de titelrol opnieuw vertolkt
door de temperamentvolle Hélène
Perraguin, met rondom haar een
keur van internationaalbekende so-
listen: Rima Tawil als Micaela, Mar-
got Pares Reyna als Fraquita, Chris-
tine Solhosse als Mercédès, Ginès
Sirera als Don José, Jean-Marc Ival-
di als Escamillo en Michel Larve als
Zuniga. De regie is van Antoine
Vanderweyen, de muzikale leiding
is in handen van Roger Rossel.

Carmen wordt in Luik uitgevoerd
op 15, 21 en 23 november om 20.00

uur, op 16 november om 17.00 uur,
op 17 november om 15.00 uur en op
19 november om 19.00 uur. In Char-
leroi op 26 november om 20.00 uur
en in Heerlen op 30 november om
20.00 uur. Reservering is mogelijk
via 0932/41235910.

'Entre grace et folie, a la recherche
de Nijinsky' (Tussen gratie en
waanzin, op zoek naar Nijinsky) is
de titel van een programma, waarin
het leven van de grote Russische
danser en choreograaf Waslaw
Nijinsky centraal staat. Nijinsky
werd op zijn dertigste waanzinnig,
na een korte, maar stormachtige
carrière van negen jaar. De danser
vierde zijn grootste triomfen in Pa-
rijs tussen 1909 en 1918, als lid van
de befaamde Ballets Russes van
Diaghilew. Erie Frédéric, ster van
het Ballet van de Luikse opera,
danst in een scenografie van Marie-
Claire van Vuchelen; Alex Tasset is
de comediant.

Voorstellingen zijn er op 14, 15, 16,
22, 23 en 30 november om 20.30 uur,
17 en 24 november en 1 december
om 17.00 uur.

recept
Gegrilde kippebouten
met komkommer
in roomsaus
Wilt u zich een schoonmaakbeurt van
de braadslede besparen leg dan een
vel alu-folie in de braadslede onder
het rooster. Na het grillen kan de folie
met braadvocht zo verwijderd wor-
den.

Benodigdheden voor 4 personen: 4
flinke kippebouten, peper en zout, 1
komkommer, \V_ dl slagroom, V_ blok-
je kippebouillon, V_ tl Limburgse
mosterd, takje dragon, eventueel een
scheutje Noilly Prat (Franse ver-
mouth) of sherry.
Kruid de kippebouten met peper en
zout en leg ze op het rooster van de
oven. Verwarm de grill voor. Schuif
rooster in de warme oven, plaats on-
der het rooster de braadslede of iets
dergelijks en grill de bouten gaar en
krokant in ongeveer 35 minuten.

Schilkomkommer, halveer in de leng-
te, verwijder zaadjes met een lepel en
verdeel in stukjes. Verhit pan met
anti-aanbaklaag en fruit zachtjes kom-
kommerstukjes. Schenk de slagroom
erbij en verbrokkel bouillonblokje bo-
ven deroom. Los ook mosterd hierin
op en voeg dragonblaadjes toe. Laat
komkommer in saus goed doorwar-
men en breng op smaak met. Breng
saus op smaak met Noilly Prat of
sherry. Serveer komkommerstukjes
in saus bij kippebouten.

huub meijer

Drie dirigenten vervangen zieke Erie Hermans

Studium Chorale
zingt volksmuziek

HEERLEN - 'Volksmuziek/
kunstmuziek?' is de titel van
een nieuwe serie concerten
van het Limburgs semi-pro-
fessionele kamerkoor Stu-
dium Chorale, die komende
zondag in de Maaspoort in
Venlo in première gaat. In ver-
band met ziekte van Erie Her-
mans zullen drie zangers -
Hub Ehlen, Harry Frings en
Franco Ackermans - deze
concerten leiden.

'Een licht, luchtig en sprankelend
programma,' staat te lezen in de
brochure die Studium Chorale bij
deze concertcyclus heeft uitgege-
ven. „Een welkome afwisseling,"
licht Paula Hermans, secretaresse
en zangeres van het koor, toe. „Als-
maar modern repertoire zingen is
vreselijk zwaar. We zijn al een hele
tijd op zoek naar een lichter pro-
gramma, met name in de sfeer van
de volksmuziek. Met dit repertoire
maken we eenknipoog naar het pu-
bliek, maar ook naar onszelf. Het
zingt gewoon lekker en het is uitste-
kende muziek."

" Studium Chorale, komende weken met 'kunstige' volksmuziek in de Limburgse theaters.

kunst

uit dekunst

'Kijkmuziek'
Min of meer parallel aan de
groei van het aantal decibels
worden visuele indrukken in de
popmuziek steeds belangrijker.
ledere zichzelf respecterende
groep of artiest kan tegenwdbr-
dig niet meer zonder een spec-
taculaire show, het liefst met
laser en rook maar in elk geval
met meer of minder ontklede,
wulps huppelende dames die de
aandacht moeten afleiden van
de akoestische onmacht die uit
de boxen komt. Een concertbe-
zoek wordt daarmee bij uitstek
een kijk-ervaring, waarbij mu-
ziek nog slechts een bijrol lijkt
te vervullen. En een hit zonder
videoclip is als een film zonder
geluid; hij heeft alleen nog
maar nostalgische waarde,
waarover meewarig gegniffeld
wordt.

Nu is het verschijnsel, dat mu-
ziek slechts een dienende func-
tie vervult, niet nieuw. Muziek
voor musical, operette, opera en
ballet is bedoeld om vanuit de
orkestbak de handeling boven
op het toneel te ondersteunen.
Alleen de genialiteit van com-
ponisten als Tsjaikowsky, Ver-
di, Rossini en Strawinsky - om
er maar eens enkelen te noemen- heeft ervoor gezorgd, dat be-
paalde muziek ook zonder beel-
den eeuwigheidswaarde gekre-
gen heeft. Dat geldt evenzeer
voor composities van Ennio
Morricone trouwens, die ook
zonder de bijbehorende film
uiterst genietbaar zijn en be-
staansrecht hebben. Maar in al
deze gevallen is de muziek be-
doeld om een aparte dimensie
te geven aan een andere auto-
nome kunstvorm. Sterker nog,
zonder muziek zouden deze
kunstdisciplines helemaal geen
autonomie bezitten. Muziek is
als het ware de conditio sine
qua non.

Tegenwoordig worden derollen
echter omgedraaid. Ook in de
klassieke muziek lijkt de supre-
matie van het oog boven het oor
langzaam aan gestalte te krij-
gen. Hoe vaak dient symfoni-
sche muziek niet als basis voor
beweging, spel of dans, hoe
vaak zijn er op tv niet beelden
uit de natuur te zien, die door
klassieke muziek worden on-
dersteund. In deze gevallen is
het uitvoeren van muziek
slechts middel, geen doel meer.
Waardoor zoiets ontstaat als
'kijkmuziek', waarbij de luis-
terervaring steeds minder be-
langrijk wordt. De suggestieve
kracht van de muziek wordt
misbruikt en ontkracht door er
maar meteen het opgeroepen
beeld bij te voegen.

En in de audio-wereld is het al
niet anders. Tijdens de grote
hifï-beurs, vorige week in het
MECC, zag ik mensen in een
zaaltje geïnteresseerd zitten
kijken naar een podium, waar-
op audio-apparatuur stond
opgesteld. Mooie apparaten,
volgens de modernste wetten
van design ontwikkeld, met
spots erop en een plantje erach-
ter. Normale vierkante boxen
raken uit de mode, het zuiltje
heeft zijn intrede gedaan — en
is weer overvleugeld door plat-
te Mondriaan-achtige plaquet-
tes die je tegen de muur kunt
plakken.

En het geluid? Dat valt vaak
ontzettend tegen of is juist zo
goed, dat het elke natuurlijke
geluidsimpressie overtreft. En
daardoor verschrikkelijk onna-
tuurlijk wordt.

Het is moeilijk niet aan deze
'wie niet horen wil, die moet
maar kijken'-rage toe te geven.
Al kan ik mijn oren nog steeds
niet geloven, als ik hoor dat
mensen bij een concert hun
ogen hebben uitgekeken. Een
moderne vorm van synesthesie
die aan mij niet besteed is.

jos frusch

verder in
MAASTRICHT - Op het Intro-
podium, St. Maartenspoort 2,
wordt zondag een concert gege-
ven met werken van Morton
Feldman. De uitvoerenden:
Eleonore Pameijer, Anita van
Groningen en Ger Wolthuis.
Aanvang 15.30 uur.
HOENSBROEK - In Kasteel
Hoensbroek speelt toneelgroep
Ardalion zaterdag om 20 uur
'Het belang van Ernst' van Oscar
Wilde.
In de groene kamer van het kas-
teel geeft pianist Paul Huijts
zondag een concert. Aanvang 16
uur.
URMOND - In de Hervormde
Kerk in Urmond musiceert het
Barok-ensemble 'Confetti Musi-
cali' komende zaterdag om 20
uur. Het ensemble speelt een
dag later om 12.30 uur in het
Streekmuseum in de Grotestraat
in Valkenburg en in de Celle-
broeders-kapel in Maastricht om
20 uur.

Louis Lortie
boeiend pianis

MAASTRICHT - Met het oog
het binnenkort te openen grool
Theater aan het Vrijthof is dit s
zoen in Maastricht een serie MC
terpianisten in het leven geroep*
met als absolute topper het op*
den van Ivo Pogorelich op 12 apl
De reeks werd afgelopen dinsdf
avond in de geheel gevulde Redo
tezaal van de oude StadsschoU
burg geopend door de Canad*
pianist Louis Lortie.
Lortie presenteerde in Maastri'
twee totaal verschillende progra1
mahelften. Eerst Beethoven-sd
tes, denummers 2 en 3 van opus
daarna enkele muzikale circusnul
mertjes: een zevental Hongaa*
Dansen van Johannes Brahms'
twee Hongaarse Rapsodieën V
Franz Liszt.
Wat Beethoven betreft, beide pia"
sonates waren in zijn interpreta
voor mij een muzikale openbare
ze klonken steeds 'aus einem GU"
Daarenboven was de innerlijke'
leving van de pianist voortdure
aan zijn gezicht af te lezen; je k.
de ontwikkeling van de muzik'
motieven aan zijn mimiek aflez^
Met een tintelende versie van
Sonate in F maakte hij duidelil!
waarom Beethoven voor dit W^
geen langzaam deel nodig acht*
Dat Louis Lortie naast een verf
ker op hoog muzikaal niveau teve'
een klasse-virtuoos is, bewees Jmet de 'Hongaarse' werken n
Brahms en Liszt. Het publiek, wa£onder opvallend veel student*
genoot zichtbaarvan de wervelen»
muzikale capriolen, al haperde Jpartituurcomputer in Lortie's ho<\
even in een van Brahms' dansen-.

peter p. gravfl-J

puzzel van de dag

Horizontaal: 2. fam.lid; 4. fam.lid; 7. kle-
dingstuk; 10. Eng. titel; 12. grote sterke
man of vrouw; 17. watervlakte; 18.
schouwburgrang; 20. groot hert; 21. deel
v.e. fiets; 23. telwoord; 24. lofdicht; 26.
muz.noot; 27. groente; 29. vorm; 30. on-
derofficier; 31. voertuig; 32. dierengeluid;
33. het Romeinse Rijk; 35. egaal; 38. ge-
luidsband; 41. vierhandig zoogdier; 42.
vluchtige stof; 44. steen; 45. uitbouw; 47.
stipt-vlug; 49. sierplant; 50. deel v. Lon-
den; 52. bedrijf waar ruwe olie verwerkt
wordt; 56. loot-stek; 57. boom; 58. huis-
dier; 59. grondsoort.

Verticaal: 1. samenvoeging; 3. gegra^
diepte; 5. omslag; 6. ver-grote afsta"
oppervlakte; 7. vruchtengelei; 8. vlug;
muz.nool; 10. niet kunnende spreken;
herkauwer; 13. muze v.h. minnedicht;'
vechtsport; 15. kluis; 16. lansier; 19. V
dingsstof; 22. bergweide; 25. muz.noj
28. smalle plank; 29. sportterm; 34. 5'
vig; 36. bouwland; 37. bevel;. 39. Pl-
Zwitserland; 40. zwarte steensoort; 'vlot-vlug; 43. sluis; 46. schoorsteenzvva
48. ongaarne; 49. Eng. bier; 51. zwaa'
walvis; 53. papegaai; 54. muz.noot; 'ontkenning.
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Kouvenderslraal 141, Hoensbroek Tel 045-221263
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Kamermeerderheid voor heffing op andere stoffen
Raad van State keurt
brandstofheffing af

"W v■ei an onze parlementaire redactie

v^N HAAG - De Raad van
__»

ls slecht te spreken oversl k
nanier waarop het kabinetKt Kefflnë °P brandstoffen wil°;t_7 sgen5gen van 900 miljoen gul-en dit jaar tot 1,5 miljard vol-

«vin!?+ Jaar- De Raad van State
-fin et onJuist dat de hef-' ng geïnd wordt door milieu-l^mster Alders. Dat staat inwi advies van het rechtscolle-'tin an hetkabinet. Rijksbelas-
L.gen dienen onder de ver-gitwoordelijkheid van demnister van Financiën te val-/en, vindt de Raad van State.

-Ka^ meerderheid van de Tweede
ScrwT.. °nder aanvoering van het
Ide ht e_,eft lnmiddels al geëist dat'igq^andstofheffing met ingangvan
'beb. ?0 omgezet in een reguliere. asting, die bovendien verbreedIza^l worden naar andere stoffen,
Iheeft _,Water en afvaL Het kabinet
W. daaEtegen geen principiële be-
_*chïen„ Be Raad van State vindtlal nZ, l komend jaar de heffing
IminP?6r Jerantwoordelijkheid vanlamster Kok moet komen.

Jan HlWachtlng is dat het kabinet
van qf? opmerking van de RaadDhJL.f'. geen gehoor zal 1 geven,
in Z omzetting van de heffingkort!^ reS. uliere belasting op zon
treM. miJn niet uitvoerbaar is. In-ging van het voorstel is even-vil3" de orde> omdat dan een gat
zn,, ~ milJ°en ln de rijksbegrotingJ?U vallen. Ook CDA en PvdA in de(j^er hebben reeds uitgesproken,l dat tekort niet mag ontstaan,et CDA zal onder protest akkoordëaan met de heffing.

e kritiek van de Raad van State
mt in grote lijnen overeen metïchVan het CDA- Het CDA schrok

t0 afgelopen zomer een hoedje
smt

1 ek dat net kabinet had be-
Verh de brandstofheffing fors te
lij. n°gen, en onder verantwoorde-
den u Van minister Alders te hou-
J' Het kabinet besloot daartoe
ren net milieubeleid te compense-
het t°?r de forse bezuinigingen in

Kader van de tussenbalans.

<gendgeV°lg is wel dat Alders vol-
ivrm?

_
aar als enige minister zijn

heffln complete begroting uit de
stenK ' Us uit een eigen inkom-
tiann■ r, flnanciert. Bovendien fi-Uens^. hijuUit de neffinS ook n°St teripcnall?eubeleid van andere minis-
een Alders fungeert zodoende als|waai.Lort minister van Financiën
BelH k f _?e verdeling van milieu-
Whbetreft Alders vindt dat uitste-

"het rnmaar de Raad van State en
f cit_i^T acnten een en ander prin-Pieel onjuist.

Amerikanen bezorgd over gezondheidszorg

Bush teleurgesteld
over verkiezingen

Van onze correspondent
WASHINGTON - De Amerikaanse
president Bush heeft gisteren ge-
zegd 'gedeprimeerd' te zijn over de
verkiezingen van dinsdag. Daarbij
verloor zijn vroegere minister van
Justitie Dick Thornburgh diens ze-
tel in de Senaat verrassend aan de
onbekende Democraat Harris Wof-
ford.

Commentatoren noemden gisteren
het resultaat van de strijd tussen
Thornburgh en Wofford een 'poli-
tiek wonder. Want niet alleen was
Thornburgh de campagne begon-
nen met een enorme voorsprong in
de peilingen, hij was in de staat
waar de verkiezing werd gehouden,

Pennsylvania, bekend omdat hij er
gouverneur was geweest.
Maar ondanks deze voordelen voor
Thornburgh won Wofford dankzij
een uitgekiende campagne, waarbij
hij inspeelde op het toenemende ge-
voel bij de Amerikaanse kiezers dat
de regering-Bush, waar Thornburgh
tenslotte tot enkele maanden gele-
den deel van uitmaakte, niets voor
de 'gewone mensen' doet.

Gezondheidszorg
Wofford won bovendien kostbare
stemmen door zijn pleidooi voor
een nationale, voor iedereen betaal-
bare gezondheidszorg. Dat is een
grote zorg voor veel Amerikanen

geworden, want de premies voor
ziektekostenverzekeringen zijn
hoog. Dat telt temeer omdat, als ge-
volg van de recessie, de werkloos-
heid toeneemt en daarmee ook het
aantal mensen dat niet beschermd
is voor ziektekosten.
Bush erkende gisteren tijdens een
vroege persconferentie dat het re-
sultaat van de verkiezing in Penn-
sylvania een boodschap voor hem-
zelf inhoudt. Hij zei dat het verlies
van Thornburgh duidelijk maakt
dat de Amerikanen bezorgd zijn
over de economie en over de ge-
zondheidszorg.
De president ontkende dat zijn
dinsdagavond genomen besluit om
een tiendaagse reis naar Azië, die
eind deze maand zou beginnen, uit
te stellen, te maken heeft met de
toenemende kritiek van de kiezers
op het vele gereis van de president.
Die kritiek is de afgelopen weken
verder toegenomen door de steeds
somberder wordende economische
berichten en wordt aangewakkerd
door Democratische politici die
denken dat ze toch nog een kans
hebben Bush volgend jaar de ver-
slaan. '

Rottenberg
kandidaat
voorzitter
bij PvdA

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - In PvdA-kring
wordt verwacht dat Felix Rotten-
berg zich vandaag officieel kandi-
daat stelt voor het voorzitterschap
van de partij. Rottenberg zal zijn
besluit op een door hemzelf be-
legde persconferentie bekendma-
ken. De afgelopen dagen heeft hij
binnen en buiten de partij inten-
sief overleg gevoerd over zijn
kandidaatstelling.
Rottenberg (34) is nu directeur
van het Amsterdamse culturele
en politieke centrum De Balie.
Hij was tot afgelopen zomer lid
van de commissie-Van Kemenade
die de PvdA adviseerde over een
andere partijstructuur.
Rottenberg was onder meer voor-
zitter van de JongeSocialisten, de
PvdA-jongerenorganisatie, en lid
van het partijbestuur onder voor-

zitter Max van den Berg. In 1986
stapte Rottenberg op, uit onvrede
met de koers van de PvdA en de
interne partijcultuur.

Rottenberg weigerde gisteravond
nadere inlichtingen over zijn stap.
Via een secretaresse verwees hij
naar de door hem te houden pers-
conferentie. De afgelopen weken
hebben talrijke oud-gedienden in
de PvdA Rottenberg naar voren
geschoven als opvolger van partij-
voorzitter Marjanne Sint.

" Felix Rottenberg

binnen/buitenland

Overheid houdt meer
over aan gasexport

DEN HAAG - De overheid 'ver-dient' veel meer aan de extra
export van gas dan tot nu toe is
"iezegd. Het bedrag van 280 mil-
joen gulden per jaar dat vanaf1994 vrij zou komen door de ex-
Port, loopt in latere jaren snelop.
Premier Lubbers heeft de 280
jniljoen gulden genoemd in een
pnef over extra middelen voor'nfrastructurele werken.

at de overheid meer overhoudtaan de gasexport, blijkt uit ant-woorden van minister Andries-
£>n (Economische Zaken) op
leervragen over zijnbegroting
w-i. In 1994 is de opbrengst vanex «-a gasexport 290 miljoen gul-

den. In 1995 gaat het om 390 mil-
joen gulden, in 1996 zelfs 450
miljoen. Wat er met het verschil
tussen de eerder genoemde 280
miljoen gulden en de nu gemel-
de bedragen gebeurt, geeft An-
driessen niet aan.
In zijn antwoorden voorspelt de

bewindsmanvoor 1992 weer aan-
trekkende bedrijfswinsten. Er
'zal vooral meer verdiend worden
bij de export, zo meent hij, ter-
wijl de kosten van herstructure-
ring bij enkele grote bedrijven
teruglopen.
Andriessen bepleit een verdere
vereenvoudiging van de belas-

tingen, gekoppeld aan een belas-
tingverlaging. Hij noemt dat
'zeer gewenst. Om die reden
moeten de voorstellen van de
commissie-Stevens (herziening
belastingstelsel) ook integraal
uitgevoerd worden, meent An-
driessen.

Volgens hem zijn belastingver-
eenvoudiging en -verlaging ook
gunstig voor de werking van de
arbeidsmarkt. Daarmee wordt
tegelijk bereikt dat er meer men-
sen aan het werk komen en de
arbeidsparticipatie toeneemt. Er
worden zo meerdere vliegen in
één klap geslagen.

Kamer vol lof
over voorstel

Europese munt
DEN HAAG - De Tweede Kamer
was gisteren vol lof over de voor-
stellen van Nederland als voorzitter
van de EG voor de Europese Mone-
taire Unie (EMU), die uiteindelijk
moet leiden tot één munt voor alle
EG-landen. Na het debacle van de
Nederlandse voorstellen voor de
Europese Politieke Unie (EPU) vo-
rige maand, 'is het Nederlandse
prestige weer enigszins hersteld',
zei de VVD-er De Korte.

Wel maken de partijen zich zorgen
over het democratisch gehalte van
het toekomstige EMU-verdrag en
van het parallel hieraan totstand te
brengen verdrag voor de EPU.
Daarbij gaat het onder meer om de
inbreng van het Europese Parle-
ment en de Europese Commissie.

Dat de EPU-voorstellen van het Ne-
derlands voorzitterschap door de
EG-partners naar de prullenbak
werd verwezen, lag juistaan dat ho-
ge gehalte aan democratie.

R. Maxwell stierf
natuurlijke dood

LONDEN - De Britse uitgever Ro-
bert Maxwell is dinsdag een natuur-
lijke dood gestorven. Dat heeft de
voorlopige lijkschouwingwoensdag
uitgewezen. De definitieve uitslag
van het onderzoek zal pas over een
week bekend zijn.
„Hij stierf niet door verdrinking,"
verklaarde rechter Luis Gutierrez,
die het onderzoek leidt. „Maxwell
was al dood toen hij in zee viel." De
rechter kon echter niet verklaren
hoe Maxwell over de railing van het
schip heen in het water terechtge-
komen was.

Zie ook pagina 5

" Maxwellsmiljardenschuld

PvdA akkoord
met compromis
plan-Simons

DEN HAAG - De PvdA-fractie in
de Tweede Kamer kan instemmen
met de hoofdlijnen Van een compro-
mis voor het plan-Simons: de stel-
selherziening in de gezondheids-
zorg. PvdA-fractiespecialist Van
Otterloo heeft dit gisteren laten we-
ten. De PvdA-fractie wil nog wel
proberen om meer onderdelen van
de stelselherziening op 1 januari
aanstaande te laten ingaan. Zo hikt
men met riame aan tegen uitsel van
de overheveling van de huisarts uit
het ziekenfondspakket naar de
awbz tot 1 januari 1993.

Naar climax■Een uiterste poging van de
EG om het dwarsliggende
Servië alsnog tot inschikke-
lijkheid te bewegen, is vol-
komen mislukt. Milosevic
wenst niet te praten over
een lossere Joegoslavische
federatie van onafhankelijke
of soevereine republieken
binnen de bestaande gren-
zen. Wat de regerende so-

cialisten in Servië wel willen is internationaal toezicht op de Servi-
sche enclaves in Kroatië, totdat uit een referendum is gebleken in
welke staat de etnische Serviërs willen wonen. De uitkomst van
zon volksstemming laat zich raden. Een meerderheid zou onge-
twijfeld voor aansluiting bij Servië stemmen. Milosevic' triomf zou
in dat geval neerkomen op duurzaam Kroatisch territoriaal verlies,
en daar trappen de Kroaten natuurlijk niet in.

Het Servische leiderschap en de Servische generaals in wat thans
ten onrechte nog wordt aangemerkt als de 'federale strijdkrach-
ten', zijn allerminst onder de indruk van de waarschuwing die de
Europese Gemeenschap tot hen heeft gericht. De EG heeft dataan
zichzelf toe te schrijven. Door beslissingen alsmaar voor zich uit te
schuiven en niet verder te gaan dan 'dringende appèls' op de strij-
dende partijen; dus door geen duidelijke keuze te maken, heeft de
Gemeenschap mede bewerkstelligd dat de Servische politici en
generaals steeds brutaler en halsstarriger werden en de EG al lang
niet meer au serieux nemen. Bestanden zijn een lachertje gebleken.
Twaalf zijn er tot dusver aan flarden geschoten of werden gewoon
genegeerd. Ondertussen lopen de Kroatische stadjes Vukovar en
Osijek het gevaar van de kaart te worden geveegd en houden de
Serviërs de Dalmatische parel Dubrovnik onverminderd in hun
wurggreep.

Servië trotseert de Europese sanctiedreiging; strafmaatregelen
schijnen Milosevic onder de gegeven omstandigheden niet te de-
ren. Wat de uitwerking van de beoogde strafmaatregelen zal zijn,
is nog onduidelijk. Servië grenst onder meer aan drie niet-EG-lan-
den (Hongarije, Roemenië en Bulgarije). De onderlinge verhoudin-
gen in deze regio van de Balkan liggen zeer gevoelig, hetgeen
twijfel doet rijzen over de doelmatigheid van een door Brussel of
wellicht door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen
Servië verordonneerde boycot.

Van belang is dat de Europese Gemeenschap niet langer
met zich laat sollen en in de verdere aanpak van de Joegoslavi-
sche crisis met één tong spreekt. De spanning binnen de Europese
Twaalf neemt zienderogen toe. Duitsland zou niets liever doen dan
onmiddellijk overgaan tot volkenrechtelijke erkenning van Kroatië
en Slovenië. Minister Genscher van buitenlandsezaken heeft daar
gisteren niet de geringste twijfel over laten bestaan, zij het dat de
bewindsman in Europees verband naar zon ontknoping wil toe-
werken. Maar de felheid die Genscher in zijn woorden legde, laat
ruimte voor de veronderstelling dat aanhoudend Europees geaar-
zelvoor de Duitsers aanleiding zou kunnen zijn, solistisch hun gang
te gaan. Met als mogelijkheid dat anderen datvoorbeeld volgen.
In dat geval dreigt, zo vlak voor de uitermate belangrijke Eurotop
in Maastricht, het gevaar van een nog grotere vertroebeling in de
Europese familie.

F.S.

Onduidelijkheid over sluiting kernreactor

Andriessen hekelt Duitse
besluitvorming Kalkar

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Andriessen
(Economische Zaken) is zeer onte-
vreden over de manier waarop
Duitsland het besluit afwikkelt om
te stoppen met de gezamenlijke
bouw van de kernreactor Kalkar.
Dit blijkt uit antwoorden van de be-
windsman op Kamervragen over
zijn begroting 1992. De andere part-
ners in 'Kalkar'-zijn Nederland en
België.
„Ondanks herhaald schriftelijk en
mondeling aandringen bij onze
Duitse partners, moet worden vast-
gesteld dat tot op heden weinig
schot zit in de formele beëindiging
van het Kalkar-project," aldus de
minister.
Hoewel hij melding maakt van een
'indicatie van Duitse zijde' dat nu
'op afzienbare termijn' een concept-
protocol voor de beëindigingvan de
samenwerking in Kalkar wordt
voorgelegd, durft Andriessen geen
informatie te geven over de afloop.
In zijn antwoorden gaat de be-

windsman ook in op de situatie
rond kernenergie in ons land. Om
de veiligheid van de reactoren in
Borssele en Dodewaard up-to-date
te brengen, zijn forse investeringen
nodig. Voor Borssele tussen 325 en
400 miljoen, voor Dodewaard 40
miljoen gulden.

Begin 1992 zal deKamer informatie
krijgen over nieuwe veiligheidsana-
lyses bij kerncentrales over de kans
op het smelten van de radioactieve
kern en het vrijkomen van de in-
houd daarvan in de atmosfeer, zo
meldt de minister.
Andriessen gaat ook in op de op-
werking van oude splijtstofstaven
van Borssele bij het Franse bedrijf
Cogema, en van Dodewaard bij de
Britse onderneming BNFL. Tot nu
toe is uit de opwerking van materi-
aal afkomstig uit Borssele 443 kilo
plutonium voortgekomen, uit het
materiaal van Dodewaard 37 kilo.
Dat is verkocht aan de kernreactor
Kalkar en de Franse Super Phenix.
Desalniettemin ligt het spul nog op-
geslagen bij Cogema en BNFL.

punt uit
EG-hulp

De EG-commissie in Brussel
heeft gisteren besloten om
bijna 150 miljoen gulden uit te
trekken voor hulp aan Polen,
Tsjechoslowakije en Bulgarije.
Het geld wordt verstrekt als
onderdeel van het zogeheten
Phare-programma, waarin 24
Westerse industrielanden sa-
menwerken bij de hulpverle-
ning aan Midden- en Oosteuro-
pese landen.

Huurverhoging
Onder het motto 'Bevries de
huren' hebben tweehonderd
vertegenwoordigers van huur-
dersorganisaties gisteren op
het Binnenhof gedemonstreerd
tegen de huurverhoging en de
inperkingvan de huursubsidie-
regeling. Volgens Ron Kiburg
van de Nederlandse Woonbond
is een stijging van de huren
met 5,5 procent een inaccepta-
bele aanslag op de koopkracht
van huurders.

Geweigerd
In Italië is grote opwinding
ontstaan na het overlijden van
een jongen die door acht zie-
kenhuizen was geweigerd. De
15 jaar oude Francesco Giusti-
niani raakte zwaar gewond bij
een verkeersongeval. Zeven
uur later kon hij alsnog ge-
plaatst worden in een hospitaal
in Pescare aan de Adriatische
kust, op 200 kilometer afstand
van de plaats van het ongeval.
De afgelopen paar weken zijn
vier mensen gestorven door
plaatsgebrek in Italiaanse zie-
kenhuizen.

Legioen
De Nederlandse auteur Cees
Nooteboom (58) is gisteravond
op de Franse ambassade be-
noemd tot lid van het Legioen
van Eer, omdat zijn boeken in
Frankrijk zeer geliefd znn.
Biermagnaat A. Heineken is
dinsdagavond benoemd tot of-
ficier vanwege zijn vergaande
liefde voor Frankrijk.

Laroes
NOS-parlementair verslagge-
ver Hans Laroes (36) heeft het
ziekenhuis verlaten. Volgens
hoofdredacteur Gerard van der
Wulp van het NOS-Journaal
maakt hij het goed. Laroes
werd op woensdagavond 23 ok-
tober neergestoken in de nabij-
heid van het Binnenhof in Den
Haag toen hij een brief wilde
posten.

Duizenden doden door vloedgolf

" Doden en overlevenden
samen op een truck in deFi-
lippijnse stad Ormoc. Als
gevolg van de tropisch
storm Thelma zijn dinsdag
op het zwaarst getroffen ei-
land, Leyte, in het midden
van de Filippijnen meer
dan 3.000 mensen omgeko-
men, zo is gisteren verno-
men van functionarissen
van de burgerbescherming
ter plaatse.
Er vielen volgens de jongste
cijfers alleen al 2.900 doden
door een dambreuk boven
de plaats Ormoc, op Leyte,
560 kilometer ten zuidoosten
van Manila. De vloedgolf
die daardoor ontstond ver-
zwolg de hele plaats en
sleurde de meeste van de
3.000 inwoners mee.

(ADVERTENTIE)

Maasnielderweg 33. Roermond. Telefoon: 04750- 16141.
Openingstijden: Maandag 13,00 - 18.00 uur.

Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. Za. 9.30 - 17.00 uur.
Donderdag koopavond. m
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VOGELZANG MAAKT TOP HH NU VOOR lEDEREEN BETAALBAAR
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COMMODORE 286-16AT VGA videokaart, 14" VGA mono-
PERSONAL COMPUTER chroom beeldscherm, 1 x 35" 1,44MB
AT personal computer gebouwd rond diskettestation, 40 MB hard disk. Inklu-
de 80286 processor.met een kloksnel- sief MS-DOS 4.01 Nederlands, GW-Ba-
heid van 16 MHz, IMB intern geheu- sic en MS-Works. art.nr.4399
gen uitbreidbaar tot SMB op het moe- OUDE VOGELZANGPRIJS 2799,-
-derbord, 2x seriële poort, 1 x parallelle VOGELZANGPRIJS
poort, 1 x PS/7 seriële muisaansluiting,

OF F 70,- PER M^D^^^-^gm 2399

TULIP NB286 A4COMPUTER tot 8 Mb, 31/_" 1,44 Mb floppy disk
Krachtige AT notebook computer, niet drive, snelle 20 Mb harddisk met een
groter dan een velletje A4, gebouwd toegangstijd van slechts 23 Ms, vol-
rond de 80286 processor met een waardig toetsenbord. Werkt gemiddeld
kloksnelheid van 12 MHz, zwart/wit 3,5 uur op eenvolle accu. Afm. 22x5,2
VGA beeldscherm met 32 grijslijnen en x2B cm. art.nr. 4392
een resolutie van 640 x 480 beeldpun- OUDE VOGELZANGPRIJS 5898,-
-ten, IMb intern geheugen uitbreidbaar VOGELZANGPRIJS

OF F105,-PER MAAND 3499
Idem maar dan met 40 Mb harddisk 3999,-

KENWOOD.^^^^^^^^^
ill _■__■_____? '^*^S^Kg£ KF

KENWOODKDC-74D AUTORADIO geheugen voor 24 FM/MG/LG zenders
CD-SPELER met automatische voorinstelling. Com-
Compact disc speler met tuner-verster- pact.disc intro zoekfunktie, herhaalfunk-
ker, topklasse 1-bit digitaal/analoog om- tic en selektieweergave, 4 luidspreker-
zetter, 8-voudige oversampling, diefstal- uitgangen,
preventieslede met semi-permanente OUDE VOGELZANGPRIJS 999,-
-geheugenvoeding. Maximaal uitgangs- VOGELZANGPRIJS
vermogen 2 x 15- 4 x 5 Watt, afstem-

799
-.»'.______ ________-_H^^^^fllWP*^_K^ï>\^''*________fi~^____-_-_%\

Issm (S_n lß«^^^^^_fl^^^^^^^^s^^___r_Hß_K\Mw^____3_____K'_ \W£\ _«_^^_-

SEGA-MASTER SYSTEMII pad, AC-adapteren het gratis spel Alex
Perfekte spelcomputer met een nog, Kidd in Miracle World (t.wv. 99,-). 199,-
-verder verbeterde beeld- en geluids- Nu met als extra het grandioze spel
kwaliteit, modern design, 1048K bit ge- Super Monaco Grand Prix (twv. 109,-).
heugen, 64 kleuren, 3 soundgenera- art.nr.soo9
tors, wordtnu geleverd inklusief control- VOGELZANGPRIJS

249
jvc -»-=f^ GENmi_^^^Ê^^

j!iflï^ GEMINIIOI7 AUTO-ALARM
y It^EH arm met 'n9eDouwde elektronische
\l ssßg£tt" sirene. Beveiliging van motorkap en kof-"} jW_ ferdeksel knipperlichten bij alarm
*hi —t^^Hj en startblokkering. Instelbare instapver-mj^--—~~~ traging en uitgang voor extra sirene.

JVCE-180 VHS VIDEOBAND art.nr.s64l
Spraakmakend cadeau bij deze video-
band met 3 uur speelduur. Een tele- _* -_rg\
foonkaart voor makkelijk telefoneren. /"">-^ 1 f
ART.NR.6BBO 2-PACK / -«_^^^\-_

1295 Ifcii *7

«■« »yrt S5Mm ALECTOACO7 ALARMCENTRALE
EZ&P»M1 fSsirn wklu Elektronische alarmcentrale voor kom-
jqi^Baglll 2SJQ plete inbraakbeveiliging van huis of be-
_EnE ____*7il EVV. __Uf_- drijf. Eenvoudig te installeren. Met inge-__a_J_________ _________________.il bouwde sirene, aparte 24-uurgroep,

TDK SA-90 CASSETTES instelbare vertraging voor in- en uit-
Muziekcassette, 90 minuten speelduur. schakelen. Inklusief Nederlandstalige
ART.NR.3S 10 STUKS gebruiksaanwijzing, art.nr. 8713

35 199
EINDHOVEN: HERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN: AKERSTRAAT 19. MAASTRICHT: WOLFSTRAATII,
M. SMEDENSTRAAT 25. TECHNISCHE DIENST.AUDIO INBOUWSTATION: KRUISSTRAAT 12, HEERLEN.

mavantz

Kr ji&' -55.._ *_______ __ü_____fl _______________!

MARANTZPM-80AUDIOPHILE
VERSTERKER
Gehoormatig één van debeste verster-
kers, getuige de vele lovende testrap-
porten, die een hogere prijs doen ver-
moeden. Het kontinu vermogen is 2 x

100 Watt klasse A/B, omschakelbaar
naar 2 x 20 Watt in klasse A.
VOGELZANGPRIJS 1380,-
INRUIL NOG WERKENDE
VERSTERKER MINIMAAL -385,-

NA INRUIL 995

______Ft_P' 'i

YAMAHA RX7SO RECEIVER
Top-art design voorzien van pure direct
schakeling, hoogwaardige kwaliteits
onderdelen, hoog dynamisch vermo-
gen, geschikt voor het sturen van lage
impedanties. Naast de vele audio-in-
gangen ook twee video-ingangen.

40 zenders willekeurig te programme-
ren, volledig gescheiden voor- en eind-
versterker.
VOGELZANGPRIJS 1499,-
INRUIL NOG SPELENDE TUNER/
VERSTERKER MINIMAAL -400,-

NA INRUIL 1099

______r^^^S.m^-^^-^--^^-^-^^^^~-^-^»-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^m__mmS___»m-Jff^ -■ -.

DENON DCD 3560 CD SPELER
Topklasse CD speler met de nieuwe
Lambda converter. Pracht speler met
20 bits, 8-voudige oversampling. Hij
heeft een dubbele voeding voor ana-
loog en digitaal gedeelteen is voorzien

van veel programmeerfunkties. Wordt
geleverd inklusief draadloze afstands-
bediening, i
VOGELZANGPRIJS 3699,-
INRUIL NOG SPELENDE
CD SPELER MINIMAAL -700,-

NA INRUIL ,2999

jHwL, 13!P::y.n ><- v ___ j!^ S________

.__■ ■___ ______ 9 3 _-_ '-_. qM«L, g «ü 8 TWi I ffl__H*_[ '< -_i-^ Mlluff »a, ags.

<^6B2ANG OISnN <!/ NOVEMBER UW OREN <■s \ Gedurende de maand novemberkunt u profiteren want y
■; \ dan zet Vogelzang een aantal topmerken in het zonnetje. /

..' y' Als uluidsprekers v.a. f 500,- per stukkoopt krijgt u 5 klas- \■ \ sieke DDD CD's helemaal gratis, plus een prachtig geü- y
y lustreerd boek boordevol informatie over de Nederlandse \_

S. muziekvanaf 1100.Bovendien krijgt u bijaanschafvaneen y\ nieuw stel luidsprekers veel geldterug voor uw oude nog /
/ spelende luidsprekers, én 5 jaargarantie. \

\ "ÜïttUS'ï >

> LUIDSPREKER VAN DE MAAND <': <^ De Vogelzang adviseurshebben deBNSEIIessy One gekozen als luidspreker y
rs van demaand. De Ellessy One is een kolom luidsprekervan BNS. Zn gunsti- (
/ ge prijs dankt-nij aan hetfeit dat alle ontwikkelingskosten door de duurdere \
\ SoundColumn-serie werden"betaald". Zijn vorm is zeer eleganten hij werkt X
y volgens het basreflex-principe. Zeer solidekastkonstruktie. Slankfront voor \ .optimale klankafstraling. Afw: zwart. Afm.: 19 x 22 x 76 cm, ?y VOGELZANGPRIJS PER STUK 598 \< INRUIL NOG WERKENDE LUIDSPREKER PER STUK 125 /

> PRIJS NA INRUIL 473 <
" RENTE 1.939%P.M. (EFF, 25.92%)T0TF2.500,-: 1.629%P.M. (EFF, 21.40%)BOVEN F 2.500-,KREDIET F 5.000,-; 1,258%P.M. (EFF. 16.21%)BOVEN F 5.001 ," MAK.KREDIET F 10.000.

Nog 3 dagen lang heeft u een unieke kans
om uw HiFi-dromen te verwezenlijken.
Want tot 10 november geeft Vogelzang u bij
aankoop van échte top HiFi een flinke duit
terug voor uw oude apparatuur. Hieronder
enkeleprijsvoorbeelden. Wijruilen werkelijk
alle spelende apparatuur in wanneer u top
HiFi aanschaft. Als u al plannen had, looptu
gewoon met uw apparatuur binnen bij ons.

Maarwel snel graag, wantonze ervaren advi-
seurs zijn niet vaak zó gul. En ze ruilen niet
elke maand 2e hands voor superklasse. Het
deskundige advies van onze gediplomeerde
verkopers,-de omruilgarantie en 't gratis thuis-
bezorgen (binnen het bezorgdistrict) bent
u gewend van Vogelzang. Vanzelfsprekend
kunt u deze aanbieding gewoon betalen met
de Vogelzang Card. Wat houdt u nog tegen?

-__-_---M__-H____________________________a_-------Maai^

I =f-V/J ___\WIÊÊk rniHlDn m \ SONY Handycam

i___W ___lvW __w_\__\ _■__-_■ _-P*vi-__-_--! Mmmöp*^*^^viI \__~__l 9

__P< <^/''y''i'i-Sv''i,|'i('^>^i ~,_y.:.1,..,,..,K,....J.--i,i_y.:%.TO

Een slankekolomluidspreker. Een spea- MESSION 765 LUIDSPREKER m \
ker speciaal voor luisteraars die méér Deze luidspreker, die een zeer hoog ren- m \
willen horen. Is geschikt voor bi-wiring dement heeft van 93,5 dB, is uitsluitend
en bi-ampling aansluitingen. Met twee geschikt om aangestuurd teworden met
paar perfekt vergulde klemaansluitingen een hoogwaardige versterker. Geschikt SONYCCD-TR 45 HANDYCAM 4 videokoppen, 6 x motorzoom, macro,
kunnen de hoog- en laageenheden voor bi-ampling, bi-wiring en voorzien Video-8 kamera met minimale afmetin- datum/tijd opname en digitale super-
apart worden aangesloten. van spikes Gesloten 2-weg systeem. gen: de ideale reisgenoot opvakantie of impose. Ingebouwde mikrofoon. Opna-
VOGELZANGPRIJSPER STUK 1399,- VOGELZANGPRIJS PER STUK 1498,- voor thuis. Het unieke kompakte model meskunnen direkt op elke TV worden
INRUIL NOG WERKENDE INRUIL NOG WERKENDE met een totaalgewicht van slechts 700 afgespeeld. Inkl. accu, RF-adapter, net-
LUIDSPREKERS LUIDSPREKER gram heeft zeer veel volwassen moge- voeding/lader en draagriem.
PER STUK MINIMAAL -400,- PER STUK MINIMAAL -300,- lijkheden en funkties, zoals autofocus, VOGELZANGPRIJS

NAINRUIL 999 NA INRUIL 1198 OF F 50,- PER MAAND 1599
mpioneer- Goede consumententest SONY Goedeconsumententest

november 1991 _mm-w_mÊÊmm november 1991
/ \ £ÏB__S3 1 .T.O- -"^ o

\m*Mï£ï*£mm^ \ ) sONYD-305M1D1-SYSTEEM CD SPELER 1 bit-puls D/A converter,
PIONEER N3O MINISET keuzezenders. En voorzien van diverse Bij dit midi-systeem is zeer veel aan- 12 direct-keuzetoetsen, diverse pro-
Compacte set met de volgende onder- instellingenzoals Disco, Hall, maar ook dacht besteed aan gebruiksvriendelijk- grammeertoetsen, muziekkalender en
delen; -zelf in te stellen. 2 x 25 Watt. heid. Bestaat uit: variabele fader.
CD-SPELER 1 bit-DLC CD speler met DUBBELCASSETTEDECK metDolby VERSTERKER met een muziekvermo- CASSETTEDECKÖubbeI reverse deck
nummer programmering, Hi-lite scan, en synchro-start met de CD speler. gen van 2x75 Watt, 7- bands equalizer, met Dolby B, automatische Rec-level,
repeat. Wordt kompleet geleverd met afstands- spectrum-analyzer. high-speed dubbing.
SYNTHESIZER TUNER/VERSTERKER bediening. TUNER met 30 presets, autotuning en Inklusief systeem afstandsbediening.
met timerfuncties, AM/FM met voor- VOGELZANGPRIJS sleeptimer. VOGELZANGPRIJS

OF F 40,-PER MAAND 1199 OF F 40,-PER MAAND 1299
lir"■t:^!!'^^MB Goede consumententest PHILIPS Goedeconsumententest

Jm BHWbI november 1991 ###,_.- november 1991tss_-_________________m____ — MATCHMHUNEm_\ -m =MH| audio ■ vidfo s rsre -_-_-__-—mmmtt. ■

leleleksli M M. lelelefcs» ■

PANASONIC TX9OKLEUREN- Ql PHILIPS 25PV7966 sound, teletekst, 60 voorkeuzezenders,
TELEVISIE S-video aansluitingen, aansluitingen KLEURENTELEVISIE hifi-stereo versterker met 2 x 25W mv-
Goedgeteste kleurentelevisie met 63 voor scart en stereo hoofdtelefoon. In- Hifi-stereo kleurentelevisie met 63 cm ziekvermogen. Kompleet met afstands-
cm FST beeldscherm. Voorzien van 99 klusief afstandsbediening. FSQ Blackline beeldbuis met CTI scha- bediening,
kanalen, 30 voorkeuzezenders, tele- VOGELZANGPRIJS keling. Voorzien van Picture in Picture, VOGELZANGPRIJS
tekst, on screen display, matrix surround

OF F 45,-PER MAAND 1499 OF F 70,-PER MAAND 2299
___^1 OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00 UUR, Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR. (wTfftffil

V DONDERDAG KOOPAVOND TOT21.00 UUR. ZATERDAG VAN 09.00-17.00 UUR. P'Ji.— j
SÉ V ,

AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN INDE AFBEELDINGEN ALSMEDE KENNELUKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN \^S*—'—"^_-_? VOGELZMIG
Daar kun jeniet omheen



Oproep
n,fn dramatische oproep tot de
X *" , vierentwintig westerse in-dustrielanden - heeft de ministervan economischezaken en vice-pre-mier, Gramoz Pashko, om meer"Uitenlandse ondersteuning ver-zocht. Volgens de minister lijdt éénop de tien kinderen in Tirana aanondervoeding. Op het platteland isue situatie aanmerkelijk slechter.tr is ook grotebehoefte aan genees-

middelen en medische apparatuur,
waarvoor voortaan geen invoerrech-
ten meer hoeven worden betaald.
De aanhoudende malaise is gedeel-
telijk toe te schrijven aan de lang-
durige stakingsgolf in mei van dit
jaar. Toen lag vrijwel het hele Alba-
nese produktieapparaat enkele we-
ken stil. Overigens was op dat
moment wegens een tekort aan
grondstoffen in tientallen staatsbe-,
drijven al niets meer mogelijk.

Pashko verduidelijkte vorige week
vrydag in het parlement waartoe de
vrije val van de Albanese economie
heeft geleid. In vergelijking met
1990 is de produktie in industrie en
landbouw met de helft geslonken.
De arbeidsproduktiviteit in de in-
dustriële sector daalde met 31 pro-
cent, terwyl het gemiddelde loon
met 16 procent steeg. De buiten^
landse schuld van Albanië groeide
in anderhalfjaar van nulnaar omge-
rekend 800 miyoen gulden. Over
1990 bedroeg het begrotingstekort
3,2 miljard lek (1 dollar = 30 lek te-
gen de officiëlekoers; op de zwarte
markt doet de dollar 40 lek). Gedu-
rende de eerste acht maanden van
het lopende jaar is het tekort opge-
lopen tot 4,4 miljard. Verwacht
wordt dat het deficiet aan het einde
van het jaar 6,9 miljard lek be-
draagt. Dit tekort komt neer op 70
procent van het nationaal inkomen.
Dereserves aan buitenlandsevaluta
zijnvolledig opgebruikt.
Vorig jaar sloten 250 staatsonderne-
mingen af met een gezamenlijk ver-
lies van circa een miljard lek. Het
exportprogramma wordt dit jaar
slechts voor 35 procent gereali-
seerd. De uitvoerquota voor
chroom, koper, tabak, sigaretten,
groenten, fruit en dergelijke zijn bij
lange na niet gehaald. Normaliter is
60 procent van de Albanese
deviezenopbrengsten afkomstig
van de export van chroom, nikkel,
koper en energie (elektriciteit uit
waterkracht). Om de ernstigste
voedseltekorten op te heffen zijn tot
het einde van het jaar nog leveran-
ties tot een bedrag van 150 miyoen
dollar nodig.

Modernisering
De herstructureringsplannen van
de eerste niet-communistischerege-

ring in Albanië komen min of meer
overeen met de gang van zaken in
de Oosteuropese landen die het ro-
de juk hebben afgeworpen. Zo ligt
het in de bedoeling dat de staatsin-
dustrie in kleinere eenheden her-
vormd wordt. Het aandeel van de
zware industrie (70 procent) zal ten
gunste van de sector verbruiksgoe-
deren worden teruggebracht. Mo-
dernisering is het adagium. Een van
de prioriteiten in dit verband is de
totale metamorfose van de glas- en
porceleinfabriek Tirana. Buiten-
landse investeerders zijn welkom.
Tirana heeft verzocht om toelating
tot het Monetaire Fonds en de We-
reldbank. Met de EG bestaan sinds
einde juli diplomatieke betrekkin-
gen. De Gemeenschap is bereid het
hervormingsbeleid economisch te
ondersteunen en met de Albanezen
een handels- en samenwerkingsver-
drag te sluiten. In januari van dit

jaar werd een economisch akkoord
metTurkije gesloten. Krachtens de-
ze overeenkomst vloeiden 30 mil-
joen dollar naar de Eximbank.
Ruim de helft daarvan is bestemd
voor de invoer in Albanië van Turk-
se produkten. Het resterende be-
,drag komt ten goede aan Turkse
investeerders. Naar verluidt zijn
thans ook onderhandelingen gaan-
de over een totale vernieuwing van
de veertig jaar oude textielfabriek
Tirana (volgens de communistische
overlevering het eerste en enige ge-
schenk dat Albanië onder Hodzja
van de Sovjetunie heeft aangeno-
men) alsmede over investeringen in
spinnerijen, weverijen en confectie-
fabrieken.

Ook Italiaanse ondernemingen zet-
ten voet aan wal in Albanië. In
Shkodra is een vestiging van
'Adelchi-Albania'begonnen met de

fabricage van 4000 paar schoenen
per dag. Technologie en materiaal
zijn afkomstig van Italië. Verder ligt
het in de bedoeling dat het Italiaan-
se concern Ombreloffidio Verry in
samenwerking met de metaalwa-
renfabriek Gjirokaster jaarlijks
300.000 paraplu's vervaardigt. Vrij-
wel onmiddellijk na de eerste de-
mocratische verkiezingen van
maart sloot de Albanese overgangs-
regering een contract met twee wes-
telijke oliemaatschappijen voor de
exploratie van een 2000 vierkante
kilometer groot areaal voor de kust
van Noord-Albanië. Partners van
het Albanese ministerie van Indu-
strie,Mijnbouw en Industrie zijn de
Deminex Deutsche Erdölversor-
gungsgesellschaft en de Oostenrijk-
se ÖMV/AG.

Onlangs heeft de Albanese minis-
terraad besloten de import van een
hoeveelheid goederen te vergemak-
kelijken. Anderzijds willen de auto-
riteiten de deficitaire handelsbalans
verbeteren. Op levensmiddelen
wordt voortaan ook geen invoerbe-
lasting meer geheven. Door de staat
geïmporteerde consumptiegoede-
ren zullen in Albanië uitsluitend
tegen harde valuta worden ver-
kocht. Bovendien kunnen buiten-
landse firma's en individuele onder-
nemers er voortaan zaken doen in
Albanese munt.

" Sinds de gedeeltelijke ontmanteling van de communisti-
sche heerschappij in hun land zijn tienduizenden Albanezen
hun land ontvlucht. Alleen al in augustus van dit jaarkwa-
men 26.000 vluchtelingen uit het desolate Balkanlandje in

Zuiditaliaanse havens aan. Nu Albanië de bewaking van
zijn havens heeft verscherpt en de Italiaanse marine heeft toe-
gestaan tot in de Albanese territoriale wateren te patrouille-
ren, lijkt aan de exodus (voorlopig?) een eind te zijn gekomen.

Maxwells miljardenschuld
LONDEN - „Wij zullen niet
gorden overgenomen of ver-
kocht," sprak lan Maxwell gis-
teren. „Wij zijn een zeer winst-
gevend bedrijf met een uit-
muntende redactie en directie,en publiceren enkele van de
Populairste kranten in Groot-
«rittanië. Niets zou mijn va-üer meer hebben gedepri-
meerd dan de gedachte dat
2ijn bedrijven, en vooral zijn
Kranten, ZOuden lijden onder

dood."

.li/rn rror Group NewspapersWGN), waarover lan Maxwell nue scepter zwaait, is het meestwinstgevend van alle bedrijven in
d van zijn va-
"er. Toen Robert Maxwell de kran-
'encombinatie in 1984kocht, maak-®2y een schamele winst van 4,3jniyoen pond. Zes jaar later was de
tn?2et b^na verdubbeld en de winst
er iiB' 3 miÜoen pond (291 miljoen
gulden) gestegen. De MGN was een
mimer .opdrogende geldbron ge-
orden, een van de pijlers onder

net imperium.

Verkoop
/kar van Pergamon Press, Max-

ells profijtelijke geesteskind,"erd ook gedacht dat het een on-
wankelbare pijler was. Toch moest

axwell de uitgeverij van weten-
cnappeijjke literatuur in april van

jaar van de hand doen, aan het
Elsevier dat er 440 mil-

*_\ pond (b«na anderhalf miyard
suiden) voor neertelde.ereden voor de verkoop was een-
voudig: Maxwell had geld nodig om
«ch de schuldeisers van het lijf te
nouden. Zo voortvarend had hij be-uryven opgekocht dat de schulden«ie hij daartoe had gemaakt, hem
°oven het hoofd waren gegroeid.

hoezeer Maxwell de hete adem vanoe banken in de nek voelde, bleekenkele maanden na de geruchtma-
kende verkoop van Pergamonrress. Maiwell kondigde aan de
«airror. Group Newspapers, tot dan
J°e zijn particulier bezit, aan deoeurs te zullen noteren. Weliswaar
oehield hij zelf 51 procent van deaandelen en daarmee de macht,
niaar het geliefkoosde concern was
niet langer zijn persoonlijke speel-

goed. Hij moest een onafhankelijke
directie benoemen en de geldschie-
tende banken inzicht verschaffen in
het financiële reilen en zeilen van
de MGN.

De totale schuldenlast van de MGN
zelf is 300 miyoen pond (rond een
miyard gulden). Maxwell heeft al-
tyd halstarrig geweigerd de jaarcij-
fers van zijn familiebedrijven pu-
bliek te maken, maar de gezagheb-
bende Financial Times raamt de
schulden ervan op 750 miyoen
pond. In totaal zou het imperium,
daarmee voor 2,2 miljard pond (7,25
miyard gulden) bij de banken in het
krijt staan, een bedrag ter grootte
van de halve onderwijsbegroting in
Nederland.

Aan het begin van dit jaar bedroeg
de schuld van Maxwell volgens de
Financial Times nog meer, 3,3 mil-
jard pond (bijna elf miyard gulden).
Door de verkoop van Pergamon
Press en de uitgiftevan aandelen op
de Mirror Group Newspapers wist
de uitgever een derde van dit be-
drag af te betalen.

" Alle Britse kranten besteedden gisteren op de voorpagina uitgebreid aandacht aan de dood
van mediamagnaat Robert Maxwell

Aandelen
Maar met het wegvallen van Perga-
mon en de Mirror-bladen (gedeelte-
lijk) als geldbronnen is de vraag
gerezen of de resterende Maxwell-
bedrijven wel voldoende winst ma-
ken om aan de betalingsverplichtin-
gen te blyven voldoen. Voor het

einde van volgend jaar moeten de
Maxwell-bedrijven ruim een mil-
jard pond (3,3 miyard gulden) op-
hoesten, en voor oktober 1994 nog
eens een keer zon bedrag.

Volgens de meeste financiële des-
kundigen is de netto winst van het
concern bij lange na niet toereikend
om deze afbetalingen te kunnen
doen, zodat maar één alternatief
rest: de verkoop van bedrijven. De
grote vraag is echter of de Maxwells
ook gedwongen zullen zijn de Mir-
ror Group Newspapersvan de hand
te doen.

cees van zweeden

binnen/buitenland

Misdadigers en deserteurs nemen de wijk naar Griekenland

Albanië wacht barre winter
HEERLEN - De hernieuwde recente poging van enkele dui-
zenden Albanezen om het land via de haven van Vlora op
wrakke schepen te ontvluchten, is niet alleen een uitvloeisel
van de beroerde economische situatie in Albanië. Een min-
stens zo belangrijke drijfveer voor het desperate 'sauve qui
Peut' is er een van psychologische aard: het gevoel van ab-
solute uitzichtloosheid en ongeduld. Niettegenstaande hen
duidelijk voor ogen stond welk bizarre lot duizenden ge-
vluchte voorgangers medio augustus na aankomst in het
ongastvrije Bari was beschoren, probeerde thans opnieuw
een menigte tegen elke logica in naar het westen te ontko-
men. Uit pure wanhoop en op hoop van zegen.

Pc spanning in de kleinste van de
öa_kanrepublieken loopt opnieuw
?p- Na de politieke liberalisering
Rebben de verpauperde Albanezen
eikhalzend uitgekeken naar een in-,

"toudelijke verbetering van hun le-
vensomstandigheden. Daarvan is
£og niet veel terechtgekomen. Het
buitenland springt overigens wel
?«■ Italië stuurt tot het eindevan dit
jaar 120.000 ton voedsel (suiker,
°»e, meel) naar Albanië in de hoop
waardoor een hernieuwde storm-
loop van Albanezen op zijn kusten« voorkomen. De VS hebben dui-
enden militaire rantsoenen van*aoedi-Arabië naar Tirana overge-

vlogen en de EG verscheept thans

'Niemand
regeert

het land'
povm ton graan naar Albanië onder
dr k idlge aankondiging dat wei-ra babyvoeding en geneesmidde-
len ter waarde van zes ton volgen,
"e ondersteuning vanuit het bui-
smand is echter nog onvoldoende
gestructureerd. Daar komt by" dat«e bevolking in veraf gelegen berg-preken van Albanië vaak verstoken
""Jtt van bevoorrading. Debet hier-aan is het desolate inheemse trans-portsysteem.

Platgebrand
De overgang van het coöperatieve
systeem naar de privatisering van
de landbouwgronden - een van de
hoofdpijlers van het huidige rege-
ringsbeleid - gaat gepaard met een
golf van vandalisme, die voortkomt
uit onbegrip onder de boeren over
de voorgenomen herstructurering

en woede over zelfbevoordeling,
waaraan de (communistische) lei-
ders van de gecollectiviseerde be-
drijven zich schuldig maken. Vol-
gens een recent regeringsbesluit
komt iedere boer een lap grond toe
van 0,2 hectare. Families mogen
4000 vierkante meter voor eigen
doeleinden in ontwikkeling bren-
gen. In grote delen van het land
komt de herverdelingvan land hele-
maal niet van de grond. Het felste
verzet tegen de privatisering open-
baart zich in het oerconservatieve
Noord-Albanië. Maar ook elders
gaan boeren regelmatig op de bari-
caden uit protest tegen het feit dat
communistische dorpschefs bezig
zijn op eigen houtje grond te verde-
len, waarbij onrechtmatige begun-
stiging van verwanten en vriendjes
schering en inslag is. Als reactie op
deze misstanden hebben woedende
plattelanders in de laatste acht
maanden kolossale vernielingen
aangericht. Niet minder dan 725 (!)
scholen werden platgebrand. Dit
verklaart waarom Italië de Albane-
zen vorige maand plotseling op gro-
te schaal met schoolmeubilair en
lesmateriaal te hulp is geschoten.
Verder werden opslagplaatsen en
bestuursgebouwen van de gecollec-
tiviseerde bedrijven verwoest. In
het districtPeshkopia (Noord-Alba-
nië maakten uitzinnige agrariërs uit
onvrede over het feit dat zij van be-
loofde graanleveranties verstoken
bleven, de regionale watervoorzie-
ning onklaar.
Aangezien grote delen van de land-
bouwgrond thans aan niemand toe-
behoren, hebben de boeren gewei-
gerd de akkers in te zaaien met het
gevolg dat - nu de winter in aan-
tocht is - de voedselsituatie ter plek-
ke weldra dramatisch zal verslech-
teren.

Ter gedeeltelijke compensatie van
de prijsstijgingen is het minimum-
loon in september verhoogd tot 675
lek. Albanezen die nu als gevolg
van de economische herstructure-
ring (geleidelijke overgang naar de
markteconomie) hun baan verlie-
zen, krijgen gedurende zes maan-
den een uitkering die 70 procent
van het minimumloon bedraagt.
Daarna ontvangen zij een half jaar
lang nog maar 60 procent.
Minister Pashko verwacht dat aan
het einde van dit jaar 250.000 tot
280.000 mensen werkloos zijn. Naar
het zich laat aanzien, zit rond de
jaarwisseling bijna 40 procent van
de zeer jonge beroepsbevolking in
de niet-agrarische sector zonder
baan.

Tegen de achtergrond van stakin-
gen in de kolenmijnen en de olie-
industrie heeft de regering nu be-
sloten het staatstoezicht op negen-
tig procent van de prijzen op te
heffen. Staatsondernemingen mo-
gen voortaan vrijelijk of in overleg
met elkaar de prijzen vaststellen.
Dat heeft wel tot gevolg dat nogal
wat bedryven moeten sluiten of
zich op andere activiteiten moeten
toeleggen. De prijzen van olie en
gas blyven onder het toezicht van
de staat, maar worden wel vastge-
steld aan de hand van de prijzen op
dewereldmarkt. Het loslatenvan de
prijzen is een eerste stap op weg
naar de beoogde vrije-marktecono-
mie.

Behoudens de stakingen van werk-
nemers in de industriële sector die
tot doel hebben betere arbeidsom-
standigheden af te dwingen, heeft
ook het stafpersoneel van de Alba-
nese radio en televisie het werk
neergelegd. Dit is gebeurd uit pro-
test tegen de 'pro-communistische
dictatuur bij de televisie en de ra-
dio.

Chaos
De geleidelijke ontmanteling van
het communisme heeft ertoe geleid
dat de criminaliteit met sprongen is
gestegenen de openbare orde zwaar
in de verdrukking is gekomen. Een
journalist van het Albanese persbu-
reau ATA: „De misdaad tiert welig.
Hotels zijn onveilig geworden. De
politie staat machteloos. Van een
samenhangend beleid is geen spra-
ke. Niemand regeert het land."
In vergelijking met 1990 toen de si-
tuatie ook al verre van rooskleurig
was, is het aantal berovingen op
straat met 76 procent toegenomen,
de hoeveelheid winkeldiefstallen
met 300 procent. Van januari tot en
met oktober zijn al 73 procent meer
moorden gepleegd dan in het hele
jaar 1990. Misdadigers onttrekken
zich aan strafvervolging door naar
Griekenland te vluchten. Volgens
de Albanese justitie zijn dat er een
kleine 200. Ook zon 2000 gedeser-
teerde Albanese militairen zijn naar
Griekenland uitgeweken.

De mafia is opgestaan, de zwarte
handel bloeit, maar de regering is
,niet in staat de orde te handhaven.
In westelijke diplomatieke kringen
te Tirana verluidt dat complotjes
waarbinnen (ex-)communisten ac-
tief zijn, al veel macht naar zich toe
hebben getrokken. Gefluisterd
wordt zelfs dat achter de particulie-
re onderneming Illyria-holding het
complete achterovergedrukte ver-
mogen van de familie Hod2Ja schuil
gaat. De 'zaakwaarnemer', zou
grootse plannen hebben: winkel-
centra, hotelketens en een interna-
tionaal vliegveld.

Hoe zei oppositieleider Salih Beris-
ha het een jaar geleden ook weer?
„Albanië kan alleen door middel
van een Marshall-plan worden ge-
red. Berisha heeft gelijk, maar zon
operatie kost welvele miljarden. Al-
banië moet immers van de grond af
worden opgebouwd, met een com-
pleet nieuwe, twintigste eeuwse in-
frastructuur als fundament. Gesle-
pen lieden liggen - naar het schijnt -
al op de loer. Of dat allemaal in het
belang van het zich moeizaam op-
richtende Albanië is, blijft voorals-
nog een open vraag.

frits schils
(ADVERTENTIE)

Geachte raadsleden
van de gemeente Heerlen

Het hart van Hoensbroek
moét

blijven kloppen!

Gezamenlijke banken Hoensbroek:
ABN-AMRO
CVB Bank
NMB Bank

RABO Bank
SNS Bank Limburg

Donderdag 7 november 19915
Limburgs dagblad
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Vredestein
overgenomen

di ~ Vico Holding, waarvan de
y ectie wordt gevormd door Van

emde Vermögensverwaltung,eemt van de Staat der Nederlan-
.«i het pakket van 45 procent aan-

v _en Vredestein over. Vico zal na
erwerving van het staatspakket 63

h Kuent van Vredestein in handen, ebben. Daarna zal een openbaar
°ö worden uitgebracht op de res-

tende stukken.

Tevredenheid
van Japanners
blijkt fabeltje

SIDNEY - De positieve hou-
ding van Japanners tegenover
hun werk, vaak genoemd als be-
langrijke oorzaak van de econo-
mische successen van Japan, is
een mythe. Japanners hebben
meer ongenoegen over allerlei
aspecten van hun baan dan
werknemers in andere landen,
vooral wat betreft de beloning en
de werkomstandigheden.
Dit blijkt uit een gisteren gepu-

bliceerde studie van de Australi-
sche hoogleraar sociologie Riaz
Hassan.
Werknemers in Singapore en
Australië bleken in het algemeen
positiever tegenover hun ar-
beidsomgeving te staan dan de
collega's elders. In de afgelopen
tien jaar is in die twee landen
een verbetering opgetreden, ter-
wijl in Japan juist het omgekeer-
de gebeurde.
In Japan en Groot-Brittannië
zijn werknemers het minst tevre-
den over hun beloning. De loon-
trekkers in Singapore en Austra-
lië voelen zich wat dat betreft
naar verhouding rechtvaardig
behandeld.

Voorspelling
HetKabinet wil de laagste lonen, de
uitkeringen-ende inkomens van
ambtenaren en trendvolgers vol-
gend jaar met maximaal 3 procent
verhogen en hoopt daarbij op een
loonmatiging in de bedrijven tot
eveneens 3 procent. De voorspelde,
loonontwikkeling daar komt echter
uit op 3,75 procent (voorspelling
Planbureau). Om toch een gelijke
koopkrachtontwikkeling te berei-
ken, stelt het kabinet een pakket
fiscale maatregelen voor.

De MHP neemt vooralsnog een tus-
senpositie in, maar neigt er naar de
werkgevers te volgen. De vakcen-
trale voor middelbaar en hoger per-
soneel ziet aantrekkelijke, maar ook
voor de achterban minder aantrek-
kelijke (inkomensnivellerende) ele-
menten in het kabinetsvoornemen.

De MHP is het met werkgevers en,
een aantalKroonleden eens dat de
hoogte van de overheids- en sociale
uitgaven handhaving van de koppe-
ling niet langer mogelijk maken,
maar de toestand van de overheids-
financiën is niet als ontbindende
voorwaarde voor dekoppeling in de
wet opgenomen.

Gas goedkoper
APELDOORN - De Vegin (vereni-
ging van gasbedrijven) verlaagt
voor de eerste helft van volgend
jaar het adviestarief voor gas voor
kleingebruikers. Voor een gemid-
deld Nederlands gezin met een ver-
bruik van 2.300 kubieke meter bete-
kent dit dat men op jaarbasis 70 tot
80 gulden goedkoper uit is. Bij die
berekening van de Vegin is de voor-
genomen verhoging van de wabm-
heffïng, een milieuheffing van de
overheid op brandstof, buiten be-
schouwing gelaten. Die verhoging
zal het doorsnee-gezin ongeveer 15
gulden per jaar gaan kosten aan
duurder gas.

beurs

Mat
- Op de Amster-

ren Se effectenbeurs was het giste-
aan KCn matte vertoning. Gebrek
kj bedrijfsnieuws, de bekendma-
taa,g de komende dagen van kwar-
tin„, en halfjaarcijfers en de rich-Waf e nandel in net buitenland,
een r Z°Wel Frankfurt als Londen
Von te daling vertoonden, waren
Va

r de beurs aanleiding om zich
B " de zwakke kant te laten zien.
dun nd'en was de markt uiterst
de j^z°dat kleine aan- of verkopen
d»R _?ers a' buiten proporties kon-
eri beïnvloeden.

n,? f ternrningsindex dook een half
alt naar 88>6 terwijl de koersindex
Wa^66"' waarin de internationale
Wn en zwaarder zijn vertegen-
joT^digd, met 0,6 punt daalde tot
Jarri De omzet bedroeg f 1,2 mil-
aan Waarvan slechts f 362 miljoen
obr aandelen en f 834 miljoen aan
ochtgaties' De obligatiemarkt was 's
tot onveranderd maar sloot
vj en dubbeltje beter onder in-
lijf e<? van onder meer de renteda-
ö I in de Verenigde Staten.
a jj lnternationale waarden moesten
ijj , enig terrein prijsgeven onder
Un i°cd van een iets lagere dollar.
164 "Ver moest f °'90 inleveren op f

*M vooruitlopend op de bekend-
fers vr^dag van de kwartaalcij-
hoefH 11 het interimdividend. Akzo
daar?e van de winst van een rijks-
düKKir van dinsdag slechts zes
Onn UJes in te leveren op f 124,40.
«Ho ♦ __-de overige hoofdfondsen
Vee 1

unter Douglas een stevige
biie. ~*en- Na een negatieve winst-
Atvnt g door de analisten van
mi mro moest de koers f 3,90WeYerfn °P f 66,80. Internatio-Mül-brèt de met f 2-70 tot f6O bij ge-
di,kl a,an k °Pers- DSM moest acht"ooeltjes prijsgeven op f 98,60.
d/ . Ultgeverijen reageerden ver-
Ln .7 °P de mogelijke hervatting in
sen Van de handel in de fond-
crT X3ll de verdronken mediaty-t22" Robert Maxwell.

Hoofdfondsen vk. sk.
ABN Amro 40,00 40,00
ABN Amro A. in F. 80,00 80,00
AEGON 111,00 111,40
Ahold 82,00 81,50
Akzo 125,00 124,40
Alrenta 190,50 190,50
Amev 47,10 47,00
Bols 42,10 42,00
Borsumij W. 60,00 60,00
Bührm.Tet. 43,40 43,00
DAF 22,70 22,70
Dordt.Petr. 142,50 141,80
DSM 99,40 98,60
Elsevier 90,90 91,80
Fokker eert. 27,50 27,50
Gist-Broc.c. 31,60 31,20
HCS Techn. 1,95 1,85
Heineken 154,20 154,50
Hoogovens 46,40 46,20
Hunter Dougl. 70,70 66,80
InLMuller 62,70 60,00
lnt.Ned.Gr. 47,50 47,70
KLM 37,10 37,00
Kon.Ned.Pap. 43,80 43,20
Kon. Olie 152,70 152,20
Nedlloyd 54,60 54,50
Océ 58,80 59,20
Pakhoed 46,10 45,40
Philips 33,30 33,20
Polvgram 40,80 40,80
Robeco 99,20 99,20
Rödamco 59,20 59,10
Rolinco 100,20 100,00
Rorento 70,80 70,60
StorkVMF 43,30 43,00
Unilever 165,20 164,30
Ver.BezitVNU 73,20 72,50
VolmacSoftw. 21,20 21,80
VOC 40,00 e 40,30
Wessanen 81,10 81,00
Wolters-Kluwer 59,50 59,40
Avondkoersen Amsterdam
Elsevier 91,80 (91,80)
KLM 37,10-37,30 (37,00)
Kon.Ohe 152,00-152,50(152,20)
Philips 33,20-33,30(33,20)
Unilever 164,30-164,70(164,30)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 51,80 51,80
ABNAmroHld.prf. 5,85 5,85
ACF-Holding 31,60 31,60
AhrendGr.c 133,00 135,00
Asd Opt. Tr. 9,10 9,10
AsdRubber 3,65 3,55
AntVerff. 430,00
Atag Holde 116,50 116,20
Athlon Groep 42,50
Athlon Groepnr.c 42,50
Autlnd.R'dam 92,80 92,80
BAM Groep 83,50 83,70
Batenburg 117,50 117,50
Beers 112,00 111.00
Begemann 135,00 135,50
Belindo 349,50 349,50
Berkei's P. 1.31 1,29

Blydenst-Will. 33,50 33,50
Boer De,Kon. 205,00 204,50
Boerde Winkelbedr. 82,20 8330
Boskalis W. 24,10 24,10
Boskalis pr 26,50 26.30BraatBeheer 30,00 30,00
Breevast 9,10 9,10
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delft pr 800,00
Calvé-Delftc 1043,00 1035,00
Cindu Intern. 148,00 143,005
Claimindo 340,00 340^00ContentBeheer 21,80 2170
Cred.LßN 29,60 29.50Crown v.G.c 140,50 14180
CSM 84,20 8380
CSM nrc 84,30 83,70
DAFeert 20,20 20,20
Delft Instrum. 20,40 20,80
Desseaux 39,50 40,70
Dorp-Groep 41,00 41,00
Draka Holding 23,80 23,80
Econosto 24,80 24 80
EMBA 230,00
Erikshold.- 72,20 69,50
Flexovitlnt. 66,10 66,00
Frans Maas c. 79,50 f 78,50
Gamma Holding 96,30 96,50
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 28,50 28,70
Geveke 38,00 38*00
Giessen-deN. 117,00 114,00aGoudsmit 40,00 39J00aGrasso'sKon. 76,50 76,50
Grolsch 184,20 184,50
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 130,00 130,40
idem div'9l
HALTrustB 13,90 13,90
HALTrustUnit 13,90 13,80
H.B.G. 196,50 195,50
Heineken Hld. 136,50 137,40
Hoek'sMach. 226,50 226,00
Holl.SeaS. 0,53 0,53
Holl.Kloos 422,00 420,50
HoopEff.bk. 7,50 7,40
Hunter D.pr. 2,35
IHCCaland 60,50 60,50
Kas-Ass. 35,40 35,00
Kempen __ Co 9,80 9,80
kondor wessels 33,30 33,30
KBB 72,30 72,30
Kon. Sphinx 47,70 47,50
Koppelpoort H. 409,00 409,00
Krasnapolsky 197,00 197,00
Landré &Gl. 47,70 48,00
Macintosh 40,70 40,30 ■MaxwellPetr.H. 119,00 120,00
Medicopharma 18,30 14,50aMoeara Enim 1235,00 1235,00
M.Enim 08-cert 16150,00 16150,00Moolen Hold. 35,50 34,90
Mulder Bosk. 55,00
Multihouse 4,80 4,80
Mynbouwk.W. 370,00 37000
Naeff 475,00
NAGRON 53,00 5280
NIB 563,00 563,00

NBM-Amstelland 10,10 10,10
NEDAP 379,00 379,00
NKFHolding 210,00 208,00
Ned.Part.Mij 49,70 49,80
Ned.Springst. 7000,00 e
Norit 28,90 28,50
Nutriciagb 143,90 144,90
Nutriciavb 149,80 149,20
Nhv.t.Cate 92,40 92,00
OmniumEurope 10,00 10,00
Orcoßankc. 70,80 70,70
OTRA 320,00 320,50
Palthe 60,00 60,00
PirelliTyre 22,10 22,10
Polynorm 117,00 116,60
Porcel.Fles 156,00 156,00
Randstad 43,20 43,20
Ravast 32,50 32,50
Reesink 68,00 68,90
Samas Groep 39,00 38,50
Sarakreek 14,40 15,00
Schuitema 1585,00 1585,00
Schuttersveld 50,00 50,00
Smit Intern. 49,50 50,00
St.Bankiersc. 16,90 e 17,00
StadRotterdam c 39,50 39,40
TelegraafDe 81,00 81,00
TextielgrTwente 87,00 87,00
TulipComp. 20,70 20,40
Tw.KabelHold 116,00 119,40
Übbink 68,00 65,00
Union Fiets. 68,50 67,00
Un.Dutch Group 3,90 3,50
Ver.Glas 427,00 425,00
Verto 37,00 37,00
Volker Stev. 63,50 64,50
Vredestein 14,10 13,50
VRG-Groep 42,50 42,30
WegenerTyl 236,80 236,00
WestlnvestFortr 20,50 20,00a
Westlnv.F.wb. 102,00 120,00b
WoltersKluwer 236,00 236,00
Wyers 30,50 30,50

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.f. 76,20 76,20
ABN AmroAmericaF. 69,00 69,00
ABN Amro Eur.F. 72,90 72,50
ABN AmroFar E.F. 58,70 58,60
ABN AmroL.F. 159,20 159,20
ABN AmroNeth.F. 77,80 77,80
ABN AmroObl. 169,70 169,70
Aegon Aand.f. 33,20 33,20
Aegon sav.plus 5,00 b5,00 b
ABN Belegf. 58,60 58,60
ALBEFO 51,20 51,00
Aldo„_rßFs 25,70 25,80
Alg.Fondsenb. 228,00 228,00
Alliance-Fd 10,50 10,50
Amba 46,40 46,40
Amro N.Am.F. 65,80 65,50
Amvabel 76,20 76,20
AsianTigersFd 57,70 57,90
AsianSelFund 52,00 52,00
Austro Hung.F. 4,50 a
Bemco Austr. 54,30 54,30

BeverBelegg. 3,20 3,20
CLNObl.Div.Fonds 107,50 107,50
CLNObl.Waardef. 109,70 109,70
Delta Lloyd 40,40 40,40
DPAm.Gr.F. 33,30 33,20
DpEnergy.Res. 44,10
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMF rentefonds 64,50 64,50
Envir.Gr.Fnd 52,00 53,00
Esmeralda part 35,40 35,20
Eur.Ass. Tr. 6,70 6,70
EMS.Gr.Fund 102,50 102,50
EGFlnvestm. 151,00 151,00
EMS.lnc.Fund 103,10 103,10
EMSOffsFund 100,70 100,70
EOE DuStlnF. 290,00 290,00
EurGrFund 56,00 55,00
Euro Spain Fd 7,00
FarEastSelFund 57,50 57,50
GimGlobal 51,60 51,70
Groeigarant 1,56 1,56
Holland Fund 70,90 70,10
Holl.Eur.Fund 47,30 47,70
Holl.Obl.Fonds 126,00 126,00
Holl.Pac.F. 110,00 109,50
Innovest 82,00 82,50
Interbonds 530,00 530,00
Intereffektsoo 34,60 34,50
Intereffektwt 159,50 158,00
Investa part 71,80 72,00
ISHimal.F.s 7,40
JadeFonds 155,20 159,90
JapanFund 19,70 19,30
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F.s 5,00
MeesObLDiv.Fonds 113,50 113,50
MexicoInc.F. 21,50
MXInt.Vent. 7,00 B,oob
Mondibel 75,30 75,40
Nat.Res.Fund 1305,00 1305,00
NedufoA 116,50 116,50
Nedufo B 109,00 109,00
NMB Dutch Fund 41,50 42,00
NMB GeldmF 53,39 53,40
NMB Global F. 47,50 47,20
NMBOblig.F. 34,80 34,80NMBRente F. 114,40 114,40
NMB VastGoed 38,00 38,00
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.Fund 1,65 1,60
Obam, Belegg. 239,20 239,80
OAMFRentef. 12,95 12,95
Pac.Dimens. 83,00 83,00
Pac.Prop.Secf. 33,10 32,80
PiersonRente 110,40 110,40
Postb.Belegg.f. 55,60 55,60
Postb.Vermogensgroei 52,80 52,80
Pro_p.lnt.High.u_ 3,90
RGDivirent 51,30 51,30
Rentalentßel. 144,00 144,00
RentotaalNV 34,50 34,50
RGFlorente 111,50 111,50
RG SP Groen 53,60 53,60
RG SP Blauw 50,40 50,40
RG SP Geel 47,90 48,00
Rodin Prop.s 90,00 90,00

Rolinco cum.p 72,00 70,00
SchrodliitPropF 29,50 29,50
Sc-Tech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPac.H. 234,00 227,00
TransEur.F. 79,20 78,40
TranspacF.Yen 365,00 355,00
Uni-lnvest 20,50 20,00
Unicolnv.F. 81,80 81,90
Urnfonds 31,30 32,00
VWN 65,10 65,00
Vast Ned 113,30 113,40
VentureF.N. 10,00 10,00
VIB NV 64,50 64,20
VSB MixFund 51,10 51,20
VSBRente F. 106,80 106,90
WBO Int 69,00 68,60
Wereldhave NV 136,50 136,00
Yen ValueFund 86,30 86,00
ZOMFloridaFs 46,50 46,50

Parallelmarkt
Alanheri 30,20 30,20
ABF 105,70 105,70
Berghuizer 46,20 46,10
BesouwVanc. 61,00 61,00
Biogrondßel. 10,80 10,70
Comm.Obl.F.l 99,20
Comm.Obl.F.2 101,70
Comm.Obl.F.3 97,50
De Drie Electr. 14,00 14,00
DeltaUVast 54,80 54,80
DeltaLl.dlr 64,20 63,90
DeltaLlEcu 59,40 59,40
DeltaLlMix 58,40 58,50
DeltaLlßente 55,80 55,80
Dico Intern. 88,50 87,50
DOCdata 4,90 4 00
D.T.O.T 45,70 45,70
Ehco-KLMKI. 38,50 39,00
E&LBelegg.l 65,30 65,40
E&LBelegg.2 71,10 71,10
E&LBelegg.3 104,60 104,60
E&LBelegg.4 74,90 74,80
E&LKapßenteFonds 101,20 101,20
Freeßec.Sh. 29,50 29,50
GaiaHedgel 114,10
Geld.Pap.c. 73,00. 72,50
German CityE. 50,50 50,50
Gouda Vuurvc 80,10 80,10
Groenendijk 45,70 45,60
Grontmij 52,80 52,80
HCA Holding 48,60 48,00
Helvoet Holding 41,30 41,30
HesBeheer 40,50 39,50
Highl.Devel. 17,00 17,00
Homburgeert 1,25 1,30
Interview Eur. 3,30 3,20
Kühne+Heitz 43,20 43,00
LCIComp.Gr. 5,10 5,60Melle 525,00 525,00
Nedcon Groep 38,10 38,00
Nedschroef 89,20 88,50
NewaysElec. 7,20 7,10
New EurHtls DM 20,50 20.50
Newtron Hold 3,10 3,00
Pan Pacific 10,70 10,70

Pie Med. 5,70 5,70
SimacTech. 12,50 12,50
Sligroßeh.,. 46,40 46,80
VHS Onr. Goed 3,60 3,60
Vilenzo 38,20 38,00
Welna 236,20 236,20
Wereldhave 4,50 4,50 a
Weweler 37,10 37,10

Wall Street 05/11 06/11
alliedsignal 41'/. 42
amer.brands 40'/s 41
amer.tel.tel 38V. 38%
amococorp 52'/s 51%
asarco mc. 25% 25%
bethl. steel 15'A 15
boeing co 49% 49%
can.pacific 17%
chevron 73% 73%
chiquita 38% 39%
chrysler 12V_ 12%
citicorp 11 11
cons.edison 25% 25V.
digitequipm. 59 59'/s
dupontnemours 46'/_ 47 V_
eastman kodak 44% 44%
exxon corp 60% 61 l/e
ford motor 26'/. 26/2
gen.electric 67% 68V2
gen. motors 33% 34%
goodyear 51% 535/a
hewlett-pack. 48% 49
int. bus.mach. 96% 96%
int.tel.tel. 56Va 55%
klmairlines 19% 20'/.
mcdonnell 70 69%
merckco. 138 137%
mobiloil 693/4 69%
penn central 26% 26.2
Philips 18.8 18
primerica 36.2 36'/.
royal dutch 82% 82%
sears roebuck 36% 36%
sfe-south.pac. IIV. 111/,
texaco mc. 64% 645/8
united techn. 47% 49
westinghouse 16% - 16%
whitman corp 12% 12%
woolworth 28 26%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,775 1,895
austr.dollar 1,38 1,50
belg.franküOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,570 1,690.
Deensekroon (100) 27,55 30,05
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,13 3,38
finse mark (100) 44,75 47,25
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,88 1,08
iersepond 2,85 3,10
itaLlire(10.000) 13,90 15,60
ja^yen(10.000) 138,00 144,00
joeg.dm.-m 100
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oost.schiU.(loo) 15,70 16,20

port.escudo(loo) 1,21 1,39
spaanse pes.(100) 1,69 1,85
turkse pond(100) 0,0300 0,0445
zweedsekr. (100) 29,40 31,90
zwits.fr.(lOO) 125,00 129,50

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,84425-1,84675
antill.guldcn 1,0160-1,0460
austr.dollar 1,4437-1,4537
belg.frank(loo) 5,4685-5,4735 "canad.dollar 1,63825-1,64075
deense kroon (100) 29,015-29,065
duitse mark(100) 112,6750-112,7250
engelse pond 3,2725-3,2775
franse frank (100) 32,940-32,990
grieksedr.(lOO) 0,9510-1,0510
hongk.dollar(lOO) 23,5250-23,77-0
ierse pond 3,0070-3,0170
itaLlire (10.000) 15,010-15,060
jap.yen(10.000) 142,020-142,120
nwzeeLdollar 1,0340-1,0440
noorse kroon (100) 28,715-28,765
oostenr.sch.(lOO) 16,0080-16,0180
saudiar.ryal(lOO) 49,0750-49.3250
spaanse pes. (100) 1,7865-1,7965
surin.gulden 1,0140-1.0540
zweedse.kr.(loo) 30,855-30.905
zwits.frank(loo) 127,515-127,565
ecu. 2,3025-2,3075

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 195,40 194,80
id excl.kon.olie 182,00 181,60
internationals 204,70 203,90
lokale ondernem. 186,80 186,60
id financieel 130,40 130,60
idniet-financ. 241,20 240,50
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 277,90 277,10
idexcl.kon.ohe 244,30 243,70
internationals 303,10 302,00
lokale ondernem. 250,60 250,30
idfinancieel 192,10 192,40
idniet-financ. 306,10 305.20

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 89,10 88,60
internation 84,10 83,80
lokaal 89,70 89,20
fin.instell 86,50 86,60
niet-financ 90,40 89,90
industrie 99,70 99,00
transp/opsl 98,40 98,10

Goud en zilver
Amsterdam - Pryzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 20,690-21,290, vorige20,910-21,510,bewerkt 22,890laten
vorige 23,110 laten.
Zilver onbewerkt 205-275, vorige 205-275,
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3038,46

+ 7,15

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abn amro cj93 40,00 126 2,60 2,60
abn amro cj94 32,50 200 8,20 8,40
akzo cjan 125,00 127 3,80 3,10
akzo pjan 125,00 140 2,80 3,10
buhr pjan 45,00 165 2,20 2.60
daf cjan 22,50 222 1,40 b 1,60b
d/fl pdec 195,00 212 10,00a 10,80
d/fl pjun 190,00 200 7,50 a 6,80
coc c nov 270,00 209 4,60 3,70
eöe c nov 275,00 185 1,50 1,00
coc c dcc 275,00 164 4,50 4,20
coc cjan 285,00 1360 2,60 2,60
coc pnov 270,00 803 0,90 0,90
coc pnov 275,00 324 2,60 2,90
coc pjan 260,00 305 1,70 1,60
coc pjan 265,00 480 2,40 2,40
coc pjan 270,00 321 3,50 3,60
coc papr 270,00 152 5,50 a 5,50
coc pjul 250,00 255 3,50 3,60
fokker cjan 30,00 122 1,00 1,10
ing c apr 50,00 229 1,50 1,50
ing cj94 47,80 238 6,20 6,00
ing pj94 47,80 193 3,20 3,40
kim c nov 37,50 199 0,80 0,70
kim cjan 37,50 147 1,90 a 1,80
kim p nov 37,50 236 1,10 1,30
kim pjan 40,00 249 3,40 3,60
knp pjan 47,50 323 3,70 4,50
nedl cjan 60,00 130 1,00 1,00
nic c feb 99,00 250 0,90 a 0,70
nic pfeb 98,00 200 0,60 a 0,40
nic pfeb 99,00 200 0,85 0,80
phil cjan 32,50 276 2,10 1,90
phil c jan 35,00 1952 0,80 0,70
phil cjan 37,50 3840 0,30 0,30
phil c 096 35,00 137 7,90 7,90
phil pnov 32.50 172 0,20 0,10
phil p093 30,00 1048 2,30 2,30
phil p095 20,00 1010 0,80 0,80
phil p096 35,00 1010 5,00 5,10
ohe c 094 145,00 210 24,00 23,60
oüe c 096 160,00 206 21,50 21,00
tops pnov 540,00 143 3,00 3,50
umi cjan 170,00 228 2,00 1,70
unil cjul 175,00 150 3,30a 3,30
unil c 096 160,00 173 32,50 32,50
unil papr 160,00 1363 2,30 2,70
unil p 095 145,00 2085 6,40 6,50
unil p 096 160,00 166 12,40 12,30
voc cjan 40,00 210 2,10 b 2,30

a= laten g=bieden+ei-di».
b bieden h= laten-tex-div.
c=et-claim k=gedaan+h
d-eidividend l=gedaan+g
e gedaan+ bieden vk slotkoers vorige dag
t gedaan t laten sk=slotkoers gisteren

Italië goudkust
voor afpersers

ROME - Ruim 85 procent van
de eigenarenvan kleine winkels,
levensmiddelenzaken, restau-
rants en bars in Italië betalen
'beschermingsgeld' aan crimine-
le organisaties. Dit werd gisteren
bekendgemaakt op een bijeen-
komst van de Italiaanse belan-
genorganisaties voor kleine zelf-
standigen (FIPE). De organisatie
telt 250.000 leden in het hele
land.
Volgens gegevens van FIPE is
de laatste tijd het aantal betalin-

gen van ondernemers in Noord-
Italië met ruim 30 procent toege-
nomen, terwijl er voor het zui-
den van het land een toename
geldt van zeven procent. Maar in
Zuid-Italië wordt de meerder-
heid van kleine zelfstandigen a]
veel langer afgeperst door crimi-
nelen. Verscheidene onderne-
mers vertelden, meestal ano-_
niem, verhalen over bedreigin-
gen en afpersingen. Tot aangifte
bij de politie kwam het vaak
niet, omdat 'ook binnen de struc-
turen van ordetroepen veel rotte
appels zitten en informanten
werkzaam zijn', aldus een win-
keleigenaar uit de provincie
Apulië.

Vakcentrales blijven zich vastberaden verzetten

SER voor ontkoppeling
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Werkgevers, een meerderheid van de vijftien
Kroonleden en wellicht ook devakcentrale MHP scharen zich
in de Sociaal-Economische Raad achter het kabinetsvoorne-
men om de laagste lonen en de uitkeringen volgend jaar min-
der te laten stijgen dan de lonen in de marktsector. Op het
fiscale plan om de koopkracht te repareren, bestaat echter
weer stevige kritiek.

De vakcentrales FNV en CNV zijn
in de voorbereidende besprekingen
over het concept-SER-advies (dat
15 november door de voltallige SER
moet worden vastgesteld) onver-
kort voorstander van volledige kop-
peling. Koopkrachtreparatie langs
fiscale weg is voor hen geen alterna-
tief. Zij vormen een minderheid in
de SER. Het belangrijkste adviesor-
gaan van het kabinet heeft zich de
afgelopen jaren al twee keer eerder
in meerderheid tegen het principe

van de koppeling-zonder-meer Uit-
gesproken.

economie

Heorganisatie mogelijk

Océ schakelt
McKinsey in
Van onze redactie economie

JI^NLO - Océ-van der Grinten laat1 e. bedrijf doorlichten door organi-
j^ue-adviseur McKinsey & Co. Dateeft de directie gisteren bekendge--1 aakt. Volgens Océ is McKinseyi odig om jg organisatie aan te pas-; n aan de sterke groei van het ko-pleerappaTatenbdrijf sinds 1976.

'J het onderzoek gaat McKinsey
str.ra' dijken naar de organisatie-
ructuur van de werkmaatschap-

Hun werkwijze moet beter
orden afgestemd op de markten, aarin Océ actief is. Verder wil Océ

in V uitzoeken of het hoofdkantoor
*enlo wel goed functioneert.

sla* £nderzoek is niet gericht op af-nking yan de organisatie, maar
Va

6,?oemt aanpassingen als gevolg
j_

n de herijking niet uitgesloten.
2q VS e DedoelmS dat net onder-
te.,. onder leiding van oud-minis-
eindVan VROM dr- p- Winsemiusa deze maand begint en vier

anden in beslag zal nemen. Aan
0 c?ntrale ondernemingsraad van
s.n 1S advies gevraagd en de vakor-
onüISaties ziJn ingelicht, zo liet de
"aerneming weten.

Staking Enka
in Ede voorbij
UTRECHT - De industriebonden
van FNV en CNV en de directievan
Enka Household Products in Ede
hebben gisteren overeenstemming
bereikt over de toekomst van de on-
derneming. Een woordvoerder van
de Industrie- en Voedingsbond
CNV heeft dit meegedeeld. Met het
akkoord komt een einde aan de sta-
king die maandag is begonnen.

De directie heeft de bonden toege-
zegd de komende tijd flink te inves-
teren in de produktie van sponsdoe-
ken. Die investeringen worden niet
afhankelijk gesteld van een even-
tuele overproduktie van het Duitse
moederbedrijf Freudenberg.

Wel is nu al voorzien in het verlies
van 28 van de 72 produktiemede-
werkers. Van gedwongen ontslagen
zal volgens devakbondswoordvoer-
der echter geen sprake zijn.

munt uit
Pepsico

Het Amerikaanse voedings- en
frisdrankenconcern Pepsico
gaat in de komende vijf jaar
een miljard dollar investeren in
Spanje. Bestuursvoorzitter
Wayne Colloway zei dat alle ac-
tiviteiten in het land zullen
worden uitgebreid en dat de
marketing veel agressiever zal
worden. Spanje is de op vijfna
grootste markt voor het Ameri-
kaanse concern. De omzet be-
liep vorig jaar zon 500 miljoen
dollar. „We zien Spanje als een
van de belangrijkste investe-
rinsggebieden."

Horloges
Swatch, de Zwitserse fabrikant
van goedkopehorloges, gaat de
produktie op middellange ter-
mijn opvoeren van ongeveer
twintig miljoen naar vijftig mil-
joen stuks per jaar om aan de
grote vraag te kunnen voldoen.
In de komende twaalf maan-
den zal hiervoor ruim f 100 mil-
joen extra worden geïnves-
teerd. Naar verwachting zal in
maart 1992 het honderdmil-
joenste uurwerk van de band
rollen. Tot nu toe werden in de
wereld 94 miljoen kunststoffen
klokjes verkocht waarvan ruim
één miljoen in Nederland.
Maastrichtenaar Ed Maassen is
de exclusieve importeur.

Landbouw
De hoofdbesturen van de Ove-
rijsselse Landbouw Maatschap-
pij (OLM), de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw
(GMvL), het Utrechts Land-
bouw Genootschap (ULG) en
de Zuidelijke Landbouw Maat-
schappij (ZLM) hebben beslo-
ten tot een fusie van de vier
organisaties. De vier organisa-
ties zijn landelijk aangesloten
bij hetKoninklijke Nederlands
Landbouw Comité (KNLC), dat
bezig is met een grootschalige
reorganisatie in het gehele
land.

Hoogovens
Directie en commissarissen
van Eko Stahl in het Oostduit-
se Eisenhüttenstadt geven de
voorkeur aan landgenoot
Krupp voor een overneming
boven de Nederlandse Hoogo-
vens. Dit hebben zij laten we-
ten aan de Treuhandanstalt, de
instantie die belast is met de
sanering en de privatisering
van de bedrijven in de voorma-
lige DDR. Volgens berichten in
de Duitse pers heeft de Eko-top
de Treuhand gevraagd onmid-
dellijk het bod van Krupp te
accepteren. Een woordvoerster
van Hoogovens zei desge-
vraagd dat er nog steeds con-
tacten over Eko met de Treu-
hand bestaan.

Plannen voor
ondergronds
transportnet

DENHAAG - Er moet een open-
baar ondergronds transportnet
komen om de knelpunten in het
huidige bovengronds verkeer
weg te nemen en zo de Neder-
landse doorvoer-positie te ver-
sterken. Ook uit milieu-oogpunt
is zon buizenstelsel, dat 2,5 mil-
jard gulden kost, wenselijk. Een
voorstel van deze strekking is
gisteren door de Nederlandse
bouwwerkgevers, verenigd in
het AVBB, aan de Tweede Ka-
mer gedaan.

Ze denken aan een transportnet
in de Randstad (Rotterdam, Am-

sterdam) met verbindingen naar
andere economische zwaarte-
punten in Europa.

De bouwondernemers wijzen op
ervaringen met ondergrondse
voorzieningen in Japan. De tech-
nologische kennis is aanwezig

om tot een transportsysteem met
behulp van verpompte vloeistof,
lucht of sleden (waardoor snel-
heden tot 500 kilometer per uur
kunnen worden bereikt) te ko-
men.

Het AVBB haalt een onderzoek
van het Economisch Instituut
voor de Bouwnijverheid aan, dat
concludeert dat over een paar
jaar al bulkgoederen (zand, ijze-
rerts, kolen) via leidingen kun-
nen worden vervoerd. Op lange-
re termijn kunnen stukgoederen
per capsule of container worden
getransporteerd.

Verpakkingen
Unilever verkoopt de 4P-ver-
pakkingsbedrijven in Duits-
land en Frankijk definitief aan
het verpakkingsconcern Van
Leer in Amstelveen. Met de
verkoop is 545 miljoen Duitse
mark gemoeid. Unilever be-
haalt met de verkoop een winst
na belastingen van ongeveer
185 miljoen mark.

(ADVERTENTIE)

Tijdelijk
zéér professionele
prijsverlagingen!

y°eelzangProfessioneel presenteert tijdelijkgigantischeprijsverlagingen op hettota-
le assortiment.Van hardware tot software, van huis- tot autotelefoon, erblijft geen prijs
°yereind.We kunnen u hier slechtsenkele voorbeelden geven. Voor een compleetover-
fchtvan uwvoordeel bezoektu natuurlijkgewoon onze zaakaan deKruisstraat in Heer-
'en. Maakt u meteen(opnieuw) kennismetalle wereldmerkenwaarvan wij geautoriseerd
dealerzijn. Voormeer informatie en/ofbestellingen, bel045-740382 offax 045-742528.

PRIJSVOORBEELDEN:

~ COMPUTERS 'nktjet
Notebook HPDeskjetsoo 1795,- 999TulipsNß2B6 4995,-2 950 Canon BJ 10 E 1095,- 67SSharpPC622o 6995,- 2950 Canon BJ 330 2295,-1599
Uptop Laser
{"lipLT 286 4995,- 2495 CanonLßP4 2695,- 1995fandonLT2B6 4995,- 3995 OkiOL4oo 2990,- 2195Laser LT 321 4995- 4399 HPLaserjetlllP 3695,- 2995Pesktop IBM 4019 E 3995,- 3369Laser AT/3 3295,- 2350 FAXEN
■WipAT 2995,- 1799 Thermisch
TandonAT 3295,- 1799 Canon Fax 80 1399,- 849

PRINTERS SharpFOl2o 2199,-1499
Matrix SharpFO2loo 2799,- 1999fanasonicKXPllBo 599,- 459 Inktjet
NecP2o 1095,- 799 Panasonic UF 300 4995,- 4495OkiML3BO 999,- 839 PTT 351 4995,- 4495

Laser
Pr.zen excl. BTW SharpFOs2oo 6995,- 5995

uocEiznnG
%,)P PROFESSIONEEL

Kruisstraat 12,6411 BTHeerlen.Tel. 045-740382, fax 045-742528.Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Za. 09.30-17.00 uur

Boekenberg

" De ondergang van het communisme is in Tsjechoslowakije nu ook in de boekwinkels te
merken. Op grond van een privatiseringswet moeten alle boekwinkels die voorheen in
handen waren van de communisten worden teruggegeven aan hun vroegere eigenaren.
Leeg wel te verstaan, hetgeen in de diverse opslagplaatsen in Praag leidt tot een immense
ophoping van vele duizenden boeken.
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ALs ondernemer staat u in de stad I I Courier is met zn pittige motoren,

steeds vaker voor pro- rn^m MHT ÊËÊÊ_W___h _é _4 \^_\ zoaLS de 1.8 Diesel, niet alleen

blemen. Zoals een wach- Wm_W\W_W _W _M______WW _W\ W _\m __\______\\\\ _\m __Wf W _Wr m ■____■ I ___B ___B snel, maar ook zuinig w'WWiv XUvl WK W*__u 9
tende taxi of, nog erger, H_______________H__LflH __

mm^mMm^mWmWmWLWÊkWL___________W____________________M met >ranc^sto^ Bovendien

een verhuiswagen. Dan kunt ___MU|^^^^ h^ B__>JB__V 4____________f4____f 4B 4_____M________Éfl_____ _____f___l W^ÊÊ 4_____f4____Él __É 1S zuinig op u. Met twee

u maar beter een kleine _J_WÊË ÊÊÈÊ -W-W^W-W^ __P^ B__aP ÊÊÊÊÊ % J^wÊKÊÊÊÊÊ____\\\m ________■ BV _■ BflLftY____fl___l èW_\W\\WÊ ____mÈÊ zeer comfortabele

bestelauto hebben om daar nog in een bijzonder veilige cabine.

_^É____S_-_.
■v ■ÏBr'^H __________________

langs te komen. Zoals de nieuwe __Jllll Wilj^^^l^^^^^^^^^^^fca*.,^ De lange wielbasis geeft u

Ford Courier. Maar wie niet groot ; ji lj^^^ °T| genoeg ruimte om uw be-

is moet natuurlijk wel ruim zijn. s_l_éam _______■ ___!______ nen te strekkoll En zorgt

Daarom heeft de Ford Courier ver- /$? ij B^mmmmm tevens voor een perfecte

uit de grootste laadvloer in zijn klas- L ,JB Éfc iJI IS wegligging envering. Re-
_____§il_f __________j_M__H_! fl Hl Bl____s£^ ______

.^|JP opt-j" ____________H Ise. En een nuttig laadvolume van JW^É WÊ m 1 denen genoeg om eens

jÊ HR»
wel 2,8 m 3. Zodat de chauffeur \ J B een zeer ruime proefrit te maken.4__E ü .]■ _W^ ■sIP. / \ %____■ -1

«N-JB BBbMV' j fl _
lOm ËT VN w ÜB wk W: WÊ _____r^>_____\-__\niet het heen en weer knjgt van te lj|B fc|>iiii||l»iiiiiiijii|iii|i»i Ih| KL TO Blf m*___v! W)

veel korte ritjes. De nieuwe Ford ■H___U___l___y_té___U_^^ ifa*d weef ivaf Ubeweegt
Zes jaargarantie tegen doorroestenvan binnenuit. Genoemde prijs is exclusief BTW en afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

_>

Autobedrijf
Van Haaren
Heerlen BV

Sctiandelerboord 25
6415 AA Heerlen
tel. 045-721152

Auto
KONINGS B.V.

Mgr. Vranckenstraat 20
SITTARD

Telefoon 046-516046

Automobielbedrijf
JOS BOGMAN B.V.

Wethouder Sangersstraat 7
BEEK

Telefoon 046-375353

VADAH
AUTOCENTER

Sittard B.V.
Rijksweg-Zuid 90-100

SITTARD
Telefoon 046-515200

Automobielbedrijf
JOS BOGMAN B.V.

Hamstraat 70
KERKRADE

Telefoon 045-423030

CHARLES
FEIJTS B.V.

Beatrixhaven
MAASTRICHT
Korvetweg 20-22

Telefoon 043-632555

Onteigening
In de zaak gemeente
Voerendaal (procureur
mr. B.A.J. Broekman)
contra Grouwels/Dael-
mans Vastgoed BV (pro-
cureur mr. H.L. Hoyng),
rolno. 91/5341, alsmede
in de zaak gemeente
Voerendaal (procureur
mr. B.A.J. Broekman)
contra J.H. Zenden(geen
procureur), rolno.
91/5343, is neergelegd ter
griffie van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht het proces-verbaal
van bezichtiging d.d. 11
oktober 1991.
Gedurende de bij de Ont-
eigeningswet voorge-
schreven termijn zal het
proces-verbaal ter inzage
liggen van partijen, als-
mede van derde-belang-
hebbenden.
De deskundigen zullen
uiterlijk 17 januari 1992
hun rapport ter griffie
deponeren.
Eventueel in te dienen
bezwaarschriften dienen
uiterlijk 14 februari 1992
te worden ingediend.
De behandeling van de
bezwaarschriften zal
plaatsvinden op woens-
dag 19 februari 1992 te
9.30 uur.

In de zaak gemeente
Gulpen (procureur mr.
J.J.M. Goumans) contra
H.P. Brouwers (procu-
reur mr. M. Moszkowicz
sr.,rolno. 90/6143, ligt het
proces-verbaal van de
behandeling van de be-
zwaarschriften geduren-
de de bij de Onteige-
ningswet voorgeschre-
ven termijn ter inzage
voor partijen en derde-
belanghebbenden ter
griffie van de arrondisse-
mentsrechtbank teMaas-
tricht.
De griffier van de
arrondissements-
rechtbank te Maastricht

-*. -■■ ::;v--- ■ ■ ■■ ■ :' ■ :-::::^-:^:::::::::::::v .:_ffi^ ■■■ :..- V :':. ■:.': ■ V.:. ■:. ■■■. .'.. . ■:■■■

GrundigkleurenTV 1 > wik ■- .1... . ■
STSS-450 EiS?3
*55 cm flatsquare beeldbuis I
*49 voorkeurzenders en IAV kanaal - |

BirMiïUkè____-____Mf^_______É__P_______rte__B -:_-§-__£-__
I r* .11 é * I*1 ■ _^_PV _J r*^_iijia ■{.Tgil aT^_______l ■ ' ~L-'w;-:-! -3____B_-___ffw__Sff""""^

valkenberg
Amstelveen, Amsterdam-

Drachten, Emmen,
Groningen, Haarlem,

Hoogezand, Purmerend,
Stadskanaal, Veendam,

Zaandam.

rovato
Alphen aan den Rijn,

Den Haag, Delft, Leiden,
Leidschendam, Rijswijk,

Schiedam, Wassenaar,
Woerden.

guco
Amersfoort, Apeldoorn,
Bussurn, Ede, Hengelo,
Hilversum, Nieuwegein,

Soest, Veenendaal,
Utrecht, Zeist.

electro jacobs
Roermond, Sittard,

Venlo, Venray.

heïjmans
Nijmegen, Tiel.

.■J.N.l.Utotaal
Amstelveen, Den Haag,

Deventer, Gouda,
Groningen, Heerlen,
Rotterdam, Rijswijk,
Zoetermeer, Zwolle.
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MAASTRICHT - Fons A. (29)
uit Sittard is gisteren door de
rechtbank in Maastricht vrijge-
sproken van verkrachting van
een jongeSittardse en onmiddel-
lijk ontslagen uit de gevangenis.
A. krijgt ook een compensatie
voor dé 97 dagen die hij in voor-
lopige hechtenis heeft gezeten.
De rechtbank bepaalde dat een
boete van 1000 gulden die A. te-
gelijkertijd kreeg opgelegd voor
het rijden onder invloed wordt
verrekend met die schadever-
goeding.

ging waarbij zij heeft toegegeven
aan zijn driften omdat zij levend
thuis wilde komen.

Schadevergoeding voor 97 dagen hechtenis

Verdachte van verkrachting
door rechtbank vrijgelaten

De gebeurtenissen vonden op 26
juliplaats in Maastricht waar het
tweetal na bezoek aan cafés op 'Dn Observant' hoog boven
Maastricht genoot van het uit-
zicht. Het meisje was vrijwillig
meegegaan maar wilde geen ge-
meenschap met hem omdat zij
wist dat A. op het punt van trou-
wen stond. A. die tijdens zijn
detentie*-inderdaadvis getrouwd,
hield een emotioneel slotbetoog.
De rechtbank bepaalde echter
dat de geweldselementen in de
dagvaardiging niet het bewijs
van verkrachting opleverden.

heeft gehad, maar dat de ver-
dachte dat nooit gezien heeft als
een daad waarbij geweld of drei-
ging optrad. Mr Beaumont vindt
juist wel dat het slachtoffer de
gedragingen van A. heeft ge-
voeld als een voortdurende drei-

Directie vindt actie strijdig met rechtsnormen

Luchthaven dreigt met
geding tegen blokkade

Fikse brand
centrum Aken

AKEN - Een fikse brand heeft
gistermiddag enkele zakenpan-
den in het centrum van Aken in
de as gelegd. De schade wordt
door de politie voorlopig op en-
kele miljoenen geschat. De
brandweer, die met groot mate-
rieel uitrukte, zal ook vandaag
nog druk in de weer zijn met na-
blussen.
Een woordvoerder van de Aken-
se politie deelde gisteravond
mee nog niet precies te weten of
er mensen gewond zijn geraakt.

Wel is bekend dat enkele politie-
mensen met rookvergiftigings-
verschijnselen in het ziekenhuis
zijn opgenomen.
Een Duitse rechercheur die toe-
vallig in de Adalbertstrasze in de
buurt van het 'Kaufhof was, ont-
dekte de brand rond 13.00 uur.
Bij de schoenenzaak 'Bloemer'
hoorde hij plotseling een ruit
barsten. Hij rende onmiddellijk
deze zaak binnen en alarmeerde
de brandweer. Niet alleen kwam
de brandweer in actie, ook veel
politiemensen, rond 110, waren
snel aanwezig om het in groten
getale winkelende publiek en
het stadsverkeer in goede banen'
te leiden.

Van onze verslaggever

- De directie van Luchthaven Maastricht
ai een kort geding aanspannen tegen de Vereniging
jeen uitbreiding vliegveld Beek, indien zij niet afzietan blokkades van nachtvluchten. Een dergelijke actie -v 1zelfs de aankondiging daarvan al - is volgens de direc-
"6 verwerpelijk en in strijd met de straf- en civielrechte-
jJJkerechtsnormen,
at heeft advocaat mr F. Legger gisteren namens de di-
ctie aan de raadsman van de vereniging laten weten.

Van onze verslaggever

Zie verder pagina 15

" Financiering Senior
Plaza nog nietrond

Voor de raadsman is volstrekt dui-
delijkdat de vereniging en alle indi-
viduele bestuursleden ver over de
schreef gaan met hun aankondi-
ging. De brief beschouwt hij ook als
een onrechtmatige daad jegens de
luchthaven, omdat er een 'onverho-
len bedreiging' jegens haar contrac-
tante Emery in staat. Legger zegt
dat de vliegveldirectie - net als de
vereniging overigens - Justitie hier-
over al heeft ingelicht. Hij som-
meert de vereniging haar plan
onmiddellijk te laten varen. Ge-
beurt dat niet, dan komt er een kort
geding en zal de luchthaven de ver-
eniging en haar bestuursleden aan-
sprakelijk stellen voor de schade
die uit deze affaire voortvloeit.

j* vereniging heeft koeriersbedrijfnery Worldwide vorige week la-
de ,Weten dat de nachtvluchten die

Koerier dagelijks uitvoert, fysiek
«mogelijk zal maken, indien de of-
'er van justitie er niet binnen zeseken tegen optreedt. Hij zou dat«oeten doen, omdat het Haags ge-

onlangs heeft bepaald dat,J\ nachtvluchten onrechtmatig zijn
lang voor (je Noord-zuidbaan

T__fn Seluidzonering is vastgesteld.
er^ vereniging vindt dat luchthaven
iepn k

ri Jven zien niet langer achter
kv escnikking van de minister
'hetlo6^. versen uilen, maar dat nu
rr,««F e d van de hoogste rechtermoet w°rden nageleefd.

Misvattingen
gens Legger wordt de uitspraak

Raad van State:
Negatief advies

over DNA-
laboratorium

_ en f?*^ ~ De vergunning voor
Ge} NA"laboratorium bij DSM in
vers.en nad door de provincie nooit
_vn mogen worden. De ver-
ornrt *ng moet nu geschorst worden,
onH de risico's van het DNA-'aerzoek bij DSM onvoldoendeonderzocht.
b6rr.stelt mr G. Menken, adviseur
tii„t Pen milieubeheer van het mi-ad,,erie van Milieuhygiëne in een
beha

es ,aan de Raad van State. Die
van h * Dinnenkort de bezwarenj__irik e eleerlse raadsfractie Groen
te_-_TS,en een inwoner van Geleenhet DNA-laboratorium.

volr.
6 reclamanten vinden dat on-

Von ,ende veiligheid is geboden
c

"r de omwonendenvan hetDSM-
Dut X tegen genetisch gemani-
ond rde organismen, die bij DNA-
bii erzoelc gebruikt worden ofdaar-
Ite ontstaan. Ze vrezen dat dergelij-,
sch°HSanismen " die voor de mens
bui? ,uJk kunnen zijn - naar de
rui.

n Ucnt ontsnappen door cala-
bij DSM.

kia laborat°rium is al geruime tijd
bn.ar' Het is gevestigd in een ge-»uw van DSM Research, op een
fah nworp afstand van chemische
en h

In tegenstelling tot DSM
V-fiJte Provincie, onderkent de
der, " adviseur de hieraan verbon-
cie rl slco's- HiJ vindt dat de provin-
haHH vergunning daarom nietBftS?en m°gen verstrekken. „De in-'erüingsmaatregelen, bedoeld om
tik" en dat gemodificeerde orga-
c}; me.n onder geen enkele omstan-
q gneid ongecontroleerd in dengevmg verspreid worden, kun-
hn, ~met te allen tijde in stand ge-10üden worden", stelt hij.

enken baseert deze conclusie op
ü!i\e/rYens die hiJ °P zi Jn verzoek vand^M gekregen heeft. Naar aanlei-
ciic ■ Van de dit Jaar gevoerde dis-
ir7s!ie over haar DNA-laboratorium
ver- J en heeft DSM onderzoek
teit naar de mogelijke calami-2r,_.fn mdc omgevingvan de onder-zoeksruimte. Het bleek dat vooral
r_l,.£ Verslaan van het brand- en ont-
spu b,are Propeen 50 meter verderop
/-nade aan het gebouw kon veroor-zaken.

van het Hofverkeerd uitgelegd. Bo-
vendien signaleert hij 'misvattin-
gen' omtrent de rechten en plichten
van de verschillende partijen. Hij
wijst er in dit verband op dat er con-
form de nachtvluchtenbeschikking
geen enkel verbod op nachtvluch-
ten is

Ongepast
Ook Emery zwaait met de beschik-
king van de minister in de richting
van de vereniging. In een brief aan
de actiegroep heeft het bedrijf zijn
verbazing uitgesproken over de
aangekondigde blokkades. Emery
stelt dat die voortvloeien uit een
conflict tussen de vereniging en de
Staat, waar het bedrijf feitelijk bui-
ten staat. Emery vindt het hinderen
van haar nachtvluchten dan ook on-
gepast.

De voorzitter van de vereniging is
niet onder de indruk van de reactie
van de luchthaven. „Die doet maar.
De rechtspraak heeft haar gang ge-
had en de advocaten staan hier bui-
ten. Nu is de officiervan justitieaan
zet. En als die ook niets doet, gaan
we de nachtvluchten daadwerkelijk
blokkeren."

Kuuroord ouderen in
klooster Simpelveld

DOOR HANS ROOIJAKKERS

Eigenaar krijgt vergoeding voor afstaan verdieping

Unieke formule project
'Wonen boven Winkels'

hun pand wordt volledig gereno-
veerd, terwijl ze een vaste vergoe-
ding per maand krijgen voor het
afstaan van het bovenhuis, dat de
onderneming verhuurt maar dat
hun eigendom bfijft.

MAASTRICHT - Wonen boven
winkels gaat in de toekomst toene-
men in de Maastrichtse binnenstad.
Gisteren is de renovatie van een
winkelpand aan de Mariastraat in
gang gezet als eerste project van de
onderneming die boyenwoningen
gaat opknappen, beheren en exploi-
teren. Die onderneming is een com-
manditaire vennootschap, opge-
richt door de gemeente Maastricht,
de Rijksuniversiteit Limburg, de
NMB Postbank en Woningvereni-
ging St. Matthias.

SIMPELVELD - In en rond het
honderd jaar oude klooster Da-
mianeum aan de Damiaanstraat
in Simpelveld moet een vor-
mingscentrum annex vakantie-
en kuuroord voor 60-plussers
verrijzen. Het project zou hon-
derd mensen werk bieden.

Het plan omvat 40 hotelkamers,
een restaurant, een Wiener café,
galerieën, ateliers, een talenprac-
ticum, een openluchttheater en
-museum, een congrescentrum,
een tennishal, een bibliotheek,
een kapel en meditatieruimtes.
'Senior Plaza' is de naam die de
plannenmakers dr Joseph He-
rold en zijn assistent René Hoo-
genboom aan het ruim, tien mil-
joen gulden kostende project
willen geven.

De provincie heeft inmiddels la-
ten weten geen financiële mede-

In principe komen in Maastricht
ongeveer 200 winkelpanden in aan-
merking voor dit project. Als die
allemaal erbij betrokken zouden
worden, kan dat uiteindelijk een to-
taal van 800 wooneenheden opleve-
ren. Met de universiteit is afgespro-
ken dat 50 procent van de etagewo-
ningen aan studenten zal worden
toegewezen.

werking aan het plan te verle-
nen. „Wij hebben het plan niet
kunnen inpassen in ons oude-
renbeleid. Ons ontbreken de fi-
nanciële middelen. Daarnaast
bestaat de indruk dat Senior Pla-
za voor een specifieke doelgroep
is bestemd," aldus een woord-
voerder van de provincie.
Wethouder Bèr Frijns van Sim-
pelveld, gisteren voor het eerst
met het 'kloosterplan' gecon-
fronteerd, is aangenaam verrast.
„Alle details ken ik niet, maar de
eerste indruk is positief. Als de
initiatiefnemers erin slagen in-
vesteerders te vinden, moet een
aanpassing van het bestem-
mingsplan mogelijk zijn. Maar
financieel hoeft men van de ge-
meente Simpelveld niets te ver-
wachten. We gaan zelf de ko-
mende jaren al voor 15 miljoen
investeren."

Verkeersprijs voor
twee gemeenten
VOERENDAAL - De gemeenten
Voerendaal en Simpelveld hebben
samen een geldbedrag van 25.000
gulden gewonnen, omdat ze erin ge-
slaagd zijn het aantal verkeersslacht-
offers te zamen met 43,3 procent
terug te brengen.
Wethouder Bèr Frijns van Simpelveld
neemt de prijs van Rijkswaterstaat op
4 december in ontvangst in de
schouwburg van Venray. Zijn collega-
wethouder van Voerendaalse wethou-
der Walter Uitterhoeve reikt de prijs
uit in zijn hoedanigheid van bestuurs-
lid van de Verenigde Limburgse Ge-
meenten.
De precieze maatregelen die hebben
geleid tot de vermindering van het
aantal verkeersslachtoffers zijn bij de
beide gemeenten niet exact bekend.
Het gaat meer om het resultaat.

'Dubbel' dronken
achter het stuur
HEERLEN - Een politiepatrouille be-
keurde woensdagochtend in Heerlen
een 40-jarige Roermondenaar, die
slingerend over de weg reed. De man
bleek dronken. Na opmaken van het
proces-verbaal verliet de man per taxi
het politiebureau. Nog geen uur later
ontdekten dezelfde twee agenten de
man opnieuw: hij was toch weer in
zijn auto gestapt. Hij kreeg een nog
forsere bekeuring en dezekeer moest
hij ook zijn rijbewijs inleveren.

Bom wordt in
december gezocht
MAASTRICHT - De EOD (Explosie-
ven Opruimings Dienst) zal in de
tweede week van december een on-
derzoek instellen naar de mogelijke
aanwezigheid van een bom uit de
Tweede Wereldoorlog, die volgens
ooggetuigen gevallen moet zijn op het
Céramique-terrein. Dat is gisteren af-
gesproken in overleg met de gemeen-
te Maastricht.
De EOD zal in het noordelijk gedeelte
van het terrein, waar woningbouw is
gepland, een terrein van 30 bij 30
meter laagsgewijze gaan afgraven.
Volgens een woordvoerder van de
gemeenten vertraagt het onderzoek
het bouwproject niet. Alleen wanneer
er inderdaad een bom wordt aange-
troffen die op een zeer ingewikkelde
manier verwijderd moet worden, kan
er enige vertraging ontstaan.

Taxi van de
weg gehaald
HEERLEN - De Heerlense politie
heeft dinsdagavond omstreeks negen
uur een taxi van de weg gehaald tij-
dens een controle op het Stations-
plein. Zowelrechtsachter als linksvoor
waren de banden van de taxi kaal.
De politie van Heerlen vat de zaak
hoog op. „Zeker een auto waarmee
andere mensen vervoerd worden
moet honderd procent in orde zijn",
aldus woordvoerder Naberhuis.
De eigenaar van de taxi, een Ker-
kraads vervoersbedrijf, kon de auto
gisteren laten herkeuren, mét nieuwe
banden. Tegen het taxibedrijf is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Luik nodigt
scholieren uit
MAASTRICHT - De Luikse wethou-
der van onderwijs heeft scholieren
van het basis- en voortgezet onder-
wijs tn Maastricht uitgenodigd voor
een bezoek aan zijn stad. Dat om zo-
wel scholieren als docenten uit beide
steden met elkaar in contact te bren-
gen.
De Maastrichtse wethouder P. Neus
heeft met name het voortgezet onder-
wijs al bereid gevonden op de uitnodi-
ging in te gaan. Er wordt nu een reis
voorbereid waarbij nog wordt vastge-
steld wat het bezoek aan Luik zal
omvatten.
Neus zal vanmiddag in het Luikse
stadhuis aanwezig zijn bij de uitreiking
van de Kleine Karlsprijzen, waartoe
Aken 20 jaar geleden het initiatief
nam.

Vier Jaar geëist
voor messteek
MAASTRICHT - Ondanks een nieu-
we ontkenning van verdachte R. R.
(19) uit Geleen, eiste officier van justi-
tie mr Baas in Maastricht gisteren
toch vier jaar gevangenisstraf. Zij
achtte bewezen dat R. tijdens een on-
benullige ruzie in een feesttent ir. Els-
loo op 30 juni een jongemanmet een
mes in de buik had gestoken. Het
slachtoffer, dat ernstige maar geen
dodelijke verwondingen opliep, pro-
beerde overigens een ruzie van R.
met zijn broer te sussen.
R. vluchtte na het incident maar werd
later Van zijn bed gelicht. Weliswaar
werd een mes onder zijn bed gevon-
den, maar daarop werden geen
bloedsporen aangetroffen.
De officier kwam overigens tot haar
forse eis mede op basis van een an-
der geweldsdelict.R. bedreigde ook in
Stem een fietser die aanmerkingen
maakte op zijn harde rijden met een
mes en een ploertendoder.

Samen met de eigenaren van win-
kelpanden in de binnenstad heeft
deze onderneming een wat zij
noemt voor Nederland unieke for-
mule ontwikkeld waardoor er voor
de eigenaren van de panden geen
enkel risico bestaat; integendeel,

In de Maastrichtse constructie zijn
belanghebbenden verenigd in een
Public Private Partnership. De on-
derneming trekt kapitaal aan, be-
kostigt daarmee de renovatie en
betaalt rente en aflossing uit de

„Wij zijn trots op dit project, dat
voor veel andere gemeenteneen ho-
peloze zaak blijft. Hier in Maastricht
begint de victorievan Wonen boven
Winkels in heel Nederland," aldus
de wethouder.

Wethouder John Wevers (onder an-
dere stadsvernieuwing) wijst op de
belangen die met het project Wonen
boven Winkels worden gediend.
Dat is allereerst het tegengaan van
de verdere verkrotting van leeg-
staande panden, de verbetering van
de leefbaarheid van de binnenstad,
de vergroting van de sociale contro-
le en opnieuw een stuk soelaas voor
de volkshuisvesting, met name van
de studenten.

huuropbrengst. De onderneming
hoeft geen winst te maken en kan
daardoor de eigenaars een aantrek-
kelijk aanbod doen en tegelijk de
panden tegen redelijke prijzen ver-
huren.
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Aandachtige buikdanseresjes

" Alleen de palmbomen, de rieten rokjes en de tropische
verrassing in een laagje melk-chocolade ontbraken. Verder
was de entourage tijdens de eerste buikdansles voor kinde-
ren in Heerlen compleet.
De jongste deelnemer is niet ouder dan viereneenhalf jaar.
Zeer aandachtig volgt het meisje de bewegingen van de
elastieken Yamila. De Schaesbergse lerares, van oorsprong

verpleegkundige, heeft na een cursus en een werkperiode in
Turkije van het buikdansen haar beroep gemaakt. ■
Als de meisjes zich aan het eind van het buikdansuurtje
weer bij hun moeders vervoegen, willen dezen weten hoe
hun dochtertjes het vonden. Haast in koor roepen de danse-
resjes: ,Jléél leuk." Foto: KLAUS tummers

De rechtbank die verrassend en
ongevraagd direct na de behan-
deling uitspraak deed, had A. al
eens eerder uit zijn voorlopige

De officier die gisteren voor de
'ergerlijke en brute ' verkrach-

hechtenis ontslagen, maar het
Hofin Den Bosch bepaalde daar-
na op appèl van officier van jus-
titie mr Beaumont, dat A. weer
opgepakt moest worden.

ting van het meisje 24 maanden
eiste, overweegt in beroep te
gaan bij het Hof.
Hij verschilde duidelijk van me-
ning met de rechtbank die welis-
waar ook vindt dat A. tegen de
zin van het meisje gemeenschap

Donderdag 7 november 1991 "9



t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, vrij on-
verwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 60 jaar, mijn lieve man,
goede en zorgzame vader, schoonvader, schoon-
zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Werner Helena Joseph
Amkreutz

echtgenootvan
Corry Louise Guldenaar

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie:

Heerlen: CL. Amkreutz-Guldenaar
Heerlen: Yvonne en Eddie
Heerlen: Petra en Chris
Heerlen: Marcel

Familie Amkreutz
Familie Guldenaar

6414 GT Heerlen, 5 november 1991
Beneluxlaan 99
De plechtigeeucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 9 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk Christus Koning te Vrieheide, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf-
plaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tijdens de avondmis van vrijdag a.s. om 19.00 uur
zal de overledene bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00tot 19.30
uur.
Liefst geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

"Je bent niet dood - maar ach, wij zullen je missen
Zoals een mens de meest geliefde mist.
De jarenvan geluk zijn nooit meer uit te wissen,
En wij geloven: God heeft zich niét vergist..."
Gesterkt door het h. sacrament der zieken hebben
wij allen met grote dankbaarheid en respekt af-
scheid genomen van mijn lieve en zorgzame man,
onze vader, schoonvader, opa, schoonbroer, oom
en neef

Frits Brouwers
echtgenootvan

Maria Gertrudis Stoffels
Hij is 71 jaar oud geworden.

Holturn: M.G. Brouwers-Stoffels
Holturn: Roos en Henk

Heespelink-Brouwers
Margret en Jonal

Holturn: Mariet en Har
Bohnen-Brouwers
Rob en Astrid
Luc

Karken (Dld): Jan en Christa Brouwers-Melis
Wolfgang, Rolf, Nicole

Beek: Mathen Linda
Brouwers-Blaney Davidson
Gaby en Denise

Holturn: Lei en InekeBrouwers-de Bic
Kenny
FamilieBrouwers
Familie Stoffels

6123 AM Holturn, 6 november 1991
Corr.adres: Kloosterstraat 22
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 9 november a.s. om 10.30uur in de pa-
rochiekerk van de H. Martinus te Holturn, waarna
de begrafenis zal zijn op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 9.45 uur.
De overledene zal bijzonder worden herdacht in de
avondmis op vrijdag 8 november om 17.30 uur in 'voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het Maasland Mortuarium,
Heinseweg te Sittard.
Bezoek dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Heden bereikte ons het droeve bericht dat de heer

Frits Brouwers
is overleden.
Sinds 1952 lid, sinds 1980 erelid was hij voor onze
vereniging een grote steun.
We uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten
aan onze vereniging bewezen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze herinnering
blijven voortleven.

Beschermheer, bestuur, dirigent, leden
en damescomité
muziekgezelschap "Juliana"Holturn

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
hem lief waren, is heden in zijn eigen vertrouwde
omgeving van ons heengegaan mijn lieve man, on-
ze zorgzame pap

Nand Übachs
(Nand de kapper)

echtgenootvan ,
let Janssen

Hij overleed in de leeftijd van 56 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten.

Stem: I. Übachs-Janssen
Wieno en Marcelle
René enDiana
Familie Übachs
Familie Janssen

6171 VA Stem, 5 november 1991
Smeetsstraat 35
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 9 november om 10.30 uur in de St. Joseph-
kerk te Meers, waarna aansluitend de begrafenis
op Gods Akker.
Er is geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in de St. Jozefkerkte Kerensheide-Stein.
Nand is opgebaard in derouwkamer van Uitvaart-
centrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-Stein.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00uur.

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden
van ons aktief lid, de heer

Nand Übachs
-■

Vele jaren was hij trouw aan het vaandel yan onze
vereniging.

Bestuur, dirigent en leden
Fanfare St. Jozefte Meers

t
Diep bedroefd geven wij kennis van het overlijden
door een tragisch verkeersongeluk van onze lieve
man, vader, schoonzoon, broer, zwager, oom en
neef

Theo Dols
echtgenootvan

Annet Senster
in de leeftijd van 48 jaar.

Kerkrade: Annet Dols-Senster
Nijmegen: Vivian Dols

Venlo: JessieDols enKarel Driesse
Familie Dols
Familie Senster

6463 CN Kerkrade, 5 november 1991
Luikerheidestraat 13
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op za-
terdag 9 november a.s. om 14.30uur in de parochie-
kerk O.L.Vrouw van Lourdes te Gracht-Kerkrade,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden te
Heerlen.
Avondmis ter attentie van Theo op vrijdagavond 8
november a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vervoer van kerk naar crematorium en terug
wordt verzorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met diep leedwezen en verslagenheid geven wij
kennis, dat door een tragisch verkeersongeluk uit
ons midden is weggerukt onze medewerker, colle-
ga en vriend

Theo Dols
Theo was ruim 23 jaareen toegewijd medewerker.
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn
persoon en de wijze waarop hij zich heeft ingezet
voor het welzijn van ons bedrijf.
Onze welgemeende gevoelens van medeleven gaan
uit naar mevrouw Dols en kinderen.

____k Heerlen, 5 november 1991
Directie en medewerkers

V4# Laeven B.V.

Diep geschokt hebbenwij kennis genomen van het
overlijden, ten gevolge van een tragisch verkeers-
ongeluk, van onze collega, vriend en gewaardeerd
lid

Theo Dols
Zijn voorbeeldige vriendschap en collegialiteitzul-
len steeds in onze herinnering blijven voortleven.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en
kinderen, die wij veel sterkte toewensen in deze
moeilijke tijd.

A Heerlen, 5 november 1991
x Personeelsvereniging

%4_T Laeven B.V.

t
Geheel onverwacht overleed heden, op de leeftijd
van 70 jaar

Jo Geurtsen
weduwnaar van

Greta Steenbeek
Uit aller naam:
Familie Geurtsen
Familie Steenbeek

6343 BG Klimmen, 4 november 1991
Dr. Poelsstraat 25
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zater-
dag 9 november a.s. om 11.00 uur, in de parochie-
kerk van St. Remigius te Klimmen, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium te Imstenra-
de, Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene donder-
dagavond om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van de begrafenis- en crematievereniging 'Voe-
rendaal", Kerkplein 43 te Voerendaal, alwaar gele-
genheid tot afscheid nemen, dagelijks van 18.30tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van onze biljartvriend

Jo Geurtsen
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Bestuur en leden
V.K.C. '91

Wij hadden het nog niet verwacht.
Met veel verdriet delen wij u mee dat is overleden
onze innig geliefde vader en allerliefste opa, broer
en zwager

Cornelis Mourits
Roodenburg
* 1-4-1916 t 2-11-1991

Heel (L.): Margriet Vogel-Roodenburg
Ben Vogel
Ronald
Ivo

Barneveld: Ineke Noorman-Roodenburg
Geert Noorman
Ingrid
Judith

Hazerswoude: F. Drexhage-Roodenburg
Doorwerth: L. Vreeken-Roodenburg

Weteringsbrug: M.Roodenburg
A.Roodenburg-Toirkens

Overeenkomstig zijn wens heeft de begrafenis gis-
teren in besloten kring plaatsgevonden.
Corr.-adres: G. Noorman,
Van Heuvenlaan 15, 3771 XS Barneveld

Dankbetuiging
Voor de belangstelling en het medeleven betoond
bij het overrijden en de uitvaart van mijn man, on-
ze vader, schoonvader en opa

Lambert Wienen
betuigen wij onze oprechte dank.

R. Wienen-Gerits
Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, november 1991
De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 10 november a.s. om 11.00 uur in de Kleine St.
Jan te Hoensbroek.

tNaeen langleven van zorg en aandachtvoor allen diehaar dier-
baar waren, is heden van ons heengegaanonze zus, schoonzus,
tante, oud-tante en nicht

Johanna Agnes
(Jeannette) Hennekens

* 14-01-1906 t 06-11-1991

Heerlen: M.M.Hennekens
Bavel: H.M.J. Raaymaakers-Hennekens

A.M.J.H. Raaymaakers
Valkenburg a/d Geul: C.A.M. Hennekens-Timmermans

Familie Hennekens
Heerlen, 6 november 1991
Corr.adres: Warande 5, 6305 AX Schin op Geul
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 9 novem-
ber a.s. om 10.30uur in de H. Nicolaas en Barbarakerk te Valkenburg a/d
Geul, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene
begraafplaats Couberg aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum van Dela, Grasbroe-
kerweg 22 te Heerlen.
Bezoektijd dagelijks van 17.00tot 18.00 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, gelieve u dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

In plaats van kaarten
Voor de door u betoonde blijken van deelneming bij het
overlijden en de uitvaart van onze zeer geliefde echtge-
noot en vader

Johan M. Smeets
betuigen wij onze oprechte dank.

T. Smeets-Franssen
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 9 november a.s. om 19.00 uur in de St. Augusti-
nuskerk te Geleen.

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd maar zeer dankbaar voor al het goede dat zij».
ons gegeven heeft berichten wij dat voorzien van de h-
sacramenten der zieken in de leeftijd van 83 jaarvan ons
is heengegaan onze dierbare moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootoma, zus, tante en nicht

Mia Boessen !
i
weduwevan ]

ZefEijkenboom
Sittard: Tiny Heiligers-Eijkenboom

Hary Heiligerst
Sittard: HenkEijkenboom

MarieEijkenboom-Schaefer
Sittard: Peer Eijkenboom

Mina Zelissen-Eijkenboom
Sittard: Liesvan de Weerden-Eijkenboom

Sjang van de Weerden t
Sittard: WillemEijkenboom

Annie Scheffers-Eijkenboom
Montfort: Toon Eijkenboom

Annie Zwakhalen-Eijkenboom
Sittard: Harrie Eijkenboom

Mia van de Bloemen-Eijkenboom "
Haelen: Bep Menten-Eijkenboom

Peter Menten
Sittard: JoEijkenboom

Tiny Willems-Eijkenboom
en haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Boessen
Familie Eijkenboom

Sittard, 5 november 1991
Corr.- adres: Breitnerstraat 31, 6137 XJ Sittard
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis
aan de Wehrerweg zal plaatsvinden zaterdag 9 november
a.s. november om 11.00 uur in dekerk van de H. Joseph
te Stadbroek-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot schrif-jj
telijk condoleren vanaf 10.30 uur. 'Mede tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmisworden opgedragenvrijdagavond om 19.00 uur
in de voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuiste Sittard alwaar gelegenheidtot be- £
zoek dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons en vele anderen betekend heeft en vol
bewondering voor de wijze waarop hij de last van
zijn achteruitgaande gezondheid heeft gedragen,
geven wij kennis dat van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze goede vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Albert Gossen
echtgenootvan

Mia Latten
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, op bijna 76-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen.

Landgraaf: M. Gossen-Latten
Eygelshoven: Hein ent Kitty Gossen-Snellen

Heerlen: Lieske en Hub Gelissen-Gossen
Miriam enRonald
Monique en Peter

Landgraaf: TillaGossen
Landgraaf: Mariet en Loek de Vries-Gossen

Mario
Landgraaf: Hub enAnja Gossen-Baadjou

Björn en Jordy
Familie Gossen
FamilieLatten

6374 EJ Landgraaf, 6 november 1991
Kantstraat 96
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de cre-
matie, zal worden opgedragen op zaterdag 9 no-
vember om 13.00uur in deparochiekerk van de H.
Theresia en Don Bosco te Lauradorp.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar vanaf 12.40 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Vrijdag 8 november wordt de dierbare overledene
bijzonder herdacht in een eucharistieviering om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in deChapelle Arden-
te van het De Weverziekenhuis te Heerlen, alwaar
men dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur afscheid van
hem kan nemen.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons omringd heeft delen wij u mede
dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Anna Bechholz
weduwevan

Hubert Langemeyer
Zij overleed in de leeftijd van bijna 84 jaarvoorzien
van het h. sacrament der zieken.

Vink: Frans Langemeyer
Vink: Mia Gielgens-Langemeyer

JohanGielgens
Chèvremont: Gertha Langemeyer
Chèvremont: TinyLangemeyer

en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Bechholz. Familie Langemeyer

6464 HG Kerkrade, 5 november 1991
Bosberg 70
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 9 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk St. Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Kerkrade-Chèvremont waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Schifferheide te Kerkrade-West.
Bijeenkomst in dekerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 8 november a.s om 19.00 uur in de dag-
kapel van voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek) St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
begrafenis van onze onvergetelijke moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Greetje
Mullenders-Nelissen

zeggen wij u hartelijk dank. Het is ons gebleken
dat zij door velen buiten óns geliefd en gerespec-
teerd werd.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Heerlen, november 1991
De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 10 november a.s. om 10.30uur in deSt. Paulus-
kerk te De Wieer-Heerlen.

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en be-
tekend heeft, geven wij ukennis, dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, op de leeftijd van 76
jaar, onze goede moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzuster, tante en nicht

Antonia Wouters
weduwe van

Theodorus Hubertus
Duijckers
Haar dankbare
kinderen en kleinkinderen

6336 AJ Hulsberg, 5 november 1991
Panhuys 28
Corr.adres: Hulsbergerweg 25, 6336 CH Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 9 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna be-
grafenis op de algemene begraafplaats Wissen-
gracht.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kapel van het Bejaardencentrum 'Panhuys' te
Hulsberg. Gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

""t
In dankbare herinnering aan wat hij voor ons bete-
kende, hebben wij toch nog onverwacht afscheid
genomen van mijn lieve man, zoon, onze broer,
schoonbroer, oom en neef

Toussaint Lemeer
echtgenootvan

Beppie Smeets
Hij overleed op de dag van zijn naamfeest, in de
leeftijd van 43 jaar, voorzien van de h. sacramen-
ten.

Neerbeek: Beppie Lemeer-Smeets
FamilieLemeer

6191 EZ Neerbeek, 1 november 1991
Schuurweidestraat 9
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft
de crematie in familiekring plaatsgevonden.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereenpersoonlijk te
bedankenvoor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de aanwezigheid tijdens de ziekte en
crematie van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoederen oma

Francisca (Ukkie)
Jager-Kirpenstein

Willen wij u langs deze weg hartelijk bedanken
voor de vele condeleances en bloemen alsmede
voor uw aanwezigheid bij de crematie.
Speciaal woord van dank aan: artsen en verple-
gend personeel ziekenhuis Brunssum, Groene
kruis vereniging, Gezinszorg Brunssum-Hoens-
broek, en thuiszorg.

G.Jager
kinderen en kleinkinderen

Brunssum november 1991
De Ruyterstr. 5

Het is alweereen jaar geleden dat wij afscheid heb-
ben genomen van mijn dierbare echtgenote, onze
moeder, schoonmoeder en oma

Lieske
Kokkelkoren-Keularts
De jaardienst zal gehouden worden a.s. zaterdag 9
november om 19.00 uur in de St. Josephkerk te
Heerlerbaan.

SjengKokkelkoren
Kinderen enkleinkinderen

De eerste jaardienst voor onze vader,
schoonvader en broer

Guus Douven
zal plaatsvinden op 9 november a.s. om
18.00uur in de Pius K-kerk te Schinveld.

Familie Douven

————— *V(

t ai
Na een noodlottig ongeval is heden plotseling vSI
ons heengegaan, in de leeftijd van 46 jaar, mijn l>iive zorgzame vader, zoon, broer, schoonbroer, o"
en neef ,

JefWinkens tl
b

Freddy Winkens v
M. Winkens-Krüse o
J.Gulikers 1(
zijn vriendin: ri
Elisabeth Küpper d
Familie Winkens 1
FamilieKrüse n

Itteren-Maastricht, 4 november 1991 l

Op het Rooth 15
Corr.adres: Kapelaanstraat 82,
6223 HG Itteren-Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud^
zaterdag 9 november a.s. om 10.30 uur in de partl
chiekerk van St. Martinus te Itteren, gevolgd do^
de bijzetting in het familiegraf op de r.k. begra^e
plaats aldaar. I
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is I
geen condoleren.
Avondwake vrijdag a.s. om 19.00uur in voornoe^
de parochiekerk.
Bezoek Uitvaartcentrum Sassen, St. Maartensla^ 1
44-48 te Wyck-Maastricht, dageüjks van 17.00 VI
18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ëf*
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. M

___B^^^^^HM_H-___________________________________________________________-^

Dankbetuiging
Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te b*j
danken, betuigen wij u langs deze weg onze oH
rechte erkentelijkheid voor de vele blijken vM
medeleven en belangstelling die u heeft getooM
bij de ziekte en het overlijden van:

Maria
Jeurissen

Met name danken wij het verplegend persone*
van afdeling 3, Bejaardencentrum Heereveld, vo" (
de goede verzorging tijdens haar ziektebed.

Familie Jeurissen
Kloosterstraat 25,
6374 EN Landgraaf
De zeswekendienst zal plaats hebben op zaterdag'
november 1991 om 19.00 uur in de parochiekerk
van de H. Jozef te Waubach.1

■-

Dankbetuiging
Wij danken u allen voor uw medeleven bij hetplo
seling overlijden en het afscheid van onze lieV'
echtgenote, moeder en oma

Bep Stevens-Vleugels
Math Stevens
Carla,Do enKyra

De zeswekendienst is op zaterdag 9 november a>
om 19.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart V
Geleen.

' --
-"

Onze dank voor uw betoonde medeleven met he
verlies van onze lieve en zorgzame moedef'
schoonmoeder en oma

Fien
Kusters-Hermans

Kinderen en
kleinkinderen

Spaubeek, november 1991
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 9 november 1991 om 19.00 uur in de Stj
Laurentiuskerk te Spaubeek.

____________________________________—________________________________________✓--
De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve moe-
der, schoonmoederen oma

Maria Josephina
Cloots-van Deurzen

zal plaatsvinden op zaterdag 9 november a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van Maria ten Heme-
lopneming te Einighausen.

Kinderen en kleinkinderen
■""■^^■~""""""^^m_________________________________________________>

vervolg familieberichten
zie pagina 12
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Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Ondanks buitenlandse kritiek op Nederland

Geen verandering
van drugbeleid

Nieuw wapen tegen weigerachtige vervuilers stok achter de deur

'Vrijwilligheid' troef
bij bodemsaneringen

MAASTRICHT - Ondanks debuitenlandse kritiek is ministerHirsch Ballin (Justitie) niet vanPlan het drugbeleid in Neder-land extra aan te scherpen. Daar
Kan ook het Akkoord van Schen-gen niets aan veranderen. Deminister sprak gisteren via eenstraalverbinding de deelnemersaan een Euregionaal congres toeover de beheersbaarheid van de
drugproblematiek. Hirsch BaUinzou eigenlijkzelf naar MaastrichtzUn'gekomen, maar hij kon inverband met een Kamerdebat
niet weg uit Den Haag.

door steeds meer politiekorpsen
in de Euregio van speciale con-
tactfunctionarissen voor overleg
met de buitenlandse collega's,
vond Hirsch Ballin een stap in
de goederichting.

gen die in deze provincie op de
nominatie staan om met overheids-
geld te worden schoongemaakt,
drastisch te reduceren.

Door middel van zulke 'spontane'
saneringen hopen GS de bijna 2200
geïnventariseerde bodemvervuilin-

Hoofdcommissaris Bönninghaus
van de politie in Aken deelde het
optimisme van de minister ech-
ter niet helemaal. Volgens hem

shops. „Harddrugs kunnen en
mogen we niet tolereren. Soft-
drugs mogen alleen wordenver-
handeld voor gebruik ter plek-
ke", zei Hirsch Ballin die verder
nog meer aandacht wil besteden
aan de opvang van verslaafden.
Ook pleitte hij voor een nog in-
tensievere internationale samen-
werking bij de bestrijding van
drugcriminaliteit. De aanstelling

kan er pas sprake zijn van echt
goede internationale samenwer-
king als het strafrecht in Neder-
land, Duitsland en België beter
op elkaar wordt afgestemd. „De
burger heeft er geen begrip voor
dat je voor hetzelfde vergrijp in
het ene land wordt bestraft en in
het andere land vrijuit gaat. Har-
monisatie van het strafrecht is
bittere noodzaak", aldus de Duit-
se hoofdcommissaris.
Bönninghaus noemde het ge-
brek aan communiciatiemidde-
len als ander probleem voor
grensoverschrijdende criminali-
teitsbestrijding. „Bij achtervol-
gingen over de grenzen heen is
het bijvoorbeeld niet eens moge-
lijk om mobilofooncontact in
stand te houden. Daar zal toch
met spoed wat aan gedaan moe-
ten worden."

De minister kondigde wel aan°-at er nog strenger zal wordengecontroleerd op de verkoop vanhard- en softdrugs in coffee-

MAASTRICHT - Bedrijfster-
reinen, defensiecomplexen en
benzinestations waar sprake is
van meer of minder ernstige bo-
demvervuiling zullen zoveel
mogelijk vrijwillig en in eigen
beheer van de eigenaar of ver-
vuiler moeten worden gesa-
neerd. Dat is een van de meest
in het oog springende beleids-
punten in het ontwerp-bodem-
saneringsprogramma voor 1992,
dat gisteren door Gedeputeerde
Staten van Limburg is gepre-
senteerd.

Weigerachtig

dat GS te allen tijde kunnen uit
vaardigen.

De weigerachtige vervuilers van
hun kant zullen er in de nabije toe-
komst overigens terdege rekening
mee moeten houden dat zij de 'sa-
neringsdans' steeds moeilijker kun-
nen ontspringen. Naar verwachting
krijgt de provincie reeds in de loop
van volgend jaar de beschikking
over een extra instrument om de
vervuiler tot zulke 'vrijwilligheid'
aan te sporen. Dat nieuwe beleids-
wapen krijgt devorm van een bevel
tot bodemonderzoek of -sanering,

Duitsers moeten MER opstellen en inspraak geven

Alders trekt aan de bel
over bruinkoolwinning

Als logische consequentie van hun
beleidsvoornemen studeren GS mo-
menteel naarstig op de mogelijk-
heid om voortaan alleen nog die
verontreinigde lokaties met over-
heidsgeld te saneren waarvan de
eigenaar/vervuiler weigert mee te
doen aan zon vrijwillige schoon-
maakoperatie.

nemen, behoren vervuilde bedrijfs-
lokaties in Heythuysen, Weert, Voe-
rendaal en Schinveld. Een aparte
status hebben de grote, bijzondere
schoonmaakprojecten.
Daarvan worden het Lauraterrein
in Kerkrade, de voormalige auto-
wrakkenterreinen in Heerlen, Maas-
tricht en Weert, Haagen Chemie in
Roermond en de met zware metalen
verontreinigde lokaties in De Kem-
pen eveneens vanaf 1992 onder han-
den genomen.

Daarnaast staan er voor volgend
jaar alles bij elkaar ruim 280 - deels
oriënterende - saneringsonderzoe-
ken op stapel.

Als het ontwerp-saneringsprogram-
ma van GS na de vereiste inspraak-
ronde definitief is vastgesteld, kan
de provincie voor de uitvoering er-
van in 1992 in totaal 7,6 miljoen gul-
den tegemoet zien van het ministe-
rie van Vrom. De ontbrekende 3,2
miljoen zal door de betrokken ge-
meenten moeten worden opge-
hoest.

Tot de nieuwe saneringsoperaties
die GS volgend jaar ter hand willen

;l Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - Minister Hans Alders van Milieu heeft zijn
<1 se. mbtsgenoot Klaus Töpfer gewezen op de verplichtingn mvieu-effectrapportage (MER) uit te laten voeren over deorgenomen bruinkoolwinning in de buurt van de Limburg-grens. De Duitsers moeten tevens krachtens internationale
v%tr^r^en e Nederlandse burgers en overheden in de grens-
lij ee^ vroegtijdig informeren over voorgenomen projecten en
inspraakmogelijkheden geven.

heeft hierover kort geledenterl. ei §estuurd aan Töpfer. Ach-«i grond voor dit schrijven vormt
vin^n|erustheid bÜ z°wel het pro-oi*.I!bes,tuur als de Tweede Kamer
ler tt bruinkoolproject Garzwei-riL Gevreesd wordt dat uitvoe-
daLVan dltPr°Ject tot (een verdere)
Liriug van de grondwaterstand in

zal leiden. Dat heeft ondertuf.. i"*0»* verdroging van na-tuurgebieden tot gevolg.

Verplicht
ripr^!. vn£f aan TöPfer schTijtl Al-Sr r d^.rDu_.tsland krachtens een,4n"rSn bovendien verplicht isbrniJ^ 0p te stellen voor het&lprTet Dat raPP°rt moetX? 2 mak6

1
n Wat de (eventuele):i£jn gevolgen voor het milieu

aWf8 merkt Verder °P da* Duits-fin? Z!°h 6rtoe heeft verplicht, bijWProjecten met mogelijk belangrijke

grensoverschrijdende gevolgen de
autoriteiten en burgers in het bena-
deelde buurland al vroeg daarover
te informeren. Bovendien moeten
zij (indien gewenst) worden betrok-
ken bij de MER en inspraak heb-
ben.

Dit alles is vastgelegd in een inter-
nationaal verdrag. Hoewel dit ver-
drag nog niet in werking is getre-
den, heeft Duitsland een resolutie
ondertekend waarin wordt toege-
zegd de bepalingen uit het verdrag
nog voor inwerkingtreding toe te
zullen passen.

Töpfer heeft nog niet gereageerd op
de brief van zijn Nederlandse colle-
ga. In de Tweede Kamer werden
over dezekwestie ook gisterenweer
tijdens de behandeling van de be-
groting Verkeer en Waterstaat vra-
gen gesteld aan minister Maij-Weg-
gen. Zij zal die vandaag beantwoor-
den.

Groen Links
wil meer geld
voor spoorlijn

DEN HAAG - De fractie Groen
Links in de Tweede Kamer wil ex-
tra geld om de elektrificatie en ver-
dubbeling van de spoorlijn Nijme-
gen-Venlo-Roermond te versnellen.
Groen Links heeft hiertoe een wijzi-
gingsvoorstel op de begroting Ver-
keer en Waterstaat 1992 ingediend.
Volgens de huidige plannen zal de
aanpassing van de spoorverbinding
Nijmegen-Roermond uit geldge-
brek niet voor 2010 plaatsvinden.
Groen Links wil de benodigde mid-
delenverkrijgen uit de bijdrage van
het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat aan het Rijkswegenfonds.

Die bijdrage, diealleen voor de aan-
legvan wegen is bestemd, zou moe-
ten worden beëindigd en overgehe-
veld naar schonere vervoersmidde-
lenzoals het treinvervoer.

Over het wijzigingsvoorstel wordt
pas tegen Kerstmis gestemd. Er is
waarschijnlijk geenKamermeerder-
heid voor.

Groen Links eist
beëindiging van
nachtvluchten

Van onze Haagseredacteur

DEN HAAG - De fractie Groen
Links in de Tweede Kamer eist dat
met onmiddellijke ingang een einde
wordt gemaakt aan de nachtvluch-
ten vanaf Luchthaven Maastricht.
Aanleiding voor deze eis is de uit-
spraak van het Gerechtshof van
Den Haag, dat op 26 september be-
paalde dat die nachtvluchten on-
rechtmatig zijn omdat de staat heeft
verzuimd de wettelijk verplichte ge-
luidzonering rond de bestaande
noord-zuidbaan aan te brengen.
„De bestuurlijke arrogantie heeft
nu lang genoeg geduurd", riep het
Kamerlid Peter Lankhorst gisteren
uit tijdens de behandeling van de
begroting Verkeer en Waterstaat
1992. „Ik vraag de minister niet óf,
maar hoe zij gevolg geeft aan de uit-
spraak van het hof."

Wat Groen Links betreft houdt dat
dus een onmiddelijke stopzetting
van de nachtvluchten in, een besluit
dat waarschijnlijk het einde van de
Luchthaven zou betekenen.

Het Gerechtshof bepaalde echtei
ook dat de nachtvluchten weliswaai
onrechtmatig zijn, maar tevens dal
niet van het Rijk en de Luchthaven
kon worden verlangd er meteer
mee te stoppen. Het Hof riep de
staat wel op eindelijk voor een ge
luidszonering rond de noord-zuid
baan te zorgen.

In Z-Limburg minder
overheidspersoneel

Weg dan in Den Haag
" Staatssecretaris Wallage van onderwijs werd gisteren op het Technisch College Maasland in Maastricht
ontvangen meteen door leerlingen bereide koude lunch. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever

Eis van 4,5 jaar voor bruut geweld in drugscène

Antillianen folterden
voor drugs en geld

op 23 juli.Drie Antillianen, dringen
een woning van een Marrokaan aan
de Panneberg in Hoensbroek bin-
nen in de veronderstelling dat daar
40.000 gulden druggeld en een hoe-
veelheid drugs verborgen wordt
gehouden. De drie gewapende man-
nen voeren dan ook een waar
schrikbewind onder de de in totaal
zes aanwezigen in het pand.

De eigenaar wordt gedwongen te

MAASTRICHT - Zes mensen zijn
getekend voor hun leven. Niet al-
leen omdat brandende sigaretten op
hun gezicht of tong werden uitge-
drukt of met een schaar in hun oor'
werd geknipt, maar vooral vanwege
de angst van het uren lang in een
kamer worden vastgehouden onder
dreiging van wapens. Kort samen-
gevat een drama in de drugwereld
van Heerlen dat diepe indruk heeft
gemaakt. Gisteren stond een van de
drie verdachten in Maastricht te-
recht voor wat in vaktaal diefstal
met geweld en vrijheidsberoving
heet.

R. M. (27) uit.Rotterdam hoorde
daar ook officier van justitie mr
Smalburg 4,5 jaar celstraf en scha-
devergoedingen van 1500 gulden
voor viervan zijn slachtoffers eisen.
Zijn medeverdachte Martin R. is in-
middels uitgeleverd aan Curacao,
waar hij werd gezocht voor een
overval op Columbiaanse drugkoe-
riers en een straf van vele jaren
wacht. De derde verdachte is wel
bekend maar nog op vrije voeten.

Rechtbankpresident mrNolet schil-
derde uitvoerig de gebeurtenissen

bellen over het geld en de drugs. In
uiterste nood veroorzaakte de Ma-
rokkaan met de auto een botsing
Dank zij dit ongeluk wordt de poli-
tie in de zaak gehaald. De drie ver-
dachten wisten alsnog te vluchten.
Twee van hen konden enkele we-
ken later na goed speurwerk wor-
den gepakt. R. M. ontkende gisteren
"dat hij bij de gebeurtenissen was
geweest. Overigens moet het hof in
Den Haag uitspraak doen in een an-
dere zaak tegen M. en in die dood-
slagaffaire is ook nog eens vier jaar
cel tegen M. geëist.

Uitspraak over veertien dagen.

Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG -In Zuid-Lim-j^rg zijn in de periode, naar verhouding min-aer arbeidsplaatsen bij de rijks-
°verheid verdwenen dan in de

Wervend bezoek Wallage aan Limburgse scholen

'Sterke plaats katholiek
onderwijs belet fusies'

die vorm van bijzonder onder-
was op peil te houden. Het afge-
lopen jaar zi_n veertig brede
scholengemeenschappen tot
stand gekomen. Limburg heeft
daar geen aandeel in.

Verkeersongeval
eist derde
slachtoffer

ELPEN - De 69-jarige mevrouw)[^ )*}e}en uit Grathem is dinsdag-
( 0^c , lnnet ziekenhuis van Tilburg
Van

en aan de verwondingen
K-i een ernstig verkeersongeval in

Zij zat in dezelfde wagen
e„lann zich ook het verongelukte

Vond aai" Nievei"geld uit Keipen be-
an de twee inzittendenvan de an-

ken aUt° die bi-" de b°tsing betrok-n was, is één persoon ter observa-Ue opgenomen.

regio Den Haag. Terwijl in Lim-
burg het aantal volledige banen
in ten opzichte van 1986 afnam
met 7,3 procent, bedroeg die da-
ling in de regio Den Haag 9,9
procent.

Dat blijkt uit een voortgangsrappor-tage van minister Dales van Bin-
nenlandse Zaken over de afslan-king bij de rijksoverheid.

In het noorden van het land nam
het aantal banen bij de rijksdien-
sten procentueel het minste af: met5,7 procent. In de rest van het land
bedroeg de daling 7,9 procent. Con-
crete aantallen banen worden nietgenoemd.

In de gesprekken poogde Walla-
ge de scholen te werven voor de
fusiegedachte. Beide (lagere) be-
roepsopleidingen brachten ech-
ter hun sterke aarzeling naar
voren over fusies met havo/vwo-
instellingen. Enerzijds omdat ze
zich alleen sterk genoeg achten,
anderzijds omdat men bij het ho-
gere voortgezet onderwijsweinig
enthousiasme voor samenwer-
king aantreft.

Opvangen
In Zuid-Limburg (en met name
Heerlen) betreft het zogenoemde
PNL-banen, bedoeld om de gevol-
gen van de mijnsluitingente helpen
opvangen. Daarom werd een aantal
rijksdiensten, zoals ABP, CBS en
Defensiekantoor naar Zuid-Lim-
burg 'gespreid.

In Zuid-Limburg verdwenen de af-
gelopen vier jaar onder meer vijftig
banen bij het Voedselvoorzienings-
In- en Verkoopbureau van het mi-
nisterie van Landbouw.

GELEEN - De vorming van bre-
de scholengemeenschappenkan
in Limburg gedwarsboomd wor-
den door dekrachtige positie die
het katholieke onderwijs hier in-
neemt. Dat zei staatssecretaris
Jacques Wallage van onderwijs
gisteren tydens een werkbezoek
aan de provincie. Hij verwees
naar fusieprocessen in andere
delen van Nederland, waar pro-
testants-christelijke scholenvan-
uit een minderheidspositie snel
tot concentratie zijn overgegaan,
om het voorzieningenniveau van

„Ik acht het niet onmogelijk dat
ik medio volgend jaar aan de
Tweede Kamer om nieuwe wet-
telijke instrumenten zal vragen,"
zei hij gisteren in Geleen.
Machtsmiddelen wilde hij die in-
strumenten niet noemen. „Scho-
len moeten zelf het voordeel zien
van fusie."

De regering poogt de vorming
van scholengemeenschappen
waarin alle onderwijsvormen
van lbo tot vwo verenigd zijn te
stimuleren door het aanbieden
van meer arbeidsplaatsen aan
dat soort scholen en ze voor te
trekken bij het plegen van
nieuwbouw. Wallage voorziet
echter dat die maatregelen niet
voldoende zijn.

Stimuleren

systeem biedt met ingang van
1993 aan 12 tot 15-jarigen een
vrijwel uniform vakkenpakket.
Wil dat systeem slagen, dan moe-
ten er na die eerste jarenvolledi-
ge doorstroommogelijkheden
zijn, zonder de drempel van een
gedwongen verhuizing naar een
andere school(organisatie).

Wallagevindt concentratie in het
voortgezet onderwijs noodzake-
lijk om de basisvorming goed uit
tevoeren. Dat nieuweonderwijs-

„Het risico bestaat dat men in
Limburg wat makkelijker denkt
over de noodzakelijke samen-
werking, omdat de identiteit van
het bijzonder onderwijs niet op
het spel staat," aldus Wallage,
die onder andere het Technisch
College Maasland in Maastricht
en de Don Bosco scholenge-
meenschap in Geleen bezocht.

k.. Vervolg van pagina 1- „Het is natuurlijk
|^n enorm bedrijf, daarom controle-
Va regelmatig. Ook op verzoek;ödn de Raad van Bestuur," vertelt
hn r rU^s ' waarnemend districts-
°otd van de Arbeidsinspectie inf^aastricht.Vol!. hebben zaken ontdekt die nietoiaoen aan de minimumeisen die

j? ln de Arbo-wet gesteld worden,

sit ontstaan geen levensgevaarlijke
iv t3tles en daarom kan iedereen
im

g bliJven doorwerken. Maar er«oet natuurlijk wel het een en an-stf ,Yeranderen om de arbeidsom-
'andigheden weer aanvaardbaar te'naken." De Arbeidsinspectie heeft

■p uitgebreid rapport van haar be-vindingen naar de Raad van Be-zuur van het AZM gestuurd. Vol-
aonJ een woordvoerder van het

ziekenhuis is dit stuk
.middels wel gearriveerd, maar"eeft de Raad van Bestuur nog niet
rf Jnogelijkheid gehad zich eroverbuigen en kan daarom nog geencommentaar worden geven.

Arbeidsinspectie:
'Iedereen kan
doorwerken'

(ADVERTENTIE)

NÜ 5,-kortikgöpT
r

COMPLIMENT-SUPS

WWm-___________M___-fMÊËM COMPLIMENT DE SUPERSLIP IN TOPVORM.

(ADVERTENTIE)

INDUSTRIEEL
Meer dan 25.000 produkten voor

industrie en bouwwereld
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DIT WEET^EIGENLIJK U
ALLEEN HET BEST.

Niets is persoonlijker dan definitief afscheid moeten nemen van een geliefd persoon.
En eigenlijk weet ook u alleen het beste hoe zon moment gestalte moet krijgen.

Lindeman kan u wel vertellen hoe wij als professioneel uitvaartadviseur
een begrafenis of crematie perfect verzorgen.

Daarbij houden wij in alle opzichten rekening met uw persoonlijke ideeën en wensen.
Laat u eens informeren over de mogelijkheden die onze uitvaartcentra bieden.

" Maak eens een afspraak met een van onze adviseurs.
In een rustig gesprek kunt u het beste met onze dienstverlening kennismaken.

fOJ\ lindeman
Stationsstraat 6, Spoorsingel 4, Einderstraat 53,
6372 GS Landgraaf, 6412 AA Heerlen, 6461 EM Kerkrade,
Tel. 045-313197 Tel. 045-724808 Te1.045-463141

Oekraïne en Moldavië
bij economisch verdra

Van onze correspondent

MOSKOU - De Oekraïneen Molda-
vië gaan toch economisch samen-
werken met acht andere Sovjet-
republieken. Met enig ceremonieel
tekenden de Oekraïnse premier Vi-

Jeltsin verbiedt
communistische
partij Rusland

MOSKOU - De communistische
partij van de Sovjetunie is definitief
verboden in de Russische Federa-
tie. Het partijbezit is staatseigen-
dom geworden. Hiertoe heeft de
Russische president Boris Jeltsin
gisteren per decreet besloten, zo
meldde het Sovjet-pesbureau
TASS.
Het decreet werd uitgevaardigd aan
de vooravondvan deverjaardagvan
de Oktoberrevolutie, op 7 novem-
ber. Voor het eerst zal er dit jaar
geen parade worden gehouden op
het Rode Plein in Moskou en zal het
balkon op het Lenin-mausoleum
leeg blijven.
Jeltsin had de partij al opgeheven
vlak na de augustus-coup tegen
Sovjet-president Michail Gorbats-
jov. Deze stapte kort daarop op als
partijleider enriep departij op zich-
zelf op te heffen en zijn bezittingen
over te dragen aan de staat.
Het verbod betekent dat 'de partij
niet meer bestaat en niet meer zal
bestaan', aldus een lid van de wet-
gevende commissie van het Russi-
scheparlement.
In zijn decreet stelt Jeltsin dat zo-
lang de partij bestond er geen ga-
ranties waren dat er niet opnieuw
een staatsgreep zou plaatsvinden.
De Russische president verklaarde
tegenstander te zijn van vervolging
van Russische burgers wegens lid-
maatschap van de Sovjet- of Russi-
sche communistische partij.

told Fokin en zijn MoldaviscW
lega Valeri Moervaski gistere
het Kremlin het 'Verdrag ove
Economische Unie' dat de an
republieken twee weken gell
ratificeerden.

Fokin had eerder op de da.
groene licht gekregen van hel
krainse parlement. De omme?
van Kiev betekent een sue*
voor Sovjet-president Gorbat
gisteren eveneens bij de cereiï
in het Kremlin aanwezig. Go!
jov heeft herhaaldelijk gezegd
een nieuwe Sovjet-federatie zd
Oekraïne, na Rusland de grc
republiek, ondenkbaar is.
Het Oekraïnse parlement hield
ter een stok achter de deur
volksvertegenwoordiging zelf
het verdrag pas ratificeren als ó
pende onderhandelingen ovei
derdelen van het economi
Unieverdrag - en daar zitte
hangijzers tussen als een dou
unie, centraal banksysteem
schuldenregeling - voor deze 'bliek gunstige resultaten het
opgeleverd.

Deze handelwijze vloeit voort u
zeer nationalistische campagne
in de republiek worden geV'
met het oog op het referendum
volledige onafhankelijkheid <■
december.

Tegelijk met deze volksraadpl*
worden presidentsverkiezingen
houden. De huidige parlem'
voorzitter Kravtsjoek, voorn
leider van de nu verbannen
kraïnse Communistische Partij'
in de opiniepeilingen straatlef
voor op zes andere kandidaten.

Nu Moldavië en de Oekraïne
bij de economische Unie heï
aangesloten, blijft alleen het k)
Georgië buiten het samenwerk^
verband. De drie Baltische i*
blieken hebben zich al geheel
de Sovjetunie afgescheiden.

Samenwerking openbar
orde in Limburg-zuid
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - MinisterDales van
Binnenlandse Zaken en burgemees-
ter Houben van Maastricht hebben
gistermorgen een overeenkomst ge-
tekend voor een samenwerkingspro-
jectvoor openbare orde en veiligheid
voor de regio Limburg-zuid.

Minister Dales deed dit in Den Haag
en burgemeester Houben in Maas-
tricht tijdens een congres over de
beheersbaarheid van de drugproble-
matiek in de Euregio Maas-Rijn. De
minister lichtte het project nader toe
via een directe beeldverbinding.

Volgens haar ontstaat dank zij de
overeenkomst in de regio Limburg-
zuid een coördinatie van uitvoerende
diensten: politie, brandweer en ge-
meentelijke dan wel districtsgezond-

heidsdiensten. Naast deze integl
van uitvoerende diensten ontsta^
yens een bestuurlijke coördi'
onder leiding van de burgeme*
van Maastricht.

Minister Dales sprak de hoop ui'
de regio Limburg-zuid vaart ac
het project zal zetten zodat het'
1993 afgerond zal zyn en een V
beeldfunctie kan vervullen voor
dere regio's in Nederland. Voo'
uitvoering van het project heeft'
ministerie vyf ton ter beschik!
gesteld. I«

Dales ziet in de samenwerking1
goede mogelijkheid om te kome*1
een betere grensoverschrijd^
coördinatie tussen deregio Limb1
zuid en de Belgische en Duitse <t
sten op het gebied van openbare
de en veiligheid.

PvdA en D66
tegen duurder

buskaartje
DEN HAAG - De PvdA- en
D66-fracties in de Tweede Ka-
mer zijn tegen extra verhogingen
van de tarieven van het stads- en
streekvervoer.
Als de efficiëncy-operatie bij de
vervoersbedrijven (om de be-
zuingingen van 102 miljoen gul-
den op te vangen) onvoldoende
oplevert, moet minister Maij het
geld putten uit het budget voor

de combi-kaart, zo menen zij. #
de combi-kaart gaat het om ei
plan om automobilisten kortH*
te geven op het openbaar v^1voer.

PvdA-woordvoerder Van GijZ*
zei gisteren op de eerste dagv^
de behandeling van de begrotirf
van het ministerie van Verke^
en Waterstaat 'geen warme g.
voelens te krijgen' van extra t*
riefsverhogingen. Het potje vo<*
de combi-kaart was 420 -_\'\_o&
gulden groot.

De minister heeft al 150 miljo^
gulden daaruit gehaald om be
zuinigingen op te vangen.

_>

NAVO bezorgd over
toestand Sovjetunie
Van onze correspondent

ROME - De NAVO-bondgenoten
maken zich in toenemende mate
zorgen over de ontwikkelingen in
de Sovjetunie. De onzekerheid over
wat er met de samenhang tussen de
republieken gaat gebeuren en de
daaruit volgende instabiliteit, zijn
voor de NAVO-landen reden om de
gebeurtenissen in de Sovjetunie
nauwlettender te gaan volgen.
Op voorstel van de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken

Baker zullen de NAVO-ambassa-
deurs in Brussel de komende tijd
vaker over de situatie in de Sovjet-
unie praten. De NAVO-raad wordt
daartoe met experts uit de hoofdste-
den uitgebreid. De NAVO-top in
Rome zal ook een speciale verkla-
ring over de Sovjetunie uitgeven.
De Amerikanen hebben daarom ge-
vraagd, en hoewel met name Frank-
rijk er niet veel voor voelt, zal zon
verklaring er wel komen. Daarin
zullen de NAVO-landen een aantal
richtlijnen uitstippelen voor de be-

trekkingen met de uiteenvallende
Sovjetunie. Het gaat daarbij met na-
me om de vraag wie het gezag over
het militaire apparaat heeft.

De NAVO is verontrust over een
mogelijke situatie waarbij de repu-
blieken de beschikking krijgen over
kernwapens. Er zal een oproep wor-
den gedaan aan de Sovj et-autoritei-
ten om de verspreiding van wapens
onder de republieken tegen te gaan.
Kernwapens mogen geen onder-
werp worden van onderhandelin-

Achttien kandidaten
buuttetitel Limburg

ROERMOND - Voor de voor-
wedstrijden in Maasniel, Nun-
hem en Hulsberg voor de
Limburgse buuttetitel hebben
zich achttien kandidaten aan-
gemeld.

In Maasniel treden op 15 no-
vember achtereenvolgend op:

Hans Caris (Nederweert); Maa-
snieter Vaassen (Beegden);
Wiel Storms (Montfort); Bert
Schoenmakers (Roermond);
Jan Geraedts (Roermond-
Asenray) en Ger Frenken (Rog-
gel).

In Nunhem, waar op 16 no-

vember de tweede wedstrijd is,
is de volgorde: Jan Coenders
uit Grubbenvorst; Wiel Kna-
pen uit Nederweert-Eind; Lei
Steeghs uit Horst-Amerrica;
Wiel Hermans uit Venlo; Ed
Knops uit Sevenum en Pierre
van Helden uit Melderslo.
In Hulsberg, op 18 november,
bijt Tjeu Houben uit Holturn
de spitsa af en komen Paul
Maassen uit Geulle; Sjef Ha-
bets uit Maastricht; Jo
Adriaans uit Maastricht, Annie
van Hattum uit Geleen en Har-
rie Erkens uit Hoensbroek aan
de beurt.

gen met de repubblieken, aldus
NAVO-kringen.
Voorts benadrukken de NAVO-lan-
den het recht van zelfbeschikking
van de Sovjet-volkeren, dat de rege-
ringen democratisch gekozen moe-
ten worden, dat de bestaande gren-
zen moeten worden gerespecteerd
en veranderingen alleen mogen
plaatsvinden in overleg. De NAVO-
landen zullen ook hun bereidheid
uitspreken de Sovjets te helpen bij
het omvormen van hun defensie-
industrie tot een civiele industrie.
De reden voor de zorg heeft alles te
maken met de gebeurtenissen in
Joegoslavië. Als Joegoslavië defini-
tief uiteenvalt en het zou komen tot
een internationale erkenning van de
diverse republieken, dat zou zon
proces ook in de Sovjetunie tot
stand kunnen komen. Daarom drin-
gen de NAVO-landen er bij de par-
tijen in de Sovjetunie op aan zich zo
terughoudend mogelijk op te stel-
len.

Studieprijs voor
medewerker RL
MAASTRICHT - Medicus dr Eddy
Houwaart, docent aan de Rijksuni-
versiteit Limburg in Maastricht,
heeft van de Amsterdamse stichting
Praemium Erasmianum een studie-
prijs van 7500 gulden gekregen voor
zijn geschiedkundige proefschrift
over een groep artsen die tussen
1840 en 1890 medischepraktijken in
verband ging brengen met maat-
schappelijke problemen.
Houwaart promoveerde in april van
dit jaar. Hij beschrijft hoe de groep
'hygiënisten' medische theorieën
aanpaste naar aanleiding van acute
problemen, zoals de vele cholera-
epidemieën in de 19e eeuw.

Nieuwe organisatie
natuurbescherming

Van onze verslaggever

MEIJEL - Limburg heeft er een
natuurbeschermingsorganisatie bij:
de Stichting Behoud Natuur en
Leefmilieu (SBNL). Door de andere
organisaties wordt deze nieuweloot
een beetje met de nek aangekeken,
omdat ze is ontsproten uit de jagers-
wereld.

Maar de SBNL wint snel terrein.
Tien jaar geleden had de stichting
nog weinig gebieden in beheer. In-
middels is dat 6000 hectare en on-
langs kreeg de stichting eerste voet
aan de grond in de provincie Lim-
burg.
De vier en een halve kilometer lan-
ge Helenavaart, eens gegraven voor
de ontsluiting van de Peel als turf-
wingebied, tussen Meijel en Deur-
ne, werd aangekocht. Een gebied
van 22 hectare, dat volgens deputé
Piet Hilhorst een belangrijke 'step-
ping stone' is in de ecologische in-
frastructuur van Noord-Limburg.
Het natuurgebiedje vormt in feite
een 'snelweg' voor plant en dier tus-
sen de Mariapeel en de Deurnese-
peel.

Duur
Het blijft nietbij dezeaankoop. Nog

voor het einde van dit jaar wil de
SBNL tachtig hectare zogeheten
kleine landschapselementen in de
gehele provincie Limburg overne-
men van Staatsbosbeheer. Dit be-
treft relatief kleine gebieden die
voor Staatsbosbeheer niet interes-
sant genoeg zijn om te beheren, of
waarvan het beheer te duur is. De
SBNL wil juist door de inzet van
belanghebbenden in het gebied
zoals jagers, sportvissers, imkers,
bosbouwers en boeren, het beheer
en onderhoud regelen en daarmee
zo goedkoop mogelijk houden.

Direkteur ing. J. Damen van de
SBNL, kantoor houdend in Wijk bij
Duurstede, kondigt aan dat de
stichting daarnaast momenteel nog
in onderhandeling is over de over-
dracht van een tweede, groter na-
tuurgebied in Limburg. Welk dat is,
wilde hij gisteren niet meedelen.
Hilhorst merkte gisteren bij de pre-
sentatie van het beheersplan voor
de Helenavaart op dat de SBNL
nogal gevoelig ligt bij andere na-
tuurbeschermers en de vraag rijst of,
de provincie wel gebieden aan deze
stichting in beheer en onderhoud
moet geven.

„De provincie heeft in elk geval
geen bezwaar tegen de komst van

de SBNL. Integendeel, ik denk *de stichting iets toevoegt aan \bestaande natuurbeheer," aldus'
deputé.

Informatie over
mishandeling
van kinderen

HEERLEN - Onder het mo'
'Over sommige geheimen moet
praten' is dit najaar de landeÜJ'
campagne van de kinder- en jeu.1telefoons tegen kindermishandeli'
van start gegaan. In het kader da»
van is in bh'na alle Limburgse l
bliotheken een informatiesta"1
over dat onderwerp ingericht vö 1
kinderen van 8 tot 16 jaar.

De twee kinder- en jeugdtelefo*1
voor Zuid-Limburg en Noord- *Midden-Limburg doen aan de &é
mee. Het speciale nummer van \kindertelefoon is 06-8400 (tussen
en 20 uur), maar ook het gewol;
nummer (045-719944) kan gebel
worden.

Limburgs Dagblad

TOTALE OPHEFFINGS-
UITVERKOOP!!!

LEDERMODE
Rijksweg C. 20, Geleen

SUÈDE, LEDER EN
LAMSVACHTKLEDING

met GRANDIOZE

KORTINGEN
tot 50%

De speciaalzaak met 40-jarige ervaring in
SUÈDE-, LEDER- EN LAMSVACHTKLEDING

LEDERMODE
Rijksweg C. 20, Geleen, 046-745580

Aanvang opheffingsuitverkoop donderdag 7 november.
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BERICHT AAN ONZE VERBRUIKERS
Met ingang van 8 november 1991 heeft het
Energiedistributiebedrijf Roermond een nieuw
telefoonnummer. U kunt ons dan bereiken
onder telefoonnummer: 04750-99555.
Ons storingsnummer blijft: 04750-15656.
NV ENERGIEDISTRIBUTIEBEDRIJF ROERMOND
n _._._KOStDUS 1215
6040 XE Roermond
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PPOFÏrï AT"KUf ItlAl
,T scHARRELHÖFKE

Speciaalzaak voor
dooP- en bruidsuikers

Hoofdstr. 10 - Amstenrade
Telefpon: 04492-1447

Openingstijden: don.-vnjd.-zat.
of na tel. afspraak.

' -— -*

officiële mededelingen
GEMEENTE BORN

Openbare bekendmaking
ex art. 19A W.R.O.

De burgemeester van Bom maakt
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 22 van de Wet op de ruimtelij-
ke ordening bekend dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 28
oktober 1991 heeft besloten te ver-
klaren dat het navolgende in voor-
bereiding is:
een partiële herziening van het be-
stemmingsplan Hondsbroek voor
een perceel, kadastraal bekend ge-
meente Bom, sectie F nummer 2994
(ged.) en plaatselijk bekend als Jan
van Salmstraat 3te Bom t.b.v. de
bouw van een kinderdagverblijf.
Voorts is bepaald dat vorenom-
schreven voorbereidingsbesluit met
ingang van 8 november 1991 in wer-
king treedt.
Het besluit met bijbehorende teke-
ningen ligt vanaf vermelde datum
ter gemeentesecretarie, kamer 1.37
(Kasteelhof 1 te Bom), voor een
ieder ter inzage.

Bom, 7 november 1991
De burgemeester voornoemd,
P.L.H. Cremers

I GEMEENTE ECHT
VOORBEREIQINGSBESLUITDe Burgemeester van de gemeente

Echt maakt ingevolge artikel 22 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat de Raad der gemeente
in zijn openbare vergadering van 31
oktober 1991 besloten heeft te ver-
klaren, dat een partiële herziening
wordt voorbereid van het bestem-
mingsplan „Echt-Centrum" voor
wat betreft het perceel kadastraal
bekend als sectieK no. 158 gelegen
aan hoek Peijerstraat/Graaf een en
ander ten behoeve van het oprich-
ten van een restaurant met 4 boyen-
woningen.
Het betreffende voorbereidingsbe-
sluit treedt in werking op 8 novem-
ber 1991 en ligt met bijbehorende
overzichtstekening vanaf laatstge-
noemde datum voor een ieder ter
inzage op kamer 2.09 van het Stads-
kantoor, Nieuwe Markt 55 te Echt
en wel op de dagen dat het kantoor
voor publiek geopend is van 09.00
uur tot 12.30 uur.
Echt' 7 gember 1991

De Burgemeester voornoemd,
Mr. L.H.F.M. Janssen

Dankbetuiging
Uw troostende woorden en condoleances, uw bloe-
men en h. missen en de grote deelname bij de be-
grafenis na het zo plotseling overlijden van mijn
lieve man, onze dierbarevader en opa

Toon Lassauw
hebben ons gesterkt en veel steun gegeven, waar-
voor wij u hartelijk danken.
Een speciaal woord van dank aan het Koninklijk
Heerlens Mannenkoor St. Pancratius, dat op een
bijzondere en gevoelvolle wijze de h. mis en uit-
vaart van hunkoorlid en vriend heeft opgeluisterd.

Mevrouw M. Lassauw-Scheepers
kinderen en kleinzoon

Heerlen, november 1991
De plechtige zeswekendienst die doorzijn zangers-
vrienden het Heerlens Bruidskoor wordt verzorgd,
zal worden gehouden op zaterdag 9 november a.s.
om 18.30 uur in de parochiekerk de H. Moeder An-
na te Bekkerveld, Heerlen.

Op 10 november a.s. is het een jaargeleden datwij
afscheid moesten nemen van onze moeder en
grootmoeder

Maria
Scheepers-Kusters

De eerste jaardienst ter nagedachtenis zal worden
gehoudenop zondag 10november a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk St. Lambertus te Oirsbeek.

Kinderen en kleinkinderen

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

ZefKurvers
"willen wij u langs deze weg onze oprechte dank
zeggen.

M. Kurvers-Vliegen
kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 10 november 1991 om 10.00 uur in de

"parochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg.

Groot is de leegte die je achterliet
Mooi zijn de herinneringen die blijven

De plechtige eerste jaardienstvan mijn lieve echt-
genoot, vader, schoonvader en onze grootvader

Alphons Jaminon
zal plaats hebben op zondag 10 november a.s. om
11.30 uur, in de parochiekerk H. Past. van Ars te
Hopel-Eygelshoven.

M. Jaminon-Waelen
kinderen en kleinkinderen

Bij het overlijden van mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Martin Fraats
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

Mevrouw A.M.H. Fraats-Erkens
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 10 november as. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van Onze Lieve Vrouw van de Heilige
Rozenkrans te Treebeek.

Bestuur, directie en personeel van het College Sit-
tard hebben met leedwezen kennis genomen van
het overlijden van onze oud-leraar L.O.

Pierre Heidens
Hij zal als 'n prettige en collegiale docent in onze
herinnering blijven. Zijn echtgenote en kinderen
wensen wij veel sterkte toe.

Sittard, 5 november 1991

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

Maria Johanna
Hubertina

Speetjens-Huynen
De eerste jaardienst zal gehouden worden op zon-
dag 10 november 1991 om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Remigius te Slenaken.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het plotselinge overlijden van onze medewerker

Frans Daemen
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte toe.

ZOL - Buitenbedrijven
Afd. Cultuurtechniek

t Pieter Ramakers,63 jaar, echtgenoot van Anny
Dahmen, Deemselstraat 12, 6041 KR Roermond.

Zaterdag 9 november 1991 vindt om 13.30 uur de
crematie-plechtigheid plaats in het crematorium,
Somerenseweg 120 te Heeze (N.BR.). Gezamelijk
vertrek om 12.00 uur vanaf het woonhuis in de
Deemselstraat naar het crematorium.

tCor Knuijt,67 jaar, echtgenoot van Leny Wol-
ters, Bachstraat 66, 6044 SN Roermond. Over-

eenkomstig de wens van Cor heeft de crematie in
stilte plaatsgevonden.

Donderdag 7 november 1991 " 12



bioscopen
HEERLEN

Royal: Thelma and Louise, do
18.15 en 20.30 uur. Rivoli: Out
for justice, do 18.45 en 20.45 uur.
Maxim: Dying young, dag. 18.30
en 20.45 uur. H5: Terminator 2,
dag. 14.30 18 en 21 uur. Robin
Hood; prince of thieves, dag. 14
18.15 en 21.15 uur. Intensive Ca-
re, dag. 14 19 en 21.15 uur. Ano-
ther You, dag. 19 en 21.30 uur,
do ook 14 uur. The naked gun 2
1/2, dag. 19 en 21.15 uur, do ook
14 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag.
18.30 en 21.15 uur. Dying young,
dag. 18.30 en 21.15 uur. Prospe-
ro's books, dag. 18.30 en 21.15
uur. Intensive care, dag. 18.30 en
21.15 uur. Ciné-K: Regarding
Henri, dag. 21.15 uur. Cinema-
Palace: Terminator 2, dag. 20.30
uur. Robin Hood; prince ofthie-
ves, dag. 20.45 uur. Another You,
dag. 129.15 en 21.30 uur. Lumiè-
re: La vie et rien d'autre, dag.
20 uur. Dochters van de Nijl,
dag. 21 uur. De Provincie, dag.
22 uur.

GELEEN
Roxy: Terminator 2, dag. 20.30
uur. Studio Anders: Robin
Hood; prince of thieves, dag.
20.30 uur.

SITTARD
Forum: Terminator 2, dag. 20.30

Iuur. Regarding Henri, dag. 20.30
I uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Terminator
2, dag 20.30 uur. The naked gun

: 2 1/2, dag 20.30 uur.

ROERMOND
; Royal: Terminator 2, dag. 20.30
uur. Royaline: Robin Hood;

:prince of thieves, dag. 20.30 uur.f Filmhuis Roermond: La captive
f du desert, do 20.30 uur.
_■ . .■_■_■ ...

In de theaters
HEERLEN:
- do. 7/11: Adèle Bloemendaal met haar
soloprogramma 'Adèle op de Orinoco'.- vr. 8/11: Scapino Ballet Rotterdam
met balletten van Christe, Debrock en
Wubbe.- vr. 8/11: bluesconcert door Rien ne va
Plus (20.30 uur).
- za. 9/11: RO Theater met 'Tartuffe',
een komedie van Molière.- zo. 10/11: educatief concert met Leon
Bosch, soloklarinettist Nederlands Phil-
harmonisch Orkest (12 uur).- zo. 10/11: het zang- en dansensemble
Gurdzaani uit Georgië en het Limburgs
Kozakkenkoor Cantus ex Corde.
- di. 12/11: het Zuidelijk Toneel speelt
'Toch zonde van die hoer' van John
Ford.

KERKRADE:
- vr. 8/11, za 9/11 en zo 10/11: toneelver-
eniging Excelsior met de musical 'Sjies
in de boks.
- vr. 8/11 (19-20 uur), za 9/11 (14-22 uur)
en zo 10/11 (11-18 uur): kunst- en antiek-
beurs (Rodahal).
- di. 12/10: Georgisch Ensemble met
folkloristische dans.- wo. 13/11: Amsterdam Wind Orche-
stra onder leiding van Heinz Friesen,
solist Walter Boeykens.

MAASTRICHT:
- do. 7/11: 'Sterke benen', een muzikale
lezing met oa Marjan Berk.- vr. 8/11: 'Schuld en Boete', toneelbe-
werking van de roman 'Misdaad en
Straf van F.M. Dostojevski door het
Haarlems Toneel.- vr. 8/11: het Amsterdams Kleinkunst
Festival met diverse artiesten (23 uur).
- zo. 10/11: jeugdvoorstelling 'De Roos
van Cerzeto', door Herwig de Weerdt
(14.30 uur).- di. 12/11: kamermuziek door het rei-
zend muziekgezelschap onder leiding
van Christiaan Bor. Programma: Mo-
zart, Strauss en Tanejev.- wo. 13/11: 'Kabardinka', folklore door
een dansgezelschap uit Kaukasië.
- wo. 13/11: lunchconcert met Berent
Korfker, viool en Kana Yamaguchi, pia-
no (12.30 uur).

SITTARD:
- vr. 8/11: het Limburgse kozakken-
koor Cantus ex Corde in samenwerking
met Gurdzaani met zang en dans uit
Georgië.
- zo. 10/11: Momix Modern Dance Com-
pagnie.- di. 12/11: 'En ik dan?', blijspel van
Annie M.G. Schmidt.

ROERMOND:
- do. 7/11: het Zuidelijk Toneel met
'Toch zonde van die hoer' van John
Ford.- vr. 8/11: Adèle Bloemendaal met haar
soloprogramma 'Adèle op de Orinoco'.- zo. 10/11: 'Draken bestaan!', een fami-
lievoorstelling door theater Taptoe (van-
af 6 jaar, 14.30 uur).
- ma. 11/11:kamermuziek met het Giot-
to Ensemble.- di. 12/11:Cuadro Flamenco concert.- wo. 13/11: 'Morgenster', jeugdtheater
door Martin Mens (8-12 jaar).

WEERT:

- vr. 8/11: 'Joost mag het weten', blij-
spel met Piet Bambergen, Rudi Falken-
hagen en anderen (20.15 uur).
- za. 9/11: Torn Oosterhuis in zjjn one
man musical 'De grote doorbraak van
Charlie de Boer', een modern ridderver-
haal (20.15 uur).
- di. 12/11: Georgische zang- en dans-
groep Gurdzaani samen met het Lim-
burgse Kozakkenkoor Cantus ex Corde
(20.15 uur).- wo. 13/11: Hans Sibbel en Dolf Jansen
in '2 keer rieleksen voor 1 geld' (20.15
uur).

AKEN:
- zo. 10/11: de musical 'La Cage aux
Folies' (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen alle
voorsteüinaen om 20.00 uur.

Man verdacht van
doden schoonzoon

AKEN - Op verdenking van moord
is de 61-jarige Wilhelm R. gisteren
voorgeleid aan de Akense officier
van justitie. R. wordt er van ver-
dacht zijn schoonzoon, de 36-jarige
verkoper Horst van R. uit Würselen
van het leven te hebben beroofd.

Het vermoedelijke moordwapen
werd gevonden, maar het motief
voor de moord is nog niet bekend.
Het verhoor van de verdachte, die
nog niet heeft bekend, duurt nog
voort.

1 Zeshonderd meter onder de
it ond liggen zon tweehonderd

* fT a{}nen °P grijze paardedekens
i lcrit naast elkaar. Een warme,I Vochtige wind blaast door gang,
SI waardoor zij constant op de
1 J-ocht liggen. Ondanks deze

luchtverversing' hangt er een

" f^uffe, bedompte geur. Felge-
U Kleurde veiligheidshelmen ste-
Jf Ken af bij de grauwe omgeving.
I m een hoek wordt druk gedis-
d cussieerd, terwijl anderen een
l Kaartje leggen.

De directie van Sophia-Jacoba
vindt de staking zinloos. Maar
ook zij wil de Sophia-Jacoba zo
lang mogelijk open houden. „Het
probleem is, dat we niet veel
kunnen doen," zegt de voorlich-
tervan het bedrijf, Anton Lütke-
meier. „We kunnen alleen maar
vragen. Jammer genoeg hebben
we een zeer slechte onderhande-
lingspositie. Hoe langer we de
tijd krijgen om af te bouwen des
te beter is dat. Je hebt dan meer
tijd om de mensen af te laten
vloeien en om te scholen."

Zinloos

naar Berlijn te verhuizen, maar
10 miljoen voor de Sophia-Jaco-
ba kan er niet vanaf', zegt een
oudere mijnwerker verontwaar-
digd.

" De stakende koempels zitten in de tochtige ondergrondse gangen van de Sophia Jacoba om de mijn kost wat kost open te
houden. Foto: JEROENKUIT

»De stemming is goed," zegt een
woordvoerder optimistisch.«Laar wanneer de koempels zelfaan het woord komen, hoor jeduidelijk andere geluiden. „Het
«. etn verloren zaak. We zijn hetslachtoffer van een politiek spel-de, zegt Ralf Mühlenberg (26).«y werkt 7 jaar in de mijn en isaaar best tevreden mee. „Ze zeg-gen dat we ander werk aangebo-den krijgen, wanneer de boel
"er dicht gaat, maar zekerheidgeven ze niet. Wat schiet je er-mee op als je een baan in hetKoergebied krijgt. Dan moet je
minstens 4 uur per dag rijden,dat gaat toch niet."

Reberg wordt uitgemaakt voor
pessimist. „De mijn mag en kan
voorlopig niet dicht. Daar moe-

Het is niet de eerste keer dat de
koempels actie voeren voor het
behoud van hun mijn. Maar vol-
gens Klaus Reberg, die al 18 jaar
ondergronds werkt, is de stem-
ming beduidend anders dan bij-
voorbeeld twee weken geleden,
toen ongeveer zeshonderd man-
nen aan een ondergrondse zitsta-
king meededen. „Het gaat er nu
alleen nog om een datum vast te
stellen wanneer de boel dicht
gaat, Wildenrath kunnen we ver-
geten." Deze woorden brengen
een flinke discussie op gang.

Zonder Wildenrath kan het be-
drijf, met een jaarproduktievan
1,6 miljoen ton, hooguit nog vijf
jaar verder. Aanstaande maan-
dag verwacht men een definitief
besluit van de regering. De uit-
slag is eigenlijk al bekend. Geen
geld, dus de Sophia-Jacoba moet
dicht. De mijnbouw wordt in

werkloosheidsprobleem nog
steeds niet opgelost. Zoiets
hangt ons nu ook boven het
hoofd. Van de problemen daar
moeten ze hier toch iets kunnen
leren?"

alles willen we zekerheid. Zelfs
als Wildenrath niet door zou
gaan, dan willen we zo snel mo-
gelijk horen wat er dan wel ge-
beurt. Er wordt gesproken over
afkooppremies, maar wat dat
precies inhoudt, dat weten we
niet. Als de mijn al over slechts
een paar jaar moet sluiten is dat
een regelrechte ramp. Je kunt
onmogelijk in een paar jaar met
goede alternatieven komen. Kijk
maar naar Nederlands Limburg,
daar hadden ze twintig jaarna de
sluiting van de mijnen het

„Op dit moment vechten we nog
voor Wildenrath", zegt manfred
Kusters, woordvoerder van de
ondernemingsraad. „Maar boven

Zekerheid

ten we voor vechten. Wat moet
ik dan? Wie betaalt dan mijn
huis af en wie geeft mijn kinde-
ren te eten?" vraagt een man van
middelbare leeftijd zich af. „Ver-
koop je huis en vraag bijstand
aan", klinkt het cynisch uit een
ander hoek.

De mannen begrijpen niet waar-om de politiek geen geld vrij wil
maken voor hun hoogwaardige
antracietkolen. „Miljarden gevenze uit om de regering van Bonn

Duitsland afgebouwd en de ko-
lenberg moet dan ook worden
teruggebracht van 70 miljoen ton
naar 50 miljoen ton in 2005. De
Duitse kolen zijn drie keer duur-
der dan op de wereldmarkt en
alle Duitse mijnen draaien met
verlies. Volgens minister van
economische zaken Mölleman
betaalt de overheid jaarlijksvoor
iedere mijnwerker een subsidie
van 76 duizend mark. Bonn moet
hiervan af. „En Hückelhoven is
daar de dupe van," zegt Manfred
Kusters teneergeslagen.

Conclusie studiedag minimabeleid en sociale vernieuwing:

'Overheid verschanst
zich achter loketten'

Fysiotherapie-
oefeningen niet
goed uitgevoerd

MAASTRICHT - Eenderde van
de patiënten die behandeld wor-
den door een fysiotherapeut sla-
gen er niet of slechts gedeeltelijk
in thuis de opgegeven oefenin-
gen uit te voeren. Fysiotherapeu-
ten weten dit, maar vinden het
vaak moeilijk de patiënt te moti-
veren zijn huiswerk te doen. Dat
schrijft drs Emmy Sluijs, mede-
werkster van het instituut voor
onderzoek van de eerstelijnsge-
zondheidszorg NIVEL in haar
proefschrift dat ze vandaag aan
de Rijksuniversiteit Limburg in
Maastricht verdedigt.

Volgens Sluijs is het probleem

vaak onbesproken. Patiënten
durven niet te zeggen dat ze het
oefenprogramma slecht uitvoe-
ren, terwijl therapeuten niet vra-
gen niet naar de vorderingen
buiten de therapie-uren. Als oor-
zaak geeft de onderzoekster aan
dat het moeilijk is het normale
leefpatroon aan te passen aan de
oefeningen. Daarnaast heeft men
vaak last van pijn of vermoeid-
heid, is men soms niet gemoti-
veerd of vergeet eenvoudigweg
de oefeningen te doen.
Als oplossing pleit de promoven-
dus voor meer openheid en het
aanpassen van de oefeningen
aan de dagelijkse situatievan pa-
tiënten.

Drs Emmy Sluijs verrichtte het
onderzoek aan de hand van
tweeduizend geluidsopnamen
van therapie-zittingen en 1700
enquêtes onder patiënten.

Van onze verslaggever

m'rl ARD ~ De relatie tussen de
W en uitkeringsgerechtigden
dat veel te wensen over. Dat bleekwei heel duidelijk op een studiedag

vt k
et Provinviaal samenwerkings-erband uitkeringsgerechtigdenRimburg (PSUL) gisteren in Sittardnield. Eén van de treffendste type-zeen kwam uit de mond vanKeesjekkers, van de Heerlense wijk

en lid van de Werkgroep
„De overheid verschanst«ch achter loketten."

*n zijn verhaal schetste Dekkers deverhouding tussen de uitkeringsge-
rechtigde en de overheidsinstantieswaarmee deze te maken krijgt. Deuitkeringsgerechtigde voelt zichmet alleen afhankelijk, de afstand

tussen beide is ook nog eens groot.
„De overheid verschanst zich achter
loketten, wettelijke regelingen,
voorschriften en toetsingscriteria.
Daar tegenover staat één uitke-
ringsgerechtigde die in de praktijk
heel veel plichten heeft, heel weinig
rechten en naar eigen gevoel in ster-
ke mate is overgeleverd aan wille-
keur, vooroordeel en onbegrip,"
aldus Dekkers.

Wantrouwen
Uiteindelijk kijkt de uitkeringsge-
rechtigde even wantrouwend naai
de overheid, als deze hem bekijkt
Een slechtezaak voor een goed con-
tact. Ook voelt de uitkeringsgerech-
tigde zich machteloos, omdat de
overheid zijn levenregelt en bepaalt

zonder dat hij zelf over die regels■ ook maar iets te zeggen heeft., Dekkers gaf daarom aan op welke
wijze de afstand tussen beide klei-
ner gemaakt kan worden. Centraal

" daarbij is dat de anonimiteit en het: gevoel van de machteloosheid bij

' de uitkeringsgerechtigde doorbro-

" ken moet worden.; Dat kan onder andere door een ac-
tief voorlichtingsbeleid (meer dan
het contact aan het loket), door het
regelen van inspraak (via een soort
cliëntenvertegenwoordiging) en het
toegankelijk(er) maken van sociaal-- culturele voorzieningen.r Met betrekking tot die laatste sug-. gestie merkte Dekkers op dat er wel- veel voorzieningen znn, zoals het- buurt- en opbouwwerk. Maar vol-; gens hem is het opvallend dat uitge-

t rekend de mensen die hulp en
ondersteuning het meeste nodig

"- hebben, vaak het minst bereikt wor-
den.

Frissen: 'Te weinig daadkracht bij aanleg'

CDA hekelt kabinet
over Oost-westbaan
Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - De CDA-fractie
in de Tweede Kamer verwijt het
kabinet een gebrek aan bestuur-
lijke daadkracht bij de aanleg
van de Oost-westbaan bij de
Luchthaven Maastricht. „Door-
dat definitieve besluiten almaar
uitblijven smoort ieder initiatief
in de kiem, wordt het over-
heidsbeleid ongeloofwaardig en
vertrekken investeerders naar.
elders," zei het Kamerlid Léon
Frissen gisteren tijdens de be-
handeling van debegroting Ver-
keer en Waterstaat 1992. Vol-
gens Frissen dreigen door het
uitblijven van een definitief(en
positief) besluit de resultaten
van het succesvolle economi-
sche herstelbeleid in Zuid-Lim-
burg steeds 'verder weg te spoe-
len.
Deze opmerkingen leverden hem
meteen een korte maar felle aanva-
ring op met coalitiepartner PvdA.
Tijdens een interruptie maakte
woordvoerder Jaap Jelle Feenstra
duidelijk de indruk te hebben dat
het CDA een definitief besluit over
de aanleg van de Oost-westbaan er
door wil drukken, waarbij de nog te
doorlopen procedures en het daar-
voor opgestelde tijdschema 'op zijn
kop worden gezet.

Het CDA wil niet afwijken van 'be-

paalde' schema's of inspraakrondes
frustreren, reageerde Limburger
Frissen.

Hij wees er echter op dat er al onge-
veer 12 jaar gewacht wordt op een
definitiefbesluit over de aanleg van
de Oost-westbaan en dat het kabi-
net eindelijk maar eens daadkracht
moet tonen.

Het CDA is (evenals de VVD) fel
voorstander van aanleg van de
Oost-westbaan, de PvdA heeft nog
geen definitief standpunt ingeno-
men. Een van de voorwaarden die
de sociaal-democraten hebben ge-
steld om akkoord te kunnen gaan,
is dat de aanleg uit milieu-technisch
oogpunt aanvaardbaar moet zijn.
Voordat dat duidelijk is, wil de
PvdA geen definitief besluit tot aan-
leg.

D66 wil juist dat de besluitvorming
over de aanleg van Oost-westbaan
wordt opgeschort in afwachting van
een door minister Maij-Weggen van
Verkeer en Waterstaat toegezegde
nota over de betekenisvan de regio-
nale luchthavens in ons land", zei
woordvoerder Gerrit Jan Wolffens-
perger gisteren. De PvdA wil dat
die nota ook ingaat op de wenselijk-
heid van uitbreiding van die lucht-
havens in het kader van het totale
verkeersbeleid in Nederland. Er
moet dus een aangetoonde behoefte
zijn.
Maij-Weggen reageert vandaag op
de opmerkingen vanuit de Kamer.

Van Bergen erkende dat er een
schat aan hulpverleningsmogelijk-
heden en folders klaar ligt. Maar om
daar wijs uit te worden, zijn vooral
mondigheid en geduld nodig. „Het
is uitkeringsgerechtigden al lang
duidelijk dat hun inkomen te laag
is. Maar waar ze terecht kunnen
voor aanvulling via allerlei regels
die in feite enkel symptoombestrij-
dend werken, is onduidelijk."
Zij stipte in dat verband de titel van
de studiedag ('minimabeleid en so-
ciale vernieuwing') aan en stelde
voor dat er in plaats van al die loket-
ten slechts één moet komen, waar
de uitkeringsgerechtigde met al zijn
vragen terecht kan. „Je hoeft dan
maar één keer met de billen bloot,
wat voor velen drempelverlagend
werkt," zei ze.

Kruistocht
Het verhaal van Dekkers werd even
later geïllustreerd door de 'loketten-
kruistocht' van Elly van Bergen, lid
van hetKomitee Vrouwen in de bij-
stand te Venlo. Zij gafaan bij welke
loketten ze haar verhaal moest
doen, nadat ze besloten had te
scheiden, „ik keek scheel van het
lezen van alle folders en brochures.
Alle instellingen overvoerden mij
met informatie. Dikwijls werd ik
van het kastje naar de muur ge-
stuurd. Van loket naar loket. Deze
kruistocht werd een ware veldslag,
want ieder loket moest overwonnen
worden."

Een ding is zeker. De kolenmijn Sopia-Jacoba gaat
dicht. De vraag is alleen wanneer. Is het niet in 1993
of 1997 dan wel in 2005. In Hückelhoven hoort men

het liefst de laatste optie. Om dat af te dwingen
hebben zon 350 mijnwerkers het werk neergelegd.

Sinds dinsdagochtend weigeren 200 koempels boven
de grond tekomen. De anderen demonstreren, samen

metvrouwen van mijnwerkers bij de ingang. Over
afvloeiingsregelingen en vervangende

werkgelegenheid praten ze in eerste instantie nog
niet. De koempels willen dat de regering terugkomt

°P hetbesluit om geen geld terbeschikking te stellen
voor de financiering van investeringenvoor

mijnbouw onder het Navo-vliegveld Wildenrath.
Wanneer 'Wildenrath' doorgaat, kan de mijn tot

ongeveer 2005 open blijven. Meer dan 4000
arbeidsplaatsen zouden daarmee voorlopig behouden
worden. Hoewel de duitse ministervan economische
zaken Mölleman, afgelopen maandag duidelijk heeft
gemaakt dat die financiering van de baan is, hebben
demijnwerkers de moed nog niet opgegeven, maar

wel bijna.

(ADVERTENTIE)
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BRUNSSUM, Home Service de oude zon, Kerkstraat 109. GELEEN,
Ruwette, Raadhuisstraat 8. HEERLEN, Ruwette, Bongerd 29.
SITTARD, Van Sloun Meubelen, Industriestraat 23. VALKENBURG,
Van Sloun Meubelen, Reinaldstraat 1.

Bond woedend
op DSM over
aanpak van
afslankingen

HEERLEN - Henk Walravens, dis-
trictsbestuurder van de Industrie-
bond FNV heeft zich gisteren
kwaad gemaaktover een schending
van afspraken over de afslankingen
bij DSM. Het ging over een brief die
door DSM Research aan een aantal
medewerkers is verstuurd. De brief
gaat nader in op de afslanking die
de komende jaren plaatsvindt bij de
servicedienst van Research.

Het versturen van een dergelijke
brief is tegen de afspraken, aldus
Walravens. Volgens hem had eerst
met de bonden moeten worden ge-
praat over de sociale begeleiding
van de afslanking. Dat heeft DSM
verzuimd, meent de districtsbe-
stuurder, die overigens erkent dat
de inhoud van de brief tamelhk ge-
nuanceerd is.

Walravens vindt het met name pijn-
lhk dat DSM de bonden passeert,
nadat afgelopen vrijdag nog duide-
lijke afspraken zijn gemaakt om dat
te voorkomen. Die afspraken waren
nodig omdat de afgelopen weken
verschillende personeelsleden bij
DSM Limburg door hun chefs ertoe
zouden zijn aangezet om snel elders
werk te zoeken.

(ADVERTENTIE)
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Sophia-Jacoba niet
meer te redden
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Mijnwerkers nog tot maandag in staking, maar:

DOOR CINDY JASPERS
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in het nieuws



'HBO te specialistisch, basiskennis ontbreekt'

DSM wil meer invloed
op Limburgs onderwijs

Van onze verslaggever

GELEEN - Het chemieconcern DSM
wil zijn invloed op de leerplannen van
het economisch, technisch en chemie-
technisch beroepsonderwijs in Limburg
vergroten. Daarnaast wil DSM in toene-
mende mate gebruik maken van con-
tractonderwijs dat door scholen wordt
aangeboden. In het kader van het vorig
jaar verschenen plan DSM 2000 wordt
het interne bedrij fsonderwijs beperkt.
Dat zegt drs J. Sorensen, hoofd van de
'afdeling personeel van DSM.

" Een voorbeeld van samenwerking tussen DSM en het regionale onderwijs: een kleine kunstmestfabriek in
de oude Mijnschool in Heerlen, als oefenplaats voor studenten van mts en hts in Zuid-Limburg.

Archieffoto: FRANS RADE

De directeur van de sector Techniek van
de Hogeschool Heerlen, J. Bijsmans,
wijst de klacht af. „In ieder geval geldt
voor ons dat we het gehele scala aan
technische opleidingen aanbieden bin-
nen een beperkt aantal studierichtingen.
Het zijn juist de bedrijven die dan weer
eens de ene en dan weer eens deandere
specialisatie wensen. Als wij naar DSM
gaan met de vraag waar behoefte aan is,
krijgen we naargelang de richting tel-
kens een ander antwoord."
Dat het bedrijfsleven ook de hand in ei-
gen boezem kan steken, ontkent Soren-
sen niet. „Maar in het onderwijs is men
doorgeschoten. Het is per definitie niet
mogelijk en ook niet wenselijk om de
bedrijfspraktijk van de korte termijn te
imiteren in het onderwijs. Als een pro-

Weggegooid

„Niemand weet meer wat al die sub-
opleidingeninhouden. We krijgen teveel
mensen die te weinig de basisvaardighe-
den beheersen."

noodklok over de slechte resultaten die
tot nu toe geboekt zijn als het gaat om
de aansluiting tussen onderwijs en ar-
beidsmarkt.

„Volgens DSM moet er een einde komen
aan de wildgroei in specialisaties en
nieuwe studierichtingen," aldus Soren-
sen. Enige tijd geleden luidde de perso-
neelschef van DSM op een symposium
over kwaliteitszorg in het onderwijs de

Sinds kort wordt er door DSM een in-
tern onderwijsmanagement gevoerd dat
erop gericht is de DSM'ers dienaast hun
gewone werk bij het onderwijs betrok-
ken zijn, 'op een lijn te krijgen. Het gaat
om leden van schoolbesturen en onder-
wijscommissies. Van hen zal verwacht
worden dat ze 'het DSM-geluid' laten
horen.

gunnen. Gooi open, die boel, zou ik zeg-
,gen."
Bijsmans: „Maar de deskundigen uit het
bedrijfsleven znn het onderling ook niet
eens. De een vindt dat een bepaalde
richting moet worden uitgediept, de an-
der is voorstander van brede, algemene
kennis. We zouden onze leerplannen

in Limburg fungeren zogenoemde be-
roepenveldcommissies, waarin deskun-
digen uit onderwijs en bedrijfsleven de
leerplannen onder de loep nemen, met
de aansluiting op de arbeidsmarkt als
leidraad. Sorensen is daarover erg te
spreken: „Het onderwijs moet niet bang
zijn anderen een kijkje in de keuken te

graag op de praktijk willen afstemmen,
maar beschikken niet over eenduidige
gegevens. Binnenkort starten we met
een enquête onder afgestudeerden die
nu ongeveer twee jaaraan het werk zijn.
De hoop is dat men concreet kan aange-
ven, wat men in de opleiding heeft ge-
mis' geert dekkerBij verschillendeMBO- en HBO-scholen

Enquête

dukt niet aanslaat op de markt, wordt de
produktie gestopt. Je moet voorkomen
datje mensen hebt opgeleid waar je dan
niets meer mee kunt. Ze moeten dus
over een brede kennis beschikken."
Om dat te verwezenlijken moet de vier-
jarige basisopleiding gehandhaafd wor-
den. Daarnaast verwacht de personeels-
chef van DSM met betrekking tot spe-
cialisatie veel van modules, variërend
van drie maanden tot twee jaar, diecom-
mercieel worden aangeboden.
Aan de Hogeschool Heerlen werkt men
ondertussen met veertien versies van dit
contractonderwijs. Na een voltooide
HTS- of Heao-opleiding is er bijvoor-
beeld de mogelijkheid om tegen beta-
ling van enkele duizenden guldens een
bedrijfskundestudie te volgen, of een
cursus besturingstechnologie. Volgend
jaar start een Europese cursus bio-pro-
cestechnologie. Na een jaar aan de Ho-
geschool en een jaar studie in Engeland
ontvangt men dan een universitaire
graad. Ook bij andere scholen zijn soort-
gelijke specialisaties opgezet.

De direkteur voorspelt dat bin-
nen twee tot drie jaar het perso-
neelsbestand zal verdubbelen.

Verdubbelingpersoneelsbestand verwacht

Personeel neemt
steenhandel over

nuari aanstaande

een gevel te maken, zoals lateien,
raamdorpels en binnenmuur-ste-
nen. I
i
■De ondernemingen die de aande-
len hebben overgedragen zijn
steenfabriek Thorn, steenfabriek
Corubona in Haelen (beide over-
genomen door Teeuwen/Red-
land) en steenfabriek Joosten in|
Kessel (overgenomen door del
lerse Cement Roadstone Hol-
ding. Steenfabriek Joosten in
Wessem draagt in december de
aandelen over aan Baksteen
Roermond.

Jeronimus laat weten dat Bak-
steen Roermond zich voor het
eerst als zelfstandig bedrijf pre-
senteert tijdens de bouwbeurs in
Zuid-Laren van 13 tot en 18 ja-

ROERMOND - De aandeelhou-
ders van Baksteen Roermond,
een verkoopkantoor van Mid-
denlimburgse steenfabrieken,
hebben hun aandelen overgedra-
gen aan de zes man personeel
van Baksteen Roermond.
„Een unieke oplossing voor een
dreigend probleem. Want ons
voortbestaan werd bedreigd toen
de meeste steenfabrieken in
Limburg overgingen naar grote
buitenlandse concerns. Deze be-
schikken over een eigen ver-
koop-afdeling, zodat Baksteen
Roermond overbodig zou wor-
den", zo laat direkteur ing. Henk
Jeronimus van Baksteen Roer-
mond weten.

De zes man personeel namen
een kloek besluit. De aandelen,
die twee ton waard zijn, werden

overgenomen en ondergebracht
bij een beheersstichting. Vol-
gens Jeronimus is iedereen opti-
mistischover de toekomst. Voor-
al in het buitenland ziet men
groeiende afzetmogelijkheden.
Nu al exporteert Baksteen Roer-
mond jaarlyksmiljoenen bakste-
nen naar Duitsland, Engeland,
België en Japan.

,We blijven gewoon bakstenen
verkopen van de fabrieken waar
we eerder ook de stenen van be-
trokken. Daarnaast gaan we ook
andere produkten verkopen. Al-
le produkten die nodig zijn om
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Carnavalsmuseum in Thorn 'vreemde eend in de bijt'

Kasteel Limbricht brengt
Limburgs carnaval in beeld

LIMBRICHT7THORN
Met het oog op de Elfde van
de Elfde wordt in een van
de zalen van kasteel Lim-
bricht een tentoonstelling
ingericht waarmee het Lim-
burgse carnaval in beeld zal
worden gebracht. Conserva-
tor Kitty Jansen-Rompen
heeft al de beschikking
over een deel van de collec-
tie die de stichting van Lim-
burgse carnavalisten in de
loop der jaren heeft bijeen-
gebracht en waarvan het
pièce de résistance de laat-
ste drie jaren in Thorn is
geëxposeerd.

Op 1 november ging de deur van
het carnavalsmuseum in Thorn
definitief dicht. Bij nader inzien
vonden het stichtingsbestuur en
de gemeente Thorn het toch be-
ter om een eind aan hun in 1989
aangegane verbintenis te maken.

Blaasmuziek
„De plaatselijke overheid is niet
zo carnavalsminded", licht
Pierre Crasborn (67), de conser-
vator van de musea in Thorn,
toe. „Thorn is geen carnavals-
plaats. Het carnavalsmuseum
was er een vreemde eend in de
bijt. In het pand, waar het carna-
valsmuseum, tijdelijk, was on-
dergebracht, was een museum
voor blaasmuziek gepland. Daar-
voor bestaat meer interesse. Niet
in het minst vanwege de twee
harmonieën die we in Thorn
hebben."

Enerzijds vindt Pierre Crasborn
het jammer dat het carnavalsmu-
seum verhuist. „Het bezoeker-
saantal liep lekker op. In het
eerste jaar hadden we slechts
2.500 bezoekers, in 1990 9.000,
net zoveel als in Echt, waar het
museum eerder was gehuisvest
en in 1991, komen we, naar
schatting, op 12.000 en 14.000 be-
zoekers uit."

Anderzijds is het opzetten van
een museum waarin de historie
van muziekminnend Thorn in
beeld moet worden uitgebracht
'een nog grotere uitdaging' voor
Pierre Crasborn.

Crasborn: „In Thorn was meer
dan deKoninklijke en deKerke-
lijke Harmonie. Al vóór 1839,

# Een dansmarietje uit het Carnavalsmuseum.
Archieffoto: JANPAULKUIT

toen het Philharmonisch Gezel-
schap Concordia werd opgericht,
werd in Thorn muziek beoefend.
De stiftsdames speelden luit. Er
is zelfs een afbeelding van een
stiftsdame aan een spinet. Ook
hebben we hier een schutterij
gehad met een violist, zo büjkt
uit stukken. Het was schutterij

St.-Sebastianus die in 1834 ter

' ziele is gegaan. Ook andere as-
pecten van de geschiedenis van
Thorn hopen we in het museum
te kunnen laten zien."

Tussenstation
Voor drs Theo Franssen uit Ven-

10, lid van het stichtingsbestuur
dathet Limburgse carnavalsmu-
seum oprichtte, is kasteel Lim-
bricht een 'tussenstation' voor i
de collectie carnavalsattributen.
Eindbestemming is het Histo- ■risch Volkskundig Museum dat
de provincie in Venlo heeft gesi-|
tueerd. Omdat de exploitatie er- j
van niet rond is, is de bouw
opgeschort. Er zou in 1992 mee
worden begonnen. „Toch zijn er
mensen die hopen dat het mu-
seum in 1993, wanneer Venlo
zijn 650-jarig bestaan viert, klaar
zal zijn. Tot die overdadige opti-
misten behoor ik niet", aldus
Franssen.

De voorzitter van het stichtings-
bestuur, Jules Janssen uit Ge-
leen, tekent hierbij aan dat het
nog niet vaststaat dat de collec-
tie carnavalsattributennaar Ven-
lo gaat. „In principe voelen we
ervoor. Maar het mag niet zo zijn
dat de collectie in een kelder ver-
zeilt. We moeten een 100-procen-
tige zekerheid hebben dat de
collectie wordt tentoongesteld."

Jules Janssen waant de collectie
vooralsnog in „zeer goede han-
den" van het Limburgs Volken-
kundig Centrum.

Vierluik
Conservator Kitty Jansen-Rom-
pen werkt momenteel onder
hoogspanning aan een vierluik
dat vanaf maandag te bezichti-
gen zal zijn. „In het eerste luik
wordt de carnavalshiërarchie be-
licht: de president van de carna-
valsvereniging, de prins, de
Raad van Elf, deTanzmariechen,
de nar. In het tweede luik wor-
den de wagenbouwers en op-
tochtgroepen onder aandacht
gebracht; in het derde de carna-
valsartiesten: de buuttereedner,
de balletgroepen en de zangers
en in het vierde luik wordt de
carnavaleske driedaagse in beeld
gebracht.

Bedoeling is om de vier themata
in februari over vier zalen uit te
dijen. Dan ook zullen het 'appel-
sienengooien' in Sittard, de 'boe-
renbroelof in Venlo, het clown-
trekken in Kerkrade en het 'zaat-
hermeniekes-konkoer' in Maas-
tricht in beeld worden gebracht.
De opening van de grote ten-
toonstelling is op 26 februari
gepland."

jan van lieshout

Limburgs dogblad Limburg
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Simpelvelds project biedt ouderen leerzame ontspanning

Financiering Senior
Plaza nog niet rond

LANDGRAAFWiel Heinrichs is bijde volgende ge-
meenteraadsverkie-zmgen opnieuw de
ujsttrekker van het
J-DA ih de gemeente
Undgraaf.
Hoewel die verkie-zingen pas in 1994

plaatsvinden, heeft
de ledenvergadering
van de afdeling
Landgraaf de huidi-
ge wethouder en
loco-burgemeester
afgelopen maandag
al aangewezen als
eerste man. Volgens
afdelingssecretaris
L. van Heumen 'om
zo vroeg mogelijk
duidelijkheid te

Vervolg van pagina 9

Het beste voorbeeld van hoe moeizaam de relatie van Heerlen
met zijn private partners kan zijn, vormt de situatie rond hetMissio-
nairCentrum. In dit gebouw is een groot aantal vrijwilligersorgani-
saties gehuisvest. Het Bouwfonds wil op deze aantrekkelijke loka-
tie luxe-woningen bouwen. Maar de gemeenteraad heeft bedon-
gen dat deze huurders eerst een aanvaardbaar alternatief wordt
aangeboden. Het Bouwfonds liet, met lichte tegenzin, een onder-
zoek verrichten naar handhaving van het gebouw binnen de
nieuwbouwplannen. Architect Jo Coenen presenteerde uiteindelijk
een prachtig plan, maar het Missionair Centrum moest voor een
deel wijken. Bovendien wil hetBouwfonds de huurders niet hebben
temidden van de chique woningen. In afwachting van Coenens
onderzoek heeft Heerlen sinds februari niet meer met de huurders
overlegd over een verhuizing. Dat lijkt geen slimme zet. Het college
zit al anderhalf jaarklem tussen zijn private partners, de gemeente-
raad en de huurders van het Missionair Centrum, zonder dat een
oplossing in het verschiet ligt. Vertraging betekent geldverlies en
de partners worden ongeduldig. Het Missionair Centrum is een
belangrijk probleem binnen de centrumplannen, maar zeker niet
het enige. De grote ambities van de gemeente vereisen een snel
en daadkrachtig optreden. De aanpak van het probleem Missio-
nair Centrum staat daarmee in schril contrast.

J. P.

Daadkracht
Heerlen wil het centrum voor
bijna een half miljard op-
knappen. Dat is al enige tijd
bekend. Samen met project-
ontwikkelaars moet de ko-
mende tien jaareen 'totaal-
visie' ontwikkeld worden.
Een flink aantal concrete
projecten zijn contractueel
vastgelegd. Gaat zon pro
ject niet door, don kan een

van de partijen zich beroepen op contractbreuk en eventueel zelfs
uit het totale centrumplan stappen. Hoe groot dat gevaar is, valt
moeilijk in te schatten.

Loods Nuth
voor opslag

materiaal van
verenigingen

Polen

Tweede veld voor
hockeyclub Nuth

NUTH - Nog dit jaar start de ge-
meente met de aanleg van een twee-
de speelveld voor de hockeyclub
Nuth.
Het zogenaamde Arodagravel-veld
aan de Keelkampstraat gaat ver-
dwijnen omdat handbalvereniging
Minor definitief heeft gekozen voor
de zaal. Met de aanleg van het gras-
veld is een bedrag van 175.000 ge-
moeid.
Met ingang van het competitiesei-
zoen '92-93 is het hockeyveld speel-
klaar. Het project kan eerder dan
verwacht worden aangepakt door
een financiële meevaller uit de re-
constructie van de Reij mersbeker-
weg.

n, l

lt 2ï?PE^VELD/NOORBEEK - Een verbli Jf in het Simpel-
ie yo]

e 'Senior Plaza' betekent vakantie vieren of een kuur
n. iet^n m een rustige, bosrijke omgeving, maar tegelijkertijd
e- - le* deelnemen aan bijeenkomsten die speciaal zijn gericht
e' fb

za^en en problemen waarmee 60-plussers bijna dagelijks,r Bec°nfronteerd worden.

—'Vo
kasis voor het project werd ge-

'ii.se \
de verregaande interes-

te- triPt lnitiatiefnemer Herold voor
feit ?a.me het ouderenbeleid en het
lïiinrt steeds meer kloosters voor

le-flen r passende doeleinden wor-
Jn&taan mikt of leeg komen te
3^ «Er io .
-r.Lf te veel aandacht besteed aan
d-ftiaa 2orgenPakket voor ouderen,
in weiiV1 de Preventieve sfeer is nau-
}__>u, . iets ondernomen. Senior
)l-fle

1S een uitstekend adres voor
in rrmgr?te groeP ouderen die zo lang
ierien i - zelfstandig wil blijven wo-
■m,,,'.^ krijgen op een educatievenanler uitgelegd hoe zij na hun

hur,S1°nering kunnen omgaan met
k-Horn^Ü-^0"' zegt de 79-Jarige dr
et tj °ld- die in Noorbeek woont.
e- nan 1S nog niet duidelijk hoe de fi-
in imu nng van ruim tien miljoen
a-leer7en

i
geregeld moet worden. Al-

hnnM _.de verDouwing van het
_"°iagebouw en de boerderij kost

negen miljoen. Herold hoopt parti-
culiere investeerders aan te kunnen
trekken. Zelf wil hij, indien het pro-
ject gerealiseerd kan worden, fun-
geren als adviseur.
Overeenstemming
Vooraleerst zal het duo Herold-Hoo-
genboom echter tot overeenstem-
ming moeten komen met de huidi-
ge eigenaren. Het klooster was
lange th'd eigendom van de paters
H. Harten Damianeum, maar sinds
kort heeft een groep particulieren
uit Simpelveld het grootste gedeel-
te van het imposante gebouw ge-
kocht.
De eigenaren zijn op de hoogte van
de plannen, maar zij willen voorlo-'
pig niet nader ingaan op het project. ■„De onderhandelingen met de plan-
nenmakers zijn nog niet afgerond.
Bovendien zijn wij druk bezig met
de uitwerking van onze eigen
ideeën", aldus een woordvoerder.

'Nuth moet snel zijn,
anders sloop molen'

Eigenaar laat verkoopprijs zakken

Van onze verslaggever

" Hetklooster in Simpelveld dat een kuuroord zou moetenworden. Foto: FRANS rademiddels gekelderd van 160.000 gul-
den naar 70.000 gulden. Daarnaast
kost de molen jaarlijks zon 7.000
gulden aan onderhoud en verzeke-
ringen. Met het opknappen van de
molen is een bedrag van een kwart
miljoen gulden gemoeid.

Auto-inbrekers
aangehouden

KLIMMEN - In een woning op de
Heek in Klimmen werd maandag-
avond ingebroken. De inbrekers
kozen zonder buit het hazepad.
Het huis is voorzien van een alarm-
installatie. De daders maakten in
eerste instantie het zwaailicht van
het alarm stuk. Vervolgens werd de
stroom in het huis uitgeschakeld.
Toen de sirene bleef loeien, sloegen
de inbrekers op de vlucht.
In de buurt van de woning zijn
maandagavond drie jongens gesig-
naleerd. De politie is nog op zoek
naar de jongens. Eventuele getui-
gen kunnen bellen naar de politie in
Voerendaal of Simpelveld.

Op de vlucht
zonder buit

HEERLEN - Twee 20-jarige jon-
gens uit Simpelveld hebben bekend
dertien auto-inbraken te hebben ge-
pleegd. Ze stalen autoradio's uit zes
in Heerlen geparkeerde voertuigen
en uit zeven auto's op het parkeer-
terrein van het Akense ziekenhuis.

" Om de Polen te helpen, gaat -Kockelkoren nu proberen hulp-'.
goederen te sturen. ,J_ieken~i
huismaterialen, maar ook din~r*
gen als lesmateriaal. Poolse',
leerlingen krijgen pas sinds-
kort talen als Engels en Duits.'.
Met lesmethoden die hier wor-'
den vervangen, zijn zij goed'
geholpen." Het belangrijkste is',
echter kennisoverdracht, vindt'
de CDA'er. ,Mo.terièle steun is
een druppel op een gloeiende;
plaat. De Polen moeten leren
hoe ze zichzelfkunnen redden." .
Moord

Polen (2)

" Vorige week reisden 135 Ne-
derlandse gemeenteraadsleden
af naar verschillende plaatsen
in Polen, waar toen de eerste
vrije verkiezingenvoor het par-
lement plaatsvonden. Onder
hen de Landgraafse voorzitter
van de CDA-fractie, Sjir Koc-
kelkoren. Hij ging naar de
25.000 inwoners tellende stad ■Kepno. „Gastvrije mensen",.
vertelt Kockelkoren, „maar ei-
moet daar nog heel veel gebeü-►
ren voordat Polen zo ver is als'
wij hier. Het ziekenhuis zag er-
bijvoorbeeld uit zoals de hospi- _"

talen bij ons in de jaren veer- ;
tig. Maar dan nog slechter'
onderhouden." >~-

Jean Delbressine: „Dat lijkt een
aanzienlijk bedrag, maar als de ge-
meente de juiste 'subsidieweg' weet
te bewandelen, blijft de inbreng van
de gemeente Nuth beperkt tot 25%
van de totale renovatiekosten. De
gemeente moet echter alert reage-
ren. Na bijna drie jaar onderhande-len vinden wij het welletjes. Maar
wij een sloopvergunning hebben
aangevraagd, was dan ook beslist
niet als pressiemiddel richting ge-
meente bedoeld."

JJ.UTH - Jean Delbressine
leld tijdens het sprekersk-

r bartier van de commissie Fi-nanciën en Milieu een warm- Weidooi voor het behoud van~e met sloop bedreigde hon-
'. , ere* jaar oude belt-korenmo-t i?11 in Hunnecum-Nuth.

iJy hoopt namens de familie
■ eigenaar van het, steeds meer in verval geraakte; dat de gemeente

j/uth alsnog snel de molen
Koopt waardoor sloop achter-wege kan blijven.
j'Vele tientallen jarenheeft de fami-e tienduizenden guldens in de
iiolen gestopt. Op een gegeven mo-
ment houdt dat op. Handhaving is
j^hter alleen mogelijk als de ge-
w _!?te de molen koopt. Een ieder
oni. nd mens begrijpt echter
°k dat de molen niet voor een
ymbolisch bedrag aan de gemeen-

"* wordt overgedragen."

De commissie Financiën en Milieuwil dat B en W snel handelen. Sen-den (fractie Lenoir): „Het college
moet het huiswerk nog eens over-
doen. Kom met een goed, financieel
onderbouwd voorstel voor de raads-
vergadering van 3 december. Zowel
de gemeente als de familie Delbres-
sine zhn niet langer gebaat met een
jarenlangwelles-nietes spelletje."

Ontmoetingscentrum
in Bingelrade

wordt stichting
Van onze verslaggeefster

BINGELRADE - Het ontmoetings-
centrum in Bingelrade moet vanaf
januari volgend jaar worden be-
heerd door een stichting. Dat advi-
seert de huidige beheerscommissie
van het buurthuis aan de gemeente
Onderbanken, de eigenaar van het
pand.

De Stichting Ontmoetingscentrum
Bingelrade gaat bestaan uit vier le-
den van de beheerscommissie en
drie leden van de plaatselijke ver-
enigingen die in het gebouw hun

activiteiten houden. Volgende
maand buigt de gemeenteraad zich
over het voorstel.

Afgelopen zomer gingen eerdere
plannen om tot de oprichting van
een stichting te komen niet door.
Na het plotselinge overlijdenvan de
toenmalige beheerder, werd in de-
cember vorig jaar een werkgroep
ingesteld die moest onderzoeken
hoe het buurtcentrum in de toe-
komst beheerd moet worden. Har-
monieSt. Cecilia was toen als enige
van de acht vaste huurders bereid

met twee leden van de beheerscom-
missie in de werkgroep zitting te
nemen.

Zelf
Vervolgens stelde de werkgroep
voor zélf het stichtingsbestuur te
vormen. Daardoor zou de harmonie
als enige huurder in de stichting
vertegenwoordigd zijn. Dat stuitte
op protest bij de andere verenigin-
gen. St. Cecilia trok zich terug.

Besloten is nu, dat naast de vier be-
heerscommissieleden ook vertegen-
woordigers van carnavalsvereni-
ging De Keescheknup, de Limburg-
se Vrouwenbond en de jeugdorga-
nisatie SJOB in het stichtingsbe-
stuur komen.

Daarnaast zal er een huurdersraad
in het leven worden geroepen waar-
in elke huurder vertegenwoordigd
kan zijn. Vanuit deze raad kunnen
dan ideeën voor de stichting wor-
den aangedragen.

De politie van Heerlen kwam de da-
ders op het spoor na een inbraak in
een auto bij een disco aan de Beitel.
Een getuige noteerde het kenteken
van een wegrijdende Ford Sierra.
Deze bleek van een van de Simpel-
veldenaren te zijn. De politie denkt
binnenkort enkele helers te kunnen
aanhouden.

# Het wordt een ernstige koffie-
kolom vandaag. Na de noodlij-
dende Polen, nu aandacht voor
een heuse moord. Althans, zo
noemt oud-Jabeekenaar Jo
Bronneberg de verbranding
van een eeuwenoude lindeboom
in zijn geboorteplaats. „Uit ou-
de geschriften blijkt dat de be-
treffende lindeboom al in 1697
in het open veld naast een veld-
weg stond," schrijft Bronne-
berg ons. „Voor talloze genera-
ties vormde de boom een uitda-
ging voor de jeugd. Bovendien
had de linde iets heiligs over
zich door het oude veldkruis
dat zijn stam versierde."

Moord (2)
" „Maar," zo vervolgt Bronne-
berg zijn relaas, „in de ogen.
van ruilverkavelaars en een
Jabeekse boer deed de boom iets
onvergefelijks: hij groeide. En
dus werd er gesnoeid. Toen er
echter ook nog eens grondver-
vuilende troep tegen zijn stam
werd opgestapeld, knakte er
iets in de eens zo statige boom.
Hij werd ziek. En stierf"
Moord (3)

e vraagprijs voor de molen is in-

"Enkele weken geleden werd
de lindeboom gecremeerd. ,Jn
plaats van binnenkort feeste-
lijk de 300ste verjaardag van
de boom te vieren, kunnen we
nu gaan kijken naar een nietig
hoopje bomenlijkenas," ver-
zucht Jo Bronneberg. Js hier
sprake van moord met voorbe-
dachte rade? Ofvan dood door
schuld wegens het geen of on-
voldoende hulp verlenen aan
een natuurmonument in levens-
gevaar? In ieder geval moet er
een nieuwe linde worden ge-
plaatst," zo besluit de natuur-
vriend."

Antiekbeurs
voor de elfde keer wordt ko-
oiend weekeinde in de Rodahal
tf l-u rkrade de Kunst- en An-
lekbeurs gehouden onder auspi-ciën van het Nederlands Anti-quairs Gilde. De beurs is op.rJ Jdag 8 november open van 19i°t 22 uur, op zaterdag van 14 tot

y uur en op zondagvan 11 tot 18

Eifelwandeling
«et Nederlands Wandel Comité'ioudt op zondag 10 november«en wandeltocht door de Eifel.
*£ kunnen afstanden van 5, 10,io en 20 kilometer gelopen wor-
s on Deelnemers kunnen tussen«"00 en 14.00 uur starten bij res-taurant Rustica, Hengelbach-strasse 105-107 te Heimbach.voor informatie: __?045- 728439.

Kakertshofke
Basisschool 't Kakertshofke inJ-andgraaf wordt vrydag 8 no-vember heropend. Daarmee isen eind gekomen aan eenmaandenlange renovatie. Tussen10-iO en 19.30 uur kan iedere be-langstellende het eindresultaatvan de verbouwingkomen bekij-

journaal
Concert
In de aula van Rolduc wordt zon-
dagavond 10 november vanaf
19.00 uur geconcerteerd door
drie korpsen die onder leiding
staan van Jos Kuipers. De har-
monie St. Gregorius Haanrade,
de Kon. fanfare Aloysiana
Schaesberg en het Harmonie Or-
kest Brunssum treden voor het
voetlicht. In de loop van de
avond wordt bovendiende Com-
missie van Bijstand ge- ïnstal-
leerd. Ruim 60 instanties, bedrij-
ven en personen ondersteunen

harmonie St. Gregorius via deze
commissie.
Gouden paar
Het echtpaarRiek en Willem van
der Meere-Zweers uit de Massa-
biellestraat 14 te Kerkrade viert
op zaterdag 9 november het gou-
den huwelijksfeest. Samen met
de zes kinderen, tien kleinkinde-
ren en twee achterkleinkinderen
vieren de gouden echtelieden
hun feest in Verenigingsgebouw
't Patronaat te Bleijerheide. De
receptie vindt van 15.30 tot 17
uur plaats.

Jubilarissen
Jan Wiersma viert zijn zilveren

# Het echtpaarvan derMeere-Zweers.
Foto: PETER TROMPETTER

dienstjubileum bij het Limburgs
Dagblad. Hij begon als telety-
pist, maar is inmiddels verant-
woordelijk voor de paginering,
datering en montage van de ad-
vertenties voor The Wallstreet
Journal. De directie van het
Limburgs Dagblad biedt Jan
Wiersma morgen, vrijdag, vanaf
16.30 uur een receptie aan in de
bedrijfskantine van het hoofd-
kantoor aan In de Cramer.

" HarmonieSt. Caecilia Simpel-
veld viert op zaterdag 9 novem-
ber de familiedag. Tijdens de
feestavond worden Thijs Bis-
schoff, Piet Blezer en Jef Hou-
ben gehuldigd in verband met
hun veertigjarig lidmaatschap.
Ook worden er zes zilveren jubi-
larissen in het zonnetje gezet.
Vanaf 20.30 uur is iedereen wel-
kom op de receptie in Harmonie-
zaal Frijns.

kort
HEERLEN

" Het Team Aktiviteitenbegelei-
ding van het St. Joseph Rust-
oord houdt op zaterdag 9 novem-
ber van 11 tot 16 uur een ver-
koop van keramiek en hand-
werkartikelen in het gebouw aan
de Gasthuisstraat 6.

SCHINVELD

" Het Oranjecomité Schinveld
bereidt het 40-jarig bestaansfeest

" Jubilaris JanWiersma

voor, dat op 29 en 30 april van
volgend jaar gevierd wordt. Om
een en ander te kunnen verwe-
zenlijken gaat deze week een
grote loterij van start. Voor infor-
matie: May Cremers,
®045-253230.

" Op het Bondsconcours te
Maasbracht behaalde harmonie
St. Caecilia 0.1.v. Jos van de
Braak met 316 punten een eerste
prijs in de Superieure afdeling.
Op vrijdag 8 november houdt de
harmonie daarom van T9.30 tot
21.30 uur receptie in de Harmo-
niezaal aan de Broekstraat.

BRUNSSUM

" De ensembles 'Lichte Muziek'
van de muziekscholen Bruns-
sum en Geleen geven op zondag
10 november om 11.30 uur een
concert in de aula van de mu-
ziekschool Brunssum. De entree
is vrij.

KERKRADE
De Volièrevereniging Kawitrovo
houdt vrijdag vanaf 19 uur, zater-
dag van 10 tot 22 uur en zondag
van 10 tot 17 uur de jaarlijksevo-
gelshow in gemeenschapshuis
Holz, Lambertistraat 12. Entree
vrije gave.

Heinrichs nu al
lijsttrekker CDA

Van onze
verslaggever

NUTH - De commissie Financiën
en Milieu heeft het college geadvi-
seerd het raadsbesluit van oktober
'89 tot sloop van de gemeenteloods
te Nierhoven-Nuth, niet uit te voe-
ren.

Twaalf verenigingen hebben een
verzoek ingediend om de loods te
mogen gebruiken voor opslag van
materialen, de bouw van carnavals-
wagens en het maken van decors.

Straatlampen in
Landgraaf defect

Van onze
verslaggever

LANDGRAAF -'
De straatverlich-
ting in de wijk
Oude Heide in
Landgraaf is twee
dagen lang te laat
ontstoken door

een storing in het
automatische on-
stekingsmecha-
nisme. De lam-
pen moesten
daarom met de
hand worden
aangezet.

Alle straatverlich- I
ting in de provincie I

Limburg krijgt tege-
lijk een signaal van-
uit een waarne-
mingsstation van de
PLEM in Bugge-
num. Zodra de duis-
ternis daar invalt,
gaat er een electro-
nisch signaal naar de
vele ontvangststa-
tions die vervolgens
de straatverlichting
in werking zetten.

Een van de Land-
graafse ontvangsta-
tions bleek defect.
Gisteren is het euvel
verholpen.

scheppen voor de
kiezer.
In dezelfde vergade-
ring kozen de Land-
graafse CDA'ers
tevens Jan Schurer
tot nieuwe voorzit-
ter. Schurer was van
1970 tot 1980 ge-
meenteraadslid in de
toenmalige gemeen-
te Übach over
Worms. Oud-voorzit-
ter en Statenlid Wiel
Ringens wil zich na
vijf jaar voorzitter-
schap voortaan con-
centreren op zijn
werkzaamheden op
provinciaal niveau.

Wethouder Wiekken: „De vloer van
het gebouwis door het grondwater-
peil zo vochtig dat deze ruimte on-
geschikt is voor opslag van materia-
len. Maar als de verenigingen het
kunnen waarmaken dat het de ge-
meente niets gaat kosten, hebben ze
mijn zegen."

De gebruikers knappen de gebre-
ken aan het gebouw zelf op. De her-
stelkosten nemen de verenigingen
zelf voor hun rekening. Het IVN is,
bereid het achterterrein in te rich-
ten als heemtuin.

Limburgs dagblad k oostelijke mijnstreek
Donderdag 7 november 1991 ' 15



Wvyj^ Éfeft* Carpet-Land is 8 jaar!En dat betekent feest en voordeel voor iedereen. Koffie, cake, ballonnen en gratis surprises J^R SJP 7 I(UifffTTW WW^H voor e onderen. Terwijl uuw keuze kunt maken uit tapijt vinyl of karpetten met verrukkelijke verjaardags_^9W*fff lK^ A I
I_^_É_tÉ Plfe *'S kortingen. Dus kom nu langs bij Carpet-Land en profiteer van de feestelijke prijzen. De koffie staat klaar. _2j^Jm l^'^w^-w KWM

SHAG TAPIJT %^ |k^%^3^ r~T~~—__________________ — MODERN KARPET ***Modern en heerlijk zacht tapijt HÜ!^ f^^C~~\ _______ ■ _____! ____ÉC _________!_________. Unieke eenmalige aanbieding!
voor in uw woon-of slaapkamer. >Pii|r y m I^^l^H ■ I Hl _____L ______________ _____É _______'' 100% synthetisch hoogpolig karpet. MulticoM
Verkrijgbaar in diverse tinten. Sterke rug. Y'V'Y'VV I PI _■_■ HM If^^^ Diverse kleurstellingen en maten verkrijgbaar.
Breedte397cm. &£tdi___ird sfiT V I___________________Pl H Bil _______U________________l Maat 160x240cm.
Per strekkende meter Bfó^W J'T * T ______■ vl I ______■ W dl II IH Feestprijs

Normaal2l9 _^^m I HHfIH Normaal49? jM_^^M
Carpet-Land J79 fMM ÜÜ ■ Carpet-Land299^ *£Mê^Ë

EUROPA'S GROOTSTE TAPUTSPEC/AL/ST '

Geopend: Maandagt/m vrijdag
10.00-18.00 uur,
zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot21.00 uur.

, __, , """Ij "ff"' HEYieNS
H.EfI.EHBAAN l~m^-Lj_

0 II" [ ____ I i:iii:m.,i'ji[h|
_._t_o**°gt** _^-______r_ * r^^i--^ AKEN/KEULEN t>

HEERLEN
Heederbaan 218 a
(tegenover Praxis).
Tel. 045-428310

//# *j HEERLEN-NOORD M I I I I£
LANDGRAAF / ’5
VOÉHENOAAI. / /#|pE KOUMEN | I f /£a76~1r~7/^^

HEERLEN
In den Cramer 152
(woonboulevard).
Tel. 045 - 75 41 74

M\W r

D\ !s_^ INcHARNËBWEC

MAASTRICHT
Spoorweglaan 20

; (hoekAkerstraat)._ Tel. 043-25 69 26

OOK IN:Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5),
Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beverwijk,
Capelle a/d Ussel, Den Bosch, Den Haag (2),
Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede,
Groningen, Haarlem, Hoofddorp, Hoogeveen,
Hoorn, Leeuwarden, Muiden, Nijmegen,
Purmerend, Rotterdam (2), Spijkenisse,
Utrecht (2), Veenendaal.



EUROPACUP
LANDSKAMPIOENEN

Anderlecht-PSV 2-0 (0-0)
IFK Göteborg-Panathinaikos 2-2 (0-2)
Sampdoria-HonvedBoedapest 3-1 (12)
■Bröndby-DinamoKiev 0-1 (1-1)
Kaiserslautern-Barcelona 3-1 (0-2)
Arsenal-Benfica 1-3 n.v. (1-1)
Apollon Limassol-Rode Ster Belgrado 0-2 (1-3)
Sparta Praag-Olympique Marseille 2-1 (2-3)

" Sparta Praag-Olympique Marseille 2-1 (1-0) - 37. Frydek 1-0, 68. Siegl 2-0, 86. Pele
2-1. Scheidsrechter: Gunn (Eng). Toeschouwers: 35.000.

" Apollon Limassol-Rode Ster 0-2 (0-0) - 47. Savicevic 0-1, 75. Lucic 0-2 (straf-
schop). Scheidsrechter: Holzmann (Oos). Toeschouwers: 9.000.

" Bröndby-Dinamo Kiev 0-1 (0-1) - 7. Jakovenko 0-1. Scheidsrechter: Irvine (N.ler).
Toeschouwers: 13.712. Rode kaart: Jakovenko (Kiev).

" IFK Göteborg-Panathinaikos 2-2 (2-0) - 24. Svensson 1-0, 38. Ekström 2-0, 60. Sa-
ravakos 2-1, 81. Saravakos 2-2. Scheidsrechter: Wojcik (Pol). Toeschouwers: 10.000.

" I.FC Kaiserslautern-FC Barcelona 3-1 (1-0) - 35. Hotic 1-0, 49. Hotic 2-0, 76. Gold-baek 3-0, 90. Bakero 3-1. Scheidsrechter: Fredriksson (Zwe). Toeschouwers: 30.200.

" Sampdoria-Honved Budapest 3-1 (2-0) - 9. Lombardo 1-0, 26. Vialli 2-0, 46. Vialli
3-0, 65. Pari 3-1 (eigen doel). Scheidsrechter: Larsson (Zwe). Toeschouwers: 50.000.

" Arsenal-Benfica 1-3nv (1-1 1-1)- 20. Patés 1-0, 36. Isaias 1-1, 100.Koelkov 1-2, 109.Isaias 1-3.Scheidsrechter: Schmidhuber (Dvi). Toeschouwers: 35.815.

BEKERWINNAARS

AS Monaco-IFK Norrköping 1-0 (2-1)
Feyenoord-FC Sion 0-0 (0-0)

Feyenoord w.n.s. 5-3
Manchester United-Atletico Madrid 1-1 (0-3)
Club Brugge-GKS Katowice 3-0 (1-0)
AS Roma-Ilves Tampere 5-2 (1-1)
Ferencvaros-Werder Bremen 0-1 (2-3)
Banik Ostrava-Galatasaray 1-2 (1-0)
Vandaag:
FC Porto-Tottenham Hotspur (1-3)

" Banik Ostrava-Galatasaray 1-2 (1-2) - 30. Ollender 1-0, 41. Yusuf 1-1, 43.Kosecki
1-2 (strafschop). Scheidsrechter: Salomir (Roe). Toeschouwers: 5000. Rode kaart:
Mustafa (Galatasaray).

" Ferencvaros-Werder Bremen 0-1 (0-0) - 48. Bode 0-1. Scheidsrechter: Halle (Noo).
Toeschouwers: 25.000.

" AS Roma-Ilves Tampere 5-2 (3-0) - 1. Giannini 1-0, 2. Rizzitelli 2-0, 14. Di Mauro
3-0, 48. Carnevale 4-0, 76. Carnevale 5-0, 80. Czakon 5-1, 89. Czakon 5-2. Scheidsrech-
ter: Agius (Mal). Toeschouwers: 5.000.

" Club Brugge-GKS Katowice 3-0 (0-0) - 50. Verspaille 1-0, 58. Staelens 2-0, 78.
Schaessens 3-0. Scheidsrechter: Bruge (Wal). Toeschouwers: 32.000.

" Manchester United-Atletico Madrid 1-1 (1-0) - 4. Hughes 1-0. 68. Schuster 1-1.
Scheidsrechter: Goethals (Bel). Toeschouwers: 39.654.

UEFABEKER

Vfß Stuttgart-Osasuna 2-3 (0-0)
B München-BKKopenhagen 1-0 (2-6)
Real Madrid-FC Utrecht 1-0 (3-1)
Ajax-Rot-Weiss Erfurt 3-0 (2-1)
Eintracht Frankfurt-AA Gent 0-1 (0-0)
Dinamo Moskou-Cannes 1-1 (1-0)
Celtic-Neuchatel Xamax _... 1-0 (1-5)
Boavista-Torino 0-0 (0-2)
Trabzonspor-Olympique Lyon 4-1 (4-3)
FC Tirol-PAOKSaloniki 2-0 (2-0)
Liverpool-Auxere 3-0 (0-2)
Dinamo Boekarest-FC Genua 2-2 (1-3)
AEK Athene-Spartak Moskou 2-1 (0-0)
CSKA Sofia Hamburger SV 1-4 (0-2)
Vandaag:
Torpedo Moskou-Sigma Olomouc (0-2)
Steaua Boekarest-Sporting Gijon (2-2)

" Trabzonspor-Olympique Lyon 4-1 (3-1) - 17. Hami 1-0, 26. Hamdi 2-0, 41. Bursac
2-1, 45. Orhan 3-1, 80. Hami 4-1. Scheidsrechter: Assenmacher (Dvi). Toeschouwers:
27.000.

" Dinamo Bukarest-FC Genua 2-2 (0-1) - 9. Matei 0-1 (eigen doel), 55. Aguilera 0-2,
68. Gerstenmajer 1-2, 88. Cristea 2-2. Scheidsrechter: Röthlisberger (Zwi). Toeschou-
wers: 10.000.

" CSKA Sofia-Hamburger SV 1-4(1-1) - 33. Spörl 0-1, 44. Dimitrov 1-1 (strafschop),
55. Furtok 1-2(strafschop), 82. Spörl 1-3, 86. Bode 1-4. Scheidsrechter: Pezzella (Ita).
Toeschouwers: 35.000.

" AEK Athene-Spartak Moskou 2-1 (0-1) - 15. Mostovoj 0-1 (strafschop), 64. Batista
1-1, 75. Dimitriadis 2-1. Scheidsrechter: Navarrete (Spa). Toeschouwers: 35.000.

" Eintracht Frankfurt-AA Gent 0-1 (0-1) - 35. Vandenbergh 0-1. Scheidsrechter:
Delmer (Fra). Toeschouwers: 11.500."

" Dinamo Moskou-AS Cannes 1-1(1-1) - 9. Omam-Biyik 0-1, 43. Kobelev 1-1 (straf-
schop). Scheidsrechter: Van den Wijngaert (Bel). Toeschouwers: 4.200.

" FC Tirol-PAOK Saloniki 2-0 (1-0) - 27. Westerthaler 1-0, 66. Westerthaler 2-0.
Scheidsrechter: Christov (Tsj). Toeschouwers: 8.000.

"Liverpool-Auxerre 3-0 (2-0) - 5. Mölby 1-0(strafschop), 30. Marsh 2-0, 84. Walters
3-0. Scheidsrechter: Silva Valente (Por). Toeschouwers: 23.094.

" Celtic Glasgow-Neuchatel Xamax 1-0 (0-0) - 52. Miller 1-0. Scheidsrechter: Pairet-
to (Ita). Toeschouwers: 25.454.

" De ontreddering van
PSV in de persoon van
Berry van Aerle.

Anderlechtprofiteert van defensieve blunders

Strop voor PSV
S.t_ an onze sportredactie

jSjSSEL - De leiding vanöV heeft gelijk: de Neder-
i Se competitie is niets voor

ITo e sterren uit Eindhoven.§h ,en het gisteren eens inter-
-Ain aal hard en vooral snel
f | g

' . werd de Nederlandse
J^Pioen op een pijnlijke wij-
le h les §elezen door Ander-
en e uitsla§ was eerst

lef'A y°oral ook een triomf van
" rf 01 de Mos op Bobby Rob-r^. Met voor de Eindhovena-

ttHt no^ a*s extra pijnlijke

liJkomstigheid dat met de üit-
Fiakeling een geschatte in-
aJ^stenbron van tussen de
Va ï

en en miljoen gulden
iSipren gaat.

2-0 (1-0). Degryse 1-0,
S„. a°ffin 2-0. Eerste wedstrijd 0-0.■-«e.dsrechter: Galler (Zwi). Toeschou-
Van :a2B-500 (uitverkocht). Gele kaart:
g:" Aerle, Van Tiggelen, Popescu en
Anrt6tS(PSV)' Verheyen (Anderlecht).
«oerlecht: De Wilde, Houben, Rut.es,« öart, De Wolf, Oliveira (54. Bosman),

VwrllT1- Degryse, Boffin, Verheyen, Ni-
p <69- Van Baekel).
*v: Van Breukelen, Gerets, Van Tig-

|eien, Popescu, De Jong (33. Valckx),
(54")tze, Van Aerle, Koeman, Ellerman

*■ Scheepers), Kieft, Kalusha.

Rijkswacht
ramt erop los

Bru^ ? ~De RÜkswacht en de
hun u P°litie hebben gisteren
hein s£hade ingehaald voor de laks-gièia.biJ het Heizeldrama. Nu Bel-
Vo ' tJn de ogen van de Europese
van h . Unie' net zwarte schaap
van h fanlllie is> ging de politie uit
dpH- ldee dat aanval debeste ver-buiging IS.

Fluitconcert voor invaller Van 't Schip

Ajax ongeïnteresseerd
Van onze sportredactie

Die score had dus al na een kwar-
tier op het bord kunnen staan. De
reacties uit het PSV-kamp duidden
daar na afloop niet op. Kieft vond
dat PSV in de tweede helft de ge-
lijkmaker had verdiend, Arneser.
prees de ploeg voor het getoonde
karakter. „Misschien dat Ander-
lecht vanavond iets meer individue-
le kwaliteit had, maar de jongens
hebben geweldig gewerkt.

alleen kon klaren. De international
zag echter twee minuten voor tijd
Boffin over het hoofd die als een
speer door het midden kwam en
haarzuiver werd aangespeeld door
Degryse. Met een laag schot besliste
de linkermiddenvelder het duel de-
finitief: 2-0.

DUSSELDORF - Ajax raakt dit
seizoenreeds verlost van de UEFA-
straf van drie Europese thuiswed-
strijden op vreemde bodem. Nadat
het in de eerste ronde van het Euro-
pa Cup IH-toernooi Örebro SK
had uitgeschakeld, rekende het in
de tweede ronde af met Rot-Weiss
Erfurt. In de bloemenstad in Thü-
ringen legden de Amsterdammers
daar veertien dagen geleden met
een 2-1 zege al de basis voor. In het
vrieskoude Düsseldorfer Rheinsta-
dion wonnen zij gisteravond op-
nieuw: 3-0. Dat gebeurde in een bar
slechte wedstrijd. Tegen de slechts-
te ploeg in het Duitse profvoetbal
kon Ajax geen moment imponeren.

ke]i^ederlandse trainer liet heel za-stplf Johnny Bosman uit de op-
nont g' De Mos ach«e zijn landge-

- Dn,-
°ngeschikt voor het pijlsnelle|!positiespel dat hij zn ploeg wilde

i te "spe-len en dat hij ook inderdaad
" hma611 kreeg- Robson daarentegen

du|| oPnieuw de conservatief uit en"de de weer fitte Gerets niet tePdsseren. Het bleek een miskleun*&eeersteorde.
And t6rSte helft was het een genot

/ ben u te zien spelen, zoals het
f HiffD,. penant was te zien hoe wei-

han \? ln de melk te brokkelen
het u-i

e ploeg van R°bson bekocht
gel« _.asseverschil biJ rust met drie
Jor,„ ,arten' een blessure van De

(\ CenL rvangen door Valckx), een, slecht -gemist door Degryse) en6 Hp?^B een teeengoal.
een aoelPunt dat de wedstrijd met-■ ten een ander gezicht had moe-
ten V,°orzien, viel al na tien minu-

lÖiri
erets ieidde de goal in met

ste eerste> maar zeker niet zijn laat-
irienZWakke pass- Degryse, volko-
lt0 n v"Jgelaten door Van Aerle,
tietf. lopen en van ruim twintig
keW eln pogingwagen; Van Breu-
onhr.'it16 zelf later sprak van een
laar-1 o 6 bal' d°°k er tevergeefs
Aan
Wet n heidsrechter Galler lag het
cje ' P.e Zwitser laadde al vrij snel
en Df

'Jn op zich van partijdigheid
schn Anderlecht zelfs een straf-
ker i?'--zo een<je die thuisclubs va-
toor J..gen- Van Tiggelen pakte de
liin g-e oken Boffin op de achter-

laan correct en zeker niet slim
voo "iaar de 'pingel' was wel zwaar
tredi

ac opzichtig uitgelokte over-
elf^,ng' Degryse miste echter vangi meter.
PSvWfede nelft was' uiteraard, voor
trof yf n leder geval wat balbezit be-
een' Ploeg kwam nauwelijks tot
mk. gespeelde kans. Kalusha
beern "let het hoofd' Valckx pro-

I tien rv? met een schot van acht-
Hjk o eter' maar dat was net eigen-
tafer i nog wat scrimmage-achtige
du elen na, die natuurlijk ook deom_f gellJkrnaker hadden kunnen

ai
a ckx speelde in de tweede helft

wasexra spits, het laatste kwartier
_Qat

°ok Popescu voorin te vinden.
Van g4;Deur<te met goedkeuring van011 biggelen die het achterin wel

Bobby Robson hield het op pech.
„Je zag hoe 'close' het was na de
rust. De kwestie was gewoon dat we
de pech hadden datwe onze aanval-
lers niet goed hebben kunnen ge-
bruiken. Romario geblesseerd,
Kieft in de eerste wedstrijd niet, El-
lerman vanavond geblesseerd. An-
derlecht had die problemen niet."
Slechts Van Breukelen, toch zo lang
door menigeen voor zeurkous uitge-
maakt, zei waar het op stond: „We
zijn de eerste helft volledig wegge-
speeld. Het is een harde en pijnlijke
constatering, maar we komen voor
dit niveau gewoon kwaliteit te
kort."

Louis van Gaal was dat eveneens
opgevallen. „We hebben het ons te
moeilijk gemaakt. We hebben de
bal onvoldoende rond gespeeld en

bij ons en wordt zo voor de leeuwen
gegooid. Ik blijf vertrouwen in hem
houden en hoop dat hij zich snel
weer herstelt".
Vlak nadat de op een transfer azen-
de Van 't Schip nog even in de eta-
lage ging, had Danny Blind Ajax
naar 2-0 geschoten. Halverwege de
eerste helft had Stefan Pettersson,
met Jan Wouters nog de beste Aja-
cied, voor 1-0 gezorgd. Het was dit
seizoen het tweede Europa Cup-
doelpunt van de Zweed, die in de
Nederlandse competitie zoveel
moeite heeft met scoren. In de
'thuiswedstrijd' tegen Örebro had
Pettersson deroos ook al getroffen.
John van Loen, twintig minuten
voor tijd binnen de lijnen gekomen
voor de licht geblesseerde Dennis
Bergkamp, tekende in de slotfase
voor de 3-0 eindstand.

dit; gr°te groep PSV-supporters,
qu

in gezelschapvan voorzitter Jac-drr?.., s ' wat rumoerig een pilsje
la °n,k > werd door de Rijkswacht be-ber7_i' door een charge van de
eer» brigade, vervolgens doorPolitWaterkanon- De agressie van de«tic ingezet ruim twee uur voorfieKW, stnjd begon, leidde tot wat
w n miten omdat de Eindho-
ter?S

t6- suPPorters een uitweg zoch-n trjdens deze eenzijdige bedrei-
waJ^.. Ingrijpen van de Rijks-bent werd 'versierd' met hardhan-g ingrijpen tegen enkelingen, die
or.. poll,tlegeweld niet snel kondenoritvluchten. " Alfons Groenendijk had met zijn Ajax-maten een rustige

avond tegen Rot Weiss Erfurth.

Ajax-Rot-Weiss Erfurt 3-0 (1-0) - 28.Pet-
tersson 1-0, 59. Blind 2-0, 85. Van Loen
3-0. Scheidsrechter: Kelly (ler). Toe-
schouwers: 8.000. Gele kaart: Schmidt
(Erfurt).
Ajax: Menzo; Blind, Vink, Wouters en
De Boer; Winter, Bergkamp (76. Van
Loen) en Groenendijk; Petersen (62.
Van 't Schip), Pettersson en Davids.
Erfurt: Disztl; Gottlöber, Linke, San-
ger, Abel en Rathe; Baumbach,
Schmidt en Arndt (60. Weinrich); Heun
en Schulz (65. Böttcher).

ook te weinig de achterlijn ge-
haald", stelde de technisch direc-
teur vast. „Maar", oordeelde hij
eveneens, „Ajax heeft zijn plicht ge-
daan door Erfurt twee keer te ver-
slaan. Welzijn een ronde verder en
daar gaat het tenslotte om". In het
seizoen 1987-1988 drong Ajax voor
het laatst door tot de derde ronde
van een Europees toernooi. In de
strijd der bekerwinnaars bereikte
het toen zelfs de finale, waarin het
zijn meerdere moest erkennen in
KV Mechelen.

Hoe Ajax er anno 1991 internatio-
naal precies voor staat, moet nog
blijken. De opwarmertjes tegen de
dreumes uit Zweden en de kabou-
ter uit de voormalige DDR, zijn
geen graadmeter. Louis van Gaal
denkt dat zijn ploeg op Europees
topniveau een behoorlijk partijtje
mee kan blazen. Voetbaltechnisch
kunnen zijn pupillen zich volgens
hem zelfs met willekeurig welke te-
genstander meten. Hij tast evenwel
nog in het duister of zij daar ook op
het fysieke en mentale vlak toe in
staat zijn. „Wij werken daar hard
aan", aldus de nieuwe roerganger
aan de Amsterdamse Middenweg.
Van Gaal worstelt ook nog met de
vraag of het dit seizoenrustig in zijn
selectie zal blijven. Sinds hij ruim
vijf weken geleden de fakkel van
Leo Beenhakker over nam, neemt
het rumoer in De Meer toe. De te
grote Amsterdamse spelersgroep
(21 man) is daar volgens hem vooral
debet aan. „Ik zou liever met een
kleinere groep werken, want er zijn
maar weinig spelers die zo opoffe-
ringsgezind zijn om te accepteren
dat ze op de tribune plaats moeten
nemen. In een grote selectie zitten
altijd spelers die zich individueel
gaan manifesteren en daarbij het
teambelang uit het oog verliezen.
Vóór elke topploeg in Nederland
dreigt het gevaar daaraan ten gron-
de te gaan".
Petersen moest voortijdig afmar-
cheren. De Deen werd na een uur
door Johnny van 't Schip, die door
de Amsterdamse fans met een strie-
mend fluitconcert werd begroet, uit
zijn lijden verlost. Van Gaal: „Ik
ben niet verrast door de terugval
van Petersen. Hij is nog maar net

Barcelona wendt onheil in allerlaatste minuut af
Hoofdrol voor Bakero

KAISERSLAUTERN - Het hoofd
van FC Barcelona lag al op het blok.
De byl viel al. De executie werd uit-
gevoerd in het Fritz Walter-stadion
door Kaiserslautern. De 30.200 toe-
schouwers waren uitbundiger dan
ooit. Hun club uit Rijnland-Palts
stond immers met 3-0 voor en ging
dus het machtige Barcelona uit-
schakelen.
Drie tellen voordat de bijl zou hak-
ken, zette Bakero het mes buiten
werking. Met een kopbal uit een
voorzet van Ronald Koeman bracht
hij Barcelona bij de laatste acht in
het Europese bekertoernooi van
landskampioenen. Kaiserslautern
leek de achterstand van Barcelona
(0-2) meer dan goed te hebben ge-
maakt. De treffer van Bakero bete-
kende echter een verschil van mil-
joenen guldens, een verschil tussen
sportieve dood en leven.
De toeschouwers schuifelden ont-
luisterd af. De uitbundigheid ver-
dweenna de simpele hoofdknik van
Bakero.
Cruyff bracht alle vier buitenlan-
ders in het veld .en controleerde de
wedstrijd kort. Kaiserslautern viel
aan, voorzichtig, beducht voor de
counters van de Spaanse kampioen.
Het kwam op 2-0 door twee vrijwel
identieke treffers. Uit stilstaande si-
tuaties, hoekschoppen die door
Hotic in de 35e en 49e minuut wer-
den ingekopt (2-0).

De achterstand werd door de Deen
Goldbaek een kwartier voor het ein-
de in een voorsprong omgebogen
(3-0). En Barcelona lag er op dat
moment uit. „Wanhoop ken ik
niet", zei Cruyff over die fase. „Ik

weet maar al te goed, dat in voetbal
alles mogelijk is." Toch veerde hij
acht minuten later van schrik uit de
dugout, toen Goldbaek alleen op
doelman Zubizarreta afging en de
4-0 voor het intikken had.

.De Spaanse international redde
Cruyff. Hij gafBarca de moed voor
een slotoffensief. De gelijkmaker
werd ingeleid door Ronald Koe-
man. Hij legde de vrije trap op het
hoofd van de kleine Bakero, die dia-
gonaal inknikte (3-1). De executie
was definitief afgelast. Het Duitse
feestje was over, het Spaanse be-
gon.
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(ADVERTENTIE)

ALIVO: goed gereedschap.
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:■:-.-:--_^te_S: _______________________
iedereen dievan koken zijn hobby heeft ge-

_
maakt. Dus werkelijk alles bij de' hand.
ALNO zorgt voor perfektie in kwaliteit en ■_■
betrouwbare service. ■ ■ ■

Wereldklasse die u toekomt
Haal gratis de informatieveALNO brochure bij:

GELEEN: Kellerhuis Keukens, Ringovenstraat 1 tel. 046-747905.
HEERLEN: Keukendesign Kellerhuis,

In de Cramer 156 tel. 045-754172.
MAASTRICHT:Remalux, Dorpstraat 84a tel. 043-617340.
MEERSSEN: Keukencentrum Zambon,

Kruisberg 46tel. 043-642535.



Te koop Talbot HORIZON
bwj. '81, LPG, APK 2-92,
pr. ’ 750,-. Wingerdweg
142, Hoensbroek.
AuL TOYOTA Corolla 4 drs.,
bwj. '84, 61.000 km. Nieuw!!
Tel, ’ 7.750,-. 045-453572.
TOYOTA Corolla, bwj. '81,
APK '92, ’2.100,-. Wilhel-
minastr. 56, Nieuwenhagen.
VW PASSAT combi CL bwj.
'85, zilvermet., moet gezien
worden. 045-272181.
VW GOLF GTi, geheel uit-
geb., nw. motor, sportw.,
nieuwe APK, '79, in st.v.nw.,
’4.250,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF GLS, APK '92, i.
z.g.st., ’1.650,-. Laura Ju-
liastr. 14, Waubach.
Te k. gevr. alle merken
BUSSEN, Mazda, Peugeol
an andere auto's. Wij beta-
len de hoogste prijs. Tel.
04455-2743.
Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan ANWB gekeurde
auto's: Lancia Thema Turbo
16V zwartm. '91; Lancia
Thema V62,8 d.blauw, '87;
BMW 316 iM4O zwartm. '89;
Honda Accord 2.0 16 V
roodm. '90; Honda Civic Se-
dan GL wit '88; Seat Ibiza
1.5 inj. grijsm. '90; Mazda
626 1,8 GLX blauwm. '89;
Mazda 626 2.0 GLX coupé
grijsm. '87; Ford Fiësta 1.4 iGT rood '90; Ford Escort 1.e
D blauw '87; Ford Escort
Bravo wit '89; Nissan Blue-
bird 1.6 LX wit '89; Peugeol
405 GR rood '89; Peugeol
205 GTi 1.9, wit '87; Peu-
geot 205 GR 4-drs '84;
Renault 25 Monaco bruinm.
'88; Toyota Camry 2.0 GLi
16V '88; Honda Accord 1.6
wit '87; Opel Kadett 1.6i
grijsm. '90; Opel Kadett 1,6S
GT wit '86; Opel Ascona 1,6
S GT wit '86; Mercedes 200
D d.bruinm. '83; VW Jetta
1.6 C wit '83; Stations: Audi
100 cc Avant aut. '84; Seat
Ibiza diesel VAN wit '90;
Talbot Rolstoelvervoer '84. *
12 maanden volledige ga-

rantie. * 100 % financiering
mog. Autobedrijf John
Koullen. Het adres voor de
betere gebruikte auto. Tel.
verkoop 045-426995. Tel.
werkplaats 045-424268,
Locht 17, Kerkrade.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Alle merken AUTO'S en be-
stelwagens te koop gevr. va.
bwi. '79. Tel. 046-332010.

QUATRO-CARS biedt
trouwbare kwaliteits 'aan!! Een greep uit
voorraad: Suzuki Alto
eig. 38.000 km '89 ’ 9
Seat Ibiza 1.2 Spec. Fe
t. '90 ’ 13.950,-; Fiat UP

■ L splinternw. rood
’7.500,-; Ford Escort
injection t. '87 ’11 8
Ford Siërra 2.0 L ’ 5-S
Alfa 33 Spec. 1300 S 5
rood '88 ’12.500,-; M
626 Sedan autof'■ blauwmet. '87 ’10.?
diverse Nissans, Mit
shi's, Opeis etc. etc; I*
dcs Stationcar; Peugeot■ Break grijs kent. Keu 2
ca. 50 stuks, steeds *'lende voorraad. Inrul
nana, garantie mog. t
80E, Kerkrade, 100
voor duitse grensover.
Tel. 045-425599.
Laat SCHADE bij ons
kundig herstellen. Auto"

'Klankstad. Tel. 045-413jj,
Wij geven het meeste'
uw AUTO! U belt, wij kor
045-422610, ook's avoQi
Wij betalen de HOOö:: prijs voor uw auto.
zondags. Tel. 045-41623
Te k. Ford ESCORT 131
'82, Lz.g.st., APK _; ’ 3.950,-. Tel. Q45-2530f;

! Ford ESCORT 1300, :
'80, km.st. 92.000km, J1 8-92 ’ 1.650,- 045-232J;
Te k. Ford TAUNUS
bwj. '80, i.z.g.st., *

'■’1.500,-. Dorpsstr.

' Bingelrade.
Te k. Ford ESCORT'
bwj. '83 LPG vr.pr. ’4.*
Tel. 046-527521. ___,
Ford ESCORT 1.6 m. &
'84, APK, extra's, zeer n*

’ 6.250,-. 045-454087.^
Te k. Opel KADETT 1,6'
sei, stationcar, 5-drs, E
'87, i.z.g.st. 045-443642^
Te k. Opel VECTRA 1i
GLS, bwj. 3-'9O, vele erf
vr.pr ’ 34.000,- 045-325»
Opel KADETT 1.2SJflash uitv., bwj.'B3, ’ 4.5"
045-724417. J
Te k. SUBARU Mini Jull*'83, 48.000 km, i
’3.500,-. 045-452457.^
Te k VW PASSAT S &4
bwj. '78, bruin, APK
11-1-92, opknapper, *’750,-. 045-710932. __.
ZAKENADVERTENTIES
LD-TV. Uitvoerige info f
739380.

Sloopauto's

6438 HT, huisnr. 41.
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Te k. gevr. SLOOP-
schade auto's, tev. in-:
verkoop gebr. auto-on*
A. Körfer. Tel. 045-2290^
Alle kantoren van het
burgs Dagblad kunnen ■VERENIGINGSNIEUWS,
met bestemming Lo''
aannemen.

Bedrijfswagens
Mercedes 309 D lang, i.z.g.st, autom
Mitsubishi L300,8-pers. lang, hoog 2.3 diesel 1987/1 9°

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlerbaan (naast vroedvrouwenscho"'

Tel. 045-416023. J
Te koop MERCEDES 207 D
bwj. '86 km.st. 147.000; Golf
Diesel bwj. '87 met banken
en ruiten grijs kent. Steen-
koolstr. 1, Hoensbroek.

Alle kantoren van het I-1'
burgs Dagblad kunnen
VERENIGINGSNIEUWS |
met bestemming ~D'
aannemen. _>

Auto onderdelen en accessoires

Draagkrachtige
Bedrijfsimperiaals

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

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding
* Perfecte bevestigingsmogelijkheden

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

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

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

%£***■ A^TOBT^*$*"< .Mercedes sta-irg"'
Motoren en scooters ':
Hoge beloning

Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een,
misdrijf, gepleegd van 3 op 4 november en tot terugverW
ging van de motor BMW 90 S met kent. MJ-77-PJ, kIC
blauwmetallic met 2 koffers en verchroomde lucht-filters

alles ontvreemd vanaf de Bloemendalstraat 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.
SUZUKI GS 750, uniek, ra-
ce-ombouw met FZR 1000
kuip, 4-1 uitl., i.z.g.st., vr.pr.
f3.250,-. Tel. 045-323128.

Wintersport
SCHAATSEN o.a. Ving en
Zandstra Noren, Bauerho-
ckey. Wij slijpen uw schaat-
sen in elke gewenste ron-
ding. Short-Track wedstrijd
en toer. Huub Arets, Rdr
Hoenstr. 118, Hoensbroek.
Tel. 045-211893.

Watersport
Te koop SURFPLANK plus
surfpak mt. 48., t.e.a.b. Tel.
046-753685.

Sport & Spel
Te k. van part. orig. GOLF-
BIUART merk Duque, in
perf. staat, pr.n.o.t.k. Tel. na
11.00 uur 04951-25486.

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.

Voor Piccolo's zie verder pagina 20

(Bromfietsen
FIETSEN tot 20% korti^John de Veth, TweewieiefS
Beekstr. 16, Schinveld. s
Zaterdag 9 nov.ATB-RA#
SHOW 1992 modelij
m.m.v. Trek USA, Cann^dale , GT, Off Road, Kestf?'
Merlin enz. Div. aanbied.
gen! Peter Hogenho^'
Kerkraderweg 84, Heerien
Molenberg. \Te koop VESPA, grijs, <?sterwielen en verzekerd?
pr. ’475,-. Tel. 0&
213089, na 15.00 uur. "Te koop bromfiets HONOj
MT 5 met veel extra's, 1"#
km gelopen, Vz jr. oud, <%fabr.gar. Nieuwstr. I*''
Hoensbroek. Jk
VESPA Ciao, ’275,-. T»
045-312439.
Te k. Vespa CIAO met ste'-
wielen, bwj. '90, pr. ’Boo,'
Tel. 045-3158PS J
DAYTONA-SHOP Kerkrat
vraagt bromfietsen en <f
derdelen; Puch Maxi, Vesp*
Honda, Yamaha, Z ündap?
Maria Gorettistr. 1. Tel. 04»
459555. ,
Te k. Vespa CIAO 2 jr. oü*
i.z.g.st., ’550,-. Tel. 04^
421539.

~i L imburgsDagblad

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

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,10 per mm, Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) rgpïj?

VermistGevonden
Wie heeft mijn mooie grote

zandkleurige-zwart
gestreepte

Tijgerkat
(kater) gezien. Degene die

gerichte inlichtingen kan
geven om hem terug te

vinden krijgt een beloning.
M. Schmeits, Dorpstr. 18,
Guttecoven. 04498-52307.

Verloren in Bosscherveld,
nabij de Winterbergen Ome-
ga HORLOGE. Tegen be-
ton, terug, te bezorgen. Tel.
045-242479.
Met een PICCOLO in hel
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden

6416 GX, huisnr. 19.
TAROTKAARTLEGGING-
EN. Inl. 043-639316. " ADVERTEER op LD-TV. Uit-

voerige info 045-739300.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van d_
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantoortijden even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Mudo Kappers bv
vraagt voor haar filialen

kapper/sters met spoed
(full-time jobs)

A) 1e kapper M/V functie leidinggevende capaciteiten
B) 2e kapper M/V

C) aankomend kapster M/V (geen leerlingen)
Telefonische sollicitaties:Kantoor 04450-4038.
Schriftelijke sollicitaties met recente pasfoto.

Looierstr. 34, 6271 88, Gulpen.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Heftruck-chauffeurs m/v
voor een producent van plastic artikelen in Brunssum. L
werkt in een 2-ploegendienst. Leeftijf vanaf 18 jaar. U ben
in het bezit vam een heftruck-diploma of u hebt ervaring al:
heftruck-chauffeur. Bent u bereid per direkt aan de slag t«
gaan? Kom dan langs of bel ons. Wij hebben een leuk.
baan voor langere tijd.

Informatie: 045-273838, Nicole Offermans
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

Vakman slager
Goede werksfeer.

Keur-slagerij Keulen. Tel. 04405-1324.
Wij zoeken voor ons grensbureau Aken-Noord

(Bocholtz) een
administratief medewerker (ster)

die zo spoedig mogelijk beginnen kan.
Sollicitatiebrieven a.u.b. aan:
DANZAS TRANSIT TEAM

T.a.v. Dhr. Dunke of Dhr. Wehrmann
Vetschauerweg O.Nr., D-5100 Aachen-Nord

Tel: 09-49.24114355
Gevraagd

Metselploeg
(in onderaanneming) voor op korte termijn

uit te voeren werk in omgeving Venlo.
Bouwbedrijf van Houwelingen

Tel. 01840-13247.

Taxichauffeurs
Full-time en part-time.

Tel, afspraak, tel. 045-215555.

Goed bijverdienste
aangeboden

Als bezorger(ster) van het Limburgs Dagblad in:
Sittard en Roosteren

Inl. Limburgs Dagblad, Baandert 16, Sittard.
Tel. 046-515577 tussen 8.30 en 17.00 uur.

Gevraagd
chauffeur

voor vrachtauto met aanhanger. Voornamelijk binnenlands
vervoer. Ten dele buitenland met overnachting.

Ervaring met buitenlands vervoer strekt tot aanbeveling.
Jan Oprey BV_ Rijksweg 72, 6269 AD Margraten. Tel. 04450-1541.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

CV-monteurs M/V
voor een relatie in Heerlen. U gaat werken in de utiliteits
bouw. U hebt een LTS-opleiding en eventueel relevant
werkervaring. Het bezit van een rijbewijs is een pré. Zow.
ervaren monteurs als hulpmonteurs zijn welkom. Hebt u in
teresse? Kom dan langs of bel ons.

Informatie
045-719940, Sigrid Nijenhuis
HEERLEN. OP DE NOBEL 1

Gevraagd
steenhouwer of

leerling steenhouwer
Deze functie omvat zagen en bewerken van natuursteen

en marmer in onze eigen werkplaats.
Evt. opleiding plus cursus kan gebeuren in goed overleg.

Jan Opreij BV
Rijksweg 72, 6269 AD Margraten. Tel. 04458-1541.

Metspoed gevraagd
serveersters

Leeftijd tot 20 jr. Parttime basis.
Soll. na tel, afspraak. 045-711186 dhr Smeets.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzek. Soll. na telef.
afspraak 045-232100.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEURS nacht- en
weekenddienst, evt. WAO-
er. Julianastr. 6, Brunssum.
Tel. 045-252444
Avon-Cosmetics Nederland
vraagt vrouwelijke CONSU-
LENTES, goede bijverdien-
ste, Nederlandse boekjes.
Tel. 04920-50378.
TOPVERKOPERS gevr.
voor de agrarische markt.
Bel Bbnagro B.V. 04950-
-43125.
Gevr. MEISJE plm. 18 jr.
werkt. 16.00-20.00 uur voor
friture. Eikenderweg 49,
Heerlen. 045-716356
Exclusieve club zoekl
MEISJES, goede verd., in-
tern en vervoer gratis! Has-
seltweg 327, Genk. Tel.
09-3211-362009.
GLASZETTER-HULP gevr.
part-time. Glashandel Van-
kann. Tel. 045-719329.
Gevr. SLAGER met enige
ervaring, leeftijd 20 tot 40 jr.
Soll. na telef. afspraak. Sla-
gerij Jack Metsemakers.
Tel. 046-742825.
Gevr. CENTRALISTE en ta-
xi-chauffeurs. Heerenweg
267, Heerten.

Met sp. gevr. HULP voor
Pizzeria en Frituren in vesti-
gingen in Kerkrade en Vaals
Tel. 045-353735/04454-
-2203, bellen na 18.00 uur.
Gevr. OPPAS voor dinsdag-
morgen en vrijdagmorgen.
Inl. 045-327211.
AU-PAIR gezin gevr., voor
Pools meisje 22 jr., spreekt
iets Ned., 045-258336.
PIZZA-BEZORGER gevr.
voor Hoensbroek met eigen
auto. Tel. tussen 14-16 uur:
045-220349.
Gevr. brood/ BANKETBAK-
KER en/of Leerling brood/
banketbakker. Bakkerij
Packbier Te1.045-241202
Jeugdige MEDEWERK-
STER gevr., Ift. 17-20 jaar.
Textielreiniging Karreman
BV, Peschstr. 28, Geleen.
Tel. 046-743654.
Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. voor maandag
en/of woensdag plus 1 of 2
afwisselende dagen. Tel.
045-213451.
TAXICHAUFFEURS gevr.
parttime en weekend. Met
ervaring voorkeur. Tel. 045-
-318898.
CHAUFFEURS fulltime M/V
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.
Gevr. voor 2 avonden per
week ervaren FRITURE-
HULP, leeftijd 20-30 jaar.
Tel. 045-457845.
Gevr. nette ervaren BAR-
KEEPER en kelner, beiden
voor plm. 20 uur p.wk. Bier-
specialiteitencafe De Douf-
pot, Markt 36, Geleen, tel.
046-751023, na 16.00 u.
KINDEROPPAS gevr., 2
kind., voor plm. 3 avonden
p. wk. Mag ook 'n stel zijn,
omg. Geleen. Tel. na 19.00
uur: 046-745249.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***
Kies 20 jaar,rentevast 9,1% met gemeente garantie

Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Stienstra Hypotheekservice

6245 EX, huisnr. 1.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644. .
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
GELEEN, Van Goudoever-
str. 1, zeer goed onderhou-
den hoekhuis met garage.
Dit huis moet U van binnen
zien! ’149.000,- k.k. Wij-
man & Partners 045-728671
Te koop halfvrijst. woning in
BELGIË - Kinrooy, Manen-
str. 15, opp. 7 are 25. lnd.: li-
ving Bx4, keuken 6x4, badk.,
toilet en 2 slpks. Garage.
Veranda (nog af te werken).
Prijs Bfrs. 1.800.000. Tel.
09-32.16201279; voor be-
zicht. 09-32.11758622.
Valkenburg/Houthem
(Vroenhof 78-B), vrijstaand
WOONHUIS, vaste prijs
’255.000,- k.k. Tel. 043-
-616215.
Te koop BOUWGROND, ca.
500 m2, zeer excl. gelegen
te Heerlen. Tel. 045-741874
Te koop BOUWPLAATS
met tekening en bouwver-
gunning in Maasmechelen/
Leut (B). Oppervlakte 4640m2. Inlichtingen tijdens kan-
tooruren 045-243900
Te k. halfvrijst. WOONHUIS
Brunssum. lnd.: woonk. met
Amer. eiken keuken; 1e
verd.: 3 slpks. en badk., zol-
der met vlizotrap, gr. garage
voor- en achtertuin, pr.

’ 155.00 k.k. 045-257753.
HEERLEN, Agaatstr. 2, uit-
st. onderh. halfvrijst. woon-
huis met tuin en mogelijkh.
voor gar. ’127.000,- k.k.
Bopa O/G, tel. 045-324133.
KERKRADE, Akerstr. 150 A,
appartement op 1e verd., in
pr.st., ’69.000,- k.k. Wij-
man & Partners 045-728671

OG te huur
Te huur winkelpand in
HEERLEN (vlakbij centrum),
175m2, ’l.OOO,- per
maand. Tel. 04492-1822.
Te h. in SUSTEREN 1-pers.
luxe appartement. lnd.:
woonkamer, keuken, hal,
toilet, badkamer en slaap-
kamer. Huur ’7OO,- p.mnd.
Mobu, R.v. Gelderstraat 11,
Susteren. Tel. 04499-1323.....

Te huur gevraagd
Te huur gevr. woning in
omg. ÜBACHSBERG, Sim-
pelveld of Bocholtz. Tel.
045-444117.

Kamers
Te h. centr. Heerlen en
Spek'heide gem. KAMERS.
Tel. 045-712032.
Ruime mooie KAMER in
centr. Heerlen (studenten-
huis) ’355,- all-in p.mnd.
Tel. 045-421524. .
Gemeubileerde KAMER te
h. voor net persoon in Heer-
len. 045-415718 of 725053.

bouwmat./machines
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
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
Te k. 2e hands TROTTOIR-
TEGELS a ’0,25 p.st. en
trottoirbanden. 046-370380.

Reparaties

TV/video
reparaties

Binnen 24 uur klaar, prijs-
opg. en gar. 045-231340.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening laden kasten A 1en AO v.a.

’ 595,-, magazijn en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’5O,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en AO van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.

Limburgs Dagblad

Stop!!
U zoekt een nieuwe auto?

Nu
Fiat Panda 1000 CLX met:

’ 1000,-korting!!
of

Betaling één jaar na aflevering!
Nieuwe auto's, volledige fabrieksgarantie, kentekenklaar,

nieuw nummer, inruil mogelijk.
Beperkte voorraad, op is op

alleen bij
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34, 045-742121.

Occasions
zoals het hoort!!!

Citroen AX GTi div. extra's 1990
Opel Kadett 5-drs 1989
Peugeot 309 XR3 1.3 met schuifdak 1988
Mitsubishi Lancer 1.5 GLX 1988
Nissan Micra automaat 1986
Citroen BK 19TRS Break 1986
Citroen AX 11 TGE 1990
Citroen BXI6 TRi 1987
Austin Metro 1989
Citroen BK 16TRS met stuurbekr 1984
Citroen BK 1.400 1985
Citroen BK 1.4 1989
Nissan Micra Trend-uitvoering 1987
VWGolf 1.3 1987
Citroen BK turbo diesel 1989
Citroen BK 16 TRi 1987

Speciale Aktie - auto's
Citroen BK 14 met spoileren lichtmet. velgen 1988
Citroen BK 19 GTi 1988
Citroen BK 1600 Montreux uitv 1989
Opel Kadett 4-drs 1987
Honda Accord 1984
Renault 5 TL 1985
Nissan Stanza 1983
Citroen BK 19TRS automaat 1987

De grootste Citroen dealer ven Zuid-Limburg.
Opel Kadett 16i schuifdak 1989
Fiat Uno SX 5-drs. schuifdak 1989
Volvo 343 2.0DLS 1982
Opel Kadett 1.2 GLS 1984
Opel Kadett 1.2LS 1982

Stationcars
Opel Kadett 1.7 dieselLS 5-drs, div. extra's 1989
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8beigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Opel Kadett 1.6D 5-drs. wit 1988
Toyota Carina aut., i.z.g.st 1981
Mitsubishi L3OO 2.3 D lang, hoog 1987/1988

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlerbaan (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

Ruime keuze in
nieuw en
gebruikt

/ of=>_=i_ e
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ËÜBÜMJJ
Haefland 2 Brunssum.

Tel. 045-257700.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contact geld.
045-727742 b.g.g. 723076. _
Ford ESCORT 1100L, m'B4,
4-drs., 68.000 km. m. steek-
proefkeuring, verk. in nw.st.

’ 5.750,-. 045-725984.
Aparte ALFA Giullietta, 2 Itr.,
sport, bwj. '86, veel extra's,
LPG, Nekam, vr.pr.
’9.500,-. 045-441470. A-
kerstr. 111,Kerkrade-west.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572^
JAGUAR XJ 6 4.2, bwj.'Bo,
97.000 km, vaste prijs

’ 7.500,-. Tel. 046-581602^
Te k. Ford ESCORT 1300,
bwj. '79, APK 5-92, ’ 850,-.
Tel. 045-424943.
Spacewagon CHEVROLET
Lumina, APK, 6 cyl. auto-
maat, wit, bwj. '91, mr. en
lease mog. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
CITROEN BK Turbo diesel
bwj. 1988, km.st. 118.000,
kl. rood, luxe uitv. Pr-

’ 20.500,-. Tel. 046-513234_
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978-
Te k. BMW 320 autom. '82,
pr. ’4.700,-; Saab 900 GL
'81 pr. ’4.200,-; Opel Re-
kord '82, pr. ’3.250,-; Ford
Fiësta pr. ’1.250,-; Saab
voor slooponderd. vr.pr.
’500,-. Maastrichterstr. 142
Brunssum.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De .hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 Vm '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
Te koop Fiat REGATTA_85
Weekend, bwj. '87, i.g.st. In'-
-04492-2515, na 19.00 uur
Te k. Fiat ARGENTA 2000
lE, bwj. '83, kl. beigemet.,
eiec. ramen, stuurbekr., get-
glas, (koppakking vern.) en
sneeuwkettingen, ’ 2.750,-.
Tel. 045-214822.
Te k. Ford SIËRRA 1.8"~CL.
stationcar, 5-drs., bwj. '89, i-
z.g.st. t.e.a.b. 045-443642J
Te k. Ford FIËSTA kl. geel
bwj. '79, klein defect motor,
auto verk. in redelijke st., pr-
n.o.t.k. Tel. 04404-1695.
Ford ESCORT XR3i, M-
'Bs, d.blauwmet., in perfecte
staat, vr.pr. ’ 11.000,-. Tel.
04951-26901 / 41313.

Aut. Ford ESCORT 1.6, 5
drs., bwj. '83, 51.000 km,
’6.750,-. 045-316940.
Te koop Ford ESCORT 1.6
Bravo, bwj. '84, i.z.g.st. Tel.
045-254799.
Ford FIËSTA 1.3, bwj. '81,
kl. zwart, APK 5-92, vr.pr.
/J.550,-. Tel. 04450-1925.
Te k. mooie TAUNUS 16 L,4-drs., APK 8-92, bwj. 10--'BO, ’ 1.600,-. 045-422610.
Ford ESCORT 1300 L, 4-drs., bwj. '82, LPG install.,
nw. APK, ’3.750,- i.st.v.nw.
Tel. 045-323178.
Ford ESCORT, model Bravo
'84, 1,3, APK. 10-92,
’4750,-, tel. 045-751387.
Te koop Honda CIVIC auto-
maat, bwj. '81. Tel. 045-
-242675, na 17.00 uur.
Te k. Toyota LANDCRUI-
SER BJ 40, diesel, '79, grijs
kent., Bullbar, sunroof, pr.
fBAOQ,.. Tel. 045-270946.
Opel KADETT 13 S, sept.84, groenmet., als nieuw,
__JLZSO,-. 045-724417.
Opel KADETT club 13N '88
vr.pr. ’ 14.950,-, sunroof,
trekh. 045-273763 na 14 u.
MAZDA 323, 4-drs., auto-
matic, 1e eig., bwj. '80, APK8-10-92, ’2.250,-, i.stv.
nwjel. 045-323178.
MAZDA 626 Sedan 1.6 LX
5-bak, bwj. aug. '86,
/9j00,-. Tel. 045-462026
Te k. Mercedes SPORT
automatic 280 SL, zeer mooi
Tel. 045-244277.
Te k. i.v.m. auto zaak MIT-
SUBISHI Galant Stationcar,
LPG, bwj. '82. 045-230040.
Te koop Opel OMEGA bwj.
eind '87, 82.000 km, i.g.st.,
Pr- ’14.000,-. Tel. 045-
-741360
Te~k7opel OMEGA 2.3 D,
88, i.z.g.st., vr.pr.
’12.000,-. Julianastr. 6,
Brunssum.
ÖpeTKADETT 1300 autorrüB&_Tel. 045-316341.
Te~k7opel KADETT diêsëi.bwj- '83, i.z.g.st., nieuwe
ApK, accu, banden, vr.pr.
/3j50,-. 046-338284.
ÖpèTsENATOR 3.0, autom.blauwmet., sportw., nieuwe
APK, '81, ’4.750,-, i.z.g.st.Ig__o4s-323178.
Te~ÏTopel KADETT statiörvcar 12 S, bwj. '85, E model,
Vr-Pr- ’10.500,-. Tel. 045-Zg4§34, na 17.00 uur.
Te k. Opel KADETT C-type
automaat, bwj. '78, i.z.g.st.IgLg4s-231997.
PËÜGEOT 305 GR bwj. '84,nw. model, APK 4-11-92,Ie eig., i.st.v.nw., ’3.650,-.1gj045-323178.
Te koop RENAULT 19 GTS
'■7i, grijsmet., bwj. juni '90,
met electr. ramen, open dak,
centr. deurverg. met afst.bed. Tel. 045-441930, tus-gg!__l4.oo-i7.00 uur.
Subaru Mini JUMBO Deluxebwj. '84, i.z.g.st., ’2.000,-.1gL045-412510.
Suzuki JEEP softtop, bwj.80, APK 6-92, iets werk,

’ 3.750,-. Tel. 045-244947.

Speciale aanbieding: Nieu-
we buro en directiestoelen,
Rock type 295 adv.prijs
’345,- nu ’195,-; Rock ty-
pe 4050 adv. prijs ’ 495,- nu
’295,-. Partij zeer mooie
directiestoelen met hoge
korting. Tekentafelstoelen
adv. prijs ’ 395,- nu ’ 255,-.
Conferentiestoelen Rock
240 adv.prijs ’375,- nu
’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname
extra korting. ROCKMART,
Kissel 46A, Heerlen. Tel.
045-723142.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hobby/D.h_z.
BEHANGTAFEL 3 mtr.
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

Transactie»
Te koop bekend restaurant/
Taverne GENK (België) vol-
ledig vernieuwd, zeer goede
ligging, terras en grond,
groot app. Pr.n.o.t.k. Tel.
09-32.11351228 of 09-32.
11231375.
Te koop FRITURE. Tel.
045-719414.

Bouwen/Verbouwen

6311 BH, huisnr. 1.
Landbouw en Veeteelt

Tuinmachine-show
7-8-9 en 11 november

met oa. :
Lambert: gras en bladzuigers

Ingersoll: zitmaaiers / tuintraktors
Orec : gazonmaaiers

Manco : scelters
Ferrari: 2- en 4-wielige trekkers

BCS : 2-wieligetrekkers en maaimachines
Wheel Horse : tuintraktors / zitmaaiers

Husqvarna : kettingzagen / bosmaaiers / kooimaaiers /
cirkelmaaiers

Dibo : hogedrukreinigers
Ideal : pneumatisch snoeigereedschap

Maak gebruik van onze speciale aanbiedingen.
U bent van harte welkom op onze show :

7 en 8 nov. van 13.00 tot 22.00 uur
9en 11 nov. van 09.00 tot 17.00 uur.

Lozeman Tuinmachines BV,
MARKT 14, LOTTUM. Tel. 04763-2341.

6171 LA, huisnr. 15.
GOLDONI tuinfrezen voor
hobby of professioneel ge-
bruik. We hebben steeds de
juiste frees voor uw tuin.
Profiteer nu van onze spe-
ciale najaarsprijzen. Tevens
nog enkele overjarige Gol-
doni tuinfrezen. Collé
Nusterweg 90, Sittard. Tel..
046-519980.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Nuth WEILAND te koop, stal
stromend water. Opp. 5.765m2. Tel. 045-220715.
Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’ 25- staat uw
huis, auto, enz. met FOTO
op LD-TV.

elke dag lj fflßfflHf vindt
JL kans als m W tussen de a

uuw -WE K PICCOLO'S.
Sft Staan uw postcode en huisnummer tussen de g||| Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,- gewonnen. Van het jj||l Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar
jf gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u
lp ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs m

Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw|p postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan. fflP
Elke dagvindt ulO postcode/huisnummer
combinaties uit uw eigen omgeving in het

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u:

1. die dag het speciale Piccolo-nummer belt,|b , uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; op zaterdag gij
uitsluitend tussen 10.00en 12.00uur.
045 - 739384 4

JL 2. antwoord weet op een simpele vraag over de Jfrubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:

Limburgs Dagblad QijQ EM

Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor
» van het Limburgs Dagblad te Heerlen. ,

Auto's

APK!!! Rotte plekken??
Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.

Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.

Occasion Centrum 66
HET ADRES VOOR BETAALBARE AUTO'S

VWGolf GTi 16V
zwart, extra's, schuifdak, Im-velgen 1990
Renault 19 TR 22.000 km 1989
Citroen Visa 14TRS 1986
Opel Ascona 5-drs 1984
Opel Kadett 1.2LS wit 1987
Saab 9000 i 16V 5-drs. Odoardogrijs 1987
Saab 9000 CD autom. extra's cruisecontroll
metalliclak 1989
Saab 9000 Turbo 5-drs. Odoardogrijs extra's
schuifdak Im-velgen airco 1987
Saab 900i5-drs. extra's schuifdak 1988
Saab 900 i 4-drs bruin Im-velgen 1986
Lancia Prisma 1.6 blauw 1988
Lancia Prisma 1.6 goudmet 1986
Lancia Thema Turbo Stationcarzilvermet
Alcantara bekl. verstralers armleuning voor 1988
VWKever Cabrio rood 1972
Alfa 33 Junior rood 1987
Mazda 626 GLX blauwmet. Coupé 1983
Lancia Delta 1.3 wit 1988
Lancia Dedra 2.0 iE zilvermet. Im-velgen
radio-cass. electr. zijspiegels 1991

Heerlerbaan 66 Heerlen
Tel. 045-428840.

GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199

Te koop VW GOLF 1600 C
bwj. '85, vr.pr. ’ 10.500,-.
Tel. 045-351637.
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Manchester United
roemloos onderuit

terug te dringen. Bijl kwam in de
61ste minuut tot een schot. Het ging
een metertje naast.

JADRID - Zonder al te veel hon-|3;. doelpunten heeft Realjaand FC Utrecht weggetikt. In
W* Bernabeu werd het gister-
.C"d 1-°- Real ging met de totaals-
ïnd Van 41 over naar de derde
jEPa van het toernooi om de
Inn- . er' De manier waarop 'de
Sier u ke' de Nederlandse num-SL acht de kans van één op dejojoën ontnam had veel weg van-lor, A°tic lummelen, het gelief-
_W , tramingsonderdeel van deE^Profs. Real speelde de bal
Sraa Lrecht holde er vergeefs ach-
JvvfTi.-?^_,de thuisploeg maakte deTwezigheid van Prosinecki, Kocha
f* autragueno niets uit.

Potje lummelen in Madrid
Real stelde zijn 20.000 kleumende
sócio's al snel tevreden. Hagi benut-
te in de 19e minuut op weergaloze
wijze een vrije trap. Van twintig
meter afstand draaide de Roemeen
de bal langs de muur. Van Ede had
geen verweer omdat het leer vlak
voor hem stuiterde.

De vrije trap was een straf voor De
Koek voor het torpederen van Al-
fonso. De stopper kreeg ook nog de
gele kaart van de Zwitserse arbiter.
De Koek was twee weken geleden
in de Galgenwaard precies hetzelf-
de overkomen. Daar werd de vrije
schop benut door Prosinecki.

Na de 1-0 beperkte Real zich tot de
rust tot technische hoogstandjes.
FC Utrecht had geluk dat Luis Enri-
que in de 25ste minuut te egoistisch
was. Hij verzuimde de vrijstaande
Michel aan te spelen. In de 36ste
minuut voorkwam Van Ede 2-0. De
Utrechtse doelman kreeg in een re-
flex zijn hand tegen een kopbal van

dezelfde Enrique. In het stadion
was in de eerste helft meer beroe-
ring om de doelpunten bij Kaiser-
slautern-Barcelona. Gejuich voor
Duitse treffers, gefluit voor de Cata-
laanse goal, waarmee de ploeg van
Cruijff de kwartfinale haalde.
Bij het sporadische balbezit kwam
FC Utrecht nauwelijks tot offensie-

ve daden. Buyo hoefde alleen een
afstandsschot, na een opwippertje
van Smolarek, te stoppen. De overi-
ge acties smoorden ver voor het
16-metergebied door een voor dit
niveau gebrek aan techniek.
Na rust slaagde Utrecht de nauwe-
lijks nog geïnspireerde thuisclub
zowaar enkele keren op eigen helft

Maar kansen op de gelijkmaker
kwamen er nauwelijks, omdat de
gelederen zo veel mogelijk gesloten
bleven uit vrees voor de Madrileen-
se counter. Die was ook nauwelijks
gevaarlijk meer, zeker niet na het
uitvallen van de geniale Hagi. Mi-
chel schoot hoog over, Milla ver
naast. Het 'slotoffensief van de Ut-
rechters mondde uit in niet meer
daneen kopballetje van Plugboer in
de handen van Buyo. Met stillere
trom had FC Utrecht niet uit het
UEFA-bekertoernooi kunnen ver-
trekken.

Real Madrid-FC Utrecht 1-0 (1-0)
-19. Hagi 1-0. Scheidsrechter: Muh-
menthaler (Zwi). Toeschouwers:
20.000. Gele kaart: De Koek en Ver-
rips (beiden FC Utrecht).
Real Madrid:Buyo; Chendo, Sanc-
his, Maqueda (53. Tendillo) en Villa-
roya; Michel, Milla, Hagi (72. Lloren-
te) en Hierro; Alfonso en Luis
Enrique.
FC Utreeht:Van Ede; Verrips, Lies-
dek, De Koek en Van der Meer; Van
der Net, Roest, Bijl en Plugboer; De
Kruyff en Smolarek.

Met hard werken bracht FC Utrecht
de veldverhouding in evenwicht.

Rotterdammers pas na strafschoppen langs Sion

Feyenoord houdt
legioen in spanning

Uitschakeling
kost Marseille
tien miljoen

HEERLEN - Bernard Tapie
schatte dat de uitschakeling van
Olympique Marseille de club 30
miljoen francs kost, een dikke
tien miljoen gulden. De Franse
kampioen, vorig seizoen finalist,
ging ten onder in Praag. Sparta
won met 2-1. En ging na het ver-
lies van 3-2 in Marseille naar de
laatste acht over op uitdoelpun-
ten.

„De toekomst van Olympique
komt niet in gevaar", relativeer-
de voorzitter Tapie het verlies.
„Ik blijf de club steunen. Dit is
een incident. Geen doodsteek.
Maar wel een lelijke financiële
aderlating."

Van onze verslaggever

Pas drie minuten voor het einde
sloeg Pele in*Praag een flinter-
dunne bres in de Tsjechoslo-
waakse afweer (2-1). Het feest
onder de 35.000 toeschouwers
was toen al in volle gang.

Middenstanders Dusseldorf
zijn Ajax-fans spuugzat

Sparta hield Olympique in de
houdgreep. Middenvelder Fry-
dek schoot na 37 minuten van
afstand raak (1-0) en Siegl ver-
dubbelde de voorsprong in de
68ste minuut (2-0). Sparta had
zijn zin. Groef zich in rond het
eigen strafschopgebied en liet
Olympique aanvallen.

Feyenoord-FC Sion 0-0 n.v. - Feyenoord
wint op strafschoppen: Metgod 1-0, Calde-
ron 1-1, 2-1, Sauthier mist, Fraser 3-1, Gei-
ger 3-2, De Wolf 4-2, Baljic 4-3, Bosz 5-3.
Scheidsrechter: Nielsen (Den). Toeschou-
wers: 24.408. Gele kaart: Bosz, Heus, Wit-
schge (Feyenoord), Gertschen, Sauthier,
Lehmann, Quentin (Sion).
Feyenoord: De Goey; Scholten, Metgod, De
Wolf en Heus; Bosz, Fraser en Witschge (74.
Sabau); Taument,Damaschin (46. Van Gob-
bel) en Blinker.
FC Sion: Lehmann; Sauthier, Geiger, Brig-
ger en Quentin; Lopez, Calderon, Gert-
schen en Baljic; Manfreda (102. Fournier)
en Orlando (46. Alexandre Rey).

door het fel meelevende publiek,
over de meeste adem. Van Gobbel
schoot over, Heus en Fraser mikten
in de handen van Lehmann en Blin-
ker raakte het zijnet. Sion verlangde
in de povere verlenging slechts naar
de strafschoppen.

Een doelpunt was Feyenoord ech-
ter niet gegund. Het subtiele lobje
van uitblinker De Wolf in de 120ste
minuut, net over de lat getikt door
Lehmann, had een beter lot ver-
diend. Tijdens de serie strafschop-
pen beschikte Feyenoord over de
sterkste zenuwen. Metgod, Sabau,
Fraser, De Wolf en Bosz maakten
geen fout. Bij Sion miste Sauthier
de tweede strafschop. De Goey
dook naar goede hoek. In polonaise
gingen de uitgelaten Feyenoorders
van het veld.

40e ERDAM - Feyenoord heeft het legioen in het Europese
01 voor bekerwinnaars opnieuw lang in spanning ge-

#e 177- *n e eerste ronde werd tegen Partizan Tirana pas in
L , .[ ste minuut gescoord. In de tweede ronde liet de nationa-
Sch rwinnaar het gisteravond tegen FC Sion zelfs op straf-
te- .°PPen aankomen. Na verlenging gaf het scorebord in depp nog altijd 0-0 aan.

Ndenvelder Bosz schoot, metWd^ oelman De Goey. Feve-
ÖeliiiT e v"fde strafschop uitein-
den» i

naar de kwartfinales. De
biet h

mer was ook in het duel
kar v Albanezen de matchwin-
foVP., 0r de eerste keer in tien jaarkur.^ ert' Feyenoord weer in
-n_r.Pte<.s verband. De Rotterdam-
se en lntemationaal opnieuw

Bigneal?°rd kreeg vanaf het begin-
gen _V, van de Deense arbiter Niel-biakffn T^gelegenheid net spel te
'slecht vat lukte in de eerste helft
Hier* * J, ,vlagen. De Rotterdam-
fcoak speelden verdedigend gezien,
Paar nn tK°oniijk' uiterst degelijk,
fenvai.ntb,eerden in opbouwend en
Variat. oPzicht opnieuw tempo,
Men Jl? en lndividuele klasse. Dekw=l Pltsen Blinker en Taumentfetup»;en geen moment los van de
Quenf- "^andekkers Sauthier en
Pii n, in' 9ok sPits Damaschin had
Êwitser??I!nde Brigger> 33-voudig
hengen ternati onal, niets in te

èe otterdamse middenlinie zorg-
Vaak°°F Tinig ondersteuning. Te
W« ? V°or de "sicoloze breed-te^. ëe*oze?- A1na een halfuur
*e bant pUïlek om de ideeënrij-, bankzitter Sabau te roepen

Slotfase
nut-f» °°rd had in de eerste 45 nü-
Het ft Cen Sterke beëin- en eindfase.
van Hlormachtige openingsoffensief
trien-tl .tnuisPloeg, in dezelfde sa-verrif? ng als in Zwitserland, le-
öoelm f gevaarlijke situaties op.
de JJh 3n Lehmann bracht zowel op
°P rif -rpf voorzet van Scholten als
ÊlinwV aaiende hoekschop van
de „^moeizaam redding. Ook in
de s*otfase lonkte Feyenoord naar
Wd* i

oPenir»gstreffer. Een■ en„ ge voorzet van Blinker
Bnef_.__n 38ste minuut bijna door
Cf ln eigen doel gewerkt. Met
manr. Ppe reflex voorkwam Leh-
sluitn e? n achterstand. De irritante
het n ui'- de scheidsrechter en
tietv».* openlijk provoceerde
tSUretif^ ,agende acties- was in bies-
de ~ kansloos bij een van rich-gof v r̂an derde vrije trap van Met-
hmp e Paal kwam Lehmann te

valweA îon' met de herstelde aan-
ste hJiirlando voor Rey, in de eer-Wln", zeer behoudend acteerde,
riin* e Zwitsers toch twee doel-
tienri mo§eliJkheden. In de negen-
sPelf.Lminuut schoot spits Baljic,
""OorT ,met een gebroken neus,
ten 1 f n leeg doel naast- Tien minu-
e6ri Vfter verkeek De Goey zich op
bal oekschop van Baljic. De kop-
r'chtVan Brigger miste kracht en

W,j ac rust keerde Damaschin,
striirf krediet bij Jansen per wed-
oii p minder wordt, niet meer terug
Prir.heyenoord- BiJ absentie van Ki-
br Vl' uitSeschakeld door een ge-
Velin onderarm, werd publiekslie-War h Gobbel als zwaktebod
§eri front gestuurd. De verdedi-
?ijn zien met veel energie van
taai, °ndankbare en oneigenlijke
echt' de snelle Van Gobbelkon
iate met voor beslissende acties
Veel' Fevenoord bleef zonder
o_)p, n-overtuiSine zoeken naar een
snoii ng.' terwijl Sion gokte op een«eiie uitbraak.

Impulsen
Ja^.8313^11 voor Witschge trachtte'Ist Zljn tobbende ploeg in de
te v.f "-nuu£ van nieuwe impulsen
VekK?n-PeR°emeense midden-
Veru« i

e dlt seizoen vanwege eenrwaarloosde kuitbeenblessure
SBe_>i_. geen competitiewedstrijd
ler^r, '^

kon echter evenmin impo-
«laar - wedstrijd sleepte zich
indf>!?n.7erlenging- De beste kansGott ase was n°g voor Si°n- De
Pw na , rust nauwelijks op deoet gesteld, kon ternauwernood
keren nd SChot van Gertschen
£ de extra speeltijd 'beschikte«yenoord, fantastisch gesteund

Turbulente dag
„Bij ons worden fans niet gecontro-
leerd op bezit van verdovende mid-
delen. Hier wel. Het ging om kleine
vergrijpen". Damen meldde verder
dat zijnDuitse collega's van een tur-bulente dag spraken. Hij zag geen
reden om het volgende duel elders
te spelen. „Problemen als in Dussel-
dorf kunnen zich overal voordoen",
aldus Damen.

" De Duitse politie moest er enkele keren aan te pas komen om een café met Ajax-fans te
ontruimen.

Politievoorlichter Muller van het
korps in Dusseldorf verwachtte dat
een groot aantal van de gearresteer-
den in de loop van de nacht weer
zouden worden vrijgelaten. Met na-
me in het oude stadsdeel was het in
de uren voor het duel onrustig. La-
ter in en rond het stadionbleef het,
op enkele incidenten na, rustig.

Zwarte dag
voor Duitsers

gen Cruijffs Barcelona. HSV plaats-
te zich via CSKA Sofia voor de
beste zestien.
Eintracht Frankfurt, koploper in de
Bundesliga, liet onlangs in thuis-
beurten tegen Mönchengladbach
(0-0) en Leverkusen (0-1) zien, moei-
te te hebben met verdedigend inge-
stelde ploegen. De bevestiging volg-
de tegen Gent, dat zich vrij massaal,
terugtrok en in Erie Viscaal een
goede aanvaller had. Oudgediende
Vandenbergh scoorde tien minuten
voor rust na een voorzet van Porte
de enige treffer.

De georganiseerde winkeliers, hote-
liers en restauranthouders in het
oude deel van de stad zijn de Am-
sterdamse fans meer dan zat. Zij
schatten de financiële strop door de
aanwezigheid van Ajacieden op en-
kele tonnen, de glasschade van gis-
teren niet meegerekend. De proble-
men werden vooral veroorzaakt
door fans die met eigen auto naar
Dusseldorf waren gegaan. De poli-
tie had het vooral in de middaguren
uitermate druk.

HEERLEN - Duitsland heeft na
twee ronden Europees voetbal nog
slechts twee van de tien clubs in de
strijd. Alleen al in het UEFA-beker-
toernooi verloor het verenigde
Duitsland vier clubs in twee dagen.
Nog nooit begon één land met zo-
veel clubs aan het Europese voet-
bal. Duitsland mocht tien clubs
inschrijven: zes uit de voormalige
Bondsrepubliek, vier uit de vroege-
re DDR. Na twee ronden zijn nog
slechts twee verenigingen over:
WerderBremen (beker) en Hambur-
ger SV (UEFA-beker).

sportkort

Zuid-Afrika
naar Spelen

I
JOHANNESBURG - Zuid-
Afrika zal, na een afwezig-
heid van 32 jaar wegens de
apartheidspolitiek, in 1992
in Barcelona weer vertegen-
woordigd zijn bij de Olym-
pische Spelen.

Sam Ramsamy, de voorzitter van
het Zuidafrikaanse Olympische
comité (NOCSA), heeft die be-
slissing gisteren in een speciale
tv-uitzending wereldkundig ge-
maakt. Volgens Ramsamy was
het NOCSA-bestuur unaniem in
zijn besluit de invitatie van het
internationale Olympische comi-
té voor Barcelona officieel te
accepteren.

toto
Toto 44A, het winnend rijtje is:
1-3-1-1-1-1-3-3-1-2-1-2.

" TENNIS - Torn Nijssen en Cyril
Suk moeten vandaag de nagenoeg
beslissende dubbel voor deelname
aan het Wereld Dubbel kampioen-
schap spelen tegen hetBrits/Ameri-
kaanse duo Jeremy Bates en Kevin
Curren. Bates/Curren versloegen de
Zweden Jan Gunnarsson en Jonas
Svensson.

In de tweede ronde werd vooral in
het UEFA-bekertoernooi schade
opgelopen. Vfß Stuttgart en Bayern
München werden dinsdag al uitge-
schakeld door Osasuna en Kopen-
hagen. Een dag later volgden Ein-
tracht Frankfurt (door AA Gent) en
Rot-Weiss Erfurt (door Ajax). Kai-
serslautern (ECI) was na Rostock
de tweede club die het aflegde te-

Rinus Israël, technisch directeur
van Dinamo Bukarest, maakte met
zijn club de eerste sportieve teleur-
stelling mee. De poging een achter-
stand van 3-1 tegen Genua goed te
maken, mislukte compleet. Matei.
schoot voor 10.000 toeschouwers na;
negen minuten in eigen doel. Na 55
minuten scoorde de Uruguayaan
Aguilera 0-2. Via Gerstenmajer en
Cristea kwam Dinamo nog terug tot
2-2. In de competitie gaat het voor-
alsnog perfect met Israëls club.
Dinamo heeft na elf duels twintig
punten.

DUSSELDORF - De middenstan-
ders in het centrum van Dusseldorf
gaan er alles aan doen om te voor-
komen dat Ajax ook de volgende
Europacup-wedstrijd in hun stad
afwerkt. Hoewel de gevreesde con-
frontatie tussen Nederlandse fans
en Duitse neo-nazi's gisteren uit-
bleef, werden 110 supporters gear-
resteerd: 95 Nederlanders, de rest
Duitsers. Het ging veelal om vergrij-
pen als vernieling, diefstal van voor-
al etenswaren en het bezit van ver-
dovende middelen. Theo Damen
van de Amsterdamse politie ver-
klaarde het hoge aantal 'in voorlopi-
ge bewaring gestelden' door een
,ander politieoptreden dan we in Ne-
derland gewend zijn.

(ADVERTENTIE)
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Vergunning voor Limburgs Dagblad Bingo is verleend door de Staatssecretaris van Justitie ■■■^PHi
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(ADVERTENTIE)

U wilt wel eens het complete
programma zien en horen.

Daarvoor is er
in uw omgeving

een
Bang&Olufsen

Center
met het volledige B&O

programma en heel
veel kennis van zaken:

Wijnbergen
Bang&Olufsen Center

HEERLEN Limburgiastraat 41,
Tel. 045-720560

" Rob Witschge
ontwijkt een
tackle van
Sion-verdediger
Michel Sauther.

ten. FC Porto of Tottenham Hots
pur volgt vandaag nog.

HEERLEN - Titelverdediger
Manchester United, de trotse lij-
staanvoerder in de Engelse compe-
titie, is in de tweede ronde van het
Europese toernooi voor bekerwin-
naars roemloos onderuit gegaan
tegen zijn Spaanse equivalent Atle-
tico Madrid. De Mancunians, die
tegen een schier hopeloze achter-
stand van 0-3 opboksten, kwamen
woensdagavond niet verder dan 1-1.

De bijna 40.000 getrouwen van
Manchester United herwonnen aan-
vankelijk snelenige hoop en gingen
er eens goed voor zitten, toen Mark
Hughes al na vier minuten de score
opende. United putte uiteraard,
moed uit die meevaller, maar slaag-
de er niet in het overwicht verder
tot uitdrukking te brengen. De
Spaanse defensie hield knap stand
en werd nog eens in zijn vertrou-
wen gesterkt toen de Duitse oud-
international Bernd Schuster in de
68ste minuut voor de gelijkmaker
zorgde. Daar bleef het bij.

Feyenoord, dat dankzij strafschop-
pen overleefde, kan voor dekwartfi-
nale alvast Atletico, AS Roma,
Werder Bremen, Monaco en Club
Brugge als financieel aantrekkelijke
opponent op het verlanglijstje zet-

FC Utrecht kan het niet: Real wil het niet

Hmburgs dagblad sport
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Te koop waakse Mechelse
HERDERPUPS, 3 mnd. oud
1 reu, 1 teef. 045-228257.
Te k. WELSH-TERRIËRS
met stamboom, plm. 8 we-
ken oud. Inl. Viel 10, Bingel-
rade. Tel. 04492-1124.
Te k. weg. omstandigh.
blauw/witte Schaefer KEES-
HOND 3 jr. oud, zeer lief
voor kind., zindelijk, pr.n.o.t.
k. Tel. 045-317675.
Zeer mooie grijze Duitse
HERDERPUP, teef, BV2
week oud, met stamb. Tel.
045-751157.
Welsh PONY te koop. Tel.
045-720820.
Te k. Duitse Staande
DRAADHAARPUPS met
stamb. Tel. 045-257296.
Goed TEHUIS gezocht voor
gester. Pitbullteefje, IV2 jr.
Tel. 045-315890.

In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Coniferen, heesters,
heide enz. Bloembollen in
vele soorten. Jawell, tel.
045-256423.
Gewolmaniseerde TUIN-
PLANKEN en palen. Houth.
Jos Kuijpers, Holstraat 43,
Margraten. Tel. 04458-1982
KETTINGZAGEN huur of
koop je bij Brouwers/BBIS!
Maastricht 043-684444,
Heerlen 045-411930, Wijlre
04450-2220.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners.

Opleidingen

6114 XC, huisnr. 5.
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.

Caravans
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200

Huw..Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Café dancing WINDROSEÜ
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek Geop. v. woensdag
t/m zondag. Muziek voor elk
wat wils.

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.
Wij maken graag een VRIJ-
BLIJVENDE offerte voor al

'uw verbouwingen en het
vochtvrij maken van de

■ bouwmuren. Aannemers-
bedr. Rondags. 043-475302, Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg en winterbeurt. EJel vrij-
blijvend 045-726366.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

'""" -.i. ■ ■ ; : :;;;■;;; : ■_; ;■..■[:i■ ■■ ' ' ' : :
Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal.

Speciaal-zaak
Rotan-Manou-Pitriet meubelen.

Een andere kijk op wonen.

2000 m2woonwinkel
Feest bij antiek en design Pierre Coumans te Stem.

wegens 20-jarig jubileum
20% korting

op alle riet- en rotan meubels
(zolang de voorraad strekt)

Heerstr. Nrd. 144, Industrieweg 15 Stem, richting haven
Elke dag geopend van 9.00-18.00 uur. Donderdag koop-

avond tot 21.00 uur. Tel. 046-332355 of 337770. .
6433 XC, huisnr. 31.

Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens
en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Zeer mooie beige strakke keuken
Normale prijs ’ 5.876,-, Hom prijs ’ 3.298,-

Nu slechts ’ 1.798,-
Prachtige witte keuken

Normale prijs ’ 7.180,-, Hom prijs ’ 5.798,-

Nu slechts ’ 2.498,-
Oerdegelijke eiken keuken in

landhuisstijl
Normale prijs ’ 12.768,-, Hom prijs ’ 10.198,-

Nu slechts ’ 3.498,-
Atag inbouw gas-elektro

kombinatie
Normale prijs ’ 2.035,-, Hom prijs ’ 1.398,-

Nu slechts ’ 698,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma
le prijs. R/J Handelsonder
neming, Stationstr. 294
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. antiek 3-drs. TOOG
KAST met vitrine en 3 laden
Weur wit; hoek TV-kast MDI- wit, pr.n.o.tk. Tel. 046
744255.
Te koop Fasto BADGEISEF
10 Itr., V_ jr. gebruikt, nw.pr
’650,- voor ’400,-. 045
226146 na 18.00 uur.
Eik. KAST ’ 175,-; eik. eeth

’ 325,-; bankst. ’ 225,-
-ant. radio ’175,-. Kouven
derstr. 208, Hoensbroek.
Te k. groot eiken WAND
MEUBEL en eiken eethoel<
4 stoeten en vierk. tafel, sa
tontafel met plavuizenblac
pr.n.o.t. k. Tel. 045-461788.
Te k. 1-pers. BED wil
’lOO,-; Matras nieuv
’lOO,-; verstelb. lattenbo
dem ’ 50,-; Comp.bureai
wit ’ 100,-045-411137.
Te k. 3-delige KAMERKAS"
(eiken); televisiekast en ra
diokast. Tel. 046-521163.
G#vr. KLEUR-TV; bankst
kast; slpk.; gasforn.; antie
en Barok meubels. Te
045-725595.

Een PICCOLO in het Lim
burgs Dagblad helpt u 0|
weg naar snel succes. Bel
045-719966.

.. W/Video
[" Goede KLEUREN-TV'S,

' grote sortering, met gar.
- Philips grootbeeld v.a.
'<- ’125,-. Reeds 25 jr. t.v.-
), occ. centr. Geel. Grasbroe-
r kerwg 25, Hrl. 045-724760
'" Extra AANBIEDING KTV, 63
- cm beeld, stereo, teletekst,
3 super V.H.S. aansl., 3 jaar

'" garantie, div. merken, met- inruil va. ’ 1.395,-, ’ 7,50 p.
wk. Hoevenaars Expert,~ Kerkstr. 111, Brunssum.

"; Zoekt u een goede gebruikte
i- KLEUREN TV met of zonder

afstandsbediening of met,_ teletekst. Prijzen vanaf< ’l5O,- ’199,- ’295,--,: ’395,-. Natuurlijk bij de
j speciaalzaak H. Scholl &

' Zonen, Hoofdstr. 43,- Hoensbroek. 045-219222.
l' Te koop Akai VIDEO, 1v week oud, nw.pr. ’1.100,-,
'" pr.n.o.t.k., 3 jaar gar. Tel.u 045-311811.- Alle kantoren van het Lim-
T burgs Dagblad kunnen uw
i- VERENIGINGSNIEUWS

met bestemming LD-TV
aannemen.

'k' Computers
il. — " ■Te koop AMIGA 500 geheu-_

genuitbreiding, mcl. kleuren-.
i- monitor, extra diskdrive en
p software. Alles in uitst. staat,
I: vaste pr. ’l.lOO,- all-in.

Tel. 043-255629.

„Mag het soms
ontzettend,

maar dan ook
ont-zet-tend

veel méér zijn?"
JÊÈÈ !____PlwraP^' '"^ll^_____.

JÊs&VÏ " r:J::_» . 'j 'i;j^_k

WAT 'n gratis extra's zitten er op die Uno Elegant. Getint glas. Bumpers en spiegels in dezelfde W,\m__K______l» _____■____■ ■■
kleur als de auto. Halogeen koplampen. Speciale wieldoppen. Een elegante striping. Speciale be- li-^--Z«_^m2-____^f^ lm. , ,

mij„W_W

kleding. Handig afsluitbaar dashboardkastje plus een fraaie middenconsole. En het mooiste is dat uw voordeel op al deze extra's maar

liefst f 1.750,- bedraagt. Dus snel naar de Fiat dealer. Want een Love-machine met zoveel extra's, daar moet je heel snel bij zijn!

De Uno Elegant, nu met héél veel extra's. 8000
Uno Elegant 1,0f 19.500,-;Uno Elegant 1,4f21.500,-.Prijzen zijn mcl. BTW. Wijzigingen voorbehouden. Meer info'Bel: 06 - 0998880.

AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V.
BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 HEERLEN, PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21

AUTOBEDRIJFKLANKSTAD B.V.
KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185. TEL. 045 - 41 39 16

GOKNIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar.
Industriële gassen en

butaan/propaan.
Kleine en grote vullingen

voor particulier en ondernemer.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen.
V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’ 1.199,- ’ 1.299,-

-’ 1.499,- met Wolff snelbruinlampen,
compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie.

Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-513531
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Muziek

6191 CL, huisnr. 36.
Nieuw Yamaha orgels-keyboards

Door de komst van de nieuwste modellen orgels en
keyboards, div. overige modellen met 10%-30%korting.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

PIANO'S huur met koop-
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.

JUKEBOX Ami yj. '59, com-
pl., v. restauratie. Torenstr.
26, Oirsbeek, na 18.00 uur.
ROCKDRUMMER zkt. prof.
band die muziek wil maken
in de stijl v.d. blues/ hardrock
b.v. Status Wvo, ZZ Top,
AC/DC etc. 045-270558.

Kunst en Antiek

6442 XE, huisnr. 41.

Antiek
Beurs

" Kerkrade
in de

Rodahal
Ned. Antiquairs Gilde

vr. 8 nov. 19.00-22.00 uur
za. 9 nov. 14.00-22.00 uur

zo. 10 nov. 11.00-18.00 uur
INFO: TEL. 01612-20151.

Gevraagd voor inbreng in
komende veilingen Kunst-
antiek-INBOEDELS Veiling-
bedrijf Lambèr, 043-620649
ma. t/m vr. van 9-17 uur.
Kachels/Verwarming

Gas-hout-inzet-kachels.
Honderden guldens voor-
deel. Gratis geplaatst. De
KACHELSMID, Waiem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Carnaval
Te koop PRINSENPAK kl.
rood/ zwart, zeer mooi, mt.
50. Tel. 04493-4488.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Diversen

Koopzondag
10 november van 10.00-17.00 uur in Makado-Beek

met Hans Kazan (toegang gratis).

Te koop stalen LEGBORD-
STELLING 30, 40 en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.
’75,- p.mtr. Palletstelling in
staat van nieuw, 80 en 110
_m diep, zeer interessante
orijs. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. 045-723142.

Te koop gerevis. kleuren
TV's; wasautomaten alle
merken; allesbrander met
40% korting, 6 mnd. ruilrecht
Hoevenaars Expert, Kerkstr.
111, Brunssum.

Div. HERENKOSTUUMS,
mt. 48 v.a. ’150,-; div.
grasmachines v.a. ’ 100,-;
antieke hangklok; filmcame-
ra met projector ’ 200,-. Tel.
045-752383.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr.
Nrd 328, Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese.

Limburgs Dagblad

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Zanussi condens droogautomaat

Z3OO CD, geen afvoer nodig
Geen ’ 1.599,- of ’ 1.299,- maar

’ 798,-
Blue Air koel/vries kombi

250 liter, automatische ontdooiing, apartie diepvries
Geen ’999,- of ’ 798,- maar

’ 498,-
Zanussi wasautomaat

ZF 800, 800 toeren, E-programma, aparte temperatuur
instelling

Geen ’ 1.299,- of ’ 898,- maar

’ 598,-
Indesit digitale combi-magnetron

4 in 1, mcl. grill en heteluchtoven
Geen ’ 999,- of ’ 798,- maar

’ 498,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Schamerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

Te koop z.g.a.nw. Etna
GASFORNUIS met bak- en
braadoven, ’ 175,-. Tel.
045-256561.
IJSK. ’95,-; gasf. ’95,-;
diepvr. ’ 150,-; electr. forn.
’195,-; wasdr. ’175,-;
wasaut. ’195,-. Tel.
045-725595

Te koop MIELE De Luxe
wasautomaat met garantie.
Tel. 045-453303.
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.

Te koop gevraagd

6118 EX, huisnr. 21.
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te koop gevr. spulletjes
voor de ROMMELMARKT.
Tel. 045-213424.

Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te koop gevr. gehele of ge-
deeltelijke inrichting van
SCHOONHEIDSSALON.
Tel. 045-212247.
Te koop gevr. Pool BILJART
Tel. 04451-1874. -06-lijnen

Beleef jouw
Fantasie

in een live sexgesprek, één
meisje voor jou alleen op de

aparte lijn. 06-320.370.50
(50 cpm)

lesbi-hardporno
06-320.321.99 50 et p/m
SEX TREK? Tanja helpt

06-320.326.56

Quick fuck live
Heter mag niet, alleen jij en
ik op de aparte lijn, 50 cpm
06-320.330.73
Wij verwennen
graag getrouwde mannen
met een live sexgesprek.
06-320.330.72 (50 cpm)

Love de enige echte open
sexclub van Ned., waar u

met alle
8 sexy meisjes

echt onbeperkt kunt relaxen
voor ’ 200,-, all-in.

Geopend ma-za, 12-2 uur.
Balth. Floriszstr. 37 HS,
Adam. 020-6762176.

(Gastvr. Gevr.).

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (50 cpm)

*** Rijpe dame, 38 jr.
live geraffineerd! 50 cpm

06-320.320.38
Hard Porno
Sex spelen & verhalen

Eerst 06-320 (50 cpm)
Kleed-me-aan 323.90
De sex machien 326.80
Lesbi hard porno 321.99
Sexgids 370.00
Live sex 332.99

Prive-Sex-
Kontakt

Maak een sex-afspraakje
met een lekker meisje of stel

06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m

Hete meisjes willen een
sexafspraak

06-320.320.44 - 50 et p/m

Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06-320*321*44-50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320*325*01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Adressen
van dames privé, clubs en

escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden

hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)
Gewillige meisjes en

vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete

vrijpartij
06-320*326*33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Direkt snel-sexcontact

live-afspreeklijn
06-320*320*55 - 50 et p/m

Griekse sex
NIEUW Lisa doet 't, 50 cpm

06-320.325.55
* Sexlijn 10 *

De jongste...o6-320.320.10
Liefje... 06-320.321.10

Vriendin... 06-320.323.10
Call me 50 cpm

Direkt kontakt
mannen en vrouwen bieden
zich aan, stukvoor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze:
Partnerruil: 06-320.326.11
Triokontakt: 06-320.322.16

Bi-Sex: 06-320.322.33
Homo: 06-96.14 - 50 et p/m

100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320*326*66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,

van hete dames/meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m
Tessa (18) is zon lekker

meisje
06-320*328*88 - 50 et p/m
Nieuw: direkt apart met een

strenge man of met
onderdanige man!

S.M. voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex... .325.19

Studenten-5ex...327.56
50ctp/m Pb. 75141 Adam

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320*330*18 - 50 et p/m

Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00

Versier
een afspraakje? De flirtbox,

daar lukt het altijd.
06-320.330.01 - 50 et p/m

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Sex Kontaktlijn

Luister naar hete meisjes
die een lekkere jongen

zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66- 50 Ct p/m

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330*88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Gratis sex
Bel mij privé jongen ond...
Inf. 06-320.324.98 (50 cpm)

Ik ben een sexy donkere
vrouw al wat ouder 50 et p/m

06-320.320.91
Oh wat heerlijk. Nu begrijp ik

dat mijn slipje achter het
scherm uit moest. Oh ja...

gaat u toch door ...!50 et p/m
06-320.323.85

Carla logeert bij meneer en
mevrouw. Maar wie verwent

haar zo. Is dat meneer of
mevrouw? 50 et p/m

06-320.321.32
Lady B.

50 et p/m 06-320.324.68
Meesteres. Lekker ruig!

met een P-koker.

De Rosie-relatielijn. Voor
modern sexcontact

06-320.324.50
(50 cpm) hoor je wensen
van paren en dames. In

Rosie nov. zie je hun 'naakt"
foto's

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen

altijd succes 06-9.500 50ct
Hete meisjes willen
Sexcontact

06-320.330.42 (50 cpm)

* Bi-sex Privé *
Direkt apartlijn voor trio,

jongens en hete meisjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

Zoek jij snel sexkontakt??
Tippellijn

06-320.330.79 (50 cpm)
Vooral de meisjes zijn de
heetste bellers

op die waanzinnige Orgie-
box op 06-320.324.40. Dan
gaan ze door het lint op de
Sexbox op 06-320.322.22

(50 cpm)
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Óp de

40-plus box
fijn en ongedwongen met

leeftijdsgenoten.
06-320.327.28 (50 cpm)

Met haar lippen verwent ze
haar man. De jongen uit de
advert. knielt achter haar.

Brutaal....
Grieks!!!

06-320.323.84 (50 cpm)
Haar mond stond wagenwijd

open. Ze zakte door haar
knieën, 50 cpm 06.96.46
Op zn Frans!

Frits laat een knul komen die
dames verwent.
Zijn eigen vrouw geniet,
maar Frits ligt ernaast!!!
06-320.329.24 (50 cpm)

Ria betrapt de jongen als hij
te gek bezig is.
Als je niet wil dat ik het
verklap moet je echt....
06-320.330.09 (50cpm)

Ze beeft en trilt als ze die
jongen weer ziet in dat

natte zwemslipje. De blonde
vrouw

knielt voor hem.
06-320.330.51 (50 cpm)

De man trilt
als hij ziet dat die mooie
blonde meid niets onder

haar rokje draagt, "blijven jij"
06-320.330.52 (50cpm)

1 Jaar is Anouk alleerj
weest, met 2 knullen w
is ze zo gulzig. Ze kiJf1

het niet bijbenen
Grieks 50 et p/nu

06-320.326 J
TopSex

2 handen vol 50 et f

06-320.325 J
Val jevoor dominai1

vrouwen 50 et p/C

06-320.332.3
Bel je meesteres^

Hij kijkt geboeid toe i
meiden om hem dot*
Het blondje verliest... N
zij het met hem gaan *Grieks.

06-320.330.61 (50 g»
Tonny en Jui
Hun werk blijft liggen.,

sexboekjes doen ze iA
handen en voeten krij.

haar eerste...
06-320.340.06 (50 <$
De vrouw zoekt ze n

Stevige knulK
...totdat ze plots zelf tf

ge J06-320.340.22 (50 o_.
Vanessa's sexdroo"
het licht uit

vastgebonden op bed. jjman en zijn vriend doe'
les wat zij willen

06-320.340.36 (50 eg
Ze is mooi, slank en

29 jaar
met 2 jongensvergefljj

uren lang dat ze getroü'
06-320.340.45 (50 c£
Een knap stel komt v<*

life-sex
en de dame krijgt nog'

extra lesbisch meisje
06-320.340.69 (50 Cff'
Trio-kontaktsé
06-320.320.92 (50 cpf

Ook voor partnerruil,
Sex aan huis

Bel voor privé of escflj
06-320.330.60 (50 C_t

SM Privé
Ruige sex-afspraakje*

06-320.322.17 (50 Cg-
Voor Piccolo's

zie verder pagina 23,



Atlete hervat weer training
Beurskens: 'Geen

olympische marathon'
Van onze sportredactie reeds moeten kwalificeren, terwijl

ik vermoedelijk in maart pas voor
het eerst een echte wedstrijd kan
lopen. Daarom heb ik de marathon
in Barcelona uit mijn hoofd gezet.
Of de atletiekbond zou met, een goe-
de 25 km-tijd als kwalificatie genoe-
gen moeten nemen".

VENLO - Opluchting bij Carla
Beurskens. De Festina-atlete, die
het afgelopen half jaar door allerlei
fysieke ongemakken niet aan het
wedstrijdcircuit kon deelnemen,
kreeg gisteren van de doktoren te
horen dat ze de training weer mag
hervatten. Tijdens nader onderzoek
in het Rotterdamse Dijkzichtzie-
kenhuis in Rotterdam werd onlangs
de oorzaak van alle onheil opge-
spoord (scheurtje in de heup) en
met succes behandeld.

De olympische 10 km behoort ook
nog tot de mogelijkheden. „Maar
laat ik niet te veel op de zaken voor-
uitlopen", zegt Beurskens. „Ik wil
eerst weer goed terugkomen op na-
tionaal niveau". Ofschoon het bles-
surerisico op een marathon vele
malen groter is dan bij een gewone
wegwedstrijd, blijft Beurskens' fa-
voriete afstand de klassieke loop
over 42 km en 195 meter. „In het
najaar zal ik er zeker nog eentje lo-
pen, al blijf ik het ontzettend jam-
mer vinden dat ik de olympische
marathon opnieuw moet laten
schieten

„Ik heb lang gesukkeld. Te lang ei-
genlijk, maar ik ben blij dat de bles-
sure weer helemaal verdwenen is",
haalde de Venlose atlete opgelucht
adem. „De afgelopen maanden heb
ik de conditie noodgedwongen met
zwemmen en fietsen op peil moeten
houden. Nu mag ik eindelijk weer
hardlopen". Carla Beurskens heeft
nog evenveel ambities als twintig
jaar geleden, maar acht de kans op
olympische deelname aan de marat-
hon nihil. „Dan zou ik me in april

I VORK - Voormalig FBI-agent Joseph Spinelli heeft bok-jPromotor Don King beschuldigd van contacten met de maf-va ln ne* begin van de jaren tachtig. De huidige commissarisI an politie in de staat New Vork uit zijn verdachtmakingen in

' sn interview met het gerenommeerde Amerikaanse bladöPorts Illustrated'.

Sn198_.elli deed van 1980 tot en met
'h l. onderzoek naar corruptie in de
I ontH

Sport TÜdens net onderzoek"Wekte hij dat de vroegere zaak-waarnemer van onder andere Mike. yson in contact stond met de maf-

"' t J- De 61-jarige King heeft de aan-
ygingen tijdens een persconferen-

schm New Vork afgedaan als onbe"
v aamdeleuSens- King is nooit

rvolgd voor zijn vermeende ban-
rel!. me* de Amerikaanse onderwe-

e-d. Het onderzoek werd in 1984Sestopt.
Volgens Spinelli had King echternauwe relatie met enkele top-

Titelstrijd
nog drie jaar
in Meerssen

HAAG - De Nederlandse
wielrennen

P de weg voor professionals,
amateurs en vrouwen worden de
Romende drie jaar in Meerssen
gehouden. Organisatiebureau
J^ajuna uit Echt deelde gisteren
vvJ. een overeenkomst met de
f-NWU (Koninklijke Nederland-
..,Wielrenunie) te hebben be-reikt.

" venals de voorgaande twee jaar
« de toegang op de laatste zater-
dag en zondag van juni op het
"egen kilometer lange parkoers,
f^et de obstakels Lange Raar-
°erB en Kruisberg, gratis door de"nanciële steun van de gemeen-
te Meerssen en Forbo Vloerbe-
ai u ngen- Zowel de gemeente
?LS. «et bedrijf betalen jaarlijks

gulden.

criminelen. Hij meent dat te kun-
nen staven met bewijzen. King zou
in 1983 gretig zrjn ingegaan op het
aanbod van een geheimagent, die
zich uitgaf voor een drugsdealer,
met diens geld bokswedstrijden te
houden.King kwam in contact met
de 'dealer' via maffia-baas Michael
Franzese, de peetvader van de 'Co-
lombo-clan'.

Ex-wereldkampioen Larry Holmes,
die onlangs op 41-jarige leeftijd een
come-back maakte, heeft destijds
de FBI geholpen bij het onderzoek
naar de schemerachtige handel en
wandel van Don King. Holmes
heeft een schadeclaim gedeponeerd
bij de promotor, die van 1974 tot en
met 1990 het monopolie had in de
Verenigde Staten. Hij is berucht om
de wurgcontracten die hij met de
vaak niets vermoedende zwaarge-
wichten afsloot.

Boksers die achteraf verhaal wilden
halen, konden rekenen op 'bezoek'
van de maffia. Tim Witherspoon
heeft bevestigd dat hij lijfwachten
moest inhuren nadat hij een claim
van 25 miljoen dollar had neerge-
legd brj King. Larry Holmes zag op
het laatste moment af als kroonge-
tuige tegen King op te treden. Uit
angst voor een wraakactie. ~Ik ben
bang dat mijn familie iets over-
komt," aldus Holmes.

De advocaten van King hebben het
verhaal in Sports Illustrated een
'heksenjacht van een gefrustreerde
politieagent' genoemd. Spinelli
geeft toe dat hij met opzet de zaak
weer heeft geopenbaard. „Ik moest
dit kwijt omdat ik nog steeds geen
vrede heb dat ik King inderdtijd
niet heb kunnen pakken. Het prof-
boksen moet beschermd worden",
aldus de politieman.

YAKIMA - Ook de tweede
wedstrijd tegen de Verenigde
Staten is voor het volleybal-
team van Harry Brokking uit-
gelopen op een marathonpar-
tij. Na 2 uur en 33 minuten was
de winst ditkeer voor de Ame-
rikanen. De beslissende vijfde
set eindigde in 15-13 voor het
gastland.
Harry Brokking startte met de-
zelfde basisspelers als het in de
eerste duel.De basis - Selinger,
Klok, Koek, Boudrie, Van der
Horst en De Reus - ging in de
eerste set flink onderuit: 6-15.
Boudrie, licht geblesseerd aan

Overwerk
volleyers

niet beloond
de voet, maakte in de tweede
set plaats voor Olof van der
Meulen. De invaller betekende
in aanvallend opzicht een ver-
sterking.

Het Amerikaanse team, in het
indianenreservaat gesteund
door bijna 3000 kijkers, speel-

de agressiever dan in de eerste
ontmoeting. Met spelverdeler
Greenbaum, op de plaats van
Caspar, in de hoofdrol nam het
team via 17-16 een voorsprong
van twee sets.

Evenals in het eerste duel
maakte Oranje, dat zonder
Zwerver, Benne en Teffer de
vijf ontmoetingen afwerkt, de
grote achterstand ongedaan.
De vijfde reeks ging echter ver-
loren. Met minimaal verschil
(15-13) trok de Verenigde Sta-
ten de stand na twee duels ge-
lijk.

Zwaargewicht durfde niet te getuigen tegen bokspromotor Don King

Holmes bang voor
'bezoekje' maffia

Van Himst pr-man
van wielerploeg

Wielersoigneur
Jef Winkens
verongelukt

AKEN - De Limburgse wielerwe-
reld werd gisteren opgeschrikt door
de dood van soigneur Jef Winkens.
De 46-jarige masseur uit Itteren
kwam in Aken om bij een verkeers-
ongeluk.

Winkens was door een rukwind met
zijn fiets ten val gekomen en werd
door een auto overreden. Hij over-
leed ter plaatse aan de opgelopen
verwondingen.

De begrafenisplechtigheid vindt za-
terdag om 11.00 uur in de St. Marti-
nuskerk in Itteren plaats.

sport kort

" TENNIS - De Baltische sta-
ten Estland, Litouwen en Let-
land zijn in beginsel door de
Internationale Tennis Federatie
geaccepteerd als lid. Op de jaar-
vergadering in september 1992
moet het besluit worden be-
krachtigd. De staten kunnen
door deze beslissing teams in-
schrijven voor het Davis-beker-
toernooi en - indien mogelijk -spelers afvaardigen naar de

Olympische Spelen in Barcelo-
na.

" SKIËN - De freestyleskiërs
Michiel de Ruiter (springen) en
Jeannette Witte (ballet) maken
sinds gisteren officieel deel uit
van de Nederlandse equipe voor
de Winterspelen.

" VOETBAL - De voetbalwed-
strijd tussen het Nigeriaans da-
mesteam en de dames van VV
Eijsden op het terrein van Eijs-
den is verplaatst naar vanavond
19.30 uur.

BRUSSEL - De Belgische
voetbalbondscoach en record-
international Paul van Himst
wordt volgend jaar public re-
lation-officer van de profwie-
lerploeg GB-MG Boys, met
Roger de Vlaeminck als ploeg-
leider. Van Himst vervulde

voorheen reeds de pr-functie
van de wielerequippe Hitachi.
Overigens is vo#r Limburger Pa-
trick Strouken geen plaats in de
nieuweBelgisch/Italiaanse formatie
van Roger de Vlaeminck. Strouken
krijgt onderdak in de zogenaamde
B-ploeg Colstrupp van het Sportbe-
middelingsbureau ASS.

mittwochslotto
Trekking A: 6-12-17-22-26-29.
Reservegetal: 44.

Trekking B: 16-18-24-41-44-48
Reservegetal: 34.
Spel 77: 1939645.

Redelijke start
Gijs Verheijen

Bedrijven uit België en Italië leve-
ren het kapitaal voor een nieuwe
wielerploeg met de frisse naam GB-
MG Boys. De ploeg, met de winnaar
van de Giro d'ltalia Franco Chioc-
cioli als klassementsrijder, wil mee-
doen aan de Rondes van Italië en
Frankrijk.

De Belgische warenhuisketen GB
en de Italiaanse kledingfirma MG
Boys steken tenminste twee jaar
geld in de ploeg.

HAIFA - Voor Grjs Verheijen is het
Israëlisch Satellite circuit redelijk
begonnen. In het eerste toernooi in
Haifa wist Verherjen zich voor het
hoofdtoernooi te plaatsen door in
de derde en beslissende kwalifica-
tiewedstrijd de Rotterdammer Ro-
ger Warmenhoven te verslaan met
7-5, 6-2. In de eerste ronde van het
hoofdschema verloor Verheijen
echter meteen van een Oostenrijkse
tegenstander met 6-1, 6-4. Bomans, Van Itterbeeck, Goessens,

Jacobs, Willems en Verstrepen, Bal-
lerini, Cipollini, Chioccioli, Vona,
Baldato, Poli, Gusmeroli, Vanzella,
Gelfi en Rocchi, Moreau en Pillon,
Jaskula en Halupczok, Tsjmil en
Arroyo.

De volgende 22 renners staan onder
contract:

" HEERLEN - De eerste klasse
van de Hans Schaefer-wintercom-
petitie begint zaterdag in de tennis-
hal Hulsberg aan zijn eerste ronde.
Alle deelnemende verenigingen
hebben toegezegd in de sterkst mo-
gelijke opstelling te zullen verschij-
nen. Om half twaalf beginnen de
twee wedstrijden in de afdeling A.
De andere wedstrijd is de derby tus-
sen deMaastrichtse clubs Ready en
Kimbria. Om half vier begint de af-
deling B met de wedstrijd van Hom-
e tegen Blerick, gevolgd door
SLTC-Brunssum.

Georg Kessler ontslagen

" Onder begeleiding van
enkele familieleden ver-
Het Fortuna Sittard-
coach. Georg Kessler gis-
termiddag het Maasland-
ziekenhuis in Sittard. De
onfortuinlijke oefenmees-ter werd verleden week
met spoed opgenomen,
nadat zijn gezichtsver-
mogen plotseling ver-
dween. Een geslaagde
operatie en het voorspoe-
dige herstel gingen het
ontslag gisteren vooraf.Kessler zal in de buurt
van zijn woonplaats
Schleiden in een kuur-
oord verder aan zijn her-
stel werken.

Foto: PETER ROOZEN

sport in cijfers
TENNIS
Birmingham. Mannen 1 miljoen gul-den, eerste ronde: Raoux-Eltingh 6-2
6-2, Agenor-Curren 3-6 7-5 6-2, Cash-
Pescosolico 6-3 7-6, Chang-Vajda 6-1 6-2.
Tweede ronde Washington-Pozzi 6-0 7-5.Oakland. Vrouwen, 700.000 gulden, eer-
ste ronde: McNeil-McCarthy 7-5' 6-3,
Pierce-Harper 6-3 3-6 7-5, Fendick-Staf'
ford 6-3 6-3; tweede ronde: Rehe-Garri-
son 6-2 6-3.

Nashville. Vrouwen, 300.000 gulden,
eerste ronde: Habsudova-Vis 7-5 6-1,
Appelmans-Sloane 7-5 3-6 6-4, Allen-
Zrubakova 1-6 7-6 6-3.

Moskou. Mannen, 660.000gulden, eerste
ronde: Woodforde-Korda 0-6 6-2 6-3,
Medvedev-Woodbridge 7-5 6-2, Grabb-
Mayotte 3-6 7-5 7-5, Hlasek-Stankovich
4-6 6-3 7-6, Novacek-Riglewski 7-6 6-2,
Steeb-Mansdorf6-3 7-6.

SaoPaulo. Mannen, 500.000 gulden, eer-
ste ronde: Fleurian-Matsuoka 6-4 6-2,
Emilio Sanchez-Costa 7-6 6-4, Motta-
Fernandez 7-6 6-4, Miniussi-Frana 6-4
6-3,Rivera-Jaite 6-3 6-4, Zöcke -Mancini
6-4 6-3, Javier Sanchez-Mattar 6-7 7-6 1-2
Mattar gediskwalificeerd, Masso-Silber-
berg 3-6 7-6 6-2.

GOLF
La Manga. EK landenteams voor club-
professionals zonder PGA-tour-kaart: 1.
Nederland (Saddington, Saxton, Woof)
274 slagen (-10), 2. Schotland 277, 3.
Frankrijk 278.
Beste individuele score: Saddington 65.

BOWLEN
Beijing. WB: vrouwen, stand na acht-
tien games: 1. Inauchi 3667 pms, 2. Lars-
son 3593, 3. Gardner 3561, 4. Lind 3436,

5. Howald 3400, 12. Pascoal 3346. Pas-
coal geplaatst voor finale, mannen,
stand na achttien games: 1. Verbruggen
4932, 2. Yang (Chi) 4900, 3. Hamnas
4874, 4. Numthuan (Tha) 4850, 5. Nepo-
muceno (Fil) 4846, 17. Maaswinkel 4572.
Maaswinkel uitgeschakeld voor finale.

SURFEN
Hawaii. Finale WK: wave performance,
eerste serie: 1. Naish, 2. Polakow, 3. See-
ger, 4. Kalama, 17. Boersma en Bour-
gonje .
VOLLEYBAL
Yakima. Oefeninterland: Verenigde
Staten-Nederland 3-2 (15-6 17-16 12-15
16-17 15-13).

WIELRENNEN
Grenoble. Eindstand zesdaagse: 1. Co-
lotti/Tarantini 148 punten, 2. Roche/
Doyle 46; op éénronde: 3. Fignon/Bion-
di; op twee ronden: 4. Krabzov/Ganejev,
Duclos-Lassalle/Louviot.

" Beeld uit 1981. Wereldkampioen Larry Holmes (links) en promotor Don King lachend tijdens
de presentatie van weer een titelstrijd.

(ADVERTENTIE)

HOENS
INDUSTRIEEL
Meer dan 25.000 produkten vooi

industrie en bouwwereld

\_\v7i_m
.J_^_Wm ij. 9

■■■>■ ■''"___t_____W_W?'-'' ■ ■rffifrv'' ' ■" P' __4________H

-*_3P
Is uw Communicatie
gebaseerd op

alleen maar gebaatbij commercialsen onderscheidende
Horen, Zienen Krijgen! videoprogramma's.
Uw marktbewerking immers is
gericht oprespons. Bel even, ofvraag onze uitgebreide

brochure.
Een audio-visual is een perfect middel om Wij nemen dangraag vrijblijvendkontakt
dat doel te bereiken. met u op en laten u kennis maken met het
AVS weet dat en is gespecialiseerdin verschil tussen 'Horen, Zien en Zwijgen'
resultaatgerichte dia-presentaties, en 'Horen, Zien en Krijgen.

Audio VisualServices __\___W_W ___".!**____.
Mauritslaan 111 - Geleen _m

Postbus 62 - 6160 AB Geleen I»TF"r 'lllr»11"""

Telefoon 046-787700 / "Fax 046-750196 ' MülO VlSUal SerVlCeS (AVS behoort tot deADB-Gmep.)

sport
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DE GROOTSTE KLEP VAN DE FAMILIE heeft een enorm incasseringsvermogen
via 'n achterklep die toegang biedt tot 'n laadruimte met een maximale lengte van 1.60 m!
Met een 16-kleppen 1.6 benzinemotor of 'n sterke 2.0 diesel. De ruimte van een stationwagon
gecombineerd met het comfort van een limousine. En dat alles varmf //Mf\%\ E Eflß
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Korte karakterschetsen: de grootste klep van de familie
heeft krachtige motoren en op de

1.6 SLX en 2.0 diesel standaard stuurbekrachtiging.
Zn vlakke laadvloer en luxe uitrustingsniveau maken
'm absoluut onnavolgbaar voor de concurrentie.
De gentleman van de familie is jjg_^
de 5-deurs met 1.4 of 1.6 benzinemotor, 5-bak en

geregelde 3-weg katalysator met lambdasonde óf

een 2.0 liter diesel. De vrijbuiter van de familie is de
gSyJp--j- :^jA nieuwe Sunny 3-deurs. Vlot van

styling, leverbaar in 9 verschillende typen, waaronder
2 automaten. Soepele en zuinige benzinemotoren met

16kleppen drijven devoorwielen aan. Er is keus uit een

1.4, 1.6 en 2.0 liter (GTi). De dieselversie kent 'n
snelle en stille 2.0 liter (!) krachtbron. De zakenman
van de familie is de populaire j^S

4-deurs Sunny. Met hetzelfde motorenprogramma

als de vijfdeurs, eveneens in twee luxe-niveaus. Of ga

compleet uit je dak met de 100 NX, de playboy
van de familie. Een sportieve coupé (gj£r^fTj/T,
mèt T-bar. Met 1.6 liter, 16-kleppen Twin-Cam
motor of als 2.0 liter GTi. De sterke familie-
eigenschappen worden onderstreept door duurzaam-
heid en degelijkheid (elke Nissan is voorzien van

7 keiharde garanties, waaronder 3 jaar of 100.000

km algemene garantie en 6 jaar carrosseriegaran-
tie!). De nieuwe Nissan Sunny, logisch vervolg van
het Primera-succes! I "jgg" mV I _*-S-f-JTk
CEMAKKCUIK BETALEN VIA HET NISSAN MWFIimAwT
Sunny Wagon v.a. 395-p.m.'1 fïn'___nCe
* De lening wordtverstrekt door NissanFinance onder de gebruikelijke voorwaarden
van een huurkoopovereenkomst. De effectieve rente bedraagt 17,7% en is fiscaal
aftrekbaar. Maandbedrag is een voorbeeld en is afhankelijk van aanbetaling, £
looptijd en restsom. Informeer bij uw Nissan dealer naar alle bijzonderheden.

Sunny 3-deurs v.a. 23.345,-,4-deurs v.a. 27.145-, 5-deurs v.a.27.645-, 100 NX v.a. 33.945,-. Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra, Prairie, Primera, Maxima, 200 SX, 300 ZX, Terrano, King Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar en Trade- 'Uw Nissan dealer geeft u graag deskundige informatie over de financierings- of leasemogelijkheden. Hij maakt ter plekke, via de unieke computer on-line verbinding met Nissan Finance, een financiering of leasevoorstel op maat voor u.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum B.V-i
Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht,AutobedrijfAndré Feyts BV.,Duitse Poort 15,tel. 043-214175.Melick (Roermond), Garagebedrijf
Geelen B.V, Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen BV, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

Gekookte 0k A
achterham J [jL \m
snijvers, per 100 gram -__rB9". Mm " w

KOEKJE VAN DE WEEK

Daelmans gevulde roomboter
amandelspeculaas AjCk
pak 220 gram 4r9T I.T"/
-Nieuw: bereid met echte boter en amandelspijs-

VERS VLEES

Kipdrumsticks r QQ
per 10 stuks D. /O
Mager soepvlees of poulet |~ Q
per 100 gram -JttT I.D/
Kipkarbonade Q QQ
per 10 stuks /. /O

êdah v'gnet toiletzeeP
—<___.— diverse geuren, y| Q
3pack4r9s" I.T"/

GROENTE & FRUIT

Carambola QQ
per stuk . / /
Handperen
"Doyenné du Comice" *^ yj Q
per kilo O.HT /

Krielaardappeltjes j QQ
pak 700 gram I " / ✓
Waspeen QQ
panklaar verpakt, circa 500 gram / /

■

Toetje met room /
chocolade of vanille, bekertje I
200 gram, nu 3 voor | f V. I

Elzasser cervelaat

per 100 gram / Q
*e* 1.0/
Kalfsleverworst

per 100 gram I Q
4-W 1.1/

au

per 100 gram I OO _____________________________________
z#r 1.0/
Gekookte

per Zl Q _____________________________________
100 gram 4r99". 1.0/ _____________________________________
Alfred Jodocus kwakworst "3 Q
snijvers, per 100 gram 4rr1r I,J/
Kip-kerriesalade y| Q
schepvers, per 100 gram 4t89" 1.1 ✓
Eru puntje sambal QQ
verpakt, 150 gram Ir-Yt 1.0/
: ~~~T—- — —

Edah's Daverende
Spaaraktie Finale.

De Finale van Edah's Daverende
Spaaraktie tsin volte gang. Sinds vrijdag
I november geven we geen spaarzegels
meer uit, maar u heeft nog tot en met
31 december 1991 de tijd om uw volle
spaarkaarten in te leveren. Wacht daar-
om niet te lang en profiteer snel van de
fantastische spaaraktie-produkten van
de Daverende Spaaraktie Finale.

WÊE-____^_____z3_\M

Schouderkarbonadefper 500 gram-245r3.95 fa W W
per kilo 4*r9&- W«W /

ËMH CaféCruz
-<__>- Aroma rood koffie "J QQ
duopak 2 x 250 gram 1 «__)"/✓

-Met gratis _Sja Galerie chocoladerepen,
diverse smaken, reep 75 gram-

rn»H Pindakaas I QQ?& pot 350 gram AW 1.0/
Smiths bugles r r
-F 20% gratis, zak 85 gram 4r?9-_ I .DD
Heineken bier |7___d.Q
krat 24 x 30 cl. 4*65- I /.HT /

-Bestel de verenigde glazen van Europa-

FDAH goudbruin
-<__>- of volkoren Q
Dak 200 gram 4r4^- _.____/

Spruiten "\ Vy
per 500 gram *J f

' .. '■ i i i o- — - -- —— T I I — '— 1

Ik ga naar Edah. fBjQÏ

IPrinzess biogarde
roer of stand,
beker 500 gram Q_'4£9" ö'.
FDAH oonr,boter

««»>- cake
400 gram Q('>
*4t Z. 7
Groko Mexico mix
diepvries, pak Oi'
300 gram 4t99" I.Z'
Meergranenbrood
met lijnzaad
gesneden, verpakt, I I .
halfOJHi- 1,-14-

-êmh Ausurken I /l^
-" zeer fijn, pot 370 ml. 4rïW__ I ."
Nieuw bij Edah:
Elmer halfvol
een melange van roomboter en
plantaardige oliën, A\
kuip 500 gram 4*9" I.m
Nieuw bij Edah:
Elmer driekwartvol
een melange van roomboter en
plantaardige oliën, j"L
kuip 500 gram 4r?4- \,D'

j&"m"-_ EDAH SERVICELIJN. Van maandag t/m vrij*
(fot-0506 van lOtot I2envan2tot4uurkuntugratisbel|(

v.,»/!'1'1 met onze service-afdeling. Zet- en drukfou«
en prijswijzigingen ten gevolge van overheids- sfl
fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldige
zaterdag 9 november 1991. Wijnen van de maand gel*
t/m 30 november. Zolang de voorraad strekt. I-P'
spaarkorting kunt u ook kiezen voor de helft van I*
voordeel in geld.

W-45-C

_w___W^^_^f_f^^_W
& § I § ____w m m *

s xl *l ■

DE WINTERDAGEN
BREKEN WEER AAN

Tijd om uw huis van binnen
wat meer fleur te geven. Een
nieuwe paster, of kunstrepro-
ductie aan de wand in uw huis-
of slaapkamer doet vaak won-
deren.

POSTERGALERIE
Hier vindt u een grote collectie
artprints, posters en kunstrepro-
ducties van bekende artiesten,
zoals Ting, Rosina Wachtmeis-
ter, Jan Lens, Karel Appel,
Monet, Kandinsky e.v.a. Maar
ook trendy posters en prints,
zwartwit en ingekleurd.De for-
maten variëren van bijv.
24 x 30, tot grootformaten, als
70 x 100. Het spreekt vanzelf,
dat wij u tevens idviseren bij de
keuze van een passende lijst en
eventueel passe-partout, die in
eigen werkplaats door ons wor-
den vervaardigd.

INLIJSTEN
Wilt u uw bestaande foto of re-
productie eens een ander aan-
zien geven? Ook dat kan. U kunt
een keuze maken uit onze grote
collectie aluminium, houten of
kunststoflijsten, daarbij plakken
wij uw poster of foto vakkundig
op, zodat u niet het zgn. bobbel-
effect krijgt. Een bijpassend
passe-partout geeft bovendien
nog een extra dimensie aan uw
poster of foto.
Ook WIJ denken graag met u
mee...
Wij maken gaarne een offerte
voor de inrichting van uw kan-
toor of bedrijf.

POSTERS t LIJSTEN

I Passage 9 Geleen
046-755707

Doe uw voordeel.



■!-_ 06-lijnen

Echt Lesbisch
_f maar zon 50%-Voe| je«is vrouw behoefte aan con-J «« met vrouwen? De BoxIl _J.an vr°uw tot vrouw.

(50 cpm)
| °e nieuwe life-line. VoorI oh6en 9esPrel< apart metI aantal. De operator helpt u| verder. Chantal

Blond en sexy
-^_!jg0j27.88 (50 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heetm Meisje of met een lekkerelongen. 06-320.330.87

(50 cpm)

é *** Gay Privé ***
J J. wilt voor vanavond snelen discreet een opwindend

*sPraakje regelen? Bel dan«ay Privé, want daar zit je, airekt apart, en als je met
.* ri,n,andere wilt spreken
I ar"k je op de nul. Succes!!~~ij____goj22.7s (50 cpm)

de kleren van mijn
lijf, ik heb een
hete bui!!

I^-^350211.14 (50 cpm)

Mooie Sabrina
haar eerste trio-sex-ijgj2a323.44 (50 cpm)

* Hete spetters
1 *j"en sex, veel sex met jouen Jou en met jou op de

aparte lijn.5-t4s32_____3o_74 (50 cpm)

Stoute sexafspraakjes

Meisjes kontakt
06-320.330.16 (50 cpm)

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan.
06-320.330.96 (50 cpm

Monique
Ze trilt van sex-genot

06-320.330.97 (50 cpm)
Pascale (klusjes in huis)

Keukensex
06-320.330.98 (50 cpm)
Zoek jij een lekkere boy?
Homo Dating

06-320.330.95 (50 cpm)
" Mindy **

jong en heet
06-340.340.06 (50 et. p/m)

Zal Bianca je met haar mond
verwennen?

06-320.331.07 (50 et. p/m)

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.320.62
Met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!

VAN CLUB 06, DUS GOED.

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Trio!

06-320.320.95 (50 cpm)

Paradiso © 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf v.a. 14.00 uur.

NIEUW: PAMELA, IDA, MONICA, JOANNAü!

’ 50,- all-in
De prijs is laag, de service hoog! Tel. 045-423608.

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Paradiso
Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032

Peggy/Privé en
Escort

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

-374393. Nwe meisjes aanw.

Privé, ook SM
Tel. 045-254598

Privé Anita
tel. 045-352543.

SM Rachel
SM zoals het echt hoort

fantasie word realiteit. Pr.
Hendriklaan 312, Brunssum.

045-274810.

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707.

Nieuw Privé
Jong en lief. Alleen na tel.

afspr. 046-757208.

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

Escort Service
■ voor een leuk meisje bij u

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

Belinda's
Escort

Open di/zava. 19.00 uur.
Tel .04752-6239

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.
dames gevr. 043-257229

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13, ied.

dag geopend van 20-04 uur.
Regina, Moniq, Uschi, Jutta,

Tamara. 045-416143.

**045-326191**
* Escort all-in *
Club Rustica

V.d. Weyerstr. 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762

Open ma. t/m vr. 11.00-
-24.00 uur. Denk aan onze

erotische massage.

Tanja
af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

__. 045-428849
Buro Geleen

Bern. in adr. 046-748768

Buro Yvonne
g 046-523203
Diana Escort. 045-320323
2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Bij LYDIA
kom je niet op de koffie.

Natascha is er weer
Bel 046-749662, 11-23 u.

Privé Daisy
Met nieuw; Maria.
Tel. 045-229091.

Let op: vrijdag Surpriseday.

Katja's Privé
Ook escort, 045-423608.

Boy Dave
Voor heren!! 045-423608.

Vera
Privé, tel. 04754-85818.

Nieuw
Escort Amanda van ma.t/m

zat. van 4 uur 's middags tot
2 uur 's nachts. Meisjes

welkom. Tel. 046-331627

Video Express
Erotische films bij U thuis
gebracht en opgehaald. 4
films 7 dagen ’ 30,-. Ook
Gay en S.M. films. Tevens

movie-box verhuur.
Tel. 045-426833

Apart, apart!!!
heren, grijp uwkans.

Bij Chantal deze week op
zn Frans alleen op afspraak

Tel. 045-213457

Privé/Escort
meisje gevr. 045-216496.

Escort Angelo
biedt wat u als

vrouw nodig heeft.... 045-221353

"NAM. SCHOON

BETEft-OP de fiets)
DAN VEPVUILJENIETSI
Steun deze actie, bestel het affiche of word lid!
I 3 n

ffi-tsjers'i ojond enfb postbus 2 150
__T\^ 3440 DD Woerden
/7<o tel. 03480-23119

Allesbehalve
standaard

Het is niet gebruikelijk dat een sedan standaard is uitgerust met
wortelnotehout. Met centrale portiervergrendeling. Met getint glas.
Met 4 luidsprekers, een in hoogte verstelbaar stuurwiel, toeren-
teller,katalysatoren met 16 kleppen techniek Maar ja, deRover 400
vertegenwoordigt een klasse die alles behalve standaard is. Klasse
op zich. Kijk maar naar zn prijs. T

Rover 400 vanaf r_C_ti r *■ r;
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MEEER: BV AutobedrijfSpronken-Beckers, Pr. Mauritslaan 97,
Tel.046-37 59 45

HEERLEN:AutobedrijfBalt 8.V., Kasteellaan 1, Tel. 045 - 7215 41
SITTARD: HaveAutomobielbedrijf, Industriestraat 31, Tel. 046 - 515195
SUSTEREN: Firma Moorthaemer, Rijksweg Noord 16, Tel. 04499-15 49

l~^__ Kontakten/Klubs
Wilt u iets bijzonders????

I Grieks
Slavina of trio!! Bel dan: 045-425100.

De een is de ander niet'"

** Riversideclub **
lOO^' afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak

( t/m mr voorl:,ij camping de Maasterp. Open van maandag
* m vnjdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Creditcards accepted.
ï Tgyens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.

Villa Liberta Susteren
Privéclub voor exclusieve heren.

y Beleef al uw erotische fantasieën.°°r 1 all-in prijs kunt u 3x relaxen. Verder is alles gratis.
f bexy int. dames in pikante lingerie of helemaal bloot., Tevens leuk meisje gevraagd.

' Doet u mee met de "open sex"
sof! P[obeer dan onze intieme kamers met bubble-bad ofPiegels. Film lesb., trio's, Franse en Russische massage

* urn? naluurliJk vrijen zonder taboes. Ma-di-do 12.00-02.00
K r' woe-vrij 12.00-18.00 uur. Maaseikerweg 24, Susteren
] p 300 mtr. vanaf A2richting Susteren.___LLees over onze parenclub woens., vrij, en zaterdag.

Club Mirabelle
Club Nirwana

I . Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Kb". Praa^es' maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
'ant-koning-serviceü Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheelvrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
> ■- Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Escort Mirabelle/Nirwana
IBestshop in town_8.00 tot plm. 0.6.00 uur. Tel. 045-427120/463323

Totale

ontspanningsmassage
door leuke meisjes. Tel. 045-353489.

I L_________

~f| Limburgs Dagblad^
W Zl_________, ~**m_\ [ JANUARI 1992 ~]
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Wk ____^G_M__i Maanda9 -61320 27 ';
■mjP^ Dinsdag 7 14 21 28 »
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De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1992 weet u
markten, kermissen,feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl dekalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummerskunt kopen. De prijs ’5,50

[LimburgsDagblad \

Warm lopen
voor de wintertoppers

bijKreymborg.
Hoe stap je a la mode de kou in? %flk, '^ÊLÈÊ.h. *Zie decomfortabele warmhouders bij - f hk mhs~'JL
Kreymborg. Laat je verrassen door de m ||f J M fc
behaaglijke mode. In alle kleuren die de I ÊÉ*__Jl ik _&___. 1
winter wil. De prijsjes passen bij voor- JÊ Pkl |N| wk IIË__________ ______
baat. Kijk maar! |t M
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Interessante ver-weg-bestemming voor zonzoekers

Aruba: 'One happy island'
Het zicht uit het vliegtuig-
lampje is adembenemend.Eindelijk. Na tien uur vliegen
ügt Aruba diep onder ons, om-
geven door een diepblauwe en
■groene oceaan, waarin het ko-
raal doorschemert. De vakan-
tiegangers in het toestel be-
groeten het eiland met verruk-
te kreten. Beneden wachten
tyitte stranden, scheefgegroei-
de dividivi-bomenen een Cari-
bisch klimaat. De brochures
°P het reisbureau lijken niets
te veel beloofd te hebben.
Na zon veelbelovende aankomstkan het vervolg, vooral na eenlange intercontinentalevliegreis,
eigenlijk alleen maar tegenval-

Aruba ligt 20 kilometer van
de kust van Venezuela.Het is
toet zijn oppervlakte van 193
vierkante kilometer het
kleinste van de drie ABC-
eilanden (Aruba, Bonaire,
Curacao).
Het heeft ongeveer 71.000 in-
woners met veertig verschil-
lende nationaliteiten. Met
Nederlands, de officiële taal,
kun je bijna overal terecht,
maar de Arubanen zelf spre-
ken Papiamento.
Behalve met Antilliaanse
guldens kun je er vrijwel
overal betalen met Ameri-
kaanse dollars. Creditcards
en travellercheques worden
op de meeste plaatsen ge-
accepteerd.
Het klimaat is subtropisch,
de temperatuur constant 27
graden en er valt zeer weinig
regen.
Sinds 1986 heeft Aruba de
Status Aparte, dat wil zeg-
gen dat het geen deel meer
uitmaakt van de Nederland-
se Antillen, maar een zelf-
standig deel is van het Ne-
derlandsKoninkrijk.

le architectuur te zien. Er zijn
twee musea.
De Arubaanse autoriteiten besef-
fen dat dit voor veel Europeanen
wat weinig is en werken er hard
aan om dit te verbeteren. Er zijn
plannen voor nieuwe musea en
culturele festivals.
Aruba lijkt vooralsnog vooral
een ideaal gebied voor wie van'een verre (sportieve of luie)
strandvakantie houdt, afgewis-
seld met een tochtje naar het
binnenland; naar grotten met
historische tekeningen van in-
dianen bijvoorbeeld. Wie daar
alleen wuivende palmen ver-
wacht, komt bedrogen uit.
Maar dat zou van Aruba ook wel
een echt 'standaard' tropische
droom maken. Het ruwe, droge
binnenland met zijn metershoge
cactussen, vetplanten en rots-
blokken is zeker zo fascinerend;
jewaant jeer zo in het decor van
een western.

Armoedig
De dorpen zijn er klein en een-
voudig. Ze bestaan meestal uit
een paar hobbelige straten met
lage, pastelkleurige huisjes, die
soms ronduit armoedig ogen. De
Arubanen bouwen hun wonin-
gen zelf, van stenen, gras, mod-
der en dakpannen, en doen daar- door gebrek aan tijd en geld -
soms jaren over. Typerend voor
het binnenland zijn ondoor-
dringbare cactushagen, die een
onneembare afscheiding vormen
voor de overal op het eiland lo-
slopende geiten.
Natuurlijk zijn er ook duurdere
wijken, waarveel rijke Nederlan-
ders huntoevluchtzoeken in een
tweede huis. In plaats van mage-
re hondjes op het erf zitten in
deze buurten veelkleurige pape-
gaaienin de weelderigbegroeide
tuinen.
Aan de noordelijke kant is het
eiland kaal en ruw. De golven
zijn er wild en spatten hoog op
tegen de rotspunten. Ook om an-
dere redenen is het volgens de
plaatselijke bevolking gevaarlijk
om je te dicht bij het water te
wagen. Er zitten haaien, die af-
komen op devleesresten die er -vroeger om hygiënische rede-
nen, nu voor de haaien zelf - in
zee worden gegooid.
In de baai van Andicouri is door
de kracht van de branding een
natuurlijke brug in de rotsen
ontstaan. Het is de grootste in
het Caribisch gebied en een be-
langrijke bezienswaardigheid.
Een andere 'must' is de Casibari
Rock Formation in het binnen-
land. De hopen reusachtige
keien lijken letterlijk uit de lucht
te zijn gevallen.De geologen zijn
het er niet over eens hoe ze echt
midden op het eiland zijn te-
rechtgekomen.
Een even wonderlijk geologisch
verschijnsel is de Hooiberg, een
167,5 meter hoge berg die het
binneland domineert. Bijna
overal is de opvallende kegel te
zien.

Dividivi
Heel kenmerkend voor Aruba is
de dividivi-boom, die als beeld-
merk stukken zeep en andere
souvenirs siert. Door de constan-
te noordoostenwind op het ei-
land hebben de bomen een hori-
zontaal groeiende kruin, die nog
het meest aan een verwaaid kap-
sel doet denken. De haartooi na
een dag Aruba krijgt van Neder-
landse toeristen dan ook prompt
de naam 'dividivi-kapsel'.
Maar de plaatselijke bevolking
zal hier vast een fraaiere om-
schrijving voor weten. Hun taal,
het Papiamento (wat letterlijk
'communiceren' betekent) is een
mengelmoes van zeven talen.
Het lievelingswoord van veel
Arubanen is 'dushi', een woord
dat staat voor mooi, lief, zoet en
schatje.

En hoe langer je op het eiland
bent, hoe meer jevoor datwoord
gaat voelen. Net als voor de slo-
gan die de Arubanen op hun
nummerplatenvoeren: 'One hap-
py Island'.

mariëtte stuijts

ien. Natuurlijk is het niet ver-
Wonderlijk dat op een eiland dat
20 hard aan zijn toeristenindus-trie werkt, veel wordt gebouwden terreinen braak liggen, maar
echt opwekkend is de aanblik
niet. Evenmin als de Burgerkingen McDonalds die we. op weg
naar het hotel passeren.
Maar Aruba verdient beter dan
een eerste indruk. Hoe langer je
pp het eiland bent, hoe meer leu-ke plekjes het blijkt te bieden.Gezellige winkelstraatjes, prach-
tige palmenstranden, ruige rots-kusten en een prairie-achtig
binnenland. Maar met het oog opde grote bouwactiviteit is het
Wel belangrijk om goed te infor-meren naar de ligging van dehotels.

Herkenning
Het was te verwachten van een
rijksdeel over zee. Toch doet heteven vreemd aan als een plek
zover van huis soms zo op ons
iand lijkt. Met Nederlandse ver-
keersborden en opschriften, een
Julianaschool en een Wilhelmi-
napark.
Overigens zijn sindskort wel een
aantal straatnamen veranderd.
°e Nassaustraat, de grootste
winkelstraat in hoofdstad Oran-
jestad, heet sinds vorig jaar Bet-
tico Croesstraat. Echt ingebur-
gerd is de nieuwe naam nog niet,
taxichauffeurs brengen jezonder
tegensputteren naar de Nassau-
straat.In het kleine en op toeristen ge-
richte centrum wordt vrolijk
gekoketteerd met de band metNederland. Sommige winkels
Verkopen zelfs molentjes en
klompen. De panden hebben
hchtroze, pastelblauwe en zacht-
gele oud-Hollandse geveltjes en
hemelsblauwe dakpannen.Toppunt van de 'verhollandsing'
}s een oud-Hollandse windmolen
ln een nieuwe hotelwijk. Het uit1804 stammende bouwwerk is in
1962 naar Aruba verscheept en
daar weer opgebouwd. Nu ste-ken de oude wieken wat een-
zaam af bij de moderne hotelge-
bouwen. Leuk voor de Amerika-nen, waarschijnlijk. Zij vormen

de belangrijkste groep toeristen
od het eiland.
Hen heeft Aruba ook meer te
bieden dan op avontuur en cul-
tuur ingesteldeEuropeanen. Een
heerlijk klimaat (gemiddeld 27
graden Celcius, geen regen en
een constante frisse bries),

len, alhoewel zij de toer over het
eiland misschien liever op eigen
houtje met een huurauto maken.
Wie een schat aan historische be-
zienswaardigheden verwacht,
cultuur en architectuur, komt

bedrogen uit. Alleen in Oranjes-
tad is wel wat Hollandse kolonia-

mooie stranden, luxe hotels en
shops. Je kunt - tegen betaling- meezeilen op een catamaran,
in een onderzeeër langs koraal-
riffen varen en per bus een
'island-tour' maken.
Zaken waarvoor Europeanen
evenmin hun neus op zullen na-

Aantal bezoekers in driejaar bijna verdubbeld

Eiland werkt hard aan toerisme
werkt er op alle fronten

nard aan om een volwaardigmxc vakantie-oord te worden.
J-'Qgisch, want toerisme vormt debelangrijkste bron van inkomen
Voor het eiland. De sloganvan de

Authority luidt
niet voor niets 'Your pleasure is
°ur only business. Hotels rijzen
a*s paddestoelen uit de grond,
nieuwe wegen doorsnijden nog
kale vlakten, waar in 1993 onder
andere een golfbaan, tennisba-nen en een saunacomplex moe-ten liggen. Om al die. toeristennaar het 'happy island' te halen
moet eerst het vliegveld een gro-te opknapbeurt krijgen.

genheden met plaatselijke ge-
rechten en die zijn er nu nog
maar weinig."
Voor de komst van de Logo-olie-
raffinaderij in 1925 leefde de
Arubanen voornamelijk van de
schamele opbrengst van land-
bouw en veeteelt. Toen in 1985
de raffinaderij sloot, raakten veel
mensen werkloos (34% van de
bevolking) en richtte het eiland
zich volledig op het toerisme.
Sindsdien is het aantal hotelka-
mers op Aruba meer dan ver-
dubbeld, van 2.500 tot 5.500 . Als
allenu in aanbouw zijnde projec-
ten zijn voltooid, wachten er
maar liefst 7.000 kamers op toe-
risten. En er worden nog steeds
plannen gemaakt voor nieuwe
projecten.
Momenteel kent Aruba geen
werkloosheid; meer dan de helft
van de beroepsbevolking werkt
in het toerisme. Aanvullende
mankracht voor de toeristen-
industrie wordt geworven op
Curacao en Bonaire, in Costa
Rica en Venezuela en op de
Filippijnen.Voor het 'National development

dukt' is nauwelijks te stelpen.
Uitbreidingvan het aantal activi-
teiten zoals een jazz-latinfestival
en surfwedstrijden moeten het
eiland extra aantrekkingskracht
geven, zegt hij. En met nauwe-
lijks verholen trots vertelt hij
over plannen om op een braak-
liggend terrein in Oranjestad een
grote'health spa', een waterpara-
dijs, restaurant en discotheek
aan te leggen.

„Die willen meer cultuur, avon-
tuur. Ze zoeken lokale eetgele-

Overigens zijn op Aruba al volop
restaurants en eethuisjes. Zoals
de onvermijdelijke McDonald's
en PizzaHut. De Arubaanse over-
heid beseft dat datvoor de Euro-
pese toerist niet voldoende is.

zamenlijke campagne om Euro-
pese toeristen te werven.
In 1990 brachten ruim 43.000 toe-
risten een bezoek aan Aruba.
Meer dan de helft van hen was
afkomstig uit de Verenigde Sta-
ten. Ongeveer tien procent
kwam uit Europa, voornamelijk
uit Nederland. In 1987 trok het
eilandruim de helft van het hui-
dige aantal toeristen, namelijk
ruim 23.000.
Een uitgebreide en actieve toe-
ristendienst moet nog meer va-
kantiegangers naar het eiland
halen. Tim Werleman is manager
research en planning van de
Aruba Tourism Authority in
Oranjestad. De enthousiaste
woordenstroom over 'zijn pro-

.Curacao, Bonaire, St.- Maarten
St.- Eustachius en Saba een ge

plan 1991-1995', dat al deze pro-
jecten omvat, is om te beginnen
630 miljoen Arubaanse gulden
uitgetrokken en in een later sta-
dium volgen nog eens 340 mil-
joen. De belangrijkste onderde-
len ervan zijn de uitbreiding van
de luchthaven en van het water-
en energiebedrijf. Dat laatste is
dringend noodzakelijk om alle
hotelkamers en de nieuwe Wo-
ningen voor werknemers van
water en elektriciteit te voorzien.
Al sinds enkele jaren maken de
Arubanen reclame voor hun zon-
nige eiland in de Verenigde Sta-
ten en Zuid-Amerika. In septem-
ber startte het samen met

" De Hooiberg domineert het binnenland.

" Behalve een ruwe, rotsachtige kust heeft Aruba ook prachtige stranden.

" Gekleurde Hollandse geveltjes in Oranjestad.

DONDERDAG 7 NOVEMBER:
MAASTRICHT: Jumping In-
door Maastricht, internationaal
concours hippique in het Mecc.
Om 19.30 uur internationaal
jachtspringconcours, dressuur-
quadrille/show. Ook op 8 en 9
november, vanaf 19.30 uur.

VRIJDAG 8 NOVEMBER:
MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steijns. Van 11.30-12.30 uur.
MEIJEL: St. Maartensvuur om
19 uur aan het Alexanderplein.

ZATERDAG 9 NOVEMBER:
MAASTRICHT: Jumping In-
door Maastricht, internationaal
concours hippique in het Mecc.
Van 9-12 uur rijstijlcompetitie,
Om 13 uur een gezinsmiddag
met politiepaardenproef, pony-
en hondenshows enz. Om 19.30
uur Pas de deux, dressuurkam-
pioenschap.

MAASTRICHT: Rederij Sti-
phout, Maaspromenade 27
maakt om 20 uur een Moonlight-
cruise op de Maas (met koud
buffet). Het Scheepsorkest zorgt
voor muziek. Reserveren is
noodzakelijk, 043-254151.

LANAKEN (B): Wandelsportver-
eniging 'De Sparrentrippers' or-
ganiseert in samenwerking met
KGV en de Sportdienst gemeen-
te Lanaken, voor de vijftiende
maal een tocht onder het motto
'Wandel Mee. Afstanden 4,5 ki-
lometer (rolstoel- en gehandicap-
ten), 6, 12 en 20 kilometer. Ver-
trek HeiligHart College, Station-
straat in Lanaken tussen 8-15
uur. Inlichtingen J. Stegen
043-212265 of L. Maesen,
0932-11715613.
MAASTRICHT: VW Maas-
tricht, Het Dinghuis, Kleine
Staat 1. Stadswandeling onder
leiding van een WV-gids. Duur
ongeveer 1 uur, start 14 uur. Prij-
zen voor volwassenen vier gul-
den en kinderen tot 12 jaar twee
gulden en vijfentwintig cent.'

HEERLEN: Volkshuis, Denne-
straat Heerlen-Noord, een post-
zegel- en muntenbeurs van
13.30-16.30 uur.

HEEL: Eindstation van model-
treinen, treinenshow in het ge-
meenschapshuis 'Don Bosco'.
Open van 14-20 uur.

GULPEN: St. Hubertusmarkt
Jaarmarkt in het centrum. Van
9-17 uur.

ZONDAG 10 NOVEMBER:
BOCHOLTZ/SIMPELVELD:
IVN organiseert dagwandeling
in de omgeving van Obermau-
bach (D). Vertrek om 9 uur vanaf
de markt in Simpelveld.

BRUNSSUM: IVN maakt een
middagwandeling in het Schut-
terspark en een gedeelte van de
Schinveldse bossen. Vertrek om
14 uur bij 't 'Schuttershüske' in
Brunssum.

MECHELEN: Galaconcert door
het Mechels Vocaal Ensemble
met diverse beroepssolisten, in
de kerk om 20 uur.

HEEL: Eindstation van model-
treinen, een treinenshow in het
gemeenschapshuis 'Don Bosco'.
Open van 11-18 uur.

MAASTRICHT: St. Pietersberg.
Vijfenveertigste ENCI Bergloop.

LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.

BERG EN TERBLIJT: VTC
'Zuid Limburg' gaat wandelen.
Vertrek om 13 uur bij de kerk.

ROERMOND: Wandeling langs
een groot aantal putbeelden die
in Roermond te zien zijn. Start
om 14 uur vanaf de parkeer-
plaats aan het Zwartbroekplein
(tegenover het museum).

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.

DINSDAG 12 NOVEMBER:

MAASTRICHT: Oud Gouverne-
ment, Bouillonstraat 1-3. Om 15
uur 'Voorkomen is beter dan ge-
nezen', een lezing in serie hoger
onderwijs voor ouderen.

WOENSDAG 13 NOVEMBER:
GULPEN: VTC 'Zuid Limburg'
organiseert wandeling. Vertrek
om 13 uur bij het busstation.

HEERLEN: Rubens Poppen-
theater, in Theater de Nor aan de
Geerstraat 304 met het spel 'Zon-
der straf is de koning af. Reser-
veren gewenst 043-251928 en op
de dag van de voorstelling tus-
sen 12-14uur 045-717610.

(ADVERTENTIE)

Ik heb de zaken
graag op een rij

Daarom neem ik Uikro Gids

Mikro Gids, het handige zwart-witte omroepblad
van deKRO. Met heldere achtergrond-
informatie, maar bovenal overzichtelijk.

Maak deze week heel voordeligkennis met
Mikro Gids. Overal te koop.

K-iiK-TiflpinP'"l Lh/bÜblDSl fEEK

Mikro Gids, zwart op wit de goedkoopste

0
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" Wij raden onze
lezers aan er
rekening mee te
houden dat de in
deze rubriek
opgenomen
evenementen zonder
ons medeweten
afgelast, verplaatst
dan wel uitgesteld
kunnen worden.

korte toer
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Kan de ruimste en de meest complete P^E_____H
auto in zn klasse nog royaler en luxer É^^^worden uitgevoerd? Daihatsu is er in gg^
geslaagd. Met de Applause GTI. daihatsu
Wat zit er zoal extra in en aan? Stuur-
bekrachtiging, elektrische ramen en zij-
spiegels, centrale deurvergrendeling, luxe —stoel-, portier- en hemelbekleding, extra (C^- __J ■ é *brede banden, sportieve wielplaten en een _J fik \\m\C^ _^^__TfJ_\ I___^
verchroomde grille. V/lÜAllilV 1/TilllV
Onder de motorkap schuilt de zuinige,
maar uiterst sportieve 77 kW (105 pk) "■1.6 16-kleppen injectiemotor. Vanzelf- wy{\ /"V§" ¥-Wf\%j£%£\\
sprekend met 3-weg katalysator. vlVlfl ____\. F w IILIILEn dan hetuiterlijk: de Applause GTI is T v.". *m-*_r t -w"w.___.

verkrijgbaar in sportiefzwart/grijs metallic _—
en in chique lichtgroen. Van bumper tot A I
bumper AHHIiJHI^P 'Geen wonder dat deze sportieve, maar X l.Lfl_/1.14i%)_/VI
uiterst gedistingeerde Applause GTI ook M. M.
volgens de pers goed is voor een staande
ovatie. Hij treedt nu voor u op bij uw
Daihatsu-dealer in de buurt. Voor een prijs
die ronduit ongelofelijk is; want helemaal
compleet is er al een Applause GTI

VANAF F 29.995,-.
De Applause GTI is leverbaar met 5-bak of als _jiê^^M MppÉe**---

"

"mÏMirr~~- , <^/«____^

excl. afleveringskosten. |g mmmt-___W_-_---\ __________________ H _________________h__\ "vk

wj ________________________pJu*W^_S_«ïtiJ_E i \\ \

IÊÉ t__f^^^^^^^ _M_W ® _**___! _____M_f' 'ti_____ .—,—___________ B-Bb-----» _mr aSr __■________ _t

DAIHATSU
GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 046-753010. HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach,

Benzenraderweg 295, tel. 045-424444. LANDGRAAF; Autobedrijf Ton Quadflieg, Reeweg 112,
tel. 045-321810.

De exclusieve
merken van

aii.//o-v i il e o ceu t e r

ARCAM
B&O
BNS
DENON
DRIADE
DUAL
EPOS
KENWOOD
LINN
MAGNAT
MC
MITSUBISHI
MONITOR P.C.
NAD
NORDMENDE
ONKYO
PANASONIC
PIEGA
ROGERS
ROTEL
SCYLLA
SIEMENS
SONY
SYNTHESE
T+A
TANNOY

LUISTERKAMERS
AANWEZIG

Limburgiastraat 41. Heerlen
Tel. 045-720560

_-_/!___ I WW_______i_tf i'^_s_____se.

8> l/AKANI Im^SssJ
-irflüsreischeque w> u„u best*** jlOrallS »«" ."„lino f lÜWU- / irail2fl W°*J<« _!______ * v-

«.na iVant ft// elHe
u.^u., dan volop *eUZU ■ ■^.X « .jsSSfllÉfestemming-" o_Jr_.n biedt u»a" ;k a»_:

H^,..."Jg|-- 11MASSIEF EIKEN EETKAMERTAFEL EETKAMERSTOEL fc
ÜÜ? 4ÜIII -S _f-\-f%__m ln pitnet' honingkleur. fl__Ffl_fl____l

Op stabiele robuuste 9_W%_W'% m Een s,eervol geheel m*_W_f\ *RflfH |Ëk ■'■ 4-teens kolomvoet. _W Ar *_W 0 met de massief eiken mM%O Q

V^■ t—7-—__^l'_:___^~"~ ty. Na romantiek en country-style is nu f
«^—-^^ *■■ iM| t vHfUS —~~ -—::sfc> -f-J^W— antiek-finish een fantastisch nieuw j HAR Pi PT f sMÉf________oS___% "*&. V Hem voor het interieur. ■_ lil f

__________s_É________F**fl' " _J_____3tï ELKE f 1000.- BESTEDING: Eiken meubelen van grote klasse f-\SH||^ -f___________19AM ____9^__V _■ _______________ met een hartverwarmende f ' -'wasa-,

■f Mm** __^ mw_^m _f^__r_f__M IC uitstraling. Laat zich perfekt
'■« '^ flfl %#M ■ m_W_mMmË Ë-W kombineren met andere speelse MWfltfl f Hfll '- 4MK'«_____^_!@L WBM-MBW woontrends. llifljfl^_ÉM_| \

.méÊÉÉÊ W\ /y^JORKE REISCHEQUE In deze advertentie laten wij u "»_*'___* S-tfl«_|fc§r E
-]é_____i ___-ÜS^_. UCT CCU _.A«_n. VAU lfïl niinrw I enkele voorbeelden zien uit ï::.#SH . flfl.»* -v;-* ii*. Mtl ttN WAAKUc VAN lUU bULUtN ! onze uitgebreide serie kopie- . _HfllÉ.:§;:H;'^____|

JÊÉÊ ________&_s___, antieke meubelen. : '__Bfl_i* Kr"?*» "-.

-ümtt' "^^ü_^_p wÊr 'fraaie paneeicjeuren

I 1 " massieve laden/fronten p3llH>Hifi«Hj^K_ l|S , >V| " antiek-linish afwerking. ___^Ê__§É^^^^__t\^____W'

' ! : BB «*> SS_ft ** DZ-KSO/fl pfl|
Royaal dressoir van solide eiken, Sifa^B^H v _____ SI ." 4uitgevoerd in blank antiek finish. , |- ÏJBjH <v- .„BIIm $.

»4för Heel mooi te kombineren bijv. bij , *^^ '; '"^* *"*■a f ..."..-■■ de vitrinekast hierboven.
i I Afm. 185x94x97 cm.
i I «%£t ■* __i__f%__M____l

,_. , MB ' ' ■ ■■ . : , ■ >^&
'__.ivi "' (C-0« /everoaar/n *<;^^3i-N:| donker antiek finish).

VITRINEKAST
I Kijk, wat een karakteristiek pronkstuk.

Wo^t\mW^^mom^^^ÊmW De perfekte afwerking
H^pJJH fIJBfICSH deze kast een s,eerv°||e

___Pfl_____F I B
MEUBELEN ÏÏ^ZÜEkSIT"""'' Afm 113x203x48cm

2e 3e 4e verdieping in schunck * Ï^Z£ÏÏ%ZMX 236S_Tpromenade 12 " " heerlen . «.o_ot«ti_t -m

GEGARANDEERD 'T GOEDKOOPSTE IN KWALITEITS MEUBELEN (Ook leverbaar in donker antiek linish ).

MOULINEX KWALITEIT I
VOOR KUKSHOPPRUZEH

.Mi__M_l_l^B w^^^^^^ \/'k- vsÊk \^m . '"""-■'■■■■:■:■"-■- I iWÊÊÊtIWÊÊw I
W__m_m' __B ■ -w _H

W______i _B * I

Sii^_-_-_-:: ji indicator, "Green"-filter voor 1 -gggMlP^l
ETJH_P!9PfI| ' "^«sjw- 99.9% gezuiverde uit- i _______________ÉÉI IP*^^ IH_■.»"■.«» ,'__t-v^'^imiiii,ii^ <^)>>^^^^ blaasluchtensnoeroprol- ’ f_____B_____________l I
BROODROOSTER ELECTRONIC automaat Compleet met li MT^_Cflfllfl_PW| IMet kunststof koele wand. Geschiktvoor hulpstukken. IM ._ ék M I
alle soorten brood.Electronische iii i j&££zfswél ?~- ./l STOOMSTRIJKIJZER I
tijdregeling en kruimellade. A AAi JP ' 1, TYPE CHRONO JET802 I
Breedbekmodel. %___k_A__fl___| .. jV' '" I S Geschikt voor leidingwater. Zelfreini- I
Vermogen 700 Watt. LW/tl i, f", f ff gingssysteem en tuimel- i i il

"^_____f__T*_T_\\ _________________ L>*^ snoer. Beveiligd te- %_J_LfIMMI*_f* JhÉH --^■-■A__l4| H*T i<^ , gen oververhitting. _^^KH |029|

Ï STAAN VOL MET ZULKE KOOPJES!! WÈÈ: 'UsH, Vitrine-verkoop maakt deze lage prijzen mogelijk! U kijkt en

'H«i- MB houdelijke artikelen, gereedschappen, beeld- en geluids-
___TÏTIM apparatuur, horloges en sieraden.En doorzelf dekoopbon ’* I

EVjP-Jf/JJMm *^_^PJN__^3 'n te vu"enk°oP' u 8egarandeerdvoor de allerlaagste prijs. ' - -,^ f,,

FRITEUSETYPEA-10 —-..__._.........._ 1^É^ijw jjP^
met anti-reukfilter, regelbare UJ | MULTI-WIOULINETTE TYPE 094-2
thermostaat met aparte diepvries-■ VA VA %J ." F 1 A^Ë Mengt, snijdten hakt groente, vlees,
stand en controlelampje. __k^^____l V V ■ fruit enz. Gemakkelijk AA A i2000 Watt. \* * J k_ _J schoon temaken. WAAAJ

Ook geschiktvoor _^KM MM B babyvoeding.— Inhoud 0 5 hter M__l= 260Watt. -m_____^___\W

Geleenstraat 64, Heerlen " Weth. Sangerstraat 57, Beek "Kruisherenstraat 3, Roermond "Franciscus Romanusweg 6A, Maastricht

-^__________________________________________________ —________________________________
Gehandicapt en toeft gewoon leven

ook

® Wordt donateur V^sS1^
\>^^ Tel.: (033) 75.33.44



België/Télé 21

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Bowlen. 09.30
Powersports. 10.30 Eurobics. 11.00
Supercross Dallas. 11.50 Johnny Wal-
ker golf-verslag. 12.0 Matchroom bok-
sen, live. 14.00 Autosport. 15.00 Euro-
bics. 15.30 Bowlen. 16.30 Bowlen.
17.00 Basketbal. 18.00 Volleybal.
19.00 Argentijns voetbal. 20.00 Top
motorsport. 21.00 Formule 1. 22.00
Spaans voetbal. 23.30 Autosport.
00.30 Johnny Walker golf-verslag.
00.40 Motorbootracen. 01.30 Bowlen.

14.45 Spot amnesty: Now. 14.50 30
ans d'Amnesty International, doe.
(herh.). 16.20 Musique 4ième festival
de la guitare. (herh.). 17.10 Radio 21.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Coup de
film. 18.50 Clips. 19.10 Le jeu des dic-
tionnaires. 19.30 Journaal. 20.00 Spot
Amnesty: Now. 20.05 30ième anniver-
saire d'Amnesty international, doe.
20.55 Opération 11.11.11: Votre argent
pour quoi faire? Doe. 22.35 Nieuws.
22.40-00.15 La bonne occase, Franse
speelfilm uit 1964.

Duitsland 1

Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3 RTL 4 België/TV 1
Nieuws voor doven en

rechthorenden.|W "" Journaal.
t)" Studio Trappelzak. Kinderpro-
RmmatIS De wijze koning vertelt. Ani-
"latieserie. Afl.: Tel nooit je winst uit.
r*° Hallo Bert. Serie natuurdocu-Ntaires. Afl.: Jongen.',30 (TT) AVRO service salon. Ge-
lieerd middagmagazine. Presenta-Ee: Amanda Spoel/Tineke de Groot/
None Wiegel.'"30 Wordt vervolgd. Tekenfilmma-
Bazine. Presentatie: Judith de Bruyn.
JjOO Boggle. Woordspel met FrankKramer.
RO Forza. Gevarieerd jongerenma-
gazine Presentatie: Jessica Broek-
F"'s en Humberto Tan.».-0 (Tj) vinger aan de pols. Me-
pch magazine. Vandaag: De afde-
'n9 intensieve zorg voor pasgebore-ïen in het Sophia Ziekenhuis in
Wie. Presentatie: Ria Bremer.
■30 Villa Borghese, soapserie.

£.."6. Een jonge projectontwikkelaar
*ri igt dezware taak te beslissen overJjj voortbestaan van Villa Borghese.
W (""+TT) Journaal.

L.A. Law. Advocatenserie. Afl.:
J* gods must be lawyers. Het advo-
£a,en kantoor heeft de handen vol
*3n een verkrachtingszaak en een?°ordzaak die de warme belangstel-
ln9 van de pers heeft.
.15 AVRO Televizier. Actualiteiten-
wiek. Presentatie: Ria Bremer en
.^rel van de Graaf.
/*S Brittas' empire. Serie. Afl.l.

Brittas' neerbuigende hou-
?!n 9 brengt de bouwvakkers van een
jlia gereed gekomen sportcentrum

te gaan staken.
■*8 Medialand. Satirische kijk op

rjnroepland. Met: Marjolijn Uitzinger,
y°_s van Mechelen, Simon van der
gjjn en Mariska van Kolck.
'S Hollands decor. Een wandeling

°' fietstocht n.a.v. een boek. Van-
.j^g: Terschelling."05 Opium. Cultureel magazine,
'esentatie: Petra van Heuvel.'40-23.45 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.30 After school special. Thema-
tisch jongenprogramma.

16.15 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.00 Sledgehammer. Serie.
17.35 Starstreet. Animatieserie. Afl.:

De hypnotiseur.
17.50 Bouli. Tekenfilmserie.
18.00 "" Journaal.
18.20 8.0.0.5. Jongerenmagazine.
18.50 "" Top 40. Popmuziek.
19.20 Veronica sport. Sportmagazi-

ne.
19.50 "" Married with children.

Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Nieuwe triomf, oude trofee.

20.15 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Drugs als troost.

21.05 (TT) In de Vlaamsehe pot. Co-
medyserie. Afl.6: Gezond.

21.35 (TT) Take off. Nederlandse se-
rie.

22.05 "" Nieuwslijn. Actualiteitenma-
gazine.

22.30 Onassis: Macht en rijkdom.
23.25 Stop de persen. Media pro-

gramma.
23.55 Royal report.
00.20-00.25 "" Journaal.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.30 (TT) Praten kan je helpen.
10.00 Zo maak je dat!
10.30 (TT) Schrijvers over vaders.
11.00 Boeken kastje kijken.
11.30 (TT) Aarde, mens en milieu.
13.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""-t-TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Binnenland. Actueel magazine.
19.30 Monopolie. Deense serie.
20.00 "" Journaal.
20.25 The Sunset gang. Trilogie.
21.21 De connaisseur. Kunstquiz ge-

presenteerd door Joop Koopman.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie bij het nieuws uit binnen- en bui-
tenland, met om 23.00 Den Haag
vandaag. Presentatie: Charles
Groenhuijsen.

23.15 P.C. privé, les 7.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Frans van Deursen en Allard van der Scheer in een scè-
ne uit 'In de Vlaamssche pot', vanavond op Nederland 2 om
21.05 uur.

06.55 Ochtendprogramma. Geva-
rieerd programma met nieuws, teken-
films en herhalingen.

12.30 RTL4Text.
13.20 Okavango. Engelse natuurfilm.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.00 Sons & daughters.
15.25 Boodschappenbeurs.
15.35 The bold and the beautiful:
topmodels. Amerikaanse soap.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show.
18.00 Journaal en weerbericht.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.Peter
neemt Suzanne in bescherming en
troost de overspannen Ellen. Tim wil
zijn zelfstandigheid tonen.

20.30 Rons honeymoon quiz.
22.05 Spearfield's daughter. Ameri-

kaanse miniserie in zes delen met
Kim Braden e.a.. Afl. 4. Door haar
enorme ambitie verliest journaliste
Cleo Searfield haar grote liefde.

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

23.50 RTL 4laatste nieuws. Presen-
tatie: Loretta Schrijver.

00.05 Autosportjournaal. Actuele in-
formatie over autosport.

00.20 21 Jump Street. Canadese se-
rie waarin een aantal jonge agenten
de misdaad bestrijdt op scholen in de
stad. Afl.: Last chance high. Tijdens
een onderzoek naar een aantal over-
vallen, ontdekken Hanson en Penhall
een meisje dat haar kleine zusje ver-
bergt. Rolverdeling: Torn Hanson:
Johnny Depp. Doug Penhall: Peter
DeLuise. Judy Hoffs: Holly Robinson.
H.T. loki: Dustin Nguyen. Captain
Fuller: Steven Williams.

01.10 M.A.S.H., Amerikaanse serie. -01.35 RTL 4Text. Selectie van pagi-
na's uit RTL4-Text met het geluid van
RTL4Radio.

14.30 Natuurkennis: Raar bos. Afl.s.
15.00-15.30 Engels: People and pla-

ces. Afl.7.
17.30 Mooi en meedogenloos.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.311.
18.05 Prikballon. Kleutermagazine.
18.20 Duupje. Vandaag: Wachten.
18.25 De geheimzinnige steden van

goud. Japanse serie. Af1.33.
18.50 Kom op tegen kanker - Jour-

naal.
19.00 Buren. Serie. Af1.714.
19.20 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.25 Extra Politieke Tribune.
19.30 Nieuws en Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Schwarzwaldklinik. Serie.

Afl.7: Schuldvraag. Dr. Elena Bach,
ex-vriendin van prof. Brinkmann,
krijgt een ernstig verkeersongeluk.

20.50 Het huis van Wantrouwen.
Een programma vol verrassingen, in-
ventiviteit en humor.

21.30 Panorama.
22.25 Kunst-zaken. Aansl.: Kwislijn.
22.30 Vandaag/Sport en Boeken-

beursnieuws.
22.55 Huizen kijken. Programma
over bouwen, verbouwen en wonen.

23.10-23.15 Coda. Méditation de
Thaïs van Massenet, uitgevoerd door
het duo Larrea.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 Europa-Noord-Amerika. Afl.2.
19.30 Grensstad. Serie. Af1.49.
20.00 De nieuwsjongens. Britse co-

medy-serie. Af1.13.
20.25 Willem Elsschot alias Alfons

de Ridder. Documentaire n.a.v. zijn
100egeboortedag in 1982. M.m.v.
Adèle en Walter de Ridder, Jan Ma-
niwski, Gerard Walschap e.a.

21.30 Journaal en sport.
22.00-23.30 Öjeblikket. Deense

speelfilm uit 1980 van Astrid Hen-
ning-Jensen. Met: Ann-Mari Hansen,
Soren Spanning, Lisbeth Movin e.a.

TV5

Duitsland 2 SAT1Duitsland 3 West RTL Plus

BBC 1

TV FILMS VIDEO
BBC2
19.00 War of the worlds. Klassieke
science-fiction film uit 1953 van By-
ron Haskin, met een Oscar voor de
special effects. Gebaseerd op het
Pc-ek van H.G. Wells over een inva-
sie van Marsbewoners. Met Gene
°arry, Arm Robinson.

Duitsland 3, West
20.00 Soylent Green. Spannende
Sciencefictionfilm van Richard Flei-
Scher uit 1973. Charlton Heston
komt in het New Vork van 2022
achter een geheim waarmee het
Permanente voedseltekort wordtbestreden. Ook met Leigh Taylor-
Young. " Jean Paul Belmondo in 'Le solitaire. (RTL Plus -22.15

uur).

Eurosport
14.00 Voetbal. Herh. 15.00 Eurolympic
.Albertville. 15.30 Sport magazine.
Herh. 16.00 Handbal. 18.00 Paarde-
sport. 19.00 Motorsportnws. 19.30
Mountainbike. 20.00 Trans World
Sport. 21.00 Tennis. 21.30 Eurosport
nws. 22.00 Voetbal. 23.30 Fascination.
00.30-01.00 Eurosport nws.

07.00 Nws. 07.40 Canadees nws.
08.00 Eurojournal. 09.00 Nieuwsflits.
09.05 Cursus Frans. 09.30 Caractères.
Herh. 10.45 Reflets - images du sud.
Herh. 11.30 Nws. 11.35-11.55 Selec-
tion One world. 16.05 TVS infos. 16.15
A la recherche du temps futur: Une
Suisse sans paysans. Herh. 17.15
Bonjour, bon appétit. 17.40 Kim et Clip
en Casimir. 17.55 Cursus Frans. 18.10
Le jeu des dictionnaires. 18.30 Nws.
18.50 Affiches en Clin d'oeil. 19.00 Té-
létourisme. 19.30 Nws. 20.00 Faut pas
rever. 21.00 Nws. 21.30 Santé a la
une. 23.00 Nws. 23.20 Viva.
00.20-00.50 Dossiers justice. Super Channel
RAI UNO

06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Sat 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Srie.
Herh.o9.oo Sat 1 Bliek. 09.05 General
Hospital, Amerikaanse serie. Herh.
09.50 Teleshop. 10.05 Sat 1 Bliek.
10.10 Morgens urn sieben ist die Welt
noch in Ordnung, Duitse filmkomedie
uit 1968. Aansl. Beursberichten. l2.os
Glücksrad. 12.45 Tele-Börse. 13.35
Bingo. 14.00 Thundercats. 14.25 Ge-
neral Hospital. 15.10 Nachbarn. 15.35
Teleshop. 15.50 Ein Duke kommt sel-
ten allein, serie. 16.45 Make-up und
Pistolen, serie. 17.40 Sat 1 Bliek. 17.45
Addams Family. Griezelserie. 18.15
Bingo. 18.45 Guten Abend Deutsch-
land. 19.20 Glücksrad. 20.05 Wetter-
News. 20.15 Die Mike Kruger Show,
gevarieerd amusementsprogramma.
21.10 SAT.I Bliek. 21.15 Bitte nicht
heute Nacht, Amerikaanse filmkomedie
uit 1983. 23.00 Sat 1 Bliek. 23.10 Kom-
missar X - Jagd auf Unbekannt, Duitse
misdaadfilm uit 1965. 00.35 Make-up
und Pistolen, Amerikaanse misdaadse-
rie. 01.35 Tennis. 01.55 Vorschau.

06.00 CNBC. 07.00-08.25 Daybreak.
09.00 Nws. 09.10 The mix. 10.00 Vic-
tory. 10.30The mix. 11.50 Music news.
12.00 The mix. 13.00 Japan business
today. 13.30 Wild America. 14.00 All
mixed up! 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Drama. 18.30 Wyatt Earp.
19.00 Comedy showcase. 19.30 Inside
edition. 20.00 Prime sport. 21.00
Beyond tomorrow. 21.30 Talking
heads. 22.00 Nws. 22.30 USA market
wrap. 22.45 Kong Solomans treasure,
film. 00.20 Nws. 00.30 Europalia. 00.40
Music news. 00.50 Wanted. 01.50 Blue
night. 02.20 The mix all night.

08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus Engels. Les 36.
(herh.). 10.10 Schooltelevisie. 11.40
Teletekst-overzicht. 11.50 Das Recht
zu lieben, Braziliaanse serie. Afl. 19.
12.15 Mittwochs urn 8. Gevarieerd pro-
gramma. 13.45 Malen wie den alten
Meister. Afl.4. 14.05 Hundert Meister-
werke, serie. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.30 Landesspie-
gel: Tod in der Emscher. (herh.). 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Wie das Leben
sö spielt: serie. Afl.B: Gimpel paaren
sich im Dezember. 16.30 Schooltelevi-
sie. 17.30 Cursus natuurkunde. Les 10.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Urmel
aus dem Eis, poppenserie. 18.30 Kle-
mens und Klementinchen, kinderserie.
Afl.9: Gansesstress. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, regionaal magazine. 20.00
Jahr 2022 ... Die überleben wollen,
Amerikaanse speelfilm uit 1973 van Ri-
chard Fleischer. 21.33 West 3 aktuell.
21.45 Linie K, culturele agenda. 22.15
Einmal ein C0p..., Deense misdaadse-
rie. Afl.3. 23.05 Buchladen, boekenma-
gazine. 23.50 Laatste nieuws. MTV

06.00 L'ltalia chiamo'. 06.55 Unomatti-
na. (07.00, 08.00, 09.00 en 10.00 TGI
Mattina). 10.05 Unomattina e conomia.
10.25L'Albero azzuro. 11.00TGI Mat-
tina. 11.05 Raiuno Tunisia. 11.55 Pia-
cere Raiuno. 12.30 TGI Flash. 12.35
Piacere Raiuno. 13.25 Che tempo fa.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG! - tre mi-
nuti di... 14.00 Piacere Raiuno. 14.30
Ritratti. 15.05 Primisima. 15.35 Crona-
che Italiane. 16.05 Big! 17.35 Spazioli-
bero. 17.55 Oggi al parlamento. 18.00
TGI Flash. 18.05 Fantastico bis. 18.40
II mondo di quark. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Indomabile.
22.20 Zeus. 22.45 TGI linea notte.
23.00 Poliziotti in citta'. 24.00 TGI not-
te - che tempo fa. 00.30 Oggi al parla-
mento. 00.40 Mezzanotte e dintorni.
01.00 Cinque ore in contanti.

Duitsland 3 SWF 07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

rJjr-OO Tagesschau.r""03 Der Denver-Clan. Amerikaanse
Lserie. Afl.: Wer ist mem Vater.
ion5 "* Tele-Gvm-

Tagesschau.
:03 Ich möchte immer darüber re-

n n-
j 00 Tagesschau.
j°3 Georg Eiser - Einer aus
7®utschland. Duitse speelfilm uit

l '989 van Klaus Maria Brandauer.
|£40 Urnschau.
'"55 Persoverzicht..^■oo Tagesschau.

i.*-05 ARD-Mittagsmagazin.
'MS Wirtschafts-Telegramm.

Tagesschau.
Hallo Spencer. Kinderserie.

J;3O (TT) Luzie, der Schrecken der
Kinderserie. Afl.3: Luzie und

.^'e schonen Zahnschmerzen.
*-0o Tagesschau.
5°3 Achtung Klappe! Kinderen alsre Porter op de IFA in Berlijn. Sport en
.^usement.5-30 Starke Stücke. Hoogtepunten

vroegere tv-programma's..ji'oo Tagesschau.
£°3 Talk taglich - Termin in Berlin.. raatprogramma.
ttj3o Vale Tudo -urn jeden Preis.

serie. Afl.3./"OO Punkt 5 - Landerreport.
,y^s Tagesschau.

WWF-Studio.
■35 "" The young riders - 7 für
J"6 Gerechtigkeit. Serie. Afl.: Die

18
e 'se ms Ungewisse.

■Ij'3o Hier und Heute. Actualiteiten.
'"45 Hafendetektiv. Serie. Afl.: Die

«3>ur der Steine.'M5WWF.
vj'sB Programma-overzicht.
300 (TT) Tagesschau.
~|ls Unter deutschen Dachern: Diej^bschöpfer. Reportage.

.""59 Tagesthemen-Telegramm.
jJ-00 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstip.

"" Geld oder Liebe. Quiz.
?-3o Tagesthemen. Actualiteiten.
300 Verriegelte Zeit. Tv-spel van en

O^et Sibylle Schönemann.
ïr-30 Tagesschau.

Zuschauen - Entspan-
! Jen - Nachdenken.. Herbsttage im
'essin. Wasser und Licht.

08.15 Gymnastik im Alltag. Afl.9. 08.30
Cursus mechanica. Les 8. 09.00
Schooltelevisie. 16.00 Schooltelevisie.
16.15 Vor 100 Jahren: Clare Goll, film-
portret. 16.30 Cursus Frans. Les 20.
17.00 Cursus mechanica. Les 8. 17.30
Die Sendung mit der Maus, kinderpro-
gramma. 17.59 Es war einmal... das
Leben, tekenfilmserie. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
Journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00
Service urn Sieben. 19.15 Vis-a-vis
spezial: Menschen und Meinungen,
Europees magazine. 20.00 Die Mun-
sters, Amerikaanse serie. 20.25 Aus-
zeit. 20.30 Transparent. 21.00 Nieuws.
21.15 Sport unter der Lupe, sportma-
gazine. 22.00 Kulturzeit. 22.55 Jetzt
schlagt's Richling.23.oo Die Nadel,
Russische speelfilm uit 1988 van Ra-
schid Nugmanov. Een film over drugs,
geweld en duistere zaken. 00.15 Laat-
ste nieuws.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

13.45 Franz Schubert - Wahrheit
und Legende. Portret.

14.35 Japan, Geist und Form. Ja-
panse serie. Afl.s: Der Kosmos in der
Hand.

15.05 Mem Butler und ich. Die Ge-
burtstagsrede.

15.10 Lorentz & Söhne. Serie. Afl.:
Ein Name ist Gold wert.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 "" Benjamin Blümchen. Te-

kenfilmserie. Afl.: Benjamin als Ritter.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Pfiff. Sportmagazine voor de

jeugd.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 landerjournal.
17.45 Zwei Münchner in Hamburg.

Duitse serie. Afl.: Liebe Tante Kathe.
18.20 Zwei Münchner in Hamburg.

Vervolg..
19.00 Heute.
19.30 "" Die bessere Halfte. Spel-

programma gepresenteerd door Pit
Weyrich.

20.30 "" 10 oder geh'n. Reisquiz
met Ingolf Lück.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
Medisch magazine. Herzwoche 91:
Hartinfarct; Wetenschap redt levens;
Sex na een hartinfarct; Laserstralen
tegen bril; Littekens - stiefkinderen
van de medische wetenschap.

21.45 Heute-joumal.
22.10 Doppelpunkt. Discussiepro-

gramma. Vandaag: Schmeiss den
Ring doch gleich ms Kio! Discussie
over het instituut huwelijk. Presenta-
tie: Michael Steinbrecher.

23.10 Kampt der Tiger. 2-delige tv-
film van Dieter Wedel. Met: Daniel
Olbrychski, Thomas Heinze, Peter
Striebeck e.a. Afl.l: Freunde. Herh.
De jonge Robert Reidlinger krijgt de
kans van zijn leven als hij in het eer-
ste team van de ijshockeyclub mag
spelen. Hij merkt echter dat het niet
goed gaat met de club. De succesvol-
le fabrikant Kreuner wordt de nieuwe
voorzitter, en deze heeft zo zijn eigen
ideeën over een goede wedstrijd en
fair play.

00.45 Heute.

CNN

07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news met o.a. Business Breakfast
(7.30-7.55). 10.05 Kilroy. 10.50 Hot
chefs. 11.00 Nws. 11.05 Playdays: The
patch stop. (herh.). 11.25 Rupert, ani-
matie, (herh.). 11.35 Health UK. 12.00
Nws. 12.05 No kidding with Mike
Smith, quiz. 12.30 People today.
(13.00 Nieuws). 13.20 Pebble Mill.
14.00 Nws. 14.30 (TT) Neighbours, se-
rie. 14.50 Going for gold, quiz. 15.15 ■
Lady luck, Amerikaanse speelfilm uit
1946. 16.50 Spider, serie. 16.55 Brum,
serie. 17.05 Get your own back, quiz.
17.20 The new adventures of Mighty
Mouse, tekenfilm, (herh.). 17.35 (TT)
Uncle Jack and the Loch Noch Mon-

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

05.30 CBS Evening News.
06.00 RTL Früh-Magazin. Gevarieerd

programma.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Die Altersgrenze. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Die Ausreisserin. (herh.).
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.25 Die wilde Rosé. Serie Af 1.66.

(herh.).
12.10 Alias Smith and Jones. Wes-
ternserie. Afl.: Schwache Frau sucht
starke Marmer. (herh.).

13.00 RTL aktuell.
13.05 Ein Vater zuviel. Serie. Afl. 12.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:
Gefahrliche Geheimnisse.

15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.:
Reich und skrupellos.

16.40 Riskant! Spelprogramma met
Hans-Jürgen Baumler.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit
Janhsen.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. (herh).
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump Street - Tatort Klas-

senzimmer. Misdaadserie. Afl.: Rei-
ne Nervensache.

20.15 Mini Playback Show. Presen-
tatie: Marijke Amado.

21.15 Ein Schloss am Wörther Sec.
Duitse serie. Afl.: Ein reizendes
Kerlchen.

22.15 Der Profi 2. Franse speelfilm uit
1986 van Jacques Deray. Met: Jean-
Paul Belmondo, Michel Creton, Frank
Ayas e.a. Commissaris Stan zit ach-
ter de moordenaar van een collega
aan.

23.55 RTL aktuell.
00.00 Colf front - Ein Killer lauft

Amok. Amerikaanse speelfilm uit
1989 van Paul Bnarbic. Met: Martin
Sheen, Michael Ontkean, Kim Coates
e.a. Duitse televisiepremière.

01.35-02.00 Alfred Hitchcock zeigt.
Amerikaanse misdaadserie. Afl.: Mör-
derische Etude. (herh.).

(ADVERTENTIE)

Koop nureeds uw
Sinterklaas- enKerst-

kado's bij onze nieuwe
CD afdeling in Heerlen,
voordat u straks weer

de volleprijs moet
betalen. Kom snel, want

u weet: OP = OP.

A-HA-Bestof ,4^^_
Deze Noorse groep heeft al haar grote
hits nu verzameld op een CD inclusief de
nieuwe single. Terug te vinden zijn onder
andere: Take on me, The sun always shi-
nes on IV., Cry wolf, l've been losing
you, Touchy, The living daylights etc. etc.
Deze goedeCD krijgt u alleen dit week-
end bij ons voor *> A 95
SLECHTS WT"
PET SHOP BOYS-The best of
Deze Engelse wondergroep scoort hit na
hit. Zelfsplaten waar zij alleen maar aan
meewerken, worden grote hits. Van hen-
zelf is er nu een verzamelingvan al hun
hits tot nu toe verschenen. Hierop vind je
al hun successen terug: It's a sm, West
endgirls, Always on my mmd, So hard,
What have I done todeserve this, Subur-
bia en ook hun nieuwe single DJ. Cultu-
re. Alleen dit weekend bij ons te koop
voor QA9SSLECHTS O*!"
ENYA-Sheperdmoons
Het lang verwachte album van Enya is nu
eindelijk uit. Deze lerse zangeres heeft
weer een meesterlijk werkstuk afgeleverd,
niet alleen op muzikaal, maar ook op
kwalitatief gebied. Speciaal voor deko-
mende wintermaanden, zeker een CD om
af te spelen bij een open haardvuur.
Inklusief de nieuwe single
Carribean Blue. /t 95
SLECHTS O'T

t_l UOGELZRIIG
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

radio7.07 AVRO radiojournaal (7.30 en
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land- en tuinbouw). 15.05 NOS
aktueel. 16.05 Echo-magazine
(17.30 Nws.). 19.04 Goal
(19.40-19.58 Man en paard). 20.04
Voor wie niet kijken wil. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.02 Voor wie
niet slapen kan. 1.02 Zingen in de
nacht. 2.02 Als mensen verande-
ren. 2.30 Mag ik even. 3.02 Go-
spels van toen. 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 1

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00RTL-Radio Café. 16.00 Feie-

rabend. 18.00 Radio-Bar. Classic
Hits. 21.00 Liebe ist. Das zartliche
Magazine. 24.00-4.00 Radio-
Nacht.

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten. 8.30
Limburg op.donderdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 Voor gebruik
schudden. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00Overname landelijke zender.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

Omroep Limburg

(8.00 Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I. 10.30 Muziek voor mil-
joenen. 12.00 Veronica's meester-
werken II: Concertgebouwork.
13.00 Nws. 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek. Peter Bree praat
met oud-muziekregisseur Frits
Kox. 14.00 Metronomium. 15.30
Zeggen en schrijven. 16.00 De be-
weging met om 16.00 Het portret:
Glenn Gould als pionier en anach-
ronisme. 18.00 Nws.; 18.02 Mu-
ziekjournaal. 19.00 Mozart Festival
111. Radio Kamerork. met viool en
altviool. 20.00 Nws. 20.02-24.00
Hetpodium met om 20.02 De wan-
delende tak: Reis in Oeganda;
21.00 Voorland: Ach Europa;
23.00-24.00 Audio art: Vreemde
werelden.

6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-
schkasten. 7.45 Veranstaltungska-
lender. 8.30 Besinnliche Worte.
9.10 Musikexpress.. 10.00 Gut Auf-
gelegt. 12.00 Musik bei Tisch.
(12.15 Veranstaltungskalender).
13.00 Frischauf. 14.05 Musikzeit
heute: Country & Western. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-
Aktuell. 18.40-20.05 Jazz.

België/BRF18.10 Pop-Eye. IOS: 18.40 Dinimiz
islam. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 Indone-
sië,'taal en cultuur. 21.00 Geheu-
gencursus van TELEAC. 21.30
Russisch, taal en volk. 22.00-22.30
Grieks voor beginners.

De NCRV staat voor u open met
om 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 Europa- rechtstreeks uit Rome. 12.04
Ted's lunchpakket, met om
13.04-13.20 Hier en nu. 14.04
NCRVs Belspel. 15.04Beste Beer.
16.04 Discogram. 16.47 lets an-
ders. 17.04 Hollandse hits. 18.04
Café de Luikgraaff. 21.00-07.00
Zie Radio1.

Radio 2

6.02 De havermoutshow. 9.04
TROS gouden uren. 12.04 50 Pop
of een envelop. 14.04 Popformule
presenteert de nationale top 100.
18.04 De avondspits. 19.04TROS-
dancetrax. 21.04 De CD show.
23.04-24.00 Sesjun.

Radio 322.00 Ojeblikket. Portret van een
Deense middenklassefamilie die
Wordt geconfronteerd met de onge-
neeslijke ziekte van moeder. Re-
gisseuse Astrid Henning-Jensen
hield zich ver van sentimentaliteit.
Met Ann-Mari Max Hansen. Uit
1980.

BRT 2

RTL plus
22.15 Le solitaire. Cipier beraamt

Super Channel
22.45 King Solomon's treasure.
Britse expeditie is in de jungle van
Afrika op zoek naar koningsschat-
ten maar treft luipaardmannen en
monsters. Onzinfilm uit 1978 van

samen met gevangene de kraak
van een kluis. De gevangene blijkt
slachtoffer van een complot. In
1972 gemaakt door Alain Brunet,
met Hardy Kruger, Raymond Pelle-
grin.

Alvin Rakoff, met David McCallum,
Britt Ekland.
RTL plus
24.00 The cold front. Martin Sheen
als geheim agent die betrokken
raakt bij een complot waar de CIA,
de KGB en huurmoordenaars die
het op zijn ex-vrouw voorzien heb-
ben deel van uit maken. Wanneer
er zoveel bijgesleept wordt weet je
dat het een slechte film is. Regie
was in 1989 van de Cafïadees Paul
Bnarbic.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufge-
legt. 13.00 Mitmenschen, aanslui-
tend Gut Aufgelegt. 14.00 Nach-
richten, Wetter. 14.05 Stichwort
Wirtschaft. Auf der Promenade.
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf,
aansluitend Musikexpress. 20.00
Nachrichten. 20.05 Zwischen Broa-
dway und Kudamm. 21.10 Musik
zum Traurnen. 22.30-4.05 Nacht-
express.

België/Radio 2
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 metRi-
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. 22.00
Nieuws 22.05 Boem boem.
23.30-6.00 Nachtradio.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 Geloven met hart en
handen. 9.00 Nws. 9.02 NOS
Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU:
9.30 De stem. 10.00 Dilemma.
11.00Gezondheid, een zorg. 12.00
Nws. 12.05 Begane grond. 12.30
Derde wereld. 13.00 Nws. 13.10
Emmastraat 52. 14.00 5-Sterren.
14.30 Gasten van de KRO. 15.30
Vuur in de nacht. 15.50 Het leven-
de woord. 16.00 NOS Cultuur.
17.00 De ronde tafel van Pam.
17.25 In gesprek met de bisschop.
INFORMATIE VAN DE RIJKS-
OVERHEID: 17.35 Postbus 51 ra-
dio-magazine. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten. 18.00 Nws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming

ster, serie. 18.00 Newsround. 18.05
(TT) Blue Peter. 18.35 (TT) Neigh-
bours, serie. (herh.). 19.00 Nws. 20.00
Top of the pops. 20.30 (TT) EastEn-
ders, serie. 21.00 (TT) 'Allo 'Allo! serie,
(herh.). 21.30 (TT) Waiting for God, se-
rie. 22.00 (TT) Nws. 22.30 (TT) Crime-
watch UK. 23.15 Question time. 00.15
Crimewatch UK update. 00.25 Capital
News, serie. 01.15-01.20 Weerbericht.
02.00-02.30Abacus at work, cursus.

BBC 2

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 Bach et
Bottine, komedie. 15.15 Musique:
Couture lyrique, doe. (herh.). 15.40
School-tv. 16.10 Autant savoir. (herh.).
16.35 Clips a La Une. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 21 Jump Street. 18.30 Le
jeu des dictionnaires. 19.00 Ce soir.
19.30 Journaal. 20.10 Autant savoir.
20.40 Vanille fraise, Frans-Italiaanse
speelfilm uit 1989. 22.25 Grand écran.
23.15 Nieuws. 23.35-23.40 Bourse.

09.00 Nws. 09.15 Westminster. 10.00
School-tv. 10.30 Let's sec: Risks and
hazards. 10.45 School-tv. 14.20 The
adventures of Spot, serie. (herh.).
14.25 School-tv. 14.35 Jimbo and the
Jet-set. (herh.). 14.40 School-tv. (15.00
Nieuws). 15.15 Searching for a mirac-
le, doe. (herh.). 16.00Westminster live.
(16.00 en 16.50 Nws). 17.00 WK
scrabble. 17.30 (TT) Trivial pursuit,
quiz. 18.00 Donovan the diviner, serie,
(herh.). 18.30 Food and drink. (herh.).
19.00 The war of the worlds, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1953. 20.20 Ani-
mation now. 20.30 Regionale program-
ma's. 21.00 The Victorian Flower
Garden, doe.serie. 21.30 Top gear.
22.00 Alexei Sayle's stuff, serie. 22.30
(TT) 40 minutes, doe.serie. 23.10 Co-
lour TV, serie. 23.30 Newsnight. 00.15
The Late show. 00.55 Weerbericht.
01.00-03.30 By-election special.
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Piet Klerkx: uitgerekend beter!
Reiskosten I Leren bankstel.Kubistische ■ ■■■■, p«***^^
Vanwaar u ook komt uit vormgeving en goede zitkwali- | ! | | ,:;,
Nederland: wanneer u feit maakt deze zitgroep tot | f - ; ,#:/ #% .voor f 2.500,-of meer een ideaal rustpunt in uw | „ %!: J j ... „„.ir- ::'.t:'s#7;%.ï
koopt, dan betaalt kamer. | ''%J, ''■ '. \ 'V- '* **' ' IPiet Kierkx uw reis-of Als drie-en tweezits | *-"-*"'" | | " :;| '<%W?'--
benzinekosten terug. _v„_„.,.«.~~~"* »«* """ "' *■ '■■■ \m-_-_ I

2995,- —- --1 i :

H :_S së? i 1 "^ life' J^^-
OT _"£«*-*-"«-*-« DONDERDAG

__wf____ üü —/^'' ':' :'''"''"-:. ;l|l|g||F^r^/.... i* . j_Li__i________r

Stijlvol zwart dressoir met drie deuren I IWH * vÈwih? I _J I _^fl I - -4 A^^&en vier ruime laden I /J." f|J L_J_^' SSSÉÖ^öi?;^ f __# i I ________.! ____. 1 kTA^
Moderne witte eethoek, bestaande uit _*_* ■__ J 'W;' ~-^imÊßmfkolomtafel en vier, met stof, beklede QQk ;J «pwsw^i^j MAASTRICHTstoelen ’ /J."

U koopt natuurlijk geen
Canon Copier

om die gratis personal fax...
U koopt zon kleine Canon om zijn gC-Zr^T s' ~ ~~—~~~JÊh

GROTE PRESTATIES. ÜM ZIJN PROFESSIONELE FUNCTIES, /^555-Ér~" "
ZOALS HET COPIËREN IN KLEUR. U KOOPT HEM ~~"~ ~~*t ' $mL
UITEINDELIJK OM ZIJN PRIJS/KWALITEIT fm %£F/

Als u nu bij Dols een Canon NP-i520 B^^^a_^s_-_^rB
____ ~"'*

!SiJÈt,
COPIER KOOPT, KRIJGT UER GRATIS EEN CANON Fax <■""<-* —^~^~J~-^W
80 BIJGELEVERD. DEZE LICHTE COMPACTE EN

GEBRUIKSVRIENDLIJKE FAX IS BIJZONDER GESCHIKT f_» V 1"%
VOOROP UW BUREAU OF THUIS. DIT AANBOD GELDT _^\| \A/_QI _f
IN NOVEMBER EN DECEMBER, ZOLANG ONZE ■■ ■ V_r 1 WW \_*> I ■
VOORRAAD STREKT.

En natuurlijk kunt u gewoon rekenen op , ,
’’< '■ \\

ONZE BEKENDE VOORDELEN ZOALS EEN GOEDE / f / /JMMH___HHHBHHI, \
SERVICE EN EEN AANTREKKELIJKE INRUILPRIJS VOOR / ij "~" ""»- |
UW OUDE COPIER. REDENEN TE MEER OM SNEL EENS / fff ,— ""11'iiïnfIl C" " " ii ii HHTE KOMEN PRATEN. WIJ GEVEN U GRAAG EEN _P_=s_T___'_#"~

_
UITGEBREIDE DEMONSTRATIE. \j^^)Pv=iJ| !ftt_WKÊHÊÊÊÊÊÊÊtfir

Kantoorefficiency■^Wiw9| Projektinrichting

Dr. Nolenslaan 112, Engelenkampstraat 21, 6136 GV-6131 JDSittard, Tel: 046-511515, Fax: 046-526064

I

Uit oud wordt "nieuw" jg^
’ Met het PORTAS renovatie-systeem. w*T*M >

Het beste voor oude deuren dn_m_^
en keukens. Nieuw: radiatorkasten en _ jPjfPL^
badkamermeubels. Vele mogelijkheden - f M^^^fcwaardevol materiaal. Niet gelijmd. Snel, **_£__¥" M_
perfect en voordelig. Kwaliteit waarvan u f^^H^rJl^5

op de duur veel plezier zult hebben. Bel L-
ons op. PORTAS uw renovatiespecialist. tttnn ■ ,
De nr. 1 in Europa. D^VOT-V^"
wj_ . »»T ■ _t___.it Hoekerweg4, Bunde

VVan Wel BV m Q436478337

#_m*!nm
DIVERSE OVERCOMPLETE
ROERENDE GOEDEREN

De Inspecteur derDomeinen te Hel-
mond, Mierloseweg 2c, Postbus 233,
zal opDINSDAG 19 november 1991
v.m. 10.00uur te zijnen kantore in het
openbaarbij inschrijving verkopen:

kasten, stoelen, tafels, buro's,
schrijfmachines, autobanden,
safe's, werkbanken,pers. auto's,
vrachtauto's, shelters, uitschuif-
bare ladder, trailers, ijzerschroot
etc.

I De goederen zijn opgeslagenbij
AFCENTBRUNSSUMgelegen op

:.. het Industrieterrein "HENDRIK", Kavellijstenen
tegenoverMIX-beton, vanafhet zmTattsver-centrum van Brunssum te bereiken knlgbaar tijdens1 via dePrins Hendriklaan-Rimbur- dekijkdagen ter

gerwegen bij de tweede zijstraat plaatse waar de
links daarna deeerste straat rechts. goederenzijn

opgeslagen.
BEZICHTIGING: DINSDAG 12en
WOENSDAG 13 november 1991 g^986"
telkens van 9.00-12.00 uuren per post
van 14.00-16.00 uur. toegezonden.

Limburgs Dagblad

>- i W~- ;;* fltlll« I

_______ll&;'^-i^^ ;v~?-^>_n'_______B _______________ I i i I i ______________________ V ________________'___l r _L J JL^^__HXc J| ■■__«__■ nv mrm_T_7i_______£___w____ _______% IfÖM II Vf7i -_________i_____^^flg._ f\- ■ ::^.vs_¥ __________ _________ m f R *___^^_^^H ________■____ --lli kW JmÜ^

Klinkend aanbod
van SNS bank Limburg

Speciale aanbieding van Nederlandse en
buitenlandse munten.

Set 2x 2 V2cent Wilhelmina- Voor

geslagen tussen 1900 en 1920 ’ 25,- ’ 15,-
Jaarset Nederland 1989 fdc ’ 24,- ’ 19,-
-1 cent 1900 zf+ ’ 20,- ’ 15,-

-5 cent 1938 pr/fdc ’ 50,- ’ 40,-
-10 cent 1901 zf+ ’l5O,- ’120,-
-10 cent 1905 zf+ ’l2O,- ’ 95,-
-10 cent 1906 zf- ’ 45,- ’ 35,-
-25 cent 1894 zf+ ’l5O,- ’120,-
-i/2gulden 1907 zf+ ’ 85,- ’ 65,-
-1 gulden 1847 zf- ’ 60,- ’ 45,-
-1 gulden 1892 zf- ’ 55,- ’ 45,-
-1 gulden 1906 zf- ’7OO,- ’ 590, -schaars
1 gulden 1910 zf/pr ’275,- ’220,-
-1 gulden 1916 zf/pr ’ 170,- ’ 130,-
-2V2gulden 1848 zf+ ’l2O,- ’ 95,-
Leeuwendaalder Gelderland 1646 zf- ’125,- ’ 95,-
Duit Gelderland 1759 zf-f- ’ 19,- ’ 15,-
Zilv. 10 stuiver Holland 1681 zf/pr ’530,- ’ 440,-schaars
USAProofset 1987 ’ 35,- ’ 25,-
Ned. Indië V4gulden 1826 zf+ ’ 45,- ’ 35,-
Gouden vijfje 1912 pr- ’330,- ’295,-

Dit is slechts een kleine selectie van de vele munten en sets die vanaf
heden verkrijgbaar zijn tegen zeer AANTREKKELIJKE
AANBIEDINGSPRIJZEN. Op alle kantoren van SNS bank Limburg
ligt een komplete lijst met munten en prijzen voor U ter inzage. Deze
munten zijn verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt, bij ons hoofdkan-
toor Markt 14-20 te Maastricht. Tel. 043-296666 tst 572. U kunt ze
echter ook bestellen bij alle overige kantoren van SNS bank Limburg.

SNS»bank Limburg S

tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Sorteerders/ bezorgers m/v
voor diverse bedrijven in de omgevingvan Geleen.
U bezorgt en sorteert brieven en pakketten. Het werk
is In ploegendienst, overdag of 's avonds. Deze banen
zijn ook geschikt voor studenten die in de avonduren
of tijdens de kerstvakantie willen werken. Hebt u
Interesse, neem dan direct contact met ons op.
Informatie: 046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

ADVERTEER OP DE
OKTUEELSTE

TELEVISIEKRfINT VON
LIMBURG

LIMBURGS DAGBLAD
VOOR MEER INFORMATIE
BEL 045-739380

_j

UITEINDELIJK HUUR JE TOCH 'N SONY
ijüg—l: <^> / Wnu binnen bij Skala. %'tK%^^ / faHÏHH @ F U■ UD | 7 /J^^^^SSSmijl T MOO'^ </ Want bij Skala huurt u het / VfA't j£^^__k___22_'^ / -?T f^"_^_^~t^^^ p //*'<**ïm

* A // IMllöflvöV*^ .v <_^/ nieuwste van het nieuwste op / /f^ltjT WP F c^^tf** /^-J" *- *l >-. //f(Ti^ftt* Z 7 't gebied van audiovisuele en / Jg.., ff /V| fft^* f^b ■ I*** /
V 1«0^ __?/ huishoudelijke apparatuur. /^£* «■ / \V** J__^_____B_sl 1 f JA& 1 7 / Jr#
V li»"*LL^^—~~"" / Mèt alle voordelen en gemak- /É^iP^^Sb,^ j §1P / \4_^_>_>-^_»»x-^^ yx*\^^j-^-> I I

/ risico. En wie nu de Sony TV / fï *vsjJ^|m§ I 1*J^~2s^^ / Magnetron / -■--'"#"" Jt/> -— I/ en videorecorder samen huurt, / / 700wnuttie vermogen, magnetron/ / r" |£ ..... -^ II -Jl / krijgt een fantasHsch komb.- / W"w^-~~- hetelu.htoven/grHi, mhoud 25 liter, / { ,«hUU^5'?? /f I|, /voordeel! / YW._WA*'__mZ___________________\ / draa""ateau'"'""«nverLchtmg.
■..■■.■^LjU H / 1VOOf eU>N J^***J

■^^■^^^"■""■"""■"■""■""■' / /6x motorzoom, speelduur 3 uur, direkt af- / T^^f^^^^^^j^W Wasdroger / *

/ / speelbaar opelke TV afstandsbediening. / "ISigi^^^^K Eénknopsbedlemng, 9 droogpro- / _^^-r^-^ 3 f 1 lS*J
ÏT^^r^^^'^^^^^^^^^f^^^^^ / / / I gramma's, links-en rechtsdraaiend, / -_i^> jmmmmmsmmMt\ tt » 14Kleurentelevisie 17,75* / / / *'. O £JHoOOq vulkapaciteit 4,7 kg. /-^ n\\ \|oÖ^ "2 fV^55cm Black Trinitron beeldbuis, Hifi stereo, teletekst, / f / | _^__^I_—-——i^s^ c"""^ »A*} 1? W* * .7 HT^^^^^^ J' _

rf-<60 voorkeurzenders, OSD, afstandsbedienmg_ h f r____-^—~-—____" 7 |; ju ~ èfclS J<—— ' ra IMSÖ I I*\% '-'^ H —~*"llP

Videorecorder I_\7s«/I fl / 33_____________L" ~'

_
__L / o^^ L_T___\m^___^_- j / L___________Ë_________|________ ', ' ,

VHS-HQ systeem, 4 programma's in 1 maand, / #_■_*/ \_K~ _W\ / fM-IA-IbIXTM 7 / Videorecorder Kleurentelevisie
60 voorkeurzenders, Picture Search, afstandsbediening. / £ F / TW

, .STflClr^MK-^_W 1/ -""'V B«-______i_Jli_i_ii_-ii« ______’ / VHS-HQ systeem, 4 programma sm 63 cm Black Planigon beeldbuis teletekst,
/ _______■ / TV s, video- II HWM bv_-V V romul» , _ ’ / 1 maand, 60 voorkeurzenders, Picture 100 voorkeurzenders, afstandsbediening
/ J^l M:■■:■ kamera's, 7 (V Gaskookplaat met 2 normale, " """ / Search, afstandsbediening.

■ Skala verhuurtalfeer.de beste merken M / videorecorders fVg)\ JJJ<C 1 ;^;hVwSl^S?*r, Hl^?g!T7_^grTßM___________l /_~ . , _^^l V / en videoplayers. kLJ \ L<^ \ eieKtnscne vonKontsteKing, h_________rf___M______*__ a>*________._.___^^^ / _______■____■ ____■■ Voor een vaste huurprijs, geen investering ineens. flr'j W / Informeer ook / | H/"1 /^ _- elektro-INFRA-oven, grill, Wasdroger / ____________r*iv|i^___l■ Onbeperkte service en garantie ■ f naar de speciale f ~7 s^s^ ovenlade, kookwekker en Vulkapaciteit 5 kg, 8 droogprogram- / mM ISI■ Bij u thuis gebracht en geïnstalleerd fl WfK'V weekend en \ j/) \ \/^>\- 'Uierdeksel. ma's, geluidsarm. / _____._nHill___r
■ Omruilen voor een nog nieuwere TV mogelijk. <Ï^Pi^Hl_f midweektarieven. \ // \ \ pr,jre np«vïM_.-3.i_rigkon_akt."s-i«igfconirakL Administratiekosten/75,. / \#CC| CICCMrtC AAEM^FM 14IIPCIVI Ril Cl/Al A1 " " ■'■ ii ;i :- ___—.—, ~.; ..;.;.;.,,.,..,.,...,...;.... Kg^MM :W \ /[ ,N. [ W|s- «fl m_delwi(_i_ln__n »oor_ ,houden. Aanbiedingen geldig tot 31Oewmber 19*1. / VCCI_CI"> CIliL/C fVIEIVwCIV II Ul\__. Iv DIJ _>l\_P%LiJr*_ . ______ : _______ SSihS** \|

EINDHOVEN HOOGHUISSTRAAT 11, 040-450365 MAASTRICHT SPILSTRAAT 16, 043-214943 \ jlSs£^,



DAGTOCHTEN
11 EN 17 DECEMBER 1991

KERSTMARKT
in

DUSSELDORF
Het Limburgs Dagblad brengt u in _______fP^*^.

maand december i.s.m. Schmitz MT L^ IReizen naar Dusseldorf. Daar kunt u fW^~^>4.uw kerstinkopen doen, of alleen J^L^^H\Inaar een dagje genieten van de sfeer yftT^^^^^^ f°P deze, zo langzamerhand __4kV) Sl^ __&■*-—^~ ~~v: beroemde kerstmarkt. É__i§_W -^- 1~
'

Uvertrekt 's morgens, afhankelijkvan f \j><l // j
deopstapplaats, tussen 7.30 en 8.35 ]\_W [__é
uur en vertrekt uitDusseldorf om U_W M_W
17.00uur. 7 F

J VRIENDENPRIJS ’ 26,- p.p. /s /
INCLUSIEF METROKAARTJE NZ '

boeken: op vertoon van uw vriendenpas vanaf heden
| bij alie kantoren van het Limburgs Dagblad, bij de1 VVV-Vaals en de VW-Simpelveld.U krijgt daar ook

de informatie omtrent de opstapplaatsen en de-tijden.

Vrienden van het^K
°ent u nog geen lid van de vereniging .Vriendenvan het Limburgs Dagblad",
dan kunt u ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal

J "oteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

I''■'flIJpPros*5'*'
BENT U ER OOK

ZO ÉÉN DIE 'T VERKEER
MET ÉÉN VINGER

REGELT?
EERST DENKEN, DAN DOEN._ Publikane aangeboden dooi dit blad in samenwerking mei de Slichting Ideële Reclame SIRE

INFOIW
KINDERMISHANDELING

06-8381*
*20 cent per minuut

Over sommige geheimen moet jepraten.

Donderdag 7 november 1991 "29gtaimburgs Dagblad

- - _o*' -___P
1

.^_s__sS ____________
F<-: lm_, t___S ss^f TffiT_^H.< 4S_§_Éim> ____ ■ &

_
__WfÊÈ3ÊÊËËÊÊÊÈm Wm-mÊÊÊ

m Jfl
i§__«___

P*_^ |11» __________H_H__ii:ï

* -^ ; >' >' UZT- *■?-«&<& - I-* -■■<■ ff* - " 4
-" ■°_.t<-

: " ' ''''-Cf'.- x,.4-i*-ÏT-- ■■■"'■ ■ " ".;,■■fff* jmPU»W W"l' ".; |iË**# "

«—'«-Mr,.».» muftniniwww^^^^Bß^ ______^__________BS____!________iÉ____9 __R .L W IflH :______

______^_^_j_______l___l_____| |jiéjj_BSb_*Ss__BHßS B_nffPffflmlrrr^^^^^^^^^MMMM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ffllJ ffij_ _______
___t J__l

lilt wf^^^ !_______■ i^iüüüß wÊf \ flVH __Pv________ " ________

ll!i; I ':^L'.1i... --—-■—■--■-■^ np i, ll^jyli«. * !!_______________ ___^j___ÉH
, kii»g»^ »yLJi&,,,| m«f■j|..sk ' M yÉ

f ■HHSiiSsS i IJI InHR
fl ___» _üh ■ «■■■ Hl Ü^HÜÜÜÜifl BUfl ____sil^^B_______ il

Met de komst van de 106 introduceert Peugeot of staat. Hij wil u meenemen. De stad in, waar hij De Peugeot 106 staat voor u klaar. In 4 uitrus-
een nieuw automobielconceptvoor de jaren negentig. zich net zo thuis voelt als u. De wijde wereld in om te tingsniveaus, met 3 typen motoren, in fraaie kleuren,

De verrassing is even compleet als veelzijdig. bewijzen wat hij kan en waard is. reeds vanaf 20.295,-.
Het resultaat in alle opzichten mirakuleus. De 106 combineert alle voordelen van een Stap in. Daag hem uit. Test hem maar. Wedden

De nieuwe 106 is een karakteristieke verschij- compacte auto met de voordelen van een grote. dat u binnen de kortste keren de beste maatjes wordt?
ning met een fraai uiterlijk en een verbazingwekkend Hij wil u laten genieten van zn pittige pres-
interieur. Hij wil u graag leren kennen. Hij staat te taties, zn zee aan binnenruimte, zn uitbundig auto- T^ThT Tl^ï?_r"YTI IC\t^_
popelen om samen met u plezier te beleven. plezier en al zn comfort. -I- -CiLJ vXCiV-/1. X\_/Vl.

Hij wil de wereld verkennen. Toeren maken. Het is fenomenaal hoe Peugeot zoveel kwali- TjCXT TV/TtT) A yCT C TV/T A ATTC
Prestaties leveren. En opzien baren, waar hij ook gaat teit en ruimte binnen dit formaat heeft verpakt. -L-ü-LN IVAlJ_\__\__V_Q_L_o lVx_rV/\.IJ _____

OBNOEMDB .RIJS INCL. BTW, EXCL AFLEVERINCSKOSTKN. W_Z._INC._N VOORBEHOUDEN. AFGEBEELD: DE PEUCiEOT IU6 KT LICHTMETALEN VEH.EN EN METAALLAK TBGEN MEERPRIJS.

EPEUGEOT
DYNAMISCH OP WEG.

PTN

!IjkM i ] H I I4MkJ 1H iW J ___> __!! MMiKiIK< I< JHll 11[< 1 1 1 ]UJ
Wwf w**- *__W&i3_W-W '<__&£■* 'yM&:ï-Ë&M_____w _- O_S-_\\mWMË_\\WèL. __É__Ë

WWWW _mz- Jxrtjt 'WmMrW^p. M__^^__________\W_%<_ ___tOM ____¥_______.■BFWÏ_W ______P^ : ■■■ . '*%____&_-_____. ■■*■■'■'' ,____!-____■

■ ££ £. __________________ -i CA -i ~7___-

HERENJACKS BODYWARMERS DAMES- EN HERENPARKA'S HENDRIKS _r^Q____k
ECHT LEDER met print ag en HERENTRUIEN zon kollekte^u n°9 "'S" ~. - - - j- X*__\\
S 856 195,- d oo'?? — 29,75^- 99,- lEATIEL.

' kindemMten jjjjj'jj» GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! r^^n If 1XQ #R HEERLEN, Schelsberg 88, lel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond en koffie

jeanspantalonsnu.VWj f%M SITTARD, Brugstraat 1, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond ___ÏÏ_______.J



quadraK Bang&Olufsen luxman pioneer Nokcmichi ONKYQ sony denon toshiba
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1 '^ """^ m*\ fl____«_ ■_____ _f** /^km7^m \ t.

**■ -_____^ fl s. _flr^^^fl ___/^^^___ ' :--' ' ' _____ 1 —____^^*___. JÜ.

__S__B_B^"" 1 ■" ' J^ fl I 1 *^^ 1 ->r— "*l( 1 _iï

m mkW^^m^ 'JF00^^ W \j Lta^m __E Hf _B_S!_\ Z^\
ui -wfcjr =****** ■ ■^B-^^_*^^^^\^^^ ,x- |<4(. 1 XS W m m' mW m W
Wmt ___^-,X--r _

mmm m»*mmm^^^ I <-^ _^ _a__^__aM_l fl fl _H __^__^__l ___\ m-m***\.%\W mim0-mm^ I i __■ _H ___L________i PI -Bs\Amw\m^^mw ~m\. ■ -__^^^^^ _P__Ei ______■__! UPPIP^" H-&\

_______r \ -_/f_ll i I * __________H _V_H

■_M fli _^ WMm _B _^^*

CT^C^^ I 3v A\ ___«_e____^____l l__V

r_ -JiW'^ H 1 ____*_ l - lm B t_L Jl 1 \ JL ___ ii __HrT*j__Énu 4S~ " __l Hl Ir I W11^"- flfli ■ fl ____Lw^ \_^_a rv ____.LlN_________M __TV _____■
P __i_^^_i 1 ■ Jl I In B JB H^, J ■?_____. Pt^cJ _5^^

m'Wh ft___LV^__________5^l f_Sü_^-^^| flfl __P^^^^^^^^ JK X- '':flH _^^^8^x^_É_V ____v k'^0^m^ 'mm
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os fl VWW^^^.^. 1'a V_- t> a\\\% l^_N^^i'f91^ (fl
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i-r1 BiHi-MMM |pypW-P_|-W__pÉ^ 1 \ I /Lr __■ BjüUÜÜ l-fl F_4 B_

__^^^^^T^x^^^B _^f_C_r^_l_F^^ 3 *y____ __^^*\ / _i l^x: ■■■■^r_i_fl |^ffl^uUUï^^^^^ _-M
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Technics ::cCq GRUnDIG_^/iSir PHILIPS * BLAUPUNKT ».....,„„ fSS^^^^^^^^m^Ê^^^



VOORDEEL

k' midisysteem metCD-speler. Dubbel deck. i^*i^^ . // Akai VHS 180 HQ. Bij aankoop yan een 3-pak Akai
fjth«izer tuner. Versterker 2x25W. 5-Bands equalizer. ~'. ©~■_":'/_ VHSIBO HQ, speelduur 3x3 uur, steunt u
F'-Platenspeler, 2 boxen en _____£-_#%_#% het WNF met de bescherming van de P% £f^ JÈt^tf *J__W_\
psbediening J^_Q0W 9 *| Afrikaanse olifant. 3-Pak iUê" P^P

'et Veerman solo. 2 CD-box met in totaal 20 tophits. Blouson. Polyester. In noppendessin. Zwart/wit, Button-down herenshirtEton. 60/40Katoen/poly. WorldWidevt-pakken. lnunien3kleurenkombinaties.
■CDhn» iiaja<*__ rood/zwart, oker/zwart, wit/zwart. Lange mouw. Div. strepen en ruiten. Mt. 38-44 Mt. 140-176. VanafJZ9r^ 59.-- Mt-38"48 "*** AA Mt.M-L-XL _-^cAllerbestevan The Cats. yfl 4* «O _______ O ■ TO m

met 51 hits. 4-CD box i&&> 4Vt s^?^ lïlP 4SSSJLWm (Verkrijgbaar op de sportafdeling.) W^ MW%
,nb'edingen geldig tot en met 9 november 1991 ofzolang de voorraad strekt. X/An/IJ I\A/ \A/_/\f\l |NJH 1 I J

■:..' : '-.' ' :. . VENDOMATIC
___,__!________________, iii_-Muuimii.il.-*

ÖB_l
| _______£SH3

\ I Ilfteijl:;:.. :_| :_42__-^| : :>;. _____H__________.'/

._

Vendomatic magnetron MD410. Volledig pro-
grammeerbaar. Met o.a. draaiplateau,
digitaletimer en ontdooifunktie. a _____%_____%
Inh. 24 L Inkl. Ned. kookboek _4!±~-&99* i

4-Delige kookset Ultra. Roestvrij staal. Voor gas,
elektra en keramische kookplaat.
Kookpannen 16-18-20 cm en steelpan

_ _m!^l49e"
11 .7.511

WET __OT\IJO(gE HOUDT U GELD OVER!

, s__S^SÉ» w^ Maten S-M-L-XL Normaal 16 95 2-kleurige sweater met borstpatch. .Jacquard trui in zwart, paars Hoofdkl. zwart petrol en bordo. Blouse met borduur in wit en
L_en rood. Maten S-M-L-XL. per stuk l_____T^ Maten S-M-i -XI chambray. Maten S-M-L-XL.

Ir ,.^ede tracking boot in zwart en rood. Zwarte molière. A^^mw «■ c lmctaDDCD Leder semi broque molière in bruin en bordo.|Jaten36-41. é^^g^S^ Maten 36-41. OOK ALb INSTAPPER Maten4o . 46
H

Steur in zwart en donkerblauw. Cognac leder enkelbootee ÊIÈ ;:3| ■■■fl MOTM Wk Al MMIVf H
metgesP-g^ering. WEEË:']!. WESTERIYI STYIIESmaal 39 95 Maten 36 " 42^_-ï\ jSt' 1 ff Uil 1 UllÈl M I _1 UUBri stolpr js 32 50 .^ÉÉÏ \ Norm^ tU i V T , JSL^JÏLV%k ___________ ._*_#' ■_ Bristolprijs 80- <Ü^V %1 Taupe suede westernlaars^Tp^ ..

■_^B ) _**-**_ H\ Maten 31-35. AL ht.
___w^Ë*m^ m i CmL_ m Hf I N°rm,aa| 69-95 gt \

Wlwm^ f Bristo|priJs 60- w"' I B_Fa___^(K m ____________ ________■

■P"""""*^.^""—""^^""".i^^^^"""""*""^^"^^-*"1"| | HEERLENBk _ \r Hoogeweg 2 - 4 (zijstraat Schelsberg)
B BB W BV B «■■ B H V ■ HB fl BT V tel. 045 - 722388 Donderdag koopavond■ -W _W _^ M Br M ■ f ROTHEM/MEERSSENV -^^Lm ~^^H MW flfl m m __________ koopcentrum

B B^^ IM B B _■___■ _■ _■ _r_mB flfl f ________ WJ S ____! ______ V fl ____V _■ _f ___r _■fl flfl f f ■ fIJ ■ fl flfl W M fl# Ë KERKRADEm_W w^_W _W fl WW AW WwWk. W_r _^-W WmW m Nullanderstraat (bij Mijnmonument)■ Bk M Ruime gratis parkeergelegenheid
B^m BB flm W_-BW__B___P^B___________l B Donderdag

% V I"^^^^^" SITTARD
Week 45-1991 m. Aanbiedingen geldigt/m 9 november. winkelcentrum 'dentempel' Tempelplein 9

__,^^^__^^___^SB_____________________(_________________________________________________________i _______^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_- tel. 046 - 517080 Donderdag koopavond
____■_____ I1 —1|

____^_P__PB^ _WmW __PB> IPVHV W^^^^_H WB B^^^B^^^^^^^^^B B____________________________i■,l ■ _____ ■,■"■ _■___ 1 'm 'Altl w lM I ■"Hl m\ Tf J__ 1 ___1 »■ "H "1 1' I ___riT_n "fl *_l *J I L_^ I' r*__L -J-T^l f T 1 ___L _l __H __M—A___T___ 1 IIM T 1 ____________ kVT"4 i_ I Éi. 1 1 Jr^ JU

I / l^--r^i_ü__^^j^
aandeßmgman Ffl T-J" ’ f/fißKÖïïïïrT" /showroom trekt -m^s&H c lp F "H^C3 h /

tw.v. minimaal L L-jÉf E "f" "'"%lti u T Ko,T>p/ete
F 2.500,-recht -^-^^ra-~4 f-L bad'orner
geeft op gratis *^^S^ °P s/echts

badkamerartikelen. . ~'-^^^f^^é_wkW_W__WÊÊ_WP' _Z " S,3mJ

chn\A/mr\rv\
_______

liTiTii "i-1' ""*'"V' "LajaZ^o-;■ ■-M^"-^T "-:-.:"_ |--i:"-:-:______^--^ -Sii,'-. .t" " 'TZ^S*-^ '■ \i-t ■■■'; Dit aanbo3 is geldig t/m 7aecember 1991bIIUVVrvJOrTI Git ...~*~ „ * _ - N*^. J**-*W?r j Jyfc Desgewenst kunt uip v gratis an.keten.
nrrtfrtf^f^r \nn Hd- -1———r""""" wii& - ' .IJ»■<_ *helft van*waarde van ÜW«etrokkeri[JIUIILCCI VaIIUIL - r*^ :—X^ _/yir ..'■" dequeais extra koning op uwaankoop

tÜr.pliik'-a nanKnrl -^i%C' '"'/3— vrv"-^^ ontvangen. Waaroecheques 2,,nniet
UJUCIIjr\C aai IUUU. | ~.,;■ \ ■:■::. <#l?%u';-;,.„ "-- ■■■--. ".^^>J I .1.,,::^.:] geWig b. aankoop van showroommodellen

LUXE WHIRLPOOL BADKAMERLE MUST
Zeer luxe komplete badkamer, afm. 200 x 265 cm. Uitgevoerd in wit met tweepersoons whiripoolbad met 6 jets.
wandcloset met zitting en inbouwreservoir, modem meubel. 105 cm breed metwastafel. Deze badkamer maken wij
kompleet met de mooistekranen die ooit zijn gemaakt, nl. de sene Le Must van Grohe. Uitgevoerd in chroom met
23 karaat goud. Normale pnjs 9.804,- AKTIEPRIJS (wit) ____V jf^ M

Tegen meerpnjs in diverse kleuren leverbaar. M
_

Aanbiedingspnjs dezelfdebadkamer, met ligbad doch zonder whirlpool 6.295,-. W " __r Ar tAW "

VOORRAAD j j . Jggf - v.ti_: 'm^^Jf^,leverbaar! .1 -^ 3
BADKAMERMEUBEL CANNES BADKAMERMEUBEL CASABLANCA
Schitterend afgewerkt meubel, 130 cm breed. Functioneel wit meubel, 160 cm breed. Uitgevoerd in
Uitgevoerd in wit met postform afgeronde deuren en exclusief design met chroommetalen lijsten en messing
wastafelblad. Kompleet met 2 witte wastafels en 2 grepen. Kompleet met luxe witte wastafel en Grohe Le
Grohe kranen. _*^_*% tm ' Must kraan. m

_
m_

Normale prijs 3.656,- ] QQE Normale pnjs 5.475,- EO _U
AKTIEPRIJS Atm»_f_Wm_9» AKTIEPRIJS """_##"_#", éS^r-^ <&& r ' 1ffï^JPil Ü/M ËÉ. PLUSPUNTEN:
taG__!Ï—"}£) "^mLX__'-W^ * °*grootste badka-

merkolleltti.iflb. ( vanEuropa
Indien u binnen t 4 /T %_\H \Lm v , , _—y^-. , ■__.—"--_ v® * Gratii «n*»»en? «n

dagenna aankoopvan Cf _Jr-JJ »T_F.//#_f////r/i advies
uw badkamer, dezelfde W 11 J____U___f^__________J + Alle Srote nierken
badkamer elders voor- / 11 , -s-Ki____tC— sanitair leverbaar

deliger aantreft, dan L^-Jl» / f{fi~Tf fl f7f ffl K"""/""..^*'? + Levering volgen* de
betaalt Brugman u het JA l ______r%__J^_____i^W_____fc_f___i_______J_»__r consumentenvoor-

prijsverschil terug $w)tu__- waarden.

Het verschil zit 'm écht niet alléén in de prijs!
ALKMAAR, Noorderkade I, 072-153226. BEVERWIJK, Parallelweg 95 (Meubelboulevard), 02510-24299. CAPELLE A/D IJSSEL, Hoofdweg 46, 010-
-4585446. GRONINGEN, Peizerweg 82 (Meubelboulevard). 050-258638. HEERLEN, In de Cramer 166 (Woonboulevard), 045-754248. HOOFDDORP,
Kruisweg 785. 020-6533482. LEEUWARDEN, Franklmstraat 48 (Winkelplein De Centrale), 058-f60330. UTRECHT, Hollantlaan 14 (Meubelboulevard
Kanaleneiland). 030-883038. TEVENS KEUKEN SHOWROOM.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond. Groningen, Heerlen en Leeuwarden ookop maandagmiddag geopend.

IVilAVill.J;gH_H.lM!Nygl
b»«.T7T^^iH!Nji l̂:;r^M»flßfl

Bedrag in terug te mnd. bedrag effektieve mnd bedrag volgens effektieve
handen betalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente

6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% " 149,86 18.7%
12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd 915,07 | 14.0% 933,79 | 14.8%

Krediet U betaalt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrens max. tariel Theor.
limiet per maand per maand etl. jaarrente looplijd per maand elf. jaarrente looptijd

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd

WU REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen het geld óókkosteloos bij u thuis.
Hebt u al leningen lopen?Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraagvrijblijvend advies.
Hierboven vindt uenkele voorbeelden van min.en max. taneven voor pers. leningen en
doorlopende kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook mogelijk.
Leningen vanaf ’. 1000,-tot ’. 200.000,- zijn mogelijkZÓNDER onderpand ofborg.
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestalkwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

lehyp. 2e en 3e hypoth.
360x 240 x 180 x i2ox

10.000,-
~

117,- Ï27> 149,-
-15.000- 125,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
Enz.
Etl. jaarrente 1ehyp. in voorbeeld 9,2 %, 2een 3e Hyp 13,5%



Je ziet zoiets maar zelden in Nederland: een rollade gaar worden. Extra vocht hoeft u niet toe te voegen. Maar
helemaal van hazevlees. Speciaal gemaakt voor mensen bedruip de rollade af en toe wel met de jus.
die in het wildseizoen best wel eens een stukje wild willen eten, Wilt u de rollade smoren? Fruit dan een gesneden ui,
maar zon haas in de pan toch wat bewerkelijk vinden. wortel, laurierblad en eventueel wat andere kruiden in de

Want van een rollade heb je hetzelfde plezier als van een hete boter (of zo u wilt margarine). Leg daar de rollade op
stuk groot vlees, maar het is veel eenvoudiger klaar te maken. en laat hem op een matig vuur aan alle kanten bruinen.

Dat komt omdat onze slager het lastigste werk al voor u Haal nu de rollade even uit de pan en voeg aan de jus
gedaan heeft. water, bouillon of wat wijn toe. Breng alles

Om te beginnen heeft hij het aan de kook, leg de rollade voorzich-

:':''*^_______n___________________i '^i-_____Ë'^_______j "::'"''^^SS_B_-____ ■'■'■ ' '■'■"h'■'"■'■" -"'s_§?.."' _*■ ■■ ■ ■ ■ ■

uitproberen. op de feestdagen. U kunt dus
Want behalve de |XBa| "II ii II alvast eens uitproberen

wildrollade hebben we I\||K 6611 WilCh O 113Q6 of hij straks een geschikte
ook nog een kalkoenrol- -9 kandidaat is voor het
lade gevuld met vruchten, een kalkoenrollade gevuld met kerstdiner. Maar daarnaast maakt onze slager al jaren de
pruimen, een kiprollade, een kipminirollade, heel fijn mooiste kalfs-, kalfsborst, gevulde kalfs-, doorregen
gekruide kalkoenrollade en - schrik niet - een wildzwijn- varkens-, schouderfilet-, halfom-, Zeeuwse spek-, magere

rollade in de aanbieding. runder- en lenderollades.
Tja, de culinaire fantasie van onze slager is niette stuiten Mocht u trek in een rollade krijgen die niet klaar ligt in

als hij met rollades aan de gang gaat. de winkel, dan kunt u 'm altijd een dag van te voren voor
En hij wil u graag nog wat tips geven voor u het fornuis 12 uur 's middags bestellen,

aanzet. Hier komen ze. Tenslotte nog even een goed bericht van onze
Als u één van zn rollades braadt, zorg dan dat u het vlees groenteboer: hij liet zich overhalen om deze week ook

aan alle kanten snel dichtschroeit in hete boter of margarine. champignons en grotchampignons in de aanbieding te doen.
Laat het vooral niet te heet worden. Laat het vlees na Want, zo zei hij, die maken van een feestrollade pas

het aanbraden in een gesloten pan op een laag vuur verder echt een feestmaal.

Ch Wildrollade, 0 nper 100 gram ®@©© 3£Qr 3.4U
Ch Wildzwijnrollade, 0 onper 100 gram ©@@© ASQ- 3.90
Ch Kalkoenrollade, _

nkilo ®@®@ 429©-15.90
Ch Kalkoenrollade
met vruchten,
kilo @®@© 4&90- 16.90
Ch Kalkoenrollade
met pruimen,
kilo @®@© moe-16.90
Ch Kiprollade, 17nnkilo @@©@ vèm l/.yu

Ch Kipminirolladè, _
per 100 gram ®®@© £09 1.09
Ch Champignons middel, onndoos 500 gram Z99
Ch Franse grotchampignons, 1 nndoosje 250 gram 1.99

Biefstuk, '
100 gram ®@@© M9-__..Dy

Stroganoff half-om-half,
kilo @@@© ._&s■ 9.99

\ Spaanse Satsuma
fSHr-.,-|t mandarijnen

net l kilo Z.yy
Spruiten,
net 750 gram 1.4y

BPrimeur wijnen van 1991.
Vriendelijke en soepele,

Primeur 1991, *
fles 0.75 liter 4.95

Vin de Pays d'Oc
Primeur 1991, _ *
fles 0.75 liter 3.95

_ffifrtf?Wss\ Smakelijke aanbiedingen op ons AH Schlagerfestival.
M^^.üKrVlh-ïm Duitse vleeswaren op onze bedieningsafdeling, deze week o.a.

|Ö|^.fl ir\_^^ Truffelleberwurst, f_r_A%M_a.M^l^^^^^^^ 100 gram ®@®© Z_-9
Artland Landrauchschinken, 01

_ Duitse cervelaat, ®®@©

100 gram ©@®© 2£& __1.19 naturel, fijn of peper, IOOg -^49-1.89

tCroky chips, diverse ®t®?
smaken, zak 200 g 479- 1.59
Grand'ltalia pastabus,
gevuld met 500 gram spaghetti,
Contadinasaus pot 260 gram en
Napoletanasaus pot 260 gram *QQR

®@© Zf.Zf\J

Hero fruitmix, ®®or_n
bos-ofzuidvruchten, pak 1 liter^49__l.Ü9 i
Kies bij Hero uit: 5 spannende Compact games
(zie wedstrijdformulier].*

Ch Delicata chocoladeletters,
melk, puur ofwit, 100 gram4*79 49

3 halen, 2 betalen.-
Knorr jus, 3 zakjes @©@© -2*7-1.78 ■
Ch Smeerkaas, -._

naturel of sambal, kuipje 100 gram9ö
Uit de gebakafdeling:
Ch Tompoucen,
,____ _ doos4stuks © AhQ Z9S

H^^J^K Espresso koffie,

4_3p' a2g ©©©-§^4.99
Met gratis espresso kop en schotel. * i

Zijdezacht panty,
15 denier,transparant, nocdiverse kleuren en maten, J.__ü
Palmolive douche,
voorde normale of gevoelige huid, -,-,_:
flacon 250 ml ®®®® -4r35 O.Jü

0(1 Huistraiteur Lasagne *®fToscane, bakje 400 g -355- 3.50
Uit de diepvries;

/Q%_L Iglo Franse ofHongaarseveesschotel, - __
gwP bakje 350 g ®@© Am- 0.Z9
||||H Ch Magere *Wg||Mfl vruchtenyoghurt,
«bH^ diverse smaken, - ,-.,-.

pak 1 liter 2v59- l.yy
Met Sukse en Wiske spaarzegel.*

Uit onze bloemenafdeling:

Cyclamen, *
diverse kleuren, per stuk © 4.-/0

De nieuwe Allerhande is uit:
108 Pagina's vol recepten en informatie.
Deze maand "Eindeloos genietenvan lang 6
avonden." De Allerhande ligt gratis voor u
klaar.* . >

AH Service lijn: bel gratis 06-0305.
De artikelen In deze advertentiekunt u in alle AH
winkels kopen, behalve de artikelen waar kleine
cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kope* 1

in AH winkels waar één van die cijfers op de deur
staat. Reclameprijzengeldent/m k .
zaterdag9novembera.s.. ,B J
* Zolang de voorraad strekt. Éuf Af

_____ __r

«____________ _______ :'^:-:____H

albert heijn L

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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