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Kosto: 'Ben aan het
eind van m'n Latijn'

Van onze verslaggever
URSEM - Staatssecretaris van
Justitie Aad Kosto is gister-
middag in het politiebureau
van Ursem bijna anderhalf uur
lang onderworpen aan een ver-
hoor door derecherche. Kosto,
gekleed in vrijetijdskleding,
was na afloop aan het einde
van zijn Latijn. „Ik ben moe,
erg moe. Ik ben sinds drie uur
vanmorgen op." In gezelschap
van zijn echtgenote Anneke
Reuvekamp en onder begelei-
ding van de politie vertrok hij
spoorslags om naar een tijde-
lijk onderkomen te kijken.

„De burgemeester (van Scher-
mer, red.) heeft ons een wo-
ning in een naburige plaats
aangeboden. Daar willen we
nu even gaankijken. U zult be-
grijpen dat ik daarover vanwe-
ge de omstandigheden geen
exacte mededelingen kan
doen."

Kosto: „Mijn vrouw heeft het
er te kwaad mee. Zij realiseert
zich telkens weer dat dierbare
bezittingen zijn vernield of ver-
loren zijn gegaan." Mevrouw
Kosto-Reuvekamp kwam tege-
lijk met Kosto uit het verhoor.

Zij spoorde haar man aan di-

reet het politiebureau te verla-
ten.
De aanslag op zijn huis is voor
Kosto als een totale verrassing
gekomen. „Ik heb in het recen-
te verleden écht geen signalen
gehad dat zoiets kon gebeuren.
Geen dreigbrieven, niets van
dat al." De staatssecretaris zal
zelf niet om beveiliging van
zijn persoon en zijn gezin vra-
gen. „Nee, daar voel ik niets
voor. Alleen als in Den Haag
wordt beslist dat ik persoonlij-
ke bescherming moet hebben,
zal ik me daar aan onderwer-
pen."
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Extra geld
voor Limburg

HAAG - Limburg krijgt in

*l kader van de Investeringspre-
"jeregeling (IPR) eenmalig twee
1-ljoen bijgeschreven op de reke-
j^g. Dit heeft staatssecretaris Van
''-oy van economische zaken giste-
Jl* in een brief aan de Tweede
j*>ttier geschreven.
,et geld wordt overgeheveld uit het
genoemde budget bedrijfsomge-
[""gsbeleid. Van Rooy schrijft dat
6 financiële situatievan het centra-
MPR-budget goed is en niet onder
*ük staat.
t- decentraal niveau beheren de
povincies zelf IPR-budgetten. Daar
jtt de zaak anders. Rondvraag leer-
Je dat Limburg krap dreigde te
r-men zitten. Op basis daarvan
?eeft de staatssecretaris besloten

°* de eenmalige uitkering.

het weer

j*fcRFST
f\o ttdom een diep lagedrukge-
jl'edboven de Noordzee wordt
?**t een krachtige west tot
*u*dwestelijke stroming kou-
e en onstabiele lucht aange-

roerd. Vandaag komen in die
naast opklaringen

*°k wolkenvelden voor. De
?nstabiele lucht brengt buien
fot ontwikkeling, sommige
Juinen vergezeld gaan van
?agel, onweer en windstoten.
Me wind is matig tot vrij
jachtig, eerst uit zuidweste-
lijke, later uit meer westelijke
,'chting. Bij de buien winds-
'?ten tot stormachtig. Aange-
eft de aangevoerde lucht
*?Ud is wordt het vandaag
*l«H veel warmer dan 7 graden
*n zakt het kwik vannachtftaar 3 graden.

Gelijkenis
Op een gezamenlijke persconferen-
tie van de ministeries van Binnen-
landse Zaken en Justitie werd gis-
termiddag de vorming van een
speciaal onderzoeksteam van de
Haagse politie, de rijkspolitie van
het district Alkmaar en «ie Centrale
Recherche Informatiedienst (CRI)
aangekondigd. Ook de Binnenland-
se Veiligheidsdienst (BVD) is bij
het onderzoek betrokken.
Het hoofd van de BVD, mr A. Doc-
ters van Leeuwen, zei op de pers-,
conferentie de daders te zoeken in
een groepvan zon twintig tot dertig
personen 'met een anti-imperialisti-
sche ideologie.' Hij wees erop dat
de brief waarin Raßa de verant-

woordelijkheid voor de aanslagen
opeist, grote gelijkenisvertoont met
eerdere brieven die het vorig jaarna
aanslagen op marechaussee-kazer-
nes in Arnhem en Oldenzaal wer-
den verzonden.

De beide bommen ontploften gis-
terochtend na telefoontjes naar res-
pectievelijk de rijkspolitie in Alk-
maar en de brandweer in Den Haag.
In Alkmaar luidde de melding (om

-03.01 uur) kortweg: „Kosto. Groot-
schermer. Dertig minuten." Kosto,
zijn vrouw en een aantal omwonen-
den werden door de politie in
Grootschermer gewaarschuwd.
Even later vond dfe politie inder-
daad een tas waar wat draadjes uit-
staken. Terwijl de politie de Explo-
sieven Opruimingsdienst (EOD)
alarmeerde, ontplofte de bom.
Ongeveer terzelfder tijd kreeg de
Haagse brandweer een telefoontje:

„Bom, bom, bom. Justitie, justitie,
justitie. Vijf uur, vijf uur, vijf uur."
Raßa bleek zich echter te hebben
vergist in de vlak naast elkaar gele-
gen ministeries van Justitieen Bin-
nenlandse Zaken.

De politie in enkele steden in het
land moest gisteren in actie komen
als gevolg van bommeldingen. In
Den Haag ging het om het ministe-
rie van Financiën, waar een 'ver-

dacht pakketje' was gevonden, en
in Leeuwarden om de woonwijk De
Meenthe waar staatssecretaris Heer-
ma (Volkshuisvesting) op bezoek
was. In beide gevallen ging het om
loos alarm.
Dat gold ook voor Tilburg, waar
voor twee lokaties werd gemeld dat
er een bom was geplaatst.

" Zie ook pagina 5

Kamercommissie onderzoekt veiligheid van Nederlandse politici

Afschuw na aanslagen RaRa
>ÊN HAAG - De bomaanslagen op de woning van staatsse-
""etarS Kosto van Justitie in Grootschermer en het ministerie
*n Binnenlandse Zaken in Den Haag zijn door Poh^ viUch-
-Wen- en migrantenorganisaties scherp veroordeeld. De
«Sis opgeëist door deRevolutionaire AntiRacistische Actie
*aRa) in een brief aan het ANP-kantoor in Utrecht. De nach-
elijke aanslagen veroorzaakten grote materiele schade om
»oiing en ministerie, maar maakten geen persoonlijke slacht-
'ffers.

De aanslagen waren gericht tegen
het door Raßa in tien velletjes als
onmenselijk omschreven asielbe-
leid van de Nederlandseregering.
Politiek Den Haag was unaniem in
de veroordeling van de Raßa-actie.
Alle fracties noemden de aanslag
een zeer ernstige zaak. Later op de
dag kondigde CDA-fractievoorzitter
Brinkman aan de vaste Kamercom-
missie voor Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten bijeen te willen roe-
pen om de veiligheid en bewaking
van Nederlandse politici te bespre-
ken.

Ook vluchtelingen- en migrantenor-
ganisaties waren zeer gedecideerd
in hun veroordeling van de Raßa-
aanslagen. „Dit zijn volkomen ver-
keerde middelen", reageerde een
woordvoerder van Vluchtelingen-
werk gisterochtendkort na de aan-
slag.

de Explosieven Opruimingsdienst bezig met het sporenonderzoek bij de grotendeelsf verwoeste ivonvng van
staatssecretaris Kosto. Het onderzoek in de woning zelf moest later gestaakt worden vanwege instortingsgevaar.

Nieuw bestand in belegerd Dubrovnik voor evacuatie burgers

Carrington meldt 'sprankje hoop'
BELGRADO/ZAGREB -Lord Car-
rington, de voorzitter van de Haagse
vredesconferentie over Joegoslavië,
is gisteren besprekingen begonnen
met de Servische en Kroatische lei-
ding over het sturen.van een vre-
desmacht.
In Belgrado en Londen heette het
dat Carrington wil voorstellen be-
schermde zones voor Serviërs in
Kroatië in te stellen. In de Kroati-
sche havenstad Dubrovnik werden
de strijdende partijen het gisteren

eens over een bestand, het dertien-
de in Joegoslavië sinds het begin
van de burgeroorlog.
In Belgrado toonde Carrington zich
bemoedigd na zijn gesprekken met
president Tudjman van Kroatië en
diens Servische collega Milosevic,
en zei te geloven dat er een einde
kan komen aan vier maanden oor-
log.
Volgens het plan van Carrington
moet het Joegoslavische leger zich
terugtrekken uit de Kroatische ge-
bieden waar Serviërs wonen. Hun

plaats wordt dan ingenomen door
troepen van de VN, zo meldden de
Britse tv-omroep ITN en de Servi-
sche radio. Daarna moeten de Ser-
viërs in een referendum beslissen of
ze bij Servië of bij Kroatië willen
horen.

In Dubrovnik ging rond het mid-
daguur, na vijf dagen zware be-
schietingen door het federale Joe-
goslavische leger, onverwachts een
bestand in. Hierdoor zullen de EG-
waarnemers, buitenlandse journa-

listen en 1.200 burgers de stad kun-
nen verlaten, vermoedelijk naar
Split ofRijeka.'

In het Oostkroatische Slavonië zijn
de gevechten in alle hevigheid op-
gelaaid. Gesteund door tanks en
artillerie zetten Kroatische troepen
een tegenoffensiefin om de nu al 82
dagen belegerde stad Vukovar te
ontzetten.

sport
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" Albert Voorn

Pianoleraar
liet meisjes

naakt spelen
ENSCHEDE - Een 34-jarige
pianoleraar in Enschede wordt
verdacht van ontucht met ze-
ven leerlingen. Het gaat om
meisjes in de leeftijd van tien
tot achttien jaar. Vier zijn af-
komstig uit Enschede en drie
uit de Duitse grensgemeente
Gronau. De verdachte was ver-
bonden aan de stedelijke mu-
ziekschool van Gronau en gaf
daarnaast thuis privélessen.

Zowel thuis als op school zag
hü kans de meisjes ervan te
overtuigen, dat hun houding
verkeerd was. Alleen zonder
kleren zou hij kunnen zien wat
er aan schortte en advies kun-
nen geven voor correctie. Ver-
volgens ging hij over tot 'mas-
sage.

Tempobeurs
van de baan

DEN HAAG - Minister Ritzen (On-
derwijs) ziet onder druk van een
kamermeerderheid af van de invoe-
ring van de zogeheten 'tempo-
beurs. Die maatregel hield in dat de
beurs van studenten die langer dan
één jaarover het halen van hun pro-
paedeuse-examen doen zou worden
omgezet in een rentedragende le-
ning.
Ritzen kondigde gisteren tijdens de
behandeling van de onderwijsbe-
groting in de Tweede Kamer aan
dat hij vóór 1 februari volgend jaar
met een nieuw voorstel komt. Hij
gaat hierover overleggen met stu-
dentenorganisaties en de instellin-
gen in het hoger onderwijs.
Ritzen mikt hierbij op maatregelen
waarbij de vorderingen van de stu-
denten tijdens de gehele studieduur
worden gecontroleerd.
Ritzen ziet verder af van het schrap-
pen van hetrecht op studiefinancie-
ring voor studenten aan erkende
particuliere opleidingen. Ook bij
deze maatregel, die structueel 15
miljoen gulden moet opbrengen,
stuitte Ritzen op bezwaren van een
kamermeerderheid (CDA, PvdA,
WD en D66). De minister denkt als
alternatief aan verscherping van de
criteria bij erkenning van particu-
liere instellingen.
Ritzen houdt vast aan het schrap-
pen van de subsidie van 12 miljoen
op jaarbasis aan Nijenrode, de drie-
jarige bedrijfskunde-opleiding in
Breukelen.

Politie mag voortaan
rekening presenteren

...exclusief Btw!...
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Herenregenjassen
Sportieve regenjassen met uitritsbare en vaste wintervoering.

In diverse modellen en kleuren.
Normaal’ 298,--en’ 329,-
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daar winkel je voor je plezier !
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MOSSEL MET PIT
Gebakken Zeeuwse mosselen met
Mexicaanse kruiden.En daarbij fyi&^+d&m

winkel. In een handige zuur,- ,/?
stofarme verpakking. Lekvrij en W%OËÈËÈk
geurvrij.fZo handig is trouwens al onze Ij
verse vis verpakt.)
Gebakken mosselen met =
Mexicaanse kruiden, r~ r\ f\É/\per bakje ca. 200 gram A |**%| } Ijl
Met GRATIS Chilisaus. *T,nJvy VI I

Aanbieding is geldig tot en metzaterdag 16 novembera.s.

Albert Heijn, Schiffelerstraat 8, Brunssum;
Walstraat 71, Sittard.
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Première nieuw toneelstuk in Lösstheater

Ger Bertholet op zoek
naar ”t Zijndroom'

MAASTRICHT - In het kader van de schrijversprojekten waar-
mee de Loss Theaterwerkplaats zich bezig houdt, zet Ger Bertho-
let(43), bekend van zijn eenmansopvoeringen 'Ella' en 'Stallucht',
een derde theaterstuk in scène: "t Zijndroom'. Ditmaal wordt hij
gesecondeerd door de actrice Carola Kersten (34).

Onder het pseudoniem G. Rapaille
schreef Bertholet in 1989 "t Zijn-
droom'. „Ik moest toen iets kwijt uit
mijn eigen leven. Het materiaal was
er, maar 't was nog niet rijp voor
theater." Intussen heeft Bertholet
de tekst zeven maal herschreven,
regisseur JosProp bemoeide er zich
mee. Prop: „Het waren uitbarstin-
genvan gevoelens die naar het thea-
ter vertaald moesten worden. Op de
weg die we samen hebben afgelegd
stuit je op zwakheden, maar ook op
de kracht van het script. In dit
weegschaalprojekt tracht je lijn aan
te brengen, spanning op te roepen.
Zo ontstaan theatrale beelden." Ook
Kees Simhofer, samen met Herman
Lutgerink begeleidervan het schrij-
versprojekt van de werkplaats, had
zijn inbreng. Hij bekeek de tekst
met schrijversogen.
De regisseur: „Mooie beeldspraak
moetjevaak laten schieten ter wille
van de theaterontwikkeling. Je
moet dat beschouwen als eenrouw-
proces met onmiddellijke geboorte
als gevolg. Dat Ger Bertholet
schrijft èn speeltkan naar twee kan-
ten winst opleveren."

Werkplaatsdirekteur Tijs Lenders:
„Alle theatermakers in deze werk-
plaats worden daarmee geconfron-
teerd. Tussen zelf vormgeven en dat
wat aan de wereld wordt prijsgege-
ven ligt een proces."
Over het verloop van de één uur
durendetheatercreatie willen de be-
trokkenen weinig kwijt. Het stuk
handelt over een gekte en de vragen
daaromheen. Jos Prop, die ook de
vorige theaterpresentaties van Bert-
holet regisseerde, zegt: „Het script
spreekt mij aan omdat het over
mensen gaat, dus ook over mijzelf,
iets dat ik herken, waarnaar mensen
op zoek zijn, maar dat ze niet berei-
ken. Het is de botsing tussen ver-

stand en gevoel; waarom communi-
catie in de liefde zo moeilijk lukt.
Waarom staat het levenzelf 'het ont-
moeten' in de weg? Dat is de vraag
die de voorstelling stelt. In dit the-
ma zal het publiek Bertholet als de
maker herkennen. Wat doen men-
sen om zich staande te houden?
Kun je oplossing van problemen in
de hand houden, ben je slachtoffer
van een cultuur ofkun jeeraan ont-
snappen? De Limburgse cultuur en
haar verleden heeft een sterk stem-
pel gedrukt op de personages die
Ger in het leven roept."

Het milieu van 'René Sijstermans',
de Man in het stuk, wordt, anders
dan in 'Ella' of 'Stallucht', niet dui-
delijk. Sfeer en entourage zijn niet
realistisch. Functie van het theater
is tekens aan te dragen. In de costu-
mering is dan ook getracht te voor-
komen dat de mens in een bepaalde
klasse wordt ingedeeld, maar de
personages zijn wèl van vlees en
bloed. Ger spreekt zijn tekst in dia-
lekt, Carola praat Nederlands. Caro-
la is in het stuk de Vrouw, zrj is
naamloos.
„Het gaat over gefrustreerden. Als
mensen naar Vijverdal worden ge-
bracht, is dan de patiënt de norm of
de omgeving? Wie is er nu 'bescha-
digd'?" vraagt de actrice zich af.
Lenders: ~'Stallucht' is voor Bert-
holet de doorbraak geworden naar
een groter publiek. Die lijn moet
worden doorgetrokken. Dat is de
opdracht van de theaterwerk-
plaats."
Vrijdag 22 november om 20.30 uur
is de première van "t Zijndroom' in
het Lösstheater. Vervolgvoorstellin-
gen zondag 24 november om 14.30
uur, avondvoorstellingen 27, 28 en
29 november.

mya maas

" De hoofdrolspelers van "t Zijndroom', vlnr: Ger Bertholet,
Carola Kersten, Jos Prop en Thijs Lenders.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN.

Toonkunstkoor
zingt 'Paulus

SITTARD - Toonkunstkoor Ge-
leen gaat zaterdag het oratorium
Paulus van Felix Mendelssohn-
Bartholdy uitvoeren. Het koor wijkt
daarvoor uit naar Sittard, naar de
Stadsschouwburg om precies te
zijn, waar de uitvoering om 20.00
uur begint. Medewerking verlenen
de Christelijke Oratorium Vereni-
gingEindhoven, enkele zangers van
Toonkunstkoor Roermond en het
Nieuw Vlaams Symfonie Orkest.
De muzikale leiding is in handen
van Ger Vos.

'Maak het oratorium Paulus afflß
de vader van MendelssohnH
sterfbed zoon ge-H

resul-B
de voltooiingH

waaraan de comnj
ponist jaren werkte. Het eer^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
zeer melodieus werk geworden, dat "eeL(*e f°Pra3n *?"?« Hee m'maar zelden wordt uitgevoerd. S*e alt H,eleen Res°rt ' £e tenor^1!?Vermeulen en de bassen Math
Aan de uitvoering door Toonkunst- Dirks en Rob Kortlang. Organist is
koor Geleen werken vijf solisten Gerard Sars.

# Young Hee Kim, soliste in
'Paulus'.

recept

Mosterdsoep
Er zijn verschillende soorten mos-
terd. In Franse mosterd zitten vaak
nog hele mosterdzaadjes, er is een
Hollandse soort waarin de zaadjes
slechts grof gemalen zijn en er zijn
allerlei tussenvormen.
Onderling verschillen ze in scherpte
en daar moet u rekening mee hou-
den. De soep wordt milder als u er

een scheut room aan toevoegt of
door in elk bord een lepel sour
cream of crème fraiche te scheppen!
Benodigdheden voor 4 personen: 30
g boter, 30 g bloem, 11bouillon, 2-3
el grove mosterd, 1 eierdooier, 2 el
slagroom ofkoffieroom.

Maak blonde roux van boter en
bloem. Schenk scheut-voor-scheut
onder voortdurend roeren bouillon

erbij en blijf roeren tot een gladde
soep is ontstaan.
Roer mosterd met eidooier en room
glad. Schenk er enkele lepels van
de soep bij en voeg dat mengsel bij
de rest van de soep.
Laat ze echter niet meer koken.
Breng op smaak met mosterd, pe-
per en zout.

huub meijer

kunst

uit de kunst

Emotie
Het is alweer een paar jaarge-
leden, maar het tv-beeld zie ik
nog helder voor me. Die Russi-
sche maarschalk, model kleer-
kast, met norse vijandige blik,
vierkant hoofd en ruwe borstels
boven zijn ogen. En met een
batterij onderscheidingen op
zijn revers waar je onpasselijk
van werd. Hij was zeer na-
drukkelijk aanwezig onder het
publiek, dat in hetKremlin vol
aandacht zat te luisteren naar
het eerste concert, dat Joseph
Horowitz najaren van balling-
schap op Russische bodem gaf.

Toen speelde de maestro Schu-
manns Traumerei, zo intens, zo
poëtisch, zo gevoelig als nooit
iemand vóór hem gespeeld
heeft. Op dat moment van vol-
maakte schoonheid zoomde de
camera in op die bullebak, die
als een blok gewapend beton
zat te luisteren, schijnbaar on-
bewogen, zonder ook maar een
spiertje van zijn gezicht te ver-
trekken. Alleen biggelden tra-
nen over zijn wangen, een
onophoudelijke stroom tranen,
die hun weg vonden naar het
boord van zijn hemd. Hij bleef
er - uiterlijk — onverstoorbaar
onder. Zoals het een goed mili-
tair betaamt.

Aan dat beeld moest ik denken
toen ik vorige week op tv de
uitreiking van de Erasmu-
sprijs aan Bernard Haitink
zag. Overmand door emoties
was hij niet in staat zijn voor-
af zorgvuldig voorbereide
speech uit te spreken. Niet om-
dat hij zo onder de indruk was
van de twee ton, die aan deze
prijs zijn verbonden, maar om-
dat 'zijn oude makkers van het
Concertgebouworkest zo fasci-
nerend mooi gespeeldhadden.

De anders zo onverbiddelijke
Haitink toonde heel even ook
op het spreekgestoelte aan
waarom hij op het dirigente-
verhoog zo onnavolgbaar is.
Muziek roert de diepste lagen
van zijn ziel, via muziek is hij
in staat alles uit te drukken.

Dat is blijkbaar ook het geval
met de Kerkraadse componist
Hardy Mertens, van wie ko-
mende zaterdag in de Rodahal
de compositie Mea Culpa in
première gaat. Een werk,
waarmee de musicus in het
openbaar de zwarte draad in
zijn leven oppakt, het boete-
kleed aantrekt en op zoek gaat
naar vergeving van een aantal
beklemmende zonden. Daar
waar een bos bloemen en een
doos bonbons niet meer helpen,
waar situaties te complex zijn
om verbaal te regelen, neemt
Mertens de muziek tot bondge-
noot om uit zijn isolement te
komen. Waar woorden tekort
schieten, schreeuwt hij muzi-
kaal om vergiffenis.

Koester je emoties en onder-
schat ze nooit, zeggen de Engel-
sen, en ik kan me niet aan de
indruk onttrekken dat ze -
flegmatiek als ze zijn - het heel
vaak bij woorden laten.

Hardy Mertens heeft de daad
bij het woord gevoegd en zijn
meest intieme gevoelens ver-
taald in klanken.

Hij heeft zich bloot gegeven en
kan daarmee behoorlijk op zijn
bek gaan. Hem is het komende
zaterdag danook zeker niet om
de punten te doen.

jos frusch

Bachkantorij met
Mozartprogramma

MAASTRICHT - De Bachkan-
torij Zuid-Limburg is niet een-
kennig. Het uit dertig leden be-
staande gemengd koor besteedt
in het Mozartjaar ook aandacht
aan de muziek van de grote
meester uit Salzburg. Tijdens
twee concerten die in november
gegeven worden, zullen onbe-
kende kerkelijke composities
van Mozart worden uitgevoerd.

Dus geen missen, vespers, het
Requiem of het Ave Verurn,
maar kleine koorwerken als Mi-
sericordias Domme, Inter Natus
Mulierurn, Dixit Dominus, Sub-
tuum Praesidium en Veni Sancti

Spiritus. Deze 'kleine kerkmu-
ziek' wordt uitgevoerd door het
koor, het Limburgs Kameror-
kest, organist Arno Kerkhof en
vier solisten: sopraan Ellen
Bouwmeester, alt Arme Lafeber,
tenor Hans Timmermans en bas
Marcel Verhoog. De muzikale
leiding is in handen van Ben
Kerkhof.

Het Mozartprogramma wordt ko-
mende zondag uitgevoerd in de
Abdijkerk Rolduc (aanvang
15.00 uur) en donderdag 28 no-
vember in de Matthiaskerk te
Maastricht (aanvang 20.30 uur).

'Walser' brengt
'Gelukkige dagen'
MAASTRICHT - 'Gelukkige da-
gen' is een co-produktie van de,
begin 1991 opgerichte, stichting
'Walser', een samenwerkingsver-
band tussen de Loss Theaterwerk-
plaats Maastricht en het Danslab
Amsterdam. Vandaag gaat in het
Lösstheater de voorstelling om
20.30 uur in première.

Onder het motto 'Onafzienbaar is de
wereld van de gebaren' proberen
twee personages aan datgene wat
hen bezig houdt betekenis te geven.
Ze bewegen zich stuurloos in de
windstilte van de herinnering. Het
is deze hopeloosheid , die hen
schoonheid verleent. Volgens eigen
zeggen is 'Walser' op zoek naar een
heldere, sobere en poëtische beeld-
danstaal. Idee en concept zijn van
de beide oprichters Janni van Goor
(Weert) en Nol Smeets (Maastricht),
de choreografie en de regie zijn
eveneens van Janni van Goor. Ge-
danst wordt er door Moni Hanasbei
en Ellen Meijer. In het gegeven ligt
iets van de arme, korte kindertijd
besloten, iets van het verloren,
nooit meer terug te vinden geluk,
maar ook iets van het drukke he-
dendaagse leven, de kleine, onbe-
grijpelijke, desondanks toch aanwe-
zige opgewektheid.
De voorstelüng is ook morgen en
overmorgen te zien in hetLössthea-
ter, telkens om 20.30 uur. Zondag 17
november om 14.30 uur. In Weert
op 30 november.

verder
MEERSSEN - Het derde in'
dingsconcert op het nieuwe 'brand-orgel van de Meersse j
basiliek wordt komende zondag
geven door de Maastrichtse o' f
nist Jean Wolfs. Aanvang 15 uu'
MAASTRICHT - In de ME
School Maastricht aan de LeU*'1
laan begint zondag om 15 uur *
pianorecital. Peter Soeters sp ?'
werken van Mozart, BeethofSchubert en Niël.
In de Collegezaal van de Rijks' ■versiteit Limburg aan de Tongel ?'
straat 53 geeft deMexicaanse sd 5
ver Homero Aridjis morgen *15.00 uur de eerste dr J Tanslezi«
In het Staargebouw in Maastfl 11
verzorgen koor en solisten va>*
Stichting Muziekdramatische >,
dukties Limburg een operaconl ■met medewerking van Han»'
Wilhelmina Wolder. Aanvang)
uur. tr,

VAALS - In museum 'De Kol'
molen' aan het Van Clermontp jj
11 in Vaals geeft het ensemble' *sique Champètre komende zoi-'j1
om 20 uur een concert. Er wot'werken uitgevoerd van Bach, 'Gluck, Mozart, Beethoven 'Haydn.
ELSLOO - In het Maasland'i
trum in Elsloo vindt in het k 3 .
van het negenendertigste Toert1 il
der Lage Landen zaterdag 16c
vember de voorstelling 'HaroWI
Maude' plaats* gespeeld door
Nieuw Genker Toneel. Aanval»
uur.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. deel van een boom; 4.
scheur; 8. nors, stuurs; 11. godin; 13. in-
sect; 14. klip, koraalbank; 15. merk,
spoor; 18. ransel; 20. Ind. Chinees; 21.
vrouw, dier; 22. Noorse god: 23. hevig;
25. schaakterm; 27. kruik, kan; 28. boven-
ste deel; 30. wilde haver; 32. soort onder-
wijs; 34. plaats in Egypte; 36. dieregeluid;
37. verkeerd; 38. instemming (betuigen);
39. hetRomeinse Rijk; 40. deel van het li-
chaam; 42. de oudste; 43. verkeerd; 44.
pausennaam; 45. kreet; 47. vogeleigen-
schap; 50. eikeschors; 52. roem; 53.
doorgaans; 55. nachtvogel; 57. reep; 59.
afmeting; 61. boom; 62. laagte; 64. huis-
dier; 65. bloedvat; 66. Spaans riet; 67.
gezellig.

Verticaal: 1. deel van het lichaam; focsinds; 3. kever; 5. voormiddag; 6. r°' te-
rne!, ellendige boel (plat); 7. heilige; %
jong dier; 9. hellend bovenvlak kozijnl'! tic
derdorpel (bouwk.); 10. rijstdrank; Mo
soezerig, gedachtenloos; 14. deel van " k
lichaam; 16. ontkenning; 17. oestern 1 '18. sterke drank; 19. droogoven; 24. vo*"N
delig, voorspoedig; 25. stof; 26. verd* 18 $
28. meubelstuk; 29. bezienswaardigheid J*Madrid; 31. meisje; 33. Japanse gof*m
34. klein vertrek; 35. lofdicht; 36. n°y
maals; 41. deel van de neus; 43. vrou»"'
lijk dier; 46. onwaarheid; 47. Europee',
48. veerkracht; 49. vis; 51. kleefmitft*6
52. rivier in Spanje; 53. grap; 54. watel "doorlatend; 56. deel van een fototoes'6;;
58. grondsoort; 60. bovenste punt vanee
huis; 62. muzieknoot; 63. muzieknoot.
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Oplossing van gisteren

(ADVERTENTIE)

GOED ZIEN GOED OGEN J T|

KONTAKTLENZEN 1
METZORG BEKEKENI

Hoe mooi sommige brillen ook zijn, ze zitten weleensflink in de weg.
Daarom zijn de kontaktlenzen ontwikkeld.

Dekontaktlenzenvan Strauss DeRuiter opticienszijn metzorg bekeken en
geselekteerd om u het allerbeste te kunnen adviseren. Hoogstandjes in techniek,
perfekt gevormd en zitten als gegoten.

De Strauss De Ruiter kontaktlenzenspecialisten zijn voortdurend op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en testen Uw ogen met de modernste

STR-IUSS CE «RUITER „_ro
_ (M

«■■■«■■■l^llïJJLH^Bßßi^M Promenade 60» Heerlen Tel.045-714821 V_^A

Donderdag 14 november 1991 "2Limburgs dagblad

de tootootjes panda en de spelbreker



Marinemannen
opnieuw vast

HELDER - De marechausseeJft de 31-jarige marine-officier
*" uit Den Helder en de 34-jarige
Jkrofficier M.E. uit Amsterdam

op verdenking vanEg.
'Marechaussee ging daartoe overfïat een partij kantoor- en audio-
jjjjtele apparatuur ter waarde van

e*e tienduizenden guldens in de
pürigen van beide marinemannen
frd aangetroffen. Het duo kwam
jj^er in het nieuws wegens hun
■Tokkenheid bij twee bordelen.
"-aak kwam aan het rollen na een

,t(ler onderzoek van de mare-
iJUssee, waarbij het tweetal werd
j^-acht van oplichting, verduiste-

[6 en valsheid in geschrifte. Zij
*enden dit en hebben inmiddels
Schade van zon tienduizend gul-

In aan de gedupeerde vergoed.e marechaussee zette echter een
in en trof in de

(ot*ing van E. gestolen spullen aan,
ponder faxen en computers.
°k in w>s hui s zijn gestolen goe-
!ren aangetroffen.e marechaussee vermoedt dat de
jï-aratuur afgelopen zomer bij in-
kten in woningen is buitgemaakt.

Privéklinieken
krijgen vrij spel

[^■ECHT - Staatssecretaris Si-
fot*s van volksgezondheid ziet
f6l*- reden om sturend in te grijpen
P^e ontwikkeling van privéklinie-
Fl* Hij heeft dit gisteren, vooruit-
ff end op een binnenkort te ver-
Pijnen nota, meegedeeld op een
Eenkomst van deLandelijke Spe-
jp'sten Vereniging in Utrecht.

Privéklinieken kunnen volgens
iJ*1 in principe een bijdrage leve-
|i aan de groeiende behoefte aan
Jjjftschalige voorzieningen. Hij zei
1-5 dat ze passen in het nieuwever-
j^eringssysteem. Dat biedt vol-
s.^s hem voldoende waarborgen
L^r de toegankelijkheid, kostenbe-
ftersing enkwaliteit,
ijj ar in de overgangsfase naar het

stelsel moeten knelpunten
r<len opgelost. Daarom gaat Si-
J onderzoeken of het mogelijk
"ipu bouw van poliklinieken doora Venhuizen niet langer aan een
jj.rgünning te binden. Voor privé-
i kieken is namelijk ook geen ver-ding nodig.

Keihard
Het CDA wijst het voorstel af om
het reiskostenforfait dat op 1 ja-
nuari ingaat te baseren op de
stand van zaken bij de tarieven
openbaar vervoer per 1 oktober.
Volgens de christen-democraten
betekent dit dat de burger in feite
een jaar 'te weinig' krijgt, aange-
zien de tarieven openbaar vervoer
op 1 januari aanstaande omhoog
gaan.

De VVD huldigt eenzelfde stand-
punt. Kosten die burgers maken
voor het reizen tussen de woon- en
werkplek moeten opgevangen
worden via het forfait, aldus de li-
beralen. Zij zijn keiliard tegen een
verlaging.

NS-kaart
CDA en VVD keren zich ook te-
gen het voorstel om de belasting-
vrije kilometervergoeding in de
belastingen op 1 januari niet aan
te passen. Beide fracties stellen
dat devergoeding omhoog moet.
Zij wijzen de redenering van Van
Amelsvoort van de hand dat de
vergoeding gehandhaafd kan blij-
ven omdat de grondslag ervoor is
gewijzigd. Werd eerst uitgegaan
van het gemiddelde tarief open-
baar vervoer, nu is gekozen voor
de goedkoopste NS-kaart als ba-
sis.

CDA en VVD wensen bovendien
dat de tarieven openbaar vervoer
op 1 januari de basis vormen voor
het vaststellen van de kilometer-
vergoeding, en niet de stand van
zaken op 1 oktober.

Het kabinet wil de nieuwe wette-
lijke regeling op 1 januari aan-
staande laten ingaan. Gezien het
verzet van de kamermeerderheid
is dat nu onzeker geworden. Ove-
rigens heeft ook de PvdA beden-
kingen. Het schriftelijke commen-
taar van die fractie komt pas later
deze week beschikbaar.

Onderzoek
Generaal Try Sutrisno, de com-
mandant van de strijdkrachten,
verklaarde dat 'niet meer dan 50
mensen waren gedood tijdens
het geweld.' Het precieze aantal
slachtoffers was niet bekend,
maar Sutrisno verklaarde dat het

aantal van 100 doden overdreven
was. Hij beloofde een diepgaand
onderzoek naar de schietpartij in
Dili. De generaal verklaarde dat
er geen buitenlanders onder de
slachtoffers waren.

binnen/buitenland

Arbeidsmarkt
groeit sneller
dan verwacht

/'EN HAAG - De ontwikkelin-
<"ï op de arbeidmarkt zijn dit

gunstiger dan eerder ge-
i*cht. Het aantal werklozen< jteniet stabiel, maar daalt met'000. Het aantal banen zal met
i'OOO toenemen. Eerder werd
ieti toename van 70.000 voor-t'eft- Ons land steekt daarmee
«listig af bij de ons omringende
Inden."i-üster De Vries (Sociale Za-
feri) schrijft dit in het derde
J'artaalbericht arbeidsmarkt,
?* hij gisteren naar de Tweede

zond.
e Vries voorspelt een toene-
mend vacatureprobleem. Het

schoolverlaters en gemak-
plaatsbare werklozen zal
Bedrijven spelen daar nu

11 deels op in door extra scholing
?* het aannemen van geschool-
'en voor vacatures die niet veel
doling vergen. Volgens de mi-
eter betekent deze ontwikke-
■"g dat op termijn de schaarste
p mensen met een lagere, mid-jelbare of hogere beroepsoplei-

zal toenemen. Hierdoor
["-tstaat een extra druk op de
"^ontwikkeling.

Ook belastingvrije kilometervergoeding onder vuur

Kamer wijst lager
reiskostenforfait af

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - CDA en
VVD, samen een meerder-
heid in de Tweede Kamer,
hebben zich gekeerd te-
gen een verlaging van het
reiskostenforfait, de belas-
tingaftrek voor reiskosten
tussen woon- en werk-
plek. Beide fracties zijn
ook tegen het voorstel van
het kabinet de belasting-
vrije kilometervergoeding
voor zakelijk gebruik van
de eigen auto te handha-
ven op 44 cent.

Dit blijkt uit de eerste schriftelijke
reacties op het wetsvoorstel van
staatssecretaris van Financiën
Van Amelsvoort (CDA). Het CDA,
de grootste regeringspartij, is nu
al opvallend hard in de beoorde-
ling van de plannen. Letterlijk
staat in het commentaar: „Hieruit
vloeit voort dat het voorstel het
forfait per 1 januari 1992 zelfs te
verlagen niet op steun van deze le-
den kan rekenen."

Inzicht
In de Tweede Kamer hebben de
politieke partijen met grote ver-
ontwaardiging kennis genomen
van het bloedbad. Dat bleek gis-
teren tijdens het wekelijkse
vragenuurtje. Premier Lubbers,
optredend als vervanger van mi-
nister Van den Broek van Bui-
tenlandse Zaken, sprak van 'een
hele ernstige toedracht', waarin
de regering nog'geenvolledig in-
zicht heeft.

D66-woordvoerder Tommei zei
dat de 'dramatische gebeurtenis-
sen' op Oost-Timor 'diepe af-
schuw' oproepen. „De schendin-
gen van de mensenrechten in
Indonesië hebben een structu-
reel karakter. Op Oost-Timor zijn
martelingen aan de orde van de
dag", aldus Tommei.

Ook Huibers (CDA), Van Gijzel
(PvdA), Terpstra en Beckers

(Groen Links) lieten zich even-
eens verontwaardigd uit over het
gewapende incident.

Gorbatsjov
dreigt weer
met ontslag

MOSKOU - Als de republieken
niet vóór het eind van het jaar
een nieuw verdrag over een poli-
tieke unie ondertekenen, treedt
Michail Gorbatsjov af als presi-
dent van de Sovjetunie. Dit heeft
het niet-officiële persbureau In-
terfax gisteren gemeld.
Gorbatsjov uitte zijn dreigement
tijdens een vergadering van de
parlementscommissie die de rol
van de KGB onderzoekt bij de
mislukte staatsgreep van augus-
tus.
Al vaker heeft Gorbatsjov ge-
dreigd af te treden. Voor het
laatst deed hij dit eind septem-
ber, toen hij zei op te zullen stap-
pen als de Sovjetunie 'uit elkaar
spat.'
Het parlement van de Sovjetunie
heeft geweigerd een beslissing
van president Gorbatsjov te be-
krachtigen, waarin deze de
staatsbank machtigde 100 mil-
jard gulden uit te geven om het
begrotingstekort van de staat te
verkleinen.
Het besluit betekent 'een grote
politieke overwinning', aldus af-
gevaardigde Viktor Goebarem,
die voorzitter is van de begro-
tingscommissie van het parle-
ment. „Voor de eerste keer
wordt de uitvoerende macht in
dit land echt gecontroleerd door
het parlement."

Zinloos verzet
"De Griekse regeringsleider
Konstantinos Mitsotakis
heeft in een gesprek met
journalistenvan drie Griekse
televisiestations geen twijfel
laten bestaan over het voor-
nemen van Athene met
kracht te blijven ijveren voor
Griekenlands toetreding tot
de Westeuropese Unie
(WEU). Daartoe zal de eer-

ste minister op 2 december - een week vóór de Europese topcon-
ferentie in Maastricht - de Parlementaire Assemblee van de WEU
in Parijs toespreken. Mitsotakis heeft goede hoop de laatste res-
tanten van de weerstand tegen een Grieks-WEU-lidmaatschap uit
de weg te kunnen ruimen. Dat Griekenland tot dusver buitenspel
heeft gestaan, is toe te schrijven aan Groot-Brittannië en wellicht
meer nog aan Nederland, duidelijker gezegd aan minister van
Buitenlandse Zaken Van den Broek.
Vijf maanden geleden gaf premier Lubbers zijn Griekse collega de
garantie dat Nederland het Griekse toetredingsverzöek zou steu-
nen, maar op het moment van de beslissing passeerde Van den
Broek Lubbers en blokkeerde hij de komst van de Grieken met als
bijkomend gevolg dat Mitsotakis in eigen land afging. Als argu-
ment voor zijn 'veto' voerde Van den Broek aan dat een Grieks
WEU-lidmaatschap mogelijk irritaties zou wekken bij Griekenlands
aartsvijand sinds vele eeuwen: Turkije. Sindsdien wordt de Neder-
landse bewindsman in de Atheense media steevast afgeschilderd
als 'Turkenvriend.'
De opwinding in Athene is begrijpelijk. Er is namelijk geen enkele
steekhoudende reden om de Grieken uit de WEU te weren. Inte-
gendeel, de dramatische ontwikkelingen in het uit elkaar spattende
Joegoslavië tonen net aan dat het enige Balkanland in de Europe-
se Gemeenschap dat nota bene over een afstand van zon 200
kilometer aan de brandhaard grenst, het recht toekomt deel uit te
maken van de Unie, aangezien het hierook om niet geringe Griek-
se belangen gaat. Het zou te gek zijn dat, indien zich straks een
WEU-strijdmacht aan de Joegoslavische fronten als buffer instal-
leert, het aanpalende Griekenland tot volledige inactiviteit ge-
doemd is. Maar ook op grond van zijn bijzondere relaties met
andere Balkanlanden (Albanië, Roemenië en Bulgarije) zou voor
Griekenland een stabiliserenderol in dieregio kunnen zijn wegge-
legd.

Van den Broek doet er verstandig aan niet langer dwars te liggen,
maar zich te scharen bij de meerderheid van zeven WEU-leden die
geen bezwaar maken tegen de komst van de Grieken.

F.S.

Kamer vol afschuw over optreden Indonesische leger

Jakarta toont geen
spijt over bloedbad

Van de redactie buitenland
DEN HAAG - De Indonesi-
sche legerautoriteiten toon-
den gisteren geen enkele
spijt over het bloedige op-
treden dinsdag van militai-
ren op Oost-Timor, waarbij
enige tientallen mensen tij-
dens een begrafenis de
dood vonden.
Het was een zaak van doden of
gedood worden, zo oordeelde Ja-
karta over het optreden van het
leger in Dili, de hoofdstad van
Oost-Timor. Volgens de Indone-
sische autoriteiten ging het ove-
rigens in Dili niet om een rouw-
stoet maar een demonstratie, en
weigerden de betogers uiteen te
gaan.

Ambassadeur
Lubbers zei in reactie op een
suggestie uit de Tweede Kamer,
dat de Indonesische ambassa-
deur op het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken ontboden zal
worden om nadere inlichtingen
over de gang van zaken op Oost-
Timor te verschaffen.

Ook de Europese Gemeenschap
en haar lidstaten veroordelen ten
sterkste het geweld van het In-
donesische leger. In een verkla-
ring die de EG-ministers van
Buitenlandse Zaken gisteren in
Noordwijk hebben uitgegeven
doen zij een beroep op de Indo-
nesische regering ervoor te zor-
gen dat leger en politie op Oost-
Timor onmiddellijk ophouden
met het gebruik van geweld. Zij
dringen aan op berechting van
de militairen en politiemensen
die voor de moordpartij verant-
woordelijk zijn. De Verenigde
Staten en Australië hebben laten
weten een diepgaand onderzoek
te verlangen.

Kok rekent op
forse meevaller
DEN HAAG - Het financieringste-;
kort van het Rijk kan dit jaarbedui-*
dend onder het streefcijfer van 4,75;
procent uitkomen. Dat gebeurt in-
dien de huidige trend waarmee het
tekort afneemt, zich in november en;
december in gelijke mate voordoet.
Berekeningen op Financiën wijzen,
dit uit.

Het tekort is tussen september en
oktober gedaald van 5,75 naar 5,2;
procent, een daling van ruim een-
half procent. Indien dat in novem-!
ver en december ook gebeurt, komt
het tekort uit op rond 4,2 procent.
Omgerekend in guldens betekent
dat een meevaller van circa 2,5 mil-'
jard gulden voor minister Kok (Fi-i
nanciën).

Begin dit jaar sloeg de president-
van De Nederlandsche Bank, Düi-i
senberg, alarm over het tekort. Vol-;
gens hem zou het dit jaar uitkomen*
op 6,7 procent, zon 2 procent hoger!
dan het Kabinet voorstond. Er wa-;
ren volgens hem dan ook extra be-.'
zuinigingen nodig van circa 9 mil-;
jard gulden. Minister Kok heeft die
stelling altijd bestreden.

EPU-overleg
verloopt nog
steeds stroef

DEN HAAG - De ministers van
Buitenlandse Zaken van de EG zijn
er tijdens hun tweedaagse bijeen-
komst in Noordwijk op een aantal
hoofdpunten niet in geslaagd dui-
delijke vooruitgang te boeken op
weg naar de totstandkoming van
een Europese Politieke Unie (EPU).
Het belangrijkste tastbare resultaat
tijdens het zogenoemde conclaaf
was dat Groot-Brittannië zijn verzet
tegen de uitbreiding van het veto-
recht voor het Europees Parlement;
heeft opgegeven.
Op belangrijke terreinen - zoals de
buitenlandse- en veiligheidspoli-
tiek, het beleid ten aanzien van jus-
titie, politie, immigratie en asielzoe-
kers en het sociale beleid - zullen
de knopen moeten worden doorge-
hakt op de topconferentie van
staats- en regeringsleiders van de
EG, die op 9 en 10 december in'
Maastricht wordt gehouden.

Toch conferentie
over afschaffing
van apartheid

JOHANNESBURG - Na vele ver-
tragingen zullen op 29 en 30 novem-
ber eindelijk de lang verwachte
onderhandelingen beginnen over
een nieuwe grondwet voor Zuid-
Afrika.
De uitnodigingen voor deze 'Confe-
rentie voor een Democratisch Zuid-
Afrika' worden verstuurd door drie
neutrale personen om elke schijn
van partijdigheid te voorkomen.
Dat heeft het ANC (Afrikaans Na-
tionaal Congres) gisteren tegen bui-
tenlandse diplomaten gezegd.
Tijdens de onderhandelingen zal de
regerende Nasionale Partij (NP), die
de apartheid 42 jaar geleden schiep,
met de belangrijkste zwarte organi-
saties de afschaffing van de rassen-
scheiding vastleggen.

f Hmburgs dogblod J

" Het reusachtige standbeeld van Lenin in
Berlijn is gisteren voor het oog van honder-
den fotografen en televisiecamera's ont-
hoofd. Berlijn begon vorige week met dc
ontmanteling van het standbeeld. Stevig
vastgemaakt aan kettingen werd het drie
ton wegende roodgranieten hoofd met een
hijskraan in een vrachtwagen gehesen. Dc

sloop van de in totaal 400 ton wegende ko-
los, één van de meest imposante overblijfse-
len van de vroegere DDR zal nog een week
duren. Het besluit om het beeld van deRus-
sische beeldhouwer Nikolaj Tomski te ver-
nietigen, is omstreden. De erfgenamen van
Tomski hebben tot het laatste moment ge-
probeerd de sloop te verbieden.

(ADVERTENTIE)
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Japan. Het sfeervolle landvan derijzende zonblijft boeien.
De beheerste vechtsporten, de Japansekeuken, dekunst
van het papiervouwen (Origami) of de vervaardiging van
Kenwood's hightech apparatuur..... dankzij een Oosterse
disciplineen detoewijding inhet vakmanschapweet Japan
op vele gebiedenuitstekenderesultaten te bereiken

GRATIS OOSTERS VERRASNI.YI.SIM.YIK
Alsu kiest voor de Oostersekwaliteit vanKenwood, wordt
u bij Vogelzang beloond vanwegeuw goede smaak.
Vogelzang geeft u bij aankoop van een Kenwood mini- of
mkiiset (vanaf f 1.598,-) gratis een exklusief Oosters
Verrassingsdiner kado. Voor twee personen! Stelt u zich
voor! U wordtOosters gastvrij ontvangen. Enkrijgt een ge-
heel verzorgd diner. Culinaire hoogstandjes! Inklusief
drankjes. Maak uwkeuze uit de door Vogelzang geselek-
teerde, betererestaurants FenKuan te Maastricht, Teo's
Paradise in Heerlen en Golden Garden in Eindhoven. Ter
afsluiting van ditzinnestrelende 'avondje uit' kunt u thuis
lekker genietenvan uw nieuwe installatie.

De HiFi-sets vanKenwoord munten niet alleen uit door de
uitstekendeprijs/kwaliteitverhouding, maar ook doorhun
eigentijdse design en enorme bedieningsgemak. Diverse
slimmefunkties zijnvanuit uw stoelmet de afstandsbedie-
ningeenvoudig tebedienen. Met de digitale akoestiekaan-
passing simuleert u het ene moment een concertzaal en
even later deakoestiek van een kerk. MetKenwood wordt
uw muziek een ware belevenis. De perfektie van toon-
uivere HiFigeluidsweergave vindt u terug inzowel de een-
voudigere als de meest uitgebreide HiFi-sets.

Kortom: Oosterse perfektie, zuiverheid, verfijning,
schoonheid en toewijding in vakmanschap het is
allemaal gekombineerd in de Kenwood HiFi-sets van
Vogelzang. Die klinkt te mooi om waar te zijn. Kom riaar
Vogelzang en overtuig uzelf. Heeft u straks nog mooi een
culinair verrassingsdiner op dekoop toe!

ORIGAMI DEMONSTRATIE
Op 15november inEindhoven en op 16 november in Heer-
len bent u van harte welkom in onze winkel. Daar de-
monstreren Japanse vrouwen in origineleklederdracht u
deze papiervouwkunst.

liJII Gratis dinerbon als u vóór 31 decem-
H|B ber 1991 een Kenwood midisetkoopt

P Deze speciale dinerbonvan Vogelzang
JpS* garandeert u een volledig verzorgd

culinair Oosters avontuur voor 2 per-
sonen in een exklusief Oosters

t3uoGELznnc
Daar kun jeniet omheen



Realist
Aad Kosto behoort tot de groep
realisten in de PvdA. Na een stu-
die theologie en rechten aan de
Universiteit van Amsterdam be-
landde hij in 1967kortstondig op
het Binnenhof waar hij het een
jaartje uithield als fractiemede-
werker. Na een vierjarige car-
rière als directie-secretaris in de
houthandel keerde hij in 1972 als
Tweede-Kamerlid terug naar
Den Haag. Daar ontpopte hij
zich in de loop der jaren als een
welsprekend en intelligent justi-
tiewoordvoerder.

Binnen de PvdA lag zijn naam
op ieders tong toen hij in 1985 in
een interview in Vrij Nederland
een scherpe aanval opende op
Marcel van Dam, die destijds ge-
tipt werd als opvolgervan wijlen
Joop den Uyl. Kosto betitelde
Van Dam als een machtswellus-
teling en hekelde diens drankge-
bruik. Hij noemde het gevaarlijk
een leider van de PvdA te benoe-
men die vitale beslissingen moet
nemen op het ogenblik dat hij
klapwiekt van de whisky. Van
Dam vertrok uiteindelijk naar de
Vara, en Kosto hield het nog en-
kele jaren uit in de Tweede-
Kamerbankjes.

Imago
Daar werd hij steeds óntevrede-

ner, en het moet hem dan ook
een groot genoegen hebben ge-
daan dat partijleider Kok hem
vroeg om staatssecretaris te wor-
den in het kabinet Lubbers/Kok.
Dat hem het in socialistische
kring impopulaire departement
van justitiewerd toegewezen, en
hij zodoende onderwerpen als
het vreemdelingenbeleid en het
gevangeniswezen in portefeuille
kreeg, mocht de pret niet druk-
ken.

Op zijn nieuwe post bleekKosto
wars van halfzachte linksigheid.
Illegalenzijn illegalen en moeten
het land uit. Punt uit. Nadat hij
een jaar op zijn post had gezeten
zei hij: „Er ging de mare, dat Ne-
derland een zacht eitje was, dat
je hier zo kon binnenkomen, dat

het goed toeven was in dit land.
Mijn eerste behoefte was om dat
onjuiste imago te corrigeren."

STAATSSECRETARIS
KOSTO

...ik dacht aan loos alarm...

bomaanslag schokt de 370 zielen van Grootschermer

'Ongelooflijk dat dit
hier kon gebeuren'
Van onze correspondent

pROOTSCHERMER - Al-
'een het uit zijn voegen ge-
jokte huis van de familie
J^osto op nummer 7 hadkrantenbezorger Klaas Reits-ma na kort beraad overgesla-gen. Maar alle andere abon-nees aan het Noordeinde in
jjrootschermer heeft hij metHollandse nuchterheid hun
ochtendblad keurig op tijd
gezorgd - bom of geen bom -
j*°or met een bootje achter
Jarigs de huizen te varen en
?e politie-afzetting te omzei-
len.
n de directe omgeving is de ont-

reddering na de aanslag op de
jhoning van staatssecretaris Kosto
f'-orm. Uren na de explosie zoe-
Ilen tientallen bewoners van

een polderdorp
?j|r> 370 zielen midden in de in
j°33 drooggemalen vlaktes tussen
f^kmaar, Hoorn en Purmerend,

bij elkaar. Met rood-
evlekte en behuilde gezichtenzit-

*** ze in enkele spontaan tot op-v*»tighuis gebombardeerde wonin-
sen van buren en familie in het??rP- „Ongelooflijk dat dit ons?^r moet gebeuren", zegt één van

overburen trillend van de?enuwen. „Je zat te schudden in je
■"Uis _

eerst die klap en daarna be-I J»°n alles te trillen. Waarom toch;er is zoveel stuk..."

jrebewindsman komt met huiskat
op de arm uit zijn verniel-e woning lopen. Hij houdt het

L^gstige dier triomfantelijk om-
boog en wordt onthaald op ge-
JVlich. Ook de kippen in het hok in**e achtertuin zijn gespaard geble-
eri, wordt gezegd. Kosto toont

*tah nuchter en maakt grapjes te-
">en de omstanders.

~J e ontploffing heeft de buitenste
teenlaag van de spouwmuur voor~|e helft weggeslagen. De achter-

band gaapt als een vleeswond
L^arin de grijze binnenmuur
j^Ootligt.en de weggeslagen kozij-el uitzicht geven op de enorme
<*vage binnen. Het meubilair is

~*°or de schok tegen de pui aan de,traatzrjde opgestuwd. De schok
J*eeft het dak opgetild en de pan-
?en latenknappen. Een gelukkige
°?slissing om Kosto en zijn vrouw
Ult bed te bellen, dat staat vast.

jp gedachte aan een bom was bij
?e meesten pas na een tijdje opge-
*onr*en. „Myn vrouw en ik zaten
füebei tegelijk rechtop in bed.
Unweer', zei Dirkje, maar ik dacht
**ee> dat moet een gaslek zijn",
erhaalt een buurman.

*Je burgemeester van de gemeente~cnermer, H. van het Kaar, is met-
etl na de ontploffing, uitgeruktom de getroffen bevolking te hei-

Pen en gerust te stellen. „De
taatssecretaris was mijn eerste.org, die moest in veiligheid wor-
den gebracht. Later kwamen daar
atuurlijk de bewoners van de on-r*-*irnde huurpandenbij."
van hetKaar heeft de staatssecre-
taris aan een tijdelijk onderdakScholpen, ergens in de gemeente.
>>net huis is waarschijnlijk total
oss", verzucht hij. „Ik heb een be-
°ep op de verzekeraars gedaan

*Ue ontstane schade te betalen en
J*e polisvoorwaarden niet strikt
|°e te passen. Als dat niets uit-waait zal ik het ministerievan Jus-
"Jwe aansprakelijk stellen. Depensen mogen niet de consequen-
ties dragen van het feit dat hier de
staatssecretaris van Justitie
woont."

Hoe de daders het huis van de
staatssecretaris zijn genaderd
weet nog niemand -de politie wil
er niets over zeggen. Ruimte zat,
in elk geval: de villa grenst aan ki-
lometers weiland dat alleen wordt

onderbroken door een windmolen
halverwege Driehuizen. Maar nie-
mand die iets heeft gezien of ge-
hoord. De herdershond van de
bewoners op de hoek is niet aan-
geslagen. De viervoeter begroet

later op de ochtend de nieuwsgie-
rigen die via zijn territorium een
weg zoeken naar de achtertuin
van Kosto's woning met nieuws-
gierig gekwispel en een natte
neus.

" De straat
voor het
ministerie
van
Binnenland-
se Zaken in
Den Haag
lag
gisterochtend
bezaaid met
glas en
dossiermap-
pen, na de
tweede
bomaanslag
die door
Raßa werd
opgeëist.

binnen/buitenland

Bewindsman wars van halfzachte linksigheid

Kosto: 'Gelukkig op
tijd gewaarschuwd'

Van onze Haagseredactie
DEN HAAG - „Ik ben de
rijkspolitie Alkmaar buiten-
gewoon dankbaar dat ze de
bommelding serieus heeft
genomen, want dat is onge-
twijfeld voor ons levensred-
dend geweest", zo reageer-
de staatssecretaris Kosto,
nadat de bomaanslag grote
schade had aangericht aan
zijn huis. De bom ontplofte
toen Kosto zijn woning een
uur na de melding had ver-
laten en onderdak had ge-
vonden bij vrienden in
Grootschermer.

De staatssecretaris was samen
met zijn vrouw in huis, zijn twee
kinderen verbleven elders. „In
eerste instantie dacht ik: het zal
wel loos alarm zijn, ik wilde niet
geloven dat zoiets in Nederland
kan." De bewindsman zegt nooit
eerder bedreigd zijn. Hij is niet
van plan om meer beveiliging te
vragen voor bewindslieden.
Kosto is het tweede lid van het
kabinet dat geconfronteerd
wordt met een bomaanslag. Mi-
nister-president Lubbers over-
kwam dat op 7 mei 1987. Een
onbekende gooide toen 's

avonds een brandbom in het
huis van Lubbers die op dat mo-
ment 'met zijn vrouw aanwezig
was. Beiden bleven ongedeerd.

Ambtenaren
geschrokken

DEN HAAG - De circa dui-
zend ambtenaren van het
ministerie van Binnenlandse
Zaken zijn hevig geschrokken
van de gebeurtenis op hun
departement. De m«^nsen die
op de tweede etage werken,
waar de bom ontplofte, kre-
gen de hele dag vrijaf. De po-
Utie was de hele dag bezig
met het technisch onderzoek.
Op de etage huist de directie
communicatie, de coördina-
tor minderhedenbeleid en het
secretariaat van de Interde-
partementale Projectgroep
Sociale Vernieuwing.

Actiegroep ook verantwoordelijk voor Makrobrand Nuth in 1987

RaRaverlegt
activiteiten

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Raßa, de Revolu-
tionaire Anti Racistische Actie,
was in 1984, '85 '86 en '87'betro-
kken bij ettelijke brandstichtin-
gen tegen Makro-vestigingen. Zij
eiste de branden bij diverse
SHV-complexen in onder meer
Nuth, Duiven en Duivendrecht
op. 'Vele acties zullen moeten
volgen', zo schreef het Raßa-
actieblad 'Bluf!' in 1987. Raßa
pleegde de aanslagen 'uit solida-
riteit met de anti-apartheidsbe-
weging in Zuid-Afrika'. De ter-
reur leidde er uiteindelijk toe dat
SHV zich uit Zuid-Afrika terug-
trok.

Vorig jaar nog eiste de Raßa
bomaanslagen op in het ministe-
rie van Justitie (maart 1990) en
het Byzantium in Amsterdam
(ook maart 1990). In 1989 claim-
de de Raßa aanslagen op mare-
chaussee-kantoren nabij Arn-
hem en Oldenzaal en het Shell-
kantoor in Hilversum.

"in bulletins die in 1987 naar di-
verse media werden verstuurd,
zei Raßa onder meer: „Omdat
woorden niet helpen, is besloten
over te gaan tot acties." Volgens
de groep maakte Makro's eige-
naar SHV winst 'door gebruik te
maken van het fascistoïde Zuid-
afrikaanse staatsapparaat. Zon
bedrijf verdient geen steun, al-

dusRaßa en zal daarom 'moeten
instaan Voor de gevolgen.

Direct nadat SHV bekend had
gemaakt zich uit Zuid-Afrika te-
rug te trekken, barstten de nega-
tieve commentaren in ons land
los. 'Zwichten voor terreur', 'Ra-
Ra heeft succes', 'Een polities-
taat?', 'Onbevredigende afloop',
'Tandenknarsend' en 'Terreur
loont', waren de koppen boven
de krantecommentarenvan links
u)t rechts.
In Elsevier van 24 januari 1987
schreef het toenmalige kamerlid
Aad Kosto (!) onder de kop 'De
Tolerantie voorbij' naar aanlei-
ding van de Makro-branden on-
der meer: „De grens van aan-
vaardbaar politiek activisme is
overschreden en het gebied van
politiek terrorisme is bereikt."
En even verder: „De democrati-
sche overheid is enerzijds ver-
plicht zich tegen geweld te ke-
ren, anderzijds moet zij ervoor

waken zich niet nodeloos te la-
ten provoceren."
In juni van dit jaar maakte de
Raßa, in een vraaggesprek met
het links-radicale blad Konfron-
tatie, bekend dat zij haar activi-
teiten zal verleggen. De actie-
groep zei deze zomer dat zij zich
vooral richt op de positie van
vluchtelingen en illegale vreem-
delingen. Militante acties wer-
den niet uitgesloten, maar omdat
'het draagvlak' daarvoor zou ont-
breken zag men daar weinig heil
in.

Volgens Raßa, nog steeds in
Kronfontatie, 'is de linkse poli-
tiek een mengelmoes geworden
van het maatschappelijke, afge-
roomd met een life style sausje.
Raßa zei ook tijdens de Golfoor-
log nog acties te hebben voorbe-
reid 'tot in een vergevorderd
stadium. Uiteindelijk gingen de-
ze acties niet door wegens tijdge-
brek en de 'als-mijn-haar-maar-

goed-zit-mentaliteit' van links.
De woordvoerders toen: „Met
een aanslag bereik je niets, als
die aanslag alleen maar mate-
riële schade oplevert en geen
politiek effect heeft."
In 1988 en 1989 trokken de pro-
cessen tegen Raßa-activist Rene
Roemersma veel aandacht. Uit-
eindelijk kreeg hij 18 maanden
cel wegens het doorsnijden van
een slang bij een Shell-pompsta-
tion. In 1990 registreerde de Cen-
trale Recherche Informatie-
dienst (CRI) 250 acties tegen
Shell. De CRI verwachtte vorig
jaar dat 'in de jaren negentig de
acties zich zullen verhevigen
rond het thema Europese een-
wording.
Activist Roemersma legde tij-
dens zijn processen al uitvoerig
de nadruk op de gevolgen van
het Schengenakkoord voor met
name vreemdelingen. „Het be-
leid van de staat ten aanzien van
migranten uit de drie continen-
ten is een snijpunt van racisme,
seksisme, kolonialisme en neo-
koloniale politiek en deze tegen-
stellingen verscherpen zich on-
der de paraplu van de Europese
eenwording", aldus Roemersma.
In dat licht bezien lijkt de aan-
slag tegen staatssecretarisKosto,
belast met vreemdelingenzaken,
een, in de ogen van Raßa al-
thans, 'logisch gevolg' van hun
veranderd beleid.

Terreur
Ons land is opgeschrikt
door even brute als brutale
bomaanslagen op de wo-
ning van staatssecretaris
Kosto van Justitie en op het
ministerie van Binnenlandse
Zaken. Na een stilzwijgen
van bijna twee jaar is het
vermoedelijk andermaal de
actiegroep Raßa, die achter
deze terreuracties zit. Enkele

jaren geleden claimde Raßa de aanslagen op Makro-vestigingen
(Nuth, Duiven en Duivendrecht) en Shelltankstations, omdat beide
ondernemingen handel dreven met en in Zuid-Afrika. Kennelijk
heeft de terreurorganisatie nu het aandachtsveld verlegd van Zuid-
Afrika naar het asielbeleid van de Nederlandse overheid, zoals in
juni al in een links-radicaal blad werd aangekondigd.

Daarbij dient te worden aangetekend dat de aanslag op het minis-
terie van Binnenlandse Zaken een kennelijke vergissing is. De ac-
tiegroep had het naastgelegen ministerie van Justitie op het oog
om te protesteren tegen het asielbeleid, 'dat mensen afschrijft, uit-
sluit en ontmenselijkt', zoals Raßa het omschrijft in een mededeling
aan de pers.

Nu zijn er best kritische kanttekeningen te plaatsen bij dat beleid,
maar om dat te accentueren met onmenselijke aanslagen gaat
uiteraard veel te ver. Onrecht bestrijden met criminaliteit kan niet,
dat mag duidelijk zijn. Zoals ookvaststaat dqt de daders met hun
onzalige aanslagen geen enkel effect zullen sorteren op het asiel-
beleid van de regering. De overheid kan het zich immers niet per-
mitteren te zwichten voor deze vorm van chantage.

Eén ding maakt deze nieuweRaßa-aanslag wel duidelijk: terroris-
me is heel moeilijk te bestrijden. Dat is zeker het geval, wanneer
er daders in het spel zijn, bij wie elk normbesef zoek is en die uit-
sluitendvanuit een blinde haat tegen het asielsysteem - of wat er
dan ook toevallig niet in hun kraam te pas komt - toeslaan.

Een democratische samenleving als de onze mag de destabilise-
rende werking, die kan uitgaan van dit soort terreurgroeperingen,
niet veel langer accepteren. Politie en Justitie hebben nooit veel
zicht op (en inzicht in) de Raßa-groep gekregen. Daders van de
aanslagen op de Makro-vestigingen zijn in feite niet bestraft. Het
wordt daarom tijd dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en
Justitie de handen ineenslaan en dergelijke groeperingen, wier filo-
sofie steunt op terreur en ander onheil, met kracht en inzet van
veel middelen gaan bestrijden. Alleen zo kan erger worden voor-
komen.

P.S. J
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Bommen ontploft bij
staatssecretaris

Kosto en ministerie van
l3oluur 1 l^BinnenlandseZaken

Melding bij Alkmaarse
Rijkspolitie: "Kosto, Alkmaar 1:
Groot-Schermer, |^J wj.j T W-'-fJ'l-J-ITI-j-l
dertig minuten^^^ ~^~ '"W é AaSulaêLuaÊl

W-.^.> ">-""*■■ " f iIUXJ 4.03 uur ||! Politie Groot-Schermer L^7 /> Bom ontP|oft
evacueert gezin Kosto en \**&j

\ omwonenden in een JL$
\ straal van 100 meter | -V,:~'';w
: Explosieven in tas tegen j (héml_?l: een raam aan de IVpiißAfllSterdaITI
l achterzijde van Kosto's \§**wf. \/a^^>**sx2^"'S«>s^

woning worden gevonden! 4($L /%«V
Aj-X^Brandweer Den Haag krijgt melding

y* *^^^**^1"Bom, bom, bom, ministerie van Justitie" *

* Jm W%fé^ Tussen 4.00 en 5.00 uur:
V 1^ Explosie van een bom
-"—-Jk*"—m^^**?*^"*»*,,,^ bij het ministerie van
l^gMiMaMHi jr Binnenlandse Zaken

'%JBj 9h !<a°»**^' \^D Intographic Karel Gerrl»

(ADVERTENTIE)

i^^^^^^l IH*^ r***ll******^ . .J*l"^ , '

_^^o^^^^_ -=^^"-w**«^^-*pßm ****%'"* * *'f * *"*■'i " ijIH

Limburgs dagblad
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WASHINGTON - Vorige week was de Ameri-
kaanse president Bush, in zijn eigen woorden,
'gedeprimeerd' omdat een onbekende Demo-
craat zijn partijgenoot en vroegere minister vanl
Justitie Dick Thornburgh had verslagen in ver-
kiezingen om een Senaatszetel. Ironisch genoeg
moet hij hopen dat bij de verkiezing die aan-
staande zaterdag in de zuidelijke staat Louisiana
om het gouverneurschap wordt gehouden een
andere partijgenoot, de Republikeinse kandidaat
dus, verliest.

binnen/buitenland

Republikeinse kandidaat-gouverneur krijgt geen steun van Bush

David Duke fan van
Hitler en Mengele

achtergrond
6 president heeft zelfs het zijne

om die hoop wat meer kans
? geven. Vorige week ging hij tot
* ongebruikelijke stap over om het
""d mede te delen dat hij, als hij in
*uisiana mocht stemmen, voor de

kandidaat, Edwin
'dwards, zou kiezen.

Pat kwam omdat de Republikeinse,
Wdidaat-gouverneur David Duke,f opnieuw de woorden van Bush
f6l» bedrieger, een charlatan en een

is. En Duke is de kam-den van al dieblanke .Amerikanen
Je hun andersgekleurde landgeno-
*& zo niet haten, dan toch op zn

minderwaardig achten.

J^ Duke zou winnen, dan zou de
J*Publikeinse partij worden ge-
'kntificeerd met racisme. Dat isJl last die Bush, die dankzij de
J^gnerende economie toch al meer
Jfoblemen heeft dan hem lief is,Jjet erbij wil hebben. Per slot van
Jpkening zijn er volgend jaar presi-dentsverkiezingen.

En dus moet Duke verliezen. De
president wil dat Duke verliest. De
Democraten willen dat Duke ver-
liest. Zwarte en joodseAmerikanen
willen dat Duke verliest. De kerken,
bedrijven, kranten en vrouwengroe-,
pen in Louisiana willen dat Duke
verliest. Maar niettemin zeggen de
peilingen dat Duke in een nek-aan-
nek race met Edwards verwikkeld
is. En die peilingen hebben in het
verleden het aantal mensen dat uit-
eindelijk voor Duke stemde altijd
onderschat, omdat een aanzienlijke
groep kiezers niet openlijk wil toe-
geven voor hem te zijn.

Het zal dus zaterdag er nog om
spannen. Het enige electorale feit
waaruit de bonte anti-Duke coalitie
enige hoop mag putten, is dat de
peilingen ook aantonen dat de cam-
pagne van Duke enigszins zyn
stootkracht verloren lijkt te hebben.

Wat de inwoners van Louisiana zich
kennelijk voorzichtig gaan realise-
ren, is dateen gouverneurschapvan

Duke de toch al arme staat inkom-
sten zal kosten omdat toeristen als-
mede organisatoren van grote
sportwedstrijden, beurzen en derge-
lijke Louisiana zullen gaan mijden.

" De Republikeinse kandidaat-gouverneur David Duke (links) maakt zich op voor een tv-inter-
view met NBC-anchorman Norman Robinsons.

Conservatief
Wie is «lic man die zoveel passies en
apocalyptische waarschuwingen
oproept? Het antwoord hangt afvan
wie je aan het woord laat. De fans
van Duke zeggen dat hij een krach-
tige conservatief is die durft te zeg-
gen waarop het staat. Maar Dukes
tegenstanders zeggen dat hij een
onvervalste racist en zelfs nazi is,
die zijn fascistische denkbeelden
verborgen houdt om zijn electorale
aantrekkingskracht te verhogen,
maar in werkelijkheid een soort
Amerikaanse Hitler is.

Wie te geloven? Wie naar het verle-
den van Duke kijkt, kan alleen
maar uitermate bezorgd zijnover de
41-jarige kandidaat-gouverneur.
Want Duke heeft vrijwel zijn hele
leven besteed aan het bevorderen
van de zaak van de blanke suprema-
tie.

Daarmee begon hij al jong. Op zijn
14e schreef hij, op verzoek van een
leraar, een opstel over rassenschei-
ding. Brj een bronnenstudie voor
dat opstel kwam hij in aanraking
met racistische literatuur, die hem
fascineerde.

Dat bleek in 1969, toen hem door
een lector op de Universiteit van
Louisiana werd gevraagd waarom
hy Duits als bijvak had gekozen, in
plaats van het aanzienlijk populair-
der Frans of Spaans.

Het antwoord van Duke was: „Zo-
dat ik het werk van een van de
grootste genieën die ooit heeft ge-
leefd, in de oorspronkelijke taalkan
lezen." „Ah", zei de lector, „Kant
misschien? Schopenhauer? Goe-
the?". „Nee", antwoordde Duke,
„Adolf Hitler."

En dat was geen grapje. De jonge
Duke had nazivlaggen boven zijn
bed, en Mem Kampf in zijn school-
tas. Tot enkele jaren geleden vierde
hij met vrienden de verjaardag van
Hitler. Hij noemde nog maar twee
jaar geleden kampbeul Joseph
Mengele 'een genie, die ongelooflijk
knap genetisch onderzoek bij twee-
lingen deed.

Na de universiteit werd Duke lid
van de Kv Klux Klan, waar hij al
snel een leiderschapspositie ver-
wierf. Maar na enkele jaren kreeg
hij door dat de Klan, met zn bran-
dende kruisen en witte kleren, een
te uitgesproken negatief image had
om ooit werkelijke macht te kun-
nen krijgen.

Vanuit die praktische overwegin-
gen stapte hij in 1980 uit deKlan, en
richtte hij de 'National Association

for the Advancement of White Peo-
ple' op. Die organisatiehad dezelfde
denkbeelden als de Klan, maar was
intellectueler.

Dukes nieuwe vereniging was bo-
vendien visueel minder aanstootge-
vend dan de Klan. Geen witte punt-
mutsen maar nette pakken, geen
lynchpartijen maar literatuur met
daarin een 'wetenschappelijke'
grondslag voor anti-joodse en anti-
zwarte denkbeelden.
Voorbeelden uit die literatuur, van
de handvan Duke zelf:

— „De hersens van de neger zijn
kleiner dan van ons, en gehuisvest
in eenkleinere en dikke schedel.De
lippen van de zwarte zijn dikker en
naar buiten gekeerd. Zijn neus is
platter en de kaak neigt naar voren
te staan. Er zijn zoveel verschillen
met ons, dat het zinloos is om hen
broeders te noemen."

- ,De media worden gedomineerd
door de joden. U weet het, en ieder-
een weet het. De media — en daar-
mee bedoel ik films, tv, kranten en
tijdschriften - geven daarom eer-'

der joodse dan westerse waarden.
Deze jodenzijn geen goede Ameri-
kanen. Ze begrijpen niet wat Ameri-
ka is."

En deze voorbeelden zou men met
vele vergelijkbare stellingen kun-
nen uitbreiden. Wat van meer be-
lang is, is dat Duke dit soort litera-
tuur nog tot 1989 vanuit zijn huis
verkocht.
Daarmee stopte hij, toen hij besloot
tot een serieuze politieke carrière.
Hij stopte ook, bij de campagne die
hij in 1989 voerde om tot Afgevaar-

digde in het parlement van Louisia-
na te worden gekozen, met het
openlijk aanvallen van joden en
zwarten.

Duke won in 1989, en is ook nu nog
Afgevaardigde. Maar zijn ambities
reiken verder. Vorig jaar deed hü
mee aan verkiezingen om een zetel
in de Senaat, een race die hh' maar
net verloor. Nu dus voert hij met
aanzienlijk succes campagne voor
het gouverneurschap van Louisia-
na.
Hij doet dat ook nu niet met een
openlijk racistisch programma,
maar met eenzelfde soort conserva-
tief programma waarmee bijvoor-
beeld Reagan en Bush tot president
werden gekozen. Hij is dus pro-
business, anti-belastingen, anti-uit-
keringen, anti-staatsbemoeienis.

ATHENE - President Konstantin Karamanlis, de
prominentste naoorlogse staatsman van Grie-
kenland tot dusver, is het allemaal te gortig ge-
Worden. De Macedoniër greep de nationale feest-
dag van de 28ste oktober aan om de vinger op de
zere plek te leggen. Het roer moet om, vindt de
'grijze eminentie', vóórdat het te laat is. Want
„als het land ineenstort, zullen alle Grieken de
Prijs betalen, armen en rijken, rechts en links."
Eerder al, tijdens de luisterrijke viering van de
2500ste verjaardag van de vestiging van de de-
mocratische instellingen in het oude Athene had
het staatshoofd in een rede en passant verwezen
naar de uitspraak van Aristoteles dat „vrijheid
niet betekent dat ieder kan doen wat hij wil."

President Konstantin Karamanlis roept Grieken op tot bezinning

'Een land van gepensioneerden'

e presidentiële kritiek loog er niet
„De overheidsinstellingen zijn

e*"lamd," zei Karamanlis, „onze
ponomie staat voor de volledige
Ineenstorting en aan het politieke
~?drijf in Griekenland schort letter-

alles."

e oudste democratie van Europa
?aakt inderdaad moeilijke tijden
°or. De waarschuwing van de pre-

sent moet dan ook worden ver-ban als een dringend appèl aan
:*et adres van regering, poütieke
partijen en het Griekse volk om een
S^nt te zetten achter de polarisatie
?*e de gang van de ontwikkelingenJ 1 het land ernstig in nadelige zin
2eeft beïnvloed en dat nog doet.
7r°otste zondebok van dit moment
ls de zittende premierKonstantinos

Mitsotakis, die voor de ondankbare
opgave staat om door middel van
een straffe bezuinigingspolitiek de
economie van Griekenland weer in
het rechte spoor te manoeuvreren
en de sociale en maatschappelijke
onrust onder de bevolking weg te
nemen. Zijn pogingen tot dusver
zijn geen doorslaand succes geble-
ken.
De ongrijpbare terroristen van de
17de November dragen met steeds
weerkerende terreuracties bij tot
destabilisering van de toestand en
anarchisten onder demonstrerende
studenten ontpoppen zich als
brandstichters. Hun doelwit is on-
der meer het polytechnicum van
Athene, sinds 1973 mede aange-
merkt als het Monument van Verzet
tegen de militaire dictatuur van
weleer.

Bovendien kraakt het voortdurend
in het kabinet, waaruit tot nu toe
drie ministers uit onvrede zijn opge-
stapt. Vooral het vertrek van de
alom populaire oud-burgemeester
van Athene, Militiadis Evert, in wie
velen de toekomstige leider van de
conservatieve partij en een poten-
tiële premier blijven zien, heeft gro-
te indruk gemaakt. Omtrent de
beweegredenen van zijn vertrek
gonst het in de Griekse pers van ge-
ruchten. Evert zelf laat geen woord
los, maar naar verluidt, ligtaan zijn
ontslagneming een competentie-
kwestie ten grondslag, in welk ver-
band de naam wordt genoemd van
Antonis Samaras, de jonge, uiterst
ambitieuze minister van Buiten-
landse Zaken, tevens een protégé
van de minister-president.

Onder het toverwoord 'Allaghi'
(Verandering) waren de socialisten
van Andreas Papandreou in 1981
aan het bewind gekomen. Acht ja-
ren oefenden zij de macht uit. Grie-
kenland werd er niet beter van.
Maar na een regeerperiode van
achttien maanden is de conservatie-
ve Nieuwe Democratie niet verder
gekomen dan enkele marginalever-
beteringen. De regering is er welis-
waar in geslaagd de inflatie wat
terug te dringen, maar met 18 pro-
cent is zij nog steeds het viervoudi-
gevan het gemiddeldein de EG. De
economische groei is bij een pro-
cent blyven steken, de industriële
produktie daalt. Het tekort van de
openbare sector en de staatsbedrij-
ven loopt dit jaar op tot 28 procent
van het bruto-nationaalprodukt.
Wat de positie van Griekenland in
de Europese Gemeenschap betreft,
is er al evenmin reden tot optimis-

me. Economische experts, ook van
inheemse origine, hebben reeds als
hun conclusie uitgesproken dat
Griekenland in de EG nog slechts
de rol van bijwagen vervult.

De ontevredenheid onder de Griek-
se bevolking uit zich in steeds weer-
kerende stakingsgolven. Vorige
week was het weer goedraak. Ruim
een miljoen mensen gaven toep ge-
volg aan een oproep van de Algeme-

Ne Confederatie van Griekse arbei-
ders (GSEE) en de Ambtenaren-
bond om het werk voor de duurvan
een etmaal neer te leggen. Het ge-
volg was dat zowat het hele openba-
re leven plat lag. De gram van de
stakers richtte zich vooral tegen de
door de overheid aangekondigde
sluiting of privatisering van verlies-
lijdende staatsbedrijven.Ook wil de
regering ambtenaren overplaatsen
en de minimum-pensioenleeftijd in

bepaalde overheidstakken optrek-
ken. Griekenland kent een buiten-
gewoon log, overbemand over-
heidsapparaat, waarvan de hoog-
noodzakelijke afslanking veel te
lang op zich heeft laten wachten.

Wat de kwestie van de pensioenge-
rechtige leeftijd betreft, is de over-
heid al doende de bakens in fasen te
verzetten en wil zij de voorzienin-
gen tot meer redelijke proporties
herleiden. Dat is ook wel dringend
nodig, want in deze sector is sprake
van groteske uitwassen. Grieken-
land is een land van gepensioneer-
den geworden, meldde dinsdag een
Atheens radiostation en ter staving
van deze apocalyptische ontboeze-
ming onthulde de commentator
twee sprekende voorbeelden. Sinds
de Nieuwe Democratie en de socia-
listische PASOK akkoord zijn ge-:
gaan met een wet die zegt dat wie
daadwerkelijk obstructie heeft ge-
pleegd tegen de Duitse bezetters in
de vroege jaren veertig, recht heeft
op een verzetspensioen, hebben
zich niet minder dan 400.000 'held-
haftige' Grieken voor zon uitkering
gemeld. Steekproeven hebben in-
middels aan het licht gebracht dat
vanuit de samenleving rijkelijk en
fantasievol de hand is gelicht met
de voorschriften. Bovendien is van
veel aanvragers gebleken dat zy in
de jaren van de Duitse occupatie
niet veel ouder kunnen zijn geweest
dantien, elf jaar.

Ook aan het Griekse 'wao-front' is
het een en ander aan de hand. Drie-
honderdduizend werknemers moe-
ten zich laten herkeuren, omdat de
overheid ernstig twijfelt aan het
waarachtige karakter van hun ar-

beidsongeschiktheid. Velen van
hen zijn voor meer dan 67 procent
blijvend gebrekkigverklaard. Dat is
de grens waarboven een volledig
staatspensioen wordt uitgekeerd.

KONSTANTIN KARAMANLIS
...de natie gewaarschuwd... KONSTANTINOS MITSOTAKIS...competentieconflicten...

Verhuld
Wat er nog aan racisme in dit pro-
gramma zit, is verhuld. Duke is bij-
voorbeeld tegen positieve discrimi-
natie die zwarten betere toegang tot
de arbeidsmarkt geeft. Hij wil ook
de sociale uitkeringen verminderen,
en dat krijgt reliëf door de weten-
schap dat in Louisiana 75 procent
van de uitkeringstrekkers niet-
blank is.

Het is een programma dat aanslaat,
met name onder de blanke kiezers
van Louisiana, die twee-derde deel
van het electoraat uitmaken. Wie
naar oorzaken zoekt, komt al gauw
terecht bij de sinds tien jaar deplo-
rabele economische toestand van
de staat.

Want het is een oude wijsheid, maar
daarom nog niet minder waar: de
competitie om schaarse banen en
schaars overheidsgeld die het ge-
volg is van een slechte economie
bevordert rassenhaat.

Duke heeft nog een geluk. Zijn De-
mocratische tegenstander, Edwin
Edwards, heeft bepaald geen onbe-
vlekt blazoen. Hij was al eens eer-
der gouverneur, maakte in die jaren
vooral naam als gokker en vrou-
wenjager, en kreeg bovendien pro-
cessen wegens corruptie aan zyn
broek.
Zon soort geschiedenis heeft Duke
in ieder geval niet. Hy zegt verder
dat hij van zn eigen geschiedenis
als lid van de Kv Klux Klan en als
nazi voorgoed afstand heeft geno-
men. Dat heeft hij, zegt hij, te dan-
ken aan zijn recente bekering tot
evangelisch Christen.
Het is de vraag of dat waar is. Du-
kes tegenstanders houden het erop,
dat hij niet meer is dan een ordinai-
re fascist, zij het een met een mooie
tandpasta-glimlach, een door plasti-
sche chirurgie verfraaid Robert
Redford-hoofd en een driedeüg
pak.
President Bush heeft, zoals gezegd,
alle reden om te hopen dat Duke
zaterdag verliest. Maar ook als deze
verliest, blijft Bush zorgen houden.
Want algemeen wordt aangenomen
dat Duke dan, in ieder geval in het
zuiden van Amerika, als onafhanke-
lijke kandidaat gaat meedoen aan
de presidentsverkiezingen.

Hij zou daarbij, net als deDemocra-
tische aanhanger van segregatie
George Wallace in de jaren '60, best
wel eens hoge ogen kunnen gooien.
Want 30 jaar van burgerrechten
hebben nu eenmaal de racistische
gezindheid bij veel te veel Amerika-
nen niet wezenlijk aangetast. Dat is
de werkelijke bron van Dukes
kracht.

Henk dam

Griekenland
en de EG

In een volgendnummer
besluiten wij deze tweedelige

serie over Griekenland met een
beschouwing over de rol van het

land in de Europese
Gemeenschap.

Ontduiking
Als alle vorige kabinetten moet ook
de regering van Mitsotakis trachten
het grootste kankergezwel in de
Griekse samenleving, dat van de
'forodiafigi' (de belastingontdui-
king) weg te werken. Dat is een hels
karwei. Telkenjare derft de staat
miljarden drachmen, doordat parti-
culiere dienstverlening en zakelijke
transacties zich voor een groot deel
in het zwarte circuit afspelen. Uit
gesprekken met Grieken houdt
men de indruk over dat iedereen in
de vrije beroepen zich aan bezon-
digt; nochtans hebben advocaten
en artsen de naam de grootste boos-
doeners in de para-economie te zijn.
Een Atheense zakenvrouw: „Ik ben
dit jaar negen keer naar de dokter
geweest. Slechts tweemaal ben ik er
na lang soebatten in geslaagd een
rekening los te peuteren. Zeventig-
duizend drachmen voor de overige
zeven consulten stak hij 'zwart' in
zyn zak. Zo gaat dat in Griekenland,
de loodgieter, de schilder, de gara-
gehouder doen precies hetzelfde."

Het misnoegen over het huidige re-
geringsbeleid blyft niet beperkt tot j
de oppositie en haar aanhang, maar ;
breidt zich ook uit onder het con- ]
servatieve volksdeel met als moge- ;
lijk gevolg dat deregerende Nieuwe
Democratie thans niet meer door i
een meerderheid van de bevolking j
wordt gedragen.

frits schils '■

Donderdag 14 november 1991 "7
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Citroen introduceert de ZX. Een Citroen die Alles is even robuust en betrouwbaar. .
zich niet onderscheidt door een extreme De even elegant gelijnde als innovatieve fl

vormgeving, maar door zn uitgesproken Citroen ZX, met 6 jaaranti-corrosie garantie,
robuuste karakter. is er meteen al in vier uitvoeringen: til

Dat ziet u aan het uiterlijk, de materiaal- ZX Reflex (vanaf f 25.975,-* leaseprijs vanaf
keuze en de degelijke afwerking van zowel f 774,-**), Avantage, Aura en Volcane. <

in- als exterieur. Dat hoort u als u het portier Ze staan nu voor een nadere kennis- BÉH
dichtslaat. En dat ervaart u tijdens hetrijden. making klaar bij de Citroen-dealer. CITROEN

"Prijs inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total. ** Leaseprijs excl. BTW op basisvan 4 jaaroperationele
lease bij 30.000km./jr. BelCitroen Leasing voor een persoonlijke offerte: 010-4111006.

CITROEN ZX- JE VOELT AAN ALLES DAT HET GOED ZIT.

VanRoosmalend Automobielbedrijf BV, Wilhelminasingel 58-62, Maastricht. Rijksweg 113, Gulpen. I
Autobedrijf Sondagh BV, De Koumen 36, Heerlen. Autobedrijf VanLeeuwen, Strijthagenweg 129,Kerkrade.

Autobedrijf NizetBV, Industriestraat 14, Sittard. AutobedrijfChiaradia (service-agent), Tïichterweg 122, Brunssum. i
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ZALIGE DEKBEDDEN EN OVERTREKKEN
TE KUST EN TE KEUR,

BIJ BERDEN NATUURLIJK!

In diverse dessins "4&S """""^ v \v Metlasnaden Cassetta

EXTRA LANGE MATEN ÉÉfgfl *^C__^. \ v,^~' Met gratis halfdons
ZEER VOORDELIG GEPRIJSD "«^"■■■■."..".-.."■"-■■..■.«^■■■■■■■B I <fel IST- fii ""■rH kussen

■BK^T^- Fs*^] ■■■■■■ HmiSHB ter waarde van 89.50

Wë* >^-^. y'"^^i SYNTHETISCH DEKBED
.3sC"v >-~"~ Metkatoenen tl|ky

'S» ,^fctr- -x'^^ >^ .) Lange vezels
r^jk^**^^^ Si "'"Xi^""r ]S: 1 persoons 169,95

DONSDEKBED V . -, W— '$T*> J#y
0 0/IOOC

Karo gestikt Wf\_.'L_^u i >*>^~*7'"T*1 'w, 2 persoons 249,95
70% dons B^^f^885 JK Utsjumeaux 299,95

30% donsveertjes |É^^''"'^*^^''''^?n J^" Met gratis kussen
1 persoon 198,- .l«l«.jMkHfc^,u^ --- ,-Js-S.d V" ><' V M ter waarde van 64,95

berden
MEUBELEN I
2e 3e 4e verdieping in schunck
promenade 12 " " heerlen

GEGARANDEERD 'TGOEDKOOPSTE IN KWALITEITS MEUBELEN
«

CSU Total Care is een dienstverlenende organisatie op het '-■■P'*ffni**-U*^V"n"V ■//Z»\(-\ gebied van schoonmaakonderhouden beveiliging. Eén van il.^tlTiifTj |j**lil
---g#S»»*AJ haar werkmaatschappijen, BiïlHHHft«l

CSUBedrijfsdiensten De Valk 8.V., I
is gespecialiseerd in het schoonmaakonderhoudvan onder

Voor onze werkzaamheden bij amusementscentra in HL Ijl
Geleen zijn wij op zoek naar: "§ ''Jm

part-time schoonmakers -
diezes dagen per week(maandag t/m zaterdag) voor ons
willen werken.
De werktijden van deze baan zijn van 7.00 uur 's ochtends
tot 9.00 uur 's ochtends (en één dag in deweek van 6.00 Ktili{'Jlhf>**B
uur tot 8.00 uur). WT^Ê

/^t/^Ti[1 De arbeidsvoorwaarden zijn als volgt: Rf-VM(fvWN I - salaris volgens CAO (mcl. vakantiegeld en snipperuren); «S^-k^V^yrjA^jP - goedereiskostenregeling.

ff RFHnTin fS Ü Bent u 9ein*eresseercf in deze job?
«^incDur\iir« Neem dan'ïïióens kantooruren, telefonisch contact op met: Ihl'Hifn1mevrouw M. Krijnen, tel.: 04120-42583. 9

■ s

Hh^a j#««hi.v MjA «V

I
k9S BH «W *«—M«jbm— «—« ifF

\f&ÊÈ jjm * «a <j|**fl

% —inn —■ flull lUImIIIK
■' '^SÊmÊ WÊ ■'"«■^■f ■■■■»

S>Paul Wènween ' ■* '

I U kunt nü lidworden. Stuur debon naar Amnesty International, Antwoordnummer 10840,1000RA Amsterdam.

' Postzegel hoeft niet, mag wel.
Mijn naam: m/w Adres:

| Postcode: _—-J Plaats: .
i De bijdrage isf 47,50per jaar.U kunt ook minderbetalen tot een minimum van f 20,-.Meer mag vanzelfsprekend .

ook. Wacht u met betalen op de acceptgiro.

Donderdag 14 november 1991 "8



dentiteit
' beheerder van Vico, drs. A.F.
111 Vemde, meldde in een eerder
'dium dat hij een van de grootste

is in de beleggers-
foep Vico. Over de identiteit van
r drie institutionele beleggers en
? 25 particulieren die bij de opera-
' zijn betrokken, worden geen

mededelingen gedaan.
Voor de overneming van Vrede-
stein is minimaal een bedrag tussen
de 90 en 100 miljoen guldente becij-
feren. Vico wil 15 gulden per certifi-
caat aan de Staat betalen, die een
belang van 45 procent heeft (ruim
2,2 miljoenaandelen) in het banden-
concern.

Bod
De groep overweegt voorts een bod
op de overige uitstaande stukken
(ongeveer 37 procent). Om het voor
de huidige bezitters van de certifi-
caten aantrekkelijke te maken, zal
dat hoger dan de laatste genoteerde
beurskoers van 14,50 gulden moe-
ten zijn. Voorts is Vico van plan
ongeveer 30 miljoen gulden in Vre-

Idestein te investeren en neemt de
holding een schuld van minstens 60
miljoen aan de staat over.

Vredestein zit sinds 1989 in de rode
cijfers. Over 1989 bedroeg het ver-
lies van het concern, dat ook laar-
zen, industriële produkten en pro-
fielen vervaardigt, 26,5 miljoen
gulden, in 1990 15,7 miljoen. In de
eerste helft van dit jaar kwam Vre-
destein 8,7 miljoen in het rood.

beurs

Rustiger
{^STERDAM - De Amsterdamseljectenbeurs deed het gisteren
iefi rustiger aan. Na de sterke stij-
llagen van de afgelopen dagen, was
/ fnarkt toe aan een kleine correc-
je> Zo verklaarden handelaren. Ver-
rr werkten de andere Europese
J^rzen niet mee. Vooral Londen
v*s in mineur met een verlies van
4 Punten. De CBS-stemmingsin-
C* ging snel achteruit met 0,3 pun-
j"op 91,5 punten. De index eindig-

„*■ toet een verlies van 0,2 punten
]P 91,60. De koersindex daalde van
L9>s naar 199,3 punten. De omzet-

-11 Waren redelijk.
tj&fiïerkelijk bleef het gedrag van

Wlever. Het concern gingtegen de
.f°om in en bereikte het hoogste
ïl^t van het jaar op f 173,50, een
i?vs van f 0,60. Volgens handelareni^tond er veel belangstelling voor
-^t fonds. De derde kwartaal-cijfers
Jj\ door het beleggend publiek
j*.fi*jnbaar goed ontvangen. Ook
v A.P roeide tegen de stroom van de

markt op en sprokkelde
1, f 0,60 bij op f 24. Volgens een
J^*delaar bestond er redelijk wat
t-,aag naar het vrachtwagenfonds,
U^ijl het aanbod beperkt was. Be-
jvjgrijk nieuws was er niet over
j^*F te melden. Wel waren er vol-
I fis de beursmakelaar zeer vage
j£rüchten dat Mitsubishi, die sa-
Jj^fiwerkt met Volvo uit Bom, een
y °duktielijn van DAF in Eindho-
etl zou willen kopen.

k^ berichten dat Fokker binnen
Vp e weken een order voor de F5O,erwacht, maakte geen indruk op
y^ beleggers. Fokker leverde de. 'ist van dinsdagweer in en verliet
J* vloer op een koers van f 27,50,

n min van f 0,40.
Oh jde parallelmarkt ging Docdata

or de overneming door Joep van
u ** Nieuwenhuijzen verder om-°°g op f 7,50, een winst van f 0,30

Hoofdfondsen vk. sk.
ABN Amro 42,00 f 41,90
ABN AmroA. inF. 80,00 80,10
AEGON 120,00 119,90
Ahold 85,10 84,00
Akzo 127,90 129,00
Alrenta 190,90 190,60
Amev 51,90 51,70
Bols 42,90 43,30
BorsumijW. 62,30 61,50
Bührm.Tet. 42,70 42,20
DAF 23,40 24,00
DordtPetr. 141,50 140,90
DSM 101,00 100,60
Elsevier 94,40 94,50
Fokker eert. 27,90 27,50
Gist-Broc. c. 32,50 32,90 f
HCS Techn. 1,90 1,95
Heineken 159,10 159,80
Hoogovens 47,40 47,70
Hunter Dougl. 68,60 68,60
lntMüller 63,50 63,50
lnt.Ned.Gr. 49,10 49,30 f
KLM 39,80 39,80
Kon.Ned.Pap. 43,30 43,60
Kon. Olie 152,50 151,80
Nediloyd 55,10 54,70
Océ 63,30 62,70
Pakhoed 44,90 44,60
Philips 35,00 35,10

" Polygram 41,70 42,00
Robeco 99,80 99,50
Rodamco 60,50 60,40
Rolinco 100,70 100,20
Rorento 70,00 70,20
Stork VMF 43,40 43,40
Unilever 172,90 173,50
Ver.BezitVNU 75,70 75,40
VolmacSoftw. 21,50 21,80
VOC 43,00 42,80
Wessanen 84,70 83,60
Wolters-Kluwer 60,80 60,10

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 129,50(129,00)
DSM 100,70(100,60)
Hoogovens 47,70 (47,70)
Kon.olie 151,00-151,80(151,80)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 51,50 ,51,30
ABNAmroHld.prf. 5,83 5,82
ACF-Holding 35,00 34,00 f
AhrendGr.c 145,00 a 142,00
AsdOpt.Tr. 9,20 9,20
AsdRubber 3,40 e 3,50 f
Ant. Verff. 430,00
Atag Holde 116,30 116,00
Athlon Groep 42,20 42,20
Athlon Groep nr.c 41,80 41,80
AuUnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 83,20 83,20
Batenburg 115,00 a 115,00a
Beers 111,60 111,70
Begemann 135,00 135,00

Belindo 349,50 347,00
Berkels P. 1,31 126
Blydenst.-Will. 34,00 34,30
Boer De,Kon. 204,00 204,00
BoerdeWinkelbedr. 83,50 82,70
Boskalis W. 24,10 24,00
Boskalis pr 26,40 26 20
BraatBeheer 32,00b 33,00
Breevast 9,00 8,90
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delftpr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1118,00 1110,00
Cindu Intern. 143,00 a 143,00 a
Claimindo 340,20 340,60
ContentBeheer 21,90 21,90
Cred.LßN 30,10 30,70
Crown v.G.c 140,80 140,80
CSM 84,20 84,20
CSMnre 84,70 84,90
DAF eert. 20,30 20,20 e
Delft Instrum. 21,10 21,40
Desseaux 41,20 40,60
Dorp-Groep 40,50 41,00
Draka Holding 23,60 23,60
Econosto 24,90 24,70
EMBA - 230,00 230,00
Erikshold. 68,30 68,00
Flexovit Int. 67,00 68,00
Frans Maasc. 78,80 78,90
Gamma Holding 96,00 95,50
Gamma pref 5,70 5,70
Getronies 28,80 28,70
Geveke 38,00 38,30
Giessen-deN. 110,00 116,00
Goudsmit 38,00 38,00
Grasso's Kon. 75,90 76,50
Grolsch 186,50 186,50
GTI-Holding 177,00 177,00
Hagemeyer 131,50 131,80
idemdiv'9l 128,50 128,50
HALTrust B 13,80 13,80
HALTrust Unit 13,80 13,80
H.B.G. 195,00 194,00
Heineken Hld. 144,50 144,20
Hoek'sMach. 225,50 226,00
Holl.SeaS. 0,53 0,52
Holl.KJoos 420,50 420,50
HoopEff.bk. 7,40 7,40
Hunter D.pr. 2,35
IHCCaland 60,00 60.00
Kas-Ass. , 34,00 35,00
Kempen & Co 9,10 9,10
kondorwessels 32,90 32,50
KBB 74,80 74,60
Kon. Sphinx 50,70 50,80
Koppelpoort H. 409,00 409,00
Krasnapolsky 210,00 210,00
Landré & Gl. 47,50 47,50
Macintosh 41,20 41,40
MaxwellPetr.H. 122,00 121,00
Medicopharma 16,80 15,20
MoearaEnim 1240,00 1233,00
M.Enim 08-cert 16200,00 16100,00
Moolen Hold. 35,50 35,40
Mulder Bosk. 55,00
Multihouse 4,30 4,50
Mynbouwk.W. 370,00 370,00
Naeff 475,00

NAGRON 52,50 52,50
NIB 563,00 563,00
NBM-Amstelland 10,30 10,10
NEDAP 379,00 379,00
NKFHolding 212,00 211,00
Ned.Part.Mij 50,30 50,30
Ned.Springst. 7050,00
Norit 28,80 f 29,00
Nutricia gb 144,80 144,50
Nutriciavb 150,20 150,20
Nijv.t.Cate 93,00 91,80
Omnium Europe 10,00 b 10,00 b
Orcoßankc. 70,70 70,70
OTRA 322,00 321,00
Palthe 60,00 60,00
PirelliTyre 23,20 23,80
Polynorm 117,40 117,00
Porcel.Fles 155,00 155,00
Randstad 43,00 41,00
Ravast 32,50 34,50
Reesink 69,00 66,50
Samas Groep 42,20 42,20
Sarakreek 15,90 " 15,90
Schuitema 1585,00 1685,00
Schuttersveld ' 51,00 51,40
Smit Intern. 49,50 48,50
St.Bankiersc. 17,00 17,00
StadRotterdam c 40,20 40,30
TelegraafDe 81,50 81,50
TextielgrTwente 85,50 86,50
TulipComp. 20,50 20,50
Tw.Kabel Hold 131,00 125,00 a
Übbink 67,00 68,00
UnionFiets. 66,50 66,50
Un.DutchGroup 3,80 3,70
Ver.Glas 429,00 432,00
Verto 37,00 37,00
VolkerSteV. 65,00 65,00
Vredestein 14,60 14,50
VRG-Groep 44,00 44,80
Wegener Tyl 230,00 230,00
West lnvestFortr 18,30 17,50
West Inv.F. wb. 125,00f 124,00
WoltersKluwer 240,00 238,00
Wyers 31,00 31,20
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.f. 77,30 77,30
ABN Amro AmericaF. 69,00 70,00
ABN Amro Eur.F. 71,70 71,40
ABN Amro Far E.F. 57,90 57,70
AP*! Amro L.F. 159,40 159,40
ABNAmro Neth.F. 80,10 80,70
ABN Amro Obl. 170,20 170,30
Aegon Aand.f. 33,60 33,60
Aegon sav.plus 5,00 b 5,00 b
ABN Beleg! 59,60 60,30
ALBEFO 51,10 51,30
AldollarßFs 25,90 25,80
Alg.Fondsenb. 229,00 229,00
AllianceFd 10,50 10,50
Amba 46,40 46,40
AmroN.Am.F. 65,60 66,50
Amvabel 76,30 76,40
AsianTigersFd 59,70 59,70
AsianSelFund 52,50 52,50
Austro Hung.F. 4,50 a
Bemco Austr. 54,30 54,50 |

BeverBelegg. 3,35 3,35
CLN Obl.Div.Fonds 105,40 d 105,40
CLN Obl.Waardef. 109,90 110,10
Delta Lloyd 41,80 42,00 f
DPAm.Gr.F. 33,00 33,20
Dp Energy.Res. 44,10
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMFrentefonds 64,60 64,60
Envir.Gr.Fnd 52,50 52,50
Esmeralda part 35,50 35,80
Eur.Ass.Tr. 6,70 6,70
EMS.Gr.Fund 102,60 102,60
EGFlnvestm. 151,00 150,00 a
EMS.lnc.Fund 103,30 103,30
EMSOffsFund 101,00 101,00
EOEDuStInF. 298,50 300,00
EurGrFund 55,70 55,00
Euro SpainFd 7,00
FarEastSelFund 57,50 57,50
Gim Global 51,70 51,70.
Groeigarant 1,55 1,54
Holland Fund 71,30 71,50
Holl.Eur.Fund 48,50 48,50
Holl.Obl.Fonds 126,80 126,20
Holl.Pac.F. 108,60 108,60
Innovest 85,50 86,00
Interbonds 529,00 529,00
]ntereffektsoo 34,60 34,60
Intereffekt wt 153,70 152,60
Investapart 71,00 73,80
ISHimal.F.s 7,40
JadeFonds 159,00 160,00
Japan Fund 19,40 19,40
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F.s 5,00
Mees Obl.Div.Fonds 113,70 113,60
Mexico Inc.F. 21,50
MX Int.Vent. 7,00 B,oob
Mondibel 75,40 75,40
Nat.Res.Fund 1300,00 1300,00
NedufoA 116,50a 115,00 a
Nedufo B 109,00 109,00
NMB Dutch Fund 42,40 42,40
NMBGeldmF 53,44 53,45
NMBGlobal F. 46,60 46,70
NMBOblig.F. 35,00 35,00
NMB Rente F. 114,70 114,70
NMB Vast Goed 38,00 38,00
New Asia Fund 6,00
NomuraWarrFund 1,50f 1,45
Obam, Belegg. 241,50 241,00
OAMFRentef. 12,95 12,95
Pac.Dimens. 84,00 84,00
Pac.Prop.Sec.f. 32,50 32,20
Pierson Rente 110,60 110,60
Postb.Belegg.f 55,60 55,60
Postb.Vermogensgroei 52,80 52,80
Prosp.lnt.High.lnco- 3,90
me
RGDivirent 51,30 51,30
Rentalentßel. 144,20 144,30
RentotaalNV 34,60 34,60
RGFlorente 111,60 111,70
RG SP Groen 53,70 53,70
RG SP Blauw 50,60 50,70
RG SP Geel 48,10 48,20

Rodin Prop.s ' 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00
SchrodlntPropF 29,60 29,60
Sci/Tech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPac.H. 234,50 234,00
Trans Eur.F. 79,70 79,20
TranspacF.Yen 350,00 350,00
Uni-Invest 20,00 21,00
Unicolnv.F. 82,90 83,30
Unifonds 31,80 32,20
VWN 65,10 64,90
Vast Ned 113,70 113,70
VentureF.N. 10,00 10,00
VIBNV 64,00 64,00
VSB MixFund 51,40 51,50
VSBRente F. 107,00 107,00
WBO Int. 68,80 69,50
Wereldhave NV 135,00 134,50
YenValueFund 85,70 85,70
ZOM Florida F $ 46,90 46,90
Parallelmarkt
Alanheri 30,20 30,20
ABF 105,30 105,30
Berghuizer 47,00 46,70
Besouw Van c. 61,00 60,00
Biogrond Bel. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 99,50 99,50
Comm.Obl.F.2 101,90 102,00
Comm.Obl.F.3 97,70 97,80
De DrieElectr. 13,20 13,70
DeltaLlVast 54,80 54,80
DeltaLl.dlr 63,00
DeltaLlEcu 57,90 59,70
DeltaLlMix 59,00 59,30
DeltaLlßente 56,00 56,10

Dico Intern. 85,00 84,50
DOCdata 7,20 7,50
D.T.O.T 45,70 45,80
Ehco-KLMKI. 41,40 41,30
E&LBelegg.l 66,30 66,90
E&LBelegg.2 72,00 72,20
E&LBelegg.3 104,70 104,70
E&LBelegg.4 75,70 75,90
E&LKapßenteFonds 101,20 101,20
Freeßec.Sh. 29,50 29,50
GaiaHedgel 116,00
Geld.Pap.c. 72,20 . 72,50
GermanCityE. 50,50
Gouda Vuurvc 80,10 80,50
Groenendijk 47,00 47,30
Grontmij 51,70 52,00
HCA Holding 47,40 47,30
Heivoet Holding 40,70 39,50a
HesBeheer . 39,20 39,00
Highl.Devel. 17,00
Homburg eert 1,45f 1,45
Interview Eur. 3,60 3,40
Kühne+Heitz 42,50 44,00
LCI Comp.Gr. 5,70 5,70
Melle 532,00 532,00
Nedcon Groep 38,80 38,30
Nedschroef 89,80 89,50
NewaysElec. 7,00 6,50
NewEur.HtlsDM 20,50 20,50
NewtronHold 3,00 e 3,10

PanPacific 10,50 10,50
Pie Med. 5,60 5,60
SimacTech. 12,50 12,60

■Sligroßeh. 46,80 46,80
VHSOnr.Goed 2,80 2,80
Vilenzo 39,00 38,80
Welna 235,20 235.20
Wereldhave 4,50
Weweler 38,50 38,50

Wall Street
12/11 13/11

allied signal 41% 42%
amer.brands 41 'A 42/2
amer.tel.tel 38% 38%
amoeo corp 50% 50%
asarco mc. 25 25
bethl. steel 14 14%
boeingco 49 49 'M
can.pacific 17%
chevron 72' A 71%
chiquita 42' A 43' A
chrysler 13 13
citicorp 11Va 11%
cons.edison 25% 25%
digit.equipm. 61% 62%
dupontnemours 47% 47%
eastman kodak 48% 49%
exxon corp 60% 60
ford motor 25% 25%
gen. electric 69Va 69%
gen. motors 32% 34'A
goodyear 50' A 49%
hewlett-pack. 50Vi 49%
int. bus.mach. 99% 98%
int.tel.tel. 55% 56%
kim airlines 21% 21%
mcdonnell 77 79' A
merekco. 139% 142%
mobil oil 69% 69
penn central 26' A 26' A
philips 19% 19
pnmerica 37 36%
royal dutch 82% 82' A
sears roebuck 37% 37 Va
sfe-south.pac. 11'A 11%
texaco mc. 63% 63%
united techn. 49% 50'/a
westinghouse 17 16%
whitman corp 13 13
woolworth 26% 26%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,775 1,895
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,560 1,680
deenset roon (100) 27,55 30,05
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,13 3,38
finse mark(100) 44,50 47,00
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,88 1,08
ierse pond 2,85 3,10
itaflire (10.000) 13,85 15,55
jap.yen (10.000) 138,00 144,00
joeg.dm.t/m 100

Noorsekroon (100) 27,25 29,75
oostschill.(lOO) 15,70 16,20
port.escudo(loo) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,69 1,85
turkse pond(100) 0,0290 0,0435
zweedsekr.( 100) 29,40 31,90
zwits.fr. (100) 124,50 129,00
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,84245-1,84495
antill.gulden 1,0150-1,0450
austr.dollar 1,4432-1,4532
belg.frank(lOO) 5,4690-5,4740
canad.dollar 1,62125-1.62375
deensekroon (100) 28,985-29,035
duitsemark (100) 112,6700-112,7200
engelse pond 3,2665-3,2715
franse frank (100) 32,960-33,010
grieksedr.(lOO) 0,9470-1,0470
hongk.dollar(lOO) 23,4750-23,7250
iersepond 3,0065-3,0165
iUUire(10.000) 14,945-14,995
jap.yen(10.000) 141,880-141,980
nwzeel.dollar 1,0293-1,0393
noorsekroon (100) 28,715-28,765
oostenr.sch.(100) 16,0060 16,0160
saudiar.ryal(lOO) 49,0250-49,2750
spaanse pes. (100) 1,7870-1,7970
surin.gulden 1,0130-1,0530
zweedse kr. (100) 30,820-30,870
zwits.franki'loo) 127,085-127,135
e.cv. 2,3005-2,3055

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 199,50 199,30
idexcl.kon.ohe 188,20 188,30
internationals 207,60 207,30
lokaleondernem. 192,40 192,20
idfinancieel 136,90 137,00
id met-financ. 246,00 245,60
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 284,10 283,70
idexcl.kon.olie 253,00 253,20
internationals 308,10 307,60
lokale ondernem. 258,10 257,80
id financieel 201,70 201,80
id niet-financ. 312,20 311,70

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 91,80 91,60
internation 86,60 86,90
lokaal 92,40 92,10
fin.instell 92,10 92,00
niet-financ 92,60 92,40
industrie 101,80 101,50
transp/opsl 101,90 101,40

Goud en zilver

Goud onbewerkt 20,850-21,450, vorige
20,740-21,340,bewerkt 23,050 laten,vorige
22,940laten.

Zilver onbewerkt 200-270, vorige 200-270,
I bewerkt 310 laten, vorige 310 laten.

Dow Jones

Industrie 3065,30
+11,19

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abnamro cjan 40,00 525 2,30 2,20
abnamroc apr 40,00 386 3,00 3,00
abn amro capr 42,50 407 1,30 1,30
abnamro cj94 32,50 386 10,40 10,30
aegn cjan 120,00 573 4,00 3,70
aegn pjul 110,00 500 1,90 a 1,80
coc c nov 275,00 653 8,50 7,50
coc c nov 280,00 1323 3,90 3,30 b
coc c nov 285,00 586 1,00 0,80
coc c dcc 290,00 568 2,30 2,30
coc cjan 280,00 1115 9,60 b 9,20
coc cjan 290,00 759 4,40 4,50
coc cjan 300,00 776 1,50 1,50
coc c okt 260,00 600 30,00 a 32,00 a
coc pnov 280,00 1282 0,50 0,40
coc pnov 285,00 377 2,50 2,70
coc pnov 290,00 710 6,50 7,20
coc pdec 280,00 579 2,20 2,30
coc pdec 285,00 300 4,20 4,30 a
coc pjan 275,00 1662 1,70 2,10
coc papr 270,00 1574 2,90 3,00 a
ing cjan 50,00 345 1,10 1,10
ing pjan 47,50 309 0,50 0,50
kim cjan 37,50 605 3,40 a 3,30
kim cjan 40,00 1278 2,00 a 1,80
kim pjan 35,00 334 0,30 0,30
kim pjan 40,00 577 1,90 1,60
nlc pnov 99,00. 400 0,20 0,25
nlc pfeb 99,00 400 0,90 a 0,70
phil cjan 35,00 1900 1,50 1,50
phü c apr 35,00 1086 2,50 2,60
phü c 093 30,00 1994 8,90 9,40
phil c 096 35,00 316 9,50 a 9,50
phil pjan 32,50 425 0,40 0,40
phil pjan 35,00 948 1,10 1,10
olie c nov 155,00 468 0,50 0,60
oüe cjan 155,00 367 3,30 3,20
ohe cjan 160,00 1416 1,50 1,40
olie c okt 135,00 474 23,30 22,00
ohe pnov 150,00 385 0,70 0,90
oüe pdec 150,00 561 - 2,00
ohe pdec 155,00 315 - 4,00
oüe pjan 150,00 418 1,90 2,20'
tops c nov 530,00 557 28,00 29,50 b
tops c nov 540,00 501 18,00 19,50 b
tops c nov 560,00 330 2,00 2,20 b
tops cdec 540,00 772 22,50 24.00 ~'
unil cjan 170,00 298 6,70 7,40
unil cjan 190,00 500 0,60 a 0,40
unil pjan 180,00 389 B,ooa 6,80 a

a laten gebieden tei-div. }>
h bieden h laten t en-div
c=ei-claim k=gedaan+h
d ex-dividend l-gedaan^g
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag
t = gedaan + laten sk -slotkoers gisteren

economie

Familiekapitaal in noodlijdend bandenconcern

Van Doorne achter
overname Vredestein

Van onze redactie economie
Ï-N HAAG - De familie Van Doorne, onder meer oprichters
(n DAF, zou zijn betrokken bij de overname van het verlie-
Üdende bandenconcern Vredestein. Een van de deelnemers
1 Vico Holding, dat een bod op de certificaten Vredestein
-orbereidt, is Vado Beheer, de vennootschap dat het familie-
vitaal van de Van Doornes beheert. Vado heeft ook elf pro-
6*tt van de aandelen DAF.
:er de omvang van het belang dat
*-*o heeft in Vico Holding, wil

van de betrokkenen medede-
*6 doen. Bij Vredestein, Vico en
'do zijn de directieleden 'in het
J'tenland'. De directeuren M. vanWne en F. Boons van Vado wor-

-st* volgende week weer in het land
ï^acht, zo laat de secretaris Van
*ls van de vennootschap weten.

Vijftig banen weg bij Page
GENNEP - Bij de producent van
toiletpapier en zakdoekjes Scott Pa-
ge moeten 50 van de 500 arbeids-
plaatsen verdwijnen. De maatregel
is volgens het bedrijf, dat deel uit-
maakt van de Amerikaanse Scott
Paper Company, noodzakelijk in
een Europese markt met toenemen-
de concurrentie.

De Industrie- en voedingsbond
CNV maakt een andere rekensom
en komt tot de conclusie dat 64 ar-
beidsplaatsen verloren gaan.
Volgens dr. .D. Jones Van Scott

Northern Europe moet de Gennep-
se onderneming haar kostenniveau
structureel verlagen. Een afslan-
kingsprogramma resulteert in een
personeelsvermindering van tien
procent. Voor de helft kan de daling
worden opgevangen door natuurlijk
verloop. Verder zal de directie
oudere medewerkers een eenmalige
uittredingsregeling voorleggen.
Voor achttien personeelsleden bete-
kenen de plannen echter ontslag.
Eerder dit jaar kondigde directie-
voorzitter P. de Ruiter plotseling
zijn vertrek per 30 september aan.

Reden van zijn vertrek was een ver-
schil van mening over het te voeren
beleid bij Page in de komende ja-
ren.
De Industrie- en Voedingsbond
CNV \jerzet zich tegen de reorgani-
satie omdat voor achttien werkne-
mers gedwongen ontslag dreigt. Bij
de overneming van Page door Scott
is vorig jaar afgesproken, dat er
geen werkgelegenheid verloren zou
gaan. Volgens de bond heeft het be-
drijf nu geen nieuwe argumenten
om van deze toezegging af te wij-
ken.

Goudvoorraad Sovjetunie bekend
MOSKOU - De Sovjetunie heeft
voor het eerst officiële gegevens
verstrekt over haar goudvoorraad.
Economisch adviseur Grigori Ja-
vlinski heeft tegenover het Moscow
News verklaard dat in elk be-
schaafd land de goudvoorraad be-
kend is. De Sovjetunie beschikt nu
over een hoeveelheid goud van 240

ton. MoScow News laat in een tabel
zien dat de/ goudexport de laatste
drie jaar sterk is toegenomen.
In 1953 besloeg de voorraad 2.050
ton. Over de afgelopen acht jaar
werd de grootste hoeveelheid gere-
gistreerd in '89 - 850,4 ton.
.Als de voorraad van nu wordt ver-
kocht levert die slechts twee mil-

jard dollar op. Dat is de helft van
het bedrag dat de Sovjetunie jaar-
lijks kwijt is aan de betaling van
rente over haar buitenlandse schul-
den.
In het recente verleden hebben ge-
ruchten over goudverkoop van de
Sovjetunie de prijs relatief sterk
doen dalen.

Aziaten willen deel
McDonnel kopen

ST.LOUIS - De
Amerikaanse vlieg-
tuigbouwer McDon-
nell Douglas onder-
handelt met poten-
tiële aandeelhouders
uit het Verre Oosten
over een deelneming
van 40 procent in het
kapitaal van de ci-
viele tak van de on-

derneming. Dat
heeft McDonnell
Douglas gisteren be-
vestigd. Concrete
resultaten hebben de
gesprekken tot nu
toe niet opgeleverd.
Als mogelijke part-
ners worden bedrij-
ven genoemd uit
Japan, Taiwan,

Zuid-Korea en Sin-
gapore. Volgens
luchtvaartdeskundi-
gen moet voor een
belang van 40 pro-
cent circa twee mil-
jard dollar worden
betaald.

McDonnel Douglas
zegt dat de nieuwe
aandeelhouder pro-
duktiemogelijkhe-
den zal bieden die
'wereldwijd concur-
rerend zijn.

Bedrijfsleven
wil spoed met
maatregelen

ziekteverzuim
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Al in de cao's die deze
winter en volgend voorjaar tot
stand moeten komen, moeten af-
spraken worden vastgelegd omtrent
het eventueel inleveren van vakan-
tiedagen en/of loon bij elke keer dat
een werknemer ziek thuisblijft. De
ondernemersorganisatie VNO
vraagt minister van sociale zaken
De Vries daarom haast te maken
met wijzigingen die daarvoor in het
Burgerlijk Wetboek nodig zijn.

In het akkoord dat werkgevers- en
werknemerscentrales vorige week
overeenkwamen, wordt de cao-
onderhandelaars aanbevolen 'ar-
beidsvoorwaardelijke stimulansen'
in nieuwe cao's op te nemen, opdat
het ziekteverzuim zal worden terug-
gedrongen.

Nadruk
Werkgevers leggen daarbij nadruk
op maatregelen die voor werkne-
mers negatief uitwerken (niet volle-
dige doorbetaling van het normale
loon en/of afboeken van vakantie-
dagen). De vakbeweging is eerder
uit op 'positieve' stimulansen: extra
vrije tijd en/of eventueel een finan-
cieel extraatje voor mensen die zich
niet ziek melden.

Tot dusver was onduidelijk wan-
neer de stimulansen in de cao's zou-
den moeten worden verwerkt. Her
en der wordt ervan uitgegaan dat
pas na 1 juli 1992 dewettelijke voor-
waarden voor deze afspraken zou-
denzijn geschapen. Dan zijn vrijwel
alle de komende maanden te ver-
nieuwen cao's gesloten. Daardoor
zouden de stimulansen pas in de
cao's van 1993 kunnen worden op-
genomen

muntuit

Northwest
De Amerikaanse luchtvaart-
maatschappij Northwest Air-
lines, waarin de KLM een
belang heeft van twintig pro-
cent, heeft met de autoriteiten
in «ie staat Minnesota een
unieke overeenkomst afgeslo-
ten die het bedrijf 740 miljoen
dollar aan extra financiering
zal opleveren, waarvan 320
miljoen dollar vrij kan wor-
den besteed. Northwest be-
looft in ruil daarvoor haar
hoofdkwartier in Minnesota
te laten en daar te zorgen voor
meer werkgelegenheid.

Sasea
Het sinds enige tijd in een li-
quiditeitscrisis verkerende
Zwitserse conglomeraat Sa-
sea, deels eigendom van de
Italiaanse zakenman Florio
Fiorini, ondergaat een finan-
ciële face-lift van 700 miljoen
Zwitserse frank (f 892,5 mil-
joen). Sasea, grootaandeel-
houder van de voormalige
Amsterdamse beursfondsen
Melia International, Bobel en
Chamotte Unie, krijgt daarbij
steunvan Crédit Lyonnais, de
Franse staatsbank en tevens
grootste crediteur van Sasea.
Ook gaat de onderneming
zich heroriënteren op haar ac-
tiviteiten. In de toekomst wil
Sasea alleen nog investeren in
„marktniches met groeiper-
spectieven en goede rende-
mentsvooruitzichten".

Catalogi
Bij de keuze van Europese
handelspartners willen in-
koopmanagers in toenemen-
de mate gebruik gaan maken
van catalogi en adresboeken.
De betekenis van deze infor-
matiebron is bijzonder groot.
De betekenis van adresboe-
ken wordt door meer dan 60
procent van de geënquêteer-
den op de voorgrond ge-
plaatst en gevolgd door beur-
zen en tentoonstellingen (47
procent), persoonlijke contac-
ten (45 procent) en vaktijd-
schriften (43 procent). Vooral
Franse en Italiaanse bedrij-
ven willen het gebruik van
catalogi en adresboeken in-
tensiveren.

Super Club
De uitbreiding van het kapi-
taal van de Belgische video-
keten Super Club, waarin
Philips een meerderheidsaan-
deel heeft, is voor geruime'
tijd uitgesteld. De kleine aan-
deelhouders zijn het niet eens
met de voorwaarden voor
deelneming, zo heeft Super
Club medegedeeld. Philips-
maakte in september bekend
7,5 miljard Belgische frank (f
412 miljoen) in Super Club te
willen steken. De minder-
heidsaandeelhouders (49 pro-
cent) van de Zwitserse over-
koepelende houdstermaat-
schappij Super Club Holding
and Finance zouden ook de
mogelijkheid krijgen deel te
nemen.

Trofee wordt
niet uitgereikt
WEZEP - Het teken- en constructie-
bureau Adoncote in Wezep, win-
naar van de MKB-trofee van het
inmiddels failliet verklaarde pc-dea-
ler Infotheek, kan voorlopig naar
zijn prijzengeld van f 30.000 fluiten.
Door het verdwijnen van Infotheek
is de uitbetaling van het geld, dat
was verbonden aan de uitreiking
van de trofee, opgeschort. De prijs
was bedoeld voor het origineelste
automatiseringsidee.

Speelgoed onder de hamer

(ADVERTENTIE)

Tijdelijk
"

zéér professionele
prijsverlagingen!

Reizang Professioneel presenteert tijdelijkgigantischeprijsverlagingen op hettota-

* assortiment. Van hardware tot software, van huis- tot autotelefoon, er blijft geen prijs
We kunnen u hierslechtsenkele voorbeelden geven. Voor een compleet over-

atvan uwvoordeelbezoekt u natuurlijkgewoononze zaak aan deKruisstraat in Heer-
'l. Maakt u meteen (opnieuw) kennis metalle wereldmerken waarvanwij geautoriseerd
""-alerzijn. Voormeer informatie en/ofbestellingen, bel 045-740382of fax 045-742528.

PR IJSVOORBEELDEN:

„ AUTOTELEFOONS SOFTWARE
:TrCarvox3loo 2595,-1799 WordPerfect 5.1 NL 1450,- 899
?*orno9Bo 2595,-1799 Excel 3.0 NLforWindows 1660,- 999Hia62ol 2995,-2798 dBaseIVI.INL 2295,-1499

MONITORS VGAKLEUR MS/DOS 5.0 NL Upgrade 249,- 175
"tra CM 1414VGA 1099,- 675 Harvard Graphics 2.3 NL 1280,- 799
"tra CM 1412 SVGA 1265,- 839 Harvard Graphics 3.0 NL 1459,- 899M° CM 1440SVGA 1495,-1055 Lotus 3.1 NL 1850,-1249

fee Multisync 2A 1795,- 999 PCToolsdeLuxe7.o 389,- 295
ffe cMultisync3D 1995,- 1350 Norton Utilities 6.0 379,- 249
|cc Multisync 3FC 1995,- 1595
f»ec Multisync 4FC 2595,- 2195 Prijzen excl. BTW

AUOCEIZBnC"%iP PROFESSIONEEL
kruisstraat 12,6411 BTHeerlen.Tel. 045-740382, fax 045-742528.
openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur. Donderdag koopavond tot21.00 uur.Za. 09.30-17.00 uur

(ADVERTENTIE)

..^ maanden (20.000 km per jaar) EXCLUSIEF BTW.'HITOBEDRIJP HARRY SCHOBBEN
ECELSTRAAT 3, BRUNSSUM, TEL. 045■ 250675

1%Bij veilinghuis Gijselman in Amsterdam komen volgende week dinsdag veel kunst- en
inboedelvoorwerpen onder de hamer, waaronder een serie poppen. De geschatte waarde
varieert van enkele tientjes tot enkele duizenden guldens. ,

Donderdag 14 november 1991 "9___.— —--—
■> "■m ■W 0 ■yj **mP w" ü»<^ *■ »«*■ J



WILT U WIJZER WORDEN..?!?
i phiups ■"" 1 * zeer scherpe prijzen liS==q=^ tsS**11*-*** IMATCHLINE 1 *£&£& : XX j ||ggZ^ W3fr

kleurentv I mlbj*"^ * a ilebekendemerken F/i^l-_ H kers enmenube-' 111 n*-^» | 1 w-toeren sensor tronie, zeerVL^B^^SSfm s,unng' I I V*OJ zu,nia geluidsarm ' I» «» .■■■■■"M sublieme service f v~-y

inruu aso. m* 11. 1
1 I^JJ * 5 jaar all in garantie I MM"* ■TVTIPB I

11 i * betalen vanaf ’7.50 per week* I -^^^^|
Nieuw model __ *

Akaj
* gratis bezorgen, demonstratie & uitleg -.■- -j T^^

*^ ITT-Nokia type 6361
I"^ Grootbeeld KT.V. stereo en TT ym

, —""""""^^^^"l

OAriStOna/PhiÜpS
digitaal techniek, black PL beeldbuis rr^.z^—Jgk 1

afst. bediening OSD 1 998.- I /£^\ 1 p|uiz<-n^eef, anti kreuk- I
Inmil 400." (i'ffißM «^gestuurd, skg I

n ui i^m rn i i ---"" ■BfflSH»»! Brother MFGISCX) I ... . *~|■ Pioneer IVIH «I Combi-magnetron.Hete lucht, grill, I -ST^k Wliele StOfZUJQerI Hifi inStall. rv.s.,t.ptoets bed. 750 watt I gf llvs.I N3O I XTvV-ll^^^V 1200W a«. metalen bui- j■ digitale tuner, dubb. , I jggJ In
__— >**) fen. mech. regelt zuig- II I casset. smart con- - Nu met gratis \^W/ 1 *~***JUJ "r?^snoeroer°'***<tom. |.■P.Jll^*********WBI 'roi, CD speler. schalenset [^ lllij^B-jW^^^ IAls beste getest I J

I cxl. boxen TTI I I ■WWWWW^ I I — JI Ha T>"wT"I SuperprijsJ I« I*V ,W 11 IfflaiilliliirH B T'T'IH L ' —^1K f iT* J^V

EXPERT. PAAR WORP JE WIJZER VAN
■ eitpert @1 ■ expert ® J eMpert @^B

Rente uitsluitend over openslaande bedrag I*4%u■ v ? ■ v E ftl lt /f* /Jt lt UB iiiiißin ■ "v n : Prijs- en modetwiizigingen voorbehouden.
(1J339% per mnd. is 25,9%per jaar. febr. 1991) IiUKAHIAKtN DUUK HE E L NEDER L A ND Aanbiedingenzolang de voorraad strekt.

B WEEKEND IN ZEELAND I
ARRANGEMENT IN HOTEL

WILLEBRORD TE ZOUTELANDE i

Van vrijdag v«6ór het 4-gangendiner tot zondag na het
uitgebreide ontbijtbuffet bent u, op basis van halfpension en
kamers met doucheen toilet, de gast van defamilie Martens.
Zaterdagavond is er een 6-gangendinermet vele Zeeuwse
specialiteiten.

nnrirrc vriendenprijs ’ 199,- p.p.
UUt ItiJ Toeslag 1-pers. ’ 15,--van 2 tot 12 jaar 50% korting mits op deHINDER kamer van de ouders.

o~j ju —] Deze bon uitknippen en opsturen naar:

"C-Jïv^-T) Limburgs Dagblad, afd. PR en Promotie
k^^SsH* ! Postbus 3100,6401 DP Heerlen

'%^Ê^f Reserveringsbon Hotel wiiiebmrd
(t*>^:====^==^ j Naam:

jffi Adres:

-^gs**yW Postcode + woonplaats:
Muziekhinder een probleem voor u?
Doe er don ielsaan. De Nederlandse Telefoon:
Slichting Geluidhinder helpl bij het
vinden van een oplossing voor alle Aantal VOlW" /Kinderen:
vormen van lawaai in en om huls.
nsg, Posibus 381, MQ^ Aankomstdatum: (1e keus) (2e keus)
2600 AJ Delff. IN*OkJ _

Gewenste kamer(s): /Toeslag:

MpppH

Iyf ■' M ~ I Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem
JPBH dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren). jI jA& ' : Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.
E/v v//*'araF!T?jm|ffl

ALS U WILTkIÈZEN UIT 3 VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK, "" >-WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN NEMEN MET MINDER... GSBel Spiral als 't flexibel verspreid moet worden! |p^s
Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960AB Horst, teletoon 04709-84222, tax 04709-84333. 4LÜIWI) AÏ

Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België

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

Medewerkers van het Bureau voorBelgische
Zaken te Breda zijn op die dag van 10.00 tot
14.00 uur aanwezig om u alle gewenste
inlichtingen te verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke
problemen dient u alle bewijsstukken en andere
papieren mee te brengen.

Voor het spreekuurkunt u een afspraak maken:
tel. 043-821600.

LiKiJIII
DIVERSE OVERCOMPLETE

ROERENDE GOEDEREN
De Inspecteur derDomeinen teHelmond,
Mierloseweg2c, Postbus 233,zal op
DINSDAG 26november 1991 v.m. 10.00
uur tezijnenkantore in hetopenbaarbij
inschrijving verkopen de hiernavolgende
roerende goederen welke zijn opgesla-
gen te:
Herkenbosch, Opslagplaats derDomei-
men, Veldweg 1;eenpartij kasten, tafels,
stoelen,buro's, kleurentelevisies, schrijf-
machines, pers. auto's w.o. B.M. W.,

' Ford, Mercedes, Fiat, Trabant, etc.
Veldhoven, Prinses Irenekamp, Strijpse-

baan 11;tafels, stoelen, kasten, buro's,
kookketels etc.
Schin op Geul, Gerendal 7, Staatsbos-
beheer; 1pers. auto, merkRenault, type: 4 GTL.■ Roermond, Weerd 118, Opslagplaats «aveiliisten en| van Rijkswaterstaat; een partij ongesor- voorwaardenzijn. teerd ijzerschroot. gratis verkrijgbaar

Vught,Frederik Hendrikkazerne, Loyola- tijdens dekijkda-
laan 86; eenpartij ijzerschroot, lompen genterplaatse
en hout. waardegoederen

zijn opgeslagen.
BEZICHTIGING: maandag 18en dinsdag Er worden geen19november 1991 telkens van 9.00- kavellijsten per

100en 14.00-16.00uur. post toegezonden.

■ - ; ; 1

H&K in Aachen ist grenzenlos Konsumentenfreundlich ! jjjjjj* JJProfitieren Sic vom K/§
Amo^mm SÉËÉÈÊÈÈ^, H B*-*-*^k. HBHI Ik H Hl^k mWk V^^W

Bei '^HHJHffiF Sic zahlen wie zuhause in Ihrer Landes- Ij^MW
H&K wahrung und „Kassieren" auch noch fff iWfinden Sic 3% Rabatt bei allem, was ff
«adterßE den Stecker hat!* . u m . .SSS» *Bei Barzahlung. Eszahlt sich aus dabei zu sein!
iSrecorüei, Ausgenommen Artikel Vergleichen Sic diese Preise! |
Viiaiuman, pjrma Telefunken! m^^^^^^^^^m akalvsfzoo i-hq 7IIQJ

_g prnft~ 4 hM^ PHILIPS SB f —

._p NUELE CTÜVGE CTAGE* 11 Videorecorder ■JJS
KNECHT WOUUNEX fc!****" t» I***1*** BB IWW%#? Jj Mit Videoband |g H|

!K?Üw SIEMENS yj- KEHV\IO° D GAWICuWUé "w GélchwiSkéftbler 'JT/ ■èP
SfiSKiniCTATEFM- ffi? ONKXO cAT.AnteMien „DerFernsehermitdem video-masazih gjSjg,,, 1 JfcVMll
ss» «* sp Ss sar■£"* i^ ~jBBSB!BSer i^siielßM
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Einde dreigt voor 'Schrieversheide'

Brandstichter
veroordeeld
MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht heeft een 27-jarigeKerkra-
denaar wegens brandstichting veroor-
deeld tot 18 maanden gevangenis-
straf, waarvan een half jaarvoorwaar-
delijk. Ook moet de man, die aan de
drank is verslaafd, zich onder toezicht
van het CAD stellen. De Kerkrade-
naar stak in julivan dit jaar zijn appar-
tement aan de Drievogelstraat in
brand en ging daarnaweg. Vier ande-
re bewoners konden ternauwernood
het vege lijf redden. De officier van
justitie had twee weken geleden de-
zelfde straf geëist.■EN HAAG/HEERLEN - Het ministerie van Landbouw, Na-

UUrbeheer en Visserij schrapt per 1 januari 1993 alle zestien
'"NTL-plaatsen in de sector Openluchtrecreatie in Limburg.

CDA tegen
sluiting bibliotheek
MAASTRICHT - De CDA-fractie van
Provinciale Staten in Urnburg vindt
dat de Wetenschappelijke Sector van
de Stadsbibliotheek in Maastricht niet
moet worden gesloten. De Maastricht-
se wethouder Jo In de Braekt heeft
plannen in die richting, omdat de kos-
ten van de stadsbibliotheek danig uit
de hand lopen. De kans dat straks fi-
lialen moeten worden gesloten, is ook
zeer reëel. Een enquête moet overi-
gens uitwijzen wat precies de behoef-
ten van.de bevolking zijn.
Volgens het CDA is bij de behande-
ling van de NotaProvinciaal Museum-
beleid van maart 1987 een motie
aangenomen waarin wordt bepaald
dat de wetenschappelijke afdeling
moet worden gehandhaafd.

Het ministerie van WVC heeft eer-
der al bekend gemaakt 600 PNL-
plaatsen in Limburg te willen
schrappen, een bezuiniging van 34
miljoen gulden, ingaande 1993.

diverse ministeries - uitgezonderd
WVC - zijn gecreëerd, min of meer
geruisloos zullen verdwijnen. Dit
ten gevolge van de Tussenbalans-
bezuinigingen.

?e maatregel zou inhouden dat de
faakopdracht Recreatie in de Oos-
'*Ujke Mijnstreek acht van de 18
tersoneelsleden kwijt raakt. „Als
jezebezuiniging doorgaat, is dat de
[oodsteek voor bezoekerscentrum
jchrieversheide," zegt woordvoer-Jpr Hans Reijnders.
j*eTaakopdracht Recreatie van het

Oostelijk Zuid-Lim-
bürg beheert onder meer de Bruns-
?ümmerheide en het Schutterspark.
"ok is ze verantwoordelijk voor
Wandelroutes in Strijthagen en
Hinveld.

Brunssummerheide
°e educatieve dienst, die het zwaar-
ste getroffen wordt, beheert het
bezoekerscentrum Schrieversheide,
jj**n de rand van de Brunssummer-
'"eide. Hier komen met name veel
Schoolklassen voor een praktijkge-
richte kijk op de natuur en voor in-
carnatie over toerisme en recreatie.

Het Samenwerkingsverband Heu-
velland krijgt van het ministerie
van Landbouw en Visserij circa
300.000 gulden minder voor open-
luchtrecreatie. Het verdwijnen van
deze subsidie uit de PNL-pot valt
samen met de heroriëntatie die mo-
menteel plaats vindt binnen het
Samenwerkingsverband Heuvel-
land. Een aantal reguliere taken
staat ter discussie. De nieuwe orga-
nisatie gaat per 1 januari 1992 in.
„Pas dan ligt vast welke taken re-
gionaal nog worden aangepakt,,,
zegtRuud Thomassen van het SVH.
„Alles wordt momenteel opnieuw
bekeken. Het verlies van banen is
niet aan de orde. Vrijdag wordt de
brief van het ministerie in het dage-
lijks bestuur besproken."

9? Taakopdracht Recreatie heeft
?Ün hoop gezet op de provincie, die
'tet voortouw neemt in een reactie

de drie betrokken Streek-
jtewestenin de Oostelijke en Weste-
%e Mijnstreek en het Heuvelland.

*?en woordvoerder van deprovincie
*jet in de maatregel van het ministè-re van Landbouw de bevestiging

de vrees van Gedeputeerde Sta-
ten dat de 450 PNL-plaatsen die bij

# Tijdens de milieucontrole werd ook de mesthoop van een boer in het gehucht Moerslag aan een inspectie onderworpen.
Nader onderzoek moet uitwijzen of het vermoeden van de controleurs Henk Hermans en Hans Salari dat hier iets niet in
de haak is, juist is. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Milieucontrole per helicopter in Zuid-Limburg

AVL-Sturing
van start in Limburg
MAASTRICHT - De NV Sturing Af-
valverwijdering Limburg, kortweg
AVL-Sturing, is gisteren officieel op-
gericht. De vennootschap is een sa-
menwerkingsverband van de provin-
cie Limburg en de Limburgse ge-
meenten. Het bedrijf zal in de
toekomst het afval naar de afvalver-
brandingsovens en stortplaatsen ver-
voeren. Doel van AVL-Sturing is om
afval in de toekomst veel minder dan
tot nu toe te storten en preventie en
hergebruik te bevorderen. Het hoofd
van de afdeling Bodem van de provin-
cie, ir D.A. Rootert, is benoemd tot
directeur van het bedrijf. De onderne-
ming is gevestigd in het Mccc in
Maastricht. De inkomsten van de nv
moeten komen uit heffingen op het af-
val dat wordt afgevoerd naar de ver-
werkingsinrichtingen.

Heerlen vraagt
15 miljoen aan

banken Hoensbroek

'De dader laat zijn
visitekaartje achter'

Ook IKL over de schreef
Controle levert 44
overtredingen op
BEEK - De milieu-controle die
gisteren in de grondwaterbe-
schermingsgebieden van het
Mergelland is gehouden, heeft in
totaal 44 overtredingen opgele-
verd. De overtredingen variëren
van illegale lozingenvan afval en
mest, verbranding van afval tot
verkeerd gebruik van bestrij-
dingsmiddelen. „Geen halsmis-
drijven, maar belangrijk genoeg
om te controleren," aldus woord-
voerder L.Steens van de rijkspo-
litie.

het lik-op-stukbeleid. Scheelt weer
veel papierwerk."

Boete voor niet
naleven boswet
ROERMOND - De Roermondse eco-
nomische politierechter mr E. Bo-
gaerts heeft gisteren de 45-jarige J.E.
uit 'Schinveld veroordeeld tot een
geldboete van 900 gulden voorwaar-
delijk. De politierechter achtte het
bewezen dat de man na het kappen
van bomen op zijn perceel grond in
Posterholt, niet aan de verplichting
heeft voldaan het gebied binnen drie
jaarte herplanten.

Hermans-Salari voor de duur van
de actie is gedoopt, -komt uitslui-
tend op eigen initiatief in actie. De
helicopter heeft bij zijn vlucht over
hun werkgebied blijkbaar geen on-
rechtmatigheden aangetroffen. Met
argusogen^ spieden beiden de omge-
ving af op mogelijke overtredingen;
waarbij zelfs een vrijwel onzichtbaj
re in het bos gerolde tractorband
niet aan hun aandacht ontsnapt.

Lik-op-stuk kan alleen als de ver-
dachte bekend is en als het een een-
malige, vastgestelde overtreding
betreft, legt woordvoerder Steens
uit. De zogenaamde 'heterdaadjes'
in politiejargon. De overtreder
krijgt dan op zeer korte termijn een
schikkingsvoorstel van justitie in
de bus.

BEEK - „Die is dus de hannes,"
gniffelt Henk Hermans van het Bu-
reau Handhaving van het Zuive-
ringschap Limburg triomfantelijk
als het gewroet in een in de berm
gedumpte vuilniszak een adresom-
slag van een tv-gids met de nodige
gegevens over de 'milieu-deliquent'
heeft opgeleverd. „De dader heeft
zijn visitekaartje achtergelaten,"
beaamt Hans Salarivan de Rijkspo-
litie Eysden/Margraten.

Pikante uitschieter was dat in de
omgevingvan Groeve 't Rooth in
de gemeente Margraten twee
medewerkers van de Stichting
Instandhouding Kleine Land-
schapselementen (IKL) betrapt
werden op milieu-overtredingen.
Onder het snoeihout dat het
tweetal aan het verbranden was,
bevond zich ook een autoband.
Bovendien bleek een gedeelte
van de brandstapel terecht te
zijn gekomen in een sloot.

HEERLEN - B en W van Heerlen
willen een renteloze lening van vijf-
tien miljoen gulden afsluiten bij de
gezamenlijke banken in Hoens-
broek. De lening wil het college
gebruiken voor de herstructurering
van het winkelcentrum in Hoens-
broek. Per jaarwil de gemeenteéén
miljoen guldenvan dit bedrag aflos-
sen. Dit zei wethouder Hub Savels-
bergh gisteren in een vergadering
van de commissie Economische Za-
ken.

Nog deze week krijgen de Hoens-
broekse banken, ABN-AMRO,
CVB, NMB, RABO en SNS Bank
Limburg, daarover een schrijven
van burgemeester en wethouders.
Het collegereageert hiermee op een
advertentie in het Limburgs Dag-
blad van zeven november. Onder
het motto 'Het hart van Hoensbroek
moet blijven kloppen', richtten de
banken zich in deze advertentie (di-
rect tot de Heerlense raad.

De ondernemers van Hartje Hoens-
broek voerden onlangs actie om de
renovatie van het winkelcentrum
op de begroting voor 1992 te krij-
gen. Wethouder Savelsbergh kan
daarover nu nog geen uitsluitsel ge-
ven aan de winkeliers. „Er is een
tekort van 10,3 miljoen gulden voor
de renovatie. Op dit moment heeft
de gemeente géén middelen voor-
handen om dit tekort te dekken.
Daarom vragen wij Hoensbroek om
een handreiking", aldu's Savels-
bergh.

Eis van vier
jaar tegen

drughandelaar
- Jo van den B. (31)

j Maastricht maakte razendsnel< Carrière als heroïnehandelaar. Hij. egon als 'hulpverkoper' op station
Ij1 Randwijck, maar had -verblindloor het grote geld- al gauw een le-
gertje vaste koeriers met semafoon
itl dienst. „Van den B. dacht niet in
Stammen, maar in kilo's", zei offi-
cier van justitie mr Van Hilten gis-pen voor de Maastrichtse recht-

ank. Zijn eis: vier jaar cel en een
van een ton. Van den B.S Snooky' voor vrienden en klanten)

|?esloot schoon schip te maken na-
~^t een andere dealer hem met eenJjütrailleur had bedreigd. Dat Vanj;enB. panisch was voor de 'concur-
rentie', bleek wel bij een huiszoe-
J^^g. Naast in dakgoot en veranda
/'erstopte bolletjes heroïne, vond dePolitie in een schuurtje pistolen,

jachtgeweer, zelfs een riotgun
etl dozen vol munitie. Van den B.
fkf ruiterlijk toe dat de heroïne bijcm de deur uitvloog. Transacties
berden afgesloten in parken en
jpeeltuintjes, maar ook op het sta-
r°n in Randwijck. Vooral als de
!*ein uit Luik binnenrolde, deed■ Snooky' goede zaken.

Hermans en Salari vormen samen
een van de vier teams die het Zuid-
limburgse Mergelland doorkruisen
in het kader van een gezamenlijke
milieucontrole door provincie, alge-
mene inspectiedienst, Zuivering-
schap Limburg, Regionale inspectie
milieuhygiëne, openbaar ministerie
en politie. Met als belangrijkste
schakel de politie-helicopter die
over de grondwaterbeschermings-
gebieden van het heuvelgebied cir-
kelt en gesignaleerde overtredingen
of vermoedens meteen doorgeeft
aan de patrouilles op de grond.

Team De Dommel, zoals deeenheid

Acht milieu-overtreders kunnen
al op korte termijn een proces-
verbaal in hun brievenbus ver-
wachten. Een verdachte krijgt al
meteen een dagvaarding thuis
wegens het illegaal storten van
bouwafval en het verbranden
van een grote hoeveelheid plas-
tic. De overige zaken nopen nog
tot verder onderzoek.

Het belangrijkstewapen van de bei-
de milieuspeurders is niet het
dienstpistool maar de fotocamera.
Bij iedere onregelmatigheid springt
Hermans uit deauto om een plaatje
te knippen. Zes zaakjes weten Her-
mans en compagnon op die manier
vast te leggen. Twee mestvaalten,
waaruit perculaatwater naar de he-
melwaterafvoer sijpelt, paardemest
die verkeerd is opgeslagen, een
brandplaats waar een autoband met
het tuinafval is meegebrand, de
tractorband én natuurlijk de in de
eerste zin gememoreerde vuilnis-
zak. „Toch een aardig resultaat,"
meent Hermans. „Ik denk dat vier
zaken in aanmerking komen voor

In het politiebureau van Beek
heerst na afloop van de actie tevre-
denheid. Het was de eerste keer dat
de controle op deze wijze is aange-
pakt, in samenwerking met alle be-
trokken instanties. Vooral de coör-
dinatie van de actie en de samen-
werking tussen de verschillende
overheidsdiensten is goed verlopen,
aldus de actieleiding, die daarbij
niet verder ingaat op het feit dat een
van de teams lange tijd onbereik-
baar was via de portofoon omdat
men op het verkeerde kanaal had
afgestemd.

hans goossen

Katten aan de
lijn in Beesel
BEESEL - Wanneer de gemeente-
raad van Beesel 16 december ak-
koord gaat, wordt in deze gemeente
binnenkort een aanlijngebodvoor kat-
ten van kracht. Vooral het gemotori-
seerde wegverkeer ondervindt veel
hinder van loslopende katten. Aan dit
euvel zouden diverse ernstige ver-
keersongelukken te wijten zijn. Bo-
vendienklagen steeds meer inwoners
van Beesel over katten die vernielin-
gen in tuinen aanrichten en er hun
behoefte doen.

AID weer aan het werk
Misbruik middels
kaartenverkoop
SITTARD - De afdeling Limburg van
hetRode Kruis waarschuwt voor ver-
kopers van kerstkaarten die ten on-
rechte de Rode-Kruisboot Henri
Dunant opvoeren als goed doel, waar-
aan de opbrengst van de actie wordt
besteed. .Blijkbaar trekt een aantal
mensen door Limburg om voor de
feestdagen nog iets bij te verdienen.
Het Rode Kruis verkoopt geen kaar-
ten," aldus een boze woordvoerder.

KERKRADE - Het personeelvan de Algemene InspectieDienst inKerk-
rade heeft het werk hervat. Aan het 'demonstratief werkoverleg' kwam
na twee dagen en twee uur een eind, toen het ministerie van Landbouw
middels een brief het weten dat de Stuurgroep mogelijk haar advies voor
verhuizing zal bijstellen. Secretaris-Generaal Joustra van het ministerie
bevestigde dat de adviezen van de dienstcommissie en de Bijzondere
Commissie zullen worden meegewogen. Een spoedige komst van Buk-
man naar Kerkrade ligt niet in het verschiet. Gisterochtend was het per-
soneel nog somber gestemd toen men kennis nam van de meningen
binnen het CDA, wiens woordvoerder Van Noord zich achter het rapport
schaarde, waarin verhuizing als oplossing wordt aangedragen. „Van
Noord heeft het niet begrepen", aldus de AlD'ers.
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door hans rooijakkers
HEERLEN/LEIDEN - De bero-
vingvan een 11-jarigmeisje in de
Heerlense wijk Heerlerheide is
voor Wim Waltmans, directeur
van basisschool 'Klimop', aanlei-
ding de Stichting Kinderpostze-
gels Nederland te verzoeken de
afrekening van de zegels
voortaan via de bank te laten lo-
pen.

Uwkoffie staat vandaag
klaar op pagina 19
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'Betaling Kinderzegels
moet via de bank lopen'

Verzoek Heerlense basisschool na beroving van kind Extra taak voor
deken Landgraaf
ROERMOND - De deken van Land-
graaf, Theo van Galen, is doorvicaris-
generaal Maessen aangewezen als
regionaal verantwoordelijk priester ten
bate van de kerkelijke gemeenschap
'Het Werk. Deze organisatie van reli-
gieuzen en leken is vanuit geloofsver-
dieping onder meer aktief op terreinen
van onderwijs, zieken- en bejaarden-
zorg. Om zich aan die opdracht kun-
nen wijden, zal deken Van Galen
assistentie krijgen voor zijn taken in
het dekenaat.

Gerwers: „De kopers worden ge-
vraagd te betalen met een che-
que. Daarnaast adviseren wij
schoolgaandekinderen in groep-
jes overdag op pad te gaan en <ie
aflevering van de zegels in por-
ties te verdelen zodat zij nooit
veel geld op zak hebben. Inning
via de bank is nog niet overwo-
gen. Dat vergt veel voorberei-
dingstijd. Wij houden dan ook
voorlopig vast aan dit verkoop-
systeem."

zijn om de zaken anders te gaan
regelen. Elk jaar gaan zon
300.000 kinderen de straat op om
Kinderpostzegels te verkopen".
Via de specialekrant 'De nieuwe
serie' krijgen de leerlingen van
groep 7 en 8 (meestal 10- en 11-ja-
rigen) meerdere tips om narighe-
den te voorkomen.

Het meisje was maandag om
15.45 uur op weg naar de Rabo-
bank om de opbrengst van de
verkochte Kinderpostzegels -
veelal kleingeld - in te wisselen
voor bankbiljetten. Op deLoker-
straat werd zij van 'haar' 220 gul-
den beroofd. „Het incident is
voor de school geen directe aan-

leiding om te stoppen met de
actie Kinderpostzegels", zegt di-
recteur Waltmans! „Maar het is
zeker een poging waard om eens
met de organisatie te praten over
het volgenvan een andere proce-
dure. Ik weet dat het veel moeite
en werk kost, maar het moet

Kinderpostzegels in Leiden, ziet
de beroving van het meisje in
Heerlen als een incident: „Sinds
1948 verloopt de actie op deze
manier. Het is nu voor de tweede
maal dat iemand een schoolkind
van de opbrengst heeft beroofd.
Dat moet toch geen aanleiding

toch mogelijk zijn'om de beta-
ling via de bank te regelen. De
bestelling opnemen en vervol-
gens weer afleveren kan best
door de schooljeugd geschie-
den."
Stephanie Gerwers,
woordvoerdster van de Stichting

Ministerie van Landbouw schrapt zestien PNL-banen in Limburg
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Geboren
MITCHELL

Zoon van:
Bea en Michel Fuhren

Kloosterraderstraat 61
«5461 CB Kerkrade

Kerkrade,
12 november 1991

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 40 jaar, onze goede en zorg-
zame vader, broer, behuwdbroer, oom en neef

Wiel Nijssen
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Vader van: Esther en Wendy

Familie Nijssen
Kerkrade, 12 november 1991
Erfweg 12
Corr.adres: Nieuwstraat 146,
6461 KA Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 16 november a.s. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van H. Maria Goretti Nulland, waarna
aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd. Bijeenkomst in voor-
noemde kerk, alwaar vanaf 13.30 uur gelegenheid
tot schriftelijke condoleance.
Vrijdag tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt
Wiel bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Wiel is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheide. Bezoek-
uren van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Bijzonder geschokt doorzijn plotselinge heengaan
delen wij u het overlijden mee van onze zeer ge-
waardeerde medewerker en altijd hulpzame colle-
ga

Wiel Nijssen
Wy zullen zijn goede zorgen en steeds opgewekte
humeur erg missen. Mogen zijn kinderen en overi-
ge familie troost vinden in de herinnering aan een
onbaatzuchtig man, die steeds klaar stond om an-
deren te helpen.

Directie en medewerkers
Stichting Z.V.B.M.

Kerkrade, 13 november 1991

f
Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van

Wiel Nijssen
Zijn grote inzet voor onze school zal altijd in onze
herinnering blijven.
Wij wensen zijn twee kinderen veel sterkte en
kracht toe.

Bestuur - M.R. - Oudervereniging
Directie en personeelbasisschool
„De Domaniale"

t
Intens verdrietig maar ook dankbaar voor het vele
goeds dat zij ons heeft gegeven delen wij u mede
dat op 62-jarige leeftijd geheel onverwacht is over-
leden voorzien van het h. oliesel mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster en tante

Theresia Gerarda
Vroomen

echtgenote van

Wilhelmus Martens
Neerbeek: W. Martens

Boston USA: Léon en Pat Martens-Finn
Sittard: Fia en Ron v. Duijnen-Martens

Sylvia, Deborah, Charlotte
Utrecht: Hans Martens en

Janneke Zantinge
Familie Vroomen
Familie Martens

12 november 1991
Berkenboslaan 6, 6191 GL Neerbeek
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks .van
17.30 tot 18.30 uur in de rouwkapel van het zieken-
huis te Geleen.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de parochiekerk van St. Callistus te Neerbeek
zal deplechtige uitvaardienst gehoudenworden op
zaterdag 16 november om 11.00uur.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t I
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor
ons betekende, delen wij u mede dat heden, voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, in het De
Weverziekenhuis te Heerlen van ons is heenge-
gaan, mijn echtgenoot, onze broer, zwager, oom en
neef

Leo Knops
echtgenoot van

Fien Meertens
Hij bereikte de leeftijd van 72 jaar.

In dankbareherinnering:
Gulpen: Fien Knops-Meertens

Familie Knops
Familie Meertens

Eys, 11 november 1991
Corr.adres: Hamerstraat 5, 6287 NG Eys
De plechtige uitvaartdienst - gevolgd door de be-
grafenis - zal plaatshebben op zaterdag 16 novem-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Agatha te Eys.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond zal om 18.45 uur derozenkrans voor
de overledene worden gebeden, waarna aanslui-
tend de h. mis voor dezelfde intentie zal worden
Opgedragen in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoekuur dagelijks van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze advertentie als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden van
ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Anna Jongen
echtgenotevan

Willie Chalkiopoulos
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 46-jarige leeftijd.

Geleen: W. Chalkiopoulos
Sittard: Anja en Niko

Jotta
Geleen: Tony enRimca
Geleen: Michael

Familie Jongen
Familie Chalkiopoulos

Geleen, 12 november 1991
Plutostraat 16, 6161 VW Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 16 november a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk St. Augustinus te Lutterade-Geleen,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van onze dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 15 no-
vember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.

ï
Bedroefd namen wij kennis van het overlijdenvan
ons koorlid

Annie
Chalkiopoulos-Jongen
Wij wensen haar familie heel veel sterkte toe.

Kerkelijk zangkoor St. Caecilia
St. Augustinusparochie Geleen

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze, lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
tante en nicht

Josepha Hubertina
Vanderheij den

weduwe van

Jan Willem Roebroek
Zij overleed op 85-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: F. Nelissen-Roebroek
G. Nelissen
Hans, Chelito en Gwenny
Marly,Bert, Roxanne en
Cyriëlle

Schaesberg: P. Roebroek
A. Roebroek-Lenssen
Wim
Jozetteen Franklin
Familie Vanderheijden
Familie Roebroek

Landgraaf, 13 november 1991
Bejaardencentrum Heereveld
Corr.adres: Op de Heugden 48,
6371 KM Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 16 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-
Veldstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aan de Hoofd-
straat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis, heden donderdag 14 novem-
ber om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijksvan 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Met droefheid geven wij kennis, dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hub Huyten
echtgenoot van

Enny Goessen
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.

Schaesberg: A.M. Huyten-Goessen
Heythuisen: JoséLutgens-Huyten

Leo Lutgens
Ester en Frank
Joyce

Heerlen: Harry Huyten
Marga Huyten-Heijnen

Schaesberg: Wiel Huyten
Ans Huyten-Reijnders
Meivin

Schaesberg: Jos Huyten
Klaziena Huyten-Oosterveen
Leroy, Kelly en Wesley

Spaubeek: Gerty Siemensma-Huyten
Hans Siemensma
Hona
Familie Huyten
Familie Goessen

Landgraaf, 12 november 1991
Hoofdstraat 293,
6372 CZ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 15 november om 10.30uur in de dekena-
le kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg, Hoofdstraat, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid istot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene heden, 14 november om 18.40 uur in
voornoemde dekenalekerk, aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijksvan 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Tot ons onuitsprekelijk verdriet moeten wij u me-
dedelen dat heden, thuis is overleden, mijn man,
onze pappa, zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom,
neef en vriend

René Wouters
echtgenootvan

Marianne Mommertz
pappa van

Bram en Pim
geboren op 26 mei 1948.

Familie Wouters
Familie Mommertz

13 november 1991
Elbereveldstraat 528,
6466 XP Kerkrade
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 16 november a.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van St. Joseph te Heerlerbaan, waarna
aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in
dekerk, vanaf 10.40 uur.
René is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks
van 19.30-20.00 uur.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden op 13 november 1991 van de voorzitter van
onze M.R.:

René Wouters
Medezeggenschapsraad,
Oudervereniging en Team
van Basisschool dr Durpel Spekholzerheide
St. Katholiek Schoolbestuur Spekholzerheide

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Gertrud Stommen
echtgenotevan wijlen

Miei Stommen
Zij werd 62 jaar.

De bedroefde familie:
Geulle: A. Vissers-Stommen

C. Vissers
Bocholtz: E. Stommen
Bocholtz: L. Haller-Stommen

J.Haller
Bocholtz: M. Stommen

K. Stommen-Scheffers
Haarkleinkinderen
Familie Stommen

Bocholtz, 13 november 1991
Corr.-adres: De Baan 19, 6351 BH Bocholtz.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 16 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te Bo-
choltz waarna aansluitend de crematie in stilte
plaatsvindt in het crematorium te Heerlen Imsten-
raderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag 15 november a.s. ge-
beden om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoek van 18.00
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons bestuurslid, de
heer

Jacq Schuivens
Zijn waardevolle inbreng zullen wij node missen!

Bestuur, dirigent, leden en
damescomité
Fanfare Abdissenbosch

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

Diep ontroerd, de volle kerk de vele condo-
leances en bloemen waren voor ons een grote
steun en troost.
Een mooier afscheid van mijn lieve man, on-
ze vader, schoonvaderen fijne opa

Wim Copier
hadden wij ons nifet kunnen wensen.
Daar het ons onmogelijk is hiervoor iedereen
persoonlijk te bedanken zeggen wij u allen
langs deze weg oprecht hartelijk dank.

B. v. Haandel-Copier
kinderen enkleinkinderen

Hoensbroek, november 1991
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 16 november a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van St. Jozef
Passart te Hoensbroek.

Bij het overlijden van mijn lieve man, onze goede
vader, schoonvaderen opa

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

Mevr. J. Weijers-Reckers
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienstzal gehoudenworden
op zondag 17 november a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Barbara te Treebeek.
■"■l""^"^M*^"^"*""""""""'""'^"
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Wie in de harten van zijn dierbaren leeftis niet dood, alleen ver weg.

14 november is het een jaargeleden dat wij onver-
wacht afscheid moesten nemen van mijn dierbare
man, vader en opa

Piet Meijers
De eerste jaardienst zal worden gehouden op zon-
dag 17 november 1991 om 11.30 uur in deSt. Lau-
rentiuskerk te Spaubeek.

M. Meijers-Vrancken
kinderen en kleinkind

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin
dat alles voor hem betekende geven wij met droef-
heid kennis dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jacob Hubert Krutzen
echtgenoot van

Maria Margaretha Beckers
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaarvoorzien van
het h. oliesel.

Spekholzerheide: M.M.Krutzen-Beckers
Spekholzerheide: Bertie Schmetz-Krutzen

JoSchmetz
Mariélla enRob

Bocholtz: ToonKrutzen
AnnyKrutzen-Frissen
Joost,Vanessa enLaurien
FamilieKrutzen
FamilieBeckers

6466 KW Kerkrade, 13 november 1991
Graverstraat 50
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 16 november a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van St. Martinus te Kerkrade-Spek-
holzerheide waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene vrijdag 15 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Volstrekt enige
en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis dat plotseling op
de leeftijd van 77 jaar is overleden, mijn dierbare
echtgenoot, zorgzame pleegvader, broer, schoon-
broer, oom en neef

Hubert Joseph
Senden
echtgenoot van

Maria Gertruda Schetters
Uit allernaam:

Schin op Geul: M.G. Senden-Schetters
en kinderen
Familie Senden
Familie Schetters

Schin op Geul, 11 november 1991
Strucht 95, 6305 AG Schin op Geul
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben vrij-
dag 15 november a.s. om 13.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Mauritius te Schin op Geul, waarna
de crematie zal plaatsvinden in hetcrematorium te
Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven zal er
geen condoleancezijn.
Voor de zielerust van de overledene zal heden don-
derdag 14 november om 19.00 uur de avondwake
gehoudenworden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d
Geul, bezoek dagelijksvan 19.00 tot 20.00 uur.

Zoveel mensen in de kerk, zoveel kaarten en bloe-
men, waren voor ons een teken van vriendschap.
Het heeft ons getroost in de moeilijke uren, toen
wij afscheid moesten nemen van haar die ons zo
dierbaar was

Anna
Wouters-Gerits

Hiervoor onze hartelijke dank.
Kinderen en kleinkinderen

Vaesrade, november 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 17 november a.s. om 10.30 uur in de St. Serva-
tiuskerk te Vaesrade.

■

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor devele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de
crematie van onze lieve moeder en schoonmoeder

Maria Hamers
weduwe van

Heini Heitbaum
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Heitbaum
Amstenrade, november 1991
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 16 november 1991 om 18.30 uur in be-
jaardenhuisElvira te Amstenrade.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze lieve moeder en oma

Mia
van Dael-Wetzels

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en
kleinkinderenvan Dael

De zeswekendienst zal worden gehouden in de
Chr. Koningkerk te Leyenbroek-Sittard op zondag
17 november 1991 om 11.00 uur.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de
begrafenis van onze moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootoma ,

Maria Pelen-Salden
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Brunssum, november 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 16 november a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Merkelbeek.

f "-

Met grote droefheid doch ook met grote dankbai""_
heid jegens O.L. Heer haar als moeder en oma i/y,
hebben gehad geven wij kennis dat heden van o t::.
is heengegaan voorzien van de h. sacramenten ,
de leeftijd van 92 jaar jj
Maria Helena JansseiS

weduwevan anï
>ekJan Herman MariaKöhlen voo
op

In dankbareherinnering: Was
Munstergeleen: Ellie Dols-Köhlen de*i

JoDols N
Domique en Margot

Munstergeleen: Miet Gielen-Köhlen her
Jo Gielen
Wil en Anke Hel
Familie Janssen het
Familie Köhlen het

13 november 1991 '*■Corr.-adres: Haagstraat 9, *"■*■
6151 EC Munstergeleen fy
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de beg. (
fenis zal plaatshebben op zaterdag 16 novemb
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van <H. Pancratius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid t
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur. M
De dierbare overledene zal bijzonder herdacß
worden tijdens de avondmis van vrijdag 15 noveiW
ber a.s. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslara
mortuarium Wauben Heinseweg te Sittard dag
lijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben or
vangen gelieven deze annonce als zodanig te b
schouwen.

11Met verslagenheid hebben wij kennis genom*
van hetplotseling overlijdenvan ons liden judoki

Hans de Bic
"*CI

Wij wensen zijn ouders en broers heel veel sterkt tyc]
toe bij het verwerken van dit verlies. bj,

Bestuur, trainer, leden ix\
en judokas *jj.
Judoclub Gulpen-Vijlen

—,*** M—M ——^^^^^——^^ ,
Met verslagenheid hebben wij vernomen van W
plotseling overlijden van onze collega eF

Rob Jongen <-o
'nZijn werklust en collegialiteit zullen ons in gedacli)0ten blijven. f

Wij wensen Adèle en Heidi veel sterkte toe voor do
toekomst. D

Directie en medewerkers
Woningvereniging „Heerlerbaan'Jh;

3<
Met verslagenheid hebbenwij vernomen dat op 1 °Jnovember plotseling is heengegaan onze gewaag'
deerde medewerker **

R. J. Jongen *?
De grote toewijding waarmee hij 15 jaar zijn funk
tic vervuld heeft, zal in onze herinnering voortle J
ven. ..''oWij wensen zijn vrouw en dochter veel sterkte bIU
het verwerken van dit verlies.

Leden en Bestuur Hf*
Woningvereniging „Heerlerbaan" ie*.

Bi., ĤlaHi..HaHi., r̂ ...HßaHi.....HHi.......,.,....,,,..1̂Ha|aHa|Ma^

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonirt*
lijk te bedanken voor het medeleven ondert^
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van onze lieve moeder, schoonmoeder, grooUla
moeder en overgrootmoeder **1<

Lisa Logister-Bertramh"C .6]
't.

betuigen wij u langs deze weg onze welge
meende dank. s.

De vele blijken van medeleven waren vooïei
ons een grote troost. *t*Kinderen, klein- en a

achterkleinkinderen le
Landgraaf, november 1991 6I
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-l-
houden op zondag 17 november a.s. om 10.00 ït=
uur in de parochiekerk Maria Hulp der Chris- n
tenen te Nieuwenhagen. 1

-■"■ 'a
Het is ons helaas onmogelijk om iedereen persoon-"
lijk te bedanken voor de bloemen, brieven en con- '<doléances. Het deed ons zo goed te ervaren wat ti

Sjefßrull * ,
Thea Winkens l

tijdens hun dienstbaar leven voor velen van u heb- *

ben betekend en devele gevoelensen woorden van »
deelneming waren voor ons een grote steun.
Hiervoor zeggen wij hartelijk dank.

Familie A. Brull-Bemelmans f
Familie M. Brull-Malensek \JoBrull

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden I
op zaterdag 16 november om 19.00 uur in de paro- ;
chiekerk van St. Jan de Doper te Eygelshoven. :i
Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid 'moesten nemen van haar waar wij zoveel van hiel-
den, mijn lieve echtgenote, onze moeder, schoon-
moeder en oma

Liza
Starmans-Heerings
■

De eerste jaardienst ter harer nagedachtenis wordt
gehouden op zaterdag 16 november a.s. om 19.00
uur in de H. Joannes de Doperkerk te Eygelsho-
ven.

J. Starmans
Kinderen en kleinkinderen

Wij danken u allen voor uw medeleven bij het
overlijden en het afscheid van

Tiny
Trepels-Ramakers

Familie M. Trepels
De zeswekendienst is op zaterdag 16 november |
1991 om 18.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe van j
Altijddurende Bijstand te Kunrade.

Vervolg familieberichten zie pagina 14



men en gaan van vooral Duitse
drugverslaafden en het geld
stroomde binnen. Maar de buurt
klaagde steen en been en toen de
vader van een junk dreigde het
recht in eigen hand te nemen,
deed de politie een inval. Van Z.
verleende alle medewerking. Hij
wees de agenten meteen de me-
terkast waarin hij de drugs be-
waarde en gaf zelfs ongevraagd
zijn vette beurs af.

Fatale liefde voor
heroïnehoertje

Twee jaarcel geëist tegen drugdealer4tAASTRICHT/HEERLEN
Eijri liefde voor Ilona, een Duits
Peroïnehoertje, maakte vanHeerlenaar Herman van Z. (43)
/fen drugdealer. De passie voor
'"{iet meisje, dat hem inmiddels al
lang en breed in de steek heeft
platen, kwam Van Z. gisteren
lyoor de rechtbank in Maastricht
Pp een eis van twee jaar cel,

zes maanden voorwaar-delijk, te staan. Officier van justi-
tie mr Van Hilten omschreef de
toan als een groothandelaar in
heroïne, cocaïne en amfetamine.

De Heerlenaar vertelde de recht-
bank dat hij zelf ook verslaafd
was geraakt. „Aan cocaïne, want
daar kan ik zo goed van slapen".

DEN HjAAG/MAASTRICHT - De
twintig Poolse lassers, die sedert
begin juni illegaal werkten bij
scheepswerfMaasdok bv in Maas-
tricht, moeten het land uit. Ze
krijgen geen werkvergunning om
het karwei waaraan ze werkten,
de bouw van een tankercasco, af
te maken.

Illegale lassers
werf Maasdok

moeten land uit

Geen werkvergunning

De rechtbank doet over veertien
dagen uitspraak.

ik niet, want dan ben ik mijn le-
ven niet meer zeker') begon de
Heerlenaar toen een eigen han-
deltje. En de zaken verliepen
voorspoedig. In zijn rijtjeshuis in
de wijk Welten was het een ko-

betreft de door de minister na-
gestreefde internationalisering,
kan de kunst nergens beter ge-
dijen dan in een regio met een
internationale ligging als die
van Maastricht, zo wordt de
minister te verstaan gegeven.
De Maastrichtse wethouder
roept zijn collega's van zeven
andere provinciehoofdsteden
buiten de Randstad op geza-
menlijk in actie te komen om
de minister tot andere gedach-
ten te brengen. Het is de be-
doeling vooral de politiek te
beïnvloeden. Wethouder Leen-
ders zegt spoedig reacties van
zijn collega's te verwachten.

Dat is de uitkomst van een spoed-
zaak, die Maasdok en de Polen
instelden bij de Raad van State.
Volgens de Raad van State heeft
de werf onvoldoende moeite ge-
daan om lassers te vinden, die
afkomstig zijn uit Nederland of
andere EG-landen.

Ket begon allemaal toen Van Z.
Nt heroïnehoertje overhaaldehet tippelen er aan te geven enNj hem in te trekken. Trouw

zorgde hij ervoor dat de verslaaf-
de Ilona dagelijks haar 'shot'
kreeg, maar zo stak hij zich in
een mum van tijd diep in de
schulden. Op adviesvan zijn vas-
te leverancier ('zijn naam noem

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Wethouder
drs.Raymond Leenders van
Maastricht van onder andere
cultuur heeft bij minister d'An-
cona protest aangetekend te-
gen haar voornemen om kunst
en cultuur in de Randstad te
bevoordelen ten koste van de
regio Maastricht. Dat is niet al-
leen een ongelijke behande-
ling, maar is tevens in strijd
met de eigen uitgangspunten
van de cultuurminister en met
de spreidingstendens van het
overheidsbeleid en dus onaan-
vaardbaar, aldus de wethou-
der.

Verrassende wending na gesprek met Limburgse delegatie

Dok CDA wil ingreep
d'Ancona verzachten

De minister is van mening dat
het kunstleven meer kansen
krijgt in grootstedelijke gebie-
den omdat daar de cultuur-
deelname groter zou zijn.

Met name het LSO en de Opera
Zuid dreigen getroffen te wor-
den door het beleidsvoorne-
men van d'Ancona. Er zijn
voor het LSO diversemogelijk-
heden uitgestippeld, maar de
beste variant betekent nog af-
braak van kwaliteit en degra-
datie tot een begeleidingsor-
kest, zo vreest men bij de
gemeente Maastricht.

Tijdens de zitting bij de Raad van
State had Maasdok gezegd dat er
geen andere lassers te vinden wa-
ren, maar de Raad van State oor-
deelt dat Maasdok in een te laat
stadium bij het Arbeidsbureau
heeft gemeld op zoek te zijn naar
personeel.
„Als de vacatures tijdig waren ge-
meld, zou waarschijnlijk van vol-
doened personeelsaanbod zijn
gebleken," zegt de Raad van State
in de uitspraak.

Leenders betwijfelt dat en ziet
liever een analyse van mogelij-
ke oorzaken waarop een ver-
antwoord cultuurbeleid geba-
seerd kan worden. En wat

Redder Glasmy
heeft afgehaakt

Schuld van vijftien miljoen

DOOR PETER BRUIJNS te betalen en omdat volgens Klm
kers de klanten niet afhaken.

[ Van onze Haagse redacteur
IJ-N HAAG - Ook de CDA-

tpctie in de Tweede Kamer
dt dat de drastische bezui-

,~ing die minister d'Ancona
Pi WVC in het Limburgse,e-2ijnswerk wil doorvoeren,

J°et worden verzacht. Dat is
3- verrassende uitkomst van
-itflitiek overleg gisteren in
'en Haag. Tijdens de algeme-
j- beschouwingen liet fractie-
Porzitter Brinkman nog we-
J|* akkoord te gaan met de
:^orstellen van de bewinds-
jPuw, mits Limburg op het
j-bied van de wegenaanleg
PU worden gecompenseerd.

Akmati gaat nu echter niet zover
T zijn collega bij de PvdA, Thijs
ljó-tgens. Die wees afgelopen
ii{**uidag de voorliggende plannen6,1 d'Anconavierkant van de hand.

pi breed samengestelde delegatie
£ Limburg, bestaande uit verte-

kflwoordigers van provinciebe-
-jP'Ur en sociale partners, probeerde
'stèren tijdens een gesprek met
ió*tgens enBrinkman aan te tonenjjt de rrjksbezuingingen Limburg
J} vooral de Oostelijke Mijnstreek

zwaar treffen. Gouver-
£*"* Mastenbroek denkt dat die
J°°dschap goed is overgekomen.

(ADVERTENTIE)

NAF NAF
MEXX
IKKS
KIEKEBOE
BEST COMPANY etc.

kindermode
Winkelcentrum „de Parel" Brunssum

Klinkers weet nog niet wat de con-
sequenties zullen zijn voor het per-
soneel. Bij Glasmy werken op het
ogenblik 142 mensen. Klinkers:

HEERLEN - Directeur Joep Klin-
kers van Glasmy in Heerlen heeft
onderhandelingen met een Engels
bedrijf op het laatste moment zien
mislukken. Het Engelse concern
had de schuld van het Heerlense
bedrijf willen overnemen in ruil
voor een deelbelang in Glasmy.
Klinkers is nu op zoek naar andere
belangstellenden.

„We hebben het druk genoeg. De
produktie is in volle gang." Wel zijn
vijf mensen van het groothandels-
bedrijf naar huis gestuurd omdat
die op het ogenblik weinig te doen
hebben.Glasmy in Heerlen heeft een schuld

van ongeveer 15 miljoen gulden. De
fiscus heeft nog 750.000 gulden te
vorderen en de bedrijfsvereniging 3
ton. Vandaag behandelt de recht-
bank in Maastricht de aanvraag van
het bedrijf voor uitstel van betaling.
Met name in de groothandelsactivi-
teiten van Glasmy is de klad geko-
men, volgens de directie door hoge-
re inkoopprijzen in Oost-Europa en
door heviger concurrentie. De pro-
blemen zijn ontstaan na de overna-
me van de veel grotere Glasmaat-
schappij Leufkens enkele jaren
geleden. De produktie van dubbel-
glas en plastics verloopt volgens
Klinkers nog steeds voorspoedig.

Uitstel
Bij de rechtbank is uitstel van beta-
ling aangevraagd voor de belang-
rijkste BV's: Delta Supplies BV,
Glasmy BV en de bedrijven die be-
horen tot Glasmy Holding BV,
namelijk GML Beheer BV en Glas-
bouw Heerlen BV.

. (ADVERTENTIE)

Harlekijn's
Dabyland

FlT!3d;lJ:M*.l'i.H*J*<i*l>jMt'/W!*U

Nu zeer ruime keus in:

Kouvendersiraai mi, Hoensbroek Tel 045-221263.

Financiële steun:
voor koempels

Van onze verslaggever

HEERLEN - Voor de door vroegtijj
dige sluiting getroffen kolenmijrt
Sophia-Jacoba kondigde minister
president van Noordrijn Westfalen;
Johannes Rau, gisterenin Bonn een
notitie aan onder de naam 'Konzept
2000' dat de sociaal/economische
toekomst in de regio veilig moet
stellen.

Bovendien heeft de regering tot
1995 een steun van twee miljard
mark toegezegd aan alle gebiederj
die economisch worden getroffen
als gevolg van het inkrimpenvan d«§
kolenproduktie in Duitsland.
Rau noemt de afspraken aan hei
kolenfront tussen Bonn en de deel*
staten een 'deugdelijk compromis»
„Er is geen reden tot juigen, maaf
de voornaamste eis om een levens»
vatbare mijnbouwveilig te stellen is
gerealiseerd", aldus Rau.

Voorlopig gaat de glasproduktie ge-
woon door, omdat de huisbankier
bereid is de ingekochte materialen

minister Van den Broek en Lord
Carrington om de vrede in Joe-
goslavië te herstellen maar hij
verwacht dat de wapens slechts
kort zullen zwijgen als Kosovo
geen aparte status krijgt. „Ik
voorspel dan een nieuwe oorlog,
want de Albanezen in Kosovo
zullen nooit accepteren dat ze
deel uitmaken van Servië", aldus
Lapaja.

Albanese hongerstakers
AZC Echt vastberaden

Directie grijpt niet in, ondanks politiek karakter

Alternatieven
}**een al de ingreep van d'Ancona
:P vanaf 1993 de PNL-subsidies te.^eindigen (een bezuiniging van 34
:3oen jaarlijks), kost 600 arbeids-
plaatsen. Brinkman verklaarde na
["loop dat in de gesprekken die de,r°vincie de komende maand nog

L°e*t met WVC over de bezuinigin-
*ft. drie mogelijke alternatieven!-°°r de ingreep van d'Ancona op
?Jel moeten komen.
* de PNL-subsidies worden gefa-
?rd afgebouwd, of de provincie

['Jgt een afkoopsom, of WVC be-eedt ter compensatie meer geld
I "j! cultuur in Limburg (uit de mid-den voor de Randstad). Wöltgens

' 6de deze alternatieven, die de pijn,;eti stuk moeten verzachten, maan-
),aS al op tafel. Brinkman kan mete?e mogelijke oplossingen leven,
Jaar wil niet van 'eisen' spreken.,et CDA heeft zich gebonden aan

| e bezuinigingen in de tussenba-j^s, zo liet hij weten. Brinkman en
, °ltgens zijn van mening dat het
Je*d voor de verzachting van de in-
'reep binnen de WVC-begrotingn°et worden gezocht.
*.gouverneur Mastenbroek, voorzit-
j.rvan de Limburgse delegatie, liet

weten bereid te zijn totPen en reëel overleg over de 'wijze
;h termijn' van de WVC-bezuinigin-
'eft indien die niet helemaal van'el kunnen.

p,e fractievoorzitters van CDA en
i/dA zullen verder staatssecretaris
i van Rooy van Economi-

Zaken als coördinerend be-
i voor het regionaal

eleid verzoeken, nog eens de de-
p*"tementen langs te gaan waar
,ezuinigingen voor Limburg wor-
,ei doorgevoerd of mogelijk opï^stzijn.

ken. De hongerstaking wordt
gesteund door nog vijf andere
Kosovo-Albanezen in Echt. De
directie hanteert de richtlijn dat
politieke acties taboe zijn in het
centrum. „We kunnen hen ech-
ter niet dwingen te eten", aldus
Havenith.

ning wordt gehouden met
Kosovo. De leiding van het
AZC onderneemt voorals-
nog geen actie tegen de drie
studenten. Pas als het leidt
tot onrust in het centrum
zal de directie ingrijpen.

Ongeveer een maand geleden
werd er een eigen regering ge-
vormd in Kosovo. Enkele jaren
geleden beschikte Kosovo als
provincie van de Joegoslavische
deelrepubliek Servië over een
bepaalde mate van autonomie.
Daaraan werd door Servië twee
jaar geleden hardhandig een ein-
de gemaakt. Kosovo dat twee
miljoen inwoners telt wordt voor
negentig procent bewoond door
Albanezen.Zegsman Bujar Lepaja (25) en

zijn twee companen Agim Vese-
laj (21) en Isuf Xhemajli (24) zijn
vastberaden de hongerstaking
vol te houden totdat Kosovo ook
als volwaardig partner bij de vre-
desbesprekingen wordt betrok-
ken. Lepaja heeft alle lof voor

Het nieuws van de hongersta-
king in Echt was gisteravond al
doorgedrongen tot hun thuis-
land zoals bleek uit een opgeno-
men uitzending van radio Za-
greb.

Daarvan is tot dusverre niets ge-
bleken volgens directeur Bert
Havenith. Hoewel er zich ook
Serviërs en Kroaten in het cen-
trum bevinden is er van de span-
ningen die in het thuisland Joe-
goslavië voor wereldnieuws
zorgen in het AZC niets te mer-

ECHT - Het is niet uitge-
sloten dat zich enkele sym-
patisanten in het asielzoe-
kersopvangcentrum Echt
(AZC) aansluiten bij de drie
Albanezen uit de Servische
provincie Kosovo die dins-
dag in hongerstaking zijn
gegaan. Met hun daad wil
het trio afdwingen dat de
Europese Gemeenschap
Kosovo als een onafhanke-
lijke republiek erkent en
dat tijdens de vredesbespre-
kingen in Joegoslavië reke-

pikte de minister niet. „Niet alleen
is in het verleden over een tijdspad
en instrumenten gesproken, maar
ook over de doelstellingen. En die
staan voorop. Als instrumenten en
tijdspad moeten worden aangepast
om die doelstellingen te halen, past
het niet om de overheid een derge-
lijk etiketje op te plakken."

Bukman bestrijdt
onbetrouwbaarheid

van de overheid Omdat de beoogde doelstellingen
dreigen niet te worden gehaald,
kwam minister Bukman op Prins-
jesdag met een drietal aanvullende
voorstellen. Hij wil de onbenutte
mestrechten opschorten, de grond-
gebonden mestrechten verlagen en
in gebieden met een mesttekort en
eindnormen versneld invoeren.

Zijn voorganger, Drs Gerrit Braks,
had eind 1986, bij de vaststelling
van mestrechten, beloofd dat aan
die rechten niet zou worden ge-
tornd, ook al zouden de quota niet

Milieu

De kwalifikatie 'onbetrouwbaar

In feite worden daarmee degenen,
die het milieu minder belastten, ge-
straft in plaats van beloond zo heet-
te het in de motie die de Kring
Weert van de LLTB indiende en
waarin handhaving van een gefa-
seerd mestbeleid wordt gepleit.

Van onze verslaggever
VENLO - De minister van land-
bouw, natuurbeheer en visserij, Drs
Piet Bukman, heeft gisteren tijdens
de algemene vergadering van de
Limburgse Land- en Tuinbouw-
bond in de Maaspoort te Venlo be-
streden dat de overheid een 'onbe-
trouwbaar partner' zou zijn, zoals in
recente discussies over de voorge-
stelde aanscherping van de mestre-
gelgeving en in een motie van af-
keuring van de Kring Weert van de
LLTB was gesteld.

optimaal worden benut,
Wie schetst de verbazing van de
veehouders dat minister Bukman in
zijn landbouwbegroting, dievolgen-
de week in deTweedeKamer wordt
behandeld, voorstelt om de onbe-
nutte (latente) mestproduktierech-
ten op te schorten.

Het Landbouwschap kwam dins-
dag met een alternatiefplan. Aange-
zien het mestprobleem een minera-
lenprobleem is, zouden de minera-
lengehaltes in de mest door middel
van moderne veevoedertechnieken
moeten worden teruggedrongen, zo
vindt het schap. Het stelt daarom
voor om de verantwoordelijkheid
voor een efficiënter mineralenbe-
heer bij de individuele boer te leg-
gen en de mineralenboekhouding
reeds in 1993, twee jaar eerder dan
is afgesproken, in te voeren.

" Drie jeugdige Kosovo-Albanezen zijn deze week in het asielzoekersopvangcentrum te Echt om politieke redenen in
hongerstaking gegaan. Erkenningvan een onafhankelijke republiek Kosovo is hun voornaamste motief.

Foto: JAN-PAULKUIT

(ADVERTENTIE)

HOENS
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Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produktenvoor
industrieen bouwwereld

(ADVERTENTIE)
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'Randstad krijgt voorkeursbehandeling

Maastrichts protest tegen
beleidsplannen d'Ancona
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In allerust en zoals hij zelf voor ogen had is temidden van zijn kinderen
overleden

Math. Lejeune
in leven echtgenoot van

Tine Ascherl
pappa werd 81 jaar.

Bergeyk: Ineke
Velddriel: Els en Piet

Bart en Demphy
Margriet

Teteringen: MajaenRolf
Gitte, Rutger

Kerkrade: Ankie en Bert
Geleen: Margriet en Pieter

Teteringen: Mat en Ina
Maartje, Winnie

12 november 1991
Dr. Nolenslaan 38, 6162 EX Geleen
De uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 16 november a.s. om
13.30uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus PatersKarmelieten Rijks-
weg Noord te Geleen waarna aansluitend de crematie zal plaatshebben in
het crematorium Nedermaas Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de crematieplechtigheid.
U kunt afscheid van pappa nemen in het mortuarium van het Maasland-
ziekenhuis Barbarastraat 1 te Geleen dagelijksvan 17.30 tot 18.30 uur.

Wegens overlijden is onze zaak

Woninginrichting
Wolshop Bert Keulen

Einderstraat 93 te Kerkrade
tot en maandag 16 november

gesloten.

tNa alle fijne jaren die gekenmerkt werden door eenvoud, goed-
heid, bezorgdheid en liefde, is van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, moeder en onze „ommi"

Greetje Schneider
* 17 maart 1916 t 11 november 1991

echtgenote van

Bèr Hennekens
Spaubeek: H.R. Hennekens

R.J. Hennekens
J.B.M.Van Caldenborgh

London: Suzanne Hennekens
Sino van Spangenberg

Rijsoord: Kay Hennekens
Helen Hennekens-van Nes
Familie Schneider
Familie Hennekens

Spaubeek
Oude Kerk 9, 6176 AT Spaubeek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 16 novem-
ber a.s. om 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Spaubeek, waarna cre-
matie zal plaatsvinden om 12.30 uur in hét crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren.
„Ommi" is opgebaard in het mortuarium van Dela, Vouershof 1 te Ge-
leen. Bezoektijd dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, gelieve u deze annonce als
zodanig te beschouwen.

.fiegene, die ik kwaad eens deed, wü mij vergeven.
Degene, die ik goed eens deed, wil mij niet vergeten".

Wij willen graag iedereen bedanken voor de belangstelling en het mede-
leven tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze vader,
schoonvader en opa

Jan Goosen
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 16 november a.s.
om 19.00 uur in de dekenalekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg.

Zijn kinderen en kleinkinderen
November 1991

Op 17november is het een jaargeleden dat wij afscheid moesten nemen
van haar dieons zo dierbaarwas, mijn echtgenote, onze moeder en groot-
moeder

Josephina
Conjaerts-Delahaye

De eerste jaardienst zal plaatsvinden op zaterdag 16 november om 19.00
uur in de parochiekerk van de H. Bernardus te Übachsberg.

W.H. Conjaerts
kinderen en kleinkinderen

t Pierre Janssen, 81
jaar, echtgenoot

van Henriette Daut-
zenbesg, Bergstraat
27, 6049 ET Herten.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 15
november om 10.30
uur in de parochie-
kerk van de H. Mi-
chael te Herten.
4* Sef Bruijnen, 66' jaar, echtgenoot
van Nora Huyben,
Leetgensstraat 14,
6071 VT Swalmen. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 15
november om 11.00
uur in de parochie-
kerk van het Woord
Gods te Swalmen.

deFamilie-
Opticien

vanHartje
Hoensbroek
Bij Lemmens weet je niet

wat je ziet,
zóveel brilmonturen,
zóveel keus voor

: de hele familie.
Een pracht van 'n
najaarscollectie,

voor iedereen de bril
die perfect staat.

Brillenspecialist

Kouvenderstraat 53
Hoensbroek

Telefoon 045-211939

DE MODESPECIAALZAAK VOOR 3 GENERATIES

JONG EN VLOT CHIQUE EN JEUGDIG KLASSIEK

20-50% KORTING op een gedeelte van de kollektie! j
flffVl Deze aktie is geldig van heden t/m za.
T^f%/«.f 23 november '91Blemevensjdames Alles in de maten 38 t/m 52
mode t^wSmUMutVGEIU Panneslagerstraat 15, Simpelveld, tel. 045-442496

Dankbetuiging
Diep getroffen door de overweldigende bewijzen
van uw hartelijke deelneming bij het afscheid van
mijn lieve man, vader en grootvader, betuigen wij
u langs deze weg onze welgemeende dank.
Wij hebben in uw vriendschap de troost kunnen
vinden om de toekomst met vertrouwen tegemoet
te mogen zien.

Maria Martens-Hex
Kinderen Martens en
kleinkinderen

Sittard, november 1991
Kleine Steeg 38,
6131 KS Sittard
De plechtige zeswekendienst ter intentievan Sjeng
zal worden opgedragen op zaterdag 16 november
as. om 18.00 uur in de dekenalekerk van de H. Pe-
trus (grote kerk) te Sittard.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven bij het overlij-
den en de crematie van mijn man, onze vader en
opa

Gerrit Moest
zeggen wij u allen zonder uitzondering hartelijk
dank.

Annie Moest-Peerboom
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 17 november a.s. om 10.30 uur in de Pau-
luskerk, De Wieer, Heerlerheide.

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

Lies Vromen-Hamers
zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Hoensbroek, november 1991
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 16 november a.s. om 19.00 uur in de St.
Josephkerk te Hoensbroek-Passart.

De plechtige eerste jaardienst voor onze on-
vergetelijke moeder, groot- en overgrootmoe-
der

Maria Hubertina
Gillissen-Offermans

zal worden gehouden op zaterdag 16 novem-
ber a.s. om 19.00 uur in de H. Hartparochie te
Nieuwenhagerheide.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

Landgraaf, november 1991

Dankbetuiging
Zoveel mensen in de kerk, zoveel brieven en blo*
men waren voor ons een teken van vriendscha!«—
Het heeft onk getroost in de moeilijkeuren dat * p—
afscheid moesten nemen van

Hein Borghans
Hiervoor onze hartelijke dank.

M. Borghans-Theunissen
Kinderen en
kleinkinderen

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 16 n*
vember 1991 om 19.00 uur in de parochiekerk val
H. Familie te Landgraaf.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk jj
bedanken voor het medeleven en de belangstellW
ondervonden bij het overlijden en de begrafem1

van onze lieve vrouw en moeder

Martha
Geurts-Smeets

betuigen wij onze oprechte dank.
J. Geurts
en kinderen

De zeswekendienst zal gehoudenworden op zater
dag 16 november om 19.00 uur in de parochiekerk
van de H. Theresia te Ransdaal.

. :■■
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Wil je niet iedere dag hetzelfde gezicht in de Want wie bij ons een bril koopt, krijgt een ■"■b****"^" "^^■^«W BJ^ ■spiegel zien, dan is dit je kans! Stap gewoon tweede bril gratis*, inclusief glazen. EZ^ I L^^B
even bij Pearle binnen en zoek een mooie bril uit. Overigens geldtvoor beide brillen de unieke | WAAD )M TVA/CCnC I
Niet zo moeilijk, want je vindt er een enorme snelle service, de onvoorwaardelijke garantie en j . *^w\ * -t-i /■"«
collectie kwaliteitsmonturen, waaronder hetprofessionele advies van de Pearle opticien. !KK Cl KA IS 'de internationale topmerken in vele prijsklassen. Want daar moet jezijn voor de vele gratisextra's,... , . u I * Met deze bon krijg jebii aankoop van een I .Met ons aanbod kun je jezelfs I «j^^^i bijvoorbeeld als je gratis en twee i.. . ... , ' .., |

" ' W Ë bril een tweede bril gratis.Ditaanbod isgeldig
twee brillen veroorloven, zodat je W^ Wj fygJM maanden lanS contactlenzen wilt j |n iedere Pear|e . of Pear|e Express winke|( 'er met de ene heel anders uitziet r^T „/„/.LX J proberen.Knipsneldebonuit.want | waarje tevens de exacte voorwaarden vindt. "^dan met de andere. vMmm\Ê!ÊMMJtm\ I we zien je graag bij ons in de winkel. I !".üs_l
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Beek (verbouwd, en vanaf morgen weer open), In de Makado (ingang Oost) " Heerlen, Geleenstraat 15
Maastricht, Vrijthof 16a " Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH)
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Katten moeten aan eenriempje uitgelaten worden.
Tussen de middag moeten de ambtenaren een

stilte-uurtje houden. Vuilniszakkenkosten hier ’2,20
per stuk. Het gemeentebestuur, zich woest ergerend

over de enorme hoeveelheid direct mail, laat. anti-reclamestickers drukken. In het centrum staan
allerlei splinternieuwe, modernekunstwerken.

Burgers moeten hun huisvuil gescheiden verzamelen.
Eenmaal per kwartaal moeten zij het chemisch afval

naar een chemocar brengen. Eenmaal per maand
moet het oud papier naar een container. Plantsoenen
worden niet meer door ambtenaren onderhouden.
Ook de koffiejuffrouw in het gemeentehuis is geen

ambtenaar meer. Het gemeentehuisheeft een
gedaantewisselingondergaan. Evenals, overigens,

het hele dorpscentrum. Volgens de bewoners is zelfs
het hele innerlijk en uiterlijk van het dorp veranderd.
Het gebeurtniet vaak dat een gemeente zo vaak en

op zulke verschillende manieren 'in het nieuws'
komt. Wat is dit voor dorp?

Op zoek naar de koning van Beesel.

Vooruitstrevende beleidsmaatregelen in kleine gemeente

Is Beesel trendsetter
of een buitenbeentje?

DOOR LAURENS HARTAAAN

bioscopen
HEERLEN

iRoyal: Thelma and Louise, do, 18.15 en 20.30 uur. Rivoli: Spy-: maker; the secret life of lan Fle-
[ ming, do 18.45 en 20.45 uur.

Maxim: Out for justice, dag.| 18.45 en 20.45 uur. H5: Termina-
j tor 2, dag. 14.30 18 en 21 uur.
I Robin Hood; prince of thieves,
| dag. 14 18.15 en 21.15 uur. Inten-| sive Care, dag. 14 19 en 21.15
| uur. Another You, dag. 19 en

21.30 uur, do ook 14 uur. The na-
I ked gun 2 1/2, dag. 19 en 21.15
i uur, do ook 14 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag. j18.30en 21.15 uur. Dying young, 'dag. 18.30 en 21.15 uur. Stanno |
tutti bene, dag. 18.30 en 21.15
uur. Intensive care, dag. 18.30|
uur. Dances with wolves, dag.
20.30 uur. Ciné-K: Prospero's j
books, dag. 21 uur. Cinema-,
Palace: Terminator 2, dag. 20.30 j
uur. Robin Hood; prince of thie- j
ves, dag. 20.45 uur. AnotherYou, l
dag. 19.15 en 21.30 uur.Lumière: j
Teorema, do 20 uur. 40m2 .
Deutschland, dag. 21 uur. De I
Provincie, do 22 uur.

GELEEN
Roxy: Robin Hood; prince of j
thieves, dag. 20.30 uur. Studio "Anders: Dying young, dag. 20.30|
uur.
J

SITTARD
1Forum: Terminator 2, dag. 20.30\: uur. Not without my daughter, \\ dag. 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Terminator \2, dag. 20.30 uur. The naked gun ■2 1/2, dag. 20.30 uur.

ROERMOND
; Royal: Switch, do 20.30 uur. j

Royaline: Terminator 2, dag. ': 20.30 uur. j
[ -

in de theaters

HEERLEN:
- do. 14/11: 'The Tour de Force', show
van Wall Street Crash.
- vr. 15/11 en za 16/11: speelgroep
Expressie met 'Liefde half om half
(20.30 uur).
- za. 16/11: Koninklijk Concertgebou-
workest onder leiding van Wolfgang
Sawallisch.- zo. 17/11: Studium Chorale met
'Volksmuziek, kunstmuziek'? (15
uur).
- zo. 17/11: The Ramblers.
- ma. 18/11: het Nationale Toneel met
de voorstelling 'Een ideale echtge-
noot', society-komedie van Oscar Wil-
de.
- di. 19/11: Tineke Schouten met ]
'Tien maal tien.
- wo. 20/11: Opera Forum brengt 'La 'Clemenza di Tito', opera van Mozart.

KERKRADE:
- do. 14/11: Kammerorchester C. j
Ph.E. Bach onder leiding van Hart-
mund Haenchen.- do. 14/11*. La Traviata van Verdi,
uitgevoerd door de Poolse Staatsope- -ra.
- vr. 15/11: lichte muziekavond met |
US Airforce Band Europe, salonor- "kest Rouge en jazzorkest Minor JSwing. , .- vr. 15/11 en za. 16/11: toneelvereni- «
ging Excelsior brengt de dialectvoor- Jstelling 'Sjies in de boks.- za. 16/11: wedstrijd concertafdeling I
fanfare-orkesten in samenwerking
met de Limburgse Bond van Muziek-
gezelschappen (18 uur).
- zo. 17/11: wedstrijd concertafdeling
harmonie-orkesten in samenwerking
met de Limburgse Bond van Muziek-
gezelschappen (16 uur).- ma. 18/11: concert Lenny Kravitz (
(19.30 uur).

MAASTRICHT:
- do. 14/11: Cabarestafette, cabaret
van Hester Macander, Lebbis en
Janssen, Zindroom. ,- vr. 15/11: 'Vijf hoog het raam uit',
klucht van John Lanting's door thea-
ter van de Lach.
- vr. 15/11 en za. 16/11: Amsterdams
Kleinkunst Festival met diverse ar-
tiesten (23 uur).- za. 1(5/11: 'n Goed Hoofd, muziek-
theater Orkater.- di. 19/11: kamermuziek door Rei-
zend Muziekgezelschap, met werkvan Mozart, Debussy, Brahms.- wo. 20/11: 'De stem van het water',
een toneelstuk door Theater van het 'Oosten.

SITTARD:
- vr. 15/11: 'Don Chaöt en de foute j
architekt', cabaretprogramma van
Bert Visscher.- za. 16/11: Toonkunstkoor Geleen .
met medewerking van Eindhovens
Oratorium.
- zo. 17/11: 'Marotte soiree met An-
dré', opening carnavalsseizoen door
het Maastrichts Salon Orkest (21 uur).- di. 19/11: blaaskwintet 'Taffanel'.- wo. 20/11: Franz Lehar Gala 'ach,
diese Frauen...!' galavoorstelling door
Operettetheater Nova Scena Bratisla-
va.

ROERMONO:
- do. 14/11: 'Een ideale echtgenoot',
van Oscar Wilde door het Nationale
Toneel.
- vr. 15/11: Limburgs Symphonie Or-
kest met dirigent Salvador Mas Con-
de en de solist Armin Rosin, trombo-
ne.
- za. 16/11:Belcanto Concert door het
Roermonds kamerorkest.- di. 19/11: 'Tsjechov', musical van
Robert Long en Dimitri Frenkel
Frank.

WEERT:
- wo. 20/11: Frank Roemers danst en
speelt 'Dans uit de brievenbus', een
theatervoorstelling voor kinderen van
4-8 jaar (14.30 uur).- wo. 20/11: kamermuziek gespeeld
door het Parc-Quartet (20.15 uur).

AKEN:
- do. 14/11: Limburgs Symphonie or-
kest met dirigent Salvador Mas Con-
de en solist Armin Rosin, trombone.- vr. 15/11: de musical 'La cage atix
folies' (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen jalle voorstellingen om 20.00 uur.

ze nu ook officieel doen met dat
stilte-uur!" Een uurtje dus om
erachter te komen wie de koning
van Beesel is. Een willekeurige
voorbijganger: „Nuytens? *Die
komt hier al ons geld opmaken
en gaat dan weer weg naar een
andere gemeente. Als hij ons
geld nu eens niet uitgaf aan al
die belachelijke kunstwerken
dan kon hij zelf die dure vuilnis-
zakken betalen." Een meeluiste-
rende middenstander: „ledereen
weet dat hij zich graag in de pic-
ture werkt. Hij gebruikt Beesel
als sprinplank voor een burge-
meesterspost inRoermond." Een
klant van de bakker vraagt zich
vrolijk af: „Ziet U mij al wande-
len met mijn bouvier en de Sia-
mees daarachter?"

" Loco-burgemeester van Dijk-Theunissen en secretarisvan der Linden in de splinternieuwe, zeer moderne vergaderzaal
van Beesel. Foto. JAN pAUL KUIT

BEESEL - Niets wijst erop dat
dit gehucht, met een inwonertal
van 2800 zielen de voorbeeldige
milieubewuste gemeente is waar
zoveel over geschreven is. Het
raadhuis van Beesel is een pitto-
resk antiek gebouwtje met een
grote voordeur waar een stenen
trap van twee kanten naartoe
leidt. Niet direct een plek van
Waaruit al de vooruitstrevende
beleidsmaatregelen genomen
Worden. Een korte klim leert dat
dit inderdaad niet het geval kan
zijn. Het pand is verlaten. En wel
sinds 1920, want het eigenlijke
gemeentehuis van Beesel ligt in
Reuver. En de eigenlijke 'voor-
beeldgemeente' is dan ook Reu-
Ver. Een historische samenloop
van omstandigheden.
Reuver ligt 5 kilomer verderop,
langs de spoorlijn en de Rijks-
weg Nijmegen-Venlo-Roermond.
Hier wonen ruim 10.000 inwo-
ners. Het zeer moderne en geor-
dende centrum doet vermoeden
dat van hieruit de geruchtma-
kende beslissingen worden ge-
nomen.

Ze willen van deze gemeente een
voorbeeldgemeente maken, daar
zijn wij de dupe van. Vuilniszak-
ken, chemokarren, kunstwer-
ken, waarom nu juist in Beesel?
Maar we wennen er wel aan.
Over een jaar zijn we er mis-
schien wel blij om."

En de koning van Beesel? De
burgemeester ligt thuis, evenals
zijn mooie voorbeeldgemeente,
te herstellen van een operatieve
ingreep.

dan ook in Nederland. Ik weet
niet hoe dat komt. Misschien zijn
we wel gezonder."

eigenlijke werk. Met zo weinig
personeel als mogelijk proberen
we een zo hoog mogelijk rende-
ment te halen."

De wethoudervan sociale zaken:
„De pers overdrijft schromelijk.
Dat iedereen zijn vuilniszakken
naar een naburig dorp zou bren-
gen of zou verbranden. Dat is
nonsens. Het is een soort ge-
woonte dat de pers al onze mi-

Kapotschrijven

Het is duidelijk dat het beleid
weinig weerslag vindt bij de be-
volking. De hoogste tijd om een
lichtje te gaan opsteken in het
gemeentehuis. Loco-burgemees-
ter, tevens wethouder, mevrouw
van Dijk-Theunissen en secreta-
ris van der Linden zitten klaar
met koffie. De secretaris: „Het is
niet erg leuk dat de dorpelingen
er zo over denken. Wij voeren
een duidelijk kwaliteitsbeleid.
Wij hebben de indruk dat wij een
klasse apart zijn. En dat zijn niet
alleen maar woorden. We wer-
ken de laatste tijd ook veel effec-
tiever. We zijn ons bij allerlei
zaken gaan afvragen of het een
taak van de gemeente is. Zoniet
dan stoten we het af zodat we
ons kunnen concentreren op het

Stilte-uur
Het is twee uur in de middag.
Nog snel even een kopje koffie.
De uitbaatster van de cafetaria:
>;Moet U naar het gemeentehuis,
dan zou ik nog maar even een
ommetje maken want die lui sla-
pen nog tot drie uur. Dat mogen

Te goed
Terug in de buitenlucht een ge-
sprek met een kritische inwoner:
„De bevolking moet gewoon
wennen aan dit zakelijke be-
stuur. Dat soort initiatieven zijn
hier nooit gebruikelijk geweest.
Eigenlijk zijn ze te goed bezig.

lieumaatregelen kapotschrijft.
Wij voeren het nationaal milieu-
beleid uit en gaan zelfs nog een
stap verder. lemand moet toch
beginnen de afvalstroom in de
dammen?"
„We moeten nog zoveel doen. We
moeten bijvoorbeeld de commu-
nicatie met de burgers verbete-
ren, maar belangrijker nog op
het moment is het bejaardente-
huis. Daar is grote behoefte aan.
Het percentage mensen ouder
dan 65 is hier groter dan waar

CDA wil meer steun
aan 'zuidelijken'

Droogte mogelijk oorzaak verslechtering
Bossen minder vitaal

is er 'zorgwekkend' aan toe. Dat
blijkt uit een onderzoek van het mi-
nisterie dat woensdag is versche-
nen.

gevarenzone dreigen te komen.
Weinig vitaal is 14,7 procent van de
bossen; deze bevinden zich al in de
gevarenzone. Ten dode opgeschre-
ven („niet vitaal") is 3,1 procent. Die
bossen zijn alleen te redden als er
snel iets verbetert.

„Als blijkt dat de droogte inderdaad«ie oorzaak is van de verslechtering
van de Limburgse bossen, dan her-
stellen de bossen zich vanzelf weer
als we een jaar met meer neerslag
krijgen," benadrukken de onderzoe-
kers.

Tot nu toe behoorden de Limburgse
bossen altijd tot de meest vitale van
Nederland. Vorig jaarkonden ze de
vergelijking met de bossen in de
rest van het land nog met glans
doorstaan.

Uit het onderzoek blijkt dat 52 pro-
cent van de onderzochte bossen vi-
taal is. Als „minder vitaal" moet
30,2 procent worden aangemerkt.
Dat betekent dat deze bossen in de

PEN HAAG - De vitaliteit van de
"Ossen in Limburg is achteruit ge-
Saan. Volgens een woordvoerster
»*n het ministerie van Landbouw,
Visserij en Natuurbeheer komt dit

dg slechte toestand van de gro-e den, die in Limburgse bosseneelvuldig voorkomt. Waarom de
Srove den zo sterk in kwaliteit ach-
*ruit is gegaan, valt nog niet te zeg-
*>ei. Er bestaat slechts een sterk, errnoeden. De onderzoekers den-
fel dat er een relatie is met de aan-houdende droogte van het afgelo-
j^tt jaar. Vooral in het zuidoostenan het land is zeer weinig neerslag

J-'e toestand van de Nederlandsepossen is sinds vorig jaar echter
Rauwelijks veranderd. Het aantal
D°ssen dat er slechtvoorstaat is met

* Procent gedaald, maar het aantal
v*tale bossen is met 0,5 procent af-genomen. Een vijfde van de bossen

Met de bossen van de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumne-
ten blijkt het overigens wat beter te
gaan, zo blijkt uit een vitaliteitson-
derzoek van de vereniging. Dat dit
onderzoek een wat positievere uit-
komst heeft dan dat van het minis-
terie, komt doordat Natuurmonu-
menten alleen de toestand van beuk
en eik heeft onderzocht. De grove
den, die 40 procent van het bosa-
reaal uitmaakt, is buiten beschou-
wing gebleven, en deze boomsoort
staat er juist slecht voor.

Buitenlucht

officiële mededeling
Gemeente Beek

OPENBARE BEKENDMAKING
DE BURGEMEESTER VAN DE GE-
MEENTE BEEK (L.)
maakt ter voldoening aan het bepaal-
de in de artikelen 28, lid 6, en 31 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend dat het Kollege van Gedepu-
teerde Staten van Limburg bij besluit
van 22 oktober 1991, nr. 91/37740 R,
heeft goedgekeurd het bij besluit van
de raad der gemeente Beek (L.) d.d. 13
juni 1991 vastgestelde bestemmings-
plan 'Looiwinkel', en daarbij bepaald
heeft dat vermeld goedkeuringsbe-
sluit onherroepelijk is, hetgeen impli-
ceert dat tegen de beslissing van het
Kollege van Gedeputeerde Staten
geen beroep mogelijk is.
Genoemd bestemmingsplan en het
besluit van Gedeputeerde Staten lig-
gen met ingangvan 15 november 1991
voor een ieder ter inzage ter gemeen-
tesekretarie, afdeling Grondgebiedza-
ken, sektorBouwen en Wonen (kamer
29), Raadhuisstraat 9.
Beek (L.), 14 november 1991

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

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - De CDA-fractie in de
Tweede Kamer wil dat het kabinet
meer steun geeft aan het streven
naar bestuurlijke samenwerking
tussen de driezuidelijke provincies,
Limburg, Zeeland en Noord-Bra-
bant. Dat zegt de woordvoerder
Economische Zaken van de fractie,
Joost van lersel. Ook het streven
van de drie zuidelijke provincies
naar verdergaande samenwerking
met Vlaanderen moet door hetkabi-
net volop ondersteund worden.

dit opzicht (en op het gebied van de
'mobiliteit', de infrastructuur) niet
alle aandacht op de Randstad moet
richten, zo maakte hij duidelijk tij-
dens de behandeling van de begro-
ting van Economische Zaken in de
TweedeKamer.

Van lersel wijst er op dat de inves-
teringen in de zuidelijke provincies
sterker toenemen dan in de Rand-
stad. Dat komt voor een belangrijk
deel door de aanwezigheid van het
in economisch opzicht florerende
Vlaanderen. Van lersel ziet dan ook
goede kansen voor de samenwer-
king in euregionaal verband.
Van lersel voelt overigens niets
voor een fusie van de drie zuidelijke
provincies en 'nieuwe bureaucra-
tie. De CDA-fractie wil volgens Van
lersel ook af van het idee 'dat je
overal geld naartoe moet sturen om
de economische structuur te ver-
sterken. Dat werkt eerder contra-
productief.
De drie zuidelijke provincies willen
overigens nauwer samenwerken op
het gebied van binnenlandse en
grensoverschrijdende aktiviteiten.

—
Voor al uw medeleven tijdens de ziekte en bij debegrafenis van

Karel Rademakers
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

W. Rademakers-Sniedt
kinderen en kleinkinderen

Schinveld, november 1991
L>e zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 17 november a.s. om 10.00 uur in de parochie-kerk van de H. Eligius te Schinveld.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot, onze vader en opa

Jaap van der Gulik
zal plaatshebben op zondag 17 november om 10.30uur in deSt. Pauluskerk te Heerlen-Noord.

Mevr. Ph. van der Gulik-Sommers
kinderen en kleinkinderen

In plaats van kaarten
t

Voor de door u betoonde blijken van deelneming
r rjj overnJden en de uitvaart van onze zeer ge-heide vriendin, moeder, dochter en zus "

Ria Vanderhoeven
betuigen wij onze oprechte dank.

Peter, Allan Eedelbloedt
Familie Vanderhoeven

-J*-' plechtigezeswekendienst zal gehoudenwordenop zondag 17 november a.s. om 10.00 uur in deKerk van St. Laurentius te Voerendaal

t Joseph Akkermans, oud 87 jaar, echtgenoot van
Maria Smeets. 6231 CP Meerssen, Montfortlaan

9. De eucharistieviering zal plaatsvinden vrijdag 15
november om 10.30 uur in de basiliek van het H.
Sacrament te Meerssen. Er is geen condoleren. 'tTheo van Hedel, oud 73 jaar, echtgenoot van Ti-

ny Schors. 6212 KA Maastricht," Mergelweg 13.
De uitvaartdienst en crematie hebben in besloten
familiekring plaatsgevonden.

BEDANKT
Pater Pio en mevrouw Trudy Gieben,
voor de geestelijke steun en hulp tij-
dens het ziekte- en genezingsproces.

Dank eveneens aan alle vrienden, fa-
milie en bekenden, die tijdens het ziek
zijn een belangrijke steun zijn geweest
en nog zullen zijn.

De groetjes

Dr. Hans Driessen

,(ADVERTENTIE)~
De

1 Industriële
! Dienstverlening
1 vanADB....

l\Tl 1 tnr°l" Industrieel-en zakelijk dienstverlenen |jj.^^.... INLI IIl\s L js een volwassen professie geworden.
-pi Mede dankzij de 'voortrekkersrol' vanLilf/"\ *f\/O/£} O

V 1-1 ondernemingendie zich
/PKerhPIQS specialiseerden in dezetak van BMuBS

dienstverlening. §ÉB
Kstl Lil \\^(X(XL t Met het oog op de toekomst en de steeds Hetbeheren, debeheersing en de

strenger wordende internationale besturing van kwaliteit,
kwaliteitseisen specificeert ADB haar Voor nu, en voor detoekomst,
industriële- en zakelijkediensten volgens
de nu erkendeEuropese ISO-9000 Opdrachtgevers diebetrouwbare
normen. dienstverlening essentieel vinden voor het
Deze ISO-normen hebben tot doelom de welslagen van hun onderneming doen er
'kwaliteitszorg' van produkten en diensten goed aan nu kontakt op te nemen met
te waarborgen. 'Kwaliteitszorg' het begrip ADB-Industriële- en Zakelijke
voor de jaren negentig. Deze jaren. Dienstverlening, Geleen.

M/M
Mauritslaan 111 Geinen JADBPostbus 62- 6160AB Geleen *■■■■■■

Telefoon 046-787777 .
f0x046-750m Synergie van Mensen en Middelen.
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Onze verkoopspecialisten
vreten nu al,

wat morgen aktueel is.
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Alles kan, maar het
gaat heel langzaam

DOOR GEERT DEKKER gulden spenderen, alleen omdat
het 'zo goed is voor het milieu.

MAASTRICHT - Terwijl de methoden er zijn om che-
misch afval op een volstrekt veilige manier tot nieuwe
grondstoffen te verwerken, blijven de Nederlanders maar
aarzelen en twijfelen. Het Maastrichtse ingenieursbureau
voor industrie en milieu, PBI, is ongeduldig. „Vanaf het
moment dat we een technisch en zakelijk goede oplossing
hebben gevonden, duurt het jaren voordat er sprake kan
zijn van exploitatie," zegt directeur Niël. „Het maken van
plannen gaat iedereen nog steeds uitstekend af, maar uit-
werken ho maar."

jaarwachten voordat een Milieu
Effect Rapportage is uitgevoerd.
Zon MER betekent over het al-
gemeen economisch een enorm
verlies."

del gelijkend goedje dat de meta-
len aan zich bindt.

toepassingen, maar op gerecy-
cled cadmium zitten niet veel
mensen te wachten," constateert
dr. Robert Bonn, medewerker
van PBI, die met zijn baas Niël
de activiteiten van PBI toelicht.
Niël is naast directeur ook hoog-
leraar milieutechnologie aan de
Technische Universiteit Eindho-
ven en heeft dan ook prof. dr ir
voor zijn naam staan.
Bonn: „Het verwerkbaar maken
van uit afval gedestilleerde zwa-
re metalen wordt door TNO ge-
daan, maar omdat zoiets tot voor
kort nog niet kon, is er geen
markt voor. Die stoffen worden
dus nog steeds opgeslagen."

„Maar het gaat maar moeilijk in
Nederland," zegt ook Robert
Bonn, „en het feit dat we in Lim-
burg zitten, helpt ons ook al niet
veel, terwijl hier dé milieupro-
blemen zich toch opstapelen.
Het lijkt erop dat men liever een.
bureau uit Rotterdam of des-
noods Japan in de hand neemt,
alleen omdat het ver weg is. Het
is toch een beetje vreemd dat
men vanuit Zwitserland en Zwe-
den met ons komt praten, terwijl

Limburgse partners de grens
over gaan."
De plannen van de Industrie-
bank LIOF, die een programma
opstelde voor de verwerking van
de reststoffen van de Limburgse
mijnindustrie, zijn echter wel-
kom, al is het volgens Niël wel
wat laat. Maar ook delen van de
zes resterende bergen mijnsteen
kunnen in de Luikse oven wor-
den gesmolten, zegt PBI. Bonn:
„De eerste grote Limburgse
smeltoven volgens ons procédé
komt er. Het is alleen de vraag
wanneer."

Smelten
Het vlaggeschip van PBI is het
smelten en zuiveren van reststof-
fen. In een proeffabriek in de
buurt van Luik staat een oven
die twee keer per jaargedurende
enkele maandeneen procédé uit-
test. Vlieg-assen van afvalver-
brandingsinstallaties of van ko-
lencentrales, slib uit waterzuive-
ringsinstallaties en baggerslib
worden op een bepaalde manier
verhit en weer gekoeld. Wat rest
is een steen die onder andere tot
cement verwerkt kan worden,
een potje met zware, giftige me-
talen (zoals cadmium en lood die
uit het gesmolten mengsel ont-
snappen) en een laag 'bezonken'
ijzer, koper, chroom en nikkel.
De metalen zijn geschikt voor
hergebruik.

Naast het smelten van slib en
vlieg-as (Bonn: „Het goorste spul
dat er is; daarzit alles in wat God
verboden heeft.") is PBI met
Rijkswaterstaat een samenwer-
king aangegaan voor het reini-
gen van met zware metalen ver-
vuilde grond, in het bijzonder
baggerslib. De grond wordt ge-
spoeld met een op een wasmid-

PBI voert een concurrentiestrijd
met de enige methode die op dit
moment in West-Europa op gro-
te schaal wordt toegepast om
van ongezonde troep af te ko-
men: storten. Storten in contai-
ners, in grindgaten, op stort-
plaatsen, in betonnen omhulsels
ofgewoonin de Maas. Maar stor-
ten heeft een nadeel: op een ge-
geven moment is alles volge-
stort.

Voor miljoenen tonnen afval
(ook reststoffen genoemd) moe-
ten andere oplossingen gevon-
den worden. De overheid heeft
al laten weten niet alles te kun-
nen en willen betalen, dus moet
er naar goed kapitalistisch ge-
bruik gezocht worden naar ren-
dabele verwerkingsmethoden.
Want als een bedrijf zijn reststof-
fen voor veertig gulden per ton
kwijt kan, zal het geen honderd

Verlies
Niël verwacht dat deeerste indu-
striële oven in België gebouwd
zal worden. „We kunnen daar ge-
woon terecht op het terrein van
de klant. Als je het in Nederland
na lange onderhandelingen eens
wordt, moetje sowieso nog twee„Voor de steen zijn er genoeg

Banenpool helpt langdurig
werklozen aan waardering

Maar het geld is voor veel banen-
poolers niet het belangrijkste,
zegt de 25-jarige dierenverzorgs-
ter Carmen Cremers uit Bruns-
sum. Ze werkt al vijf jaar op de
kinderboerderij in het Schutters-
park in haar woonplaats. Lange
tijd als vrijwilliger („dierenver-
zorgers kunnen overal aan de
slag - als vrijwilliger, nooit als
betaald werk"), sinds 1 augustus
in dienst van de Banenpool.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Verwar-
mingsmonteur Arno Erkens
(33) viel zeven jaar geleden
van een ladder: enkel ver-
brijzeld. Via de Ziektewet
kwam hij in de WAO te-
recht, werd 'afgeschat' op
'minder dan vijftien procent
arbeidsongeschiktheid. In
gewoon Nederlands: Er-
kens kreeg geen WAO-uit-
kering, maar belandde in de
bijstand. Sollicitaties
strandden op zijn chroni-
sche enkelblessure. Totdat
hij in juli als technisch me-
dewerker aan de slag kon
bij een grote onderwijsin-
stelling. De Banenpool, een
aanpak van langdurige
Werkloosheid, lijkt vruch-
ten af te werpen.
„Het beeld dat veel werkgevers
hebben van langdurigwerklozen
klopt niet", zegt Banenpool-con-
sulente Yvonne van Mourik. „Ze
zijn vaak erg gemotiveerd, maar
hebben soms wel tien jaar niet
gewerkt. De verandering naar
een full-time baan is dan wel erg
groot. Het is moeilijk om weer in
het ritme te komen. Dat vraagt
extra begeleiding."

Erkens is het er helemaal mee
eens. „Financieel ben ik er maar
een gulden of twintig op vooruit
gegaan. Maar wat ben ik blij dat
ik van de sociale dienst af ben.
Elke keer diebriefjes invullenen
praten over sollicitaties die tel-
kens weer niets opleveren..."

Waardering
„Ik doe nog steeds hetzelfde
werk, maar voel me toch meer
gewaardeerd dan vroeger." Hoe
het precies komt, weet ze niet.
„Je staat zelf ook anders tegen-
over jewerk als het een betaalde
baan is."

Volgens de plannen moeten dit
jaar 150 langdurig werklozen via
de Banenpool aan werk worden
geholpen. „En dat gaat lukken",
zegt Van Mourik zelfverzekerd.
Nog zeventig mensen erbij in an-
derhalve maand? „Nou ja, het
einde van het jaar nadert snel,
dat is waar", aarzelt ze even.
„Maar de Banenpool draait nu
op volle toeren, we komen in
ieder geval dicht in de buurt. En
volgend jaar moeten er nog eens
driehonderd plaatsen bijko-
men."

Zijn de banenpools - die in de
Oostelijke Mijnstreek is maar
een van de vele in het land - dan
echt dé oplossing voor de lang-
durige werkloosheid? Van Mou-
rik: „Voor diegenen die echt
graag weer aan het werk willen
wél. En in tegenstelling tot het-
geen veel mensen denken, zijn
dat de meesten."

Oplossing?

In de Oostelijke Mijnstreek komt
die begeleiding van de stichting
Gemeentelijke werkgelegen-
heidsprojecten, een samenwer-
kingsverband van Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Bruns-
sum, Onderbanken, Voerendaal,
Simpelveld en Nuth. Van Mou-
rik: „De arbeidsbureaus verwij-
zen gemotiveerde mensen naar
ons door. Wij gaan dan op zoek
naar een geschikte plek. Doordat
er acht gemeentenmeedoen, zijn
er daarvoor meer mogelijkhe-
den. lemand uit Landgraaf kan
ook terecht in bijvoorbeeld
Brunssum."

Begeleiding

waar Erkens werkt, is blij met
hem, zegt Van Mourik. Net als de
andere instellingen in de Ooste-.
lijke Mijnstreek waar de nu 173
banenpoolers werken.

ler aan te nemen. Ze zijn spot-
goedkoop: 3.000 gulden per jaar
plus een reiskostenvergoeding.

Fluitend
De Banenpool ging in april van
dit jaar voorzichtig van start. Ar-
no Erkens hoorde er voor het
eerst iets over in juli, bij zijn zo-
veelste bezoek aan het arbeids-
bureau. „Ik ben toen gaan praten
met Yvonne en een week later
Was het rond."

Na enig aandringen ziet consu-
lente Van Mourik toch nog een
probleemgroep, waarvoor de ba-
nenpools geen oplossing bieden.
„Het blijft moeilijk voor werklo-
ze, alleenstaande vrouwen met
kinderen.'Als je via een banen-
pool werkt, kan je geen aanvul-
lende bijstandsuitkering krijgen.
Je moet dus wel de volle 38 uur
per week werken om in een rede-
lijk inkomen te voorzien. En dat
kunnen zij meestal niet, vanwe-
ge de kinderen."

Om die reden mogen alleen be-
drijven en instellingenin de non-
profitsector meedoen. In het be-
drijfsleven zouden zulke goedko-
pe arbeidskrachten oneerlijke
concurrentie in de hand werken.

Zo gek is dat niet, want voor be-
staande vacatures komen ze niet
in aanmerking. Het werk van
een banenpooler moet additio-
neel zijn, het moet werk zijn dat
anders zou blijven liggen. Geld-
gebrek, zo goed als altijd de oor-
zaak daarvan, kan geen reden
zijn om evenmin een banenpoo-

Of het hem bevalt? „Ik ga flui-
tend naar het werk. Het werk
lijkt veel op wat ik vroeger deed,
maar ik hoef geen ladders op of
een kruipruimte in." De school

De werknemer krijgt het wette-
lijke minimumloon van f1i.586,-,
betaald door het rijk, het ar-
beidsbureau en de sociale dienst.

Op zijn verzoek is denaam van een van
de betrokkenen gewijzigd.

verwerking van arbeidsonge-
schikten grotendeels in Heerlen
houden. Voor het meer persoon-
lijke begeleiden van uitkering-
sontvangers worden per regio-
kantoor een of meerdere behan-
delteams samengesteld. Zon

toren uit te breiden naar 28,
wordt door het ABP niet opge-
volgd. Voorlopig vindt Vaessen
18 kantoren voldoende. Later
kunnen het er alsnog 28worden.

Het ABP wil de administratieve

Met de vorming van districts-
kantoren haakt het ABP in op de
ambitie om een breed sociaal
fonds voor ambtenaren te wor-
den. Het accent moet verschui-
ven van het verstrekken van
uitkeringen naar het begeleiden
van de uitkeringsontvangers.
Het ABP wil behalve arbeidson-
geschikte ambtenaren ook zie-
ken en werklozen begeleiden.
Het ministerie heeft inmiddels
opdracht gegeven voor een haal-
baarheidsonderzoek.

HEERLEN - Het ABP gaat veel
minder mensen van de afdeling
AOV vragen naar de regiokanto-
ren te verhuizen. Dat bleek giste-
ren bij een presentatie van de
bijna uitgewerkte plannen. Vol-
gens het oorspronkelijke voor-
stel van Bureau Berenschot zou
de verhuizing van ABP-diensten
naar deregiokantoren betekenen
dat 250 tot 400 ambtenaren hun
huidige werk in Heerlen verlie-
zen. Volgens AOV-directeur M.
Vaessen worden het er echter
'stukken minder.

Ook het advies van Bureau Be-
renschot om het aantal regiokan-

Minder ABP'ers
in regiokantoren

Honderden ambtenaren verliezen werk behandelteam bestaat steeds uit
zeven personen, onder leiding
van een districtsmanager. leder
districtskantoor krijgt tevens de
beschikking over een pensioen-
voorlichter.

DOOR PETER BRUIJNS

" De steenberg Emma-Hendrik in Brunssum, waar nog 30 miljoen ton niet afgewerkte
mijnbouwreststoffen liggen. Het Maastrichtse ingenieursbureau PBI heeft geslaagde proe-
ven gedaan met verwerkingsmethoden. Archieffoto: CHRISTA HALBESMA

" Dierenverzorgster Carmen Cremers, eerst vrijwilligeren
dank zij de banenpool nu werknemer. Carmen, hier be-
hulpzaam met verzorging van een Russisch schaap: „Je
voelt je meer gewaardeerd."

Foto: Archieffoto: CHRISTA HALBESMA
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Van onze verslaggever
HEERLEN - Het Nutsbedrijf
Heerlen heeft een meerderheidvan de aandelen verworven van
jie BV Stadsverwarming Zuid.
Hierover is overeenstemming
gereikt met de huidige aandeel-
houders, de gemeente Heerlen
*n Oranje Nassau Energie in
Amsterdam.
De medewerkers van de Stads-
Verwarming verhuizen nog deze
['"aand naar het hoofdkantor van
het Nutsbedrijf.

der meer uit warmtekracht-
installaties, waarin ook een deel
van de in Heerlen benodigde
electriciteitwordt opgewekt.

Nutsbedrijf koopt
Stadsverwarming

Het stadsverwarmingsbedrijf le-
vert warmte aan grote delen van
de binnenstad en aan de wijk
Weiten. Deze warmte komt on-

Sportraad Kerkrade
moet gaan verhuizen

Loskoppeling van Bureau Sportzaken

Donderdag 14 november 1991 "19

Nog twee winkels op
Schelsberg moeten weg Twee jaar geleden besloot het colle-

ge van Kerkrade om het gemeente-
lijke sportbureau aan de Markt-

Het nieuwe bureau kost volgens
Doveren minimaal vijftig mille en
maximaal tweehonderddertig mille.
„Dat is waanzin, als je bedenkt dat
de gemeente Kerkrade uit oogpunt
van bezuinigingen met ditproject is
gestart", zegt hij nu.

Op 29 oktober 1991 lag het uitge-
werkte akkoord van de laatste
werkgroep op tafel van het dage-
lijks bestuur van Kerkrade. B en W
hebben beslist om eerst de kwestie
aan politiek en Sportraad voor te
leggen. Naderhand neemt het colle-
ge zelf een standpunt in. De eerste
informele overlegronde vond maan-
dag plaats. De commissie Welzijn
en Sport wordt op 9 december in
kennis gesteld.

Beeld (2)Twee ondersteunende medewer-
kers, nu ondergebracht bij het Bu-
reau Sportzaken, verhuizen waar-
schijnlijknaar het nieuwe onderko-
men van de Sportraad. Zij krijgen
een contract tot 1995. Volgens de
voorzitter van de Sportraad staan
die banen dan weer op losse schroe-
ven. Heroverweging van de Sport-
raad en onzekerheid over PNL-gel-
den staan een langdurig contract in
de weg.

Naast personele problemen wordt
de Sportraad over drie jaar gecon-
fronteerd met een lagere subsidie.
Het maandag geopperde plan om
vanaf eind 1994 sponsors aan te
trekken, heeft bij het bestuur voor
grote vraagtekens gezorgd.

'Geleendalzaak
in het slop'

IVan onze verslaggever
j^RLEN - De gemeenteerlen heeft twee bedrijven

de Schelsberg gesom-
eerd om binnen een maand.f} activiteiten te staken dieMig zouden zijn met hetstemmingsplan.

sloot de gemeenteom die-; ac reden de meubelzaakvan NolJwiks aan diezelfde Schelsberg.
j bestemmingsplan Beersdal laatlelijk geen detailhandel toe.

jewieven aan Alvie's Woondecora-
I etl Sieben Bouwmarkt schrijven

■j ft W van Heerlen dat de bestaan»
I bebouwing alleen mag dienenbedrijfswoning, showroom en/of
o loor. Detailhandel wordt op die*at*e uitgesloten.

0p uit stedebouwkundig en pla-
itü°8-Sch °°gPunt kan de strijdige

niet gelegaliseerd worden., gemeentelijk beleid is er im-sop gericht de detailhandel te
e
,centreren in bestaande winkel-
eden", schrijft de gemeente.

ieue bedrijven worden gesom-
Lerd de handel in hun panden
i^en één maand te staken. Moch-

Alyie en Sieben niet meewerkenjf1 ynl de gemeente Heerlen in na-
ging van Hendriks de zaken la-
°ltruimen.

Bezwaarschrift
s Smeijsters, directeur van Al-

i,
s Woondecoratie en huurdervan

' Pand aan de Schelsberg 80 heeft
9yerleg met eigenaar J. Koch in-

een bezwaarschrift ge-
naar de gemeente Heerlen.

Saan niet akkoord met de brief
het Heerlense college.

etisters: „Met een motivatie van.bezwaar willen wij nog evenbten. Ik wil de zaak eerst be-eken met advocaat Heuts, dieNol Hendriks heeft bijgestaan."
i «5*öieben, directeur van Siebenu*markt, houdt zich op devlak-»lk ben in onderhandeling met
I^Serneente Heerlen. Er is inmid-L een mondelinge afspraak ge-
-1 "aitt."

" De huiskamer van het Open Huis is in vijftien jaar tijd uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor alleenstaanden
en mensen die zich eenzaam voelen. Foto: christahalbesma

Sloop Missionair Centrum werpt schaduw op feest

" Nou heeft René van der Lin-
den wel nog wat tegoed. Hij is
geen gouverneur geworden na
zijn ongelukkige carrière als
staatssecretaris. En het is on-
derhand wel een goed gebruik,
dat de burgemeester van Heer-
len een oud-staatssecretaris is.
Daar voldoet hij dus aan. En
wie wil niet burgemeester van
Heerlen worden en meteen
voorzitter van het Streekgewest
Oostelijk Zuid-Limburg? Tot op
de stoelvan de Heerlense burge-
meester heeft René van der Lin-
den het al gebracht. Eens kijken
of hij ook de ketting haalt.

Konijntjes
Stichting Open Huis
bestaat vijftien jaar

HEERLEN - „In september heb-
ben we met burgemeester Van Zeil
en wethouder Zuidgeest gesproken.
De bedrijven Muermans, Stienstra
en Bouwfonds hebben toen onder-
ling afspraken gemaakt over het
bebouwen van het Geleendal. Daar-
na is de zaak bij de gemeente in het
slop geraakt, waardoor er nog geen
akkoord is bereikt."
Met deze woorden geeft advocaat
mr O. van Eijndhoven aan waarom
zijn cliënt Muermans uit Roermond
vast houdt aan getuigenverhoren
van topmannen van de gemeente
Heerlen en het ABP.

Muermans denkt dat Heerlen en het
ABP onrechtmatig hebben gehan-
deld jegens hem, door zijn aanspra-
ken op een 30 hectare groot terrein
in het Heerlense Geleendal te nege-
ren. Op 4 en 5 december houdt de
rechter-commissaris in Maastricht
een voorlopig getuigenverhoor op
verzoek van Muermans. Dit kan
eventueel uitmonden in een recht-
zaak.gebouw. Als we deze slag verlie-

zen, danverhuizen we alleen metzn allen", zegt Engelen.

Inn, die jaarlijks op eerste Kerst-
dag werd gehouden in de Stads-
schouwburg. Engelen: „De 'huis-
kamer' van het centrum is in
onze steeds individueler worden-
de maatschappij een rustpunt
voor veel eenzame mensen in de
Oostelijke Mijnstreek."

Verslaafden worden beleefd,
maar resoluut geweigerd, 'met
bloed in het hart. „We hebben
een tijdje geprobeerd om beide
groepen op te vangen, maar deze
doelgroepen laten zich niet com-
bineren. Verslaafdenopvang
wordt bovendien hoe langer hoe
meer 'specialistenwerk' door al-
lerlei ziektes. Wij zijn maar vrij-
willigers", verklaart Wim Enge-
len het besluit. Het centrum
ijvert wel voor het geplande
Inloophuis aan deGroene Boord
in Heerlen.

Jaarlijks registreert het Open
Huis ongeveer 15.000 bezoeken,
veelal vijftigers of zestigplussers.
Het huiskamerproject wordt ge-
rund door twee beroepskrachten
en vijftig vrijwilligers. Afgezien
van incidentele bijdragen van de
gemeente Heerlen als een pro-
ject- en een garantiesubsidie,
bedruipt het Open Huis zichzelf
met anonieme giften van perso-
nen en instellingen.

Resoluut

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - De Stichting Open
Huis in het Missionair Centrum
aan de Gasthuisstraat in Heerlen
viert deze maand haar 15-jarig
bestaan. Het derde lustrum van
het Open Huis wordt overscha-
duwd door de dreigende sloop
van het Missionair Centrum, ei-
gendom van de zusters Francis-
canessen in Heythuysen. Voor-
zitter drs. Wim Engelen van het
Open Huis ziet de toekomst met
grote vrees tegemoet. „De voor-
tekenen zijn niet gunstig, om het
maar zachtjes te zeggen", aldus
Engelen.

" De Kerkraadse toneeiuereni-
ging Excelsior wilde de uitvoe-
ring van haar produktie 'Sjies
in de boks' zo goedkoop moge-
lijk houden. Daarom hadden de
Kerkradenaren besloten om
goedkope batterijen in hun mi-
crofoons te stoppen. Excelsior
dacht met 90 van deze batte-
rijen af13,50 een goede slag ge-
slagen te hebben. Maar ook in
dit geval bleek dat goedkoop en
duurkoop verdraaid dicht bij
elkaar liggen. Want reeds voor
de pauze van de toneeluitvoe-
ring werd het geluid van de
microfoons al zwakker. Voor
het komende weekeinde heeft
Excelsior daarom betere batte-
rijen gekocht. Als trommelende
konijntjes met 'sjies in de boks'
kunnen ze dan de Alpen over.
Een stalen constructie op het
podium werkte bovendien als
stoorzender op de microfoons.
Maar dat is met geen enkele
batterij te verhelpen.

Burgemeester Van Zeil zegt dat bin-
nenkort intern een besluit wordt
genomen in deze zaak en dat de ge-
meenteraad op 3 december, dus een
dag voor de getuigenverhoren, het
eindoordeel kan vellen.

Maar aangezien Heerlen niets meer
van zich heeft laten horen, neemt de
Roermondse belegger het zekere
voor het onzekere. Ook directeur
Jansma van Bouwfonds zegt al eni-
ge tijd niks meer van Heerlen te
hebben vernomen.

Instemmen
Muermans heeft toegezegd van dat
verhoor af te zien als de gemeente
instemt met de afspraken tussen
zijn bedrijf, Stienstra en Bouw-
fonds Woningbouw.

Het jarige Open Huis houdt op
27 november een reünie voor alle
bezoekers en medewerkers van
de afgelopen vijftien jaar. Deze
bijeenkomst begint om 15 uur.
De jubilerende stichting rece-
pieert op vrijdag 29 november
van 16-17.30 uur.

Zowel de voorzitter als directeur
Andre van Boxtel spreken over
een goede samenwerking tussen
alle instellingen die in het pand
aan de Gasthuisstraat zijn onder-
gebracht. Volgens direkteur Van
Boxtel is het in Nederland vrij-
wel het enige overgebleven cen-
trum in deze vorm. Voor het
Open Huis zijn er weinig moge-
lijkheden om ervaringen enideeën te bespreken met soortge-
lijke instellingen. Ter gelegen-
heid van het 15-jarig bestaan
houdt de stichting daarom een
symposium over 'Eenzaamheid
als menselijk en maatschappe-
lijk probleem.

Het bestuur verkeert in grote
spanning over de toekomst van
het Open Huis, want wanneer
gaat de kogel door de kerk? Een
gesprek met de gemeente Heer-
len op drie december moet meer
duidelijkheid verschaffen. 'Dit
gebouw moet blijven', staat op
een spandoek dat aan de gevel
van het Missionair Centrum
hangt. Dat is ook de mening van
de Stichting Open Huis. „We
knokken tot het uiterste voor dit

I Van onze verslaggever,^KELBEEK - Uit een loods
lr,L, °*e Steenweg in Merkelbeek
Ijjben inbrekers in de nacht van,K a 8 op woensdag een ventwa-
|? Sestolen. In de Peugeot bevond\»ij? een grote hoeveelheid levens-
bodi en- De daders kwamen deüqs binnen door een gat in het
w te boren. Behalve de wagen
if.' het kenteken BR-35-KG gingen
**idHn de haal met 60 pakken was--ilü en drie ronde kazen van 120 Per stuk.

Wagen vol metlevensmiddelen
gestolen

Het Open Huis neemt in de
Heerlense samenleving een be-
langrijke plaats in. Het centrum
is in 1976 ontstaan uit de Kerst-

Nor

Weer

" Kaartclub Het Schachtwiel
houdt vrijdag vanaf 20.30 uur het
Open Brunssums Kwajongkam-
pioenschap 1991 in het clublo-
kaal, Rumpenerstraat 12.

BRUNSSUM

Geslaagd
Torn Loozen uit Stem slaagde
aan de Technische Universiteit
te Delft voor ingenieur in de
technische natuurkunde.

dag om 10 uur de mis op in de
Catharinakerk. De mis wordt in
zijn geheel door de KRO uitge-
zonden op Radio 4. " Stichting de Nor bedient dit

weekeinde wel heel verschillen-
de stromingen onder de mu-
ziekliefhebbers. Zaterdagavond
treedt om tien uur de gitaar-
rockformatie Dubonnet on lee
aan. De viermansformatie
speelt eigen repertoire, waarin
de invloeden van hou Reed's
Velvet Underground duidelijk
naar voren komen. De kruit-
dampen kunnen nog maar
nauwelijks zijn opgetrokken
wanneer zondagmiddag om
half vier salonmuziek en Russi-
sche, Roemeense en Hongaarse
dansen opklinken. Uitgevoerd
door het trio Les Clochards. Gi-
taren en drums zullen dan
plaats gemaakt hebben voor
piano, viool en cello. De Nor is
te vinden aan de Geerstraat
302 in Heerlen en de toegang is
geheel gratis.

" Mathieu Loop

" Op uitnodiging van de plaat-
selijke CDA-afdeling houdt ir W.
Ringens maandag om 20.30 uur
een lezing over het milieu. De
bijeenkomst vindt plaats in dr
Brikke Oave, Lindeplein sa.
SIMPELVELD

" In 'I g'n Bende' aan de dr Ot-
tenstraat is zaterdag en zondag
een tentoonstelling van de te-
ken-, schilder- en houtsnijgroep.
Ook worden er zaterdag tussen
15 en 20 uur en zondagvan 11 tot
18 uur demonstraties gegeven.

moest nemen van de bejaarde
acteur Harrie Vaessen en de jon-
ge kracht Jon Erkens, betekent
het overlijden van Math Loop
een groot verlies. 'Deze man is
nauwelijks te vervangen', zegt
public relations manager Wil
Maassen. Mathieu Loop wordt
maandag vanuit de kerk van
O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvan-
genis in Terwinselen begraven.

BOCHOLTZ

" Componisten en tekstdichters
die willen deelnemen aan de car-
navals-schlagerwedstrijd kun-
nen tekst, muziek en pianopartij
tot 15 januari 1992 sturen naar
M. Abicht, Kerkeveld 32 in Bo-
choltz. De winnaar ontvangt 111
gulden, een beker en de huisor-
de van cv 'Kalkaan de Books'.

"De volgende weerspreuk
heeft ons de laatste dagen
enorm bezig gehouden: Stormt
het rond Sintermeert, wordt het
koud op 'gen eerd'. Leg de
truien dus maar vast klaar.

kort
KERKRADE

" Het IVN maakt zondag een
middagwandeling in de omge-
ving van de Winselerhof en de
Draf- en Renbaan. Men vertrekt
om 14 uur aan de parkeerplaats
van de Winselerhof in Land-
graaf. ledereen mag gratis mee.

" De postduivenvereniging De
Duif houdt zaterdag en zondag
haar jaarlijkse tentoonstelling in
lokaal Willem Teil, Pleinstraat 6
te Kerkrade-West. Zaterdag is er
bovendien een feestavond en
zondag is er gratis speenvarken.
ledereen is welkom.

" Ontspanningsvereniging 'De
Bokkenrijders' houdt vrijdag de
jaarlijkse dropping. Men kan in-
dividueel of in groepsverband
deelnemen. Gestart wordt om 19
uur vanaf de Berenbos. Voor in-
formatie: ®461303 of 451177.
"In het kader van het St. Caeci-
liafeest luistert het kerkelijke
zangkoor St. Ceacilia Holz zon-

opgenomen, is woensdagmor-
gen, scriptschrijver en acteur
van het Heerlens Streek Theater,
Mathieu Loop, overleden. Hij is
72 jaar geworden.
Zijn plotselinge overlijden heeft
de grote Streektheaterfamilie be-
hoorlijk geschokt. Van 18 okto-
ber tot en met 3 november stond
Math Loop nog in zeven voor-
Stellingen op de planken van de
Heerlense Stadsschouwburg. In
de zilveren jubileumproduktie
'Opa sjleit truk' vervulde hij de
rol van een bijna honderdjarige,
die zijn hebzuchtige familie op
een olijke manier een lesje leert.
Meer dan 6000 bezoekers liet hij
daarbij schaterenvan het lachen.
Aan het slot van elke voorstel-
ling kreeg hij, met zijn medespe-
lers, een staande ovatie. Dat zijn
geliefde Streektheater, na een
periode van inzinking, weer he-
lemaal terug was by een enthou-
siast publiek heeft hem deugd
gedaan.
In totaal heeft Loop bij het HST
511 keer op de planken gestaan.
Vaak was hij ook de auteurof de
bewerker van een stuk. Zijn
naam is bijvoorbeeld verbonden
aan veel succesvolle produkties.

Math Loop is in het harnas ge-
storven. Voor het HST, dat afge-
lopen seizoen ook al afscheid

Boekendag

Scholieren van het Sintermeer-
"^n-college houden morgen, vrij-
?ag een sponsorloop. De op-
brengst daarvan is bestemd vooreen dorpsschooltje in de Baliem-
vallei in Irian Jaya, het voormali-
Se Papua Nieuw-Guinea. Daar is
?e pater Franciscaan Henk van
J^astrigt, een oud-Heerlenaar, ac-
tief.
s Avonds om 20.00 uur presente-ren de Valkeburgse Alpe Vrung
JJün expedities naar de hoogstebergtoppen van dewereld. In au-
SUstus 1992 beklimmen ze de
yarstenszpyramide op Irian
Jaya. Tijdens de voorbereiding

deze tocht kwam expeditie-deelnemer Jos Smeets, leraar
?an het Sintermeerten, op het"dcc voor hulp aan de Baliemval-jei. Rector Niessen overhandigt
het bijeengelopen bedrag vrij-dagavond aan de Indonesischearnbassadeur.

de Openbare Bibliotheek infieerlen wordt zaterdag vanaf
*2.30 uur de Dag van het Boek

IrianJayadag

In het ziekenhuis van Heerlen,
waar hij een week geleden werd

Mathieu Loop
overleden

Nieuw boek
In hotel 'Ons Krijtland' in Epen
is zaterdag vanaf 14.15 uur de
presentatie van het boek 'Be-
richt aan Hare Majesteit' ge-
schreven door Rosalie Sprooten.
Uitgever van het boek, dat het
oorlogsverzet in het Mergelland
weergeeft, is Nie Coenen BV in
Simpelveld. Professor V. Her-
mens, ex-politiek gevangene,
verzorgt een inleiding.

gehouden. Na toespraken door
burgemeester Van Zeil en de
Vlaamse minister Van den Bos-
sche, volgt een debat. Daaraan
nemen onder meer deel ex-
PvdA-kamerlid Piet de Visser en
acteur Kees Simhoffer. Diverse
schrijvers, waaronder Ton van
Reen, lezen voor uit eigen werk.
Er zyn ook muzikale optredens,
onder meer door Wiel Gerrits
van Erwtjes Ouwe Leemband.

Sinds vijf november is Ronald
Chatinier uit Brunssum be-
noemd tot dirigent van het ge-
mengd koor St. Jozef te Eygels-
hoven.

Dirigent

Van onze correspondent

Huishoudschool
De voormalige huishoudschool in
de Haghenstraat te Kerkrade wordt
mogelijk de huisvesting van het
nieuwe bureau. Op die plaats is ge-
noeg ruimte voor vergaderingen.
Bovendien is in de Haghenstraat
een gymzaal aanwezig, waar activi-
teiten kunnen plaatsvinden.

Beeld
" Wie weet, wordt dit ooit nog
eens een vertrouwd beeld in
Heerlen. René van der Linden
op de stoel van de burgemees-
ter. Gisteren was het even zo
ver toen het Tweede Kamerlid
in de raadszaal van het stad-
huis een groep dames toesprak.
Bij die gelegenheid mocht Van
der Linden gebruikmaken van
de stoel van de eerste burger
van deze stad. Er werd gefluis-
terd, dat René alvast kwam oe-
fenen, omdat zijn naam ge-
noemd wordt als opvolger van
Piet van Zeil. Of Van der Lin-
den dat wordt? Ach, er worden
tijdens een procedure voor een
nieuwe burgemeester (of gou-
verneur) wel vaker namen ge-
noemd van kandidaten. Vaak
zijn ze ook kandidaat, maar
het probleem is natuurlijk dat
er maar eentje benoemd kan
worden.

KERKRADE - De Sportraad Kerk-
rade moet worden losgekoppeld
van Bureau Sportzaken van de ge-
meente Kerkrade. Een ambtelijke
werkgroep heeft dit langverwachte
advies uitgebracht. Voorzitter Hub
Doveren van de Sportraad toonde
zich gisteren niet gelukkig met de
voorstellen, die hij maandag op het
gemeentehuis te horen kreeg. Het
nieuwe - eigen - onderkomen van
het overkoepelend sportorgaan is in
zijn ogen te duur.

straat en de Sportraad te scheiden.
Doel is om het beheer, onderhoud
en de verhuur van de sportaccom-
modaties weer helemaal onder te
brengen bij de lagere overheid. Op
dit moment worden deze zaken
door gemeente en Sportraad geza-
menlijk uitgevoerd. De raad, met
een achterbanvan ruim 9.000 leden,
moest najaar 1989 zelf de toekomst-
visie schetsen. Enkele werkgroepen
hebben de uiteindelijke visie 'ge-
screend.

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

Het Nutsbedrijf speelt in op de
geplande Energiedistributiewet,
die nutsbedrijven opdraagt zich
bezig te gaan houden met stads-
verwarming en warmtekracht-
koppeling.

Volgens diezelfde wet moet ook
per gemeente slechts één ener-
gieleverancier actief zijn. Daar-
om voert het Nutsbedrijf onder-
handelingen met MEGA Lim-
burg voor overname van de gas-
en stroomlevering in Hoens-
broek.

Na'Nol Hendriks' ook andere zaken niet toegestaan

journaal
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"Met een
snoekduik probeert
Stefan Pettersson
Gêne Hanssen en
Roda JC te
verschalken.

Ajax presenteert Kerkradenaren de rekening na rust

Kansrijk Roda JC
laat punten liggen

DOOR IVO OP DEN CAMP

- Roda JC
'eeft de reputatie op vreemde)(-dem een geduchte oppo-

te zijn voor welke eredi-
dan ook. Gister-vondvond in De Meer tegen Ajax

v^n de Kerkradenaren op-
**euw in staat tot een verras-
jlr*g. In de eerste helft waren
6 beste mogelijkheden zelfs'°or Roda JC, maar omdat de

verzuimden de
jahsen te benutten en na rust;e thuislub even een versnel-de hoger schakelde, bleef
iJax een pijnlijke nederlaag
'Oor eigen publiek bespaard.e uiteindelijke 2-0 zege was

Eeflatteerd.

scorebord
eredivisie

"J
Ajax-Roda JC 2-0
FC Den Haag-Willem II afgelast
PSV-FC Twente 3-3

PSV 14 10 4 0 24 35-16
Feyenoord 15 8 6 1 22 21- 9
Ajax 13 9 2 2 20 35- 8
FC Twente 16 8 4 4 20 32-20
Vitesse 16 7 5 4 19 23-14
Sparta 15 6 6 3 18 26-25
RodaJC 16 6 5 5 17 21-21
FC Utrecht 15 4 8 3 16 16-13
RKC 16 5 6 5 16 31-27
MW 16 4 7 5 15 14-18
Groningen 14 4 6 4 14 20-17
Volendam 15 5 3 7 13 15-17
SWDordr 15 5 3 7 13 25-37
WiUem II 15 3 5 7 11 15-22
Fortuna S 16 18 7 10 16-27.
Den Haag 14 2 5 7 9 11-32
Graafschap 15 2 3 10 7 14-28
VW 14 1 4 9 6 12-31

KNVB-beker, derde ronde
Feyenoord-MW 1-0

eerste divisie

RBC-BW Den Bosch 4-1
NEC-Wageningen 4-0
Emmen-AZ 0-0
GA Eagles-Veendam 4-1
Telstar-Heerenveen 4-2
Excelsior-Heracles 4-0
VCV Zeeland-FC Zwolle 1-0
Cambuur-Haarlem 1-2

CambuurL 17 11 2 4 24 30-18
Heerenveen 18 10 3 5 23 36-25
Wageningen 17 9 4 4 22 22-15
Telstar 18 9 4 5 22 48-34
Haarlem 18 9 4 5 22 27-24
NEC 18 8 5 5 21 30-21
Den Bosch 18 9 3 6 21 30-23
RBC 18 7 5 6 19 31-25
NAC 16 6 6 4 18 26-21
GA Eagles 17 7 4 6 18 30-24
Heracles 17 6 5 6 17 27-29
AZ 18 6 5 7 17 30-26
Excelsior 18 7 2 9 16 36-42
Veendam 18 7 2 9 16 24-31
FC Zwolle 17 5 5 7 15 24-26
Eindhoven 17 4 6 7 14 21-29
Emmen 18 4 6 8 14 16-32
Helmond Sp 16 4 3 9 11 22-35
TOP 17 3 5 9 11 20-34
Zeeland 17 2 3 12 7 18-34

Heracles en Cambuur periodekampioen

DERDE PERIODE
Heerenveen 6 5 0 1 10 15- 8
GA Eagles 5 4 10 9 12- 3
NEC 6 4 11 9 13- 5
Excelsior 6 4 0 2 8.19-11
Haarlem 6 4 0 2 8 8-5
Veendam 6 4 0 2 8 13-11

EREDIVISIE
PSV-FC Twente 3-3 (2-1). 18. Kalusha
1-0, 23. Valckx 2-0 (strafschop), 34. Mul-
der 2-1, 62. Kool 2-2, 66. De Boer 2-3
(strafschop), 73. Koeman 3-3. Scheids-
rechter: Lammers. Toeschouwers:
22.300. Gele kaart: Van Tiggelen en Ge-
rets (PSV), Paus en Karnebeek (FC
Twente).

ek-kwalificatie

GROEP 1
Spanje-Tsjechoslowakije 2-1 (1-0). 10.
Abelardo 1-0, 59. Nemecek 1-1, 79. Mi-
chel 2-1 (strafschop). Scheidsrechter:
Rothlisberger (Zwi). Toeschouwers:
20.000.

Stand
Frankrijk 7 7 0 0 14 17- 5

Tsjechoslowakije 8 5 0 3 10 12- 9
Spanje 7 3 0 4 6 17-12
IJsland 7 2 0 5 4 6-7
Albanië 7 10 6 2 2-21

Frankrijk geplaatst voor eindronde.

20-11 Frankrijk-IJsland; 18-12: Albanië-
Spanje. r

GROEP 2
Schotland-San Marino 4-0 (3-0). 10.
McStay 1-0, 31. Gough 2-0, 37. Durie 3-0,
62. McCoist 4-0. Toeschouwers: 35.170.

Roemenië-Zwitserland 1-0(0-0). 73. Ma-
teut 1-0. Toeschouwers: 28.000.

Stand
Schotland 8 4 3 1 11 14- 7
Zwitserland 8 4 2 2 10 19- 7
Roemenië 7 4 12 9 12- 6
Bulgarije 7 3 2 2 8 14- 7
San Marino 8 0 0 8 0 1-33
20 november: Bulgarije - Roemenië.

GROEP 3

Cyprus-Sovjetunie 0-3 (0-1). 25. Protas-
sov 0-1, 79. Joeran 0-2, 84. Kantsjelskis
0-3. Toeschouwers: 4.000.
Italiê-Noorwegen 1-1 (0-0). 63. Jakobsen
0-1, 84. Rizzitelli 1-1. Scheidsrechter:
Assenmacher (Dvi). Toeschouwers:
30.000.

"stand
Sovjetunie 8 5 3 0 13 13- 2
Noorwegen 8 3 3 2 9 9-5
Italië 7 2 4 1 8 10- 5
Hongarije 8 2 4 2 8 10- 9
Cyprus 7 0 0 7 0 2-23

21-12: Italië - Cyprus.

GROEP 4
Denemarken-Noord-lerland 2-1 (2-0).
22. Povlsen 1-0, 36. Povlsen 2-0, 71. Tag-
gart 2-1. Toeschouwers: 10.881.
Oostenrijk-Joegoslavië 0-2 (0-2). 19.Lu-
kic 0-1, 39. Savicevic 0-2. Scheidsrech-
ter: D'Elia dta). Toeschouwers: 8.000.
Eindstand
Joegoslavië 8 7 0 1 14 (24- 4)
Denemarken 8 6 1 1 13 (18- 7)
Noord-lerland 8 2 3 3 7 (11-11)
Oostenrijk 8 116 3 ( 6-14)
Faroër 8 116 3 ( 3-26)

GROEP 5
Wales-Luxemburg 1-0 (0-0). 82. Bodin
1-0 (strafschop). Scheidsrechter: Puhl
(Hon). Toeschouwers: 20.000.

Stand:
Wales 6 4 1 19 8-6'
Duitsland 4 3 0 16 8-4
België 5 2 1 2 5 7-5
Luxemburg 5 0 0 5 0 2-10

20/11: Belgiê-Duitsland; 18-12: Duits-
land-Luxemburg.

GROEP 7
Polen-Engeland 1-1 (1-0). 32. Szewczyk
1-0, 77. Lineker 1-1. Scheidsrechter: För-
stinger (Oos). Toeschouwers: 15.000.
Turkije - lerland 1-3(1-1). 7. Byrne 0-1,
12. Riza 1-1 (strafschop), 55. Cascarino
1-2, 58. Byrne 1-3. Scheidsrechter: Pe-
trovic (Joe). Toeschouwers: 42.000.

Eindstand
Engeland 6 3 3 0 9 7-3
lerland 6 2 4 0 8 13- 6
Polen 6 2 3 17 8-6
Turkije 6 0 0 6 0 1-14

sportpriisvraaen
Mittwochslotto van gisteren; trekking
A: 15-22-36-39-40-45; reservegetal: 7.
Trekking B: 6-26-31-36-37-45; reservege-
tal: 14. Spiel '77: 2826188.

(ADVERTENTIE)

I 7 superieure audiosystemen Bang&OlufSGn II Te zien en te horen bij:

I Aben Beeld & GeluidI Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830 HEERLEN I

fainer Adrie Koster liet zien hoe
"x in De Meer het beste te bespe-
j, 11 is. In de achterste linie durfde;o<la JC een tegen een te spelen,
%der specifieke libero. Eugène
fissen, die zyn 400 ewedstrijd

was dit keer geenvrije manf 1de Roda-verdediging, maar had
* opdracht de als een sluwe vos
«fiaf het middenveld achter de
'Pitsen opererende Dennis Berg-op op te vangen. Rodas aanvoer-er klaarde zijn karwei zeer be-raam. Omdat ook de overige
j}ax-aanvallers geen poot aan de

K °nd kregen tegen hun directe op-

Ajax-Roda JC 2-0 (0-0). 51. Wouters
|-0, 84. Bergkamp 2-0. Scheidsrechter:van der Ende. Toeschouwers: 12.000.
~*ele kaart: Bergkamp en Wouters'Ajax), Verhagen en Senden (Roda).
Ajax: Menzo, Blind, Vink, Wouters,
j-'e Boer, Winter, Bergkamp, Groenen-dijk, Petersen (62. Van Loen), Petters-
|°n, Roy (73. Davids).
««>da JC: Bolesta, Senden, Verhagen,
Janssen, Trost, Broeders, Boerebach,
J-.uypers, Hofman, Arnold, Ter Avest(6

**- Ajah).

DOOR HANS STRAUS

ROTTERDAM - SefVergoossen liet
voor het bekerduel tegen Feye-
noord zijn aanvaller Franc Bucan
op de bank. Voor het eerst dit sei-
zoen koos de MW-trainer voor
meer zekerheid achterin, maar de
ploeg miste daardoorwel op het be-
slissende moment - in de eerste
helft, toen Feyenoord de kou nog in
de benen had - de kracht om te sco-
ren. Met een minimale inspanning
en een doelpunt van Griha bereik-
ten de Rotterdammers de vierde
ronde van het KNVB-bekertoer-

Feyenoord-MW 1-0 - 63. Griga 1-0.
Scheidsrechter: Jol. Toeschouwers:
3444. Gele kaart: Scholten (Feye-
noord), Joordens (MW).
Feyenoord: De Goey; De Wolf, Met-
god en Troost; Scholten, Bosz, Van
Gobbel, Witschge; Taument, Dama-
schin, Griga.
MW: Agu; Verhoeven, Joordens (71.
Bucan), Thai, Benneker; Hofman, De-
lahaye, Libregts, Reijners (80. Lanc-
kohr); Meijer, Visser.

nooi. „Al zijn we tot in de negentig-
ste minuut in de wedstrijd ge-
weest," was het verweer van Ver-
goossen. „Maar het ontbrak ons
voorin duidelijk aan macht."

Het duurde in de eerste helft lang
voordat een van beide partijen ge-
noeg warmgedraaid was om een
eerste kans te produceren. Gezien
de traagheid van Feyenoord was het
niet vreemd dat de eerste echte mo-
gelijkheden voor MW waren. Met
wat meer scherpte van Erik Meijer
had MVV bij rust met 2-0 voorge-
staan. De druk van Feyenoord, toen
daar na een halfuur eindelijk spra-
ke van was, leverde niet meer op
dan een paar goede schotenvan Ar-
nold Scholten.

r0 Senden, Trost en Verha-
P^. controleerde Roda JC de eerste
f e«t met speels gemak.
k et enige dat de Limburgers ver-
ruilden, was zelf te scoren. De|!;atisen daartoe waren er wel. NaJ*llkwartier spelen was Hofman erpn de rechterzijde alleen vandoor,
L aar hij zag een beter geposteerder^despeler over het hoofd enL °°t zelf naast. Halverwege deL^ste helft kreeg Roda JC zelfs de[ a*ïden van het Ajax-publiek op el-jc*ar* Na een prachtig uitgespeelde
uT^binatie via Ter Avest, Trost en

had Broeders pech dat zijn
*"*ot via de rug van Vink net naast

|^e' doel belandde. Rodas laatstej.aJis om de score te openen verij-
ei°.e Ajax-uitblinker Jan Wouters.

EK krijgt gestalte
Denemarken en Italië niet naar Zweden

j)] rie Koster betreurde dat zijn
js°eg had verzuimd te scoren. „Dat

zonde. Als we een van de kansenJ^Uit hadden, zou ik het nog welefts willen zien". Nu kon Van Gaal
(t°«? net op tijd de haperende Ajax-

ein repareren. Hij stuurde zijn
°eg na de pauze het veld in met

s. opdracht het doel van de tegen-
j,Qat?der via de meest directe weg te
i 6ken: met dieptepasses door het
art van de Roda-defensie.

POZNAN/ISTANBOEL - De be-
zetting van de EK-eindronde in
Zwedenkrijgt steeds meer gestalte.
Gisteren voegden zich by organisa-
tor Zweden en het reeds gekwalifi-
ceerde Frankrijk Engeland, de Sov-
jetunieen Joegoslavië. Vooral voor
Engeland was het gisteravond kan-
tje boord. Het 46ste interlanddoel-
punt van Gary Lineker was een van
zijn belangrijkste. Dertien minuten
voor tijd van de EK-kwalificatie-
wedstrijd tegen Polen in Poznan
zorgde de aanvoerdervan de Engel-
se ploeg voor 1-1. Met de halve
omhaal schoot hij zijn land ten kos-
te van lerland naar de eindronde
van de Europese titelstrijd in Zwe-
den. Engeland moest een gelijkspel
behalen om zich tekwalificeren. Na
32 minuten kwam de ploeg van
bondscoach Taylor met 1-0 achter,
toen Mabbutt éen afstandschot van
Szewczyk van richting veranderde.

de Europese eindronde af te hou-
den door Noorwegen een gelijkspel
toe te staan (1-1).

De Sovjetrussische formatie zorgde
er in Larnaka voor dat Italië zich
onder de voormalige coach van AC
Milan kan gaan concentreren op de
wereldtitelstrijd van 1994. Cyprus,
werd met 3-0 verslagen.

De Deense feestvierders moeten de
eindronde van het Europees kam-
pioenschap voetbal missen. Zij
maken plaats voor fans uit het ver-
deelde Joegoslavië, dat de kwalifi-
catie zeker stelde door in Wenen het
slecht presterende Oostenrijk de
zesde groepsnederlaag (0-2) toe te
brengen. Denemarken nam op een
magere manier afscheid van hun
trouwe aanhangers door in Odense
Noord-lerland met een kleine ne-
derlaag (2-1) naar huis te sturen.

De burgeroorlog in Joegeslavië
stond plaatsing voor de eindronde
niet in de weg. Na negentien minu-
ten opende Lukic de de score na
een pass van de uitblinkende Savi-
cevic. Van 20 meter schoot de spits
raak. Nog voor derust schoot Savi-
cevic zijn land naar de eindronde.

K

oda verloor het overzicht en kreeg
k? bal vaak niet meer weggewerkt
L l het strafschopgebied. Wouters

ofiteerde handig van een van die
openten en schoot van dichtbij

aY Amsterdammers op voorsprong.
j^ax controleerde vanaf dat nio-

to^nt het gebeuren, maar moest wel
t zes minuten voor het eindsig-

t^al wachten op de bevrijdende
j^eede treffer. Bergkamp verraste
s.et een schot van de rand van het
rafschopgebied de hele Roda-

2^'ensie incluis doelman Bolesta:

(ADVERTENTIE)

17superieure audiosystemen Bang &olufsen I
Te zien en te horen bij; I
Wijnbergen Bang&Olufsen Center
Limburgiastraat 41, Tel. 045-720560 HEERLEN I

(ADVERTENTIE)

17superieure audiosystemen Bang&Olllfsen \Te zien en te horen bij:

Willems HiFi Center
Pieterstraat 73. Tel. 046-743306 GELEEN W

(ADVERTENTIE)

17superieure audiosystemen Bang&OlufSGn I
Te zien en te horen bij:

Goossens TV-Video-HiFi
Nieuwe Markt, Tel. 04754-81490 ECHT |

Het nietige Cyprus heeft het Itali-
aanse voetbalelftal geen helpende
hand kunnen toesteken. Dat was
ook overbodig, want onder de debu-
terende coach Arrigo Sacchi ver-
speelden de Italianen in het voor-
laatste groepsduel de mogelijkheid
de Sovjetunie yan kwalificatie voor

De uitvallen van MW waren qua
veldspel beter verzorgd, maar ont-
beerden pure kracht. In de tweede
helft kreeg Feyenoord meer en
meer balbezit en zag MVV zich ge-
noodzaakt terug te zakken op eigen
helft. Daarmee trok de Maastrichtse

'open huis' onder het motto alles of
niets. Thai, Delahaye en Verhoeven
liepen mee naar voren.
Hans Visser werd bij een van de of-
fensieve MW-acties in de rug gelo-
pen door John de Wolf. Sef Ver-
goossen vond dat een penalty op
zijn plaats was geweest, maar
scheidsrechter Jool het doorspelen.
Erik Meijer liep zichzelf ondertus-
sen hoofdschuddend af te vragen
waarom hij in de eerste helft de
twee prima kansen had gemist. Een
herkansing kreeg hij in De Kuip
uiteraard niet.

MW kwam nog maar zelden tot het
verzorgde aanvalsspel van voor
rust. Ook de wissel Reijners-Lanc-
kohr bracht geen verlichting voor
de veelbeproefde Maastrichtse. In
de laatste tien minuten hield MVV

Met de moed der wanhoop koos Sef
Vergoossen voor het enig redelijk
alternatief, een aanvaller voor een
verdediger, Bucan voor Joordens.
De MW-tr'ainer hoopte op een snel-
le gelijkmaker. „We hebben steeds
geloofd in onze kansen, maar je
weet al bij de loting dat het tegen
Feyenoord heel moeilijk wordt."

ploeg het onheil naar zich toe.
In het woud van benen in het zes-
tienmetergebied waren de technici
uit het oosten in hun element. Een
puntgave een-twee tussen Dama-
schinen Griha leverde de onvermij-
delijke 1-0 op. Op achterstand
komen in een bekerduel is al niet
best en tegen Feyenoord al hele-
maal niet. De Rotterdamse achter-
hoede, met Ed de Goey, de op een
na minst gepasseerde keeper van de
eredivisie, staat als een huis als het
er om gaat een minimale voor-
sprong te verdedigen.

- Jan Wouters wilaag vertrekken naar Bayern Mün-
<*iten' De speler van Ajax verklaarde
ft h

na ne* gewonnen duel met
ec4i e international ontkende
de r?r contact te hebben gehad met
r Duitse club. In Bayern circule-n berichten dat de zaak nog deze. ït-w Zal worden afgerond,
pu n_eb-niets gehoord. Mijn stand-
ee VS ecnter dat ik graag nog eens
(j

n klapper wil maken. Bovendien
Hit a* een sPeier van 31 jaar
Wa u° Veel meer hoeft te kosten. Ikacht met interesse af', reageerde
v°uters op de berichten.

Bayern lonkt
naar Wouters

MVV mist macht "Eric Meijer (links)
wordt door John de Wolf
van de bal gezet.

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

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
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 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) rs?j?

Personeel gevraagd

Vakman slager
Goede werksfeer.

Keur-slagerij Keulen. Tel. 04405-1324.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. De werkzaam-
heden vinden plaats in ploegendienst. U bent bij voorkeur
in het bezit van een LBO-deploma. De mogelijkheid op een
vast dienstverband is niet uitgesloten. Wilt u snel aan de
slag en hebt u interesse? Kom dan snel langs op één van
onze vestigingen of bel ons.

Informatie: 046-756156, Marielle Schutgens
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1A
046-514222, Jeanette Vaessen

SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. De werkzaam-
heden vinden plaats in 2-ploegendienst en zijn voor lange-
re tijd. U beschikt over een LBO-diploma. Voor vervoer is
gezorgd en de verdiensten zijn prima. Hebt u interesse?
Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045-718366, Germaine Petit
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Voor direkt gevraagd
Metselaars en klinkermetselaars

Voor div. langdurige objecten in Duitsland.
Goede sociale voorzieningen.

Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantoortijden even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

6333 BH, huisnr. 115.
Interstuc Landgraaf BV

vraagt stucadoors
zeer goede verdiensten. Tel. 045-322414.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Medewerkers m/v
Voor 2 produktiebedrijven in Brunssum. U verricht voorna-
melijk inpak- en/of stapelwerkzaamheden. Het werk is op
afroepbasis in dag- en/of ploegendienst. Bent u gemoti-
veerd en 1 of meer dagen per week beschikbaar en hebt u
interesse? Kom dan langs of bel ons.

Bel voor informatie met:
Nicole Offermans, tel. 045-273838

LINDEPLEIN 15, BRUNSSUM

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Machine-bedienden m/v
Voor een metaalverwerkend bedrijf in Brunssum. De werk-
zaamheden bestaan uit het uitzagen, sorteren en inpakken
van de geproduceerde lasbochten. De verdiensten zijn
goed. Deze baan is voor langere tijd. Hebt u interesse?
Kom dan langs of bel ons.

Expeditie-medewerker m/v
Voor een interieurzaak in Heerlen. Het betreft een full-time
baan. De werkzaamheden bestaan uit het bezorgen en op-
zetten van meubelstukken bij de klanten. U bent in het bezit
van een groot rijbewijs en een chauffeursdiploma. Leeftijd:
18 jaar of ouder. Deze baan biedt goede toekomstperspec-
tieven. Hebt u interesse? Kom dan langs of bel ons.

Bel voor informatie met:
Wilma Smaling, tel. 045-273838
LINDEPLEIN 15, BRUNSSUM

AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTE!
Gezocht met spoed: 65 plus!!!

chauffeurs voor reklamewagens
i.b.v. groot rijbewijs.

Promodukties: Postbus 322, 1000 AH Amsterdam.
Tel. 020-6253462

Gevraagd . Bouw- en ingenieursburo
Qlanorc-kntarht Catena BV vraagt voor haar
Oldytüb Kl looi II ejgen wer|<en jn Duitsland,

(leerling) voor een slagerij in betontimmerlieden en MET-
Brunssum. Tel. 045-251083 SELAARS (liefst ooll.). Htpog

Fa. WGW Bouw. Voor direct !°°n' wekelijkse betaling,
gevr. voor Duitsland MET- D,uits v^ek folLna telef.
SELAARS, betontimmerlie- afspraak 045-232100.
den. Ook tx>lonnes. 045- Gevr. part-time TAXI-
-231336/ 230477. Hommer- CHAUFFEURS nacht- en
terweg 77, Hoensbroek. weekenddienst, evt. WAO-
Avon-Cosmetics Nederland *■. WtgSSL?' Brunssum-
vraagt vrouwelijke CONSU- TeL 045-252444
LENTES, gdede bijverdien- WONINGINRICHTER gevr.
Ste, Nederlandse boekjes, met rijbewijs, goed loon,
Tel. 04920-50378. voor 40 uren. 04459-1955.

Tovak gebouwenservice
vraagt INTERIEURVER-
ZORGSTERS voor project
in Valkenburg, ervaring ver-
eist, goede bijverdienste,
ma. t/m vr. van 17.30-19.30
uur. Inl. 04406-42304.
Reiter schoonmaakorgani-
satie BV zoekt SCHOON-
MAAKSTERS v. projekt in
Heerlen, 's avonds van
16.00-18.00 uur. Geïnteres-
seerde dames kunnen
schriftelijk solliciteren Reiter
Schoonmaakorganisatie BV
Lage Frontweg 24, 6219 PD
Maastricht t.a.v. Mevr. J. Al.
Tel. 043-215947.
STUCADOORS gevr. Stru-
cadoorsbedrijf Mullenders.
Tel. 04406-42068.
Gevr. RU-INSTRUCTEUR
voor district Geleen. Tel.
046-580848.
INTERIEUR-verzorgster
gevr. voor hotelbedrijf te
Simpelveld, 10-t0 uur p.wk.
045-441537.
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP, overdag voor 3 é 4
dagen p.wk. 045-457845.
Gevr. STUDENTEN m/v v.a.
18 jr. Die ons vrijdag- en/of
zaterdagavond wil helpen
om onze gasten op een net-
te, maar vooral vriendelijke
manier willen bedienen.
Voor vervoer kan event. ge-
zorgd worden. Rest. De Leuf
Dalstr. 2, 6367 JS Übachs-
berg (Voerendaal) Tel. 045-
-750226.
BARDAMES gevr. garantie
loon mog., vervoer gratis.
Telef. aanm. v.a. 14.00 uur
045-750924.
Gevr. SERVEERSTER met
ervaring en zelfst. werkende
kok voor Steakhouse te
Simpelveld. 04454-5874.
SPOED! Jongeman zkt.
woongelegenh. in Venlo e.o.
i.v.m. werk. Tel. 08860-
-73652 na 18.00uur.

Leerling kapster, max. 17 jr.
ÜBACHS, Haarverzorging,
Vrangendael 81, 6137 BA
Sittard. Soll. schriftelijk met
foto.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Schoonmaakorganisatie,
gespecialiseerd in de voe-
dingsmiddelenindustrie,
vraagt voor een van haar
objecten omgev. Heerlen,
een meewerkende VOOR-
MAN en voor 'n object in
Geleen part-timers. Goede
beloning. Heeft U interesse,
bel dan: 045-713216 of
045-421208.
Glazenwasserij en schoor-
steenbedr. Boy Hoen zoekt
JONGEMAN plusm. 20 jr. i.
b.v. rijbewijs. 045-226309.
Restaurant te Valkenburg
vrgt SCHOONMAAKSTER
voor 's ochtends. Bellen van
11.00-17.00 uur 04406-
-13848.
Met spoed gevr. horecaper-
soneel m/v tot 23 jr., voor op
de KUNSTIJSBAAN, Geul-
hal Valkenburg. Tel. 04406-
-14951.
Met spoed gevr. ass. BE-
DRIJFSLEIDER horeca,
met papieren. Geulhal Val-
kenburg, tel. 04406-14951.
Gevr. MEDEWERKER voor
tankstation in Heerlen. Tel.
045-715198.

Te huur gevraagd
Te huur gevr. woning of flat
in ZUID-LIMBURG. Tel.
045-323637.
Per direct, KANTOOR-
RUIMTE gevraagd, omg.
Heerlen/Kerkrade, plm. 100m2, verdeeld in 3 k 4 units,
representatief woonhuis ook
mog. Tel. 045-428871

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE "*
Kies 20 jaar, rentevast 9,1% met gemeentegarantie

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

OPEN HUIS HEDEN 14 NOVEMBER
t/m ZATERDAG 16 NOVEMBER VAN 14.00 - 16.00 uur.

Maastricht, Residentie Abtshof
Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het centrum
In dit zeer luxe gebouw, dat nagenoeg voor bewoning ge-
reed is, zijn nog enkele appartementen te koop. Er is keuze
uit 6 verschillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een
max. vloeropp. van circa 125 m2. Lift, wintertuin, eigen af-
gesloten, parkeerplaatsen. Prijzen van ’269.000,- v.o.n.
tot ’ 354.000,- v.o.n. (mr. van uw eigen huis is bespreekb.)
ADRES: Patersbaan 108, te Maastricht (bereikbaar vanaf
Calvariestraat of de Tongersestraat). 10089026.

INL.: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL. 043 - 25 29 33.

6461 CL, huisnr. 17.
VAESRADE, Rozenstr. 56,
mooi gelegen vrijstaand,
modern landhuis op perceel
van ca. 800 m2. Zeer lu-
xueuze afwerking,
’287.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
SCHAESBERG, Op het
Veldje 17, woonhuis met
carport en tuin, 4 slaapk.,
mooie kueken, kunststof ko-
zijnen met dubbel glas, in
prima staat, ’159.000,- k.k.
Wijman & Partners, 045-
-728671.
BRUNSSUM, Venweg 112,
eengezinswoning met 3
slaapk., kunststof ramen
met dubbel glas, voor en
achtertuin, ’ 95.000,- k.k.
Zonder eigen geld komt de
netto maandlast op ca.
’6OO,- p.mnd. Wijman &
Partners, 045-728671.
SCHINVELD, Bouwberg
118, eegnezinswoning in
prima staat, met 2 slaapk.,
achtertuin met auto bereik-
baar, ’98.000,- k.k. Bij
100% financiering netto ca.
’650,- p.mnd. Wijman &
Partners, 045-728671.
Te koop: BRUNSSUM, half-
vrijst. woonh. met gar. en
tuin. Ind.: o.a. gr. woonk.
met open haard, open keu-
ken mcl. app., 3 slaapk.,
luxe badk., 2 zolderk., vr.pr.
’165.000,- k.k. Makelaardij
O.G. Van Gerwen 8.V.,
Maastricht. Tel. 043-252425

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Vooroorlogs WOONHUIS \met spoed te koop gevr., j
opknappen geen bezwaar. I
040-520558. j
Door de enorme verkopen, j
dringend woonh. te koop !gevr. (alle prijsklassen!), i
N.M.W. QUADEN & ZN, !
Makelaardij onr. goed, Gel- ;
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.
■ . ■

Kamers
Pension de Hees heeft nog
'n KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
KAMERS te huur (liefst aan
vrouw). Tel. 045-423881.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwen/Verbouwen
HETELUCHTKANONNEN
huur of koop je bij Brouwers/
BBIS! Maastricht 043-
-684444, Heerlen 045-
-411930, Wijlre 04450-2220.

Bouwmaterialen & Machines

6431 LA, huisnr. 29.
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. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677

Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.

en garantie. 045-231340.

Hobby/D.hjz.
BEHANGTAFEL 3 mtr!
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en 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.

6305 BH, huisnr. 30.

o u- _" vn Te k. z.g.a.n. adresseerma-Speciale aanbieding: Nieu- chine VEENMAN POST 300nl^Z" SSf^Si met extra diskette-station.?2& %?*£?■ SÏÜT Firma Hanssen- Ak<*str. 98,f iïkn J 19^\22? ty" Kerkrade-W. 045-413438.pc 4050 adv. prijs ’495,- nu
’295,-. Partij zeer mooie Transactiesdirectiestoelen met hoge .
korting. Tekentafelsteden VISITEKAARTJES ’49,95.
adv. prijs ’ 395,- nu ’ 255,-. Bel voor drukwerk catalogus
Conferentiestoelen Rock PostPrint: 010-4132988.

TLT& ui1 3vlo"rra^
leverbaar, bij grote afname Heerlen. Tel. 045-719414.
extra korting. ROCKMART, Te k. 200 st. stapelbare
Kissel 46A, Heerlen. Tel. STOELEN met PVC kuip;
045-723142. 225 st. houten stoelen. Tel.

04754-81275.

Landbouw en Veeteelt
Bezoek onze

Open dagen en demonstratie
van onze aardappelproefveldresultaten op

ZATERDAG 16 november van 14.00 tot 18.00 uur en
ZONDAG 17 november van 11.00 tot 18.00 uur.

Lokatie: KOOIJ LIMBURG BV, Sleperweg 28, Maastricht.
Ind. terrein Beatrixhaven.

Gevraagd aardappeltelers
Welke volgende aardappelen op kontrakt willen telen:

Charlotte, Felsina, Nicola, Bildtstar, Morene, Timate, Rikea
Vraag vrijblijvend om inlichtingen

KOOIJ Limburg bv Sleperweg 28, Maastricht. 043-633636.
_.Kir,__,r,_l ,-k,-,^,.. Te koop WINTERAARDAP-ONDERDELENBANK. PELEN, bintje of nicola. Tel.Tel. 04493-2715. 04498-51547.

it/m 7 dcc. JhÉfÉHkl^elke dag Ij ESJa vindtkans als J| WL tussen de M
uuw Jfflffi

Staan uw postcode en huisnummer tussen de jj|
Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,- gewonnen. Van het

Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar &||
gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u
ookkans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs

Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw
postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan.

Elke dag vindt u 10 postcode/huisnummer
combinaties uit uw eigen omgeving in het

Limburgs Dagblad.

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u:

1. die dag net speciale Piccolo-nummer belt,IL uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; op zaterdag gj
uitsluitend tussen 10.00en 12.00uur.
045 - 7393*84IL 2. antwoord weet op een simpelevraag over de Jj

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:

Limburgs Dagblad QyQSS
Oe duidelijkekrant I *:i*i|i|i|i|i

Reglement en voorwaarden liggen ter inzageop het hoofdkantoor. van het Limburgs Dagblad te Heerlen. ,

Auto's

Karcher 595 superaktie
NU ’ 590,- INCL. BTW

wateropbrengst 150-500 1/u
werkdruk regelbaar 10-100 Bar

Incl. spuitlans, 10 mtr. hd-slang en pistool
PROFITEER NU!!!

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

Aanbieding Renault's
Renault 25 GTS '87

Electr. ramen, stuurbekrachtiging, schuifkanteldak,
metallic kleur bruin, met 2 jaar garantie.

Renault 25 TS '88
LPG, stuurbekrachtiging, met. kl. groen, met 2 jaar garantie

Smeets Opel Maastricht
De Grind 2, tel. 043-252250.

Occasion Centrum 66
HET ADRES VOOR BETAALBARE AUTO'S

VW Golf GTi 16V
zwart, extra's, schuifdak, Im-velgen 1990
Renault 19 TR 22.000 km 1989
Citroen Visa 14TRS 1986
Opel Ascona 1.6LS 4-drs. bruinmet 1984
Opel Ascona 1.6 GL 5-drs. zilvermet 1984
Opel Kadett 1.2LS wit 1987
Saab 9000 i 16V 5-drs. Odoardogrijs 1987
Saab 9000 CD autom. extra's cruisecontroll
metalliclak 1989Saab9000 Turbo 5-drs. Odoardogrijs extra's
schuifdak Im-velgen airco 1987
Saab900i5-drs. extra's schuifdak 1988
Lancia Prisma 1.6 blauw 1988
Lancia Prisma 1.6 goudmet 1986
Lancia Thema Turbo Stationcar zilvermet
Alcantara bekl. verstralers armleuningvoor 1988
VWKever Cabriorood 1972
Alfa 33 Junior rood 1987
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.

Scharnerweg 137 6224 JO Maastricht _H WM

TEL. 043 - 63 48 95

Verhuis-Voordeel Voor
Vliegens Vlugge Vogels

MERK bwj. van voor
Ford Scorpio 2.0 CL 1986 ’ 17.500,-’ 14.500,-
Volvo 340 GL autom 1988 ’ 16.500,- ’ 15.000,-
Suzuki Swift 1.3GL 3-drs 1988 ’ 15.850,-’ 14.500,-
Peugeot3o9 I.SXR 1987 ’ 14.500,- ’ 12.500,-
Peugeot 309 1.3Allure 1987 ’ 12.900,-’ 11.500,-
Peugeot 305 1.5 GR Break ... 1986 ’ 12.250,- ’ 9.900,-
Nissan Micra 1.0 GL 1987 ’ 12.750,-’ 11.000,-
Daihatsu Charade TS 1987 ’ 11.750,-’ 9.900,-
Austin 1.3 Surf 1988 ’ 12.250,-’ 9.900,-
Fiat Panda 1000 SL 1987 ’ 9.750,-’ 8.500,-
Seat Marbella 900 L 1988 ’ 9.750,-’ 8.500,-
Ford Fiësta 1100L 1985 ’ 9.000,- ’ 7.250,-
Lada 2104 stationcar 1987 ’ 7.250,- ’ 6.250,-
Lada2los 1986 ’ 5.250,- ’ 4.000,-
8MW315 1981 ’ 6.950,-’ 5.500,-

DE OCCASIONPRIJZEN gelden v.a. 14 nov. t/m 23 nov.

van Leeuwen Citroen
Citroen AX 1.1 RE rood 1987
Citroen BK 1.6S Leader zilvermetallic 1986
Citroen BK 1.9GT zilvermetallic 1986
Citroen BK I.9TRSwit 1988
Citroen CX 2.5 GTi Turbo 2 roodmetallic 1988

Mazda 323 zilvermetallic 1984
Opel Kadett Caravan 1.6 D blauwmetallic 1985
Toyota Corollaautomaat wit 1984
VW Golf Memphis grijsmetallic 1988

van Leeuwen Citroen
Strijthagenweg 129, Kerkrade. Tel. 045-453355.

Mazdakroon occasions
Mazda 323 1.3,1.5 LX GLX Sedan'Bs'B6'B7 1988
Mazda 323 1.3 16VGLX HB weinig km 1989
Mazda 323 1.5 HBenvoy 3-drs 1988
Mazda 323 1.3 HB veel extra's rood 1987/1988
Mazda 323 1.5 HB GLX 5-drs 1986
Mazda 323 1.5 HB GT uitv 1933
Mazda 6262.0 en 1.6 HB GLX 1987
Mazda 6262.0 GLX en 1.6LX 1986/1987
Mazda 6262.0 LX diesel Sedan 1987
Mitsubishi Colt 1.5GLI HB 3-drs 1989
Nissan Micra 1.2HB GL 1985
Nissan Sunny 1.3DX zeer mooi 1984
VW-Golf 1.3HB 3-drs 1987
Opel Corsa 1.2TRS veel extra's 1985Ford^Escort 1.6 HB 5-drs. en 1.1 3-drs 1984/1985
Renault 11 Broadway uitv 1986
Subaru Justy 1.23-drs. zeer zuinig 1987

Wordt verwacht:
Mazda 626 2.2iGLX coupé 27.000 km. nw.st 1990
Mazda 323 1.6iGLX F coupé 18.000km. 2x 1991

Alle occasions met NAP pas en Mazdakroon garantie.
Uw Mazda dealer AUTO LEYMBORGH BV

Bornerweg 2-8 LIMBRICHT, tel. 046-515838.

APK!!! Rotte plekken??
Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.

Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.—.

Honda ACCORD 2.0 Luxe,
antracietmet., bwj. '86, nw.
model, bijz. mooi, 1e eigen.,
pr. ’9.750,-. Tel. 046-
-522010 b.g.g. 06-52982174
Te k. HONDA Accord, bwj.
'86, kl. wit, i.z.g.st. Tel. 045-
-327161/425108.
Hyundai PONY 1.2 LE, 1e
eig., bwj. eind '83, APK sept.
'92, ’ 2.750,-. 045-218925.
Te koop LADA 1200 '81, vr.
pr. ’6OO-, APK 2-92,
86.000 km. Tel. 046-744034. MAZDA 323, 4-drs., auto-. matic, 1e eig., bwj. '80, APK. 8-10-92, ’2.250,-, i.st.v.. nw.Tel. 045-323178.

■ MERCEDES 190 E, bwj. '83

" stuurbekr., get. glas, don-■ kergroen, bijz. mooi, pr.■ ’ 15.950,-. Tel. 046-517313
\ MERCEDES 200 diesel bwj.

'79, div. access., ’3.350,-.
\ Tel. 04458-2709.
■ MERCEDES 300 D zilver-

" met., aut., 12 extra's, bwj.
'85, perf. st., ’ 33.500,-. Tel.

" 04407-3158.
Te k. Opel KADETT S 1300
uitv. GT, bwj. '86, km.st.. 68.000. Tel. 045-413558.

i Opel Ascona, 4-drs., GL,
j 1.6, AUTOMATIC, bwj. '84,
j in opt'mn.. st., ANWB keur.

Koningsweg 37, Kerkrade.
I. Tel. 045-455432.

> Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: VW Passat Va-

' riant diesel wit '86; VW Pas-
sat 5-drs. groenmet. '84;
VW Golf '85/'B6; VW Golf
Diesel groen '86; Golf diesel- goudmet. '81; Audi 100 SC
5E autom. antraciet '84;
Mercedes 190 D champag-

; nemet. '87; Mercedes 190 E
aut. blauwmet. '84; Merce-
des 190 E verlaagd div. ex-
tra's '87; Opel Rekord 2.0S, stationcar 5-drs. '85; Opel
Manta 400 Irmscher 2,4 L
136PK wit '87; Kadett sta-
tioncar diesel 5-drs goud-
met. '85; Kadett 1.6 autom.
5-drs roodmet. '84; Kadett
3-drs groenmet. '81/'B6;
Opel Ascona 1.6 4-drs.
goudmet. '84; Ascona SR
HB 5-drs div. extra's d.
blauw '83; Ford Siërra 2.0
GL 4-drs. '87; Ford Escort
diesel 5-drs. wit '87; Ford
Escort 1.6 3-drs. wit '85;
Ford Siërra stationcar 1.6
'83; Taunus 2.0 4-drs
champagnemet. '82; Mazda
626 GLX 2.0 12V groenmet.
'88; Mazda 323 GLX 3-drs.
blauwmet. '88; Mazda 323

■ 4-drs. '84; Fiat Uno blauw
'83; Peugeot 205 GR diesel
5-drs. blauw '85; Renault 9
GTL 4-drs LPG goudmet.. '83; Volvo 340 diesel 5-drs
wit '85; Nissan Sunny diesel: 4-drs. zilver W88; Nissan
Kingcab diesel wit '86; Mit-
subishi Lancer CL diesel 4-■ drs. antraciet '86; Seat Ron-
da div. extra's rood '84; Ci-
troen BK 1 .-6 TRS groenmet.
'84; Renault 18 autom. i.z.g.. st. '80. Diverse inruilers van-
af ’ 1.000,-. Inruil caravan,

t boot of motor ook mogelijk.
Garantie vanaf ’ 10.000,-.
Snelle discrete financiering.
Garantie, reparatie en on-
derhoud in eigen werkplaats
Dominikowski autobedrijf,
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.
Te koop gevr. AUTO'S alle
bwj. met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
Math KOENEN biedt te koop
50 tot 100 auto's va. f 750,-
-tot ’ 10.000,-, mr., financ.
mog. Handelsweg 12, Sus-
teren. Tel. 04499-3398.
WETZELS Auto Exclusief:
Mercedes 190 D '86/88;
Mercedes 450 SL aut. '80;
Mercedes 500 SEC aut. '86;
Mercedes 230CE aut '89/'BB. Mercedes 190 E aut. '87;
Mercedes 190 E '86; Mer-
cedes 190 E 2.6 aut. '86;
Mercedes 260 SE aut.'BB;

' Mercedes 300 SE aut. '85;
Mercedes 300 E '86/'B7;
Mercedes 280 SE '84; Opel
Omega 2.0iaut. '89; Audi 80
LS '88'; Ford Escort 1.4 Bra-
vo '87/88; Porsche 924 '80;
BMW 735i'84; Camaro Iron

:t. Bar '87; Chevrolet Sting
Rai '79; Jeep Cherokee 2.5
diesel '85. Industriestraat 35
Sittard. Tel. 046-510655.

Saab 900 3-drs. '84
Saab 900i2-drs. '86

Saab 900 LPG 4-drs. '86
Saab 900 Turbo 4-drs. '85

Saab 900 4-drs. '88
Saab 9000i5-drs. '87

Saab 9000 Turbo 5-drs. '85
Saab 9000 Turbo 5-drs. '87

Lancia Prisma 1.6i '88
Lancia Thema 6 cyl.

automaat dcc. '87
Autobedrijf
Kompier

'n Begrip in SAAB
en in betaalbare occasions.

Akerstr. 150, Heerlen.
Tel. 045-717755.

De hoogste prijs
Voor uw auto

045-232357 ook 's avonds.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199
Wegens overl. te k. Austin
MAESTRO, bwj. '84, i.z.g.st.
Tel. 045-316419.
Ford TAUNUS aut., LPG,
'80, vr.pr. ’1.850,-, APK;
Golf diesel '79, APK, vr.pr.
’1.250,-. Bel 18.00-19.00
uur 045-228552.
Te koop Ford SIËRRA 2.0i
Ghia, 8-'9O, 18.000 km, alle
opties, als nieuw. Tel. 045-
-255247.
Te k. Opel KADETT 1200
HB, bwj.'B6, pr. ’9.500,-.
Tel. 045-211248.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
VW KEVER 1975 voor de
liefhebber. Door VW-garage
gemaakt, vernieuwde on-
derdelen en reparatie, plus
APK-keuring op 4-11-'91.
Kosten garage ’4.800,-. Te
koop voor ’6.500,-. Be-
zicht of bellen na 14.00 uur
De Heugden 122, Hoens-
broek. Tel. 045-719813 tus-
sen DSM en GGD na boven
rijden dan naar rechts (flats)._
Te k. Alfa ROMEO, type 75
Twinspark, bwj.'B9, i.nw.st.,
te bevr., Overhoven 69, Sit-
tard. Tel. 046-511428.
Te k. AUDI 80, bwj. '78, zeer
goed onderh., in concours
staat, APK 9-92, vr.pr.

’ 1.850,-. Tel. 045-462559.
BMW 728i, bwj. '84, 5-bak,
donkerbl.met., 1e eig.,
114.000 km, onderh.boekje
aanwz., absol. nw.,
’8.950,-. Tel. 046-522010
b.g.g. 06-52982174.
DATSUN 120 V Fli, autom.,
4-drs., nwe. APK, bwj. '80,
in st.v.nw. ’ 1.750,-. Tel.
045-323178.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978. __
Zeer mooie Ford ESCORT
1300, APK '92, bwj. eind '82,
vr.pr. ’4.350,-. Tel. 045-
-227357.
Ford FIËSTA nw. model, la-
ser, '84, APK, zeer mooi,

’ 5.950,-. 045-454087
Te k. Ford TAUNUS Bravo
1.6, bwj. '81, 4-drs. en trek-
haak. Tel. 04492-5835.

Te koop RENAULT R 18 '85
grijsmet., met trekhaak, met
of zonder LPG, pr. ’ 5.750,-
Tel. 046-371243.
RENAULT 11 GTL, bwj. '84,
nw. model, APK 18-11-92,
sunroof, 1e eig., als nieuw,
’3.650,-. Tel. 045-323178.
Te koop RENAULT Traffic,
grijs kent., bwj. '81; Renault
11, rood, LPG, bwj. '84. Tel.
045-451375.
Te k. ROVER 2300 S, bwj.
'85, spatbordscfiade,
’2.000,-. Mortel 10, Bom.
Tel. 04498-53493.
Toyota BUS bijna '87, kl.
grijsmet., APK gekeurd. Tel.
045-232252.
TOYOTA Corolla, bwj. '81,
APK '92, ’2.100,-. Wilhel-
minastr. 56, Nieuwenhagen.
VW Golf CABRIOLET GLS,
geh. wit uitgev, bwj. '83,
sportv., compl. auto,
’17.500,-, inruil kleine auto
mogelijk. 045-414659.
Te k. VW SCIROCCO GU,
type '80, APK, ’2.750,-.
Tel. 045-726112.
VW GOLF 1300 C bwj. '87,
met ace., pr. ’ 11.750,-. Tel.
045-211248.
Te k. VW GOLF bwj. '83, vr.
pr. ’ 4.500,-. 045-415460.
✓OLVO 740 GL diesel, bwj.
85, 175.000 km, ’15.000,-.
rel. 045-322901.
Te k. gevr. alle merken
3USSEN, Mazda, Peugeot
an andere auto's. Wij beta-
en de hoogste prijs. Tel.
34455-2743.

Voor 'n deskundigadvies
ensnelle levering uitvoorraad ...

TOTZKNS
inonze showroom!

industriële gassen machines
lasbenodigdheden veiligheidsartikelen

gereedschappen ± werkkleding
Nu al 25 jaareen begrip kwaliteit en service!

■I^^^^^^H '__________k____J___ I

Opel ASCONA 19 S, bwj.
'80, nw. banden, schuifd.,
APK '92, geen roest, in per-
fekte staat, ’1.500,-. 045-
-323178.
Te k. Opel ASCONA 2.0 SR,
bwj. '80, APK 6-92, LPG in-stali. pr. ’2.500,-. Tel.
04450-1599.
Te koop Opel REKORD 2.0
S Berlina bwj. '83, nw. mod.,
’3.650,-. 045-316940.
Te koop KADETT 12 N,
bruin, jan. '80; Kadett 12 N,
bruin, LPG, sept. '79. Tel.
045-451375.
Te koop Opel CORSA 1.2
LS, okt. '85, APK, i.z.g.st.,
pr. ’ 8.500,-. 045-243777.
T. k. Opel KADETT D-type,
bwj.'Bs, kl. goud, i.z.g.st., pr.
’5.900,-. Te bevr., Overho-
ven 69, Sittard. Tel. 046-
-511428.
Opel SENATOR 3.0, autom.
blauw metal., sportw.,
nieuwe APK, '81, ’3.500,-,
i.z.g. st. 045-323178.

Te k. PEUGEOT 205 XS 1.4
85 PK, juni '89, 50.000 km.,

’ 15.500,-. 045-227114.
RENAULT 5 TL bwj. '85, nw.
model, 59.000 km, kl. wit,
bijz. mooi, zeer zuinig, pr.
’5.950,-. Tel. 046-522010.
b.g.g. 06-52982174.
RENAULT 11 GTX, bwj. '84,
gerev. motor 47.000 km,
geen roest, goed onderh.,

’ 6.000,-. Tel. 045-326968.
Te koop KADETT Limited
1.3 N, blauw, bwj. '87. Tel.
045-451375.
Te koop KADETT Caravan
1:6., aut., febr. '88, wit. Tel.
045-451375.
Ford ESCORT 1300 L, 4-
drs., bwj. '82, LPG instali.,
nw. APK, ’3.750,- i.st.v.nw.
Tel. 045-323178.
Ford ESCORT 1600 bwj. '83
div. extra's, ’5.000,-. Tel.
045-413779, na 17.00 uur.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'80, km.st. 92.000, APK,

’ 1.475,-. Tel. 045-217202.

Proficiat Va
met je 65ste en tot st.** .

»__

Hub, de kinderen en **u
kleinkinderen. pnd

Gebruikte auto's: CitroënCoo
11 TRE '87; Ford rWe
1100 '86; Ford Escort'm
'86; Ford Siërra combi I
Nissan Cherry '85; Opel »>
dett (x»mbi '86; Saab X\GLE '84; VW Golf I*6 ,
'88; Volvo 340 DL '84. "* ïn
handel GH van KES-V 1

Windraak 28c, 6153 AB'Soi
tard. Tel. 046-515280.^,%;
Audi 80 1.9E met veel'He
tra's kl. zwartmet. '88; "? Jen
Siërra Stationcar CLD
sei '88; Mercedes 230 *- *a;
tomaat type '87 bijna |er
extra's; Opel Ascona £ £>c'83 ’ 4.750,-; Nissan ** fa]
bird 2.0 SLX '88; Mazda»^diesel '86 ’10.250,-; <} »>v
Escort XR3i Cabriolet 'l 'BMW 316 '82 ’ 3.5^Opel Kadett Club Se» *1300 '87; Lada 2107 'JJ*<
’ 4.900,-; Nissan SU
1300 '88; Ford Scorpio ?at
automaat '86; Golf GTi \ -«Pi
Citroen Visa 1400 GL lm
’5.500,-; Skoda 120 LJ >i
’4.500,-; Mercedes C^ b ol
pingbus origineel ’ 10.GJ !*.a
WEBER Autobedrijf, -"Jjfei
financiering. Bovag-ga^ t
Baanstraat 38 Schaes*"*j
Tel. 045-314175. >J\
Wij geven het meeste n\.
uw AUTO! U belt, wij kon* Jj
045-422610, ook 's avoTO.
Wij betalen ’5OO,- Jjk/
’20.000,- voor uw AL"?*
met vrijwaring. 045-4230g^ge
Autobedrijf Math KOEJ^-Cj
is verhuisd naar Han-*^weg 12, Susteren. ',„.
04499-3398. _^>^
Alfa SUD Tl, bwj. '80, & fc6-92, in pr.st. ’1.550,-- %|
045-415528. xfa
Te k. Alfa GIULIETTA lj,)r
'80, APK 11-92, auto v* Nin nw.st., mr. auto "*045-228398. J|
Honda PRELUDE 1,8 k\
nxid, sportv., compl. -*J,
bwj. '85, vr.pr. ’ 12.9^ "mr. Kl auto mog 045-4l4gj/
Te k. Honda PRELÜ^bwj. '80, APK 9-92,

’ 1.750,-. Tel. 045-35132^;
Tek. Opel KADETT 16S^bwj. '85, i.z.g.st. Tel. °*227276. A s

Te k. Opel KADETT HB
blauw, flair-striping, '81. j.

uitst. st., APK, radio en tr-*1

’ 3.500,-. Tel. 04406-418^
Te k. VW DERBY, bwj. 'A
g.st., t.e.a.b. P.Potterstr.
Brunssum, van 8-16 uur*^';
VOLVO 343 DLS 2.0, 1^3-drs., 72.000 km, zr. g°*l
pr. ’ 3.000,-. 045-31723jU
Te k. VOLVO 343, bwj. 8j

i.g.st., nw. banden, APK. j
bruinmetal., ’1.900,-. ]\
045-415012.
Opel SENATOR 3.0 E, "n
'83, LPG, CD uitv., autorn^groenmetallic, bijz. rrOT ,
’6.250,-. Tel. 046-5220 1!
b.g.g. 06-52982174. J
Te koop OMEGA 2.0i '6l
LPG, veel extra's, mr. nw
Tel. 04498-54664.
Te k. Opel OMEGA 2.3 j}
'88, i.z.g.st., vr-PJ
’ 12.000,-. Julianastr.
Brunssum. J
Ford ESCORT, bwj. 'Bf,
LPG, APK, i.z.g-51!

’ 3.200,-. Tel. 045-232321>j
Te koop Ford SIËRRA l*s^ ,
rood, sept. '82. Tel. O 4
451375. y

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop-e|l

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs $
Limburg. Te1.045-2540j9>

Te k. gevr. SLOOP- t
schade auto's, tev. in- es
verkoop gebr. auto-onde^
A. Körfer. Tel. 045-229045-y
Te k. gevr. loop-, sloop- A
SCHADE-AUTO'S de ho«|
ste prijs van Limburg. >%
046-519637/046-512924^

(Brom)fletsen J
VESPA CIAO en Maxi P-^'
te koop. Tel. 045-210461^Zwarte Vespa CIAO, 3
oud, m. sterw. helm en ve"*
vr.pr. ’ 1.500,- 045-41730?*
Te k. Vespa CIAO bwj. 'A
z.g.a.nw., ’550,-. Tel. O^'a
326961. J
Te koop gebr. FIETSEN &
bromfietsen. Anjerstr. **Schinveld, 045-256719.
BROMFIETS-SCOOTER ;
rijden zonder rijbewijs &z
bij Rens Janssen, finaf"
mog. v.a. ’4O,- per m*l^Ganzeweide 54, Heerle(!
heide. 045-211486. _J
De nieuwste GIANT trac*
reeds uit voorraad leverba^
bij Rens Janssen, finar*
mog. v.a. ’4O,- p. m^:Ganzeweide 54, Heerl-5"
heide, 045-211486.

Bedrijfswagens
Te k. VERKOOP-WAG*-^
voor div. doeleinden 9 "schikt. Tel. 045-753378.
Wat VERKOPEN? Advef
teer via: 045-719966.
"

___ .—fVoor Piccolo's
zieverder pagina 24
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HEERLEN - Edward Bekker
houdt morgen in de Heerlense
schouwburg een dialezing over zijn.
beklimming van de Mount Hunter
in Alaska. Hij opent daarmee het ju-,
bileum van de vijfentwintigjarige
VAV, de Vallekebergse Alpevrung,!
die binnenkort de hoogste bergen
van de zeven continenten gaan bes-
tijgen.

Bekker beklimt
Mount Hunter
in schouwburg
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'Magie' Johnson
wil Olympisch goud
NEW VORK - De Amerikaanse,
basketballer Earvin „Magie" John-
son, die vorige week zijn profloop-
baan bij de Los Angeles Lakers-
abrupt beëindigde nadat bekend;
was geworden dat hij seropositief
is, heeft in een interview in Sports!
Illustrated verklaard dat hij deelne-;
ming aan de Olympische Spelen!
niet uitsluit. Hij wil goud.

Dat moet volgend jaar in Barcelona,;
dankzij het toelaten van de geharde
NBA-profs, gebeuren met de sterk-
ste en spektaculairste ploeg die ooit;
bij de Spelen te bewonderen was.

Johnson zal daar, als zijn gezond-
heidstoestand dat toelaat, een team
vormen met andere grootheden als!
Larry Bird en Michael Jordan.

„Ik heb alles bereikt in de sport.;
Met mijn universiteitsploeg ben ik*
kampioen geworden en bij de profs!
heb ik verscheidene titels behaald.;
Ik heb alle mogelijke trofeeën ont-*
vangen, maar een gouden Olympi-,"
sche medaille ontbreekt in de verza-'
meling. Als ik me goed voel, wil ik!
er graag bij zijn in Barcelona", zei;
Johnson.

" Albert Voorn ziet
bondscoach Hans
Hom als hindernis
op weg naar in het

""bog springende
Oranje-resultaten.

Foto: DRIES LINSSEN

'Coach laat beste paarden voor eigen zak lopen'

Albert Voorn steigert
Vander Velde
golftprogressief

MOTTE - De Ne-
golfer Chris van der

e*de heeft zich bijna verzekerdan een startbewijs voor het Eu-
Pese circuit. In de vijfde ronde

j,
11 het kwalificatietoernooi in

a j^krijk liep Van der Velde de
k 'tien holes langs in 68 slagen.
vaaa*}.mee rukte hij met een totaaln 361 op naar de gedeelde vier-
s, Piaats in de algemene rang-

achter de Engelsen
Sfdrew Hare (356) en Gary
tVans (359) en de ler Paul"rGinley (359). De beste veertigF-ers van het kwalificatietoer-
-6 °J mogen komend seizoen met
£ grote jongens' mee Europa

KNEGSEL - Albert Voorn heeft besloten zijn loopbaan als
internationaal springruiter onmiddellijk te beëindigen. De
35-jarige inwoner van Knegsel kwam tot zijn besluit uit onvre-
de over de handelwijze van bondscoach Hans Hom. Tijdens
een diner, dat het bestuur van de Nederlandse Hippische
Sportbond de ruiters, amazones en andere betrokkenen in La-
ren aanbood voor de goede prestaties dit jaar, kwam het tot-
een ruzie tussen Voorn en Hom. „Toen Hom geen geloofwaar-
dig antwoord had en de discussie verliet, vond ik de tijd geko-
men ermee te stoppen", aldus de ruiter van Rainbow Stables,
die in zijn loopbaan al vaker zijn emoties niet de baas kon.

Voorn zegt, dat hij al problemen
had met de aanstellingvan Hom tot
chef d'equipe en coach- „De belan-
gen, die hij heeft naast die functies
zijn te groot om hem geloofwaardig
te doen zijn", aldus Voorn. „Ik ben
ervan overtuigd, dat het feit, dat zo-
wel Hora als Emile Hendrix ge-
sponsord worden door Optiebeurs
er mede toe heeft geleid, dat Hen-

drix voor de Europese titelstrijd in
La Baule gekozen werd."

Voornvernam thuis, dat Nederland,
met Hendrix, Lansink, Tops en
Raymakers Europees goud greep.
Dat leidde er toe, dat het Neder-
lands Olympisch Comité onlangs de- nog niet helemaal ingevulde -equipe voor Barcelona nomineerde.
Als individuele ruiters werden al-
vast Tops, Raymakers en Lansink
aangewezen voor de Spelen.Wereldkampioen

zonder veld
FRANKFURT - Het trainings-
kamp van de Duitse voetbalploeg is
gisteren abrupt beëindigd. Het ge-
meentebestuur van Frankfurt be-
sloot het hoofdveld van het Wald-
stadion tot verboden gebied te
verklaren voor de middagtraining,
omdat de grasmat door de aanhou-
dende regen grote schade dreigde
op te lopen. Bondscoach Berti
Vogts bereidt zijn ploeg voor op de
beslissende EK-kwalificatiewed-
strijd tegen België, volgende week
woensdag.

Gal
Tijdens de nationale titelstrijd, die
korte tijd later in Den Haag werd
gehouden, spuwde Voorh zijn gal
over de handelwijze van Hom. De
problemen werden echter uitge-
praat en Voorn maakte weer deel
uit van de nationale ploeg voor
wedstrijden in onder meer Calgary
en Lanaken. Maar ook daar ergerde
Voorn zich naar eigen zeggen aan
de opstelling van Hom. „Hij heeft
niet de eerste paarden ingezet voor
de equipe om de kans op winst zo
groot mogelijk te maken", aldus
Voorn, die ook in de rensport actief
is.

Vogts, die een partijtje tegen ama-
teurs eveneens niet zag doorgaan,
reageerde boos. „Voor de wereld-
kampioen was geen trainingsveld
beschikbaar. Ik had niet gedacht,
dat Frankfurt zon voetbal-onvrien-
delijke houding zou aannemen. Dat
is helemaal opvallend, nu met Ein-
tracht in het Waldstadion de moge-
lijke landskampioen huist."

Weerbokser
inlevensgevaar

'SOUTHAMPTON - De Britse
i teurbokser Lian Kwok Lee
ifc c|tt voor zijn leven in een zie-
'C in SouthamptOn. HÜ
k, öerging gisteren een operatie,
f arbij een bloedprop uit zijn
j? fsenen werd verwijderd. Zijn
ïv!iStand is kritiek. De 23-jarige
Sveitergewicht zakte dinsdag-
*tjn°n^ tijdens een boksgala in de
!. ë in elkaar, nadat hij tot twee
«jjer toe zijn hoofdbescherming
'«nri wi-it geraakt. In september
\Wat rging Profbokser Michael. s°n een hersenoperatie, na-
.(, nij vergelijkbaar letsel hadnil^e'open0pen in de partij tegen zijnrnc*genoot Chris Eubank. De
CkWKChting is dat de
tfta nog deze week met1 Regelen komt, die de sport
peii*ger moeten maken.

Kankkunen
nieuweleider

rJ^RCELONA - De Fin Juha
,j nk-kunen heeft de leiding in
jj,v str-jd om de wereldtitel rally
£ van de Spanjaard
kihri Sainz. De Lancia-rijder

in de rally van Catalo-
j^e als tweede achter de Duitser
fal? 1*11 Schwarz. Sainz verliet deïï'y u* de tweede etappe. In het
v heeft Kankkunen nu een gatr-even punten geslagen (138

„Een chef d'equipe is in mijn ogen
aangesteld om in landenwedstrij-
den zo goed mogelijk te presteren
met de beste paarden. Als dan
blijkt, dat Horns eerste paard Egano
met Jos Lansink niet wordt ingezet
voor de equipe, maar gespaard
moet blijven om zo goed mogelijk
te presteren voor de eigen zak, dan
ben ik van mening, dat Hom niet de
belangen dient, die hij behoort te
dienen en daardoor als goed chef
d'equipe faalt. Lang heb ik kunnen
leven met de situatie, maar na de
verhitte discussie deze week vond
ik de tijd gekomen een punt te zet-
ten achter mijn carrière."

Conflict Roda-Beaphar
voor arbitragecommissie

een hoofdsponsor, die per jaar zon
half miljoen gulden in de club
steekt, naar behoren behartigt. Ik
vind dat dat niet gebeurd is. De ar-
bitragecommissie moet nu maar
eens een uitspraak doen. Dan weten
clubs en sponsors tenminste waar
ze aan toe zijn en hoe de richtlijnen
zijn".

Goethals blijft
trainer Marseille

MARSEILLE - Raymond Goethals
blijft voorlopig nog even trainer van
Olympique Marseille. De Belg, die
eind vorig seizoen plaatsmaakte
voor de JoegoslaafTomislav Ivic en
technisch directeur werd, verving
zijn opvolger de afgelopen week.

Die tijdelijke functiewisseling is
door voorzitter Bernard Tapie
woensdag voor onbepaalde tijd ver-
lengd. Ivic liet zich na de vroegtijdi-
ge uitschakeling in het Europese
bekertoernooi voor landskampioe-
nen door Spartak Praag met vakan-
tie sturen. De Joegoslaaf wilde naar
zijn familie in Kroatië.

sport kort

Van onze verslaggever
jAJvISTERDAM/RAALTE - Henk
Aa, directeurvan Rodas hoofdspon-
sor Beaphar, wil dat de arbitrage-
commissie uitspraak doet over het
conflict dat tussen hem en deKerk-
raadse club is gerezen. Daartoe
heeft hij het nog anderhalf jaar
doorlopende contract met deKerk-

raadse club opgezegd om zodoende
een reactie te ontlokken. Dat het
daadwerkelijk tot een contractont-
binding komt, is zeer onwaarschijn-
lijk. Een uitspraak van de voor dit
soort geschillen in het leven geroe-
pen arbitragecommissie is echter
wel bindend.
Henk Aa is zoals bekend ontevre-

den over de aanpak van Roda JC
waar het gaat om de belangen van
Beaphar. „Ik heb niet de illusie dat
het contract daadwerkelijk verbro-
ken wordt", aldus Henk Aa. „Maar
ik vind wel dat Roda JC in gebreke
is gebleven. Van een professionele
voetbalorganisatie mag je toch ver-
wachten dat men de belangen van

De druppel die de emmer bij Henk
Aa deedoverlopen was een foto van
René Trost in Voetbal International
van vorige week- Daarop poseerde
de Roda-verdediger in een tenue
met het opschrift Umbro, terwijl Aa
vindt dat in dergelijke gevallen een
Beaphar-shirt gedragen moet wor-
den. Roda JC wacht met een reactie
totdat er gesprekken met Beaphar
zijn gevoerd.

Agassi nachtmerrie voor Becker " BILJARTEN - De teams van
Willems Koeltechniek spelen ko-
mend weekend thuis. Morgen
om 19.30 uur ontvangt de drie-
bandenploeg van Jean Bessems
in café Walk-in te Ulestraten de
concurrentie uit Sprundel. Za-
terdag (12.00 uur) is de wedstrijd
voor de topteamcompetitie tegen
Volmac met Christ van der
Smissen en Willy Steures.

" WORSTELEN - Vijftien
junioren van Simson uit Land-
graaf worstelen as. zondag in
Deventer de vierde competitie-
wedstrijd. In de Simson-poule'
zijn ook ingedeeld Hercules uit
Deventer, Hercules uit Amster-
dam, De Halter uit Utrecht en
Olympia uit Utrecht.

" VROUWENVOETBAL - De
beste vrouwen-voetballanden
van de wereld mogen zich ver-
heugen in grote belangstelling
van het Chinese volk. Alleen al
tijdens de generalerepetitie voor
de openingsceremonie van het
WK in Peking stroomde het sta-
dion vol met 55.000 toeschou-
wers.

(ADVERTENTIE)

17superieure audiosystemen Bang&Olllfsen I
Te zien en te horen bij:

Fa. Bergmans & Wijnen I
Rijksweg 60, Tel. 04451-2244 NIJSWILLER-WITTEM I

ikMMMMMwrsnminn
golf wielrennen
*"* Grande Motte. Kwalificatie Europe- München. Zesdaagse, eindstand: 1.?? Tour, stand na vijfde ronde: 1. Hare Kappes/De Wilde 401 punten 2«?«>6 slagen, 2. McGinley, Evans 359, 4. Stumpf/Pieters 381, 3. Clark/Doyle 244van der Velde, Stephens, Metcalfe, Pal-
?.er 361, 8. Coceres 362, 23. Smits van TFNNT<*-.Waesberghe 368 Philadelphia. Vrouwen 665.000 gulden,
VOT T T7.X7TD a t eerste ronde: Garrison-Moore 6-0 6-0,» VJ J_.i_.il, V ijAi_, Sanchez-Whitlinger 6-0 3-6 6-2. Daniels-"'ereldbeker in Japan, vrouwen. Gifu. Fernandez 6-4 6-1, Porwiek-Reece 6-1oep A: Sovjetunie-Canada 3-1 Peru- 6-4, Reinach-Hy 6-1 6-1, Medvedeva-

3-0 Zuidkorea-Japan 3-2 Eind- Allen 6-1 6-2, Katerina Maleeva-Ignatie-
**and: 1. Sovjetunie 5-10 (15-4), 2. Zuid- va 6-1 6-3, Keller-Fendick 7-5 6-3 Har-*°rea 5-6 (13-9), 3. Peru 5-6 (12-8), 4. vey-Wild-Szabova 7-6 3-6 6-1, Henrick-

5-6 (12-10), 5. Canada 5-2 (6-13), 6. son-Basuki 6-4 6-3, McCarthy -Gross-■^Panje 5-0 (1-15). Kyoto. Groep B: Ver- man 3-6 6-3 7-6.
n'gde Staten-Duitsland 3-0 China- Frankfurt. Mannen, 4,4 miljoen gulden,£enya 3-0 Cuba-Brazilië 3-2 Eindstand: B-groep: Agassi-Becker 6-3 7-5

5-10 (15-3), 2. China 5-8 (12-4), 3.
547, ,̂Strfe? ?V\\8k t9,B«azilië BASKETBAL"* (10-9), 5. Duitsland 5-2 (3-12), 6. Ke-
°ya 5-0 (0 15) Den Helder, mannen, kwahficatieronde

EK 1993. Poule A, eerste speeldag: Ne-
SOmTTT'Tr'Tvr derland-België 65-59 (32-32). Toeschou-weniü, 1ÜjJN wers. 1200. Scores Nederland: Bottse 2,J'erth. WKkleiduivenschieten, skeet fi- Schilp 2, De Waard 13, Van Rootselaar?a*e: 1.Rossetti 221 punten (196+25), 2. 10, Franke 7, Te Velde 3, Van Poelgeestvanleperen 220 (195+25), 3. Dompeling 6, Van Dinten 10, Kuipers 12. ScoresJ--0 (196+24), 4. Wegner 219 (194+25), 5. België: Haerbos 4, Snijders 4, Bayer 14lneshin 218 (195+23), 6. Sm 218 Samaey 13, Marion 6, Deheneffe 6, Ver-'"96+22). berckt 6, Debaere 4, Weatherspoon 2.

i_
(ADVERTENTIE)

17superieure audiosystemen Bang&OlufSGn I
Te zien en te horen bij:

T.V.C. Weyden b.v. I
Kerkstraat 55, Tel. 045-252342 BRUNSSUM I

FRANKFURT - André Agassi
begint stilaan een trauma voor
Boris Becker te worden. De Duit-
ser verloor voor de vijfde keer op
rij van de Amerikaan, 6-3 7-5. Dit
keer voor eigen publiek in Frank-
furt waar de met 4,4 miljoen gul-
den gedoteerde ATP-finale wordt
gespeeld. Titelverdediger Agassi
had een uur en 39 minuten nodig
om de nummer drie van de we-
reld van de snelle vloer te slaan.

Michael Stich heeft het slechte
voorbeeld van zijn landgenoot en
rivaal in de groep Boris Becker

gevolgd door in twee sets van de
Amerikaan Pete Sampras: 2-6 6-7
te verliezen. Alleen de winnaar
van de 'revanchevan Wimbledon'
Stich-Becker, die vandaag wordt

gespeeld, heeft nu nog een kans
op een plaats in de halve finales.

Ivan Lendl plaatste zich gister-
avond als eerste voor die halve

(ADVERTENTIE)

17superieure audiosystemen Bang&Olufsen |
Te zien en te horen bij:

Gijs de Jong
Sunplein4B, Tel. 045-312508 LANDGRAAF I

finales. De Tsjechoslowaak won
zijn tweede wedstrijd voor de Ilie
Nastase-groep met opvallend ge-
mak van de Amerikaan Jim Cou-
rier: 6-2 6-3, nadat hij eerder al
Guy Forget had verslagen.

Forget heeft door de winst op in-
valler Karel Novaeek uitzicht be-
houden op een plaats in de halve
finales. De 26-jarige Fransman ze-
gevierde in twee sets: 6-3 7-6. For-
get moet zijn laatste partij voor de
naar IlieNastase genoemde groep
van Jim Courier winnen om de
laatste vier te halen.

Volleybaltop neemt
jeugd onder handen

Gasttrainingen Zwerver en Selinger in Limburg

fton Zwerver jongleert terwijl teamgenoot Avital Selinger bewonderend toekijkt.

AMSTERDAM/HEERLEN - De
gasttrainingen voor de Limburgse
volleybaljeugd met Ron Zwerver
en Avital Selinger vinden defini-
tief doorgang. Even leek het er op
dat de drie sessies uitgesteld dien-
den te worden vanwege de rust
die Zwerver met zijn overbelaste
kniegewrichten kreeg voorge-
schreven. Eerder dezeweek maak-
te s werelds beste aanvaller zelf
een einde aan alle twijfels. „Aan-
staande vrijdag zijn we present in
Oirsbeek", aldus de Oranje-vedet-
te.

Ron Zwerver bleef thuis toen
Oranje vorige week een oefenserie
interlands afwerkte in de Verenig-
de Staten. Bovendien werd een
aantal clinics van het Nederlands
team, gepland voor later deze

(vrijdagavond, sporthal De Pol-
lack, 19.00 uur), Roermond (zater-
dag, 10.00 uur Jo Gerrishal) en
Venlo (vrijdag 22 november, sport-
hal Groenveld, 19.00- uur), enige
restricties in acht moeten nemen.
„Jammergenoeg mag ik zelf nog
niet springen, duiken of rollen.
Maar dat vormt geen bezwaar om
toch naar Limburg te komen. We
zullen alleen het programma dat
we hebben uitgewerkt, iets moe-
ten aanpassen. Hoe dan ook, Avi-
tal en ik kijken er uit naar deze
ontmoetingen. Want werken met
jeugd is gewoon een feest en een
welkome afwisseling voor ons,"
betoogt Ron Zwerver. De trai-
ningsdemonstraties zijn vrij toe-
gankelijk voor jeugd tot achttien
jaar. Volwassenen betalen een ge-
ringe entreeprijs.

maand, verschoven naar het voor-
jaar. Omdat naast Zwerver ook
Edwin Benne en Martin Teffer
momenteel revalideren van lang-
durige blessures. Ron Zwerver
volgt een specifiek samengesteld
herstelprogramma, waarbij onder
meer gebruikt wordt gemaakt van
de speciale, hoogwaardige cybex-
apparatuur waarover het medisch
centrum van Hoogovens in IJmui-
den beschikt. „Het gaat met de
dag beter. Door extra aandacht te
besteden aan het versterken van
bepaalde beenspieren, ziet het er
naar uit op dat mijn pijnklachten
voorgoed tot het verleden gaan
behoren," aldus Zwerver in een
optimistische reactie.
De 2.00 meter lange prijsschutter
uit Amsterdam zal tijdens de trai-
ningsdemonstraties in Oirsbeek

(ADVERTENTIE)

HOENS
INDUSTRIEEL

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produkten voor
industrieen bouwwereld

Het eerste team vertrekt volgende
maand naar de 6.959 meter hoge
Aconcagua, de hoogste verheffing
van Zuid-Amerika. De equipe
wordt in de schouwburg officieel
uitgezwaaid door de Koninklijke
NederlandseAlpenvereniging. Van-
af 17.30 uur is er een adventure-
beurs. Edward Bekker zet het pu-
bliek om 20.00 uur schrap voor de
Mount Hunter, een reus van 4.444
meter, waarop hij vorig jaar een
aantal hachelijke dagen beleefde.

Limburgs dagblad sport
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Motoren en scooters

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een mis-
drijf, gepleegd van op 9 november en tot terugverkrijging
van de motor Kawasaki ZXR 750 met kent. MJ-64-NR,
kleur zwart/rood grijsmetalic. Alles ontvreemd v.a. 't Vrijthof
te Maastricht.

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.

Te koop z.g.a.n. Dainese Alle kantoren van het Lim-
MOTORPAK, mt. 50, kl. zw/ burgs Dagblad kunnen uw
wit/rood; motorlaarzen merk VERENIGINGSNIEUWS
Alpinestars, mt. 45, samen met bestemming LD-TV

’ 1.500,-. 0949-24511064. aannemen.
(Huis)dieren

ZATERDAG 16 NOVEMBER
Grote vogelmarl<t

in Makado-Beek
Toegang gratis

6373 HN, huisnr. 15.
Te k. weg. omstandigh. DWERGPOEDËLTJES m.blauw/witte Schaefer KEES- stamb., ingeënt. GravenstrHOND 3 jr. oud, zeer lief 24,K'rade-W. 045-421767veor kind., zindelijk, pr.n.o.t. —r—DCDM[-.-, QC mm.-mk. Tel. 045-317675. Te *■_ BERNER-SENNEN

pups, Dobermann pups met
Te k. gewatteerde STAL- stamboom. Tel. 08866-2483

?f^NSvmSdk
eïïS'»a Te k. aangeb. gedroogde

Te k. origineel Western afn.). Tel. 045-751438,
PAARDENZADEL. Tel. Bergseweg 109, Voerendaal
045^14246 na 18.00 uur. Te koQp D HERpER
Wat VERKOPEN? Adver- 15 mnd., met stamboom,
teer via: 045-719966. Tel. 046-513636.

Opleidingen
Op zoek naar een Baan ? Cursus:

Oriëntatie op werk / scholing
Voor Mannen en Vrouwen vanaf 18 jaar. Kostenloos!

Info/opgave: Basiseducatie Heuvelland. Tel. 04406-12438

6235 CL, huisnr. 31.
ANWB en Bovag erk. Ver- ~"~

keersschcol wischmann Caravans

rLw V^na'XZJSSFZÏk Nu VOUWWAGEN voordeelSr en oplaai en bi
* H- stassar' HeisterbergS&Sffl^teSrva" 78 Hoensbroek 045-224200

gen, opleiding voor alle Onderdelen/ace.chauffeursdiploma s. 045-
321721 Landgraaf 8 en 10 Ink. verk. goede gebruikte
daagse opleiding voor per- AUTOBANDEN Passartweg
sonenauto ook mogelijk. 39, Heerlen. 045-222675.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal.

Speciaal-zaak
Rotan-Manou-Pitriet meubelen.

Een andere kijk op wonen.

Electrische verstelbare
lattenbodem

Afzonderlijke hoofd- en voeteneindebediening
Nu ’ 898,-

VEFATO - MOTKÉ BV
Printhagenstr. 3, Kleingenhout (Beek L)

Tel. 046-373044, iedere dag geopend van 10-18 uur.
DONDERDAG KOOPAVOND

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:
Oerdegelijke eiken keuken in

landhuisstijl
Normale prijs’ 8.944,-, Hom prijs ’ 7.198,-

Nu slechts ’ 2.998,-
Zeer mooie beige gestreepte

keuken
Normale prijs ’ 9.776,-, Hom prijs ’ 7.898,-

Nu slechts ’ 1.698,-
Prachtige kunststof keuken in

grenen decor
Normale prijs ’ 14.936,-, Hom prijs ’ 10.998,-

Nu slechts ’ 3.498,-
Atag elektro inbouwoven

Type OXP 521
Normale prijs ’ 1.398,-, Hom prijs ’ 998,-

Nu slechts ’ 398,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

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

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.

6118 CL, huisnr. 63.
KWALITEITSKEUKENS, Wegens plaatsbgebrek te k.
topkwaliteit voor een norma- eiken KAST 4.00mx 2.20m.
le prijs. R/J Handelsonder- Tel. 04405-1221.
M?,*n?oi nf-f-S? 294' Te kO°P 3ed- INBOEDELNuth. Tel. 045-242602. oa gr k|eerkast, gr. porce-
Zoekt u 2e hands MEU- leinkast en doekenkast enz.
BELS ook antiek (veel keus) 045-211576, na 18.00 uur.
Kouvenderstr. 208, H'broek Te k eiken BANKSTEL, 3-
Te k. klassiek BANKSTEL 1-1, met salontafel, pr.
3-1-1 zits i.z.g.st. Vr.pr. ’ 475,-. Tel. 045-351544.

’ 500,-. 045-271922 na 18u Weg. omst. te k. diverse
Te k. ant. OPASTOEL strak MEUBELEN. Tel. 045-
-model, nwe. bordeauxrode 460802.
r_<tii^rvsr' /85° Tel' Uw auto, huis, bankstel enz.045-41***" VERKOPEN? Met foto opTe koop eiken BANKSTEL, LD-TV. Bel voor info 045--3-1-1. Tel. 04492-3656. 719966.

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.
Het vertrouwde adres voor
het wassen van al uw ramen
Voor hoge drukreiniging en
voor het reinigen van uw
dakgoten. Schoonmaakbe-
drijf F. SAVELSBERGH,
Kerkrade. Tel. 045-427431.
DAKCENTRALE Limburg,
voor alle soorten dakwerk-
zaamheden en reparaties.
Vraag vrijblijvend a<jvies en
prijsopgave. Gratis dakin-
spectie. Speciale winterkor-
ting. Tel. 045-465285.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating ook
tuinaanleg, vrijbl. prijsopg.
Tel. 045-324249.

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.

Aanhangwagens
AANHANGWAGEN Sarris
dubbelasser, bwj. '86,

’ 1.950,-, met registr.be-
wijs. in perf. St. 045-323178.

In/om de tuin
Gewolmaniseerde TUIN-
PLANKEN en palen. Houth.
Jos Kuijpers, Holstraat 43,
Margraten. Tel. 04458-1982
Nu ook in KERKRADE,
l-ocht 23, 045-428900, kwe-
kerij- tuincentrum Dautzen-
berg, Euverem 16 te Gulpen
04450-2131. Container-
planten, heide- haagconife-
ren, taxus, heesters, vaste
planten, rozen, fruitbomen.
Te koop HAAGCONIFEREN
v.a. ’5,- p.st. Tel. 04404-
-2171.

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.— ! * ;
Huw./Kennism.

ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Heer 70-plus vitaal zoekt
DAME voor genegenheid,
vriendschap en wandelen.
Brieven met foto op crew.
ret. o.nr. B-9792, L.D., Post-
bus 2610, «3401 DC, Heerlen
GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel. 045-
-739296/97._

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.— : —«Computers

6369 EX, huisnr. 92.
Te koop IBM PC KT compa- GRATIS. Uw verenigings-
tible, comp. Commodore nieuws op LD-TV. Tel. 045-
Colt, pr.n.o.tk. 045-255331. 739296/97.

TV/Video
Extra AANBIEDING KTV, 63 KLEUREN-TV te koop. Tel.
cm beeld, stereo, teletekst, 04406-12875.
super V.H S. aansl., 3 jaar Kleuren -tv*. 8.12 kan. v.a.garantie, div. merken, met f7S . Afstbed va ’125--inruil va. ’1.395,-, ’7 50 p. 'f' ' "|jjf W%l^r%wk Hoevenaars Expert, FRANK B^ Bokstr. 33Kerkstr. 111, Brunssum. Heerlerheide. 045-213432.
Goede KLEUREN-TVS,
grote sortering, met gar. T.v. DEFECT, binnen 4 uur
Philips grootbeeld v.a. klaar. Geen voorrijdkosten.
’125,-. Reeds 25 jr. t.v.- Bij inlevering v.d. bon 30%
occ. centr. Geel. Grasbroe- korting. Tel. 04750-11667.
kerwg 25, Hri. 045-724760 Knip mij uit en bewaar me.

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
£itc

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:

" Luxe Zanker droogautomaat
Thermat 4551, 4/5 kg

Geen ’ 799,- of ’ 649,- maar

’ 398,-
Blue Air koel/vries kombinatie

250 liter, apartie diepvries
Geen ’ 1.199,-of ’ 798,- maar

’ 498,-
Luxe AEG wasautomaat

Lav 660, diverse spaarprogramma's
Geen ’ 1.990,- of’ 1.699,- maar

’ 998,-
Indesit combi magnetronoven

4in 1, digitale uitvoering
Geen ’ 999,- of ’ 798,- maar

’ 498,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

USK. ’ 95,-; gasforn. ’ 95,- Weg. samenwonen te k. au-
diepvries ’ 175,-; wasau- torn. WAS/droogcomb.
torn, ’ 195,-. 045-725595. BLUE AIR v.d. helft vd.
Te koop massief eiken Nieuwpr. Tel. 045-258866.
BANKSTEL 3-1-1, i.g.st. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 045-314472. teer via: 045-719966.

Kachels Verwarming
:

6163 BH, huisnr. 41.
Gas-hout-inzet-KACHELS. Alle kantoren van het Lim-
Honderden guldens voor- bur9s Dagblad kunnen uw
deel. Gratis geplaatst. De VERENIGINGSNIEUWS
Kachelsmid, Walem 21, met bestemming LD-TV
Klimmen. Tel. 04459-1638. aannemen.

Muziek

Muziekhuis Lyana presenteert:
Exclusief voor Limburg het allernieuwste instrument.

De digitale vleugel met 1001 mogelijkheden.
Op donderdag 14 nov. van 14.00-21.00 uur demonstreert
Aard van Asseldonk voor u de nieuwste GEM keyboard-

modelllen en de nieuwe GEM GWS4OO en GPS2OOO
digitale vleugels.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond.

PB Moeten we ude voordelen van
ft»-.':| stuurbekrachtiging nog uitleggen?

MitSllbishi L3OO Standaard StUUrbekrachtiqina Natuurlijk niet. Maar uw baas misschien wel. Want Kortom, stuurgemak waar u als full-time

Vanaf f 19.895,- er zijn nog altijd opdrachtgevers die hun chauffeurs chauffeur alle recht op heeft. Natuurlijk heeft de

op pad sturen met een bestelwagen zonder stuur- L3OO ook standaard een 5e deur en, in dieseluitvoe-

bekrachtiging. ring, standaard een 2.5 liter motor.

Wij van Mitsubishi trekken ons dat zwaar Bovendien krijgt u maar liefst 3 jaar Totaal

aan. Als geen ander kennen wij immers de speci- Garantie (met een maximum van 100.000 km) en

fieke wensen van iedere bestelwagenchauffeur. 6 jaargarantie tegen corrosie van binnenuit.

Vandaar dat wij al onze L3OO-bestelwagens stan- De Mitsubishi L3OO is al verkrijgbaar vanaf

daard hebben voorzien van stuurbekrachtiging. f 19.895,-. Redenen voldoende om de L3OO eens

Een beetje chauffeurredt zich natuurlijkwel uitvoerig te testen. U bent van harte welkom,

op smalle weggetjes en in drukke winkelstraten. En uw baas natuurlijk ook.

Maar voor het vinden van een goede laad- of los-
plaats moeten er vaak lastige manoeuvres worden A
uitgehaald. Kijken, draaien, insteken, kijken, uit- mTim. De L3OO vanMitsubishi komt standaard.... MMoT<sfesHl als beste uit de bus.
draaien... en nog eens proberen. Verloren tijd die

■:■: ■ . ■. ■ ■ ■ '■.;■'.■'.■ ■,■.■':■:■'■■■..

Prijs-en modelwijzigingen voorbehouden. een stuk eenvoudiger. De L3OO laat zich moeite- gÊ JmüW <■■'"-- *gg]
Informeer bij Mitsubishi Dealer Lease loos file-parkeren, neemt met gemak de scherpste jgjg S

naar de uiterst concurrerende lease-tarieven. bochtjes voor- en achteruiten ga&t geen slalomuit B""» VW^

. y

' BEEK/GENHOUT N. GELISSEM MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOOiVI
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
HEERLEN AUTO KLEI JNEN, MAASTRICHT TRUCK SERVICE CENTER, ROERMOND TRUCK SERVICE CENTER
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Korvetweg 20-22, tel. 046-527000. Mijnheerkens 16, tel. 046-527000.
HORN HORNERHEIDE, OIRSBEEK TRUCK SERVICE CENTER, SCHINNEN W. KEES,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Provincialeweg Noord 9, tel. 046-527000. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
KERKRADE AUTO KLEUNEN,
Locht 193, tel. 045425555. . .. , >- -

PIANO'S huur met koop- Te koop Kon. Antome Mess
recht van ’ 65,- tot ’ 200,- PIANO, kl. wit, (studiep.a-
p.m. Gratis transport. Alle n°). pr.n.o.tk. Tel. 045-
-merken gebruikte piano's 255331.’ 450,- per jaar. Van Urk, Te koop gevr. ACCORDION
Westersingel 42, R'dam. pianoklavier. Tel. 04450-
Tel. 010-4363500. 3716.
Te koop JUKE-BOX Ami J, Te koop Marrinucci piano
.100% gerestaureerd. Tel. ACCORDEON, 80 bassen,
046-371691. i.z.g.st., te.a.b. 045-441164

Te koop gevraagd

6445 BH, huisnr. 9.
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten Kunst en Antiek
en units. tel. 01891-15603 ,*._.,„-__,. „"P ; r̂an„ "L
of 18368. Gevraagd voor inbreng in

i= komende veilingen Kunst-
Voor al uw oude METALEN. antiek-INBOEDELS Veiling-
Frans v.d. Loop Recycling/ bedrijf Lambèr, 043-620649
Methaalhandel, Kissel 12- ma. t/m vr. van 9-17 uur.
14, Heerlen 045-726392 _ — — -
Te k. gevr. winkelres- ■ Verzamellngeti
TANTEN, partijgoederen, T k POSTZEGELSetc. Ook kleine partijen. Tel. {^ _^oprm0prm "S_fe f 6^^:W5-319816. Na 18.00 uur: IrS^S/StASraw&-_!bbaa/. y 6 .; 500 gr form West.
ROLSTOEL-AUTO te koop Europa ’35,-; kilo wereld
gevraagd. Tel. 045-219782. ’35,-. J. Pekel, Prof. De-
■ . " ;. ~ _. byestr. 18, Hoensbroek.Je weet niet wat je zjet. Een
SPOTJE op LD-TV. Info: Wat VERKOPEN? Adver--045-719966. teer via: 045-719966.

Ondevit natuurgeneeswijze Gebit gebroken? Tandtech-
zoekt KANKER patiënten, nische praktijk Hoonhout
Geen .kosten aan verbonden voor nieuwe gebitprothese
Inl. dagelijks tussen 18.00 en reparaties. Akerstr.
-19.00 uur. Tel. 045-421437 Nrd 328, Hoensbroek. 045-
T„ . „ _»-■--. i cr-ar\an 228211. Kom eens langsnsr -tn _n!.n yn rm voor «»n' GRAT|S controleSTELLING 30, 40 en 70 cm gebitprothese.diep met 5 legborden, v.a. , 2
’75,- p.mtr. Palletstelling in Gft.|t[npn
staat van nieuw, 80 en 110 v J"c"
cm diep, zeer interessante i-._i_* . ,
prijs. Rockmart, Kissel 46a, IeSDI-nardpOmO
Heerlen. 045-723142. 06-320.321.99 50 et p/m
BRANDBIER café-museum S^o^?^s6he,pt
vraagt oude glazen-upvaas- : :
up en 100 jaar asbak en alle f")* ijpi- f, ir\. i:. ._
andere artikelen van Brand V«<UIU^ TUCK llve
Bier. Tel. 030-437118 Heter ma9 niet, alleen jij en
St. CHRISTOFFEL, AkerstT 'k°Pde aparte lijn, 50 cpm
nrd. 148, Hoensbroek. Nu 06-320.330.73ook sport- dans- vrijetijds- ~—
kleding en cd. corner. __ Wij Verwennen
Te koop voleiken EETHOEK graag getrouwde mannen
ovalen tafel m. 6 stoelen; met een live sexgesprek
Commodore 64. Tel. 045- 06-320.330.72 (50 cpm)
325760. ' s c-i—

Te koop NAAIMACHINE, Mx/mf I inH_
merk Merritt ’175,-; 2 alu. IMyllll LlllOd
rolluiken, br. 2 mtr., h. 1.98 Geniet van 2 kanten, 50 cpm
mtr, kl. bruin, ’ 375,-. Te _ _

nnn - a
bevr. 045-317239, na 17 u. UD-0__0.320.14

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 Ct p/m
Hete meisjes willen een

sexafspraak
06-320.320.44 - 50 et p/m

Direkt snel-sexcontact
live-afspreeklijn

06-320*320*55 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06-320*321*44 - 50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320*325*01 - 50 et p/m
*** Rijpe dame, 38 jr.

live geraffineerd! 50 cpm
06-320.320.38

Nieuw: direkt apart met een
strenge man of met
onderdanige man!

S.M. voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

-'

Prive-Sex-
Kontakt

Maak een sex-afspraakj-L..
met een lekker meisje of&
06-320.322.33 - 50 et p/ft
Meisjes zoeken kontaktl!
SexadvertentieS
06-320.325.80 - 50 et p/ft '

Adressen
van dames privé, clubs ell ,

escorts, de damesverteld
je zelf wat ze te bieden

hebben en geven ook hi"1adres en telefoonnummor
06-96.85 (50 cpm)

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met v.
ooen. Vraag naar hun tel*1*'voor 'n hete

vrijpartij
06-320*326*33 - 50 et p/ft.
Sex voor twee

Direkt kontakt met meide*1'
vrouwl^es en stoeren het"

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/rft

Voor Piccolo's
zie verder pagina 27
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Idllbbel-CD I mm& É*'* - (VHS-C systeem 18 mm. systeem
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|The Greatest Hits GÊkp CD ’ ■-******■ \é~k\ B_?IBS-Halp H^HM

e*" ■ k B ' jf %^^|j_____L-__. ivns videocassette

■Kick | W^uMmWjM LtJMM m^mmmmmmmmmmmmmM*^*o"* YAMAHAPSS-102^^^^^H
Icick 4 7

** VAuAWmuWÈW MMw WmMWM 132I32 ketsen, kaart-systeem (30 kaarten) voor geluiden enFl5" É i mMW -\mum2 ____■ [speciale effekten, Karaoke-songs om mee te zingen,■nternal Exife p "WM W MW kW M [ingebouwde mikrofoonI . <" ■_■ WÊ :i M W MW M\ ' M■ Sea CtancfflOln M __^B ■Kisa aiansiieiti ». -^^k i ir. ur*^» P^__Bé_sV **__ "V
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I Inbouw-luidsprekers VISATON YCC 160 _P| B gg J-BBügTi VI
I mTt^nbouw-Sateriall 1' 3 ja3r garantie' komP,eet Wij staan donderdag's HMIZI^^^Ê

___^___i vüffi^ auMuM \^mr^ mW —Mm —W\ MWf —WM

w^ M rA. \ w MwM '^^^^^^^^^m^püputo-öihovAr*sT<*rlc^r s^ _» mm^m m̂f M »»,^i»^__^^.......

t Alle prijzen DM prijzen F_fl WwM W M w^Ê W M Ik 3mß
m Aanhiorlinnpn mayi ma al 9 ctukc npr klant ■!■ MWw aMwMW M Mm ÊÈ ' WÈËÊÊÈb WÈÈÈ WÊÊÊÊIÈÊBÊÊÊÊÏZmMMÊ

" Aanbiedingen zolang de voorraad strekt I ■_P^__^r AuTmMt M JU w-"ii*min"~ j»***»^" !fflafwijkingen in de afbeeldingen enkennelijke I M mMW \WM W.kW M _V_f^^^^^"^I Lj^J^nvo^^^ MAfr Mp^^ J» -■ *1 stereo autoradio-cassettespeler
■I Mfl f JiflßVlfM__fh^_; Mk GELHARD GXR 929 S

M^mM HH mM MMWMMMt MWÊmM I FM-stereo, 18 voorkeurzenders, 2x 10 Watt, quick-out

MM\ mW MmM Mw^MM mW km\ M^Ê km\ M^ÊMmm: km\ mWkW^KW WëW%MjSMjMJMJMJMI WB&WWMwUww&lw m\

MM MM\MW k Mw^^.mMm.^^M MmMm. Mw' MMmW èëtejïiMjM MwÊsm sffi.iji|pl^ '■■■'■^"w^^ '" f r i'ijijiji^ij^ti_H H_r |^^9 mWW^ flfl '-^ÊsSSm '■^^r^^^^^M^ÉM^^^^m"' M ■-?■' ite^''JMmmu\ WM

mm U WMW MW *^_l _F *^_l Wm MWM

l__iiic-ïSI Bf""ï11lT,nl-lfltiflflß I Stereo autoradio-cassettespeler
I 1 II HH ■ IE ALPINE 7293 M

■fjjfl UfXiPhfl I FM/MG/LG, 30 voorkeurzenders, verkeers-info, auto- I
B ppgjfll I reverse, Dolby, 2 x 25 Watt, fader, Quick-out |

Stereo autoradio-cassette en CD-speler I wJTWV^mm Mm _Ws2«*"*s Kw^lr^fTÈ bÏsm_psl
ALPINE 7292 MS en 5952 V. IX fS_R7#U_ï ■llf/^^fl^ l_T ISS lliZfld
FM/MG/LG, verkeers-info, 30 voorkeurzenders, Dolby-B, WwA wA W^mm^W^mi I _fT_* ij* .RVufl^SCVl^r ._/ _T_/ F^mmTTmi Vm\t mM
auto-reverse, 50 Watt, music-search, quick-out. CD-wisse- WwM fAÊ I Y-fl ■I TM \ _K_\_V_*L rtiIÜMwAW f.AÊ I M MEM fIW flaar voor 6 CD's, 8x oversampling, kompleet met inbouw- WM aWM WM L I F f 1 I F K»y/Jjr_/I _XÏ I % WI M m^M IM

' K^É II umuuJS^Mm\
Hter\en^ll.jmm*Wré£ ÜbachPallenberg «^^TiïdörTß B
F^" Be if _| _B Ug^H [_I__4^_/ l_^_Jt_J' __L_X-L---L--' l__l4____ll_!_^LLjLi.l "/I j \ M L'^.'Xm\ Al' 1:_.'.__■ _L--L-W-fc-L-!--J-L-C ' T jf:i .I ? j1/ / '7*7 t:j- -B

I Kreuz I B^^_i pwüljll#B«^yQJ_J
M M'^AW
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-Kl'^ ïïchen ■ ic9^ _^^W^ ij^(!^B _T^R
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JJ Henogenrafh M Htichen^ ■■■ H-B H-H U^^J _lk_^_^_H_f"*"^ V _■■ T ■! -HHH A_tChenZentrum k^4_Hl_^_iß_i ■ Eupfn |B) lo *umumumumuMMMMMMMMMMMMMMuWmmmum^muumumum H
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*«L*h__JLl_JL__mA-AbL****^^ U _LJt_Ul_t^__lJL_^_L*É_tfc mwM
\ ..■■! .... . "| I" —! ■;..■'" ' " * ""~~ 1 T■-' .'' ■■■,■-■■■■■ ~ ~l'- jI

j||k _^_r*i lil "l I*j i _^nJ "f 11 r*jU ■■ü_j_jt-'

91 MMMW F HHHffiuij^H HERENPANTOFFELS Groot assortiment BERGSCHOENEN
I tLW W^M Met vachtvoering _| m Qf-j zowel voor dames als heren -^

L_JB-flflJ 1 -kl I I WkMmW 1K3F^B| UEM-rIPHfC %kwm\
UNI DAMES- EN HEREN- HERENPARKA'S IK^H^S "" " *^T. .^^^^ £*_2Ï_B
Dames- + kinderjacks SKI-OVERALLS zon kon-ek*. 2ag u nog nooti HKQ^^flflH I C_H_ 11Ca&■ *--■■■—*-*$yVI
Se"«

D,. £en e„ qq Reeds vana| o,o GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! r^=ri lilfc|is*__"^l_l Reeds -%-T ■ HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond enkofre |
fiu~m"^mV y^M"mw ~ SITTARD, Brugstraat 1, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond GRATIS! J

06-lijnen

Versier
"i afspraakje? De flirtbox,

daar lukt het altijd.
gj320.330.01 - 50 et p/m

06 Gay Café
Limburg

>*e box met al jaren lang
de meest spannende
afspraken! 50 cpm

P6-320.327.55
Homokontakt

2oek je 'n hete jongen?
6-320*330*18 ■ 50 et p/m

Sex Kontaktlijn
-üister naar hete meisjes

v die een lekkere jongen
Kieken voor het vervullen
'an hun hete sexwensen.
g-320.330.66- 50 Ct p/m

Homo-Jongens
bor ze lekker tekeer gaan
gj-20*330*88 - 50 et p/m

Partnerruil
'ekt apart met mannen en
touwen die zin hebben in
een spannende sexruil!
j6-320.330.91 - 50 et p/m

Gratis sex
tel mij privé jongen ond...

(50 cpm)
'k ben een sexy donkere
"Hiw al wat ouder 50 et p/m
,06-320.320.91

Lady B.
S0et p/m 06-320.324.68
Meesteres. Lekker ruig!

met een P-koker.

TopSex
2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25
Val jevoor dominante

vrouwen 50 et p/m
06-320.332.32

Bel je meesteres.

Griekse porno
&el Marcha snel, 50 cpm

06-9618
Direkt kontakt

*9nnen en vrouwen bieden
aan, stuk voor stuk krijg

" ïe aan de lijn. Maak snel
b jouwkeuze:
rartnerruil: 06-320.326.11rr iokontakt: 06-320.322.16. Bi-Sex: 06-320.322.33
[gmo: 06-96.14-50 et p/m

*Sexlijn 10 *: Mixies... 06-320.320.50Sexbox... 06-320.325.30
s_ Call me.... 50 cpm
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
J6:320'326'66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
pet het met 2 buurjongens
!$:320'32r77 - 50 Ct p/m

blonde Natasja
Pet het met 2 buurjongens!jg:320,327,77 - 50 Ct p/m

Sexadressenlijn
öke dag nieuwe adressen,

hete dames/meisjes
.!j6;320.328.00 - 50 Ct p/m
Tessa (18) is zon lekker

meisje
*jg:32o,32888 " 50 et p/m

Homosex voor 2
raai 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-5ex....325.19

tStudenten-sex.. .327.56
50ct p/m Pb. 75141 Adam

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00

Bovendien NU .^mmmm^s^^^J^ls> met GRATIS* fcn &)
zweüb%eio'*°r»°de' _^_^^ff_P_x3iiSi^ urpn noef I%^ « ilffWi**;Jpe"e"\^io^c*^muMM\ leren poer. *v . , Tiïjp*^ Terw.,i

e'Vs^nJ^^ ZIT WERELD KERKRADE U

__o^ffr^3l_j(_y_flo^^ Mtof^V^\l^J^uWÊ^^^^ r̂neei^ eA\\\&^' m fflbk\ millillliii " zeer goede service heeft en
fói_ta_ÜP*^^ M^f^Mvl LU_l_^P^^^^r}E Xse<^■d*verS deren sW illiOl fßnfe "'n uitgebreide kollektie toont

W**^^ D èß^ rr»k3inClt,e S
tste K 0»eK+ie i I | 1 ZIT WERELD Kerkrade is in staat

W^^ 70ledeïe
s deze slJ°van 9eh^6prac^gCnt ]m^jjj^/ fl jf door haar uitgekiende inkoop en

bankstellen rUI, die sPeC,tiiirfnü Zeer aParte 3-2-zits-combinatie die zijn weerga niet kent.
Kijk- v° proef 1 ,n 1 e kwa|iteit rundieder gestoffeerd. BflffSTil ZIT WERELD aarandeert met

, le ledf/den. Optimaal zitkomfort door interieurvering. ET^V.ÜXV 1 haar prijsgarantie-formule dat

|-^\ /j(f^ClD\ ° Leerkeuze uit ruim 10 kleuren. Normaal fl 4195.- C*>^ H
U °,tijdk°°? V

+
°°r ..«H _^%#ÉRSÏi^--1 Ook in stof leverbaar de allervoordeligstejDnjs.

'^^^Ïftj^MXMa \ -J s«MMHRh, ZIT WERELD PRIJS f12155- |j|% IjL I *-" ■

_-_^_^_""^%*l^l I k-.v^-^-PBHK-.-^-PW^^V-a-jL-^-M-Hl _^H_É ' ''ïËïS y»*'"'*

ES BBffi iffIMEES*8^
Zeer roya|e 3_2.Zits-combinatie in fraai rundieder, in vele kleuren Ook leverbaar in handwishleder.

WkWÊIPr^ leverbaar. Perfekte zit door interieurvering. In vele standen verstelbaar. ÏÏSZX^XZ^*o"'*"0"'*"\\W*^ I ook andere samenstellingen mogelijk. Normaal fl 3670.- Normaal fl 2245.-

Haar mond stond wagenwijd
open. Ze zakte door haar
knieën, 50 cpm 06.96.4 b
Op zn j_rans!
Plezier voor 2

de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen
altijd succesO&g-SOO 50ct

Hete meisjes willen

Sexcontact
06-320.33042 (50 cpm)

* Bi-sex Privé *
Direkt apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes.

_06J2a33a46J50^pm)_
Zoek jij snêT sexkontakt??

Tippellijn
06-320330.79 (50 cpm)

Trio-kontaktsex
06-320.320.92 (50 cpm)

Ook voor partnerruil.

Sex aan huis
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpm)

SM Privé
Ruige sex-afspraakjes

06-320.322.17 (50 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen. 06-320.330.87
(50 cpm)

"***rGa7Privé~***~
jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel dan
Gay Privé, want daarzit je
direkt apart, en als je met

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!
06-320.322.75 (50 cpm)

Scheur de kleren van mijn
lijf, ik heb een

hete bui!!
_06-350.21 1.14 (50 cpm)

Mooie Sabrina
haar eerste trio-sex

06-320.323.44(50 cpm)

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Trio!
06-320.320.95 (50 cpm)

Stoute sexafspraakjes
Meisjes kontakt

__Q6-320.33Q.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 én heet
Jj6-340.340.06(50 Ct. p/m)

Bel Lenie
Gratis sexgesprek -dating -trio - foto - lingerie. Alles

06-320.324.96 (50 cpm)

Top Girls
druk of draai 06-

-320.320.40
Kies wat jij wilt, 50 cpm

Hete spetters
willen sex, veel sex met jou

en jou en met jou op de
aparte lijn.

06-320.330.74 (50 cpm)

Live-Sex-Call.
Amsterdam girls voor het
beste privé live gesprek.

Bel nu 020-6243286.

Kleed-me-aan
sex spel. Praat om te spelen
Win een sex orgie. Een fout,

sex is je straf. 50 cpm.
06-320.323.90

Striptease
sexspel Jij bepaalt wat zij

uittrekt. 100% horny.
06-320.322.80. 50 cpm.

Kontakten/Klubs

Club Amorosso. Wij hebben niet alleen de mooiste, maar ook de gezelligste
meisjes van Limburg. Tel. 046-756335. Rijksweg Zuid 105,

Geleen. Geopend ma. t/m vrijd. van 12 tot 2.00 uur.
Zat, van 13.00J/rn 20.00 uur.
Nieuw **** Nieuw *"* Nieuw

Charmante en rijpere dames aanwezig!!

Privé Yvonne
Ook trio, Domina, Slavina of op Grieks mog., 7 dgn. geop., 11-23 zond. 15-23 u. Kapelweg_4J<erkrade, 045-425100.

Villa Liberta Susteren
Privéclub voor exclusieve heren.
Beleef al uw erotische fantasieën ''Voor 1 all-in prijs kunt u 3x relaxen. Verder is alles gratis.

Sexy int. dames in pikante lingerie of helemaal bloot.
Tevens leuk meisje gevraagd.

Doet u mee met de "Open Sex"
Nee! Probeer dan onze intieme kamers met bubble-bad of
spiegels. Film, Lesb. trio's, Franse en Russische massage
en natuurlijk vrijen zonder taboes. Maand., dinsd., en dond.

12.00-02.00 uur, woensd. en vrijd. 12.00-18.00 uur.
maaseikerweg 24 Susteren, 300 m va A2richting Susteren

P.S. lees over onze parenclub_woensd., vrijd. en zaterd.
fötaië

ontspanningsmassage
door leuke meisjes. Tel. 045-353489.

**045-326191**
* Escort all-in *
Nieuw Escort

Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

@ 045-428849
Vera

Privé, tel. 04754-85818.

Buro Yvonne
met een superadres

046-523203.

Diana Escort
045-320323

Katja's privé.
Ook escort 045-423608.

Dave
Voor heren. 045-423608.

Shirley Privé.
045-727538. Meisje gevr.

Privé Daisy
Met nieuw; Maria.
Tel. 045-229091.

Let op: vrijdag jarretels.

Apart, apart!!!
heren, grijp uw kans.

Bij Chantal deze week opzn Frans alleen op afspraak
Tel. 045-213457

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in

Tel. 06-52980255.

Esmeralda Kim
va. 10 uur ook zat en zond.

045-721759 meije gevr.

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707.

Elvira Privé
en escort, 045-419384.

Kevin Boy
Privé en escort, 045-419384

UNIEKE MASSAGE
tel. 045-228481

Voor Piccolo's
zie verder pagina 33

|MUM
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WAAR HEB JE NOU MEER AAN
ALSJE OP ZATERDAG

NAAR DE SUPERMARKT RIJDT?
LADA vindt dat een auto functioneel moet zijn. En dat merk je. Want neem nou de LADA Samara.
Dat is nou zon auto die je nog om een boodschap kunt sturen. Op irgup nrHMFMT „ailW
zaterdag, bijvoorbeeld. Alleen in zn bagageruimte namelijk, kunt J«|l!S!_af^ i^s^val zon 330 literpakken melk kwijt. Als u van pakken „--[gss^^ I SS^WMIIP1111"'1 '"A:^["""""Ahoudt tenminste. Kunt u nagaan wat er gebeurt als u a?f_{*^
die ruime achterbank neerklapt. Vanaf f 14.975,-* staat W/M &mHÊÊ W
de Samara al voor uklaar. Bij uw LADA-dealer. *^Hl|^^^Hfl ï-^wl

' prijzen mcl. BTW en katalysator. Excl. afleveringskosten en ML-behandeling.

ELSLOO, Garage Meijers, Koolweg 75, tel. 046-371088. KERKRADE, Autocentrum Keulartz, Locht 42
83, tel. 045-419905. MAASTRICHT, Autobedrijf J. van Ameln, Sibemaweg I, tel. 043-612310.
I —
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Kleuren-tv metTeletekst Met 51 cm beeldbuis. 55 voorkeur- PDM VHS 195 High Grade videoband. Nu 2 stuks met een Sony HF 90ferrocassette. Nu 4 stuks met een Sfl!Jzendersen autom. zenderzoeker. 8 Pagina's Teletekst extra lange speelduurvan 2x3 uur en 15 minuten. speelduurvan 4x1,5 uur, Nu4-pak IV.
Jgeheugen. Inkl. afstandsbediening _*._*. aUI m m f c „,.,. "nnQ ■ PPJI I % ■ y ferrocassette. -J9^WW^# B"^^^ flj Nu2-pakl«ï## Nu 4 stuks met een speelduurvan 4xl uur. Nu 4-pak 8.-

_

Inventum elektrische deken. Zwakstroom. Maximale Schiesser heren pyjama. 100%Katoenen jersey. Mt. 50-58. Star dot matrix printer LC-20. 9-Naalds. Met een snelheid Dekbedovertrek. Satijn. In diverse dessins. Selectall season dekbed. 100% Katoenen tijk.
aansluitwaarde4oWattenl6Volt. 1-Persoons, Ookin extra lengte maat 106 vanlBocps. Pushtractorfeed en Centronics Litsjumeaux U^ 119.- 2-persoonsJ39T- 99.- Synthetische vulling:Du-pont Hollofil. I -Cuafm.7sxl7scm lIAh JÊé% parallel interface. Inkl. printerkabel MM M\ 1-persoons *ftt%tm Diverse maten vanaf 140x200 cm l^^l^flj

J4T- l-fcVt» J^y^^tW% mr-Hr^TW* *-OVi Bijpassend hoofdkussen. 60x70cm $9^539.-

-;Aai.biedingengeldigtotenmetzaterdagl6novemberl99lofzolangdevoorraadstrekt. \//T\* Ij IK/V \A//\PF HI 11^ W V 11«

ummmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

DEZE WEEK
DAMESBLOUSES*

EXTRA
AFGEPRIJSD

29,90/39,90/49,90
BIJ

Hennes & Mauritz

Hennes & Mauritz. Mode waarin je jezelf herkent.
Hennes & Mauritz vind je in Heerlen, Saroleastraat 14. Tel. 045-7169 08.

'Let op de 'EXTRA'-afdeling. Dit aanbod geldt van 14 t/m 20 november.

40 JAAR I 40 JAAir""l inalonzekeuken supers «m
HpRÖFICIAT* I —■^^^^^"^^■^""^^^^^^ Bestel GRATISblEf mao-cf u e/fte weekkans op een =|d

uit Rotterdam M Mr^MW^ -_ IMsU-lA
Ais U'deze week MM Mm MM MW JPIJ «wlfll

een keuken ■ ■ mmMM fl| mm MÈW M J^mmm »

"ssr mMm^iwWWÈé^ MétmÊWmWÉmWW Êl-aasr lf|D||j IHfUlllvfl é>vraag naar het V flflfl ■> MM WMW MM flt^flT fIrBSfIFHH « -
formulier in een f Ivan onze winkels.. ï*IHS§

wbèkês v i*. <k> «§!EK> - ovfli iciowo XA/if't'Cs v __* ' "'' .JJ"*' I1 I «?**!g^=3s°"'='=i^ aMlfcr cXLlUblcvc VVILLc **SSBSSS!^i^^ms^m

f v^^^^i "i^^iï-^^^^l^^^S^^^ff '■ - ho6kk6Uk6n in onze keukensupers bieden een enorme
--la" -^-B " ï IL^» f"" I j"""~Ü 1 "-*--'——*—"-<>

v--»"*' |- n_ii-. liccTiil * keus aan bekende merken inbouw-
s^^^^^S |~~—"'ffiifi ! lt «iJLü js-Ji-". i % Idl IUI IUIboLIJI apparatuurvoor de allerlaagste prijzen!

li ,| p^s- f .«^j^^^LJJri^uCy; :! i. kompleet met alle apparatuur 2_r*^^;^SPPrfT^^^^;«—--r^ilife Zeer luxe kwaliteits keuken, waar- l^^"';^ inbouw Ml
ï-f-f- -T~iwtlfflffriri IpJL. 'I |i i bij de fraaie landhuisstijl deuren afzuigkap 11^^■ % ' r^TlJii 14 H 27H+«fe\-' ' mSr'' ~i I Mf" in witto frarK-narant-lak 7iin nifap- voor montage acnter IMliijlsgani
LU- " ■-. ■■- -*'%ftJftl -Gffiff|-:..jxJsS---::— i ii in witte transparant iaK zijn uicge kastdeUr. wiet groot afzuig- Eglgiiliifll
fi 4 " I i"*8 VOerd. Kompleet met PHLILIPS in- vermogen en ingebouwde Ku^S^^^

.-- 'Hl i^^^^^^^^^^^^^~~~~^^-'^ bOUWOVen, PHILIPS inbOUWkOOk- verlichting, vrijwel geruis- Jt r\f>'t^^^^^^^^^^SSmt^T' .?>, Plaat, 160 liter inbouw koelkast, norm?aïW* nu- WO*1 ! fr^^^^^^^^'P^lßK^ afzuigkap, bijpassend werkblad, r^*
lf,^*:S*=\LeJ^^^^'**^^^l^ïï*-»> 1 Lm jl voorzien van energiezuinige

I .«ss'^^ljL*'^***'''''*!^^ I i* branders en tweedelige /*"\/"~i */""%" \JJ| Jl _^^**:^\\<-<<?^-" " pannendragers. 'V :>: m^"'. il^m^\^\^^ normaal.SSST- nu: --JO»

"">:^c^^^^^sss" ss^mj-Dyyo ■ e,ekt"sche ij) è.j^\\\^^k<^.X\X\\No*sSl>^>*->*.' """m-m-m:- 3*93:- nu: "«^ s_/ V_# " inbouwoven _K u,,.,u --^
luxe fraaie eiken moderne'hightech' ?,HStmeTmos. fel-.--■-■■ 1

moderne keuken keuken in landhuisstijl hoekkeuken taat en ovenvemchting. ü1 1"
kompleet met alle apparatuur kompleet met alle apparatuur kompleet met alle apparatuur ' ;—

* j^~|^^ t ' normaal-920? nu: 598^

ln gemakkelijk te onderhouden kunststof Geheel kompleet met Dijpassend Zeer komplete keuken met extra hoge normaal 4Q7S> nu: Q^O«
uitvoering De deuren zijn voorzien werkblad, spoelbak, ZANUSSI inbouw- hangkasten en speelse overkapping van u*»»« k;Md_* n
van handige beugelgrepen. Kompleet kookplaat, ZANUSSI afzuigkap en 160 de hangkasten. Inklusief 160 liter ZANUSSI HOril UKÜX U HIGGI'. .
met bijpassend werkblad, spoelbak, Nter inbouw koelkast. I U|T VOORRAAD | ■ Bij Hom koopt u zonder risico en met eenAEC afzuigkap, ZANUSSI inbouw kook- Afm: 270 cm. LEVERBAAR! fornuis, werkblad, spoelbak, ncnt-en prima service
plaat, 160 liter inbouwkoelkast, licht- . ' "—'

kroonlijsten. ■ Hom is landelijk erkend installateur.
en kroonlijsten. >-i/^AA "^f^f^f^ Afm: 280x160 cm. l**" ■ Hom plaatst uw nieuwe keuken geheel

normaal _. normaal ■*Sv4v4_>lS «■ normaal _^**^^»I_'*K ■■ volgens uw wensen en afspraken.

~" " ~~~ _.. j^ , ■ Hom levert direkt van fabriek naar=er o,. s<eeisa5<eeisa w% 4q jaar om $$£ geeft vertrouwen! .»«*,»»*
Scharneraeg 66-70 043-625365 ww/«/ j _ 200 modellen.
roermond kortinQ Keukensupers in:| uMh. Mm. Mv _■_. ■Hornßiedtueen9ratisverzekenngs-
j.Nicoiasstraat 17-3104750-33051 "* ~ Antweroen(B) Arnhem Breda |*M Mm\ Mk M W\ certificaat voor een perfekte aflevering
HEERLEN op nieuwe winkelmodellen Antwerpeniß),Arnnem, breaa, ■/■■"'■■lPmil^*fli van Uw nieuwe kpijkpn
Heerlerbaan 273 045-419990 keukens d«e tijdelijk inonze Den Bosch, Echt, Eindhoven, ■ ■ IWWWI Nra3ar^rr7pHnrntu K r,r, nr-at
5.n.R0 snowrooms neboen gestaan. cenkißi, Heerlen, Maastricht. IVfIAVI l-MI vraag naar de Hom-Plus-Carantiei
ïernerweg 51/53 046-511775 Kom nu W*"' net scneelt u Mecheleniß),Nijmegen, Roermond, I l^_H 111 Mr I slechts f25- per week kunt val in
venlo Roermondsestraat 7 077-518615 duizenden guldens! Roosendaal, Rotterdam, schelle(B), M* ■ ■MMI^MWAMm■ net bezit komen van Uw droomkeuken.
wu zijnook op zondag open' KHT e 04754 86188 Schiedam, sittard, Tilburg, utrecht, I ■*H M^^^l JM I ■VB I (Vraag naar onze comfortabele vorm van
in genk Hasseitweg 178 België »an S*"" Be.gemeg 51/55 venlo. Mr I «■_> I betalen)
1200-18.00 uur. Tel 095211555576 046-511775 I aaa~a~^~-~->~------M__-_-__-__->-----------ll

..,__ .

Vrienden van heW>
M I II | 1 mf^k c— £m 11/'^M^mWW I Donderdag 14 november, 20.00 uur Vrijdag 15 november, 20.00 uurmw uwm^^ Poolse "*&£ Een avondje M|^s

IfCDIfDAnP Nationale Opera lichte muziek JJ
■ m I _"_ _^« l> _■■ MaJê H_>_i■ml Hl _t_Tm_i_^ I .. .-r . ... _!i*iiii«iiiiiiiiiiiiiiiéiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiii_"^^^ 0.1.v. Marek Tracz met medewerking van = |

-mv La Traviata - Giuseppe Verdi, - US Airforce Band Europe, I (BON) hierlangs afknippen 1JM mw^MK in concertante uitvoering. USAFE-Band, il'
MmmmLW I 1 Naam

1W f Adres
I_E 1 H \_jPPw Voor ieder jubileumconcert in de RODAHAL op vertoon van de Vriendenpas en «bij 1 PasnummerJm Jm LJ y_MH__-T^ inlevering van de bon ’ 2,50 korting.

%J _P**m_P**m| 1 Kaarten afhalen bij de kassa van de Rodahal. Telefonisch reserveren: 045-455000 D 13/11/91 Amsterdam Wind Orchestra *
-,: | D 14/11/91 La Traviata * . 1

D 15/11/91 Een Avondje Lichte Muziek *
ailUlllllUUlllllllUlllUllllUlllllllllllUllllltlllllillllllllllllllllllllllllllUllllllllUllllUUllllllllllUlUllllffi
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fÊm MARYNEN BIEDT GRATIS GOUDEN WAARBORG'W wordt „nieuw", staat
lr9 voor de beste kwaliteit.
to laire prijs en topservice. |g:..,..
* voor radiatorkasten en
*amermeubels.

_S3jjr^lmmJ^' «Jte- Marynen heeft maar liefst 3 wasautomaten die volgens het unieke Jetsystem-
Mm t|l|r 'V*É _É_É_ principe werken. Dat betekent besparen op water, energie en wasmiddel.

I i »m^ jmW SEff-i P^ Bovendien krijgt u bij aankoop voor 1-12-'9l naast de gebruikelijke 12 maanden

Hl &Ê^fMQ aM Ü8 BlJifiß garantie een Gouden Waarborg Certificaat gratis. En dat staat voor 2 jaar
___»____-_-_-_-_-______. flfl l^^ aanvullende zekerheid. Daarnaast heeft Marynen ook droogautomaten met

b_^*«>yHllJHM _^É W^ '^MÊ^WmMMMMw eigentijdse accenten van een hoog kaliber. De CMD 20 RE is daar een sprekend
~_fffej| E&&J AM JSÜtèB WÊMr:~:-' _-_^_^_»«_-_ AtémM W^Mmmmw^ voorbeeld van. Te bekijken en te koop bij de vakdetailhandel.

fcSjSSËSSiI „flfl WIÊ V?---Jk\ MW" M ftISS Wasautomaten CMFI46 J, CMFI26 Jen CMFIO6 JnE I hp>*^^l*^ W^ flfl ■rflßJifflffl Mr aM K-S§i£ _» " 1400,1200en 1000tpm

i^^"*flMP^^
Im4H IÉÉÉBrirH -fl B^SïrS ____-^--: T̂r:;?^::T^------__ * Wastemperaturen traploos regelbaar "*Hui" mw m »j| uy f=^- r̂^^rr^^ ~~~~^-^^::s^__tt_^^

muumwmmmwMMTmZ^M mW^^^ —~~~~~___" © nn " (^^\ F" 1 ■ . \s^

fltfSMufMMÊMÊËMM J-* D J FWmMmMm ml_fl_fl_fl_K_?H Droogautomaat CMD 20 RE - 1 J
Mm MtMX^ WjMrnMm MêW MHMmMmMMflf H/ " Elektronische vochtmeting Lw-___, j*^?■ U::;ov^^^^^^^^_—^^^"^^^^"|fl_^^^^—^——^^^^^^^^^^_ " Vuldeur omkeerbaar, opent 180' "~~"""~~~~~~-*~~~^_ .^P*'_B uX^^^^SwA^r^AfT^d^mA^^'l^Jwuw W * Binnenverlichting *--*-—»_**'

fl H *A,l<oe'"en antikreuk fase

- - *
_ .

é^^^^ T^ NV-. Deksgs»ars«ï^^^ils.k
i .^Hfl juwelenverhuizen^M
| 1 ol nu voor 'n habbe- 4gL|
K ' _üü_ ' krats naar uw eigen I

fl H^an^^_S_fll fIL m*W _LC Juwelier Borger hangt voorgoed zijn diamantloupe aan de I
è\ J__fl flttï ESH £j _■"i-*-*i*«f-***-*---_l_^PH_p ■ wilgen. Hiervoor zitten zijn konkurrenten in héél I

l\ . w ■ BP**! -—J IttttUll Zuidoost-Nederland in zak en as. Logisch dot ze het erg rustig [By^-f^ .t-"""^^ .1 ___——— riff /t**-****^****?L, umnMMMMMM fl gekregen hebben. Van heinde en verre komt I

*^»a mSM \jW^ Ê /^ I_■l I I zn no9 'an9 n'e* 'os*** "" Dit ongehoorde I
\<Mmr _T M au\ \ aT A «_rt Wl II m **B fl koopfestijn kenmerkt zich door EXORBITANTE I2r_^pr W _fl |^__flr j_r M ummA-tr ém 1 i I I^-^-^-i I kortingen: óo of 70% is eerder regel ■WiW\ J f m\W WWW*\ flf fIF JBfl l^epPPV^B DAN UITZONDERING!! Vooral in briljant zijner!

_fl m —MW W JAM MM MW wmm^^W^y T. I unieke koopjes. Vele topstukken gaan als pure I
0 —Mf mmW***^AmW m\Y Mt _T -t lftlÉlllll'l geldbelegging de deur uit. (Alles met origineel I

m\ _, mM —\M At M* Ê0 fl I|l I I I I y. Bechtheidscertificaat). Aarzel niet. Kijk zolang het I
fl Wr _flfl fl _fl i^L .^B t V ______B__B_m __■■ no3 '<an onze ° barstensvolle etalages en I

Gn, I^^Zt^rlinn, n n^-J>IP v "".jl^0^ "n 55 9ram- '^Enkele voorbeelden: AFKOMSTIG UIT DE MCTE KWEKERIJEN IGouden V ringen met Ibnliant 0.03 crt Van AWT- nu *M,- W,4 Kr,, gouden horloge me. gouden band. VAN JAPAN LIGGEN KLAAR VOOR U.verkr.gbaar ,n rood, w„ en geel goud. Van 5 mm_dopband van 7.0 gram. V Van UW,- nü 806,- UW PERSOONLIJKE WENSEN ZULLENTV? "■" ,n,,,. ~ , v ' z j'k" j o, '" I Massief horloge merk Candino met aparte WIJ ZEKER KUNNEN VERVULLEN.5-Steens riinng met 0.23 crt. bnliant. Van 6 mm. dopbond van 8.6 gram. || band. Van 23*6-- nü 1425,- Wij noemen oa-Jf?T"nU . ... , -*06'" *-7anA4T'" nuÜ _ ,~ n
3°2'" iMa»i«H4krt. horloge, rond om bezet met Cultive 4,5-5.^ per streng.Ons succesmodel: 9-steens entouragenng A, 7 mm. dopband van 12.0 gram. Jbriljant 0.26 crt Van iS-W- nü 3958,- VanjSSti nü 313-1met 0.32 crt. brijant. Van 1554;-nü 977,- -1 Van S-HT- nü 425- « F,k „." f , a ai ik ,7 r- ?■ c'\ „ J,J' I

<- .. , li j ■ . i^l z ft **»-3,- «f? txklusief witgouden model, vol bezet met Cultive 5-5,5mm. per streng.Sportief geklede ring me, 4 grotere en 6 Q 1 bri|ianten „87 erf Van j-^. nu 62 , 6 I
kleine briljanten, totaal 0.53 crt. Van 2JhtB> ss ?a - . '

ïaaa ff _a *« j>^ V /?"/!" * **2/ Cultive 5,5-6mm. per streng.
Een prach,s,uk: m.ddens.een champa ne ''^ (%4ed-/<^-ee^ H föflgZL jr«JiW->- 738,-1
k ■ i. j u -i- .n on ■ j tb, r " '1 r*^*^fcvt*t«7<iv*«s' Cv tive 6-6,5mm. per streng.bruin gekleurde bnliant 0.80 crt. en in de *S,' Motief \i Lr. a l ■ ao J ' «,.^

schenen wit 0.18 crt. Van 3^- nü 1830.-" 3 u
9",m' " Iti'" 3 Een subliem gouden horloge met gouden '"M

Een volle rijke entourageri^gTs2 + 0.23 P' Ma e4' va n^f " " 2to'" *| band. Van nü 2436,- Alles geleverd met parelcertihcaat
crt. Van éB*8;- nü 2430,-% Massief 14krt. van 13.5 gram. nu 472,- JSuperpla» gouden horloge me, leren band, Gouden parelsloten me, 50%_Q|^fi-gffrfl
Een kombinatie van sma.agd en briljant, rijk f j 4;._-"*- fJ^flé^=, -'^

S ■ p merk Candino. Van J^éO*,- nü 925,- JmWMk\. WWtT-Tlt? 4flbeze,, middensteen is een ovale smaragd. "' i L Mannelijk, massief gouden horloge met gou- '^w^lÉfe- .KkTjji^L.^^* «.flVan 52<iflT- nü 2634,-' Sgf' tf^^ilW'' jï^ P den band, merk Marquise, met op de wijzer- _.-'’ c*jfl
Super-entouragering 1.46 crt. totaal. Van K ï j<^ fe^ plaat 4 briljanten. Van nü 4975,- j-J fa JW ' ■y____Eßsß ffiHÜsier- nü 4294,-*| -jL-^^s^ ...-*^ H Uiterst exklusief, massief horloge met mas- %?'■^^^Ka^^^^TtMDe wens van iedere vrouw... 7 tsttUtjCLeM etJLtVUUJfLtMSjrj* £l «'eve band, lunette bezet met briljant 1.16 __ imMk^S^^S^k
Een volle crt. steen solitair 1.05 crt. Van L 7*^^ <MUHe^U(tC^l- H crt. Van Ifi^fX- nü 9030,- yft*/,/*«XAÈm^mmJ^^M
lirï-eO,. nü 8600,- p Dolfijnring met 1 robijn. Van 148;- nü 75,- \\ A / / J*^ >«fcW«f-»*«' ,«HP" \\ ||11l I ■
Massief bi-color (wit en geel goud) met 1 Parelslagring. Van 154;- nü 77,- pi sPltHv&tt&Ctt \lj--^ Een werkelijk rijke kollektie wand en staande I
briljant 0.12 crt. Van 1686",- nü 801,- I! Klassieke grote granaatring. Van iMr,- nü P\ mpt ucc. uéci i/nnriMP klokken staan klaar voor u (ca. 250.. .. , . . nH Pm im l¥,cl "CtL VEEL riUKIIIXU: , „ , ..... . ,
tigenti|dse ring in 2 kleuren goud, gemat- P 230,- |.> «n *fQj aqo/ i modellen). Wij noemen enkele:
teerd, met 1 briljant 0.18 crt. Von 2J-+B,- 'j. ' Idem in bloedkoraal. Van _JS*6\-nü 199,- Ë cm „. m. , _.. ~. ,»A Noten régulateur. Van ,2Sér- nü 199,-1

.«.»« lli u
, . .', ~ ._ ' p! imal massief biipasband|e. nu 136,- c ., .TT,nu 1059,-,. [B Massieve ring met veel zircon.a s. Van MériT.- Fe i/„„,j . j ./ ojtL- " .>. Eiken westminster wandklok.

io .. ■ „ , , . ," \ W " -TI., f' Van 24*7^ nu 124,- ~ on. ,„,18 Krt. massieve ring, Rolex design met 4 VV _, nu 326,* K pi„,,„ ( , . k j"o li Van 29<t,- nu 696,- ■
l ■~ f. ,T o,nc_ ._-. \*\<» c . . ■. .. i E-» rlatte fantasie gourmet armband in Z kleu- D... , .. ....bnl|anten 0.32 crt. VanJjU32,- nu 1551,-AU&Entouragering met zirkoon en blauwe saf- In v c-vv. 900 Rllk bewerkte grote wandklok met west-
*-5/ -S^fier. Vans6*,-nü 281,- H ffclkll \ 1 J - -.ïi minsterslag. Van Jü**s,- nü 1250,-1*Z/- -/> . J»i , _

~ ~ ~ -„„ pi Dubbelgourmet armband, nu 341,- , .. a
x JT, .rrO^lClUfCV' iSP 3-Kleuren ring, Cartier design. Van 288;- nü L, aju„„ . k j " -reo Llcht ell<en staande klok.f^ *W ' n Aflopende gourmet armband, nu 752,- oiSfir 15DOWij hebben een gigantischekoliek- 1 - .... . ,a°'" f" Massief platte blokband. nü 1173,- t^TZIT . k r '"~ V , . . _ ~ ;. En nog bizonder veel en veel meer... $■ u.,,- cl k j rorse halklok met harpslinger.ie horloges m hu.s zoals o.a. Seiko .’,. Ma»,ewf,garo herenarmband. Van *168er-nü 3280,-1Lassale, Citizen enz., en de m / | a^CiCCm faKWKCtUiM I mliM*'_," u 86'" Uniek stuk handwerk gemaakt van origineel

nieuwste modellen. J» ’ I 1 Uiteraard te veel om op te noemen. , . , a . , =~ ,..... /_B_. /’ t n .. ■ 0,,
, Bs _*AM m. 1 !*«***■»«&* j^ï®!_antiek hout, scharnier en sluitwerk. HalklokW.i noemen: -*m\ // l Bewerkte monogramrinq in 3 kleuren goud, V Ivom en overtuig uzelf.Un étr^t . ■ j . " rvSS Jißf /■'/■ si l . " I\i cnK. ■ ' „ ■ *" .... '*%<!»? gecombineerd met secretaire. «.,

jO/ ✓ * "^**l«"*^ /.#.'' SI geheel massief. Van iS*,- nü 299,- | i,:;f £_83B_ T« u„„ ~ja. ' j,y,nni' | Moderne kombinatie van onyx en | .*."_^ f T^f 1? *D I
Stolen l^orloge me, stalen band en datum. 'ZTgZeïZ^'.'Z 2^,-ou ui,- \ ,.-jlM^^^S^^S ¥^ U J^»^Van I*B-- nu

k, - ?'' Onyx ring met zirkoon-kreatie. Van M8- ? «i^ .»^» J*^_tfSï /T \ VA_^_Li *>'^flflKèBuitengewoon chique horloge, doublé (ook . = ' _ >v. ML, :;^S-iM «L*r !! %*F _■ "> 7_§F^^P«S£lt
de band), datum, rond model, nü 195,- c

, , .'" | '^iïïpSvi, lifl. ~»*!#.» \j, i|| ]fl fli 'iWflFf_j_fP" t^t 1 H... . '' . ' . ... ,nn Super massieve gouden herennngen met wit _< litlSïl^ .Jrj_*A», Mï Br 73_rHi_ü^*»f>mVierkant horloge met leren band. nu 190,- r, nej
a
n

a " m' n""» 1-'"' B^ wt'mWEigentijds bi-color horloge met vaste band. , . .. ' .r.^. --« T /7/ ./) _" / ✓ « BiIMSHL
Van 486-,- nü 325,- |osP ,s of lapis. Van J348- nu ''M V**?**»- \vpWt^ &

Rond model met romeinse cijfertekens en jr_" *s%*'* cnampognekoeler van AiSr nü 210,- WwsS^-£~é&»^J^Immmmmtsfm. jté^-i" *±l
leren band. Van o*6;- nü 135,- Een verbluffende kollektie gouden colliers en 5-Armige kandelaar. Van 030-,- nü 65,- ma^ttfY"'- #^- WmZ^^KJiêKlassiek doublé horloge met vaste band. chanelcolliers ligt voor u klaar... En nog zo bijzonder veel meer... MWISp^ÊÊÏ^É^BBK ''! Tj_jËC^lJ
Rolex-model bi-color horloge met vaste iy; n.u 932,- _Kim:'fc;\~wv m jiiß u\\S mwfbr'\! 'M Ü-
jDond, dag en datum. Van st9*r- nü Z" ' i^^^^_^-«S_> Il IlfeT\

«r^m 3^^ "*^^*^^^^ :MZ/ 1 Wm M/ fcll \ _^_Lk. Wum\ i?mM MMJ Btffi___Mr li_& autMuX !!*■§»_V*fl_l_^ P^C^^^^HBttflß^l#^*Wififi Ö> Marktstraat 33H, |kiy^ Hlrlfß||^
lul "^mHtWLL J]jl mi Kerkrade, 1^ I maandag van 13.00 tot 18.00 lnS§jr^^MjM\iwk '^^^M]l I S^oto,t:; l^ovS9 smmïmMW^ißllillillll 1111QI 40 meter etalages!! NED.IUWELEN^CENTRUM^ Donderdag tot 2100 uuren -j^^^SiMSiMN^g^-^J ■■ llL^^i si voorheen borger zaterdag van 10.00 totl 7.00 uur^*MfcTO«^if«*M

■ UITSLAG TREKKING ■
GIROLOTERIJ BAIMKLOTERIJ

Prijzen op gironummer Prijzen op eindcijfer(s) Prijzen opbankrekeningnummer Prijzen op eindcijfer(s)

1.793.111 0.102 33.51.46.066 6.631
■TOXEEH | -" -"">. flii.Bti»i*JMfl MWEÜEBÊ

639.351 MÊÊM^MMM 53.15.27.123
IKE-EHD-^-i 236 fli-MiMtiw flUiiii

j ;:.:■ -v^ y:. ■■DHHBH r. . 0. :■■:■■ .-■.. ";■ 489
HH_ïïil-HBBB ■Q2_l_lilj__H ■■EC-SI-H

581.059 ■■D.CHH 12.85.05.389
1.440.316 85 flfllMiT»!»Tfl W WMTWM

ummm^rrrMMM BWWMEMMWÊ 53.72.38.662

327.855 n^TuPS E*<tra prijzen
/IQC 1 CC Extra prijzen ii.oo.iu.ot; Prijzen op bankrekeningnummer
4ÖD.IDD K J 1 3 DP 35 3F.0 _^—_^-H
-70Q i oo Prijzen op gironummer -1 J-uj.jj.juu ■ _r4*A*l'l>J-_l

■mprnnTrmvß 15.58.98.485 "^"rr*7Tfo^- 2.180.773 Hl II NIH 33.23.54.393
W 2,509.801 1.069.793 37.01.04.269 uMWSMJamM

3.303.265 fll-MiUM 4173 99 049 11.26.06.849
4.317.589 248.773 57 0011221 14.64.06.966
5.224.495 446.604 64 36 16 713 15.13.78.207
5.282.045 615.113 87:16:24:206 29.63.24.213
6.101*155 \ilHli 94.37.38.571 34.55.39.796

-ÜUM'MB Ljo4-JÖ4
____

35 gg 23 gB4

1.177.058 l-jflAll 825 -^^n'^1.313.361 3.270.360 22.19.95.765 38.50.40.512
2.761.458 3.586.265 31.68.58.587 ' ' '4.215.956 3.755.832 32.69.59.416 ' ' '4.404.284 4.031.281 3? P7?P 3?? 52.27.33.271
4.444.209 4.062.843 „IRA? 11 65.84.11.470
4.466.210 4.458.701 . 458894745 88.79.60.006
5.651.057 4.757.700 2r7?rr'??l 92.05.47.273
5.767.775 5.279.361 .53.12.46.914 95.25.80.683
5.797.487 Extra prijzen op eindcijfer(s) 89.40.54.325 Extra prijzen op eindcijfer(s)

443.247 ? PP,? De loteni is goedgekeurd g ,q-j.. _^_^_^_»»iii_^_^_^_« door de Staatssecretaris
1.808.U0l Unfn van -^ustit'e onder num- [fr_jj
O 131 R53 mer: L 0700/088/207. _^_^_^b_BÉ^_^_^_^

o^« 960 71. De baten zijn bestemd 1122.583.659 MtTTïVM. mo' de sticnting A|se- ■T-PTTHIp etc 087 H__iliJ_H mene Loterij Nederland te __U_-i__l
„,«',,, 303 's-Gravenhage ten behoeve 534Z./lö./JJ _R~~■ van maatschappelijk werk, ___
3 453 138 volksgezondheid, cultuur
J coo en natuurbehoud. Prijzen nnr\3.657.777 J^ boven f 1.000,- worden 99U
A OOP, QRfi H77ÏIH belast met 25% kans- ÜYmTTTM.■■__HK__d^_r_Bß_| spelbelasting. uWMWUUIJSMIMMi
4.738.150 057 I 1 417

Uw eigen rekeningnummer is uw lotnummer. Het inleggeld, één tientje, wordt circa 2 weken voor de trekking automatisch afgeschreven. "Op uw rekeningafschrift staat de datum van de TV-bekendmaking. Een gewonnen prijs wordt binnen 1 week automatisch bijgeschreven.

Ga maandelijks meespelen.
Wilt u ook uw geluk beproeven? Vul dan onderstaande coupon in. Ook bestaande deelnemers die op dit moment om de maand meespelen kunnen
door het invullenvan onderstaandecoupon voortaan maandelijks gaan meespelen. U ontvangtetn deelname-bevestiging met de eerste speeldatum.

Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, MACHTIGING aan TV-bekendmakinqenI SUFA, Zomerhofstraat 64-68, Rotterdam om van onderstaande rekenlng|en| I
ten hoogste f 10.-per maand af te schrijven. . GlroLoteriJ GlroLoteriJ/ BankLoterij

I ■ GiroLoterij BankLoterij ■ I mm¥m *££ 6xperaar
(om-de-maand- (maandelijkse (om-de-maand-.

deelnemers) deelnemers) deelnemers) j
naam

13 november l
* adres

1. . 'postcode/piaats 1 \ december

J__Wj handtekening IVIADEI
POSTBANK datum Wj_j ? 5 mum

' J, ' I I
,''■'"'"', \2 februari
*-_-' ''".__"' *-._-"' *-_..-'*«._.-'*-._.-'' x-_*' I i I I [ |

L Stuur de coupon In een ongefrankeerde envelop aan: ■
SUFA, Antwoordnummer 2020, 3000 VB Rotterdam. ] Q f|t^|<|ft

i

I



Limburgs Dagblad Donderdag 14 november 1991 €30

|ej

Mm, mW _. mM fl_^^^ ■ V. J.A^^^k

Bakkerij Hendriks
Hendriks Bakkerijen Roermond BV
is een moderne brood- en banketbakkerij metruim 45 medewerkers.
Onze dagverse produkten vinden voornamelijk via grootwinkelbedrijven
hunafzet in Nederland en Duitsland.
Wij willen op korte termijn in kontakt komen met een

storings- en
| onderhoudsmonteur

die in staat moet zijn het preventief onderhoud en reparatie van de
gehele produktie-installatie uitte voeren en die het aanpakken van
nieuwetechnische projekten als een uitdaging ziet

Funktie-eisen zijn:— MTS-wtb of gelijkwaardig nivo;— ervaring t.a.v. werktuigbouwkundig onderhoud;— een aanvullendeopleiding/kursus op elektrotechnisch gebied.
Kandidaten worden geachtbinnen redelijke afstand (ca. 20km) van het
bedrijfte wonen.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan Hendriks Bakkerijen Roermond,
Schipperswal 36, 6041 TC Roermond.
Voor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met de heer
J. van Grunsven, tel.: 04750-31314.

Bakkerij Hendriks maakt deel uit van Quality Bakers.

1000eFEESTVEILING
HANENHOF GELEEN

Imposante kunst, antiek, goud, zilver, meubilair,
schilderijen, xanka's, perzen, tuinvazen, beelden,
zonnewijzers e.v.a. inboedelgoederenveiling o.a. we-
gens vertrek t.o.v. gerechtsdeurwaarder F.G.C.
Vaessen op maandag 18 nov. en volgende dagen
om 14.00 en 19.00 uur in de Hanenhof, Groenstr. 44
te Geleen, tel. 046-752728.
O.a. ± 70 kasten, kisten, eethoeken, bankstellen,
voltairs, clubs, kabinetten, 17e eeuws bureau, hok-
kers, porseleinkasten, hoekkasten, kussenkast, vele
antieke klokken, ant. speeldoos, ant. barometers,
ant. ikonen, spiegels, kapstokken, zeldzaam ivoor,
goudsteen, jade, veel Delfts ant., brons, koper, tin,
kristal, bisquit, porselein, ilaisanne, marmer, poppen,
lampen, pracht Chinese vazen, kommen, perzen o.a.
naïn + zijden, juwelen, schilderijen, theekastjes,
hout. beelden, karaffen + zilver, serviezen.
50000 ant. juweliersonderdelen in ant. kastjes enz.

Kijkdagen 14 nov. van 18.00 tot 22.00 uur en
15, 16, 17 nov. van 10.00 tot 21.00 uur.
Gratis koopopdrachten.
Entree ’l,- p.p. Catalogus ’ 2,50.
Veilingmeester A.C. Pijnenburg, St. Michielsgestel.
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I Al doetDick ergeldbij; ~

WM hijblijft degoedkoopste! WM
Bin 1

fl~^ ""*"" ~] Kwaliteitstapijt voor de allerlaagste Bovendien is opmeten en l
prijs: dat is en blijft de ongeëvenaarde leggen bij Dick in heel Limburg gratis _- \

kracht van Dick van den Berg. (m.u.v. trappen, tapijttegels <^c?lf?^^ "'Om alle vergissingen bij voorbaat uit te en coupons). /^^^^fttó^^^ 1sluiten hanteert Dick zijn unieke 5 En ook voor de keus hoef /^%^t\|N??ftfi«iP^, iGulden Garantie: zie je hetzelfdetapijt je nietverder te zoeken. /3^/x^ m;^f^^ 'ergens anders nog goedkoper, dan Want in Dick's Tapijtstad jl^/^Sl^f^i^Éi lUgaat Dick direct 5 gulden per vind jeLimburgs grootste |^\^^!iliS^P jfl
strekkende meter onder die prijs door. collectie tapijt,

Geld op de koop toe, geen ander tapijttegels, karpetten en \^\|| ||| IJRpW 77L-—-—*y*fT'7r3_3S3 durft dat te garanderen! vinyl. '^^881 Dick ofteduur:dekeusisaami. yfr//
Hfl |^

aV P^\ JwÈk *I LARVIK LOUIS DE POORTERE gm\ NOVILON BONAPARTE /&**»\ i^))D *I Kortpolig berbertapijt met legklare VELOURS TAPIJT MP Parket, plavuis, graniet en KING Arapa^J *I rug in 5 schitterende pasteltinten. Zeer luxe kwaliteit. In 12 modieuze fantasie motieven. 400 cm Breed. 100% Zuiver scheerwollen 4 sterren
I 400 cm Breed. tinten voorradig. Geschikt voor #**)#■_ berbertapijt; in 4 eigentijdse
I Normaal 99.- -m {\ woonkamer en trappen. 5 Jaar ("%^| m natuurtinten. 5 Jaar garantie.

n^4 *a garantie. 400 cm Breed. Nu vanaf XmW mW U 400 cm Breed. »> fl|INu voor XmW umW m Normaal 145,- éfX êf\ Normaal 285,- M IM mUU — EDEL ROMA N" voor *W ■mW ■
Nu voor mWmWm Al jaren ons meest verkochte tapijt. Ook leverbaar in 500 cm breed.I ELEGANCE Mooi, ijzersterk en voordelig.

I Zeer chique huiskamer tapijt in de DE GROOTSTE KOLLEKTIE 5 Kleuren. Juteof foam rug.
I mooiste warme interieurkleuren. MACHINALE KARPETTEN 5 Jaar garantie. CAMARO
I Uitgevoerd met degelijke jute rug. Klassiek en modern o.a. Louis de 400 cm Breed ■~8-f> Super de luxe semi hoogpolig
I Uiteraard 5 jaar garantie. Poortere, Desso, Prado, v.d. Brink Normaal 119- velours tapijt met jute rug.
I Normaal 249.- & Campman Nu voor ' #mW m De nieuwste tinten o.a. aubergine,

jj _pn gfUK petrol, oud rosé, violet etc.

*■ £%V| _■ Met Mmf^fkl 500 cm Breed. 4M4M uf\ 5 Jaar garantie. 400 cm Breed.
INu voor WXmWmJm kortingen Normaal 149,- 11 U — Normaal 159.- <ffl *") £}

Mmw- I JÉ&, Nu voor mW'm "

I huiskamertapijt met ijzersterke WÉÊ wWé^^^^^^W^:- ''
COUP

| N ude.aatste QQ _. C J|R W „ CflO/n
TAPIJTSTAD BEEK i ff^ f 1 'ïfï'Ék TAPIJTSTAD SITTARD
MAKADOBEEK WkVL V J V V I'/'.>*&% DR. NOLENSLAAN 110

I TEL 046-374996 '''lll"llll|lllllllllMiiiill.lilii^l_^__—||_M-^ : ï%'%@%%& SITTARD (Industriepark Noord)_ __' Tel. 046-526658I DICK VAN DEN BERG
MmMmmmm Altijdprijs in tapijt! MMMmmi

„ .
i.aaaaßßaeaß__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ Als u ons voor 12 uur n ■

-?.' Limburgs Dagblad mÊ^Mm\\
Mr\jf*AftlftC 's ochtends belt, staat uw UIC7I
■F MfVVV_ PICCOLO de volgende dag al 045-71 QQAA

in het Limburgs Dagblad. w~*# # I m mXSXS



■Vlet andere woorden: skiën
hoor jein Frankrijk te doen
en nergens anders. Maar
toch blijft het merendeel
[ran de Nederlandse skiërs
vx>or Oostenrijk kiezen.

fn Frankrijk mogen winter-
sport-bonzen je er graag op
Wijzen. „Après Ski," zeggen
te, „is een Frans woord."

(ADVERTENTIE)

Wel 'ns een hele
rij telefoonnummers
moeten opzoeken ?

- **1* _■_-_-_»_.

ralberg, Montafon, Saalbach/
Hinterglemm, Solden... Ach ik
kan er tientallen noemen."

DONDERDAG 14 NOVEMBER:

HEERLEN: IVN Heerlen; diale-
zing 'Land en volk van Indone-
sië', door de heer Zwanikken.
Aanvang 49.30 uur in het Scou-
tinggebouw, Benzeraderweg 190.

VALKENBURG A/D GEUL:
IVN Valkenburg; dialezing 'De
ontwikkeling van het leven',
door de heer Hermens. Aanvang
20 uur in jeugdgebouw Achter
de Erke. ,
VRIJDAG 15 NOVEMBER:

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

HORST: Vogeltentoonstelling in
het gemeenschapshuis, van 20-22
uur. Ook op zaterdag van 14-22
uur en op zondag van 11-17 uur.

ZATERDAG 16 NOVEMBER:

MAASTRICHT: Rederij Sti-
phout, Maaspromenade 27 orga-
niseert om 20 uur een Moonlight-
cruise op de Maas met koud
buffet en muziek door het
Scheepsorkest. Reserveren is
noodzakelijk, 043-254151.

MAASTRICHT: Intocht van St.
Nicolaas. Om 13 uur aankomst
van de stoomboot bij het Water-
poortje, Stenen Wal. Om 13.15
uur vertrek van een feestelijke,
stoet door Wyck en Maastricht.
Om 14 uur aankomst bij de Do-
minicanerkerk, begroeting door
het Gemeentebestuur. Tussen
14.20-16 uur kunnen kinderen de
Sint begroeten.

HELDEN: IVN Helden; ochtend-
wandeling-vogelexcursie, met
als thema 'Trekvogels in de Ooi-
polder. Vertrek om 8.30 uur van-
af het Raadhuisplein in Pannin- ■gen.

MAASTRICHT: Antiek- en
Vlooienmarkt in de Stationstraat
van 10-16 uur.

ZONDAG 17 NOVEMBER:

LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.
MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St. Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen

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

KERKRADE: IVN Kerkraden
middagwandeling in de omge-
ving van de Winselerhof in
Landgraaf. Vertrek 14 uur vanaf
de parkeerplaats bij de Winseler-
hof.

VAALS: IVN Vaals; middagwan-
deling-geologische excursie in
het Vijlenerbos. Vertrek om 14
uur bij Zevenwegen.

HEERLEN: Winterwandeling,
5-10 en 15 kilometer. Start bij ca-
fé 'De Corner, Oranje Nassau-
straat 40, tussen 8-14 uur.

AFFERDEN: St. Nicolaastocht,
5-10-15 kilometer. Vertrek zaal 't
Eendje, Dorpstraat. Inlichtingen
08853-1510.

MEIJEL: Ruilbeurs in 't Kloster
van 10-13 uur.

ST. ODILIENBERG: Internatio-
nale winterwandeling Roerdal,
5-10-20-30 kilometer. Vertrek aan
de fanfarezaal St. Wiro tussen
8-15 uur. Inlichtingen
04750-21753.
VAALS: 'Drielandentocht met
oog voor de historie. Duur onge-
veer 5 uur, vertrek om 10 uur aan
het Walramplein (carpooling) om
10.45 uur op drielandenpunt.

VALKENBURG A/D GEUL: Eer-
ste Marketenster-treffen met om
11 uur een rondgang door het
centrum met medewerking van
vier plaatselijke schutterijen.

MAASTRICHT: Aan de Caber-
gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein is om 15 uur een rondlei-
ding in de zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel van
de oude vestingwerken van
Maastricht. Duur, één uur.

WOENSDAG 20 NOVEMBER:

HEERLEN: Rubens Poppen-
theater, in Theater de Nor aan de
Geerstraat 304 met een feestelijk
Sinterklaasprogramma met Sint
en Piet. Reserveren gewenst
043-251928 en op de dag van de
voorstelling tussen 12-14 uur
045-717610.

MAASTRICHT: Sporthal Daal-
hof, Goudenweg 190. sport- en
speünstuif voor de jeugd, van
14-15.30 uur.

maarFrankrijk zit een gerenom-
meerd wintersportland als Zwit-
serland op de hielen. Terwijl dat
land de laatste jaren toch ook
een relatief sterke opgang heeft
doorgemaakt.

DatOostenrijk zich zelf de markt
begint uit te prijzen, gelooft Win-
kler niet. „Ik zie die prijsvergelij-
kingen ook wel eens. Maar het
valt me steeds op dat appelen
met peren worden vergeleken en
dat de partij die de cijfers publi-
ceert steeds als winnaar te voor-
schijn komt. Ik heb al lang afge-
leerd me daarover druk te
maken."

Nu hebben de Fransen er in het
[Verleden alles aan gedaan om
telden in de Alpen van de Savoie
juist zo onaantrekkelijk mogelijk
te maken. Jawel, eindeloos lange
hellingen daar tussen Chamonix
pn Grenoble. Maar de kamers
Waarin je moest slapen waren
Vaak niet groter dan een tele-
fooncel, de gezelligheid in de hi-
tech Lego-dorpen was ver tezoe-
lken en van de prijzen die de uit-
baters van de cafés durfden te
berekenen, kregen zelfs miljo-
nairs een stevige oprisping.

!Maar ze hebben hun leven gebe-
terd, de Fransen. De apparte-
menten kregen een verfje, de
prijzen werden bevroren en zie-
daar, langzaam maar zeker kreeg
de Nederlandse wintersporter
steeds meer belangstelling voor
een vakantie in de Franse Alpen.
Aan de andere kant: de toeloop
moet weer niet worden overdre-
ven ook. Kleine, op Frankrijk
gespecialiseerde touroperators
als Touralp en Ski France Va-
cances, boekten de afgelopen
Winter opvallend meer klanten
dan daarvoor, maar dat wil nog
niet zeggen dat Frankrijk voor-
alsnog ook maar een schijn van
kans heeft de positie van Duits-
land en Zwitserland te bedrei-
gen., Laat staan Oostenrijk, dat
zich een schier onaantastbare
positie heeft verworven.
Immers, nog altijd trekken zon
720.000 Nederlandse winterspor-
ters naar Oostenrijk, circa 65
procent van het totaal dat ruim
boven het miljoen komt. Duits-
land is met 18 procent op eer-
biedwaardige afstand tweede,
Zwitserland (13 procent) derde
en Frankrijk komt met 4 procent
slechts op een vierde plaats.
Volgens officiële statistieken
boekten vorige winter 276.370
Nederlanders een wintersportva-
kantie bij een Nederlandse tour-
operator. De overige 750.000
gingen dus op eigen houtje. Van
die 276.370 Nederlanders gingen
213.389 naar Oostenrijk, boekten
er 30.676 een vakantie in Zwit-
serland en trokken er 24.598 naar
Frankrijk. Met andere woorden:
Oostenrijk lijkt ook in de georga-
niseerde sector onaantastbaar,

De reden daarvoor zal duidelijk
zijn. Zwitserland is tegenwoor-
dig weinig duurder dan Oosten-
rijk (een onderzoek van van De
Jong Intra Vakanties heeft zelfs
uitgewezen dat skiles en skihuur
in Oostenrijk meer kost dan in
Zwitserland en dat alleen de ski-
passen in het Oostenrijkse nog
iets goedkoper zijn), en bijna
nergens is de combinatie van
lange afdalingen en gezellige
dorpjes zo ruim voor handen als
juist daar.

Niettemin blijft het feit dat voor-
al het levensonderhoud in Zwit-
serland nog altijd peperduur is
een forse barrière voor vooral die
wintersporters, die tijdens hun
vakantie het liefst in een appar-
tement slapen. Een appartement
dat in Zwitserland over het alge-
meen ook niet bepaald goed-
koop is.
Dat laatste geldt tevens voor
Frankrijk. Alleen komt daar nog
het euvel bij dat de appartemen-
ten lang niet zo luxueus zijn in-
gericht als die in Zwitserland en
meestal nog veel kleiner zijn
ook. Dr Toni Winkler, directeur
van het Oostenrijks Verkeersbu-
reau daarom: „Wij zien Frankrijk
echt niet als een concurrent.
Jonge mensen, die niet zo op
comfort zijn gesteld en alleen
maar willen skiën, zullen mis-
schien eens voor de Haute Sa-
voie kiezen. Maar als ze voor de
gezelligheid kiezen - en dat
hoort toch net zo bij wintersport
als skiën - dan kiezen ze voor
Oostenrijk."

Bovendien, meent Winkler, kan
Oostenrijk de skiër net zulke
mooie skigebieden bieden als
Frankrijk en Zwitserland. „Vo-

om en nabij dan 2.500 gulden
(reis, skipas en overnachting) zit
jeal een week in Aspen, waar het
leven merkwaardigerwijs veel
goedkoper is dan in de Europese
skigebieden.
Op andere gebieden zou Europa
trouwens ook nog veel kunnen,
leren van de Amerikanen. De
service van de liftmaatschap-
pijen is perfect (gedrang aan het
begin van de liften komt niet
voor en bij echt drukte worden
er domweg geen dagkaarten
meer verkocht en hangt het
bordje 'Vol' aan de kassa). Bo-
vendien zijn de pistes in de Sta-
tes zo hoog (dikwijls tot ver
boven de 3.000 meter) dat de
voortreffelijk geprepareerde
sneeuw dagenlang rul blijft. Het
is dat een reis naar de Rocky's
nog altijd een omslachtige bezig-
heid is met veel tussenstops,
maar komt er eenmaal een non-
stopvlucht van Amsterdam naar
Denver (KLM en Martinair heb-
ben plannen in die richting) dan
mag ongetwijfeld een beschei-
den opmars van Amerika wor-
den verwacht.

rob van den dobbelsteen

OverAmerika maakt niemand in
de Europese wintersportindus-
trie zich ook maar een seconde
zorgen. Vertegenwoordigers van
de wintersportdorpen in de Roc-
ky Mountains proberen de laat-
ste jaren ook Nederlanders
warm te maken voor een vakan-
tie in schitterende resorts als
Aspen, Vail en (in Canada)
Blackcomb/Whistler Mountain.
Het resultaat is dat voor de ko-
mende winter nu al een stuk of
vijfNederlandse reisorganisaties
wintersportreizen naar Amerika
in de aanbieding hebben. Voor

Amerika

Reiswereld mikt op Griekenland
Recreatievaart toegenomen

De recreatievaart op de Nederlandse vaarwegen is in de zomer var
1991 sterk toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Het aantal pas
sages dat tussen mei en september bij de bruggen en sluizen werd
geregistreerd, lag 5,1 procent hoger dan in dezelfde periode in 1990
Dat blijkt uit cijfers die de Dienst Verkeerskunde van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat heeft bekend gemaakt.
De recreatievaart werd afgelopen zomer op 25 relevante punten ge
meten. Dat waren acht meetpunten meer dan vorig jaar.De grootste
groei, zowel relatief als absoluut, werd genoteerd bij de Prinses Mar
grietsluis in Lemmer. Het aantal passages werd daar meer dan ver
dubbeld: 100,6 procent.
Volgens de Dienst Verkeerskunde komt de groei voor een aanzien-
lijk deel uit de autonome toename van de recreatievaart, 2 procent
Er werden niet alleen meer maar ook grotere boten gekocht. Hel
weer had een kleinere invloed dan verwacht.

(ADVERTENTIE)

Wel 'ns van
1 Videotex gehoord?

Met Videotex haalt u een bijna onuitputtelijke
bron van actuele informatie en diensten inhuis."
Videotex is 24 uur per dagbereikbaar. En het werkt
gewoonvia uw telefoonaansluiting.

Dit maakt het mogelijk om ook actief te com-
municeren. Zodat u bij sommige diensten direct
persoonlijk antwoord krijgt op uw vragen.En u kunt
de meest uiteenlopende bestellingen doen. Gewoon
van achter uwbureau. Wilt u meer weten?

PUB! Primafoon
DE WINKEL VAN PTT TELECOM

Geldig t/m 31 december 1991

(ADVERTENTIE)

WVel 'ns een virusexpert
naar jecomputer

laten kijken ?

Reizen naar EuroDisney

" Dit jaar vlogen 312.000 Nederlanders naar Grieken-
land.

Mogelijk meer
in trek dan
Spanje

De Nederlandse reisorgani-
saties lijken vast van plan
Griekenland te bombarde-
ren tot de belangrijkste va-
kantiebestemming van de
jaren negentig. Dat blijkt
uit het aantal vliegtuigstoe-
len dat voor de komende
zomer bij de Nederlandse
luchtvaartmaatschappijen

Overigens doen de Spaanse
autoriteiten er van alles aan
Spanje als belangrijkste vliegva-
kantiebestemming te handha-
ven. Het ministerie van Toeris-
me maakte kort geleden bekend
dat er voor promotie in het bui-
tenland een recordbedrag van
zestig miljoen gulden zal worden
uitgetrokken.

Klap

uit dat in 1992 bij de Enschedese
reisorganisatie hetzelfde gaat ge-
beuren. Admiraal: „De belang-
stelling voor het oostelijk Mid-
dellandse-Zeegebied, Grieken-
land, Turkije en Cyprus, groeit
enorm."

Of Turkije net zon 'boom' zal
gaan doormaken als in 1990 be-
twijfelt Admiraal ten zeerste.
lets wat hem wordt nagezegd
door Focko Dorhout Mees van
Holland International. Die laat-
ste: „Turkije heeft door de Golf-

oorlog een enorme klap gekre-
gen en ik vraag me af of het land
zich daarvan snel zal herstellen.
Griekenland heeft daar in elk ge-
val veel minder moeite mee ge-
had."

is gereserveerd.De kans dat
Griekenland in 1992 Spanje
zelfs al voorbij zal streven
'als vliegbestemming num-
mer één is zeer wel aanwe-
zig. Deskundigen zijn van
mening dat de costa's dit
jaar al van de eerste plaats
verdrongen zouden zijn als
Griekenland ten gevolge
van de Golfoorlog niet zon
matig eerste halfjaar had
gehad.

Na OAD (bus) en Vrij Uit (auto) heeft nu ook Trans
(trein) een overeenkomst met EuroDisney geslo-
ten. Vanaf de opening van het bij Parijs verrijzende
Disneypark (12 april 1992) zal Trans individuele
treinarrangementen aanbieden waarbij zowel reis,
overnachting als toegang is inbegrepen. Vanuit
Nederland rijden dagelijks 6 treinen naar Parijs al-
waar kan worden overgestapt op de metro die de
reiziger in nog geen drie kwartier naar het park
vervoert. Een treinarrangement, inclusief twee ho-
telovernachtingen,-een driedaagse metrokaartvoor
onbeperkt gebruik op het Parijse metronet en een
driedaags toegangsbewijs voor EuroDisney zal
voor volwassenen vanaf 595 gulden worden aange-
boden.

Uit de NIPO-cijfers blijkt dat
Griekenland op het gebied van
georganiseerde reizen het van
oudsher favoriete Spanje reeds
dicht op de hielen zit. Dit jaar'
vlogen in totaal 312.000 Neder-
landers naar Griekenland, tegen
360.000 naar Spanje. B« Holland
International, de grootste Neder-
landse touroparator, is Grieken-
land Spanje reeds gepasseerd en
woordvoerder Rob Admiraal van
Arke Reizen (nummer twee op
de nationale ranglijst) sluit niet

(ADVERTENTIE)

Wel 'ns elk
Nederlands regenbuitje

in kaart gehad?

0 In goede skigebieden kan het hele jaar door worden geskied, met name op gletschers, zoals in het Oostenrijkse Solden.
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Oostenrijk blijft nummer één
Meer Nederlanders naar wintersport in Frankrijk en Zwitserland

" Wij raden onze lezers
aan er rekening mee te
houden dat dc in deze
rubriek opgenomen
evenementen zonder
ons medeweten
afgelast, verplaatst
dan wel uitgesteld
kunnen worden.

fmMmMmmMmWfMmmuMMMtMMmWMm^

limburgs dagblad tijdje vrij

korte toer



Nostalgie van het schaatsen bij Veronica

'Van kruk tot crack'

Momenteel wordt onderzocht of
een private constructie voor de
VARA mogelijk is. Over een
maand moet er duidelijkheid
zyn. Daarna worden de gesprek-
ken met de meest waarschijnlij-
ke partners, Veronica en TROS,
officieel geopend. Als alles mee-
zit kan er op 1 januari 1993 be-
gonnen worden. De partners
moeten wel bereid zijn tot fusie,
vindt Van Dam.

Van Dam beschouwt de publie-
ke omroep als een zinkend
schip. En wie wil daar nou wil-
lens en wetens deel van blijven
uitmaken? Maar vóór het zover
is kan er binnen de VARA volop
meegediscussieerd worden.

den. Die zijn niet te programme-
ren op twee netten. Laten ze daar
in Den Haag dan maar conse-
quent zijn en zeggen: we stop-
pen er helemaal mee."
Maar niet alleen het Haagse pro-
bleem speelt de publieke om-
roep parten. Ook het streven van
VPRO en EO naar de A-status,
met de daarbij behorende extra
zendtijd, vormt een zware belas-
ting. „Ik begrijp het streven.
Maar het maakt de problemen
van de publieke omroep aanzien-
lijk groter," zegt Van Dam. En
dat is nog niet eens alles. Van
Dam noemt de structuur van het
NOS-bestuur, waar toch idealiter
spijkers met koppen geslagen
zouden moeten worden, 'totaal
onwerkbaar. Hij spreekt in dit
kader van de 'geïnstitutionali-
seerde machteloosheid.

nog moeten worden opgenomen. In de afleveringen in de
VS is Peggy namelijk eveneens zwanger. Over hoe de
zwangerschap in de serie moet aflopen moeten de schrij-
vers en de producers zich nog buigen. Katey Sagal is al
enkele weken niet op de set verschenen.

De reden voor deze plannen?
„De impasse is echt compleet,"
aldus Van Dam. „De politiek
voert een wanbeleid, dat aan het
ongelooflijke grenst." De VARA-
voorzitter zegt het met nauwe-
lijks ingehouden woede. Er is
naar zijn mening niet te werken
met de politiek in het algemeen
en met het ministerie van WVC
in het bijzonder. En danheeft hij
het alleen nog maar over de lo-
pende zaken. Van Dam hekelt
daarnaast het volstrekte gebrek
aan visie in 'Den Haag' over om-
roepzaken. „Het lukt je gewoon
niet om daar een consistente toe-
komstvisie los te krijgen."

Impasse

De afleveringen die Veronica uitzendt houden bijna gelij-
ke tred met de Amerikaanse serie. De omroep wil niet het
risico lopen zonder afleveringen te komen zitten en brengt
daarom de frequentie terug naar een keer per week. 'Mar-
ried with Children' zal op de maandag gehandhaafd blij-
ven. Op donderdagavond wordt de serie vervangen door
de reeks 'Empty Nest..

„Daar moet je met elkaar heel
goed over praten. Wat wil je als
net uitstralen? Het is echt onver-
antwoord om dat hier zomaar op
tafel te gooien, zoiets kun je niet
even bedenken. Daar zal goed
over moeten worden 'gebrain-
stormd."

Over een concept kan en wil Van
Dam zich nog niet uitlaten. Dat
is uiteraard mede afhankelijk
van de uiteindelijke partners.

commerciële omroep ziet hij ab-
soluutniets.

Rekening houdend met de traag-
heid die de politiek eigen is,
schat Van Dam dat er op zn al-
lervroegst op 1 januari 1993 ge-
start kan worden met een private
zender. „Of we die tijd nog heb-
ben? Dat is onbekend. We zitten,
met zn allen op een soort eiland,
dat langzaam aan het wegzinken
is. Ook pompen helpt niet meer.
Duidelijk is dat er dringend iets
moet gebeuren. De impasse is
echt compleet."

Dit creëert de totale machteloos-
heid van het bestel."

De oorzaak van de huidige crisis
in Hilversum is volgens Van
Dam het wegvallen van de ver-
zuiling. „Er moeten dringend
keuzes worden gemaakt in het
vernieuwingsproces: kunnen de
voormalige zuilen zelfstandig
overleven door intern te veran-
deren, of geloof je dat het einde
van de verzuiling betekent dat
de huidige vorm is overleefd en
datje dus in een nieuwe eenheid
moet opgaan? Ik denk het laat-
ste. Anderen, daarentegen, den-
ken weer aan het eerste model.

Kortom, er zijn voor de VARA
redenen té over om eens te bekij-
ken of de bakens niet verzet
moeten worden. Want voor het
doormaken van de hele martel-
gang, dieonvermijdelijknaar het
sterfhuis leidt, voelt Marcel van
Dam helemaal niets. Daarom wil
hy de komende maand in eigen
huis onderzoeken wat de beste
optie voor de toekomst is: toch
binnen het publieke bestel blij-
ven, of als private onderneming
verder gaan. „Het ligt voor de
hand dat als we uit het bestel
stappen we dat samen met Vero-
nica en TROS willen doen. Beide
omroepen zijn inmiddels op de
hoogte gesteld van onze ziens-
wijze."

Bedachtzaam blaast Van Dam
zijn zoveelste rookwolk uit. Si-
gaar in de hand. Hilversum ligt
er herfstachtig bij, de november-
storm strooit met gulle hand
blaadjes op het natte wegdek. De
werkkamer van Van Dam, op de
derdeverdiepingvan het nieuwe
VARA-gebouw, kijkt uit op dit
tafereel van vergankelijkheid.
Hij lijkt het niet te zien.

Als voorbeeld van het Haagse
zwabber-beleid noemt Van Dam
de Pinksternotitie van omroep-
minister Hedy d'Ancona. Daarin
ging ze aanvankelijk uit van drie
tv-netten voor de publieke om-
roep. Kort daarna werden dat er
maar twee. Het derde werd be-
stemd voor commerciële om-
roep. „Dat is een onmogelijke
zaak," zegt Van Dam, „Er zijn
meer dan dertig zendgemachtig-

Belasting

Veel tijd wil Van Dam steken in
een open discussie binnen de ei-
gen organisatie. „Want het is pas
zinvol om met andere partners te
praten als je intern alle neuzen
dezelfde kant op hebt staan. Er
moet dus een kosten/baten-ana-
lyse van beide mogelijkheden
gemaakt worden. En dan denk
ik niet alleen aan de financie-
ring. Het gaat erom te formule-
ren wat de mogelijkheden zijn
voor onze programmatische am-
bities als we binnen het bestel
blijven en wat de mogelijkheden
zijn als we een private onderne-
mingworden." Van Dam wijst er
met nadruk op dat hij geen
winstoogmerk heeft. In een puur

Concept

HILVERSUM - Met het
dalen van de temperaturen,
gaat bij de fervente schaat-
ser het bloed al kriebelen.,
Gespannen luistert hij naar
Erwin Kroll of Peter Timo-
feeff. Het kan binnenkort
immmers gaan vriezen. De
ijzers moeten dan wel
scherp zijn voor de lange
tochten op natuurijs. Ook
Veronica haalt met het na-
deren van het winterseizoen
de schaatsen weer uit de
kast.

'Married with
Children' nog maar
eenmaal per week

van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Ve-
ronica brengt de uit-
zend-frequentie van
de komische serie
'Married with Chil-
dren' terug naar een
keer per week. De
omroep heeft dat
besloten omdat in
de VS onduidelijk-
heid bestaat over
het voortzetten van
de serie.

Hoofdrolspeelster
Katey Sagal (Peggy
Bundy) heeft on-
langs een miskraam
gehad en dat heeft
grote gevolgen voor
de afleveringen die

" Mede-presentatrice Yvonne van Gennip brengt de kijker de grondbeginselen van het
schaatsen bij.

De Hilversumse omroep start
vanmiddag om 17.00 uur op Ne-
derland2 met hethalfuur duren-
de programma 'Van kruk tot
crack', een zesdelige tv-serie.
Meervoudig Olympisch schaats-
kampioene Yvonne van Gennip
en schaatsfreak Chiel van Praag
proberen de kijker de fyne
kneepjes van de winterse sport
bij te brengen. Met vallen en op-
staan krijgt menigeen het schaat-
sen op den duur onder de knie.
Maar vaak is een aantal lessen
nodig om zonder blessures het
ijs op en er vervolgens ook weer
heelhuids af te komen.

De 'krukken' leren van 'crack'
Yvonne van Gennip de grondbe-
ginselen van het schaatsen. In
zeven weken tyd moeten de be-
ginnelingen al een aardig rondje
kunnen glijden. Tijdens de eer-
ste*aflevering wordt de basisvan
de goede schaatsmethode ge-
leerd: recht op de glijders staan,
de enige juiste schaatshouding
en de afzet.

Chiel van Praag neemt meer de
wat zakelijke kant voor zijnreke-
ning. Hij geeft de kijkers zeven
weken lang informatie over be-
langrijke, bijkomende zaken:
voorbereidingen op schaatstoch-
ten, beschikbare Nederlandse
kunstijsbanen, voeding, geschik-
te kleding, trainingen en blessu-
repreventie.

dens een kijkje in het Schaats-
museum in Hindeloopen. Het
programma is niet alleen be-
doeld voor de beginnende
schaatsers. Ook andere belang-
stellenden kunnen hun hart op-
halen bij de archiefbeelden van
eertijds.
'Van kruk tot crack' eindigt elke

doeld is, komt de nostalgie van
het fenomeen 'schaatsen' toch in
het programma naar voren. De
schaatsbeelden worden met een
'oud-bruine' kleur in een krante-
pagina geplaatst. En uit beelden
van zowel vroeger als nu, blijkt
dat het schaatsen geen eenmali-
ge, ovei-vliegende trend is.Hoewel het niet als zodanig be-

uitzending met een prijsvraag.
De vragen hebben telkens be-
trekking op de tv-uitzending. Na
zes afleveringen komen alle in-
zendingen in één pot en dingen
dan mee naar de hoofdprijs: een
vliegreis voor twee personen
naar Calgary.

Nederlander gaat meer tv kijken

De goede, oude tijd herleeft in
een reportage over de fabricage
van de Friese doorloper en tij-

Deze wordt tijdens alle afleverin-
gen gehouden tussen acht teams
bestaande uit een pupil, een re-
creant en een wedstrijdschaat-
ser. De kijkers zien morgen ver-
volgens nog een filmpje met de
portretten van oud-schaatser
Ard Schenk en het jonge talent
Falco Zandstra.

.; edurende alle uitzendingen
worden de feitelijke gegevens af-
gewisseld met onder meer een
schaatsbehendigheidswedstry'd.

Dat de - komende - maanden ja-
nuari en februari in de prognose
niettemin achterblijven bij dit
jaar, heeft te maken met de Golf-
oorlog in die periode. Nederlan-
ders keken toen door de ontwik-
kelingen in het Midden-Oosten
extreem veel en lang naar de
buis.De kijktijden zijn, met uitzonde-

STER. Volgens de prognose zal
een Nederlander deze maand ge-
middeld 115 minuten per avond
aan de buis gekluisterd zitten. In
december komen daar nog eens
drie minuten bij. In januari en
februari wordt met respectieve-
lijk 120 en 121 minuten het
langst gekeken. In maart zakt de
kijktijd per avond alweer iets te-
rug naar 119 minuten.

HILVERSUM - De komende
winter zal de gemiddelde Neder-
lander weer meer televisie kij-
ken. Dat voorspelt de afdeling
Kijk- en Luisteronderzoek
(KLO) van de NOS. De publieke
omroepen zullen daarby iets
sterker voor de dagkomer*.
KLO maakte de voorspelling ten
behoevevan adverteerders bij de

Van onze rtv-redactie wacht KLO een jaargemiddelde
van 145 minuten.

ring van januari en februari, ho-
ger dan die van vorig jaar. Dat
betekent dat de trend van meer
tv-kijken zich volgensKLO blijft
voortzetten. In 1988 en 1989 was
er een dieptepunt te zien in de
ontwikkeling in de kijktyd; een
Nederlander keek toen gemid-
deld 122 minuten per dag naar
tv. Vanaf 1990 is - mede door de
komst van RTL 4 - de kijktijd
weer stijgend. Voor dit jaar ver-

(ADVERTENTIE)

HOENS
INDUSTRIEEL

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produkten voor
industrie en bouwwereld
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Provincies tegen
stop bijdrage
aan regionale
omroepen
DEN HAAG - De provincie-
besturen zijn tegen het
schrappen van de aanvullen-
de bijdrage van het ministe-
rie van WVC van jaarlijks 20
miljoen guldenvoor de regio-
nale omroepen. Dat is de uit-
komst van beraad in de
commissie welzijn van het in-
terprovinciaal overleg IPO.

Minister D'Ancona heeft onlangs
voorgesteld dat zij de jaarlijkse
bijdrage door verlaging van de
omroepbijdrage wil teruggeven
aan de betalers. Daartegenover
zou de heffing van de provincies
op de omroepbijdrage, nu nog
gebonden aan een maximum
van een tientje, moeten worden
verhoogd.

(ADVERTENTIE)

Dc hou niet van
zwart-wit denken

Daarom neem ik Uikro Gids

J[MlJUT ./ W f WmMmk.

Mikro Gids, het zwart-witte omroepblad
van deKRO met méér informatie.

Handig, voordelig en heel overzichtelijk.
Maak deze week nog voordeliger kennis met

Mikro Gids. Overal te koop.

MllpJSï fEEKKj^J|l SLECHTS

k^d Mikro Gids, zwart op wit de goedkoopste

" Katey Sagall en Ed O'Neill,
hoofdrolspelers in 'Married with
Children'.

VARA-voorzitter beschouwt publieke omroep als een zinkend schip

'De politiek voert een
ongelooflijk wanbeleid'

Synopsisprijs
HILVERSUM - De Amsterdam-
mer Scato van Opstall is een van
de tien Europeanen die de EBU-
synopsisprijs heeft gewonnen.
Van Opstall krijgt van de EBU
(European Broadcasting Union),
dertigduizend gulden om zijn sy-
nopsis (inhoudsbeschrijving) om
te zetten in een tv-scenario. De
tien scenario's dingen mee naar
één EBU-scenarioprijs ter groot-
te van veertigduizend gulden.

" VARA-
voorzitter Marcel
van Dam:
„Haags
zwabber-beleid
lijkt opniets."

HILVERSUM - Het personeel van de VARA is ingelicht
over de mogelijke toekomstplannen van deze omroep.
Voorzitter Marcel van Dam (53) koerst richting private
omroep, dus een omroep buiten het publieke omroepbe-
stel, maar zonder winstoogmerk. Het geld dat met zon
omroep wordt verdiend, zou moeten terugvloeien naar de
programma's.
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IContakten/Klubs

Belinda's
Escort

Open ma/za va. 19.00 uur.

Je1.04752-6239
Het is altijd fijn

BIJ LYDIA
te zijn"-jg[046-749662, 11-23 u.

Buro Geleen
-JÜgm. in adr. 046-748768

Peggy/Privé en
Escort

11.00-22.30 uur wo.

'°* 19.00 uur. 046-374393.
*- Nwe. meisjes aanw

NIEUW NIEUW bij
Club Amorosso
banska en Melanie voor
een heerlijke erotische

-^jTgssageü! 046-756335.

Paradiso
Europaweg Nrd.

158
045-317032

Escort Angelo
biedt wat u als

vrouw nodig heeft.
045-221353

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-setvicel! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeerOpen van 22.00 tot plm. 06.00 uur.
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323.

Escort Mirabelle/Nirwana
Best shop in town

18.00 tot plm. 06.00 uur. Tel. 045-427120/463323

’ 50,- All-in
Wij zoeken nog een leuke collega, bel eens 045-423608.

Zonder complexen, mag U uren met ons relaxen

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

100 mtr. voorbij camping de Maasterp. Open van maandag
t/m vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes

© 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Paradiso ® 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf v.a. 14.00 uur.

NIEUW: INGE, RAMONA, PAMELA, IDA, MONICAÜ!

2 films tegelijk zien?.... , , Nieuw,Nieuw,Nieuw,NieuwVIdeOCIUD Tel. 045-425100.
045-718067, meisje aanw. F«srnrt Yvnnno
Frans mog. Nieuwe films tZ&OU'L 'VPnne.

ANN SUMMERS NEDERLAND B.V. I
te Munstergeleen

vraagt

bedrijfsassistent (E)
(liefst mannelijk)

Functie-eisen: - Engels en Frans in woord en geschrift;- leeftijd 25 jaaren ouder;- minimale ervaring 2 jaarin
bedrijfsorganisatie.

Telefonische sollicitatiesvoor 21 november. Tel.: 046-529012, vragen naar mevr.D. Lamb. Arm Summers Nederland 8.V.,Watersleyerweg 4, 6151 BD Munstergeleen.
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Video Express I ~ — — — 1

Erotische films bij U thuis Tf^" A_ W F ■ M A ■ ■ ■ A mmw Piet Klerkx: uitgerekend beter!
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ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD IS, rr
LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN GEWOON LINKS LIGGEN... fe^

Bel Spiral als 't gesegmenteerd verspreid moet worden! r\_p
Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. 421ÏWK^ÏW



13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.05 Studio Trappelzak. Kinderpro-

gramma met: Duinkonijn, poppense-
rie. Afl.: Toki.

16.15 De wijze koning vertelt. Ani-
matieserie. Afl.: Een open boek.

16.20 Hallo Bert. Serie natuurdocu-
mentaires. Afl.: Baby.

16.30 (TT) AVRO service salon. Ge-
varieerd middagmagazine.

17.30 Wordt vervolgd. Tekenfilmma-
gazine.

18.00 Boggle. Woordspel met Frank
Kramer.

18.30 Forza. Gevarieerd jongerenma-
gazine.

19.00 Alle dieren tellen mee. Dieren-
magazine.

19.30 Villa Borghese. 12-delige
soapserie. Afl.7. Een jonge veelbelo-
vende projectontwikkelaar komt voor
een zware taak te staan als hij de
opdracht.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 L.A. Law. Advocatenserie. Afl.:

Beverly Hills hangers. Kuzak en Mul-
laney vertegenwoordigen Rikki Davis,
die ervan wordt beschuldigd haar
schatrijke echtgenoot te hebben ver-
moord, omdat deze van haar wilde
scheiden.

21.18 AVRO Televizier. Actualiteiten-
rubriek.

22.00 Brittas' empire. Serie. Afl.2. De
hertogin van Kent komt op bezoek in
het nieuwe sportcentrum waar expert
Gordon Brittas als manager is aange-
trokken. Om alles gladjes te laten
verlopen, maakt de arrogante Brittas
een laatste ronde door het complex.

22.30 Medialand. Satirische kijk op
omroepland. Met: Marjolijn Uitzinger,
Clous van Mechelen, Simon van der
Ben en Mariska van Kolck.

23.00 Hollands decor. Een wandeling
of fietstocht n.a.v. een boek. Presen-
tatie: Willem Nijholt. Vandaag: Am-
sterdam.

23.10 Opium. Cultureel magazine.
Vandaag: Not Mozart. 6-delige serie
waarin componisten hun visie op Mo-
zart geven. Afl.3: WAM Ltd.

23.45-23.50 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.30 After school special. Thema-
tisch jongenprogramma met gedra-
matiseerde scènes. Vandaag: De
betekenis van vertrouwen.

16.15 Santa Barbara. Soapserie.
17.00 Van kruck tot crack. Schaats-

cursus. Afl.l.
17.30 Starstreet. Animatieserie. Afl.:

Blub blups in de rijst.
17.45 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: De

Bouli's zijn gek geworden, (herh.).
17.50 Eerste en tweede trekking van

de Staatsloterij.
18.00 "" Journaal.
18.20 8.0.0.5. Jongerenmagazine.
18.50 "" Top 40. Popmuziek.
19.20 De heiligekoe. Auto- en motor-

sportmagazine.
19.50 "" Married with children. Co-

medyserie. Afl.: Mooie liedjes duren
niet lang. Al hoort op de radio een
liedje waarvan hij niet op de titel kan
komen. Het blijft hem achtervolgen,
maar doordat Peggy zijn platencol-
lectie heeft verwoest komt hij er niet
achter.

20.15 "" Nederland muziekland.
Muziekprogramma.

21.05 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-
medyserie. Afl.7: Te gek, ik heb een
bootje. Lucien vindt dat Karel een
hobby moet hebben. Een bootje,
vindt Frits en hij wil wel bemiddelen.

21.35 (""+TT) Take off. Serie. Afl.7.
Een popgroep aan boord zorgt voor
opschudding; Mark krijgt een brief
van Diane; Paul bedreigt W.P.; Ha-
melink bezorgt Huib een baantje; Ilse
wordt ontslagen; Ted en Merel heb-
ben een romantisch samenzijn.

22.05 "" Nieuwslijn. Actualiteiten.
22.30 Onassis: Macht en rijkdom.

Miniserie. Afl.4. (slot) Het huwelijk
van Jackie en Aristoteles is geen suc-
ces. Nadat zijn zoon Alexander over-
leden is, begint het zakenimperium
van Aristoteles te wankelen en ook
zijn gezondheid is niet best.

23.25 Stop de persen. Media pro-
gramma.

23.55 Royal report. Serie over royal-
ty. Slot.

00.20-00.25 "" Journaal.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.00 Zo maak je dat! Les 4.
10.30-11.00 (TT) Schrijvers over va-

ders. Les 4.
11.30-12.00 Aarde, mens en milieu.

Les 2.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuwsvoor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Binnenland. Actueel magazine

voor Nederlanders en landgenoten
van buiten.

19.30 Monopolie. Deense serie.
Af 1.33.

20.00 "" Journaal.
20.25 The Sunset gang. Trilogie over

het leven van alledag in een neder-
zetting van bejaarden. Deel 3: The
home. Wanneer Sophie in bad uit-
glijdt, willen haar kinderen haar in
een verpleeghuis hebben, terwijl
Sophie ervan overtuigd is, dat zij zal
herstellen. Met: Harold Gould, Uta
Hagen, Tresa Hughes, e.a.

21.21 De connaisseur.Kunstquiz ge-
presenteerd door Joop Koopman.

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

tie met om 23.00 Den Haag vandaag.
23.15 P.C. privé. Les 7.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

14.00 Basketball, (herh.). 15.00 Euro
lympicsAlbertville. (herh.). 15.30 Bene
lux Sport magazine, (herh.). 16.01
Mountainbike WK. (herh.). 17.00 0
karate, (herh.). 18.00 Paardesport
19.00 Motorsportnews. 19.30 Trari
world sport. 20.30 Supercross, liv«
21.30 News. 22.00 Europacup voetbal
23.30 Supercross. 00.30-01.00 News.

Super Channel

14.45 Spot amnesty: Now. 14.50 Am-
nesty: John Hammond: De Bessie
Smith a Bruce Springsteen. (herh.).
15.50 Amnesty: Now. 15.55 Amnesty:
La danse de l'espoir. (herh.). 17.10
Radio 21. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Alfred Hitchcock présente: Silence, tv-
film. 18.55 Clips. 19.10 Le jeu des dic-
tionnaires. 19.30 Journaal. 20.00 Coup
de film. 20.25 Amnesty: Now. 20.30
Amnesty: Anatomie dun meurte. 21.20
Nieuws. 21.55 Mapantsula, speelfilm
uit 1988. 23.40-00.05 Ce soir.

Sportnet

18.55 Nieuws.
19.00 Europa - Noord-Amerika. Se-

rie. Afl.3: Leven met andere culturen
(Los Angeles, Parijs).

19.30 Grensstad. Serie. Af 1.54: Ven-
geance is mine.

20.00 Verkiezingsdebat: VU.
20.50 A Rivedercü... Een wandeling

langs enkele Europese begraafplaat-
sen. Documentaire over Europese
cultuur en een mijmering over de atti-
tude van de mens versus dood.

21.35 Extra Politieke Tribune: PVV.
21.40 Journaal/Sport.
22.10-24.00 De held. Zweedse speel-

film uit 1989. Met: Lena Carlsson,
Helge Jordal, Marianne Moerk e.a.
Zomer 1965.

06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap. (herh.).
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse comedy-

serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.05 Boodschappenbeurs.
10.10 As the world turns. Feuilleton.
10.55 Bios. Film- en videomagazine,

(herh.).
11.40 Channel E. Educatief program-

ma.
12.10 Classique.
12.30 Teletext.
13.20 Natural world. Engelse natuur-

serie.
14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.00 Sons & daughters. Australi-
sche serie.

15.25 Boodschappenbeurs. Herh.
15.35 The bold and the beautiful:
topmodels. Amerikaanse soap.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Amerikaanse se-

rie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-
zine.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rons honeymoon quiz.
22.15 Spearfield's daughter. Ameri-

kaanse miniserie, (slot).
23.10 Match Barend & Van Dorp.

sportprogramma.
00.00 Laatste nieuws.
00.15 Autosportjournaal, (slot).
00.30 21 Jump Street. Serie.
01.20 M.A.S.H. Serie. (herh.).
01.45 Oprah Winfrey Show.
02.30 Teletext.

RTL PlusDuitsland 1 SAT1Duitsland 3, WestDuitsland 2

TV 5

radio

Radio 2

06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.0*
News. 09.10 The mix. 10.00 Victory
10.30 The mix. 11.50 Music news
12.00 The mix. 13.00 Japan businesi
today. 13.30 Wild America. 14.00 Al
mixed up! 14.50 Music news. 15.0'
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Musii
news. 18.00 Drama. 18.30 Wyatt Earp
19.00 Comedy showcase. 19.30 Inside
edition. 20.00 Prime sport. 21 .O*1
Beyond tomorrow. 21.30 Talkinfi
heads. 22.00 News. 22.30 USA marke'
wrap. 22.45 Film. 00.30 News. 00.40
Europalia. 00.50 Music news. 01.50
Wanted. 02.20 Blue night. 02.20 The
mix all night.

08.00 Eurobics. 08.30 Bowlen. 09.30
Golf. 11.00 Supercross Dallas. 11.50
Golf-verslag. 12.00 Boksen. 14.00 For-
mule 3000. 15.00 Eurobics. 15.30 Wil-
dwatervaren. 16.00 Trampolinesprin-
gen. 16.30 Voetbal, samenv. 18.00
Powersports int. 19.00 Argentijns voet-
bal 20.00 Paardesport. 21.00 Auto-
sport. 22.00 Voetbal. 23.30 Bowlen.
00.30 Golf-verslag. 00.40 Golf.

RAI UNO

06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Sat 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Serie.
Herh.o9.oo Sat 1 Bliek. 09.05 General
Hospital, serie. Herh. 09.50 Teleshop.
10.05Sat 1 Bliek. 10.10 Wenn süß das
Mondlicht auf den Hügeln schlaft. Duit-
se filmkomedie uit 1969. Aansl.: Beurs-
berichten en tekenfilm. l2.os Glücks-
rad. 12.45 Tele-Börse. 13.35 Bingo.
14.00 Thundercats. 14.25 General
Hospital. 15.10 Nachbarn. 15.35 Tele-
shop. 15.50 Ein Duke kommt selten
allein, serie. 16.45 Make-up und Pisto-
len, 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,
amusementsprogramma. 21.10 SAT.I
Bliek. 21.15 Heißblütig - Kaltblütig.
Amerikaanse misdaadfilm uit 1981.
23.15 Sat 1 Bliek. 23.25 Kommissar X- In denklauen dcs Goldenen Drachen.
Oostenrijks-ltaliaanse misdaadfilm uit
1966. 00.55 Make-up und Pistolen.
Herh. 01.45 Tennis. 02.15 Vorschau.

07.00 Nieuws. 07.40 Canadees
nieuws. 08.00 Eurojournal. 09.0"
Nieuwsflits. 09.05 Bienvenue ef
France. 09.30 Caractères. (herh.)'
10.45Reflets - images du sud. (herh.)'
11.30 Nieuws. 11.35-11.55 Sélectiod
One world. 16.05 TVS infos. 16.15 TeH
quel. (herh.). 17.15 Bonjour, bon appé-
tit. 17.40Kim et Clip en Casimir. 17.5*5
Bienvenue en France. 18.10Le jeu des
dictionnaires. 18.30 Nieuws. 18.50 Gif1
d'oeil. 19.00 Télétourisme. 19.30
Nieuws. 20.00 Faut pas rever. 21.00
Nieuws. 21.30 La santé d'abord. 23.00
Nieuws. 23.30 Cargo de nuit
00.20-00.40 Dossiers justice.

MTV Europe

08.55 Tele-Gym. Les 14. 09.10 School-
tv. 09.40 Cursus Engels. Les 37.
(herh.). 10.10 School-tv. 11.40 Tele-
tekst. 11.50 Das Recht zu lieben.
Af 1.24. 12.15 Gesucht - Gefunden: life.
(herh.). 13.45 Malen wie den alten
Meister. Afl.s. 14.05 Hundert Meister-
werke: Bildnis der Frau Hans Holbeins
mit Katharina und Philipp, van Hans
Holbein de jongere. 14.15 West 3 ak-
tuell. 14.20 FensterPlatz. 15.30 Frau/
Mann des Monats. (herh.). 16.00 West
3 aktuell. 16.05 Wie das Leben so
spielt: Geschichten hinter der Statistik.
Af1.13. 16.30 School-tv. 17.30Cursus
natuurkunde. Les 11. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Urmel aus dem Eis.
Afl.3. (herh.). 18.30 Klemens und Kle-
mentinchen. Afl.: Klemens, der Re-
chenkünstler. Aansl.: Tagebüch einer
Gansemutter. Afl.ll. (herh.). 18.57
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, met om 19.45 Raamprogram-
ma's. 20.00 Der Mann mit dem stahl-
harten Bliek, Franse speelfilm uit 1985.
Met: Alain Souchoun, Tanya Lopert,
Jean-Louis Trintignant e.a. 21.33 West
3 aktuell. 21.45 Linie K. 22.15 Wo der
Wolgastrom sich wendet, doe. 23.00
Sag doch du zu mir...du..., cabaret.
00.00 Nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

06.00 Biblioteca di RaiUno. 06.55 Uno-
mattina. 10.00 TGI mattina. 10.05
Unomattina economia. 10.25 L'albero
azzurro. 11.00 TGI mattina. 11.05 Un
anno nella vita. 11.55 Piacere RaiUno
(1). 12.25 Che tempo fa. 12.30 TGI
flash. 12.35 Piacere RaiUno (2). 13.30
Telegiornale. 13.55 TGI tre minuti di...
14.00 Piacere RaiUno (3). 14.30 Cose
dell'altra mondo. 15.00 Primissima.
15.30 Cronache Italiane. 16.00 BIG!
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al par-
lamento. 18.00 TGI flash. 18.05 Fan-
tastico bis. 18.40 II mondo di Quark.
19.40 Almanacco del diorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Che ha incastrato Roger
Rabbit? film. 22.45 TGI linea notte.
23.00 Poliziotti in citta, telefilm. 00.00
TGI notte - Che tempo fa. 00.30 Oggi
al parlamento. 00.40 IV Rassegna ci-
nematografica di San Gineto. 01.15
Mezzanotte e dintorni.

BBC 1Duitsland 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.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
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 Pri-
me news. 03.00 Larry King. 05.00
Showbiz today.

07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. (7.30-7.55 Business Breakfast).
10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00
News. 11.05 Playdays: The patch stop.
Herh. 11.25 Rupert the bear. Afl.: Ru-
pert & Ozzle kangaroo. Herh. 11.35
Health UK. 12.00 News. 12.05 No kid-
ding with Mike Smith. 12.30 People
today. (13.00 News). 13.20 Pebble Mill.
14.00 News. 14.30 (TT) Neighbours.
14.50 Going for gold. 15.15 ■ Intrigue,
speelfilm uit 1947. 16.40 Bookworm
turns. Herh. 16.50 Spider. 16.55 Brum.
Afl.: Brum at the kart racing track.
17.05 Get your own back. 17.20 The
new adventures of Mighty Mouse. Afl.:
It's Scrappy's birthday. Herh. 17.35
The dark season. 18.00 Newsround.
18.10 (TT) Blue Peter. 18.35 (TT)
Neighbours. Herh. 19.00 News. 20.00

05.30 CBS Evening News.
06.00 RTL Früh-Magazin. Met om:
08.30 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma, (herh.).
08.55 RTL aktuell.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Freundschaften. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Mildernde Umstande.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.25 Die wilde Rosé. Serie. Af 1.71.

(herh.).
12.10 Alias Smith and Jones. Wes-

ternserie. Afl.: Wenn Madehen Cow-
boy spielen. (herh.).

13.00 RTL aktuell.
13.05 Ein Vater zuviel. Serie. Af1.17.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Af!.:

Das Ratsel im Ratsel.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Gift-

gasalarm.
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.: lm
Schatten der Macht.

20.15 Mini Playback Show. Presen-
tatie: Marijke Amado.

21.15 Ein Schloss am Wörther Sec.
Duitse serie. Afl.: Doppeltes Spiel.

22.20 Rote Rosen für ein Callgirl.
Duits/Filippijnse speelfilm uit 1985
van Bobby Suarez. Met: Julia Kent,
Werner Pochath, Manfred Seipold
e.a. (herh.).

23.50 RTL aktuell.
00.00 Hitcher - der Highwaykiller.

Amerikaanse speelfilm uit 1985 van
Robert Harmon. Met: Rutger Haver,
O Thomas Howell, Jennifer Jason
Leigh e.a.

01.35-02.00 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Das gestelene Herz.
(herh.).

08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl.l.
08.30 Cursus mechanica. Les 9.
09.00-10.40 School-tv. 16.00 School-
tv. 16.30 Cursus Frans. Les 21. 17.00
Cursus mechanica. Les 9. (herh.).
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.59 Es war einmal... das Leben. Afl.:.
Horch, was kommt von draussen rein.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwest-Journal. 19.00 Service urn
Sieben: Fragen an Kathrin Rüegg.
19.15 Zur Sache. 20.00 ■ Die Mun-
sters. Afl.: Das Feriendomizil. 20.25
Auszeit. 20.30 Landtag aktuell. 21.00
Nieuws. 21.15 Sport unter der Lupe.
22.00 Goethe, Schiller & Co. 23.00 ■
Kein Frieden unter den Olivenbaumen,
Italiaanse speelfilm uit 1950. Met: Raf
Vallone, Lucia Bose, Folco Lulli e.a.
00.40 Nieuws.

09.00 Gezamenlijk programma van
ARD/ZDF.

13.45 "" Franz Schubert - Der Tod
und das Madehen. Strijkkwartet in d,
uitgevoerd door het Hagen-Quartett.
(herh.).

14.40 Japan, Geist und Form. Docu-
mentaire serie over de Japanse cul-
tuur. Afl.6: Die Rimpa-Schule über-
quert den Ozean. In deze aflevering
wordt ingegaan op de invloed van de
Japanse Rimpastijl op de 20e eeuw-
se Europese kunst.

15.10 Lorentz & Söhne. Serie. Afl.:
Ende eines Ausflugs. Lauritz Lorentz
heeft in de gaten dat zijn broer Guy
en Alexander een vuil spelletje met
hem spelen. Als hij hen hiermee con-
fronteert, wordt hij door de fotograaf
de deur uitgezet, waarop hij naar zijn
advocate stapt voor juridisch advies.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 "" Benjamin Blümchen. Te-

kenfilmserie. Afl.: Benjamin als But-
ler. De dierentuin heeft weer eens
geen geld en daarom besluit Benja-
min een baantje als butler te nemen
bij graaf Meisenheim.

16.25 Logo.
16.35 Pfiff.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Zwei Münchner in Hamburg.

Serie. Afl.: Der Mann aus Sachsen.
Directeur Schwaiger brengt een kort
bezoek aan Hamburg, waar hij zijn
opvolger Fiedler aan Julia en Ralf
voorstelt. De reacties zijn niet onver-
deeld enthousiast. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.30 "" Die Super-Hitparade der

Volksmusik. Muziekprogramma.
21.00 Ich seh' etwas, das du nicht

siehst. Documentaire over de bele-
vingswereld van Winde kinderen.

21.45 Heute-journal.
22.10 "" Live. talkshow.
23.30 Werthers unglückliche Liebe.

Spaanse speelfilm uit 1986 naar het
werk van Johann Wolfgang von Goe-
the. Met: Eusebio Poncela, Mercedes
Sampietro, Feodor Atkine e.a.

01.15 Heute.

09.00 Heute.
09.03 Der Denver-Clan. Serie. Afl.:

überraschende Geschenke.
09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl.4.
10.00 Heute.
10.03 Gott und die Welt: Eugen Dre-

wermann - eine unendliche Ge-
schichte. (herh.).

10.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Heute.
11.03 Die Erbschaft. Tv-film. Met:

Walter Buschhoff, Michael Degen,
Dagmar Manzel, e.a. (herh.).

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

heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 Hallo Spencer. Kinderserie.
14.30 Torch - die Fackel. Kinderse-
rie. Afl.l: Der Hüter.

15.03 Achtung Klappe! Kinder als
Reporter. Vandaag: De Hanse-Sail in
Rostock.

15.30 Starke Stücke. Hoogtepunten
uit vroegere tv-programma's.

16.00 Tagesschau.
16.03 talk taglich - Termin in Berlin.

Thema: Film en politiek in het Derde
Rijk.

16.30 Vale Tudo - urn jeden Preis.
Serie. Afl.7.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17.35 "" The young riders - 7 für

die Gerechtigkeit. Serie. Afl.: Die
Liebesfalle.

18.30 Hier und Heute.
18.45 Hafendetektiv. Serie. Afl.: Mit

gezinkten Karten.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Gesucht wird... die Mafia Ost.

Reportage.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstip.
21.03 Die Marmer vom K3. Misdaad-

serie. Afl.: Narkose fürs Jenseits.
22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. ATP-tennis-

toernooi vanuit Frankfurt.
23.30 Bücher-Report.
00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Novembertage
auf Sylt: Schone Stunden.

Super Channel
22.45 Madman. Harde politieke
thriller van Dan Cohen uit 1978
schildert het leven en de opge-
klopte haat in een Israëlische
kazerne. Met Michael Beek,
Alan Feinstein.

4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag-
-14.00 RTL-Radio Café. 16.00 Feie-
rabend. 18.00 Radio-Bar. Classic
Hits. 21.00Liebe ist. Das zartliche
Magazine. 24.00-4.00 Radio-
Nacht.

RTL Radio

Radio 1
7.07 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. 0.02-7.00 Haal
de VPRO in huis.

6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-
schkasten. 7.45 Veranstaltungska-
lender. 8.30 Besinnliche Worte.
9.10 Musikexpress.. 10.00Gut 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/BRFRadio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I. Radio Filharm. Ork.
met piano. 10.47 Muziek voor mil-
joenen. 11.57 Veronica's meester-
werken II: Gr. Omroepkoor en
Radio Symf. Ork. met piano. 13.00
Nws. 13.02 Nederland muziekland
klassiek. Peter Bree praat met im-
pressario Roelof Jonker. 14.00
Metronomium. 15.30 Zeggen en
schrijven. 16.00 Haal de VPRO in
huis. 18.00-24.00Haal de VPRO in
huis.

Radio 5

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.

Omroep Limburg
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.
13.00 Overname landelijke zender.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

FILMS TV VIDEO
BBC1
15.15 Intrigue. Voorspelbare
actiefilm van Edwin Marin uit
1947 met George Raft als voor-
malig militair die nog iets goed
heeft te maken. Hij rolt in
Shanghai een oplichtersbende
op. Ook met June Havoc.

Duitsland 2
23.30 Werther (1986). Intellec-
tualistisch melodrama van
Spaanse regisseuse Pilar Miro,
losjes gebaseerd op Goethe.
Leraar Grieks op een school in
Spanje wordt verliefd op de
moeder van een leerling. Na-
tuurlijk met een tragisch einde
en veel zwaarmoedige over-
peinzingen. Met Eusebio Pon-
cela, Mercedes Sampietro.

BBC 2
19.00 To trap a spy. Goedkope
spionagefilm van Don Medford,
gebaseerd op televisieserie The
man from UNCLE. Met Robert
Vaughn, David McCallum. Uit
1966.

22.20 Red roses for a callgirl.
Exploitatiefilm met larmoyant
thema: een jongen die aan leu-
kemie lijdt krijgt van zn vader
een Filippijnse callgirl cadeau.
Haar pooier wordt jaloers en
laat haar verdwijnen. In 1985
geregisseerd door Bobby Sua-
rez, met Werner Pochath,

RTL plus

uit 1989. Regisseur A. Fager-
ström-Olsson verplaatst zich
voor deze film naar de zomer
van 1965. Minirokken en mu-
ziek van The Beatles hebben
ook Zweden bereikt. Voor de
17-jarigeRita betekent dezezo-
mer een keerpunt in haar leven.
Ze wordt verliefd op Jimi, die uit
een heel ander milieu komt dan
zij.

Radio 3

Duitsland 3, West
20.00 L'homme aux yeux darg-

ent. Onoverzichtelijke detecti-
ve met thrillerelementen van
Pierre Granier Deferre uit 1985,
met Jean Louis Trintignant, Ta-
nua Lopert. Het lijkt alsof ook
regisseur en acteurs niets van
het scenario begrepen.

BRT 2
22.10 De held (Hjaelten).
Zweeds psychologisch drama

België/Radio 2

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.
12.04 Ted's lunchpakket, met om
13.04-13.20 Hier en nu. 14.04
NCRV's Belspel. 15.04 Beste Beer.
16.04 Discogram. 16.47 lets an-
ders. 17.04 Hollandse hits. 18.04
Café de Luikgraaff. 21.00-07.00
Zie Radio1.

(ADVERTENTIE)

Vogelzang CD-afdeling,
ruime keus In muziek,

ook In klassiek.

TSCHAIKOVSKYGala inLeningrad
Een live-opname ter ere van één van de
populairste componisten uit de geschie-
denis, opgenomen in zijn vaderland en
uitgevoerd door wereldberoemde musici,
waaronder Itzhak Perlman, Jessye Nor- ■man en Yo-Yoma. Zij worden begeleid
door het Leningrad Philharm. Orkest
0.1.v. Yuri Terminranov. -0i.495
NU -fc'T

WÊi ** ■■
PLACIDO DOMINGO The Broadway I
Love
Een van de befaamde 3 tenoren vertolkt
bekende Broadway-melodieën: Try tore-
member, Oh what a beautiful morning,
Somewhere, You'll never walk alone, e.v.a.
Dit alles wordt begeleidt door het London
Symphony Orchestra. _">% mgg
NU OHp

Patti Simons

PAUL SIMON Concert in thePark
De live-registratie van het onlangs gehou-
den concert in Central Park, New Vork,
van deze popgigant. Alle hits passen nog-
maals derevue: Obvious child, Boy in the
bubble, Cecilia, Sound of silence, You
can call me Al, e.v.a. I***<**_9s
nu oy

M uocEunnc
Daar kun jeniet omheen

AKERSTRAAT 19, HEERLEN

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 SesJLtfl.

fADVERTENTIE)

STAATSLOTERIJ-SPELERS OPGELET!
De trekkingsdata van de Staatsloterijzijn gewijzigd:

November December
le en 2e trekking: 14 nov. le en 2e trekking: 12 dcc.
3e trekking: 18nov. 3e trekking: 16 dcc.
De uitslagen worden bekendgemaakt op TV2, om 17.50 uur, op Tele-
tekst pag. 525 en de dag na de trekking in deze krant

GEEN MOOIER LOT DAN 'N STAATSLOT -*#*

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 10.03Parkeerschijf 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. 17.00 Radio 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.

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.

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 Geloven met hart en
handen. 9.00 Nws. 9.02 NOSSportief. 9.25 Waterstanden. RVU:
9.30 Het wad. 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. 15.50Het 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.
18.10 Pop-Eye. IOS: 18.40 Dinimiz
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" Joop Koopman presen-
teert 'De Connaisseur'.
(Nederland 3 - 21.21 uur).

RTL 4Nederland 3 België TV 1
Top"of the pops. 20.30 (TT) EastErf
ders. 21.00 (TT) Schofield's Europj
Afl.: Istanbul. 21.30 (TT) An actor's lij
for me. Afl.: A kiss is just a kiss. 22.0J
(TT) News. 22.30 (TT) Smith and M
nes. 23.00 So you think you've gj
troubles. 23.30 Question time. 00..*
Spenser for hire. Afl.: Among friendj
01.20-01.25 Weerbericht.

BBC 2

EurosportBelgië/Télé 21België/TV 2

Nederland 1 Nederland 2

Belgié/RTBF 1

09.00 News. 09.15 Westminster. 10.4
School-tv. 10.30 Let's sec. 10.4
School-tv. 14.20 The adventures _
Spot. Herh. 14.25 School-tv. 14.3
Crystal Tipps and Alistair. Herh. 14.4(
School-tv. (15.00 News). 15.15 Can
vas. Herh. 15.30 Donovan the divina
D 1.3. Herh. 16.00 News. Aansl.: Wesl
minster live. 16.50 News. 17.00 Catq
word. 17.30 (TT) Trivial pursuit. 18.Ö
Behind the headlines. 18.30 Food arj
drink. Herh. 19.00 To trap a spy, spet*
film uit 1966. 20.30 Regionale pro
gramma's. 21.00 The Victorian Flowtj
Garden. 21.30 Top gear. 22.00 Murdtj
most horrid. Afl.l. 22.30 (TT) 40 mini|
tes. Afl.: Berlin lights, doe. 23.10 Cij
lour TV. 23.30 Newsnight. 00.15 Trj
Late show. 00.55 Behind the headl
nes. Herh. 01.25-01.35 Weerbericht, i

12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 Gabriel 8.,
profession enquêteur. 14.25Rouge ve-
nise, speelfilm uit 1988. 16.15 Clips a
La Une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 21
Jump Street. 18.30 Le jeu des diction-
naires. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal.
20.05 Tribune electorale; Le P.S.C.
20.10 Un cas pour deux. 21.20 Face a
l'opinion: P.R.L. 22.10 L'homme qui
voulait savoir, speelfilm uit 1988. 23.55
Nieuws. 00.20-00.25 Bourse.

14.30 Actualiteit: TV-Tam-Tam. Afl.2.
15.00-15.30 Engels: People and Pla-

ces. Afl.B.
17.30 Mooi en meedogenloos. Serie.

Af1.294.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.318.
18.05 Prikballon. Kleutermagazine.
18.20 Duupje. Animatieserie. Afl.:

Schilderen.
18.25 De geheimzinnige steden van

goud. Serie. Af 1.34.
18.50 Kom op tegen kanker - Jour-

naal.
19.00 Buren. Serie. Af1.719.
19.20 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.25 Extra Politieke Tribune: PVV.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Schwarzwaldklinik. Serie.
Afl.B: Dief.

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.
22.50 Huizen kijken.
23.05-23.10 Coda: Insouciance, van

Louis Marischal,
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.*^- \.ji>^a .z>nMW]L 4HT 9.49 /QQ specuiaas- »|g. . 2ibah rookworsten l|lil^ftr|

■*? "ranse steaKS iHilil^ i -i i M . jT^^iw^ï»Sil

A |P^Khl> -^ gram T. /U ffKnl IBfp Uien "7r\

Pizzabroodje met champignons, nar

,
m „JLr^_r sf S AQ ■ ,_, . , „,-, , „ _ __ ÉB I

L, m „I ' ; ■ _aa* -flik per 100gram-kW- l,\J / ffiH Pi Handappelen Elstar "") QQ fifpifiMMham ot salami t*^\ i_^ ijJlm Pt i iCI
, S V^y ■ j a imËÊ1111 li u i VI I 1 'iHiH Hf zak '-S kilo — *J. / / jf _^ f_ai

diepvries, 2 stuks, MM Hacheevlees HU tIBRP^ /l U f* ÜS
doos 250 gram *rW 1% / / met gratis zakje kruiden, "7 Q C la </ <mm Aardappelen "Nicola" I "TQ *T1 1 per 500 gram &K /.7D L_l ZZ_ I zak 2,5 kilo 1./7 Il* ' f ~»~r-—

"«-^ bakmeel "TT P^lP^^P^l Ipak 500 gram &S_/ 3 A M V diverse soorten, I 0
_<■■>_ FritP«:«:aii«: fl t^^^ per 100 gram _ \.l
EDAH hntessaus A f f j^^ 1 _-T _fc 1 __

A 1WmW W ÉkM l I I m _» W m W^ m 1 _J,rr ,eT^rtje QQ fli ri r| I I fi I f*J*J i Rambol notenkaasi1000 ml. 4W_ 1.77 fl A 1 "_[ " I L"J FA f 11 " L^V^l
ËDAH Zilveruitjes mm^ ■__ÉHÉH_fI ■^■■■■■■■^^H _H_^_l_B _H_^_H ■■■|H|^^^^^^LJ 2ram "5 _d
-<-^ pot /Q ■_■ M9^ m^M && J.n
720m1.*e9-_ 1.0/ I | I MwM m
-—. a
, I — " W M Gerookte magere

ÏDAH Advocaat |J M W^ Ifl \A spekblokjes
200'm1.iW.2.69 "X^ L^ H Verf?nn ~4

m4MuA%uA\ __^____^__^__»_-_^__-___t__ __^___^iL _k___fl Per sram # y
fnau Dart wol/ I ■3rt6" X./

fijnwasmiddel
vloeibaar, I l>**^'l*********^***l 1 Gekookte worst
f|acon I liter OQQ ■ c^n-ioc M„i*c . per stuk, "J >(
a_o* K WW 15!H_-KIHM Smarties, Nuts, ■sTS_f9f!inß-H ■■■ I 500gram-*^ J.Hl!l!rWflW¥«P Lionofßros yf Q E. ITÜ^WO
fimh Dart wol/fijnwasmiddel O >| Q I_iIIUUyBÉBILU239É9 familiezak 4W Z.T'7 UÜLSIIutS SdUiS-t-U-kS Leeuwezegel margarine Q

pak I kilo J&9 5 .47 "i^Si v, - PakJe 25° §ram J
Cm _

'* Venco voldrop -~, _<r^ /- . ,
ËDM Tissues 2-laags yfQ MVm-M , " d.verse smaken, I/Q EDAH Goudse kaas
-<->- doos 200 stuks ÏV* Z.T"7 * zakje 250 gram 4r9* 1.07 J°ng' l+ _-*i§|g|gl^p? ö .i*^_S vacuüm verpakt, kilostuk, Q Q

Rffini_inn ~.J ' J Roomboter amandelstaaf /Q IÊÊ % per kilo *^& 0./
H__42S_SA_UUi_H I 'ató^*^ , -.ca -, lq_ / p"\^f ~lmW^ 250 gram *W Z..0 7 - Venz chocoladehagel

Kmi iJo^ Grof volkorenbrood melk of puur, Q^
.. / gesneden, verpakt, QO
u rS! X^/X

■■ a half+W- 07 Engelse pepermunt Q^JplHf> \ braadworst - O O Handsinaasappelen Aft zakje 200 gram 4^?- 7
F f %\ per 500 gram 3.49 S MX Casino w.t "Navelma's" < MX

mËmw- S>* r..-i 1.i1.. Jl on- vvv m J %\J gesneden, verpakt, I "V"7 .--,,■,
__ _# IJÉ->_st^% EL » * Per Kll° ■+I**'"- 1 '■^ a ° „^" r / # net a 2 kilo . "<rK » ' ' neel-areT 1./f / L . . 1 /»'.»'X EDAH SERVICELIIN. Van maandag t/m

JkkË^'*^ Ko*-0-50* van lOtot l2envan2tot4uurkuntugratisb<
2solo^ MMM\ MÊ H i *M¥*W --W'I metonze service-afdeling. Zet-en drukfo1/\ _ *'__^ll^^^k fl M^fl Sn Pri) swlJziB'ngen ten gevolge van overheids- e

Puntjes wit of bruin MW 11^ /|^| |l_2|_!||f K-fl-^lll 14 1lf\ïlzak 8 stuks4r69- W W lm iKIII __^__i^Lßfl Ia ■ | M^l _l*^*^ . I.p.v. spaarkortingkunt u ook kiezen voor de helft var

leer, lees, weet
Sntni.figLE2EN «.ajmgracr.l j*-.i 106 EJ Amsiwaam

—. i , ________
i * i , I ■ ■ f i i i ■ < ■

) f 'Un/óVanT \xJ \( ; f TKdq Vajj / "^ N
j f~

X"***-' \^**V /"^ v**S /*""'J' "'**" :.V*~*\ ■ :"'^~J v: *■-■-- % "~"" f^~> V"^ 4-*---'s> /-- J *"—""' V_*-V

'm ''''''' " m^M Tilïïi kIÜ rr t'j,,,,.....,..,.-.-.-/'_^^^ ''^ttMHÉHi flHfit f?^"^ j^«^ste^^^<ff y" " -«<r_S B_s«fc \: 'Iss&h» _HIIÉk/^«SÉ
lJ*"W*««*i*i'Ji':'o W*o^nnnr^ruT. *^^H^ i n ITr*-_M'**—-*■*■**w>* ■ ' /^ M^******j_*_**_*J^^^B _^B_Wj_ jI^J_* y^^—'mW^^^mW flfl_^|___felfll^^__B Q_M_l._l _^_V_Ht \ ■*!$s&79&&&X&toQttCt '4SSfffiffSPPm^^^S^mmml t^^m«fc'^'Mft'WM''*^'''' !ï"inn

J i Talento ) f , Fiorinjo C^ ) , (Ducato

Zeg maar hoeveel inbreng u wilt hebben bij 't invullen van uw bestelwagen. i
AiI.LS uop zoek bent naar een bestelwagen, weet u waar- En ten tweede is er van elk type een flink aantal uitvoeringen. met comforten is, zoals u ziet, uiterstrepresentatief. De Talento, U merkt, als u een bestelwagen wilt die exact aan uw

schijnlijk dat het een hele puzzel is om de juiste te vinden. Bij de Ducato bijvoorbeeld kunt u uit 150 verschillende basis- linksonder, beschikt over een laadruimte van 5 m 3, maar heeft wensen voldoet, moet u geen puzzeltocbt gaan maken. Maar

Bent u net tevreden met het motorvermogen, blijkt de varianten kiezen. toch de draaicirkel van een personenauto. De bestelwagen gewoon rechtstreeks naar de Fiat dealer,

laadruimte te klein. Valt uop de fraaie bestuurderscabine, Even terug naar de Uno Van en Tipo Van. Dit zijn ernaast, de Fiorino, die ook verkrijgbaar is als pick-up, biedt Die vertelt u graag alles over de opties en zn interes-
ïs de laadvloer weer net te hoog. Dat soort probleempjes zult beide pittige bestelwagens die compact van buiten en ruim van een laadruimte van 2,75 m 3en is eveneens zeer wendbaar. santé lease- en financieringsmogelijkheden.
u bij Fiat niet snel tegenkomen. binnen zijn. Reuze handig voor in de stad. Dan de al genoemde Ducato. Wat een ruimte. Wat een ._*-_»/»»_»"_---»

Ten eerste hebben we een uitgebreide range. Van de De Tempra StationWagon Van, die u rechtsboven ziet comfort. En het moet wel vreemd lopen, willen we 'm niet Jt_ÉM_M_i_'M_»

compacte Uno Van tot aan de Ducato Grand Volume (9,8 m 3). staan, is ideaal voor de langere afstanden. Combineert ruimte precies op maat aan u kunnen afleveren. Eé.ll DFOk teiïipCraiTient.
De Uno Van v.ü.f 14.J00,-; Tipo Van v.a. f 17A50.-; Tempra StationWagon Van v.a. f 22.450,-; Fiorino Bestelv.a. f 14.750,-; Talento v.a. f 22.700,- en de Ducato v.a. f 23.225,-. Prijzen zijn exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Meer info? Bel 06-0998880.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34,
TEL. 045 -74 21 21 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL 045 -41 39 16 MAASTRICHT: AUTOCENTRUM BIERMANS 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -4702 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12.

TEL. 046-51 75 44 STEIN: AUTOBEDRIJF VAASSEN & ZOON, HOUTEREND 52, TEL."O46 - 33 46 83

— !— : _^ I
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I"^ CASIO SF 4000 '^^^^^B■Printer PANASONIC KX-P 1123 ■ Elektronische agenda met 32 Kb geheugen, vele func--124 naalds printkop, EPSON en IBM compatible naniPr I Ües als te|efoonboek, memo, calculator, enz. Display met■ parkeerstand, 240/63 tekens per seconde^ 6Kb buffer I ~~* — I 16 regels van 16 tekens ■1 7 lettertypes ' " DUTTer> | JM WMÊ

I jl \^m\\ MmMk. .Atm^MM u^Mk w^ .aAWmM ut^Mk
.-^-1_^^^^^H I mmm MmT^^^km MM mmm MW^^^^kt MM Amm Mw^^^km MM M

W'xV? (%t t < AiiM//M//A i f ï \ fc^é wmmMm%* W W mWm mmmm Mm Wm^mmmmw amW h_tt km..... .>. ■ i6l*?^t*SW^t:^^*'' B^_^fl \\WJAmm\W ,mmm\ W* MM MM AmWmW MMT .AmmmT^^^^ ">- H

■fT^^!T?!!wAT^Rft QYifi » ■I Kloksnelheid 16 MHz. 5,25" diskdrive, 40 Mb hard disk, 1 I ■■■■^■^^^^^^■^^■^■i^^^^H I |y|on jtor GOLDSTAR 1460+|Mb Ram, VGA kaart 256 K ■ I Computer HARDY AT 386 DX/33 I TRinFNT VGA kaart 512 K/16 B■ Kloksnelheid 33 MHz. 5,25" en 3,5" disk drive, 80 Mb I m ■! . ? J£* -7**; Jr? ,Mr) mQt

V. 51 I hard disk, 2Mb Ram, VGA kaart 512 K I ure^"ltor\rlSi?uJ'f^ 12>4 ft 'o ÏGA kaa * G
VJ| V |1 m^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M \ Tndent Chip set, 512 K/16 Bit en software ■

_ry AM Vü^ _-m-_-i 'aMM M\ M\M ■ I WTaMm M\\W^.auM uWw^auM Mm\^auM u\\ mmmmmmm n «
«_^r j^H mm Amm^Uf _■ _^_|__v _—___. y///////"'i&<y'"yyy m\ mm Amm HH _^l HH _^B HH _^HI HV4H HH *~

■^' _■ W fl W- V : I MMkmV^W W MmmT^Ê W MMrM H Jvg■
fl' 'II I h<_MV MW MWMW Jf I^^F

b l,„ --4-jii i-,,.. i "^^®^^^^^^s_s_^_ï_s_^s_s_s^s^^ ", -HI
K' m , . iJjRI W& . * «* . - n 1

P/ , * fiAsmy ~;>/%M '^iM ■ *'' 1
W/ S^ï:^--/^ "■■■> J/-- £tsï? HWMw* jM " A,le P'Üïen DM prijzen

"w/ -r - r ïf- /_l " Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant ICnmnuterrc.~."„„ "/ /_■ " Aanbiedingen zolang de voorraad strekt I I
1 afwijkingen in deafbeeldingen enkennelijke I MEDIAMARKT AT 486/33 Cache

._ A drukfouten voorbehouden I Kloksnelheid 33 MHz. 5,25" disk drive, 80 Mb hard disk,H_a_
M__.^ —~~^j m i_^_i^ii^M__^_—i_J| I VGA kaart 512 KB, 128 K cacheI Computer UNITRON AT 286/12 kj M

I IBM-AT compatible, kloksnelheid van 12 MHz. s,2s"_disk- ImM I drive, 20 Mb hard disk, 1 Mb Ram, 1 jaar fabneks- I MfW ■■ ■ \W% W^ ■ P" '^F^ 1

| Heerle__NL_^^^W^^UbachPalleriber9

l<<4\H-SI'SI BK mM^MÊÈMÊ BB
I Kreui H| HHtW ["_!_W?_II *■—*■-.-^fi:i'ëi':|É (j ■ W^mï

I^^^^HHr^_fli B*«Ml-^-1^ ïïchen ■ 'r*«^'l WwiilMWT^MlMnwm^mm**^^^^*^^ TlmMJt\WLjurcnjtiefQ ■ K.eu» "T BL~il 7 ——■'m "JT 1 11 1 JM|C If * MÉjÉ*!"ll__L mW mm i' 118 '-B If A -JEU 1 I -^ -Tn^ u\ m 1 1-t~-B-B M> 1 I -fc i-i iTW . >-■" 1 1 K_A_^a_^_k_!_^_lHHerzogenrafn^p^H
HH ■■▼■! _D-i-^-B mmmmmMMMmM WM MMMMmMMMm i
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WM mmmm '^_fl """Mmmmmmmm^^^mmT '
" Z^&\\\\\\\Ymm^^"AmW^"AmW^^ WW

WAwmmmMm mmmmWm» W 1 W AmMkWAmM m\Mm AmMk \ r AmT AmT AT mM
mmm\MmS "*^"»* MMWW * _^H MmmmmmWÊmmMM . M\m
WmmWX(m\ -^ I

fl Iflfl ■^fl.^-^-^.^-^M ' (] GOLDSTAR MA 6507
I WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ I L_ - il Vermogen 700 Watt, inhoud 17 liter, 5 standen, tijdklok II m M I fl' I J tot 60 min., draaiplateau

L -jI HHHHHHHHHHHHHHHHH
4 flToffiezetter SIEMENS TC 20115 j

b f P '/ I Voor 12 koppen koffie, zwenkfilter, waterpeilglas, warm-I
m
_

mMmMm... H_ÜH

mÊSÊÊÊÊSM:, " Alle prijzen DM prijzen |
«Aanbiedingen maximaal 2 stuks per klant

" Aanbiedingen zolang de voorraad strekt II Stofzuiger SIEMENS 10002 afwijkingen in deafbeeldingen enkennelijke P" _^^ ««jp^^^I Vermogen 1000 Watt, stofzak indicator, automatisch I drukfouten voorbehouden *ét\ m liF^fl WfAm W\ Wk\ oprolsnoer, mcl. toebehoren ■ MMfWM Jr_I W mïïmmW

I <**i . . t„_.........—^^,..,..~^—>^.-:"^**;***x-^** ; H f jfH J^B mmU mU f - j^H" s*^-*»iß-ssi"*s* m M l M Mm mw mmmmmmmM uW* gm _^^^^^^|

,'Ol%'N I I éÊf: w,^,,,,,*^^^^^ I Mm^^^^MMrZmmmmmmM m\\.^^MMmmgg **■■_■■__■■■
\vj/ I m j Magnetron, hetelucht oven en grill

I ir' f)i ) 60006600 BROTHER MFG 1400„-L - É|l ''W "w- I Vermogen 650 Watt, inhoud 24,5 liter, draaiplateau, I
„^-~—~-^. pip ~,,.^^,^^^^^^ * I I geschikt voor opwarmen, ontdooien, koken grillen en I

Mj /***" I Ipfll I bakken ■

w Nv y II mMi \ ' / fl fl -.^..^s^^ HHI ïsi^i^i^ii^i^^^NJi^^ii^i^Sij^s^ vv^-,;' ': \u\ M vSwwyyTn's *
-5>.../.ss ..■&". I ■ * "»wtwjw*jw,**,*w'

*W LmmmMÊ mmmm^mmmW MMM kmmmW mmmmW^ZmV^^k. _____-_^_B
WmW WMmmmW MiffÊWi MMij mi I ■HM——-!fl I fl _F _^^-^-B __f M Wi W i W .MW - ***

Mm^^^^^^mm'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂MmmmmmmmWMmM

1 Bhrf MM MkWwmWÊÊM WMÊËÊMk\ Wu\% I Magnetron, hetelucht oven en grill~JflflflHß F * * . - -"-"| SIEMENS HF 74040
I Wasdroger I WasaUlOmat ALU Lavamat 025 I Magnetron 600 Watt vermogen, 4 standen, 27 liter II Capaciteit skq wasgoed 2 instelbare temperaturen, I I Capaciteit 5 kg. wasgoed, programma/temperatuurkiezer, I I inhoud, onder-en bovenwarmte, inbouw mogelijk
| tijdbesturing tot 120 min, kreukvrij ■ *S^9*B

Heefjen^Nli^^^l^^Ubach.Paiienber;>»* Alsdofl J _^^_^-____^______^_^_____^___^_^_^__^_^_^_^__^__^_^
Po-Bflei f? _T BHMMÉBB Ü_»T_^_i mMLjmmmLmmmt [_/ 'j^T'Jj ///.* i É >i M'aJ'l '1 Ém\ Ai ' ' ['IJ M -^J «lIJkj ~f I^l TTiPiwil 1 *^^^T(^J

I K.euï I _H^ *S PMO«**'*'WQ -BBochoii*j^^^^^ ■ M','r
Wfm\M W* fl£

*^^^ Ijurtnsbefq Kreui »*' B IT. V"W\jt -KTP* 11H?f_4!_*^É l-CJÜBUI _K I U [IH'KI |E? __J_"**jl**_ 1 CÜJB mTM^-UklL-l -■*Bi fc Tj llllff ■ _P^V!_^HT^^H_*HH|*l■ |*^^7|
HHHHI HH H-BtH:

HH iachen Zent.um k^^_ü HEuppnißilo «««««««««««««««.■■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^■^l«,«l «"^^^«<«««<<<<<«««<<<<<<<<«l«<<<<<<<<<<<<<«<<«<«««««««««'««««1,1111^^11111B11,,,tl' 1111^1,11~



OPENING OPENING I

■SSSSP* IN NUTH
3randioze opening van Topleder vandaag 14november ao.oouw)

M* ’ *"■■'**"'*""" ""'" J_-***-*'l'^ ' P BP^"^ Wft Étmmm &%%»*'

■ÉT" ;=r-" '~~~~^""^2SS£ ~^^\ Koopt u een bankstel dat in I
flfljftrii r*^-: SPECIALE PRIJS I
- T ~ _

_i. ~ \m ± 400 bankstellen in voorraadVoor iedere bezoeker ligt er een gratis attentie klaar. | |

NUTH FOPl»E?I)E?ft@

SITTARD
Thermiekstraat 12 m _ _j- / Brugstraat 2, telefoon 046-515656
t.o. Makro (voorheen De Koepel) ■ y9' *^J^^Alsê****/*}^'^ (boven Hendriks textiel)
tel. 045-245505 /

Aanbiedingen gelden ook voor Topleder Zitcomfort in Sittard

"- 1

'SP'
Draag eensteentje bij!

een schoolin
hetkinderdorp

JOAO PESSOA
BRAZILIË_ comité Heerlen van

'Kinderdorpen zal in
La° Pessoa de bestaande
iïn-iter~ en lagere school

Jreiden.«etoekomst isdeschool
I bestemd voor de kin-

}.***■ uit de sloppen-
n*en indebuurt van het

KT***I "einde ooit een veran-. ring in de leefsituatien deze kinderen te
j

nSen is veelgeldnodig.
'comité Heerlen van

Kinderdorpen vraagtaarom uw hulp.

öOORf20.00
OVER TE

JAKEN,KOOPT
"SYMBOLISCH

EENSTEEN
VOOR

D*E SCHOOL.

i kunt dit bedrag over-een naar Rabobankj^len, nr. 11.99.11.191
Ich
k °°*actie(girorekenincrb°bank: 10.30.856).
k .chtir*gen: Mevr. I. 't>milPs-Leufkens, Comité
fl ee*-len SOS-Kinder-
"^2^* Tel.: 045-412736.

■s ook
plezier

DE GENTLEMAN VAN DE FAMILIE combineert prettige karak-
tereigenschappen als geavanceerde 16-kleppen techniek, oogstre-
lende vormgeving en opvallende zuinigheid met duurzaamheid
en zeer complete uitrustingsniveaus. Hij is er al vanaf //Mr\&-W\^M

'■M^^^M-'^' ■ «k \ :'-'-^^WKt^"*^.

■*<* y .iJÉiii^'Kk \ '"^^Sa^f-n^jy

/ : W^W^"^^^^^^^ ■:■■ :::-:: :-:::-■ -^^ï^/ii^i_ ŵJj-.-.
-^ , nf|lnn.-fl«nn-~-iiw*« - stómmwwjitMXtoi*: / 1&::3 S,_-^CffißSlS^!^^^l>'^^V''!'''''' ' JLU^JJ.r-*fff*,**wtfffiTO?:^^-J'''V ''''-' V ’ ■■■■*ÏV"-:>:v: jf ----■■■ j«'S^^^v!v^*flW^&':."' vi'/ J*/'"' ' «'^

_Hi abtttx, ér , BK __^_^**^**^^^

Korte karakterschetsen: de gentleman van de fa- pen drijven de voorwielen aan. Er is keus uit een het comfort van een limousine. Met 1.6 liter 7 keiharde garanties, waaronder 3 jaar of 100.000
ggggfz Zjj|*^-| milie heeft een 1.4 of 1.6 benzine- 1.4, 1.6 en 2.0 liter (GTi). De dieselversie kent 'n benzinemotor of2.0 liter dieselmotor. Ofga com- km algemene garantie en 6 jaar carrosseriegaran-
motor met 5-bak en geregelde 3-weg katalysator snelle en stille 2.0 liter (!) krachtbron. De zaken- pleet uit je dak met de 100 NX, de playboy van tic!). De nieuwe Nissan Sunny, logisch vervolg
met lambdasonde óf een 2.0 liter diesel. De vrij- man van de familie is de populaire 4-deurs Sunny. de familie. Een sportieve coupé ipr'J^C—Tw op het Primera-succes! n____i IA I Lrl_rf**1 I
buiter van de familie is de nieuwe Sunny 3-deurs. f£^gjzzïfï-^0 Met hetzelfde motorenprogram- mèt T-bar. Met 1.6 liter, 16-kleppen Twin-Cam beta-envia het nissamprofiitplan

Vlot van styling, leverbaar in 9 verschillende ma als de vijfdeurs, eveneens in twee luxe-niveaus. motor of als 2.0 liter GTi. De sterke familie-eigen- Sunny 1.4 5-d LX v.a. 349,- p.m? finance
"f*fT T " n *. ~— J *i .. — r*. 11 Jj-'l-'I \vr r\ 1 11 I l : De leninKWordtverstrektdoorNissan Financeonderdegebruikelijke voorwaar-g^f J-r^Jp *-yPen> waaronder 2 automaten. Ue grootste klep van de ramihe is de Wagon.Ue schappen worden onderstreept door duurzaam- denvancCnhuurkoopovercenkoms t.Deetfec..evcrcntcbcdraa6ii7,7%enisr.s-

V^A" a^/ , caal aftrekbaar. Maandbedrag is eenvoorbeelden is afhankelijk van aanbetaling,
Soepele en zuinige benzinemotoren met 16 klep- ruimte van 'n stationwagon met srP^^T^r\ en degelijkheid (elke Nissan is voorzien van loopti|d en restsom, informeer b., uw N.ssan dealer naar aiie biizonderheden. =

Sunny 3-deurs v.a. 23.345-, 4-deurs v.a. 27.145,-,Wagon v.a. 30.445,-, 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, 300ZX, Terrano,King Cab,Patrol, Vanette,Urvan, Cabstar en Trade.
Uw Nissan dealergeeft u graag deskundige informatie over de financierings-of leasemogelijkheden.Hij maakt ter plekke, via de uniekecomputer on-line verbinding met Nissan Finance, een financiering ofleasevoorstel op maat vooru.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jürgen Autocentrum Heerlen 8.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jürgen Autocentrum 8.V.,
Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht,AutobedrijfAndré Feyts 8.V.,Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick(Roermond), Garagebedrijf
Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers 8.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.
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U raadt nooit waarAlbert de mosterd
voor zn nieuwe soep haalt.

Ziet u het molentje daar op dat blik? Dat is de en de zachte smaak van slagroom. Daar komt
j
Jjfj| Wk&%- 00^ zor|der slagroom een voortrjl

mosterdmolen "De Huisman". En hij staat op de Zaanse bij dat we de soep al helemaal voor u hebben J/Ê&r e''i^e soeP kunt maken. Probe*
Schans, een unieke plek aan de Zaan, iets ten noorden klaargemaakt. U hoeft er niets meer aan toe >.*S9a. onze nieuwe heldere ossestaa-t,
van Zaandam. Als u daar nog nooit geweest bent, moet te voegen. Langzaam, al roerend opwar- m "^BBft ~| soeP maar eens. *
ver toch eens een keer heengaan. men, is het enige dat u hoeft te doen. Ê IÖST Daar hebben we V

U waant zich daar in de Zaanstreek van u kunt't nu alvast uitproberen, want ons enthousiasme niet allee
een paar eeuwen geleden. U kunt er oude JSMMMÊ^ eze heerlijke soep is sowieso iets \/M' een scheutje Madeira, ma*
Zaanse industriemolens bekijken, die nog **"■"■"* ■ ' jf voor de feestdagen. N& W-Xmmmv 00^ no^ een beetje sner'
in vol bedrijf zijn. En u vindt er ook het £ tkv En dat geldt dan meteen ook m%\ en roc'e w'^n oor gedaan,
eerste, compleet ingerichte winkeltje van | voor de vier andere nieuwe soepen. ll|||Tjß ''<$mv Maar genoeg gepraat.
Albert Heijn. -ï'~.WJBj Om te beginnen onze kreeft-room- fv^(l7 'l Wordt tijd om te gaan proeveij

In de mosterdmolen "De Huisman" Vir "jU t soep. Het recept is klassiek. Bouillon, slag- En on Ja* vergeet niet langs de Zaans
maken ze de echte Zaanse mosterd. j l _JBLuiJ_m room, tomatenpuree, cognac, Madeira, kreeft en Schans te gaan. Dan kunt ude mosterdmolen met u*
Die mosterd kunt u overigens al jaren bij :* Jjf \ garnalen spelen er een hoofdrol in. eigen ogen zien. [
ons in de winkel kopen. * Jjf* / Nog een verrukkelijk soepje is de kervel-room- "^fe^it^^MK Mm^mMMMM Mm zMMi

En nu komt 't: op advies van een 2 'Mm soeP- De typische kruidige kervelsmaak komt hier MmV mM I
gerenommeerde Nederlandse kok maken goed tot zn recht. En 't druppeltje Pernod, dat we K
*—-^ F^ *m** AW ■k '■'' IVH H. ■■I. JB rnZt^Lfmm __B'__^_i ■■ ) ' I_V_LnBLll

we er nu ook een mosterd-roomsoep van. Potje echte Zaanse mosterduit er ook bijgedaan hebben, maakt 'm echt exclusief.
Geen gewoon soepje dus, maar een de mosterdmolen "De Hmsman ■ onze vierde, nieuwe roomsoep is de broccoli- A&M

ware delicatesse. Echt wat je noemt een culinaire soep roomsoep. Zachtgroen van kleur en zachtsmeuïg van I jjwB I ;'|Éfï|
voor fijnproevers. Dat komt vooral door de geraffineerde smaak. Dat komt ook weer door de slagroom, die ook ■mÊMMm H * B- -^aP
combinatie van de toch wat scherpe smaak van mosterd deze soep verrijkt. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat je Geen gewone soepen, maareen ware delicatesse.

!
01 Culinair Zaanse mosterd C(1 Maïskiemolie, _ - Ariël Ultra, o7nn '"''rr^mi-emhtiL'fl__H__H__|
roomsoep, „~~ fles 1 liter *& 2.49 Smakelijke aanbiedingen op ons AH Schlagerfestival. pak 3.75 kilo «3^-28^ Z/.yy :.-urannys>mim, ■ - qq,
blikO.4 liter ®®©@-2-49" 1.99 Duitse vleeswaren oo onze bedienines Metkeukenschortt.w.v.f 14.95in hetpaken zakl/akilo

„_ SWk\\\ /"^./^_fe_*^-k uuitse vleeswaren op onze Deaienings kans op gratis 2 minuten winkelen bij AH.* _y - , 'St. Möret naturel, -. _. * (HfalSm afdeling. Deze week 0.a.: (zie verpakking). /e^a^x Nieuwzeelands A

CSir^eeftroo^S°^239 2M^es"m^m 550 WLSpH|l\ StockmeyerKalbfleisch,Tiroler aM ,*f
£5S kiwifruit, 500 gram 1.9

bl.k 0.4 lier ®©©® 2*9 .-.Jy t^Jl^^#^ Jagd-, Champignon-of Bayerische ApSJlf normaal %^ Sperziebonen, J
r*i ,-. i " i i W liPn B.rio * Bierwurst; „ _,_ ;i-fe-j of citroen, 500 gram 1."CH Culinair kervel roomsoep, KffmPS plantenmargarine, LJl^^^^f 100 gram ©@©© -M9-1.49 jfflffl. 2 flacons a 500 ml &3&4.98 ë

blik 0.4 liter ®®<s® 2-49-l.yy I^lfSÏM_ Dakie 250 gram — ffifiir ah servicelijn: bei gratis 06-0305.
ff^igs* y» rv-j. 7Q W"w r^t ®©@ De artikelen in deze advertentie kunt vin alle An

' "-F 92" /«/ Conimexmixen :=?tLÜ ***■ 'llegkruisjes, - .-..»» winkels kopen, behalve de artikelen waar kleine j
CH Culinair broCCOli roomsoep,. __

T. T.i(n,, ! . . , (f\ Sinaasannpkan Nmlßw doosje 50 Stuks 2^9 l.yy cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kpf
Mi_-n/i liter -mr i« IQQ Tjap TjOl (1.75), nasi speciaal of -, on Wl sinaasappelsap, 1 OO WF in AH winkels waar één van die cijfers op de JDiiKu.4iixer @@®® __._/_/ Maïsscharrelei een lekker ei met de bami speciaal 11.69), doosje ®@®® l.Zy pak l liter t?9JL._cy deur staat Reclameprijzen geident/m

riikP unliP c-m«k wan vrnpapr s^^^^^^^^^^^^^^^. Cf) Kerst/nieuwjaarskaarten met zaterdag 16 november as JfiC(1 Culinair heldere njke volle smaakvan vroeger. Rietsuikeri enveloppen, diverse dessins, __ * ' zolang de voorraad strekt ||Ü^
ossestaartsoep, /_^^H\ Maïsscharreleieren zijn rijk zaklki

,o 2^9 2.39 Uit de diepvries: doosje 20 stuks 9^5-5.95 U IJ/P
blik 0.4 liter @@@® 2^9 1.99 mf^^F^l aan linolzuur' Hebben een : <ltv^<~>--7X OÊ, «f/_ 'èmm^r'~~\\ mooie donkergele n* u..i«.*->»M*«..^^««».«k«*«i IfiSSKISn Kffil^P^i-a*j\i pjrinniprpnppn **■ Huistraiteurdagschotel, H^^ffs*'®^ l* u a ffi mriiWr«■CU Frans stokbrood, %f-5 —^~f*affm\ " t^'S kipfilet in kerriesaus met stukjes fruit en Ifc^ferT Mora mini mix VarKensroiiade, c m^^SÊXmaJ^^W^^
wit, tarwe en wit/sesam, - nr. T~S~W~E~ÊA~M Indische rijst.bakje 450 g®m Jss C7C IpTX.m* Oriëntaal 500 gram m >ia *T ' Wper stuk Nü 1.59 **- ÏW%^i doosSks kil° ®@®®-^9910.49 ,

Maïsscharreleieren, Nötre Dame des Veilles of Réserve WSmI)H m. ®@© 795-6.75 r_o KinfiiPt " HH
miei ha/ Mj-.ii,-».,., h".r,r, klasse 2,10 Stuks 2.99 rip l'Arrhp «-.tpvierp vnllp rnrlp ®@©© MfVmÊÈBMr w i ruijinei., «j> -m WÊMM^-\NIEUW: Mellona spécialité honing, k,asse3 6stuks 1-69 öe l Arche.stevige volle rode »SfciÉillllMir kilo 1^9915.99 Q.Q |W 1'
Caribia,Australica,Mexicana, OQQ klasse 4,10 stuks @®©© 2.79 Rhone Wljnen'fles °75 llter °^D

Uit onze bloemenafdeline- 50°Êram ®®©@ 8.49 lil ■pot 250 gram ®@® 338 ti.VV , . . uu onze DioemenaToeiing. m
Oetker marmer-of citroen cakemix, Hamburger ongepaneerd, | '"'ilPJl 2M

YoghoYogho, ®@@© 01 Augurken zoetzuur, pak met gratis pakje AH 0 n Alle bloeiende en küo -Mr9o-12.90 albert heijn L—^diverse smaken, pakl liter w$ 1.4 b1/3 pot ®@©@-3^69 1./__9 citroenthee* @®©@ -ë^e- 0.9 Dgroene planten,3 stuks ©10.— 100 gram ®o©©-t59-1.J9 ijMMiniiaiilrf '"^'
's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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