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PvdA eist
verlaging
belasting

ji*N HAAG - De PvdA in de,weede Kamer wil dat minister
£°K (Financiën) in 1993 de loon-
belasting verlaagt. Als financiële
'f'mpensatie voor het rijk moe-
Fjf1 heffingen op energiegebruik,
P^al en andere milieuvervuilerspa-hoog.
woordvoerder Vermeend heeft
P't gisteren nogal nadrukkelijk
Raar voren gebracht in het debat■Vlrr de begroting van het minis-
'er»e van Financiën. De WD is

°* voor belastingverlaging,
P^aar heeft nog haar vraagtekens
'J een verhoging van rnilieuhef-"igen.

De PvdA wil lagere belastingen
om zo de werkgelegenheid te
kunnen verruimen. Het plan
dient een tweeledig doel aange-
zien een gelijktijdige verhoging
van de kosten voor energiever-

bruik en milieuvervuilende za-
ken dat milieu ten goede komt.
Minister Kok van Financiën
voelt voor het voorstel van zijn
partij. Tenminste als de regering
er volgend jaar in slaagt om vol-
doende geld te innen uit ver-
schillendemilieuheffingen.

Kok zei ook te willen bekijken of
Nederland op korte termijn de
ECU als munteenheidkan invoe-
ren naast de gulden. De PvdAhad ook hierom gevraagd om de'bevolking meer te betrekken bij
de eenwording van de Europese
Gemeenschap op politiek en fi-
nancieel gebied.
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Brand in
trein

"^STERDAM - Het Amstelsta-
vo in Amsterdam is gister-
o*id ontruimd geweest, omdat

teiff* *-)rand woedde in de eer-
"""ascoupé van een trein.

ömran<^' rfie teëen elf uur werd
rofekt> ging met een dermate
JJterookontwikkeling gepaard,1 Uit voorzorg werd besloten
,"geen mensen meer tot het

toe te laten. De brand-.
** rukte met groot materieel

olgens een woordvoerder van. -^Risterdamsè politie zijn er*!*-* slachtoffers gevallen. De
-»lf

Zaa}c van de brand is nog niet

* brandweer kon rond half«alf hetsein brand meester ge-

het weer

In ?EN OF NATTE SNEEUW
Veei is er eerst nog
of n -j^Wolking waaruit regen

sneeuw vat- Deze be-
beweegt langzaam

!f»HHd zuiden, zodat in de
8' vanuit het noorden

"Hen opklaringen voorko-
Hoo * De wind is matig uit
UyJ "̂oostelijke richting. De
On„"aStemperatuur wordt
laei^ 1" 4 eraden. Komende
°nd» daalt het kwik tot netvoorr "

vriesPunt-
het \», lnforinatie betreffende
ben er in Limburg kunt u
v "en 06-91122346.
C&AAG:'°P: 08.07 onder: 16.42«ui op; 15.22 onder: 06.20XRGEN:
»»iaa

0p: °B*o9 onder: 16.41*n°P: 15.56 onder: 07.43

Splitsing
Simons keerde zich tegen dit plan.
Hij gaf te kennen dat hij een Amvß
heeft gemaakt waarin zowel de be-
sluiten per 1 januari 1992 als die per
1 januari 1993 staan. Een splitsing
van dat stuk in twee delen is, om 1
januari nog te kunnen halen, niet
meer mogelijk, aldus de bewinds-
man. Bovendien zou nieuw advies
van de Raad van State nodig zijn.

Het aanbieden van een wetsvoorstel
over de maatregelen per 1 januari
1993 is in strijd met het karakter
van de awbz, stelt de bewindsman.
Die wordt helemaal ingevuld via
Amvß's. Bovendien zou een wets-
voorstel een te lange behandeling
vergen in Tweede en Eerste Kamer
om op 1 januari 1993 überhaupt nog
iets tekunnen regelen. Daarnaast is
een formele wet te weinig flexibel
om op praktische situaties in te
kunnen spelen, meende Simons.
Hij beloofde de CDA-fractie echter
in zijn Amvß te regelen dat de in-
gangsdatum op onderdelen nader
bepaald wordt aan de hand van een
Koninklijk Besluit. Indien dan van-
uit een der Kamers der Staten Ge-
neraal bezwaar zou worden ge-
maakt tegen de voorstellen voor 1
januari 1993, wordt dat besluit te-
ruggenomen en gaat het kabinet
zich opnieuwberaden. Op basis van
het nadere kabinetsberaad wordt
dan een nieuweAmvß gemaakt die
weer door Tweede en Eerste Kamer
besproken kan worden.

Meerderheid
Namens het CDA keerden fractie-
leiderKaland en Boorsma zich ech-
ter tegen de ideeën van de bewinds-
man. Boorsma betoogde dat het
CDA niet af wil zien van het recht
om de invulling van de stelselher-
ziening als wetsvoorstellen te be-
handelen. Hij kondigde daarop aan
dat zijn fractie weliswaar voor de
stelselwijziging zal stemmen, maar
een Amvß waarin de besluiten voor
1 januari 1992 staan, als wet wil be-
handelen. Dat kan als daartoe een
meerderheid in de Senaat aanwezig
is. De WD kondigde meteen aan
het CDA te steunen. Dat deed ook
D66, zodat die meerderheid gewaar-
borgd is.

Maatschappij woedend op Vervoersbond FNV

Verwarring over
overname KLM
Van onze redactie economie

HAARLEM - De KLM wil de ge-
ruchten over een overname van de
maatschappij door British Airways
(BA) bevestigen noch ontkennen.
Het nieuws van een overname van
belangrijke onderdelen van de na-
tionale luchtvaartmaatschappij
blijft voor rekening van bestuurder
J. Smeets van de Vervoersbond
FNV, aldus deKLM. De maatschap-
pij is woedend dat de bond tegen-
over de pers uitspraken doet over
de voorgenomen samenwerking
met de Britten.
Gisteren verspreidde de FNV een
bericht dat de KLM en BA nog die-
zelfde dag een intentieverklaring

zouden tekenen. De strekking daar-
van was dat president-directeur
Pieter Bouw in Londen de zelfstan-
digheid van de KLM aan het verk-
wanselen was. Dat zou duizenden
banen kosten. Belangrijke divisies
van de KLM als 'passage' en 'opera-
tions' zouden volgens de FNV over-
genomen worden door de Britten,
die van Schiphol een tweede thuis-
basis willen maken. Alleen KLM-
'vracht' zou zelfstandig verder ope-
reren. De FNV-bond baseerde zich
op uitspraken van leidinggevende
figuren binnen deKLM.

Gistermiddag is in het regulier
overleg tussen de directie van de
KLM en de bonden een hartig

woordje gewisseld. - Aanwezig op
het overleg waren de directeuren
Van Wijk en Den Hartog. Zij stel-
den dat er pertinent geen sprake is
van ondertekening van een intentie-
verklaring van welke aard dan ook.
Zij weigerden echter de beweringen
van de FNV over een overname te
ontkrachten. „Dat is niet aan ons,
maar aan de FNV", aldus de direc-
tie. Bestuurder Smeets van de FNV
ziet daarom geen enkele reden haar
verklaring in te trekken. „Ik heb
gistermiddag niets gehoord dat mij
op andere gedachten brengt. Ik ben
er dan ook niet gerust op dat het
uiteindelijk op een overname zal
uitdraaien, met alle gevolgen van-
dien voor het personeel."

Commotie
Volgens bestuurder Mario Lander
van de Unie BLHP is gistermiddag
op het KLM-hoofdkantoor in Am-
stelveen de vloer aangeveegd met
Smeets. Lander noemt alle commo-
tie over een overname 'een storm in
een glas water. Wel zei hij dat het;'
de bedoeling is dat er binnen enkele,
weken een intentieverklaring tus-
sen beide maatschappijen wordt
getekend. Welke richting die opgaat- overname, fusie of verregaande sa-
menwerking - kon hij niet zeggen.

Niet alleen de KLM maar ook BA
weigert ieder commentaar op de ge-
ruchten over een overname. Vol-
gens een woordvoerder van BA in
Londen geeft zijn maatschappij
nooit commentaar op overnamen,
fusies of investeringen.

CDA-fractie zorgt met verrassende afwijzing voorpolitieke spanning

Senaat blokkeert plan-Simons
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De CDA-fractie
in de Eerste Kamer heeft gis-
teravond, geheel onverwacht,
een achter de schermen voor-
bereid akkoord over het plan-
Simons voor een stelselwijzi-
ging in de gezondheidszorg
geblokkeerd. De fractie wees
voorstellen van staatssecreta-
ris Simons (Volksgezondheid)
om tot een vergelijk.te komen
van de hand, ook al kwam de
bewindsman materieel geheel
tegemoet aan de wensen van
de grootste regeringspartij.

Tot in de nacht hield het CDA vast
aan de bezwaren en diende een mo-
tie in die feitelijk neerkwam op het
niet-doorgaan van een deel de stel-
selherziening op 1 januari 1992.
Simons vroeg daarop de Eerste-
Kamervoorzitter om schorsing van
de vergadering. „Nader beraad bin-
nen de kring van het kabinet is aan
de orde", aldus de staatssecretaris.
Bij de start van het debat zei CDA-
woordvoerder Boorsma akkoord te
kunnen gaan met de stelselwijzi-
ging en de overheveling van de
medicijnen uit het ziekenfonds naar
de awbz op 1 januariaanstaande.
De CDA-fractie wilde zich echter
nog niet vastleggen op de overheve-
ling van de huisartsenhulp uit het
ziekenfonds naar de awbz op 1 ja-
nuari 1993. Daarover moet in 1992
beslist worden, mede aan de hand
van de ervaringen met het nieuwe
stelsel na 1 januari 1992.
Om zijn doel te bereiken, stelde
Boorsma voor dat de besluitenvan
1 januari aanstaande in een algeme-
ne maatregel van bestuur (Amvß)
zouden worden vervat. De maatre-
gelen per 1 januari 1993 en later
zouden in de vorm van een wet aan
de Kamer voorgelegd moeten wor-
den.

Sjevardnadze
keert terug
als minister

MOSKOU - Edoeard Sjevardnadze
keert terug als ministervan Buiten-
landse Zaken van de Sovjetunie, zo
heeft het persbureau Tass gister-
avond officieel bevestigd. Sjevard-
nadze (63), een van de architecten
van het einde van deKoude Oorlog,
legde de functie op 20 december vo-
rig jaar neer, met de waarschuwing
dat de dictatuur voor de deur van
het Kremlin stond.

Zijn terugkeer lijkt een aanzienlijke
versterking te zijn voor de positie
van Gorbatsjov, die de grootste
moeite heeft het gezag van zijn cen-
trale regering in stand te houden.
Sjevardnadze werd opgevolgd door
Aleksandr Bessmertnych. Gorbats-
joven de Russische president Boris
Jeltsin stuurden Bessmertnych de
laan uit, omdat hij had verzuimd
stelling te nemen tegen de mislukte
putsch in augustus. In zijn plaats
werd Boris Pankin tot minister be-
noemd, de Sovjet-ambassadeur in
Tsjechoslowakije die de coup van
meet af aan had veroordeeld. Vol-
gens onbevestigde berichten wordt
Pankin ambassadeur in Londen, als
opvolger van de ouderwetse appa-
ratsjik Leonid Zamjatin.
Sjevardnadze was een van de oor-
spronkelijke ledenvan de ploeg van
Gorbatsjov die in 1985 de perestroj-
ka inzette. Hij staat in hoog aanzien
bij de hervormers die sindsdien
naar voren zijn gekomen. Zijn be-
noeming moet het prestige vergro-
ten van een ministerie waarvan de
macht door het afbrokkelen van de
Sovjetunie sinds augustus drastisch
is afgenomen.

Gorbatsjov, Jeltsin en de leiders
van zeven andere Sovjet-republie-
ken hebben een unieverdrag onder-
tekend waarmee een nieuwe staten-
bond is gevormd waarin de macht
van de centrale regeringsterk is in-
geperkt tot voornamelijk defensie
en buitenlandse zaken.

De republiek Kusland wil alle vroe-
gere leden en secretarissen van het
Politburo van de communistische
partij voor de rechter dagen en dus
ook Sovj et-president Michail Gor-
batsjov. Dat heeft de Russische
minister van Justitie Nikolai Fjodo-
rov gezegd.

Fidel Castro
zou graag
aftreden

MEXICO-STAD - President
en partijleider Fidel Castro van
Cuba zou 'blij' zijn als hij niet
meer verantwoordelijk was
voor staatszaken. In een giste-
ren gepubliceerd vraaggesprek
met het Mexicaanse dagblad El
Nacional zegt hij dat een ver-
trek uit de politiek 'niet eervol'
zou zijn gezien de crisissituatie
waarin Cuba zich bevindt.

De eilandrepubliek voor de
zuidkust van de Verenigde Sta-
ten verkeert in een internatio-
naal politiek, maar vooral eco-
nomisch isolement sinds de
Sovjetunie besloten heeft haar
steun aan Castro drastisch te
verminderen. Ook is Moskou
van plan binnen afzienbare ter-
mijn zijn militaire broederhand
van Havana af te trekken.
Op de vraag hoe lang hij denkt
nog de rol van politieke leider
van Cuba te moeten spelen,
antwoordt Castro: „Hoe korter,
hoe liever." Als hij zijn functie
zou kunnen overdragen, zou
dat betekenen dat zijn diensten
'niet meer zo nodig' zijn, en dat
de revolutie met haar 'nieuwe
talenten' onomkeerbaar is ge-
worden.

Exodus uit Joegoslavië

# Met hun laatste bezittin-
gen verlaten burgers en mi-
litairen het totaal verwoeste
Vukovar. In Joegoslavië is
een heuse exodus op gang
gekomen. Niet alleen in de
omgeving van Vukovar zijn
vele duizenden mensen op
de vlucht geslagen voor de
oorlog, in de Italiaanse ha-
venstad Brindisi kwam een
schip met meer dan 800
vluchteli7igen, onder wie
veel weeskinderen, uit Du-
brovnik aan. Het Joegosla-
vische presidium heeft ove-
rigens laten weten tegen de
inzet van oorlogsschepen
door de WEU voor 'humani-
taire acties' te zijn.

Te weinig hotels
a|s gevolg van
top Maastricht
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Urban Dance Squad -Life 'n Perspectives
Of A Genuine Crossover
(BMG/Ariola)

Wie na Robbie Robertson de Ur-
ban Dance Squad opzet, krijgt
hetzelfde gevoel als het bijten op
ms na het nuttigen van hete soep.
UDS staat, als we de interviews
mogen geloven en waarom zou-
den we dat niet, al jaren op
springen. De karakters van Silly
Sil, D.N.A., Rudeboy, Tres Manos
en Magie Stick botsen regelma-
tig. Men leeft op een vulkaan
maar zolang dat ieder jaar een
cd zoals deze oplevert, mag het
wat mij betreft nog lang blijven
rommelen binen de Utrechtse ge-
lederen. Net als de overrompelen-
de Mental Floss For The Globe
staat ook de nieuwe cd bol van
de rap, de scratch, de funk, de
rock, een beetje ska en 'groovy'
gitaarriedels. Het geheel kan
zich meten met het beste uit de
States. Geen wonder dat de trots
van Nederland het daar zo goed
doet met noteringen in de Hot
One Hundred en als support-act
van Living Colour. Het geheel
klinkt wederom uiterst professio-
neel maar gevoelsmatig vind ik
hem minder danhet debuut en in
elk geval niet een hoogtepunt in
devaderlandsepophistorie, zoals
hier en daarwel gesuggereerd is.
Dat wil overigens niet zeggen
dat er niets te genieten valt. Bij
tijd en wijle dampt The Squad
als vanouds, vooral in de juweel-
tjes Comeback, Mr. Ezway, Rou-
tine, Grand Black Citizen, Har-
vey Quinnt en Wino The Medici-
neman.

gé backus

Nikki Sudden
in Venlo

VENLO - De Engelse zanger Nikki
Sudden speelt zondagavond 24 no-
vember vanaf 20.00 uur in het jon-
gerencentrum OOC aan de Heutz-
straat te Venlo. Op de laatste plaat
van dit cult-figuur leveren de leden
van REM een aanzienlijke bijdrage,
iln het verleden verleenden ook le-
dden van Sonic Youth, The Water-
boys en de Birthday Party hun
medewerking aan albums van Sud-
den. Nadat hij een punt had gezet
Pachter de punkband Swell Maps
legde hij zich toe op meer traditio-
nele muziek. Folk en blues en Jesus
;& the Marychain noemt hij als voor-
naamste inspiratiebronnen.

Fanclub WW Band
zwaar gedupeerd

Van onze verslaggever
SITTARD - De feestelijke pre-
sentatie van de eerste en dus eni-
ge echte WW Band-fanclub kende
verleden week in Sittard een bui-
tengewoon dramatische afloop.
Tijdens de plechtigheden rond de
doop van de nieuwe kerstsingle
Herry Christmas With The WW
Band in een afgeladen jongeren-
centrum Fenix grepen talloze vol-
gelingen van de Sittardse kolder-
rockformatie de eerste de beste
mogelijkheid aan om zich officieel
als fan te laten registreren.

Met als logisch gevolg dat de kas-
sa van fanclub-official Harrie Pe-
ters in no time uitpuilde. Hevig
was dan ook de consternatie toen
ver na middernacht aan het licht

kwam dat het 'gilde der lange vin-
gers' er met de inhoud van de
kluis vandoor was gegaan. Omdat
de gauwdieven voor het gemak
ook maar meteen de hand hadden

gelegd op het complete adressen-
bestand van de aangemelde fans,
is de verslagenheid in de WW
Band-gelederen nog groter.

„ledereen die zich die avond
(woensdag dertien november,
red.) als lid van de fanclub heeft
aangemeld, en datzijn er heel wat,
verzoeken wij dringend contact
met ons op te nemen. Zodat we in
elk geval alle namen en adressen
kunnen achterhalen," zo deed Pe-
ters (5046-528607) gisteren een
klemmende oproep.

Eshuijs te groot voor Fenix
SITTARD - Er zijn van die bands
die het verdienen voor een ruimer
publiek te spelen. Margriet Eshuijs
stond vrijdag met haar band in het
Sittardse jongerencentrum Fenix,
maar haar muziek en stem lijken
meer geschikt voor een schouw-
burgzaal. Eshuijs draait al heel wat
jaartjes mee in de muziek. Dat is
haar niet aan te zien, maar het blykt
wel uit de artistieke groei die ze
doormaakte. Haar muziek is er na
de overstap naar een solo-carriére
alleen maar op vooruit gegaan.

" Margriet Eshuijs met band tijdens haar optreden in het Sit-
tardse Fenix. Foto: PETER ROOZEN

concertrecensie
Natuurlijk speelt Eshuijs met veel
enthousiasme de singles van haar
nieuwecd Sometimes . Het prachti-
ge titelnummer en Take It Out On
The Street gaan erin als koek. Ook
haar wereldhit Black Pearl wil ze
wel brengen. Aan een uitvoering
van de hit die ze had met Lucifer
(haar 'jeugdband') ontkomt ze niet,
zij het, als toegift en in een nieuw
jasje gegoten.

Maar Eshuijs imponeerde niet al-
leen met haar bekende werk, ze
stond op het Fenix-podium als vak-
vrouw. Met een band die haar pre-
cies aanvoelt. Een hecht gezelschap
dat staat als een huis en elke noot
goed weet te plaatsen: muziek als
maatwerk.

Slechts af en toe, te weinig naar
mijn smaak, neemt 'La Eshuijs' zelf
achter de piano plaats. Dan lijkt het
of ze nog meer in haar stem legt. En
die klinkt als een klok. Met name

Sometimes loopt bijna over van ge-
voel.
Eshuijs' repertoire bestaat uit een
mengeling van swingende num-
mers met een soms funky ritme en
gevoelige liederen. Met name in de
laatste categorie komt haar gedra-
gen stem goed uit de verf. De mu-
ziek staat, zoals gezegd, als een
huis, maar Eshuijs kan daarzo ver-
tederend onzeker bij kijken. Ze
zingt meestal met haar ogen dicht,
wat die indruk nog versterkt.

In haar presentatie naar het publiek
gedraagt ze zich echter als een lef-

gozer. „Jij praat wel veel terug,
maar wel vanaf de tiende rij, hè,"
voegt ze een enthousiaste fan toe.
Veel echte fans lijkt Eshuijs hier
niet te hebben, het publiek hier is
wat anders gewend en laat dat ook
merken.
Hoewel het applauswel enthousiast
is, lijkt de zaal halverwege het con-
cert wat leger. Daarin komt pas te-
gen het eind van de anderhalf uur
durende set verandering. Eshuijs is
te groot voor deze zaal.

geertjan claessens

recept

Gehaktpaté
met kruiden
Afhankelijk van het soort pruimen,
moeten ze wel of'niet voor gebruik
geweekt worden.
Benodigdheden voor 4 personen: 1
kg half-om-half gehakt, ca 150 gvar-
kens- of runderlever, 2 flinke el
bloem, 1 grootei, peper en zout, ge-
malen tijm, 100 g gekookte ham,
200-250 g gedroogde pruimen, 2 lau-

pop

ld-cd
Robbie Robertson -
Storyville (Ariola)

Robbie Robertson zou zijn opna-
mestudio in zijn slaapkamer
moeten zetten. Dan zou zijn zwij-
melende stem optimaal tot zijn
recht komen. Op Storyville levert
de frontman van de voormaliger
Band wederom een verzameling
songs af die gekenmerkt worden
door romantiek en melancholie.
Zoals ook op voorgaande cd's
staan alle nummers weer als een
huis, ze zijn gedegen en zitten
zonder meer goed in elkaar qua
structuur. Maar dat mag je van
zon ervaren rot ook verwachten.
Gevaar bij doorgewinterde pro-
fessionals is dat ze te vaak op de
■automatische piloot overschake-
len en dat euvel heeft Robertson
op Storyville niet geheel uit kun-
nen bannen. Ongetwijfeld kan
Robertson nog tientallen jaren
doorgaan met het afleveren van
dit soort platen vol aangename
luistermuiek maar zonder echte
uitschieters, zonder iets extra's,
zonder bijvoorbeeld een Some-
where Down The Crazy River.
Op zijn nieuwe cd werd Robert-
son ondersteund door onder meer
zijn ex-bandgenoten Garth Hud-
son en Riek Danco, alsmede de
Neville Brothers en ene Neil
Young die de achtergrond voca-
len verzorgt op Soap Box Prea-
cher, een van de sterkste songs op
een cd die verder slechts door het
vakmanschap waarmee hij ge-
maakt is boven de middelmaat
uitstijgt.

Stergitarist Johnny Copeland topper op Geleens festival
Drukke dagen voor
Limburgse bluesfans

Van onze verslaggever

GELEEN/ROERMOND - Er zijn mensen die beweren dat de
stad er domweg om vraagt. Hoe dan ook, de blues lijkt voor-
goed wortel te hebben geschoten in Geleen. Heeft de jaarlijks
terugkerende Rocknach onderhand steeds meer weg van een
bluesmarathon, volgende week komen de liefhebbers van dit
onverwoestbare genre wederom ruimschoots aan hun trekken.
Op woensdag 27 november betreden, in volgorde van op-
komst, de volgende blueshelden het podium van de plaatselij-
ke Hanenhof: D-Train, nauwelijks te kloppen in thuiswedstrij-
den, Blues & Trouble, groot gebracht in de Schotse pubs en,
als top of the bill, niemand minder dan de Texaanse gitaarle-
gende Johnny Copeland.

De local heroes van D-Train behoe-
ven amper nadere introductie.
Sinds haar ontstaan nu twee jaar
geleden heeft de swingenderhythm
& bluesformatie rond gitarist-com-
ponist Math Schols in rap tempo
een behoorlijke live-reputatie opge-
bouwd, tot over de eigen provincie-
grenzen heen. Niet zo verwonder-
lijk trouwens, gezien het feit dat de
band vrijwel louter hoogst ervaren
rotten uit de Limburgse popscene
telt.
Ook het Schotse Blues& Trouble is
allang niet meer nat achter de oren.

Zo heeft het even dorstige als ener-
gieke vijftal het podium gedeeld
met illustere grootheden als Jack
Bruce, Van Morrison, 8.8. King en
Robert Cray. Maar ook in de studio
weet het doorgewinterde gezel-
schap van wanten. Het laatst ver-
schenen album Down To The Shuf-
fle, met een smakelijke mix van
blues, rock en boogie, laat in dit op-
zicht niets aan duidelijkheid te
wensen over.
Een sprekend voorbeeld van een gi-
tarist wiens legendevorming reeds
tijdens zijn leven een aanvang

neemt, is Johnny Copeland. De Te-
xaan weet zijn status als een van de
voornaamste representanten van de
hedendaagse blues al lang en breed
gevestigd. Daarnaast maakt hij re-
gelmatig artistieke uitstapjes aan de
zijde van big shots als Robert Cray
en Albert Collins.
De poorten van de Hanenhof gaan
die avond om zeven uur open. Voor
twintigpiek in devoorverkoop mag
je je eigenaar noemen van een en-
treekaartje. Aan de avondkassa be-
taal je vijf gulden meer.

Drie dagen eerder, opzondag 24 no-
vember, is Copeland trouwens ook
al in deze contreien te zien. Om
17.00 uur (let op!) betreedt hij de
planken van café 't Babbeltje aan de
Zwartbroekstraat in Roermond. Als
voorprogramma is Tight & Juicy
gecontracteerd.
't Babbeltje heeft voor liefhebbers
van rootsmuziek deze maand overi-
gens nog enkele optredens in petto.
Zaterdagavond 23 november speelt
Side Kick R & B Band. Een week
later is het de beurt aan de Lim-
burgse Tex-Mex-formatie Borderli-
ne.

# De gerenommeerde Amerikaanse bluesgitarist Johnny Cope-
land is de komende dagen tot twee maal toe in deze contreien
aan het werk te zien.

rierblaadjes
Meng gehakt met in kleine blokjes
gesneden lever en bestrooi met
bloem. Voeg dan ei en kruiden toe
en meng opnieuw. Bekleed een ca-
keblik of patévorm met plakken
ham. Laat plakken over rand uitste-
ken zodat u ze straks over vulling
dicht kunt slaan.
Snijd eventuelerestant ham fijn en
meng dit eveneens door patémeng-
sel. Ontpit pruimen- Schep laagje
mengsel in met ham bedekte vorm,

schik daarop laagje pruimen en dek
af met rest gehaktmengsel. Sla
plakken ham dicht over vulling en
leg hierop laurierblaadjes. Zet vorm
afgedekt met alu-folie in braadslee
met kokend water iets onder mid-
denin oven van ca 175°C. - stand 3 -en bak patè in ongeveer 1 uur gaar.

.Laat voordat u paté in plakken
snijdt iets afkoelen of serveerkoud."

huub meijer

Kraftwerk staat stil
Die Menschmachine Kraftwerk ex-
perimenteerde al in de jaren zeven-
tig met electronische ritmes, toen
de meeste hiphoppers en house-
makers nog met blokken speelden.
Inmiddels maakt de New Yorkse
scène driftig gebruik maakt van de
door de vier Duitsers geperfectio-
neerde electronica.
Het optreden in de uitverkochte Ut-
rechtse Vredenburg vormde een
mooi overzicht van wat Kraftwerk
te bieden heeft, of beter: had. De
meest recente nummers zijn alweer
een jaartje of vijfoud. En elpees als
Trans Europe Express, The Robots
en Computer World zijn al minstens
van een decennium geleden.
Vernieuwend is Kraftwerk al lang
niet meer, maar de licht gestroom-
lijnde live-versies vormen dé muzi-
kale pendant van het postmoderne
gedachtengoedvan de jaren tachtig.
Dit allestegen een decorvan melan-
cholieke zwart-wit beelden uit het

popagenda
NOVEMBER

" 22 Exit in G Landgraaf, Point Attack

" 22 Charley's Eetcafé Valkenburg, ' _
Hot J v,

" 22 Monchique Sittard, Francisco C«»
Sua Banda

" 22 Fenix Sittard, Charmin' Children tl

" 23 Café De Poort Maastricht, Franw 2,
Ceia Y Sua Banda o

" 23 White Horse Eijsden, The Bel» *
Memorial Bluesbrothers Band "
scheidsconcert)

" 23 Gimmix Sittard, Fresh C

" 23 Maaslandcentrum Elsloo, Janse 9 jj
ge Bend

" 23 't Gevelke Beek, CC Rider >
" 23 Café In 't Groene Dal Weustenr*

Special Edition

" 23 Ora Landgraaf, AC/DC-party 1
" 23 Audimax Aken, The Dubliners j

" 24 Staargebouw Maastricht, Hot Cuts j
the Beach, The Nozems en Spo'
ODee

" 24 White Horse Eijsden, voorrondes.
Muziek-toernooi met Finded, Blo*
Fuse en So What

" 24 Gemeenschapshuis Buchten, F»
freem

" 24 Paradiso Amsterdam, Anne Clan1

" 25 Vredenburg Utrecht, The Ramon»

" 27 Hanenhof Geleen, Live Blues-fes"
met Johnny Copeland, Blues
Trouble en D-Train ,

"27/28Ahoy Rotterdam, Diana Ross

" 28 Fenix Sittard, Claw Boys Claw ,
" 29 Exit in G Landgraaf, Special Edrt"

" 29 Sint Hubertus Schimmen, F*
freem

" 29 B52 Hulsberg, Bluesfestival '91"
Fake, Booz'n Blues, J.J.& 1
Knights en The Liberators

" 30 Gimmix Sittard, Goldrush

DECEMBER

" 1 Camion Margraten, CC Rider

" 7 Gimmix Sittard, Rowwen Hèze

" 7 Pannesjop Meyel, Basic Blue .
" 7 Stadsschouwburg Sittard, Buddy",

& Band en John Campbell 1
" 10 Rijnhal Arnhem, Lenny Kravitz .
" 14 Muziektheater Amsterdam, Boi"<

Raitt (;

" 14 Fenix Sittard, WW Band

" 14 Café Confuus Maastricht, CC rWl
" 14 Gimmix Sittard, Fietsefreem ,!

" 15 Café Candlelight Landgraaf, Frees1(
Ie

" 20 't Engelke Weert, D-Train ’" 21 Café de Persee Maastricht, CC B"ï
" 21 Gimmix Sittard, Janse Bagge Ba""

" 27 Gimmix Sittard, Loose in the Blue*/

concertrecensie
historisch archief of haast abstracte
computeranimaties. Het beeldkomt
los van het geluid, betekenissen
vervagen, ideologie maakt plaats
voor euforie.
Het laatste dan alleen bij het pu-
bliek. De vierKraftwerk-leden ston-
den als computerprogrammeurs
vrijwel doodstil op het neonverlich-
te podium/controleruimte. Slechts
af en toe viel een relatie vast te stel-
len tussen handelingen van de
groepsledenen veranderingen in de
sound.
The Robots weerklonk zelfs bij een
geheel verlaten podium. De echte
robots, Kraftwerk-klonen, kwamen
te voorschijn en bewogen tot groot
enthousiasme van het publiek met
hun armen. Leuk deze truc, maar
wel tien jaaroud.
Het hieropvolgende Pocket Calcu-
lator toonde juist de maximale toe-
nadering. De bandleden gingen
vlak voor het publiek staan, en Ralf
Hütter het een fan watklanken spe-
len op zijn machientje. Hij glimlach-
te zelfs, daar waar de groep tevoren
het publiek nog geen blik waardig
had gekeurd. Maar dat hoort bij de
act.
Een avondjeKraftwerk, het was een
leuke belevenis. De groep treedt
uiterst zelden op, en dan heb je

Autobahn toch maar mooieen keer-
tje live gehoord.
Naast deze cult-belevenis heerste
ook teleurstelling. De groep zou de
afgelopen jaren hard hebben ge-
werkt in de studio. Maar als dat
geen enkel nieuwnummer oplevert,
dan kan de geschiedschrijving van
Kraftwerk nu als voltooid be-
schouwd worden.

rik van dmten
joos philippens

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. speelkaart; 6. vol vrolijk-
heid; 9. werelddeel; 10. provincie in Bel-
gië; 11. soort; 12. vreemde munt; 14.
strijklak; 17. nachtgewaad (kinderen); 19.
lichtgewapende ruiter; 20. goed gekookt;
22. kleine plaats; 23. rivier in Duitsland;
24. kelner; 25. titel; 27. accumulator
(afk.); 28. één der Nederlandse Antillen;
30. zéér dun en fijn; 32. indrukwekkend;
35. zangstem; 37. Griekse markt; 38.
iemand van adel; 39. krom; 40. familielid;
41. peilstift.

Verticaal: 1. jeugdige, prille; 2. leeste",
3. rugzak; 4. klipgeit; 5. uitdrukking ttHffsoort lottospel; 6. roofdier; 7. over, vi*j
handvat; 13. droogoven; 15. grote W^j'
val in Amerika; 16. tuinboon; 17. V% ]
ment; 18. eerlijk; 21. belemmering;^
spoedig; 26. grote zak; 28. btjgevo»
stuk; 29. op een bepaalde plaats; 30- 'j
lijk en bekoorlijk; 31. kleur; 33. mi^S
spel; 34. voertuig; 35. koorhemd; ""ambtsgewaad.
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Oplossing van gisteren

de tootootjes panda en de spelbreker



Verzekeringsraad baart opzien met nieuwe cijfers

Minder inactieven
dan verondersteld

Van de redactie binnenland

jf°ETERMEER - De verhouding tussen het aantal mensen,
,et een uitkering (inactieven) en mensen met betaald werk1ctieven) ligt beneden de norm van 86 op 100 die de regering

voor herstel van dekoppeling tussen uitkeringen en
fitractlonen. Op basis van een herziening van het bestand

het aantal mensen met een uitkering concludeert het se-
jg^riaatvan de Sociale Verzekeringsraad (SVR) dat het jaar

H 9u een verhouding van 82,2 inactieven op 100 actieven te'
9et* geeft.
Pi

"k ,ls aanzienlijk gunstiger dan de
~r£ouding 85,5-100 waarop het mi-
lle] e van Sociale Zaken en werk-
tjfy egenheid aanvankelijk uitkwam.
Ut. Jaar daalt het aantal uitkerings-
C echtigden tot 81,6 op honderd
Wir. en den, aldus het secretariaat
jV£> de SVR. In 1992 zal het percen-
jtyj op 82 liggen, zo ver-

ft -"-nt het secretariaat.

'Pc If ?yfers correct blijken, wordt
,'iv kritische grens van 86 procent

'BC.ctieven8C.ctieven volgend jaar niet over-
-11W den« Zelfs als het uitgangs-
jtvïï' van Sociale Zaken (85,5 pro-
!L2Ï in 1990) juist is, blijft het'i990° ud--ngsciJfer zowel in 1991 als

IL.** onder de norm. Per saldo daalt.J Percentage in 1992 volgens het
.retariaat immers met 0,2 procent
L,. opzichte van 1990 (0,6 procent
«j^-g in 1991 en 0,4 procent stij-
P§ in 1992).

Sceptisch
'lYpWerkgeversorganisaties VNO en
§Vt> reaëeel*den sceptisch op de
Lj-secretariaatscijfers. Voor
:Vor, slid Verheij (NCW) had het
■J?r de hand gelegen als het secre-jj'aat de nieuwe ramingen eerstjir voorgelegd aan het Centraal
v3bureau (CPB). De vraag welke
y. houdingscijfers het meest zuiver
Wq?' kan alleen door deskundigen
% n beantwoord, zei hij. Het mi-
CPr e van Sociale Zaken en het
,*-* willen niet reageren op de

nieuwe verhoudingscijfèrs voordat
die grondig zijn bestudeerd.
Het grootste deel van de vakbewe-
ging grijpt de cijfers van het SVR-
secretariaat aan de voorziene ont-
koppeling opnieuw ter discussie te
stellen. „Politiek is er een volstrekt
nieuwe situatie ontstaan", aldus
CNV-bestuurder A.J. de Geus.
FNV-beleidsmedewerker C. Dries-
sen onderschreef de mening van
zijn CNV-collega.

Tweede Kamer
nijdig op

Vanden Broek
ari onze parlementaire redactie

j HAAG -De Tweede Ka--7 n-.er .-*s niet te spreken over de
i (jean-^er waarop minister Van
«k 11 Broek (Buitenlandse Za-itn net Parlement infor-
Ka er*" horige week werd de
tfti *

er' bij monde van de mi-
van Buitenlandse Za-

ljb* 1 ad interim, Lubbers, een
fjlef over de situatie in Oost-por beloofd.

I gev gisteren was die brief niet aan-
tng^en. Kamervoorzitter Deet-
j(}e -j* hoorde van Van den Broek dat

"^ ---ewindsman helemaal niet van

'ty0 Was een brief te schrijven.
0(w * de Kamer deze week over
g^fh^imor willen debatteren, dan

-^ *an den Broek er de voorkeur
Ve^yoorafgaand aan dat debat een

baring af te leggen.

6jje a* nu verhalen gaan over de
00s?«^ie van tientallen mensen in
oQ > t'Tirnor, had Van den Broek
reti e incidenten willen controle-

'da etl in de brief vermelden. Van-
\vo^ de brief, waar volgens een

1 ketlr^ voerster op Buitenlandse Za-
Bif* ■nt aan WOl"dt gewerkt, nog
I c*s verstuurd.

Hiear de Kamer pikte het gisteren
daa * ■Alle fracties drongen erop aan
\vOJ?e brief nog dezelfde dag zou

rclen bezorgd.

Conflict bij
brandweer
over snor

Van onze correspondent

ENS/NAGELE - Viervrijwillige
brandweerlieden uit de Noord-
oostpolder dreigen te worden
geschorst wegens een conflict
met hun commandant over de
lengte van hun snorren. De snor-
ren zijn zo lang dat de mannen
volgens brandweercommandant
Henk Elbrink niet zonder gevaar
een persluchtmasker kunnen
dragen.

Hij wyst daarbij op voorschrif-
ten van staatssecretaris De
Graaf-Nauta. Volgens de brand-
weerlieden worden die voor-
schriften echter te streng geïn-
terpreteerd.

Volgens Elbrink dateren de eer-
ste voorschriften al van 16 sep-'
tember 1974. De laatste tijd zijn
er echter enkele besprekingen
geweest. Tijdens de laatste,
woensdagavond, liep het conflict
zo hoog op dat enkele brand-
weerlieden hun pieper op tafel
gooiden ten teken dat dithetein-
de van hun loopbaan bij het
korps zou zijn.

Volgens de verordening van
staatssecretaris Dieuwke de
Graaff-Nauta moeten de snorren
'binnen de buitenste dichtrand
van het gelaatstuk' blijven.

Heterosex
grootste bron

Aidsbesmetting
UTRECHT-Driekwart van de acht
tot tien mihoen mensen ter wereld
die besmet zijn met HIV, hebben
het virus opgelopen door heterosek-
sueel contact. Dat heeft de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) gis-
teren meegedeeld.

Verder stijgt het aantal baby's dat
tijdens de zwangerschap besmet is
geraakt. De WHO schat dat nu één
op de vier baby's van besmette
moeders ook zelf is geïnfecteerd.
Heteroseksueel contact is daarmee
de belangrijkste bron van over-
dracht van het virus geworden. Dat
was het al in een groot deel van de
ontwikkelingslanden, maar dreigt
datnu ook te worden in de geïndus-
trialiseerde wereld.

binnen/buitenland

WVC: dioxine
in moedermelk

geen gevaar

Van onze Haagse redactie

-■EN HAAG - Borstvoeding levert geen ge-
'aar op voor de volksgezondheid. Het minis-
erie van Welzijn, Volksgezondheid en Cul-
üur (WVC) reageert hiermee op een onder-
■oek van de landbouwuniversiteit Wagenin-
'en waaruit blijkt dat moedermelk zes tot
!even keer zoveel dioxine bevat als de melk
'an koeien uit de Lickebaertpolder, tijdens
*e geruchtmakende dioxine-affaire twee jaar
Sleden.
"et onderzoek werd gehouden onder vier-
honderd moeders en hun baby's. De 'Licke-
■)aert-melk' werd destijds uit de handel
Gnomen. Volgens een woerdevoerder van
*etministerie van WVC 'hoeven moeders die
torstyoeding geven zich zeker geen zorgen

te maken. In september heeft de Gezond-
heidsraad een rapport uitgebracht waaruit
blijkt dat moedermelk absoluut niet schade-
lijk is voor de gezondheid van de zuigeling.

„De melk bevat weliswaar dioxine, maar de
baby krijgt deze stof maar gedurende een

korte tijd naar binnen. Dat kan helemaal
geen kwaad", verklaart een woordvoerder
van het ministerie. De Lickebaert-melk was
wel gevaarlijk, omdat die vaker en over een
langere periode werd geconsumeerd dan
moedermelk.

De Landbouwuniversiteit onderzoekt nog
wat de gevolgen van het te hoge dioxinege-
halte zijn voor baby's. Het onderzoek zal nog
twee jaar in beslag nemen. Het onderzoek,
dat wordt gedaan in de regio's Groningen en
Rotterdam, is erop gericht een wetenschap-
pelijk bewijs te verkrijgen voor de theorie
dat dioxine de aanleg en ontwikkeling van
de hersenen verstoort. Met als gevolg een
verminderde geheugencapaciteit, slechte re-
flexen en het versneld optreden van ouder-
domsziekten als dementie.

Strijd in Mogadishu houdt aan

President van
Somalië afgezet

NAIROBI - In verschillende
delen van de Somalische
hoofdstad Mogadishu wordt
een dag na de gemelde afzet-
ting van president Ali Mahdi
Mohamed nog volop gevoch-
ten. Vooral in een noorweste-
lijke wijk, waar Ali Mahdi een
huis heeft en zijn Abagal-
stamgroep sterk is vertegen-
woordigd, duurden de gevech-
ten gisteren voort.

Waarnemers leiden daaruitaf dat de
positie van het nieuwe bewind on-
der leiding van zijn rivaal, generaal
Mohamed Farrah Aidid, nog lang
nietzeker is.

De verblijfplaats van Ali Mahdi is
niet bekend. De spanningen tussen

beide leiders, die tot verschillende
etnische groepen behoren, ontston-
den vorige maand toen de aanhan-
gers van Aidid, die de luchthaven
van Mogadishu beheersen, de lan-
dingvan een Italiaanseregeringsde-
legatie verhinderden. De luchtha-
ven, die maandag was gesloten,
ging gisteren weer open. Buiten-
landse ontwikkelingswerkers heb-
ben zich grotendeels uit de hoofd-
stad teruggetrokken.

Aidid had grote problemen met de
hechterelatie dieAM Mahdi met Ita-
lië aan het ontwikkelen was. Aidid,
die tot de Habar Gedir-clan behoort,
had er ook bezwaar tegen dat Ali
Mahdi president werd, terwijl hij
genoegen moest nemen met het
voorzitterschap van de vroegere
verzetsbeweging Verenigd Soma-
lisch Congres (USC).

CBS: 'Samenwerking met Oliver North'

Wake terug
in Engeland

LYNEHAM - De Britse ex-gijze-
laar Terry Waite is gisteren in
Groot-Brittannië teruggekeerd. Op
de Britse vliegbasis Lyneham, 130
kilometer ten westen van Londen,
werd hij door zijn vrouw en hun
vier kinderen verwelkomd. Het
Amerikaanse televisie-station CBS
beweerde gisteren dat Waite voor
de omstreden Amerikaanse veilig-
heidsofficier Oliver North zou heb-
ben gewerkt.

Terry Waite droeg ten tijde van zijn
missie naar Beiroet in 1987 een
zendapparaatje bij zich om de Wes-
terse gijzelaars te kunnen lokalise-

ren. Waite werkte op dat moment !
samen met de Oliver North, aldus \
CBS. North kwam in het verleden i
in opspraak door zijn betrokken- "heid by de geheime verkoop van "wapens aan Iran, waarvan de op- <brengsten tegen wettelijke bepalin- j
gen in werden doorgesluisd naar de j
Contra's in Nicaragua. De wapen- iverkoop was bedoeld om Iran tot ]
medewerking te bewegen by pogin- (
gen tot vrijlating van de gijzelaars -in Libanon.

Terry Waite maakte bij terugkeer
een opgewekte indruk. „Mij dunkt
dat jullie zich kunnen voorstellen ,

dat het na 1.7b0 dagenin ketens een
overweldigende ervaring is terug te
zijn en jullie verwelkoming te on-
dergaan," verklaarde de robuuste
kerkgezant.

" De Britse ex-gijzelaar Terry
Waite arriveert op de vliegba-
sis Lyneham.

Sutherland
Ex-gijzelaar Thomas Sutherland is
gisteren in Duitsland met zijn
vrouw en een dochter herenigd.
Sutherland kwam met een vliegtuig
van de Amerikaanse luchtmacht
vanuit de Syrische hoofdstad Da-
mascus in Duitsland aan. Hij werd
na aankomst met de dienstauto van
de Amerikaanse ambassadeur over-
gebracht naar het Amerikaanse le-
gerhospitaal in Wiesbaden om op
verhaal te komen van zijn vliegreis.
In het hospitaal zal hij de komende
dagen een grondig medisch onder-
zoek ondergaan.

Zie verder pagina 4

" Terry Waite: een
missie teveel

'EPU torpederen als speciaal fonds uitblijft'

Spanje dreigt met
veto in Maastricht

MADRID - Spanje heeft gisteren
gedreigd op de EG-top in Maas-
tricht (9 en 10 december) zowel de
EPU als de EMU te torpederen. De
Spaanse staatssecretaris voor Euro-
pese zaken, Carlos Westendorp,
waarschuwde voor het veto 'als de
Gemeenschap niet tegemoetkomt
aan de Spaanse eisen inzake meer
sociale gelijkheid binnen de EG.

Madrid stelt als voorwaarde voor
deelname aan de Europese Poli-
tieke Unie (EPU) en de Economi-
sche en Monetaire Unie (EMU) dat
de Gemeenschap een fonds opricht
waarmee de armere zuidelijke lid-
staten de kans krijgen zich op eco-

nomisch en sociaal gebied sneller
op te werken tot het niveau van het
rijkere Duitsland, Frankrijk en de
Benelux. Spanje vreest dat het al
volgend jaar meer aan de EG zal
moeten afdragen dan het aan de
Gemeenschap verdient. Premier
Felipe Gonzalez acht dat onaan-
vaardbaar, gezien het gemiddelde
jaarinkomen per hoofd van de be-
volking dat op 78 procent van het
EG-gemiddelde ligt.

Westendorp verklaarde voor de
pers te hopen dat Madrid op detop
in Maastricht 'niet naar een veto
hoeft te grijpen om bepaalde bevre-
digende resultaten te bereiken. De

staatssecretaris, die de zieke minis-
ter van Buitenlandse Zaken Fer-
nandez Ordonez als hoofd van de
Spaanse delegatie in Maastricht zal
vervangen, haastte zich echter te
zeggen dat Madrid niet uit is op het
mislukkenvan de top.

Steun
Madrid staat niet alleen in zijn ei-
sen. Spanje kan rekenen op de
steun van Griekenland, Portugal en
lerland die eveneens in meer of
mindere mate ontevreden zijn over
hun jaarlijkse bijdrage aan de Ge-
meenschap. Groot-Brittannië en
Duitsland wijzen echter de instel-
ling van een nieuw hulpfonds voor
het „arme zuiden" van dehand.

Het Spaanse dreigement kwam op
de dag dat premier Ruud Lubbers
in zijn functie van tijdelijk EG-voor-
zitter begon met zijn rondreis langs
de hoofdsteden van de andere lid-
staten om de onderhandelingen
over de EPU en EMU op gang te
houden en af te ronden.

'G-7 beloven
Moskou hulp'

MOSKOU - De zeven belangrijkste
industrielanden in de wereld (G-7)
hebben de Sovjetunie tijdens over-
leg in Moskou onmiddellijke finan-
ciële hulp aangeboden. Dat heeft
Ivan Silajev, de voorzitter van de
commissie die de overgang naar de
markteconomie leidt, gezegd.

Silajev deed zijn uitlatingen na be-
raad achter gesloten deuren. Hij zei
dat er een geheim 'pakket voorstel-
len'op tafel was gelegd waarmee de
G-7 de So-vjetunie nog voor het eind
van het jaar een financiële injectie
willen geven. De G-7 - de VS, Ja-
pan, Italië, Duitsland, Groot-Brit-
tannie, Frankrijk en Canada -
deden na het overleg geen medede-
lingen.

Al enige tijd
aanwijzing voor
mensensmokkel

Van onze correspondent
HOEK VAN HOLLAND - De Ne-
derlandse en Britse justitie hebben
al geruime tijd aanwijzingen dat
vanuit Nederland vreemdelingen
naar Engeland worden gesmokkeld.
De vondst van 31 illegale vreemde-
lingen, zondagmorgen in Hoek van
Holland, is het resultaat van een on-
derzoek naar de activiteiten van een
bedrijf in het oosten van Engeland
en het Oldenzaalse transportbedrijf
Heisterkamp Transport BV.

De vreemdelingen - dertig Indiërs
en een Pakistaan in leeftijd varië-
rend van twintig tot 35 jaar - wer-
den zondag kort voor het vertrek
van de veerboot 'Koningin Beatrix'
van Stena Line aangetroffen in een
oplegger van het Oldenzaalse trans-
portbedrijf. Het bedrijf wil voorlo-
pig niet reageren op de vondst van
de vreemdelingen.
De vreemdelingen zeggen dat ze
geld hebben betaald aan de trans-
portonderneming voor een over-
tocht naar Engeland. Volgens een
woordvoerder van het ministerie
van Justitie staat nog niet vast wie
het transport heeft georganiseerd
en hoeveel geld is betaald.

punt uit
Baby

Het Nijmeegse Sint Radboud-
ziekenhuis heeft de 250-ste rea-
geerbuisbaby mogen verwelko-
men die binnen de eigen
muren is verwekt. Het door het
Nijmeegse team tot stand ge-
brachte aantal zwangerschap-
pen met tastbaar resultaat
stijgt de laatste jaren pijlsnel.
Vanafbegin in 1984 tot septem-
ber 1986 ontstonden negen
zwangerschappen. Januari
1990 werd de honderdste baby
geborenen inmiddels is dus de
250-ste begroet. De stijging is
deelshet gevolg van een verho-
ging van de wettelijke hoeveel-
heid toegestane behandelingen
van 300 naar 450 per jaar.

Verdachten
Een regionaal recherche-bij-
standsteam heeft gisteren in
Utrecht vijf mannen van 17 tot
24 jaar aangehouden op ver-
denking van mogelijke betrok-
kenheid bij de moord op de
82-jarige C. van Dijk-Doorn-
kamp. De politie vond de
vrouw vorige week donderdag
dood in haar woning aan de
Vleutenseweg in Utrecht.

Varkens
Varkens kunnen een flinke bij-
drage leveren aan de verminde-
ring van de nationale afvalberg.
Door de dieren afval van de
voedings- en genotmiddelenin-
dustrie te voeren, komen er
minder waardevolle voedings-
stoffen op de vuilstort terecht.
Dat stelde onderzoeker A.
Jongbloed van het Instituut
voor Veevoedingsonderzoek
(IWO) in Zeist gisteren op een
congres in Veenendaal over
mest en milieu. Jongbloed
vindt dat het varken veel meer
als afvalverwerker moet wor-
den gebruikt dan nu het geval
is.

Motie
De Franse premier Edith Cres-
son heeft maandagavond voor
de derde keer sinds ze in mei
werd benoemd een motie van
wantrouwen overleefd. De mo-
tie van de rechtse oppositie
haalde in de Nationale Assem-
blee 264 stemmen, terwijl een
absolute meerderheid van 289
was vereist. De poging om de
regering-Cresson ten val te
brengen mislukte enkel en al-
leen omdat de communisten
zich van stemming onthielden.

Sinterklaas
Van een afgesloten parkeerter-
rein in Waddinxveen is in de
nacht van maandag op dinsdag
een vrachtwagen met compu-
terspelletjes en keyboards ge-
stolen. Elf andere vrachtwa-
gens, geladen met speelgoeden
huishoudelijke artikelen, wer-
den opengebroken. De totale
waarde van de buit is ongeveer
340.000 gulden. De vrachtwa-
gens, eigendom van een Wad-
dinxveens transportbedrijf,
stonden klaar om voor de Sin-
terklaas-periode een winkelke-
ten te bevoorraden.

Defensie
Het Amerikaanse Huis van Af-
gevaardigden heeft maandag
met grote meerderheid een met
de Senaat uitgedokterd com-
promis over de defensiebegro-
ting ten bedrage van 291 mil-
jard dollar (ongeveer 532 mil-
jard gulden) goedgekeurd. Het
compromis betekent dat er mo-
gelijkheden blijven voor uit-
voering van het programma
van de omstreden B-2 'Stealth'
bommenwerper en dat de uit-
gaven voor het S«tar Wars-ruim-
tescherm wat hoger mogen zijn.
dan in eerdere voorstellen.

Familieraden
Familieraden in psychiatrische
ziekenhuizen gaan zich lande-,
lijk verenigen. Deze landelijke
koepel gaat de belangen van de
familieraden behartigen en hen
ondersteunen. Dat is nodig omj
dat de raden veel behoefte blij*
ken te hebben aan uitwisseling,
van ervaring. Familieleden err
naasten van psychiatrische pa-
tiënten spelen een grote rol bij.
de ondersteuning van deze pa-
tiënten, ook thuis. Toch krijgen
ze nauwelijks goede informatie
over de behandeling en zijn-
niet bij overleg daarover be-.
trokken. *

Beknotting
Beknotting van het onderzoek
op het terrein van veiligheid,
gezondheid en welzijn in de ar-
beid zal tot gevolg hebben dat
het voorkomen van ziekte en
arbeidsongeschiktheid in de
knel komen. Dat spreken 21
hoogleraren en directeurenvan
onderzoeksinstituten uit in een
gisteren verschenen brief aan
minister De Vries (Sociale Za-
ken). De minister wil volgend*
jaar8,5 miljoen gulden bezuini-
gen op dit onderzoek. Dat staaf
volgens hen haaks op de grote
maatschappelijke behoefte aan
meer kennis over de kwaliteit
van werk, het voorkomen van
ongevallen in bedrijven, ver-
zuim en arbeidsongeschikt-
heid.
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'Joviale reus’wilde eigenlijk niet naar Beiroet

Terry Waite: een missie te veel
LONDEN - Met zijn acht
maanden zwangere vrouw was
hij al eens gegijzeld geweest in
Oeganda. Hij had onderhan-
deld met kolonel Gaddafi van
Libië en ayatollah Khomeini
van Iran. Hij stond bekend als
een buitengewoon moedig
man, bereid om zijn eigen vrij-
heid te riskeren voor die van
anderen.
Maar naar Libanon wildeTerry Wai-
te eigenlijk niet. Beiroet was de eni-
ge stad ter wereld diehij vreesde, zo
had hij zich ooit tegenover journa-
listen laten ontvallen. Maar uitgere-
kend vanuit deze stad klonk in
november 1985 een noodkreet van
vier Amerikaanse gijzelaars. De
smeekbede uit Beiroet was gericht
aan de toenmalige aartsbisschop
van de Anglikaanse Kerk in Enge-
land. Kon de eerwaarde Robert
Runcie zijn gezant Terry Waite niet
naar Beiroet sturen om over hun
vrijlating te onderhandelen?

Op 13 novemberkwam Terry Waite
in Beiroet aan, met in zijn koffer

een kogelvrij vest. Drie keer zou hy
naar de stad afreizen. De derdekeer
werd hij zelf gegijzeld.

" Terry Waite (links) en Tho-
mas Sutherland (rechts) kort
na hun vrijlating op een pers-
conferentie in Damascus. In
het midden de Syrische vice-
minister van Buitenlandse Za-
ken Youssef Shakour. On-
danks de geleden ontberingen
maakten de twee ex-gijzelaars
een ontspannen indruk.

Pistool
„Dit is een extreem ernstige situa-
tie", waarschuwde hij direct na aan-
komst in 1985. Dat was geen over-
drijving. Zijn gesprekspartners
plachten hem te blinddoeken en
een pistool op het hoofd te zetten
om hun eisen kracht bij te zetten.
Die eisen waren: de vrijlating door
Koeweit van 17 terroristen diebom-
aanslagen hadden gepleegd op de
ambassades van Frankrijk en Ame-
rika.

Koeweit weigerde uiteraard, maar
Waite kreeg een toezegging dat de
terroristen niet opgehangen zouden
worden. „Er zit beweging in de
zaak", verklaarde Waite in juni 1986
vanuit Engeland. Enkele maanden
later werd de eerste van de gijze-
laars, de Amerikaanse geesteüjke
Jenco, vrijgelaten.
In het najaar van 1986 werd Waite
gevraagd opnieuw naar het hol van
de leeuw af te reizen. Hij ging naar
Beiroet om een beroep te doen op

de 'elementaire menselijkheid' van
de ontvoerders, zoals hij verklaarde.
De Amerikanen vlogen hem in een
helikopter van Cyprus naar Liba-
non, en andermaal oogstte de
boomlange Brit succes. De Ameri-
kaan David Jacobsen werd vrijgela-
ten.

Beerput
Waite's tweede missie was op ver-
zoek van de Amerikanen. Ter voor-
bereiding op zijn reis had Waite
zeker zesmaal gesproken met één
van president Reagans hoogste ad-
viseurs, kolonel Oliver North.
Toen kwam 'Irangate' aan het licht.
De Amerikanen hadden illegaal wa-
pens verkocht aan Iran in ruil voor,
zo hoopten zij, de vrijlating van de
Amerikaanse gijzelaars in Beiroet.
Maar zij hadden de ayatollahs de
driedubbele prijs berekend voor die
wapens en zij hadden hen ook an-
derszins bedrogen. En de ayatol-
lahs, die dé ontvoerders tot hun
volgelingen rekenden, hadden be-
sloten de deksel van de beerput te
laten knallen.
Ongelukkig genoeg voor Terry Wai-
te bleek op dat deksel Oliver North

te hebben gezeten, zijn contactf
soon in het Witte Huis. North t
Waite nooit over zijn geheime'
derhandelingen met Iran ingelil'
zo bevestigde hij twee weken êl
den in een vraaggesprek met
BBC. Maar wie geloofde dat
1986? Waite, gebrandmerkt als «
Amerikaanse huurling, besloot *blazoen te zuiveren. Hij reisde'
nieuw af naar Beiroet.

Het was een koude januaridag
1987. Bij zijn vertrek uit Lon<>
verklaarde hij: „Elke stap die ik1
zet, is een stap in een mijnenv*
Maar ik ben nog steeds de e*"
persoon die oog in oog heeft jl
staan met de ontvoerders. Ik >
hun gevoeligheden. Ik kan mij
laten afschrikken."

Op 20 januari verdween hij uit j
huis van een tussenpersoon, na'
hij eerst zijn druzische lijfwacb*
had weggestuurd. Het duurde 'gen voordat het besef doorbrak<j
de 'joviale reus' was ontvoerd, d*
na kwamen de jarenvan wurge"1
onzekerheid.

cees van zweedt
Nachtmerrie Westerlingen volgens Syrië vóór nieuwjaar opgelost

Vrijlating Waite en Sutherland
is keerpunt in gijzelaarsdrama

DAMASCUS - De vrijla-
ting van Thomas Suther-
land en Terry Waite vormt
een aanzienlijke doorbraak
in het gijzelingsdrama. Het
gebaar kan het proces ver-
snellen dat door de Ver-
enigde Naties op touw is
gezet om een einde te ma-
ken aan de nachtmerrie van
de Westerse gijzelaars.

Het is voor het eerst sinds twee-
ëneenhalf jaardat twee gijzelaars
samen zijn vrijgelaten. Op 5 mei
1989 smaakten twee Westduitse
hulpfunctionarissen dit genoe-
gen.

In tegenstelling tot eerdere vrij-
latingen door pro-Iraanse sji'iti-
sche ontvoerders, kwamen Sut-
herland en Waite vrij zonder dat
Israël eerst Arabische gevange-
nen in vrijheid stelde. Het was
niet duidelijk waarom nu juist
Sutherland en Waite -vrijkwa-
men. Sutherland is de op één na
langst vastgehouden gijzelaar en
Waite zou volgens sji'itische lei-
ders pas als één van de laatste
gijzelaars vrijkomen.

Brein
Hun vrijlating deed de veronder-
stellingrijzen dat Israël een toe-

zegging heeft gedaan voor de
vrijlating van sheik Abdul-
Karim Obeid,voor de sji'ieten de
belangrijkste Arabische gevan-
gene.
Israël gafevenwel geen enkel te-
ken dat zou kunnen duiden op
een mogelijk ophanden zijnde
vrijlating van Obeid. Israëlische
functionarissen stelden zich eer-
der op het standpunt dat hun
vermiste luchtmachtnavigator
Ron Arad, die in 1986 boven Li-
banon werd neergeschoten,
moest worden teruggegeven.

Israël voerde aan dat Obeid, een
vooraanstaand sji'itisch geeste-
lijke, het brein was achter terro-
ristische operaties door de Hez-
bollah. Deze sji'itischepro-Iraan-
se organisatie, een los verband
van verschillende moslim-groe-
pen, wordt verantwoordelijk
gehouden voor de ontvoering

van veel Westerlingen in Liba-
non. De Hezbollah zou ook de
hand hebben in veel van de aan-
slagen en aanvallen in de buffer-
zone in Zuid-Libanon. Israëli-
sche commando's ontvoerden
Obeid en twee naaste medewer-
kers op 28 juli 1989 uit zijn wo-
ning in zuidelijk Libanon.

Enkele Syrische functionarissen
hebben geopperd dat vóór het
einde van het lopende jaar alle
Westerse gijzelaars vrij zullen
zijn. Er worden nog vijf Wester-
lingen vastgehouden, drie Ame-
rikanen en twee Duitsers.
Eén van de Amerikanen is Terry
Anderson, de langst vastgehou-
den gijzelaar. Anderson, corres-
pondent van The Associated
Press in Libanon, werd op 16
maart 1985 in Beiroet ontvoerd.
Sji'itische leidershebben te ken-
nen gegeven dat hij wordt be-

schouwd als de 'zwaarste' van de
gyzelaars en waarschijnlijk het
laatst wordt vrijgelaten.

Maar bij de onderhandelingen
over de gijzelaars is niets zeker.
De gevoelige en ingewikkelde
handel in mensenlevens is in het
verleden eerder beïnvloed door
gebeurtenissen in het Midden-
Oosten of elders die schijnbaar
geen enkel verband hielden met
de gijzelingsproblematiek.
Het protest tegen de door de VS
gesponsorde Arabisch-Israëli-
sche vredesbesprekingen door
moslim-extremisten leek op een
bepaald moment de inspannin-
gen van VN-chef Perez de Cuel-
lar en zijn medewerkers voor de
vrijlatingvan de gijzelaars te tor-
pederen.
De vrijlating van Waite en Sut-
herland onderstreept evenwel
dat de VN-inspanningen vrucht

blijven dragen en dat alle betrok-
ken partijen - Syrië, Iran, Israël
en de ontvoerders - hun steentje
bijdragen om de gijzelingscrisis
eens en voor altijd tot een einde
te brengen.

Syrië heeft door haar medewer-
king aan de vrijlating van Waite
en Sutherland duidelijk gemaakt
dat Damascus momenteel prijst
stelt op goede betrekkingen met
het Westen en kennelijk afstand
heeft genomenvan de rol die het
jaren heeft gespeeld als leider
van het Arabischradicalisme. De
hulp die Damascus bij de oplos-
sing van het gijzelingsvraagstuk
heeft geboden, kan Syrië voorde-
len opleveren in Washington met
betrekking tot het vredesproces
dat eindelijk op gang lijkt te zijn
gekomen.

cd blanche (AP)

Eigenbelang
Hun mening komt erop neer dat in
eigen land steeds te veel gewicht is
toegekend aan het üdmaatschap
van de Gemeenschap, hetgeen niet
wegneemt dat toetreding op zich
juistwas, omdat zij de Grieken aan-
merkelijk meer voordelen had kun-
nen opleveren dan nadelen. Het
proces van de aanpassing had zich
dan wel onder strikte naleving van
een aantal onontkoombare voor-
waarden moeten voltrekken.

Maar het pakte anders uit. De hele
prop_aganda-oorlog die in Grieken-

land pro of contra het lidmaatschap
werd gevoerd, was doorspekt met
partijpolitieke overwegingen. Het
behalen van zoveel mogelijk poli-
tiek voordeel stond voor menigeen
centraal. Geen enkele partij - aldus
de analytici - heeft er ooit over na-
gedacht wat het land kon of moest
doen, als het zich bij Europa zou
voegen, of wat er diende te gebeu-
ren als dat niet het geval was. Op-
portunisten - en die waren er heel
wat - gokten erop dat de opvatting
van hun leider de overhand zou
krijgen en dat zij dan in ruil voor
bewezen vriendendiensten zelf ook
op een aantrekkelijke manier aan
de bak zouden komen. Het gevolg
van deze vertroebelende en sterk
vertragende gang van zaken was dat
het huidige staatshoofd Konstantin
Karamanlis - de wegbereider van
het Griekse EG-proces - zelf het
tijdstip van toetreding bepaalde.

De problemen van Griekenland, be-
stuurlijke en economische, konden
uiteraard niet worden opgelost op
grond van het EG-lidmaatschap al-
leen. Dit kon slechts gebeuren door
correct en verantwoordelijk ge-
bruik van de nieuwe mogelijkhe-
den, die door het lidmaatschap
binnen bereik waren gekomen. De
experts stellen in hun studie vast
dat die kans nimmer,is benut.

Binnen het raam van de EG aange-
gane verplichtingen werden lucht-
hartig aangenomen, maar daarna
weer met het grootste gemak verge-
ten. Griekenland bleef aandringen
op vrijstelling van dit en van dat en
op annuleringen van overeengeko-
men limieten voor de tenuitvoerleg-
ging van noodzakelijke veranderin-
gen. De EG 'pikte' dit slechts met
de grootst mogelijke tegenzin, aan-
gezien duidelijk was dat Grieken-
land de uiteindelijke verliezer zou
zijn. Het maakte immers geen aan-
stalten op één lijn tekomen met het
sterk veranderende Europa.

De Brusselse kritiek op Grieken-
land bereikte haar climax tijdens de
sociaüstische regeerperiode

(1981-1989). Sindsdien echter is de
toestand slechts marginaal verbe-
terd. Onder het uitdelen van goed-
keurende schouderklopjes gaan
Griekse politici onverdroten door
met hun gladde praatjes over de rol
van Griekenland in de EG. Volgens
de economische deskundigen doen
zij dat op een manier alsof alles vol-
gens plan verloopt, „maar dit soort
zelfbedrog heeft alleen maar tot ge-
volg dat het land zich verder van
zijn Europese partners ver-
vreemdt."

Het is kennelijk nog niet volledig
tot de Griekse politici doorgedron-
gen dat hun land in het proces ter
reaüsering van een gemeenschap-
pelijke Europese markt en de Euro-

pese Monetaire Unie heeft moeten
afhaken.
Belangrijkste vraag op dit moment
is hoe Griekenland dat in de visie
van de onafhankelijke experts de
facto nauwelijks nog deel uitmaakt
van de EG in zijn nieuwe hoedanig-
heid vooruit moet. Het maakt vol-
gens die deskundigen eigenlijk
weinig uit of Griekenland er in zijn
huidige constellatie naast staat, dan
wel Ud is.

Gedurende de periode 1968-1974 be-
vroor de EG de betrekkingen met
het dictatoriaal bestuurde Grieken-
land op het niveau van einde 1967.
Ondanks die handicap was er spra-
ke van een gestage economische

opgang van uiteindelijk acht pro-
cent. In de daaropvolgende periode
(1982-1990), dus nadat de status van
volwaardig lid had aangenomen,
daalde die groei tot 1,8 procent.

'Verplichtingen worden door Grieken vaak met grootste gemak vergeten’Zelfs Portugal doet het al beter
ATHENE - Als Grieken over de EG praten, vragen zij
zich steeds hardop af hoeveel het lidmaatschap van
de Gemeenschap hun wel opbrengt. Niet alleen de
burger op straat uit zich in deze trant, ook in de 'bete-
re' kringen van de samenleving - de politiek aller-
minst uitgezonderd - bezondigt men zich voortdu-
rend aan deze opportunistische denkwijze. Aan
verplichtingen terzake wil eigenlijk niemand graag
worden herinnerd. Zo kon het gebeuren dat de huidi-
ge minister-president, Konstantinos Mitsotakis vorig
jaar in zijn eerste regeringsverklaring droevig vast-
stelde dat Portugal in het klassement van de twaalf
EG-landen de rode lantaarn aan Griekenland had
overgedragen. En dat wilde wat zeggen, want de Por-
tugezen waren pas vijf jaren na de Grieken tot de
Gemeenschap toegetreden.

Acht jaar socialistisch bewind heeft
deGriekse positie in de EG bepaald
geen goed gedaan, maar niet alleen
de Pasok onder de toenmalige pre-
mier Andreas Papandreou is debet
aan de negatieve ontwikkeling. Ook
alle andere partijen kunnen verant-
woordelijk worden gesteld voor de
kansen die Griekenland op het Eu-
ropese parket heeft gemist.
In een actuele studie terzake zijn
enkele prominente Griekse deskun-
digen zelfs tot de conclusie geko-
men dat hun land een vreemd li-
chaam in de EG is geworden, zowel
met betrekking tot zijn wetgeving
als wat de dagelijkse praktijk be-
treft.

" Nergens anders in Europa wordt zoveel gestaakt als in Griekenland. Duizenden mensen trek-
ken regelmatig de straat op. De ontevredenheid lijkt toe te nemen. Nu zijn het looneisen, dan-
weer wordt er massaal geprotesteerd tegen de stijgende kosten van levensonderhoud of het uit-
blijven van gewenste onderwijshervormingen.

Verlammend
De nationalisatie van ondernemin-
gen die meer om politieke redenen
werd doorgevoerd dan om prakti-
sche, had een verlammende uitwer-
king op het industriële potentieel
van het land. In vergelijking met de
dienovereenkomstige periode in
1990 gaf de industriële produktie
over mei van dit jaar een daling te
zien van 5,2 procent. Gemeten over
de eerste vijf maanden van het lo-
pende jaaris er sprake van een ach-
teruitgang van drie procent.
Wat de produktiegoederen betreft
wordt er momenteel in Griekenland
achtmaal meer ingevoerd dan geëx-
porteerd. Voor een deel is dit toe te
schrijven aan de in de vroege jaren
zestig op gang gekomen, tomeloze
'Konsumrausch' onder de bevol-
king met haar overdreven zucht
naar al wat buitenlands is. Gevolg
van die flagrante scheefgroei is dat
niet Griekenland wijzer wordt van
zijn aanwezigheid als volwaardig
EG-lid, maar dat de anderepartners
in de Gemeenschap daarvan profi-
teren.

Voor de analytici is het een uitge-
maakte zaak dat zolang wettelijke,
financiële en fiscale hervormingen
op zich laten wachten, (buitenland-
se) investeerders Griekenland mij-
den. De EG heeft Griekenland wel-
iswaar schenkingen gedaan van 600
miljoen per jaar, maar die zullen
met de landbouwsubsidies worden
ingetrokken. Bovendien komt er
een eind aan de royale prijsonder-
steuning voor een aantal gewassen
en aan de compensatie voor terug-
trekking van verscheidene over-
schotten.

Griekenland heeft inmiddels ook
aangetoond'dat het niet in staat is in
de pas te lopen met de procedures
voor totstandkoming van het EMS.
Om die reden werd het land samen
met vier andere EG-partners in het
twee-snelhedenplan van het Neder-
landse voorzitterschap vorlopig uit-
gezonderd van het EMS. Hoofdza-
kelijk door toedoen van Italië werd

dit voorstel onmiddellijk na de V
sentatie ervan ingetrokken.

Griekenland
en de EG

Vandaag publiceren wij de
tweede en laatste aflevering
over Griekenland. Het eerste

artikel onder de titel 'Een
land van gepensioneerden', is
op 14 november verschenen.

Zes jaar
Een van de belangrijkste facto^ldie Griekenland feitelijk buiten i
EG plaatsen noemen de critici i
omstandigheid dat het voor tacl>£procent door de staat gedomineer«:
banksysteem in hun land geen J*I
gelijkheden open laat voor vel*
deringen, zoals die in andere lidSj
ten van de Gemeenschap '**i
worden aangebracht. Letterlijk h*J'het: „Een verstandige en krachW,
regering heeft zeker zes jaar no^j
om het Griekse bankstelsel in ff
gewenste vorm te moderniseren-

Wat het recht van vrije vestiging »
een andere EG-lidstaat betre'
blijkt dat er in tien jaar tijd v*j,
Griekse zijde nauwelijks enige
mo voor dit 'privilege' te bespeUJ*J
is geweest. Noch was er sprake y*L
een toevloed in tegengestelde ri%
ting. In beiderlei opzicht bleef %
situatie zoals zij voordien was. K
de Grieken straksvoor de paspop
controle zouden moeten aansluit-y
in de rij voor de balie van de m*-.

heeft dat in de ogen V*
de kritische onderzoekers geen jjdere praktische betekenis, dan *'hun ijdelheid wordt geschaad.

Samenvattend komt het erop n j,dat deze waarnemers zich afvrag-l
of het feit dat Griekenland er de&.
to in Europa niet meer bij ho"f
nog pynüjker zou kunnen worde„
als het onder de bestaande reêe, tmogelijk zou zijn het land ook °.
jure uit de EG te zetten. Zij W&j
geneigd te denken dat het niet V*L
meer toe zou doen. Wat de handef'
balans betreft, het tekort van G&a
kenland in de handel met zijn *-.
partners is dusdanigdat het hers^,lenvan de tariefmuren hen aanzi-3^lijk zwaarder zou treffen dan "j,
Grieken. Het zou zelfs kunnen >?
den tot een vergroting van het a&
tal Griekse transacties met de v^!zoals ten tijde van demilitaire dic*j
tuur onder Papadopoulos het ge-gwas. Juist in die jaren hebben YJ.
van grote buitenlandse investeD'
gen in Griekenland plaatsgeVö*,
den. x

frits sch#
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kantoren
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Nederland kan
profiteren van
exportgroei VS

DEN HAAG - Ongeveer 300 grote
en 4.000 middelgrote en kleinere
Amerikaanse bedrijven gaan de ko-
mende jaren over op centrale Euro-
pese distributie. Nederland kan
daarvan profiteren. Voorwaarde
daarvoor is dat het zijn promotie als
distributieland per sector aanpakt.
Dat staat in een onderzoek van Ne-
derland Distributieland, een organi-
satie die zich sterk maakt voor de
concurrentiepositie van de Neder-
landse transport- en distributiesec-
tor.

Het Amerikaanse bedrijfsleven
toont een toenemende belangstel-
ling voor export naar Europa, zo
blijkt uit het onderzoek. Die uitvoer
j is sinds 1987 met gemiddeld 13 pro-
cent per jaar gegroeid. Oorzaken
zijn de stijgende buitenlandse con-
currentie op de thuismarkt, de lage
dollar, de snelle groei van de ex-
portmarkten en de recessie in de
Verenigde Staten.

De Amerikaanse export naar Euro-
pa bestaat voor bijna 80 procent uit
„hoogwaardige" goederen: trans-
portmiddelen, machines, compu-
ters, elektronica, meet- en regelap-
paratuur en chemicaliën. Volgens
de onderzoekers moet Nederland
zich op deze sectoren richten. Dat
dient te gebeuren door „hitteams",
groepen specialisten op het gebied
van logistiek, douane en fiscale za-
ken, die doelgroepen direct en indi-
vidueel benaderen. Het maken van
grootschalige promotiereizen naar
Amerika is volgens Nederland Dis-
tributieland „weggegooid geld".
Daar komen de Amerikanen niet
meer op af, aldus het onderzoek.

Akkoord over
pensioenen
ABN-Amro

AMSTERDAM - De raad van be-
stuur van de ABN-AMRO bank
(43.000 werknemers) garandeert dat
de bestaande pensioenrechten van
de werknemers van de bank niet
zullen worden aangetast. De kans
bestaat dat de afzonderlijke pen-
sioenfondsen van de gefuseerde
banken op termijn opgaan in een
nieuw te vormen fonds.

beurs

Bezinning Dow Jones
Industrie 2931-57

-41,15

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. '9J*

akzo c 094 135,00 545 14,70 b 14,30
d/fl c feb 185,00 318 3,70 3,60
d/fl pdec 195,00 429 14,00 14,301
d/fl pmrt 180,00 358 4,00 a 3,30
dsm papr 95,00 321 3,70 4,00
coc c dcc 280,00 1202 4,60 3,40
coc c dcc 285,00 813 2,50 1,90
coc cjan 280,00 618 7,00 a 5,70
coc pdec 270,00 559 2,00a 2,20
eoe' pdec 275,00 1626 3,00 3,80
coc pdec 280,00 1266 5,00 a 5,80
coc pdec 285,00 372 8,00 8,70
coc pjan 270,00 372 3,00 3,40a
coc pjan 280,00 2631 6,00 a 7,10
coc papr 280,00 2430 7,90 9,00
coc pjul 280,00 520 10,80 11,00
ing cj94 47,80 336 5,80 5,60
ing pjan 47,50 674 1,00 1,40
kim cdec 40,00 448 o,Boa I,l*
kim c dcc 42,50 511 0,50 a 1,00
kim cjan 37,50 332 2,20 3,40
kim cjan 40,00 1484 1,00 2,40
kim cjan 42,50 543 0,50 1,60
kim c apr 37,50 414 3,30 4,40
kim c apr 40,00 576 2,00 3,30
kim c okt 55,00 383 0,60 a 0,80
kim c 093 35,00 580 7,30 9,00
kim pjan 40,00 452 3,00 2,30
nedl cjan 50,00 580 4,00 4,00
nedl pjan 55,00 512 4,50 4,20
nedl pjan 60,00 901 7,70 b 8,00
phü cjan 30,00 297 4,40 4.30J
phü cjan 35,00 572 1,00 1,00
phil c apr 35,00 1239 2,10 2,10
phü c 093 30,00 291 8,30 b 8,20
phil c 095 20,00 1016 15,60b 15,90
phil pjan ,30,00 332 0,40 0,40
phü p093 30,00 511 2,10 2,20
oüe c apr 160,00 395 2,60 2,50
olie c apr 170,00 566 0,90 0,80
olie pjan 150,00 689 4,30 4,40
olie papr 150,00 576 4,80 5,30
olie p094 145,00 295 9,40 9,70
tops c dcc 550,00 428 9,20 8,30
tops c dcc 560,00 293 5,00 3,80
tops pdec 540,00 486 3,30 4,10
tops pdec 550,00 436 6,30 7,50
tops pdec 560,00 336 12,00 13,50
unil cjan 170,00 326 4,60 3,80
unü c 094 150,00 348 36,00 34,50

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

" AMSTERDAM - KLM sprong gis-
j termiddag eventjes helemaal uit de

band als gevolg van onbevestigde
berichten als zouden de plannen, over de fusie met British Airways
rond zijn. De handelaren kwamen
in een frivole bui en dekoers schoot
als een raket f 5 omhoog naar f
43,80. Al snel echter kwam men tot
bezinning en het slot kwam op f
39,40, nog altijd f 2 of 5 procent bo-
ven het slot van maandag. Daarbij
was de omzet zeer hoog: f 99,6 mil-
joen. Dit was maar fractioneel on-
der nummer 1, Koninklijke Olie, die
met f 102,9 miljoen finishte.

De aandelenomzet was overigens
met f 825 miljoen opnieuw aan de
respectabele kant. Er werd voor-
zichtig gehandeld met aanvankelijk
een licht herstel, maar er heerste op
de vloer een onbehaaglijk gevoel
over de verdere ontwikkelingen in
New Vork. In de namiddag bleek
dat dit gevoel niet onterecht was,
want de Dow Jones index voor in-
dustriële waarden daalde in rap
tempo 65 punten.
Amsterdam sloot de dag af met be-
perkte verhezen. De stemmingsin-
dex eindigde 0,6 punt lager op 90 na
in de ochtend nog op 91 te hebben
gestaan. Naast KLM sloten de
hoofdfondsen Internatio-Müller,
DAF, Hoogovens, Océ en Hunter-
Douglas de dag wat beter af. Op de
lokale markt viel uitgever Wegener
Tijl op met een winst van f 5 op f
235. Daarentegen moest uitzendbu-
reau Randstad vrij fors terug met f
1,50 tot f 40. VRG lag eveneens
zwak in de markt met f 1,40 verhes
op f41,10.
Bij de hoofdfondsen werd de note-
ring van HCS met drie stuivers in-
gesnoerd tot f 1,85. Fokker viel f
1,20 terug tot f 26 en Bols zag zich f
1 ontgaan op f 42,50. Verder lag het
chemiefonds Akzo zwak met f 2,40
verlies op f 130,10. De obligatie-
markt reageerde nauwelijks.

Hoofdfondsen v.k. si.
ABN Amro 41,90 41,60
ABN Amro A. inF. 79,60 79,40
AEGON 118,10 117,90
Ahold 82,50 81,30
Akzo 132,50 130,10
Alrenta 190,30 190,30
Amev 49,60 48,70
Bols 43,50 42,50
Borsumij W. 61,00 60,00
Bührm.Tet. 40,30 39,50
DAF 21,60 21,90
DordtPetr. 138,00 136,50
DSM 98,00 97,10
Elsevier 97,40 96,90
Fokker eert. 27,20 26,00
Gist-Broc.c. 32,00 31,50
HCS Techn. 2,00 1,85
Heineken 157,90 157,00
Hoogovens 48,00 48,50
Hunter Dougl. 67,80 68,20
InlMüller 61,00b 62,00
lnt.Ned.Gr. 47,50 46,70
KLM 37,50 39,40
Kon.Ned.Pap. 45,30 45,10
Kon. Olie 147,80 146,60
Nedlloyd 52,00 52,00
Océ 64,50 64,90
Pakhoed 45,00 44,80
Philips 33,80 33,60
Polygram 40,90 40,90
Robeco 96,30 96,80 ■>Rodamco 58,50 58,50
Rolinco 97,20 97,70
Rorento 69,60 69,60
StorkVMF 43,50 43,00 i
Unilever 169,70 167,70 i
Ver.BezitVNU 73,70 73,00
VolmacSoftw. 21,90 21,70 j
VOC 41,10 40,50
Wessanen 81,80 81,70
Wolters-Kluwer 63,00 62,20 j
Avondkoersen Amsterdam
ABN AMRO Hold. 41,40 (41,60)
Akzo 129,00-129,70(130,10)
Bührmann 39,30(39,50)
KLM 38,00-39,20 (39,40)
Kon.OUe 144,50-146,70(146,60)
Philips 33,20-33,60(33,60)
Unilever 165,00-167,90(167,70)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 51,00 50,80
ABNAmroHld.prf. 5,77 5,80
ACF-Holding 32,30 31,30 'AhrendGr.c 146,00 145,00 'AsdT>pt.Tr. 9,10 9,10 i
Asd Rubber 3,40 3,40 'AntVerff. 430,00 - 'Atag Holde 114,50 114,00 "Athlon Groep 42,00 41,50 "AthlonGroepnr.c 41,50 41,50 "Aut.lnd.R'dam 88,50 89,50 'BAM Groep 82,00 82,00 J
Batenburg 115,00 115,00 8
Beers 111,00 110,50 s
Begemann 134,00 134,00 ' l

Belindo 344,00 345,50
Berkei's P. 1,30 1,25
Blydenst.-Wlll. 34,00 34,30
Boer De,Kon. 204,00 204,00
BoerdeWinkelbedr. 79,70 80,00
Boskalis W. 23,10 23,50
Boskalis pr 25,40 26,00
BraatBeheer 35,50 34,50 a
Breevast 8,80 8,70
Burgman-H. 2900,00 2800,00 a
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1080,00 1075,00
CinduIntern. 143,00 a 143,00 a
Claimindo 340,00 e 340,00
ContentBeheer 22,00 21,80
Cred.LßN 31,00 31,00
Crown v.G.c 141,00 141,60
CSM 84,00 84,00
CSMnrc 84,50 84,20
DAF eert. 19,80 19,60
Delft Instrum. 20,60 20,60
Desseaux 38,40 38,00Dorp-Groep 39,50 39,90
DrakaHolding 23,50 23,50
Econosto 24,50 2410
EMBA 230,00
Erikshold. 67,70 68,50
Flexovit Int 67,50 67,00
Frans Maas c. 78,50 78,50
GammaHolding 94,60 94,60
Gammapref 5,70 5,70
Getronics 28,70 28,60Geveke 38,40 38,40
Giessen-deN. 116,00 114,00
Goudsmit 38,00 38,00
Grasso'sKon. 75,50 74,00 aGrolsch 183,00 183,50GTI-Holding 176,00 176,00
Hagemeyer 130,80 130,80
idemdiv'9l 128,80
HALTrust B 13,60 13,70
HALTrust Unit 13,60 13,60
H.B.G. 192,50 192,50 'Heineken Hld. 142,00 141,00
Hoek's Mach. 226,00 226,00
Holl.SeaS. 0,50 0,48
Holl. Kloos 420,50 420,50
HoopEff bk. 7,40 7,40
HunterD.pr. 2,35
IHCCaland 58,80 57,50
Kas-Ass. 34,50 34,50
Kempen & Co 9,00 9,20
kondorwessels 32,50 32,50
KBB 73,50 73,00
Kon. Sphinx 49,50 49,10
Koppelpoort H. 409,00 409,00
Krasnapolsky 210,00 205,00
[aandré & Gl. 46,70 46,40
Macintosh 40,00 39,00
UaxwellPetr.H. 115,50 115,50
Hedicopharma 15,50 15,60
HoearaEnim 1220,00 1205,00
atEnimOß-cert 15900,00 15800,00
Hooien Hold. 36,20 36,50
Hulderßosk. 55,00
Üultihouse 4,60 4,70
tJynbouwk. W. 365,00 363,50
-Jaefï 475.00

NAGRON 49,00 49,50NIB 563,00 565,00
NBM-Amstelland *9,70 9,40
NEDAP 377,00 377,00
NKFHolding 211,00 209,00
Ned.Part.Mij 50,00 50,20
Ned.Springst. 7050,00
Norit 27,70 27,50
Nutncülgb 144,00 142,50Nutricia vb 149,70 149,50
Nijv.tCate 91,00 91,20
Omnium Europe 10,00 b 10,00 bOrco Bank c. 70,10 e 70,50
OTRA 320,00 321,00
Palthe 60,00 59,80
PirelliTyre 22,60 22,90
Polynorm 123,50 123,00Porcel.Fles 149,50 149,00
Randstad 41,50 40,00 aRavast 32,00 32,00
Reesink 65,50 65,50
Samas Groep 42,00 42,00
Sarakreek 15,90 15.90
Schuitema 1800,00 1790,00 aSchuttersveld 50,00 50,70
Smit Intern. 48,00 46,00
Stßankiersc. 16,50 16,80
StadRotterdam c 39,50 39,70
TelegraafDe 81,00 82,00TextielgrTwente 86,00 86,00
TulipComp. 20,00 19,50
Tw.Kabel Hold 125,00 125,50
Übbink 68,00 68,00
UnionFiets. 66,00 65.50Un.Dutch Group 3,30 3,30
Ver.Glas 430,00 430,00
Verto 37,00 36,10
VolkerStev. 64,00 63,50 aVredestein 14,50 14,50
VRG-Groep 42,50 41,10
WegenerTyl 230,00 235,00WestlnvestFortr 17,30 17,30
West Inv.F. wb. 119,00 119^00
Wolters Kluwer 250,00 246,00
Wyers 31,00 31,30

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.f. 76,00 75,50
ABN AmroAmericaF. 66,80 66,60ABN Amro Eur.F. 70,00 70,40
ABN AmroFar E.F. 55,50 55,40
ABN AmroL.F. 159,50 159,50ABN Amro Neth.F. 79,00 79,70 <ABNAmro Obl. 170,40 170,40 1Aegon Aand.f. 32,50 32,70
Aegon sav.plus 5,00 b 5,001ABN Beleg! 59,00 59,60
ALBEFO 50,70 50,70
AldollarßFs 25,90 25,90Alg.Fondsenb. 225,00 225,00
AllianceFd 10,50 10,50
Amba 45,30 45,80
AmroN.Am.F. 63,30 63,70
Amvabel 75,20 75,20 1
AsianTigersFd 57,50 58,20
AsianSelFund 51,20 51,70 .
Austro Hung.F. 4.00

BemcoAustr. 54,50 54,50
Bever Belegg. 3,35 3,35
CLNObl.Div.Fonds 105,40 105,40
CLNObLWaardef. 110,10 110,10
Delta Lloyd 41,50 41,30
DPAm.Gr.F. 32,50 33,00
Dp Energy.Res. 44,50
Eng-Hoïl.BT.l 10,00 10,00
EMF rentefonds 64,70 64,70
Envir.Gr.Fnd 52,00 52,00
Esmeralda part 35,00 34,50
Eur.Ass.Tr. 6,70 6,70
EMS.Gr.Fund 102,30 102,30
EGFlnvestm. 145,50 145,50
EMS.lnc.Fund 103,20 103,10
EMSOffsFund 101,00 100,90
EOE DuStlnF. 296,00 298,00
EurGrFund 53,50 54,00
Euro SpainFd 7,00
FarEastSelFund 56,00 56,00
Gim Global 51,40 50,80
Groeigarant 1,54 1,55
Holland Fund 70,50 70,70
Holl.Eur.Fund 47,00 48,00
Holl.Obl.Fonds 126,20 126,20
HoU.Pac.F. 105,90 104,00
Innovest 84,80 85,00
Interbonds ' 529,00 529,00
Intereffektsoo 33,00 33,00
Intereffektwt 134,10 128,00
Investa part 69,00 69,10
ISHimal.F.s 7,40
Jade Fonds 154,80 154,00
JapanFund 17,90 18,00
Jap.lnd.Alpha Fd 8200,00
Japan Rot. Fund yen 7000,00 . -Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F.s 5,00
MeesObl.Div.Fonds 113,60 113,60
Mexico Inc.F. 21,50
MX Int.Vent 7,00
Mondibel 75,20 75,20
Na'.Res.Fund 1270,00 1260,00
NedufoA 116,00 116,00
Nedufoß 109,00 110,00
NMB Dutch Fund 41,30 41,50
NMBGeldmF 53,50 53,51
NMB Global F. 45,60 45,20
NMBOblig.F. 34,90 35,00
NMB Rente F. 114,80 114,80
NMB Vast Goed 38,00 38,00
New AsiaFund 6,00
NomuraWani-und 1,15 b 1,20
Obam,Belegg. 236,00 237,50
OAMFRentef. 12,95 12,95
Pac.Dimens. 83,00 83,00
Pac.Prop.Sec.f. 31,10 31,70
Pierson Rente 110,60 110,60
Postb.Belegg.f. 55,80 55,80
Postb.Vermogensgroei 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.ln. 3,90
RG Divirent 51,30 51,30
Rentalentßel. 144,30 144,30
Rentotaal NV 34,60 34,50
RGElorente 111,70 111,70
RG SP Groen 53,70 53,50
RG SP Blauw 50,40 50,20
RG SP Geel 47,60 47,50

Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00
SchrodlntPropF 29,20 29,30
Sci/Tech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPacH. 225,00 229,00
Trans Eur.F. 76,90 77,40
Transpac.F.Yen 324,00 329,50
Uni-lnvest 21,00 21,00
Unicolnv.F. 76,50 75,80
Unifonds 31,40 31,00
VWN 64,70 64,90
Vast Ned 112,50 112,50
Venture F.N. I 10,00 10,00
VIB NV 63,20 63,50
VSB Mix Fund 51,40 50,90
VSB Rente F. 107,10 107,20
WBOInt. 69,00 68,50
Wereldhave NV 131,00 132,00
Yen ValueFund 83,40 83,10
ZOM Florida F $ 46,50 46,50

Parallelmarkt
Alanheri 30,30 30,30
ABF 103,00 104,00
Berghuizer 46,50 46,50
BesouwVanc. 59,00 59,00
Biogrondßel. 10,80 10,90
Comm.Obl.F.l 99,60 95,50 d
Comm.Obl.F.2 102,00 95,30 d
Comm.Obl.F.3 97,80 95,60 d
De Drie Electr. 12,80 13,20
DeltaLlVast 54,80 54,90
DeltaLl.dlr 63,60 63,70
DeltaLlEcu 59,70 59,60
DeltaLlMix 58,70 58,40
DeltaLlßente 56,10 56,10
Dico Intern. 83,00 83,50
DOCdata 6,50 6,70
D.T.O.T 46,00 46,00
Ehco-KLMKI. 40,00 40,00
E&LBelegg.l 65,50 66,00
E&LBelegg.2 71,70 71,90
E&LBelegg.3 104,80 104,80
E&LBelegg.4 75,60 75,70
E&LKapßenteFonds 101,40 101,40
Freeßec.Sh. 29,30 29,30
GaiaHedgel 115,00
Geld.Pap.c. 71,00 71,00
German City E. 50,50 49,50
GoudaVuurv c 80,00 80,00
Groenendijk 45,50 46,00
Grontmij 51,50 52,00
HCA Holding 47,00 47,00
Heivoet Holding 38,50 38,50
HesBeheer 38,00 37,80
Highl.Devel. 17,00 17,00
Homburg eert 1,25e 1,30 f
Interview Eur. 3,30 3,30
Kühne+Heitz 41,80 41,50
LCIComp.Gr. 6,10 6,10
Melle 527,00 526,00
Nedcon Groep 38,10 38,50
Nedschroef 87,50 88,00
NewaysElec. 6,70 6,20
NewEur.HtlsDM 20,50 20,50
NewtronHold 2,80 3.00

Pan Pacific 10,30 10,30
PieMed. 5,00 5,00
SimacTech. 12,20 12,30
Sligroßeh. 46,30 46,40
VHS Onr. Goed 3,10 3,10
Vilenzo 37,50 37,70
Welna 235,00 234,00
Wereldhave 4,50
Weweler 37,80 38,20
Wall Street
alhedsignal 40% 40%
amer.brands 40 39
amer.tel.tel 37 35%
amococorp 50'/s 49/2
asarco mc. 23% 23V4
bethl. steel 13'/a 12%
boeingco 45% 45%
can.pacific 17%
chevron 69*4 69V2

chiquita 41' A 40%
chrysler 12 11%
citicorp 11 . I°7/b
cons.edison 25Ve 24%
digit.equipm. 62% 61Vt
dupontnemours 45' A 44%
eastmankodak 47% 47%
exxon corp 58' A 59
ford motor 25% 25Va
gen.electric 68% 68'/a
gen. motors 32 31%
goodyear 48% 47
hewlett-pack. 46% 47%
int.bus.mach. 97' A 96' A
int.tel.tel. 54"/2 53%
kim airlines 20% 21%
mcdonnell 73' A 72%
merckco. '41% '38%
mobiloil 68Vs 67'/e
penn central 25% 24%
philips W* 18%
primerica 35% 34%
royal dutch 81% 81
sears roebuck 36lA 36Va
sfe-south.pac. 11% 10%
texacoinc. 62% 61%
united techn. 48% 47%
westinghouse 16V2 16'/e
whitman corp 12% 12%
woolworth 26% 26%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,755 1,875
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank(loo) 5,30 5,60
canad.dollar 1,540 1,560
deense kroon (100) 27,45 29,95
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,11 3,36
finse mark(100) 39,75 42,75
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
itaUire(10.000) 13,75 15,45
jap.yen (10.000) 135,00 141,00
ioeg.din.t/m 100 - -
noorsekroon (100) 27,15 29,65
oost.schill.uoo) 15,70 16,20

port.escudo(lOO) 1,17 1,35
spaanse pes.(100) 1,69 1,85
turksepond (100) 0,0290 0,0435
zweedse kr. (100) 29,30 3180
zwits.fr.(100) 124,50 129,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,80745-1,80995
antill.gulden 0,9955-1,0255
austr.dollar 1,4215-1,4315
belg.frank(loo) 5,4685-5,4735
canad.dollar 1,60225-1,60475
deense kroon (100) 28,980-29,030
duitsemark(100) 112,6550-112,7050
engelse pond 3,2405-3,2455
franse frank (100) 32,970-33,020
grieksedr.(lOO) 0,9430-1,0430
hongk.dollar(lOO) 23,0750-23,3250
ierse pond 3,0040-3,0140
ital.lire (10.000) 14,890-14940
jap.yen(10.000) 139,725-139,825
nwzeel.dollar 1,0187-1,0287
noorsekroon (100) 28,675-28,725
oostenr.sch.(lOO) 16,0030-16,0130
saudiar.ryal(loo) 48,0750-48,3250
spaanse pes.(100) 1,7795-1,7895
surin.gulden 0,9930-1,0330
zweedse kr. (100) 30,825-30,875
zwits.frank(lOO) 127,125-127,175
ecu. 2,2965-2,3015
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 195,60 194,10
idexcl.kon.olie 185,70 184,20
internationals 202,40 200,60
lokale ondernem. 189,90 188,60
idfinancieel 134,30 133,10
idniet-financ. 243,50 242,30
CBS-heibeleggingsindex(1983=100
algemeen 278,50 276,30
idexcl.kon.olie 249,60 247,70
internationals 300,40 297,60
lokaleondernem. 254,70 253,10
idfinancieel 197,90 196,00
id niet-financ. 309,10 307,50

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 90,60 90,00
internation 86,00 85,30
lokaal 91,10 90,50
fin.instell 89,90 89,00
niet-financ 91,50 91,00
industrie 101,60 100,60
transp/opsl 97,70 98,80

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,640-21,240, vorige
20,580-21,180,bewerkt 22,840 laten,vorige
22,780laten.
Zilver onbewerkt 195-265,vorige 195-265,
bewerkt 310laten, vorige 310 laten.

economie

Kosten zijn voor detaillisten te hoog

Winkeliers vertragen
elektronisch betalen

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Grootschalige en snelle invoering van elektro-
nisch betalen lijkt van de baan. Een groot aantal winkeliers
ziet geen heil meer in verder overleg met de banken. Gisteren
bevestigde de Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf
(FGB) een brief aan de banken te hebben gestuurd, waarin hij
zegt geen brood meer te zien in onderhandelingen.

Door deze stap van het FGB lijkt
het toch al zeer moeizaam verlopen-
de overleg over de invoering van
elektronisch betalen voorlopig ge-
heel stil te komen liggen. Onderne-
mersverenigingen, de banken en
consumentenorganisaties kibbelen

al lang, soms openlijk, over een sys-
teem voor betalen met pasjes en
pincode.

Knelpunt in deze discussies zijr
vooral de kosten die elektronisch
betalen met zich meebrengt. De on
dernemersorganisatie KNOV becij-
fert deze op 55 tot 60 cent per beta-
ling. Vooral levensmiddelenzaken
die veelal werken met een winst-
marge op de rekening van slechl
één procent, vinden dat veel tt
duur. DeRaad FGB wil met het ooé
hierop een lager tarief voor betalin
gen onder de 35 gulden.

BeaNet, de gezamenlijke onderne-
ming van de banken voor elektro-
nisch betalen, heeft al meer dan 7C
miljoen gulden gestoken in het op-
zetten van een net voor elektronisch
betalen. Het bedrijf wil binnen vijl
jaar 17.000 betaalautomaten in hee!
Nederland hebben aangesloten er
zo de kosten van het afrekenen te-
rugdringen van 3,50 gulden tot 21
cent per keer. Daar komt voor de
winkelier nog zon 20 cent PTT-kos-
ten bovenop, waardoor het tarief
zou concurreren met bijvoorbeeld
de 32 cent die contante betaling de
ondernemer kost.

Momenteel staan er zon 2000 be-
taalautomaten in Nederland, vooral
bij benzinestations. Gezien de kos-
ten van het elektronisch betalen
brengt een groot aantal pomphou-
ders de klant twee kwartjes in reke-
ning, in navolging van een advies
van de Bovag.

Eisen
De investeerders in VICO be-
schikken momenteel al over 18
procent van de aandelen Vrede-
stein. Met het staatsbelang erbij
zou VICO een meerderheidsbe-
lang krijgen van 63 procent. De

overname van de staatsaandelen
zou 31,6 miljoen gulden kosten.
Daarnaast investeert VICO 30
miljoen gulden in Vredestein.
Die eis is gesteld door de zitten-
de Vredestein-directie. De direc-
tie stapt op zodra de zaak be-
klonken is.

Mogelijk vallen de investeringen
in Vredestein hoger uit. De staat
heeft namelijk geëist dat VICO
ook een openbaar bod doet op de
resterende 37 procent van de
aandelen. VICO moet daarvoor
hetzelfde bedrag per aandeel,
vijftien gulden, betalen. De

koers van Vredestein schommelt
momenteelrond de 14,50 gulden-
Van Vemde: „De staat heeft ex-
pliciet geëist dat wij een bod
doen op de overige aandelen om
ongelijkheid tussen aandeelhou-
ders te voorkomen". VICO staat
echter niet te springen om de
resterende aandelen over te ne-
men. „Er is een grens aan de in-
vesteringen die je doet om een
bedrijf over te nemen", aldus
Van Vemde.

VICO heeft een bedrag van ruinl
twintig miljoen gulden geïnves-
teerd om de overige 1,6 miljoen
aandelen te verwerven. Wanneer
een deel van de aandeelhouders
niet wil verkopen aan VICOi
wordt dat geld in de toekomst
mogelijk gebruikt voor extra in-
vesteringen. „Dat staat nog niet
vast", aldus de VICO-directeur-
„Maar het is prettig om van die
reservering enkele miljoenen
achter de hand te houden, wan-
neer het bedrijfeen nieuwekapi-
taalinjectie nodig heeft".

Thorn-Emi mikt
op Virgin Music

LONDEN - De Britse platen-
maatschappij Thorn-Emi, die ar-
tiesten als Hammer, Tracy Chap-
man en Vanilla Ice onder haar
hoede heeft, heeft belangstelling
voor de overneming van de
eveneens Britse platenonderne-
ming Virgin Music Group, eigen-
dom van Richard Branson. Dit
heeft directeur James Fifield van
Emi Music bevestigd. Onderhan-
delingen zijn er nog niet ge-
voerd. Een woordvoerder van
Thorn-Emi sprak berichten te-
gen dat het gaat om een bedrag
van 550 miljoen dollar.

Volgens een woordvoerder van
Virgin is er geen sprake van een
overeenkomst. „Er zijn enkele

partijen geweest die ons hebben
benaderd, maar de afgelopen
twintig jaar hebben we ze alle-
maal de deur gewezen". Geruch-
ten over een eventuele verkoop
van Virgin circuleren al enige
maanden.
Virgin, dat vorig jaar popartiest
Janet Jackson bij Philips-doch-
ter Polygram weg kon kopen,
ontkent al langer dat het te koop
is. Volgens deskundigen in de
platenwereld is de hoogtevan de
overnemingsprijs het enige dat
de verkoop nog tegenhoudt.
Volgens onbevestigde geruchten

zou Branson zijn platenmaat-
schappij in eerste instantie voor
een miljard dollar hebben willell
verkopen, maar moest door het
slechte economische klimaat i"
Groot-Brittannië en de Verenig-
de Staten de prijs omlaag. Een
woordvoerster van Polygram
weigerde te antwoorden op de
vraag of Polygram interesse
heeft in Virgin Music.
Het concern Thorn-Emi, die ook
nog belangen in de verlichtings-
sector heeft en consumentene-
lektronicaverhuurt, zag de wins'
voor belasting in de eerste helft
van het lopende boekjaar dalen
van 96,2 miljoen pond sterling ('
311,6) tot 94,9 miljoen pond (>
307,4 miljoen).

Onderhandelingen
Vredestein moeizaam

Van onze redactie economie

VELP/ZURICH - De onderhan-
delingen over de overname van
het staatsaandelenbezit in ban-
denfabriek Vredestein door de
VICO-groep verlopen moeizaam.
Directeur A. van Vemde van VI-
CO Holding NY in Zurich ver-
wacht dat op z'n vroegst volgen-
de week een akkoord haalbaar
is. Dat komt mede doordat apar-
te onderhandelingen nodig zijn
met de directie van Vredestein.

VICO (Vredestein Investment
Company) werd enkele weken
geleden speciaal opgericht voor
het verwerven van de 45 procent
van de aandelen die de Neder-
landse overheid nu nog heeft in
Vredestein. Bij dat concern wer-
ken nog 2300 personeelsleden,
het merendeel in de autobanden-
fabriek in Enschede. Het hoofd-
kantoor is gevestigd in Velp.
Daarnaast zijn er vestigingen in
Renkum, Doetinchem, Raalte en
Maastricht.

De familie Van Doorne, grond-
legger van het DAF-concern, zou
via zijn beleggingsmaatschappij
VADÖ een van de belangrijkste
investeerders in VICO zijn. Di-
recteur Van Vemde weigert daar
echter op in te gaan. De inves-
teerders in VICO worden bin-
nenkort bekendgemaakt op een
persconferentie.
Die persconferentie kan echter
niet doorgaan zolang de drie par-
tijen (overheid, Vredestein en
VICO) nog geen formele over-
eenstemming hebben bereikt.
VICO verwachtte anderhalve
week geleden dat snel een ak-

koord zou kunnen worden geslo-
ten. „Maar de onderhandelingen
verlopen minder soepel dan ver-
wacht", aldus directeur Van
Vemde. „We moeten namelijk
met twee partijen onderhande-
len: de staat en Vredestein. Dat
zorgt voor veel onduidelijkheid".

Mogelijk duizenden banen weg

Onrust bij Daf
over afslanking

EINDHOVEN - De Industriebond
FNV en de Unie BLHP willen van
Daf opheldering over een op han-
den zijn reorganisatie. Dat blijkt uit
een in het bedrijf verspreid pamflet
van de vakorganisaties.
Eind september kondigde de Raad
van Bestuur volgens de bonden een
reorganisatie aan, zonder daar in-
houdelijk iets over mee te delen.
Sindsdien heeft de Raad van Be-
stuur daarover geen enkele mede-
delingmeer gedaan. Het is, aldus de
bonden, doodstil geworden.
De Industriebond FNV en de Unie
BLHP zijn het wachten nu beu en
hebben schriftelijk om opheldering
gevraagd. „Er bereiken ons allerlei
signalen uit het bedrijf dat er stu-
dies gaande zijn die moeten leiden
tot enorme kostenbesparingen.
Veel werknemers die niet direct be-
trokken zijn bij de kernactiviteiten
vrezen voor hun toekomst bij Daf',
aldus het pamflet.
Volgens een woordvoerder van Daf
worden de bonden geïnformeerd en
zal met hen overleg worden ge-
pleegd zodra de nu lopende studies
zijn afgerond. „We hebben op dit
moment nog niets te zeggen. Onze
intentie is deze kwestie procedureel
zo goed mogelijk af te werken", al-
dus de zegsman van Daf.
De bonden zijn het er mee eens dat

er iets moet gebeuren om. de vrac'j
wagenproducent weer gezond
maken. „Eenkoude saneringvan'
onderneming zonder dat de orga"
satie van het werk verbetert wijz*
we echter zonder meer af', al**.'
het pamflet. De bonden sluiten »{
uit dat er op korte termijn bij P
enkele duizenden arbeidsplaats'
verdwijnen, vooral in de vestigll
gen in Engeland.
Ook zyn de bonden bang dat P
veel afdelingen gaat verzelfstan"
gen. Dat zou ertoe kunnen leid*
dat voor veel werknemers mml*l*
gunstige arbeidsvoorwaarden g*^
gelden. De bonden willen wel m*
werken aan een reorganisatie m-*
gaan er daarbij van uit dat zoV^
mogelijk werkgelegenheid befco"
den blijft. Ook willen ze naast eV^tuele plannen van de Raad v'
Bestuur een „sociale maatlat" &.
gen. De bonden zijn bang dat 'Raad van Bestuur Daf op een J
panse leest wil schoeien. „Het,
niet verkeerd om van succesvol
bedrijven te leren.
Maar het is niet zo dat van Ned0,
landers Japanners gemaakt kun»?
worden. In Nederland gelden and
re arbeidsomstandigheden". BÜ "werken nu nog ruim 14.700 mens*3*
van wie een kleine 6.000 in Ned6"
land.

" Bij Nederlands grootste zuurkoolproducent, Gerrit Kramer & Zn. BV in Zuid-Schar-
woude, heerst momenteel topdrukte. Het bedrijf heeft zon 60 procent van de Nederlandse
markt in handen. De totale Nederlandse zuurkoolconsumptie is 17 tot 18 miljoen kilo per
jaar.

Woensdag 20 november 1991 "6

(ADVERTENTIE)

MAASTRICHT ROERMOND GEIEEN
043 - 250441 04750 - 19146 046 - 754638

Drukte in zuurkoolbedrijf
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Voor een bank zijn er verschillende manieren om een zie je steeds vaker de naam'Rabobank'op de gevel verschijnen,

internationaal netwerk op te zetten. Of je zet in alle landen In die gebieden worden we vooral gezien als de

eigen kantoren neer. Of je gaat daarnaast ook nog eens allianties specialist in food- en agribusiness.

aan met banken in die landen. In de USA behoren we (met Wells Fargo en Bank of

Wat Europa betreft heeft de Rabobank voor de tweede America) zelfs tot de leidende drie food- en agribusinessbanken.

manier gekozen. Nederland heeft immers zoveel buitenland en Terwijl ook in andere sectoren ons aandeel toeneemt,

zoveel exporteurs, dat red je nooit alleen met eigen kantoren. Het totaal aantal kantoren in het buitenland zit nu op 12.603.

Neem een land als Frankrijk. Wat kan een kantoor in Tot zover het buitenland. Ook in Nederland zelf

Parijs of Lyon u nu aan steun bieden als u in Gérardmer werken de Rabobanken aan de internationalisatie van het bedrijf.

(Vogezen) zaken moet doen? Hebt u dan niet meer aan een Bij de lokale Rabobank is de kennis en ervaring

kantoor in Gérardmer? beschikbaar om internationaal zaken te doen.

Onze strategie is dus om, naast het hebben van eigen De plaatselijke Rabobank kan u het volledige pakket

kantoren, intensief samen te werken met andere banken in buitenlandprodukten aanbieden, variërend van betalingsverkeer

Europa. In Frankrijk I tot bankgaranties,

bijvoorbeeld met van vreemde valuta-

grootste Franse bank. I h^hi HÉ^É HH HHH accreditieven en van

Dat houdt FA incassoregelineen tot

in, dat vin Frankrijk WM A m^ % kredietallocatie,

via de Rabobank [4flfe j Onze lokale

bij niet minder dan I expertise kan, als

8.923 Crédit Agricole kantoren, waaronder één in Gérardmer het nodig mocht blijken, altijd aangevuld worden door centraal

(Vogezen), terecht kunt. opgestelde buitenland-deskundigen.

Zo werken we in Engeland al samen met de Lloyds Bovendien hebben we een aantal specifieke buiten-

Bank (totaal 1.967 kantoren) en in Spanje met de Banco Popular landprodukten, zoals Quick Cheque Service, Export-incasso

(1.678 kantoren). en Export-garantie, die ervoor zorgen dat de exporteur snel zijn

Met banken in andere grote Europese landen wordt geld binnen heeft,

druk overlegd om tot eenzelfde hechte samenwerking te komen. Dit alles is niet zonder resultaat gebleven. Ons markt-

Zo ook in Duitsland, als aanvulling op de acht aandeel in het buitenlands betalingsverkeer is de afgelopen

eigen kantoren. Dat betekent voor u, dat u straks overal in Europa jaren verdubbeld. Ruim een kwart van de im- en exporteurs

ter plaatse kunt beschikken over onze diensten als leningen ziet ons nu als de belangrijkste partner op het gebied van

en kredieten, betalingsverkeer, wisseldiscontering, incasso van internationale dienstverlening,

vorderingen en handelsbemiddeling. Wij werken er aan om onze dienstverlening over de

Net als bij uw eigen Rabobank. Geen enkele andere wereld steeds verder uit te breiden. Met nieuwe kantoren.

Nederlandse bank kan u dit op een dergelijke schaal aanbieden. Met nieuwe allianties. Met nieuwe produkten. En vooral... met

Ondertussen groeit het aantal eigen Rabobank- nieuwe relaties,

vestigingen in het buitenland (nu 35) gestaag door. Maak eens een afspraak met de buitenlandspecialist

Ook buiten Europa, in de USA, in Latijns-Amerika, Azië, van de Rabobank. Hij helpt u graag verder. RflbobSllli S
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jipiccolo'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 een 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 Bedri'ven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal een woord in grotere letter (14-punts).
Minimumnoogte: 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 met
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 posi daags voor plaatsing

Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17 00 uur

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron CeöuLO Summo Scannei) ■-,-.-.'

Mededelingen

getuige gezocht
van het verkeersongeval

Zondagavond 3 nov. Rijks-
weg Nrd. Walramstr. Sittard.

Speciaal vanwege politie
optreden. Advocaat Meester
Cas v. Heugten 046-528899

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

Personeel gevraagd

6325 CL. huisnr. 32.
Tempo-Team Uitzendbureau

zoekt: _
Postbestellers m/v

Voor vakantiewerk in de kerstperiode. U begint 's ochtend
om circa 6.00 uur met het sorteren van de post. Daarna
gaat u de poststukken bestellen. U werkt van maandag tot
en met zaterdag. Leeftijd: vanaf 18 jaar. U bent bekend in
Geleen en omgeving en in het bezit van een stevige fiets.
Bent u bereid flink aan te pakken? Kom dan langs of bel
ons.

Informatie: 046 - 75 61 56, Marielle Schutgens
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1a

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt:

Sorteerders/inpakkers m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Geleen. U vouwt en
sorteert brieven en pakketten. U werkt in een klein team.
Bent u voor langere tijd beschikbaar en wilt u snel aan de
slag? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 046 - 75 61 56, Marielle Schutgens
GELEEN, RIJKSWEG ZUID 1a

046- - 51 42 22 Jeanette Vaessen
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Telefonist (e) M/V
Voor een relatie in Heerlen. U bent bereid in de avonduren
te werken. Deze baan is op part-time basis. Hebt u interes-

se?Kom dan langs of bel ons.
Informatie: 045 - 71 83 32, Marie-Cecile van den Nooit

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Besteller M/V
Voor een relatie in Kerkrade. Na een instructie-periode van
1 week, kunt u waarschijnlijk tot begin januari aan de slag.
Bent u in het bezit van een fiets en werkt u graag in de bui-
tenlucht? Dan is dit misschien de baan voor u! Kom langs

of bel ons.
Informatie: 045- 46 56 56, Tanja Beentjes. KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35

Adia Keser uitzendburo heeft per direct werk voor,
All-round medewerker M/V

Voor een autoshop in Heerlen. Je gaat na een gedegen in-
werkperiode zelfstandig auto-electronika verkopen en in-

stalleren. Wij zijn op zoek naar een kandidaat met een elek-
tronica-opleiding of Auto/Motorvoertuigentechniek op

MTS-niveau. Je bent rond de 20 jaar en vrij van militaire
verplichtingen. De werktijden zijn van dinsdag t/m zaterdag

tussen 09.00 tot 18.00 uur.
Schilders/timmerlieden

Voor een van de grootste (beurs) standbouwers van Euro-
pa. Het betreft banen op locatie waarbij je zon 1 a 2 weken
van huis bent. Wij zoeken ervaren kandidaten die voor een

lange tijd aan de slag kunnen.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Lynda Lemmens van onze vestiging in Heerlen of met een

van de andere vestigingen.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, tel 045-713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, tel. 045-463700

Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, tel. 045-231680
Streeperstraat 48, Landgraaf, tel. 045-326595.

ADIAKESER
UITZENDBURO

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-

.*« den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-

" terweg 77, Hoensbroek.
- Bouw- en ingenieursburo

Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-

' SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,

"_ Duits verzek. Soll. na telef.
afspraak 045-232100.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,-. garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.

APK-KEURMEESTER of
aankomend APK-keur-
meester. Auto Kleijnen,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
045-425555 vragen naar
dhr. Theo Kicken.
Nette part-time TAXI-
CHAUFFEUR gevr., leeft.
plm. 30 jr. Tel. 045-241491.
BARDAMES gevr. garantie
loon mog., vervoer gratis.
Telef. aanm. v.a. 14.00 uur
045-750924.
Gevr. part-time TAXI-
CHAUFFEURS dag-,
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. Tel. 045-252444

Porky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.
Bouwbedrijf Paro b.v., Heer-
lerbaan 52b, vraagt voor di-
verse werken OPPERLIE-
DEN, handlangers. Tel.
045-422524 of 045-257880
na 19.00 uur.
Gevraagd internat.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger. Frans Bei-
ten Transport BV, Galjoen-
weg 68, Maastricht. Tel.
043-631888.
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant. Tel.
045-222144.
Wolfs Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
045-214500. Na 13.00 uur.:
04499-4479. __
BEZORGERS gevr. v. och-
tendkrant voor Brunssum.
min, lft. 15 jr. 045-257974.
Gevr. STUDENT(E) voor het
sorteren van eieren, enige
uren per dag. 046-372180.
Charmante DAMES gevr.,
zeer goed loon. Tel. 043-
-612717, 18.00 tot 22.00 uur.

INTERIEURVERZORG-
STER gevr. 1 dag p.wk., 3-4
uur te Heerlen. 045-726213.
Schoonmaakorg. REITER
b.v., Lage Frontweg 24,
6219 PD Maastricht, tel.
043-215947, vraagt part-
time schoonmaaksters voor
namiddag- en avonduren
voor projecten in centrum
Heerlen. S.v.p. schriftelijk
aanmelden op bovenstaand
adres, t.a.v. Dhr. H. Goed-
makers.
Leerl. MASSEUSE gevr.
St. Gezond Lichaam. Telef.
soll. 045-352044.
SLAGERS-HALFWAS of
vroeg gepensioneerde gevr.
Tel. 045-251083.
Oudere dame in Centrum
Kerkrade zoekt GEZEL-
SCHAPSDAME van 18.00
tot 21.00 uur. Tel. na 18.00
uur 045-410623.
Landelijk Ochtendblad zkt.
BEZORGER(STER), voor
de wijk Kerkrade-Cen'rum,
bij voork. i.b.v. brommer en
tel. Verdiensten plm. ’60,-
-p/wk, distributeur d.u. R'dam
Tel. 045-728364.
Gevr. net WINKELMEISJE
voor Brood/Bankei-Bakkerij
Gorissen, Kloosterstr. 24,
Simpelveld. 045-441259.

Onr. goed te koop aangeb^gevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
**** 15 JAAR VASTE RENTE ****
KIES ANNUÏTEIT 8,9% of SPAARHYPOTHEEK 9,1%

met gemeente-garantie.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Het voordeel van 30 jaar ervaring

Stienstra Hypotheek-Service
**** 15 JAAR VASTE RENTE ****
KIES ANNUÏTEIT 8,9% of SPAARHYPOTHEEK 9,1%

met gemeente-garantie.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Het voordeel van 30 jaar ervaring

Stienstra Hypotheek-Service
Sittard, Industriestraat 35

Te koop of te huur.
Op handelsterrein gelegen bedrijfsobjekt, bestaande uit:
showroom/verkoopruimte met verhard terrein, alsmede
vrijstaand woonhuis met o.a. kantoor, kelder, hal, woon-
kamer, luxe keuken, 3 slaapkamers en fraaie badkamer.
Uitbreiding is mogelijk. Uitv. gegevens en koopprijs op
aanvraag. Tel. 046-510655.

Vochtige
Muren

Vraag gratis het boekje
VOCHTPROBLEMEN EN

DE BESTRIJDING

Door NICO LARDENOIJE
Beëd. vochtdeskundige.
043-436162 Maastricht

09-32-12452372 Riemst.
HUIZEN te koop gevraagd.
Geen Makelaars kosten.
Vrijblijvend prijsopgave.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.
WOONHUIZEN te koop ge-
vraagd tussen ’60.000, en
’160.000,-. Contante beta-
ling, snelle afwerking. Inl.
Schmidt financ. 046-750416

OG te huur
Laag seiz.: KAMER in Hotel,
centrum Valkenburg, va.

’ 125,- p.w. 04406-12125.
Centrum HOENSBROEK te
h. woonstudio best. uit: zit/
slpk., keukentje, douche,
toilet, centr. verw. Te bevr.
Nieuwstr. 10, Hoensbroek.
Tel. 045-211527.
Te huur FLAT nabij centrum
Hoensbroek. Tel. 045-
-211096.

Bedrijfsruimte

6164 XE, huisnr. 53.
GEMEUBILEERDE kanto-
ren tijdelijk of permanent
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro-
Busmess-Center 043-
-821500.

Woningruil
Ruilen: mooie eengezins-
woning, 3 slaapk., gr. zolder
v. en achtertuin tegen flat of
kleine woning in HOENS-
BROEK. Tel. 045-726971.

Speelgoed
T.k.a. voor de verzamelaars
SOLIDO-PRESTIGO model
auto's (metaal), div. model-
len p/s ’ 25,-. Inl. Dr. Calsstr
100, S.Berg-Landgraaf. Tel.
045-318693.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

bouwmat./machlnes
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
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
1e keus vuren BALKEN, te-
gen zeer concureerende
prijzen b.v.: 5x7 cm ’ 2,25
p/m; 5x15 cm ’4,50 p/m;
6x16 cm ’5,75 p/m; 7V2x
171/2 cm ’ 7,85 p/m. enz. Al-
les mcl. BTW! Houtzagerij
Windels, ind.terr. Bouwberg,
Brunssum. Tel. 045-270585

Reparaties

6413 GZ, huisnr. 7.
TV/video defect

Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie. 045-231340.

REPARATIE: huish. app.:
bel Toenbreker Wasauto-
maten, 045-325819, tev.
Miele-specialist.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Koelkast- en Diepvriesrepa-
ratie met garantie, geen
voorrijkosten. Jacques
TEBBEN koeltechniek Tel.
045-460471 na 19.00 uur
045-464782.

Hobby/Doe hetzelf

6371 CL, huisnr. 4.
BEHANGTAFEL 3 mtr.
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

. Je weet niet wat je ziet. Een

" SPOTJE op LD-TV. Info:
045-71996a

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Type-machines v.a. ’ 450,-; Kasregisters v.a ’ 750,-

Telefax v.a. ’ 1.495,-.
Prijzen excl. BTW. Eigen service-dienst.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Landbouw en Veeteelt

Uit voorraad leverbaar:
nieuw en gebr. HETE-
LUCHTKANONNEN met en
zonder thermostaat. Seko
hamermolen als nieuw op
aftakas. LMB J SPONS-
Evsden, 04409-3500.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’ 25- staat uw
huis, auto, enz. met FOTO
op LD-TV 719966.

Bedrijven/Transacties

■ HORECA BUREAU
NEDERLAND BV

Ter overname aangeboden:
Curacao N.A.

Restaurant met bar en terras aan de Caribische Zee, 3 mi-
nuten van het centrum. In zeer goede staat, bedrijfsklaar.
Hoge omzet!

Gastenprofiel: zakenmensen / cruisetoeristen.
Vraagprijs ’ 1.100.000,- k.k.

Voor meer informatie: Horeca Bureau Nederland 8.V.,
Postbus 3051, 6460 HB Kerkrade.

Telefoon: 045-427777. Telefax: 045-413521.
H.H. en winkeliers, voor
VUURWERKPAKKETTEN.
L. Rohan, Dr. Calsstr. 100,
6373 TA Landgraaf. Tel.
045-318693, fax 045-
-310848.

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

Auto's

APK!!! Rotte plekken??
Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.

Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.

Te koop
Opel Veetra 4 drs. 16i 1991
Volvo 440 DL 1989
Peugeot 205 D 1987
Renault 5 GTL 1986
Polo 1984
Porsche 944 1982
Porsche 911 1983

Auto Cüppers V.O.F.
Diergaardestr. Z SA, Maria Hoop. Tel. 04743-1546.

t/m 7 dcc. jÉlflMbte
P elke dag Ij «gg vindt

kans als Jfl WL tussen de
uuw JHBBPICCOLO'S.

Staan uw postcode en huisnummer tussen de
Piccolo's? Dan heeft u’ 10,-gewonnen. Van het

Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar
k gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u

ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs < il
Dagblad en een hoofdprijsvan PTT Post.

wT Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw
ï i postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan.

Elke dag vindt u 10 postcode/huisnummer
jp 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 het speciale Piccolo-nummer belt,
§ : uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; op zaterdag

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00uur
045 - 739384

IL 2. antwoord weet op een simpele vraag over de JÉ
rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:

LimburgsDagblad QyQ HM I §
De duidelijkekruit. J__ 'Il

Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor. van het Limburgs Dagblad te Heerlen. t

Wacht niet met
kopen wacht met

betalen!!!
Fiat Ritmo 60 1983
Opel Ascona 1984
Nissan Stanza 1983
Renault 5 TL 1985
Honda Accord 1.6 1984
Citroen BK Leader-uitv 1986
Nissan Micra automaat 1986
Austin Metro 1.3LS 1988
Citroen BK 14E 1987
Nissan Micra Trend-uitv 1987
Citroen AX 1100 1989
Opel Kadett 5-drs 1987
VW Golf 1.3 div. extra's 1987
Peugeot 309 met schuifdak 1988
Citroen BK 1.9 automaat 1987
Citroen BK 1.4 1989
Citroen BK 1600 1986
Mitsubishi Lancer 1988
Opel Kadett 1400i4-drs 1989
Citroen BK 1.6RE 1989
Citroen AX GTi 1990
Citroen BK 1.9 GTi 1988

' Citroen BK Turbo Diesel 1989
Citroen ZXreflex 1.4 1991
Citroen ZX Aura 1.6 1991
Citroen ZX Vulcane 1.9i 1991
CitroenKM Ambiance alu-wielen 1991

Uitstel van betaling, max. ’ 10.000,- tot juni 1992.

De grootste Citroen dealer van Zuid-Limburg.
De hoogste prijs

Voor uw auto
045-232357 ook 's avonds.

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

Te k. AUDI 100 CC, nw.
mod., bijna '83, 4-drs., apart
mooi, 2e eig. Heulenderstr.
31, Brunssum.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.

Nieuw
Auto-leasen

Ook voor particulieren,
mcl. verz. en belasting.

Tevens alle financieringen.
Tele-lease service.
04492-5616.

Huur niet duur
V.a. ’ 39,- p.d.

100km vrij mcl. BTW.
Wij sturen u graag

een prijslijst

"Auto
BASTIAANS
Spoorsingel 50, Heerlen.

Tel. 045-724141.

Autobedrijf
Jasper BV

Off. Peugeot dealer
Peugeot 205 1.4 Accent '89

Audi 80 2.0 E '90
Peugeot 205 1.1 Accent '87

Citroen AX 1.1 TRE'BB
Peugeot 205 1.4 XS'B9'9o

Citroen BK 1.4 RE '87
Peugeot 205 1.6 GTi '90

Citroen BK 1.9 TRD'B4-'B6
Peugeot 309 I.3GL prof '86

Ford Escort 1.6 CLD '87
Peugeot 309 1.3 GR '87-'B9

Ford Siërra 2.0 CL '89
Peugeot 309 1.4 XL '89-'9O
Mazda 323 1.5 Envoy '88

Peugeot 405 1.6 GL '88-'B9
Mazda 323 1.6Fcoupé '90
Peugeot 405 1.6 GRi '90

Fiat Tipo '89
Peugeot 405 1 9GRi Stw '90
Mitsubishi Galant 1.6 CL '88
Peugeot 405 1.9 GR aut. '89

Nissan Stanza 1.6 GL '85
Peugeot 405 1.9 SRi '89

Opel Kadett 1.3 HB'B3-'BB
Peugeot 505 2.2 GTi '87
Opel Kadett 1.8 sedan '88

Peugeot 505 V6autom. '88
Renault 21 GTD '88

Talbot Horizon I.3LS '83 '84
Rover 21389

Talbot Solara 1.6 SX '84
Volvo 360 2.0 '85 '87

Talbot Samba cabriolet '83
Volvo 240 GL autom. '84
DIT ALLES ALLEEN BIJ

Autobedrijf
Jasper b.v.

OFF. PEUGEOT DEALER
WINDRAAK29,

MUNSTERGELEEN.
TEL. 046-521944.

N \ -*** 3

Schelsberg 175, Heerlen
Marbella v.a. ’ 12.895,-
Marbella GLX demo'9o
Malaga 1.5 demo '91
Terra 1.3 diesel '90

Mercedes 190 D autom.
elec. schuifd. 11-'B6

Opel Kadett 1.3i3-dr.lo-'B9
Jeep CJ7 Renegate 6 cyl. s-

bak, airco, stuur- en rem-
bekr. '84

VW Golf 1.6 D 3-drs. 5-bak,
'81

Renault 11 TL 5-drs. '85
Fiat Ritmo 105 TC '83

VW Golf 1600 '87
Ford Siërra 1600 '86

@ 045-725507
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.

Automaat MINI-COOPER,
bwj. '84. Tel. 045-740829.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
FIAT Panda 45S '83
’3.200,-; Mitsubishi Tredia
'83 met LPG ’ 3.500,-, Opel
Kadett 12N '81 ’3.600,-;
Ford Escort 1100 L '81
’3.400,-; Taunus 1600 '81
’1.950,-; Mazda 323 '81
’3.500,-; Datsun Sunny '81

’ 2.950,-; Rekord Caravan
'79 ’1.250,-; Renault 18TS
'80 ’1.750,-. Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, tel. 045-311078.
Te k. BMW 318i, bwj.'B2, s-
versn., APK gek., ’5.750,-.
Tankstation Vossekuil,
045-714154
INKOOP goede auto's, cont,
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
Fiat TIPO, bwj. '88. Tel.
045-740829.
Fiat PANDA 45, 3-drs., bwj.
'83, APK 2-92, i.z.g.st.,

’ 3.500,-. Tel. 04454-2092.
Fiat RITMO 60 S, bwj. eind
'85, in absolute nw.st.,
’4.950,-. Tel. 045-218925.
Te k. mooie TAUNUS 16 L,
4-drs., APK 8-92, bwj. 10-
-'BO, ’ 1.400,-. 045-422610.
ESCORT Bravo 5-drs.,
schuifdak, '82, inruil mog.,
’4.250,-. Tel. 046-581649.

Te k. Ford ESCORT XR3,
bwj. '80, get. glas, schuif-
kanteldak, rood, ’ 5.850,-.
Tel. 04450-2913 na 17 u.
Ford ESCORT bwj. eind '80,
APK nov. '92, vraagpr.
’1.750,-. Bellen na 19.00
uur 045-413169.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
VW Golf 1300 Memphis '88;
Alfa 33 '86; VW Polo '86;
Fiat Uno 60 '89; Ford Tau-
nus '80; Toyota Tercel '82;
Opel Record 2.0 S autom.
'84; Opel Record 2.0 '85;
Renault 9 D '83; BMW 320 i
'86; BMW 323 i '83; BMW
316 '84; BMW 315 '83; Nis-
san Sunny Coupé '89; Hon-
da Accord '88; Porsche 924
'78; Suzuki Swift 1.3 GL '87;
Suzuki Alto '84; Suzuki Alto
autom. '83. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey
47-49, Geleen. Tel. 046-
-744944. Uw adres voor
APK-keuring. Alle auto rep.
Te k. Ford ESCORT '83 gas
’5.250,-; Fiat Ritmo '83

’ 3.500,-; Nissan Cherry
1300GL '83 ’3.750,-; Fiat
Panda '82 ’2.300,-; Ford
Taunus '81 ’ 1.900,-; BMW
18i '82 ’2.700,-; Lada Pol-
ski ’500,-. P. Nuystr. 157,
Heerlerheide. 06-52870500.
Wij bet. ’ 500,-/’ 20.000,-
-voor uw AUTO('S). Grat.
afh. 045-422217.
VW benzine MOTOR 1800
CC, bwj. '85, compl. voor

’ 500,-. 045-751387.
VW GOLF 1800 GTi, bwj.
'83, div. extra's, ’8.450,-,mr. event. 045-316940.
Weg. omst. witte Opel VEC-
TRA 2.0i4-drs., bwj. '89, i.z.
g.st. Beitelstr. 6, Heerlen.
Alfa GUILIETTA 2.0 '86,
duurste uitv., 15" velgen, m.
orig. houten stuur en pook,
el. ramen, metal.lak, centr.
deurvergr., etc. etc. t.e.a.b.
Akerstr. 111, Kerkrade-W.
MAZDA 323, 3-drs., 1300,
bwj. '82, APK, i.pr.st.,

’ 2.950,-. Tel. 045-726112.
MITSUBISHI Space-wagon
1.8 GLX, wit, bwj. 09-'B7,
km.st. 105.000, prijs
’20.000,-, na 18.00 uur
045-424520.
NISSAN Cherry, bwj. '84,
dies. pr.n.o.t.k. Papaverpln.
43 Kerkrade. 045 -419254.
Ford ESCORT RS 2000 '76,
APK 8-92, ’3.750,-. Inr.
motor mog. 045-244947.
Opel REKORD 1900, au-
tom., '82, oud model, schuif-
d, trekh., APK 5-2-92
’1.950,-. 045-323178.
KADETT 12 LS '87; Kadett
Sedan 1.3 LS '86; Kadett
Caravan 1.3 LS '87; Corsa
1.2 S '87; Corsa TR 1.3 '87
'83; Kadett 1.2 N coupé '77;
Kadett 1.2 S '83; Ford Es-
cort 1.6 L '82; Fiat Panda 34
'85. Automobielbedrijf Den-
neman Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Opel Kadett Sedan 1.7D '90
1e eig. ’19.750,-; Kadett
GLD 5-drs. '88 1e eig.
’15.750,-; Kadett Combi D/
16 i '85-'BB va. ’8.500,-;

Kadett/Cabrio '84/'9O va.
’6.500,-; Omega 2.0 i
Combi '88/'B9 1e eig. va.
’19.750,-; Omega 1.8 S/
2.0 i '87-'9O va. ’ 14.750,-;
Ascona Traveller '87 1e eig.
’10.750,-; Manta 2.2 iexcl.
uitv. ’9.750,-; Senator aut.
'85-'B9 va. ’ 14.750,-; VW
Passat 1.8 CL '89 1e eig.
’24.750,-; Golf D Memphis
'86-'B9 va. ’10.000,-; Golf
GTD '84 ’12.500,-; Golf
1.3/1.6 '86-'BB va.
’10.000,-; Golf aut. '86 1e
eig. ’12.500,-; Passat D
'84-'B6 va. ’7.000,-; Mer-
cedes 190 E '87 1e eig.
’28.500,-; 240 TD combi
aut. '82 ’12.500,-; 280 E
'81 ’6.250,-; BMW 520 i
aut. 12-'B9 1e eig.
’37.500,-; 520 i '86
’12.500,-; 525 E/520 i '84
va. ’8.750,-; 320 i '85
’15.000,-; 323 i '79-'B2 va.
’4.000,-; 316/318 i '84-'B6
va. ’8.500,-; Ford Siërra
2.0 i dohc m. '90 1e eig.
’21.500,-; Siërra GLD Se-
dan '85-'B9 ’7.500,-; Siërra
Sedan '84-'B9 va. ’7.500,-;
Siërra Combi '83-'BB va.
’6.000,-; Scorpio 2.0 GLi
'86-'B9 va. ’ 12.500,-; Scor-
pio 2.5 GL '87 ’3.500,-;
Siërra XR4i '86 1e eig.
’16.750,-; Fiesta 1.1 L '85-
-'B7 va. ’ 7.750,-; Audi 80 S
'88-'B9 va. ’21.000,-; 80 D
'88 ’21.000,-; 100 CS '83-
-'B5 va. ’6.000,-; Peugeot
309 GTi 1e eig. ’23.500,-;
405 GR '89 1e eig.
’21.500,-; 405 GR combi
1.9 '89 1e eig. ’25.500,-;
205 '85-'BB va. ’7.500-;
Renault 19 GTR '89 1e eig
’18.750,-; 21 GTL '88 1e
eig. ’14.000,-; 11 GTX '86
’8.000,-; 25 V 6aut. airco
'86 1e eig. ’4.500,-; 25
GTS/GTX '85-'B7 va
’7.500,-; Citroen BK 19 GTi
'88 1e eig. ’ 17.500,-; BK 19
D '87 1e eig. ’13.500,-; BK
19 D Break '87 1e eig.
’15.500,-; BK Palmares '88
1 eig. ’ 14.000,-; BK '84-'BB
va. ’5.000,-; CX 2.2 TRS
'87-'BB va. ’11.000,-; Fiat
Tipo '90 1e eig. ’17.750,-;
Panda Fire '88 1e eig.
’8.900,-; Uno 60 S '88 1
eig. ’ 10.750,-; Ritmo Silver
'87 1e eig. ’7.000,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’ 12.500,-;
Alfa 75 16/18/20 '86-'BB va.
’11.000,-; 33 1.5 '84
’6.000,-; Volvo 440 GLT/
Turbo '89 1e eig. va.
’21.500,-; 740 GLE '84-'BB
va. ’11.500,-; 245 GL
Combi '87 ’24.500,-; 340/
360 '83-'B7 va. ’2.500,-;
Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
eig. ’ 18.750,-; Integra aut.
'87 1e eig. ’14.750,-; Ac-
cord 2.0 '87-'BB ’ 12.000,-.
Tal van goedkope inruilau-
to's. Directe financiering
mog. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.

Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
Stall. ’2.450,-. 045-323178
KOOPJE! Moet weg Opel
ASCONA 1.6 S, bwj. '87, i.
z.g.st., ’8.750,-, mr. mog.
Tel. 045-318232.
MANTA 2.0 GTE, 5-bak,
veel extra's, '83, ruil omg.,
’6.950,-. Tel. 046-581649.
PEUGEOT 205, bwj. nov.
'85, kl. rood, 40.000 km, i.
nw.st., vr.pr. ’ 10.500,-. Tel.
045-427015, na 18.00 uur.
RENAULT 25 V 6inj. auto-
maat, bwj. 08-'BB, km.st.
39.000, kl. azurblauwmet.,
extra's; radio Renault, airco,
ABS, rundleren bekleding,
nieuwpr. ’ 95.000,- prijs

’ 42.500,-. Auto Kleijnen,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
045-425555. Theo Kicken U
weet wel waarom!!!
RENAULT 18, bwj. nov. '78,
vr.pr. ’1.150,-; LPG-inst.
merk Vialle, vr.pr. ’275,-.
Tel. 046-515346.
Seat FURA, bwj. '85,

’ 4.950,-. Tel. 045-740829.
SKODA type 120 L, bwj.
7-'B5, APK 9-92, 1e eig., i.
z.g. st., vr.pr. ’3.250,-. Tel.
04454-20"?.
TOYOTA Corolla, bwj. '81,
APK '92, ’2.100,-. Wilhel-
minastr. 56, Nieuwenhagen.
Te koop VW GOLF C 1100
'82, APK 10-92, i.g.st., pr.
’3.000,-. 045-314144.
Te koop zeer mooie VW
GOLF GL, 5-drs., diesel, s-
bak, '83. Bernhardstr. 12,
Munstergeleen.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Mazda 626 D Hatchback '88
1e eig. ’ 17.500,-; 626 GLX
'88-'B9 1e eig. va.
’16.500,-; 626 2.0 Coupé
'88 1e eig. ’ 19.000,-; 323
'85 ’ 7.500,-; Mitsubishi
Colt GLX '85 ’ 7.500,-; Nis-
san Bluebird '88-'B9 1e eig.
va. ’12.500,-; Bluebird 2.0
combi '85 ’7.000,-; Sunny
combi D '85 ’7.500,-; To-
yota Celica Liftback '85-'B7
va. ’8.500,-; Hyundai Stel-
lar/Pony '85 ’4.750,-; Dai-
hatsu Charade Turbo '86 1e
eig. ’8.500,-; Suzuki Jeep
1.3 ’7.250,-; Daimler van
den Plas '82 ’ 17.500,-;
Pontiac Fiero Sport '85
’19.500,-; CHevrolet Celi-
brity '85 ’8.500,-; Austin
Montego Fam. '86 ’ 8.500,-;
Porsche 924 '84 ’21.500,-;
944 aut. '84 ’32.500,-. Tal
van goedkope inruilauto's.
Directe financiering mog.
Han van SINT-MAAR-
TENSDIJK, Trichterweg 109
Brunssum. Tel. 045-229080
Math KOENEN biedt te koop
50 tot 100 auto's va. ’ 750,-
-tot ’ 10.000,-, mr., financ.
mog. Handelsweg 12, Sus-
teren. Tel. 04499-3398.
Te koop gevr. AUTO'S alle
bwj. met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Toyota Co-
rolla 1.3 DX 5-drs. '86; Ford
Siërra 2.3 D GL '83; Opel
Kadett 1.6 D '84; Toyota Co-
rolla 1.8 GL diesel '85; Eend
2CV6 '84; Mitsubishi Lancer
1.4 GL '82; Ford Escort XR3
'81; Toyota Tercel 1.3 KG
'84; Mercedes 240 D '83;
Nissan Cherry 1.3 L 12-'B2;
VW Golf GTi 5-bak sportw.
'82; Mazda 323 sedan '81;
Volvo 343 DLS 2.0 '81; Por-
sche 924 i. z.g.st. '76; BMW
318i'81; Toyota Corolla Lift-
back DX '81; Nissan Sunny
'83; Ford Escort 1.3 L '81;
Opel Manta CC 2.0Sautom.
'80; BMW 316 LPG '82; VW
Jetta 4-drs 1.6 S '80; Opel
Ascona 2.0 D '80; Volvo 66
GL '80 ’950,-. Inkoop, ver-
koop financiering, div. inrui-
lers. Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zaterdag 10.00-
-17.00 uur.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. Fiat PANDA 45 Fire,
m. '85, showroomstaat, APK
'92, radio/cassette, nw. ban-
den en uitlaat, ’4.250,-.
Tel. 045-413287.

SÉ* LVrafictt—
Proficia

Tot zaterdag'
De Artiestef'

LOVEN Heerlen i
aan zeer interessajj
sions: Mazda 626|
GLX 1.8 '88; Mazda ]
dan 2.0 GLX met $ ,
'88; Mazda 626 CO) ,
GLX 12 V, 8-10-
-mod.; Mazda 626 0>
GLX '88 div. optie'
km; Mazda 626 HBj
LPG '88; Mazda 6$
GLX met stuurbekr;
Mazda 626 HB 1.»
'85; Mazda 323 Sjj
LX '86; Mazda 323
1.5 GLX '86; Mazda
dan 1.5 GLX M
Mazda 323 F coflMazda 323 HB 1-3
torn. '87; Mazda 323
LX '87; Mazda 323!
GLX '88; Opel Co*
12S '85; Opel KadfJ'85/'B6; Opel Kade1!
'86/88; Ford Fiesta!
Ford Escort 1.3 L -JEscort 1.4 CL'B9; rj
ra 2.0 Laser '85; FoJJ
2.0 GL met LPG *JSiërra 1.6 Laser L]
Honda Civic 1.3L1
da Civic aut. '82/'B3JVlO Touring '86; W
Colt 1.5 GLX'B7;NfI
1.5GL'85; Peugeot 1
1.9 9-10-'B7; Peutf
GR 1.6 autom. mg
bekr. schuifdak -j
Volvo 340 GL '88; H
CL 1.6 '87 Diverse!
pc inruilauto's: Ma*!
HB 1.3 autom. '81 f]
Mazda 323 HB
’1.500,-; Ford Capjl

’ 3.500,-; Hyundai rj
’2.750,-. Eigen final
APK keuringsstatio"!
migerboord 401 '1
Tel. 045-722451. J
Bovag LEIJENAAPJcentrale biedt kwajjj
ruilauto's aan met Jj
rantiebewijs en v»|
keurd: Ford Siërra j
2.3 GL diesel '90; Fo]
ra Sedan 2.0 Gr"*j
excl.) '88; Ford Siërra.
2.0 GL '88; Ford Sj
Van LPG ’ 7.950,- \Siërra 2.0 Laser 5-0
Ford Escort 1.4
(zeer excl.) '89; Ford
1.6 Bravo 5-bak '86
CL 2x '86; Kadett h**L
2.0 GSi 130 PK W"
1.8 GSi '85; Kadett
'89; Kadett Sedan U
Kadett E keuze uit
Kadett HB 1.3 LS E^fr'88 en 2x '87; Kade"
1.2 LS en 1.3 LS'B7;
HB 1.2 S 5-drs./3-drs.
1.3 LS '86; Kadett &

1.6 S '83; Kadett 1e
Caravan 5-drs. '85;
Caravan 1.7 LS di*
Opel Rekord 2.0 S
'84; Ascona HB 1.6
1.6 Sedan L '85; OP
tra 1.6i GL '89; NisfNX 1.6, 3-drs. SLA
plm. 5.500 km, 7 mj
BMW 316 i zwart *Polo coupé 1.3 CL \
Golf 1.3iCL '90; VW
CL, LPG '85; Honda
drs. 1.5 GL '85; VOT
DL LPG '89 en 740 \
Opel Corsa HB 1.2 I
'87; Kadett HB 1i
’3.250,- '81; Kadett [i
N ’1.950,- '80; KW
GLS Sedan diesel 'B*.
ling ook in term. n*
een lening en zeer 5'
regeld. Rdr. Hoenf-
Hoensbroek. Info-lij",
212091, faxnr. 045-gij.
MINI Cooper type 10J'81, auto als nw., Ar1
7-92, pr. ’ 2.250/
045-426416.
Wij betalen ’ 50Ü,■ ’20.000,- voor uwj-
met vrijwaring. 045-4*?
Opel KADETT 12 A
bwj. eind '80, APK 1
Tel. 045-419749 J

Sloopauto's )— "IJ ''M IaMWIIiIM " ■■■■■■■■■ i—""^

6374 XE, huisnr. 6. J
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

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

Wij geven U de H&Q,prijs voor Uw auto, sl<a
schade-auto. 045-2gBj|
Te k. gevr. SCHADE']
en loopauto's, en y.
gebr. auto-onderdele^Wolters. Tel. 045-41J^

Bedrijfswage^
AUTOTRANSPORTÉ^Ford Cargo, bwj. '83 J 1
back voor 2 auto'51
045-4258.'.8 A

Auto onderdelen en accessoires.

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242. Jl

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.

Ink. verk. goede <Aj
AUTOBANDEN PaSfSi39, Heerlen. 045-22g°>)
Wat VERKOPEN? i
teer via: 045-71996M

(Brom)fietsen \
~ _-",

Te k. mooie VESPA Ciao
met sterwielen, kl. bl-wit,
met verz., vr.pr. ’775,-.
Ruiterstr. 8, Landgraaf.

Te k. zeer mooi Vespa
CIAO, met sterwielen, kl.
rood/wit met verz., vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-462771

Te k. HONDA MT
blauw/rood, bwj. 'S 6,

verzek. vr.pr. ’ 650." .
045-217062. ■
Te k. DERBY FDS, öflfi.z.g.st., ’1.350,-. Te1'315825. _^>H

VoorPiccolo's e

zie verder pagina
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Vrijwillig
'.Keirmerken worden op vrijwil-
lige aasis verleend. Een produ-
centbiedt zijn waar ter keuring
aan bij een organisatie die het
fner: verleent. Als de consument
in cfc winkel twee wasmachines
zietkvaarvan een met keurmerk,
hoult dat dus niet in dat de an-
den machine slechter is," aldusMat. de Vaan van de Consumen-
tenbond.
Deoond signaleert de laatste ja-
ren een wildgroei aan keurmer-
kei. Met name op milieugebied
netmt de stroom gestaag toe. „Je
zie door de bomen het bos bijna
nitt meer. Het lijkt wel of fabri-
katen de merknaam minder
beangrijk vinden dan alle goed-
kuringen. Toch is heel moeilijk
htt aantal keurmerken te beper-
kt.. Het blijft aan alle kanten
e<n vrijwillige zaak. Wij zien
neer in verplichte keuringen,
tin kan de consument echt ver-

gelijken. Wij doen dat met onze
vergelijkende warentesten. Dan
heeft de consument echt een
overzicht van wat er te koop is."
En dat maakt keurmerken in fei-
te overbodig vindt de bond,
maar zegt dat liever niet hardop.

Ceen garantie
Een Nederlands keurmerk geeft
namelijk geen enkele garantie
dat het produkt goed is, zegt dr
Peter Kauffman van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. „Een
keurmerk is een economische
term, geen juridische.De Neder-
landse consument kan er geen
rechten aan ontlenen. Een keur-
merk zegt alleen dat de fabrikant
een produkt ter keuring ergens
heeft aangeboden dat aan de
daar gestelde eisen voldoet."
Die relatieve vrijblijvendheid is
volgens Kauffman de reden dat
organisaties vrij makkelijk be-
sluiten een eigen keurmerk in te
stellen. „Als keuringsinstanties,
net als in de Verenigde Staten,
ook aansprakelijk kunnen wor-
den gesteld als er problemen
ontstaan met een goedgekeurd
produkt, laten ze het wel uit hun
hoofd om zo maar met een nieuw
keurmerk te komen."

Nu kan iedereen in Nederland
relatief eenvoudig een eigen
keurmerk beginnen. De over-

heid zag dat ook in en richtte
vervolgens de Raad voor de Cer-
tificatie op. Die scheidt het kaf
van het koren. Serieuze keur-
merken laten zich, wederom vrij-
willig, door de raad controleren.
Zo worden inmiddels dertig
keurmerken in de gaten gehou-
den. Belangrijk criterium daarbij
is dat de keurmerk-instanties on-
afhankelijk zijn, vastgestelde
normen hanteren en sancties
kunnen instellen als producen-
ten de afspraken niet nakomen.

Advertentie-truc
Het is echter niet verplicht je
door de raad te laten controle-
ren. Dus blijven er ook niet-
gecontroleerde keurmerken op
de markt. Zo was enkele jaren
geleden de organisatie 'Best
shops in town' actief. Winkeliers
konden zich tegen betaling het
keurmerk 'de beste winkel van
de stad' aanmeten, maar een
echt kwaliteitskenmerk hield dat
niet in. Het was meer een adver-
tentie-truc.

De consument die nu al door de
bomen het bos niet meer ziet, zal
de komende jaren helemaal in de
warraken. Want er komt nog een
stroom keurmerken onze kant
op, zegt de heer Deken van de
Raad voor de Certificatie.

Buitenland
„Het aantal aanvragen dat bij
ons wordt ingediend, stijgt nog
steeds. Met name uit het buiten-
land komen de laatste tijd vra-
gen op ons af. Overkoepelende
organisaties in de Verenigde Sta-
ten, Japan, Nieuw-Zeeland en
India vragen ons om hun keur-
merk ook voor Nederland te la-
ten gelden."

dolf rogmans

Witlof, het bittere kruid
pit jaarmogen de telers zich be-
'oemen op een uitzonderlijk
■nooi ogende witlofproduktie.
De stevige, roomblanke struikjes
met hun goudgele bies zijn ver-
edelde nakomelingen van de
zogenaamde 'wilde' cichorei,waarover de 16e-eeuwse botani-
cus Rembertus Dodonaeus inzyn Cruydeboeck schreef.

Niet de culinaire, maar de ge-
neeskrachtige eigenschappen

het bittere kruid boeiden
hem; geelzucht, leververgroting,
Hcht en huiduitslag: het zijn
niaar enkele voorbeelden van
Wat witlof volgens hem kon ge-nezen. Anderzijds geloofden
ttenaissance-Italianen (14e
eeuw) dat tot poeder vennaald
witlofzaad de amoureuze belang-
stelling van een ongeïnteresseer-de partij - weer - kon opwekken.

""-e uitstekende laxerende envochtafdrijvende werking stond
°°k al vast, hoewel niemand de
toen wei Zeer bittere groentev°or 2ijn plezier at. Overigens
Werd aan die bittere smaak alveel eerder een sterke betekenis
toegekend: volgens de oudste
bijbelvertaling was witlof een

de 'bittere kruiden' die God
j*e Israëlieten beval te eten bij
net lam, tijdens de herdenkingaan de doortocht. De groente
Symboliseert alle doorstane ont-
beringen maar geldt tegelijker-
■■yd als waarschuwing tegen al te
grote zelfvoldaanheid.

" Ook dit jaar mogen witloftelers zich verheugen in een
goede oogst. Archieffoto: PETER ROOZEN

Veredeld
J-fet is nog maar de vraag of het
tegenwoordige witlof nog aan
vooral het laatste voldoet; door
veredelingstechnieken is smaaken kwaliteit er dermate op voor-
«-nt gegaan dat het bepaald geen
°Pgaaf is er van te moeten eten!Integendeel, wij Nederlanders
blijken er, met ons consumptie-
gemiddelde van 4 kilo per per-

soon per jaar, graag en veel van
te mogen smikkelen.
'Brussels lof met ham en kaas' is
nog altijd het meest toegepaste
recept. Of dit recept ook daad-
werkelijk uit Brussel afkomstig

is, staat niet vast, het kan even
goed Leuven of Mechelen ge-
weest zijn. Het oudste teeltcen-
trum van de groente is namelijk
gelegen in de driehoek Brussel-
Leuven-Mechelen.

Winterpompoen, de gele reus
pompoenen behoren, evenals augurken, courget-
tes en meloenen tot de familie van de komkom-
*nerachtigen. Pompoenen zijn er in uiteenlopendevormen en maten. De pompoen zoals die in het
verhaal van Assepoester voorkomt is de zogenaam-
de winterpompoen. Hij wordt geïmporteerd uit
*Yuid- en Midden-Amerika, Frankrijk en enkele an-
dere landen maar wordt ook wel in eigen land ge-
beld. In Duitsland, Oostenrijk, Polen en andereUosteuropese landen wordt de pompoen veel meer
Segeten dan bij ons.Ue reuzenpompoen is een winterpompoen die
voornamelijk in de herfst en begin van de winter
verkrijgbaar is. Ze worden meestal geplukt als ze
n°g niet helemaal rijp zijn. De reuzenpompoen of
gele reus kan een gewicht van zon 10-40kilo be-
reiken. Het vruchtvlees is oranje van kleur en vrij
neutraalvan smaak. De smaakwordt flauwer naar-
mate de groentegroter is.

Door de neutrale smaak kun jeer van allesaan toe-
voegen. De gave vruchten zijn zeer lang (enkele
maanden) houdbaar op een koele, donkereen goed
geventileerde plaats. Is de pompoen aangesneden,
verwijder dan de pitten en de zaadlijsten, deze zijn
erg bederfelijk. Bewaard in de koelkast is zon stuk
circa twee dagen houdbaar.
Pompoenen moeten voor consumptie worden ge-
schild en kunnen niet rauw worden gegeten. Snijd
de pompoen eerst in makkelijk hanteerbare stuk-
ken. Het schillen gaat dan een stuk eenvoudiger.

De vrucht kan daarna in schijven, blokjes ofrepen
worden gesneden en vervolgens naar keuze 20 mi-
nuten worden gekookt of gestoofd. Pompoen is
ook geschikt voor de bereiding van compote, zoet-
zuur en piccalilly. Pompoenen leveren vooral vita-
mines, mineralen en voedingsvezel.

consument

Consumentenbond voor verplichte keuringen

Wildgroei keurmerken
werkt verwarrend

Een guldm kun jemaar één keer uitgeven. De consument
wil dus z-'ker weten dat hij iets goeds koopt voor zijn duur
verdiende centen. En daar hebben industrie en consumen-
tenorgarisaties wat op gevonden: het keurmerk. Een
beeldmtrk dat aangeeft dat een produkt is goedgekeurd.
Er zijn inmiddels dertig verschillende, officieel goedge-
keurde -ceurmerken in ons land en het aantal blijft groeien.
Want hit blijkt heel makkelijk om een eigen keurmerk te
beginnen. En koopt de consument een goedgekeurd pro-
dukt, ian wil dat helemaal niet zeggen dat hij het beste
voor da laagste prijs heeft gekocht.

Het ElO-keurmerk, het Groen-
zegel, let Goedmerk, deKEMA-keur ei mogelijk binnenkort het
Werelcwinkel-keurmerk. Een
greep jit de meer dan dertig er-,
kendekeurmerken die ons land
riJk is De verpakking van pro-
duktei is bijna te klein om alle
goedleuringen erop af te druk-ken. 3e waarde van een keur-
merk is echter zeer beperkt en
geeft weinig duidelijkheid,
meert de Consumentenbond.

Bedrijven al in januari op pad voor Sinterklaas

'Inkoop van speelgoed
vereist creativiteit'

Met de bladeren in de herfst vallen tegenwoordig ook de
speelgoedfolders door de brievenbus. De consument met
kooplustige kinderen wordt al vroeg geconfronteerd met
de Sint. Hoewel, vroeg? Voor de speelgoedbranche begint
vijf december al ergens in januari, wanneer de inkopers op
pad gaan. De folders zijn rond Pasen aan de beurt. De
schatkamer van Sint-Nicolaas en de economische werke-
lijkheid: een kijkje achter de magazijnen vol trends en
omzet-toppers.

De kenner van de markt, de heer
R. Cornelissens, leunt eens ach-
terover en relativeert: „Voor dé
ouders zal dat best vervelend
zijn dat die folders al in oktober
in de bus vallen, ja. Kinderen
zien zon catalogus en willen het
liefst onmiddellijk naar de speel-
goedwinkel. Maar wij zien onze
brochure niet meer als Sinter-
klaasfolder. Voor ons is het een
naslagwerk voor een heel jaar.
De verspreiding ervan vindt
plaats aan het einde van het jaar.
Natuurlijk, zou ik haast zeggen."

Cornelissens is algemeen direc-
teur van Intertoys in Gouda,
marktleider in een branche die
vorig jaar goed was voor een om-
zet tussen de 950 miljoen en 1,1
miljard gulden. En dan gaat het
nog maar om een schatting. In-
tertoys bestaat nu vijftien jaaren
exploiteert nu zelf veertig win-
kels. Daarnaast zijn er nog 112
franchise-nemers door het hele
land die zelfstandig opereren on-
der de vlag van de Goudse
speelgoedgigant.

" Na het zien van
een nieuwe
catalogus willen
kinderen het
liefst zo snel
mogelijknaar de
speelgoedwinkel.
Bijvoorbeeld voor
een spelcomputer of
audio-apparatuur.

Beurzen
Voor de twaalf medewerkers van
de afdeling inkoop begint het
feest van de Sint kort na het vo-
rige. In januari en februari wor-
den de grote beurzen bezocht.
Ook Cornelissens zelf gaat dan
mee op pad. „De februari-beurs
in Neurenberg is traditioneel de
belangrijkste. Een prachtige
beurs om te bezoeken. Verder
heb je in Europa de beurzenvan
Parijs, Milaan en Valencia. En
natuurlijk de Hongkong-toy-fair.
Die wordt steeds belangrijker. Je
bezoekt ze wel allemaal. Onze
mensen zijn het hele jaar op
pad."

De vroege inkoop wordt gevolgd
door de produktie van de catalo-
gus, rond Pasen. Een team van
drie personen, ondersteund door
een reclamebureau, heeft er
maanden werk aan. Trots laat
Cornelissens het pakket van 120
of meer pagina's op tafel vallen.
„En dat in vier miljoen huishou-
dens. Deur-aan-deur." Een mil-
joeneninvestering,aldus de plots
zuinig kijkende directeur.

Het Verre Oosten wordt steeds
belangrijker voor de speelgoed-
branche. Ruwweg 25 procent
van de speeltjes komt tegen-
woordig uit lage-lonen-landen
als Hongkong, China en Korea.
„En dan gaat het echt niet alleen
om minderwaardig speelgoed.
Goed materiaal. Merkproduk-
ten."

Cornelissens heeft zijn inkoop
tegenwoordig onderverdeeld in
drie afdelingen, waaronder een
aparte afdeling voor het Verre
Oosten. „Hoewel ook het Oost-
blok sterk in opkomst is als pro-
ducent. Met name van de mer-
kloze artikelen." "
Keurig
Een bezoek aan een speelgoed-
beurs moet een kleine sensatie
zijn. Heren en dames in keurige
kleding die beroepsmatig speel-
goedjes uitproberen. Cornelis-
sens: „Waarom ook niet. Het is je
vak. Het zal best opmerkelijk
zijn dat volwassenen zo volwas-
sen bezig zijn met speelgoed,
maar dat is ook de charme van
ons vak. Creatief op zoek naar
nieuwe produkten. En tegelijker-
tijd toch werken volgens je
koopmansgeest."

Nieuwe produkten, het goed en
kwaad van de speelgoedbranche.
De directeur gaat er eens goed
voor zitten. Wat zijn nu de mis-
sers geweest van de afgelopen
jaren? „Ghostbusters," klinkt het
resoluut. „Je had een film over
die poppetjes en een hele merc-
handising er rondom heen. Een
gigantisch succes in Engeland."

Toen de rage daar was uitge-
woed kwamen de Ghostbusters
naar Nederland. „Hele winkels
vol. En toch sloeg het niet aan.
Uiteindelijk raakten we het wel
kwijt in de uitverkoop. Het heeft
evengoed veel geld gekost." Vol-
gens Cornelissens een bewijs dat
de consument, ook de heel jeug-
dige, wel degelijk kritisch is.

De grote trend voor dit jaar is de
spelcomputer. Een trend diezich
doorzet. Maar meer nog dan vori-
ge jaren zijn de Sega's, Ninten-
do's en Atari's toegespitst op het
hele gezin. „Dat moet ook wel
met die prijs. Het is geen goed-
koop materiaal. Rond de twee-
honderd gulden.Daarvoor heb je
wel een apparaat waarmee jevia
het beeldscherm, de televisie in
de meeste gevallen, prachtige
spelen kunt doen."

Televisie
Vijftig procent van de omzet in
de speelgoedwinkel wordt ge-
dragen door de merkprodukten,
zoals Lego. De Deense blokjes
blijven populair. Tien procent
van de omzet bestaat uit Lego.
Waaruit die populariteit te ver-
klaren is? Cornelissens: „De
naam doet veel. Voor veel ande-

re merknamen is de reclame van
belang. Zeker nu RTL4vroeg op
de middag uitzendt."

Daarnaast blijven het vertrouw-
de autootje en de obligatepop in
trek. Cornelissens: „Maar u
moest eens weten hoe de pop-
penmarkt zich heeft ontwikkeld.
Poppen diepraten, koekjes eten,
boertjes laten. Als het daar op
aankomt, is niets meer zoals
vroeger

Cornelissens heeft er hoge ver-
wachtingen van, dit jaar. Of hij
niet bang is voor het risico van
een verkeerde inkoop? Hij
schudt zijn hoofd: „Nee, je be-
schikt natuurlijk altijd over je
'Fingerspitzengefühl', onont-
beerlijk in deze branche. En een
goede inkoper neemt natuurlijk
altijd risico's. Aan inkopers zon-
der lef heb je niets. Ik zal een
inkoper nooit iets verwijten,
wanneer we met een onverkoop-
bare partij zitten. Als je dat zou
doen, zou je eigenlijk niet in de
handel moeten stappen."

ton van lierop

Indonesische
keuken erg
gevarieerd

Doordat Indonesië vele
eeuwen door Nederland
werd gekoloniseerd, is In-
disch eten vooral bij Ne-
derlanders al heel lang
populair. Pas de laatste ja-
ren komt men ook elders
tot het inzicht dat de Indo-
nesische keuken een van
de grote keukens van de
wereld is. Een keuken van
een enorme verscheiden-
heid, maar met een duide-
lijk herkenbaar karakter.

Het 13.667 eilanden tellende
Indonesië kent grote regionale
verschillen onder de meer dan
300 etnische groepen waaruit
de bevolking van circa 180 mil-
joen mensen bestaat. De natio-
nale wapenspreuk luidt 'Bhin-
neka Tunggal Ika', ofwel
Eenheid in Verscheidenheid.

Die verscheidenheid weerspie-
gelt zich eveneens in de eetge-
woonten.

Op het hoofdeiland Java, waar
de Indonesische keuken zijn
hoogtepunt bereikt heeft, zijn
de gerechten gewoonlijk niet
zo scherp. In het westelijk deel
van het eiland overheerst het
zuur in de smaak, in het mid-
den het zoet en oostelijk op
Java wordt alles wat meer 'pe-
dis' (heter). Op sommige eilan-
den is vis heel belangrijk, op
andere komt het nauwelijks op
tafel.

De godsdienst speelt daarnaast
een belangrijkerol bij de eetge-
woonten van de Indonesiërs.
De islam verbiedt het eten van
varkensvlees maar op Bali,
waar het Hindoeisme over-
heerst, worden juist erg veel
varkensvleesgerechten bereid.

Ondanks al die regionale ver-
schillen is het rijke aroma een
gemeenschappelijk kenmerk
van alle Indonesische gerech-
ten. Ze hebben bovendien een
zeer geschakeerde, uiterst ver-
rassende smaak. Dat alles
wordt bereikt door een subtie-
le combinatie van kruiden,
specerijen en aromatische wor-
tels. Bovendien zijn de gerech-
ten vaak met kokosmelk of
tamarindesap bereid. Het is
dan ook geen goede gewoonte
om aan tafel erg veel sambal
aan Indonesische gerechten
toe te voegen. Daardoor gaat
veel verloren van wat de kok
bedoelde.

Rijst is het dagelijks hoofd-
voedsel in Indonesië. Daarbij
eet men, afhankelijk van de
welstand en de honger nog één
of twee gerechten waarin vlees
en groentenverwerkt zijn. Dik-
wijls geldt de regel: hoe meer
eters, hoe meer gerechten.

Ter gelegenheid van feestelijke
gebeurtenissen zoals huwelijk
of geboorte werd en wordt een
feest- en offermaaltijd gegeven,
een 'selamatan'. Daar bedient
een groot gezelschap zich van
een overvloed aan gerechten
die van heinde en ver worden
aangevoerd. In de koloniale
tijd hebben de Nederlanders
dit feestmaal bewerkt tot wat
tegenwoordig wereldwijd be-
kend staat als 'rijsttafel'.

(ADVERTENTIE)
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Duitsland 1
08.55 ich will nichts horen. Tsjechi-

sche speelfilm voor de jeugd uit 1978
van Ota Koval.

10.15 Die realen Utopien des Hiero-
nymus Bosch.

10.45 Ein Bild von Tadesse. Repor-
tage over een Ethiopische jongen.

11.15 "" Missa da Requiem, Verdi.
Uitgevoerd door het Edingburgh Fes-
tival Choir en het London Symphony
Orchestra 0.1.v. Claudio Abbado.

12.50 Die grosse Kaseverschwö-
rüng. Tekenfilm.

13.40 Ich liebe das Leben. Portret
van Wulf Teja Richter.

15.10 Tagesschau.
15.15 «Ave Maria. Duitse speelfilm

uit 1936 van Johannes Riemann.
16.40 Kunst, Kommerz und Klungel.

De 25eKeulse kunstmarkt.
17.25 "" An hellen Tagen... Trutz

Nachtigall, werken van de 17e eeuw-
se componist Friedrich Spee von
Langenfeld.

18.10 Sportschau.
19.00 (TT) Wunder der Erde. Natuur-

documentaire.
19.45 Kehrt urn. Overdenking t.g.v.

de boete- en biddag.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Gefahrliche Züge. Tv-film van

Richard Dembo.
21.54 Tagesthemen-Telegramm.
21.55 ARD-Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen, actualiteiten.
23.00 Nachschlag. Satire met Ri-

chard Rogier.
23.05 "" Boulevard Bio.
00.00 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Schönheit kermt kei-
rte Grenzen. Met: Torn Selleck, John
Hillerman, Roger E. Mosley. Barbara
Terranova is naar Hawaii gekomen
om daar te trouwen met haar vriend
Roger. Als Roger niet komt opdagen,
roept ze de hulp in van Magnum die
vergeefs naar de bruidegom in spé
op zoek gaat. Omdat Barbara geen
geld heeft, biedt ze Magnum aan om
hem trainen voor de sterke man-com-
«"etitie.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Novembertage
auf Sylt: zwischen Keitum und Kam-
pen.

Duitsland 2
08.50 Programma-overzicht.
08.52 "" Georg Friedrich Handel:

Der Messias. In de bewerking van
W. A. Mozart.

11.15 Alleen. Reportage.
11.45 heute.
11.50 Reineke Fuchs. Tekenfilm.
13.05 Schenk mir ein Buch.Kinder-

boekenrubriek.
13.50 «Der Krieg der Knöpfe. Fran-

se speelfilm uit 1961 van Yves Ro-
bert.

15.15 Bilder aus Europa. Impressies
uit verschillende Europese landen
over hetzelfde onderwerp.

16.00 heute.
16.05 Reinhold Messner - Wege zur

Heimat. Auf Klettertour in Südtirol.
16.55 Der Landarzt. Serie. Afl. Post

aus Kanada. Armemarie Mattiesen
zou full-time in school aangesteld
kunnen worden. Meer uren dus maar
minder tijd voor haar gezin. De wedu-
we Kuhn maakt zich zorgen over
haar zoon, die reeds lang dood is.

17.50 Furcht ist nicht in der Liebe.
18.05 Doppelpunkt. Discussiepro-

gramma.
18.48 "" Lotto am Mittwoch. Lotto-

trekking.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.15 Kennzeichen D. Reportages.
19.45 ZDF Sport extra. Voetbal: EK

kwalificatiewedstrijd tussen België en
Duitsland vanuit het Anderlecht-sta-
dion in Brussel. Commentaar: Marcel
Reif. (In de pauze ca. 20.45 heute.)

22.00 Solange sic es heimlich tun.
Documentaire over een jonge pries-
ter in opleiding die homosexueel is en
daardoor wordt gedwongen zijn roe-
ping op te geven.

22.30 "" Jesus von Montreal. Cana-
dees/Franse speelfilm uit 1989 van
Denys Arcand. Met: Lothaire Bluteau,
Catherine Wilkening, Johanne-Marie
Tremblay e.a. De jonge, getalenteer-
de toneelspeler Daniel Coulombe
krijgt van depastoor de kans het jaar-
lijks in zijn kerk op te voeren passie-
spel te moderniseren. Enthousiast
gaat Daniel aan de slag. Over het re-
sultaat zijn de meningen echter ver-
deeld.

00.25 heute.

TV FILMS VIDEO

Duitsland 2
13.50 La guerre des boutons. Film
van Yves Robert uit 1961 over de
rivaliteit tussen scholieren uit twee
iJlattelandsdorpen. Een liefdadig-
heidsactie loopt volledig uit de
èand. Met Jean Richard, Yvette
Etrevant.

" John Wayne en Katherine Hepburn in 'Rooster Cog-
burn'. (Nederland 1 - 20.28 uur).

Nederland 2
14.15 The Stratton story. Baseball-
speler verliest een been maar gaat
door! Het verhaal is nog waar ge-
beurd ook. In 1949 gemaakt door
Sam Wood, met James Stewart en
June Allyson.

Duitsland 1
15.15 Ave Maria. Draak van
Johannes Riemann uit 1936, maar
wel met Benjamino Gigli als een
zanger die veel leed te verduren
fieert. Misschien alleen het geluid
van de televisie aanzetten.

Duitsland 1
20.15 la diagonale du fou. Drama
over een wereldkampioenschap
schaalj-jiat herinnert aan de schan-

dalen tussen Karpov en Kortsnoi.
De wereldkampioen is een Rus. Na
het kampioenschap stort deze, die'
doping heeft gehad, in elkaar. In
1984 gemaakt door Richard Dem-
bo, met Michel Piccoli, Alexandre
Arbatt.

Nederland 1
20.28 Rooster Cogburn. Bejaarde
John Wayne en Katherine Hepburn
mogen elkaar nog een keer de loef
afsteken onder regie van Stuart
Miller. Hij is marshall, zij de dochter

van een vermoorde predikant. Sa-
men gaan ze achter de daders aan.
Pittige dialogen en charmant. Uit
1975.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.15 ■ The Stratton story. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1949 van Sam
Wood naar het waargebeurde ver-
haal van Monty Stratton. Met: James
Stewart, June Allison, Frank Morgan
e.a. Honkballer Monty Stratton ver-
liest tijdens een tragisch ongeluk een
been. Met een kunstbeen vecht hij
zich terug in de competitie.

16.00 "" Journaal.
16.08 Bekijk het maar. Met: Tik Tak;

Bereboot, serie. Afl.: Piet Piraat (4);
Bassie en Adriaan, serie. Afl.: Op
zoek naar de schat. Herh.; Avonturen
van de zwarte hengst, serie. Afl.: De
zwaargewicht.

17.12 Santa Barbara.
17.56 De tv-dokter. Medische tips van

Ferdinand Zwaan. (herh.).
18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.00 O, zit dat zo. Populaire wiskun-

*de gepresenteerd. Tips: prof. Dr. Jan
van de Craats.

19.35 Dierenmanieren. Dierenmaga-
zine. Presentatie: Léonie Sazias en
Martin Gaus.

20.10 America's funniest home vi-
deo's. Thuis-video's gepresenteerd
door Bob Saget. (herh.).

20.35 Candid camera. Amerikaans
amusementsprogramma met de ver-
borgen camera. Presentatie: Dom
DeLuise.

21.00 Binnenlandse Zaken. Satirisch
programma. Met: Nelly Frijda, Marti-
ne van Os, Alfred van den Heuvel,
Laus Steenbeeke, Onno Innemee,
Erik Breij en Driek van Wissen.

21.29 De tv dokter. Medische tips.
21.30 (TT) Ojevaarsjo. Magazine

over alles wat met baby's en kleine
kinderen te maken heeft. Presentatie:
Léonie Sazias.

22.14 TROS Aktua. Actualiteiten.
22.44 Eenmaal, andermaal. Veiling-

programma.
23.35 Classiclip. Klassieke muziek in

een modern jasje. Vandaag: Serena-
de voor blazers, Dvorak.

23.45-23.50 Journaal.

Duitsland 2
22.30 Jesus de Montreal. Cana-
dees-Franse coproductie uit 1989
van Denys Arcand, met Lothaire
Bluteau, Catherien Wilkening. Jon-
ge acteur mag van de bisschop
een passiespel ensceneren, maar
wanneer hij teveel afwijkt van de
officiële lezing wordt de banvloek
uitgesproken.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 (TT) Reclame: dat belooft wat.

Afl. 4.
10.00-10.30 Landen in Europa. Afl. 4.
11.00-11.30 (TT) Aarde, mens en mi-

lieu. Afl.3.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 ("" r TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Huize Krankjorum. Jeugdco-

medyserie. Afl.B: Gezocht: Harry Or-
ca. Gangsters komen bij de Edisons
zoeken naar oom Harry. Die is er niet
en dus worden de Edisons gegijzeld.

19.21 Van Gewest tot Gewest. Re-
gionaal magazine. Vandaag: In het
Limburgse Beesel wil de gemeente
een verordening om katten aante lij-
nen. De gemeente Groningen stelde
een half jaar geleden een woonsche-
penconsulent aan. Vorige week werd
bekend, dat deze consulent alweer is
afgezet door het Comitee. Het blijkt
nog moeilijker dan verwacht om tot
een beleid voor woonschepen te ko-
men. Klaas Woudt en zoon Jan Pie-
ter, beiden journalist/schrijver, heb-
ben een encyclopedie voor de
Zaanstreek samengesteld, welke be-
staat uit twee delen van elk ruim 400
pagina's. Jos Holman uit Kollum is
bezorbakker en dichteres. Ze verf-
pakt haar suikerbrood in gedichten,
die ze schrijft in de poëzie-hut achter
haar huis. Die hut moet weg van de
gemeente.

19.54 Uitzending van Groen Links.
20.00 "" Journaal.
20.20 De specialist heeft een af-

spraak. Film van de Stichting AM-
REF-Nederland.

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

tie met om 23.00 Den Haag vandaag.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

models.
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.
10.05 As the world turns. Feuilleton.
10.50 Hoge ogen. Programma over

spellen, (herh.).
11.20 De dageraad, (herh.).
11.45 Channel E. Educatief program-

ma.
12.15 Classique.
12.30 South of the border. Engelse

serie. (herh.).
13.20 Natural world. Engelse natuur-

serie.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful: top-

models.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy Days. Serie.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Het leven gaat door.
21.30 Rescue 911.
22.00 Carol & company. Amerikaan-

se comedy-serie.
22.30 Voetbal, live-verslag van de

voetbalwedstrijd Portugal-Grieken-
land (1e helft).

23.35 Voetbal. Portugal-Griekenland
(2e helft).

00.30 Laatste nieuws.
00.45 Hill Street blues. Politieserie.
01.35 M.A.S.H. Comedyserie, (herh.).
02.00 Oprah Winfrey Show.
02.45 Teletext.

Duitsland 3 West
11.40 Teletekst-overzicht. 11.50 Das
Recht zu lieben, Braziliaanse serie.
12.15 Kontraste. 13.00 Deutscher Ris-
se: Ost-Kids im Wandel, reportage,
(herh.). 13.45 plus 3, economisch ma-
gazine, (herh.). 14.15 West 3 aktuell.
14.20 Der Schachter von Pecz, docu-
mentaire. 15.20 Sport im Westen extra.
15.55 West 3 aktuell. 16.00 Verschol-
len, vermisst, vergessen?, documentai-
re. 16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
Engels. Les 38. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Six-Teen: Kindesmissbrauch,
jongerenprogramma. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.001*. Aktuelle
Stunde, regionaal magazine, met om
19.45 Raamprogramma's van de regio-
nale studio's. 20.00 Mittwochs urn 8.
Die Krise der Kirche, discussiepro-
gramma. 21.30 West 3 aktuell. 21.45
Wissenschaftsshow, wetenschappelijk
magazine. 22.30 Rückblende: Vor 80
Jahren gestorben: Paul und Laura La-
fargue. 22.45 Maria's lovers, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1984 van Andrej
Kontschalowsky. 00.30 Laatste
nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl.s.
08.30 Cursus Engels. Les 38. 09.00
Kreuzzug gegen den Zeitgeist. 11.40
Das Bekenntnis des Oskar Heller.
12.50 Marcello Viotti dirigeert das
Rundfunksinfonieorchester Saarbrüc-
ken. 14.05 Winnetou und das Halbblut
Apanatschi. 15.30 Burma, die Karen
wehren sich gegen ihre Ausrottung, re-
portage. 16.00 Einmal Waterloo und
zurück, muziekfilm. 17.00 Hosianna,
magazine. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Kinderstation. 18.23 Philipp. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Südwest-Jour-
nal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Gott,
Liebhaber des Lebens. 19.15 Expedi-
tion in magischen Welten. 20.00 Mirt-
wochsthema. 21.00 Nieuws. 21.15
Sommergewitter, serie. 22.00 Bedrohte
Völker: Die Aborigines, Australië, docu-
mentaire. 22.45 Detektiv Rockford:
Anruf genügt, Amerikaanse misdaad-
serie. 23.30 Kontraste. 00.15 Laatste
nieuws.

RTL Plus
06.00 Der Flug der Regenvögel. Ne-

derlandse speelfilm uit 1980 van Ate
de Jong. Met: JeroenKrabbe, Marijke
Merekens, Henriette Tol, e.a. (herh.).

07.40 Der kleinste Krieg der Welt.
Italiaanse tekenfilm uit 1972 van Ro-
berto Gavioli.

09.10 Der mysteriöse Dr. Lao. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1963 van Geor-
ge Pal. Met: Tony Randall, Barbara
Eden, John Ericson, e.a. (herh.).

10.55 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Das Paar von der Kirche van
Ernst Ludwig Kirchner.

11.00 Neue Stimmen. Finale van het
Europees zangconcours van de Ber-
telsmann Stichting in Gütersloh.

12.35 Interview mit Wolfgang Peter-
sen.

13.05 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher. Serie. Afl.: Der Mosquito-
Mann. (herh.).

13.30 Familie Munster. Serie. Afl.:
Der Junge der Traume.

13.55 Ultraman - mem geheimes
Ich. Serie. Afl.: Mit allen Tricks.
(herh.).

14.25 «Die Mühle am Schwarzwal-
dertal. Duitse speelfilm uit 1953 van
Hermann Kugelstadt. Met: Albert
Hehn, Edith Mill, Fritz Rasp, e.a.

16.10 WK allround-dansen voor
amateurs te Antwerpen.

17.10 Tennis. Samenvatting Masters-
toernooi voor dames.

18.00 Mord ist ihr Hobby. Misdaad-
serie. Afl.: Mord ohne Vorsatz.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Immer arger mit den Paukern.

Duitse komedie uit 1968 van Harald
Vock.

20.40 Wer zuletz lacht, lacht am
besten. Duitse komedie uit 1970 van
Harald Reinl.

22.15 Stern TV. Magazine.
22.50 Weiber von Sinnen. Vrouwen-

magazine.
23.20 Flesh and blood. Amerikaanse

speelfilm uit 1985 van Paul Verhoe-
ven. Met: Rutger Haver, Jennifer Ja-
son Leigh, Torn Burlinson, e.a.

01.20-01.45 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: DieKarriere des Staatsan-
walts. (herh.).

Duitsland 3, West
22.45 Maria's Lovers. Melodrama
van getalenteerde Andrei Kont-
schalovsky, uit 1984. John Savage
keert met een zenuwcrisis terug uit
de Tweede wereldoorlog en slaagt
er niet in de liefde te bedrijven met
zijn bruid Nastassia Kinski. Ze
gaan uit elkaar, maar na veel om-
zwervingen komt het tot een here-
niging.
Super Channel
22.50 Ram. Mooie rol van Joan
Crawford als niets ontziende slet
die op een eiland in de Stille Zuid-
zee oog in oog komt te staan met
strenge dominee Walter Huston. In
1932 gemaakt door Lewis Milesto-
ne.

BBC1
23.20 The french connection 11.
Minder vervolg op kassucces over
de jacht van Amerikaans recher-
cheur Gene Hackman op narcoti-
cakoning Fernando Rey in en rond
de havens van Marseille. Regie in
1975 van John Frankenheimer.

RTL plus
23.20 Flesh and blood. Geweldda-
dige en spectaculaire kijk van Paul
Verhoeven op de middeleeuwen,
met Rutger Haver als de leider van
een zooitje huurlingen dat moordt,
plundert en verkracht. Wanneer
Haver Jennifer Jason Leigh ont-
moet laat hij zich van zn andere
kant zien.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.07 Professor Poopsnagle. Aus-
tralische jeugdserie. Af 1.21. Het lijkt
alsof er geen cryptogram op de laat-
ste salamander staat, maar de slim-
me Peter vindt het antwoord.

16.35 Disneyclub. Gevarieerd kinder-
programma met Jochem van Gelder,
Willy Nap en Mike Starink.

18.00 Boggle.
18.30 Natuur in eigen land. Natuur-

documentaire serie. Afl.: De Lau-
wersmeer in Groningen. In 1969
werd de Lauwerszee door een dijk
afgesloten van de Waddenzee, waar-
door het Lauwersmeer ontstond. De
natuur is er mensenwerk, gepland op
dè tekentafel. Kenmerkend zijn bos,
water, moerassen en begraasde
vlakten. Het is een waardevol natuur-
gebied van ca. 9000 hectaren, ge-
stuurd door mensenhand. Met beel-
denvan o.a. de kemphaan, de oever-
zwaluw, de wintertaling, de grauwe
klekendief en de kluut.

19.00 Woensdagavond met Van Wil-
ligenburg. Talkshow met Hans van
Willigenburg.

20.00 "" Journaal.
20.28 Rooster Cogburn. Amerikaan-

se speelfilm uit 1975 van Stuart Mil-
ISr. Met: John Wayne, Katharine
Hepburn, Anthony Zerbe e.a. De rau-
we sheriff Rooster Cogburn achter-
volgd een bende bandieten, die intus-
sen een indianengemeenschap uitge-
moord heeft. Hij is gedwongen de
enige overlevenden, de dominees-
dochter Eula en de jonge indiaan
Wolf op sleeptouw te nemen.

22:15 Megabrein. Quiz met Erik van
Muiswinkel.

22.55 Reporter. Actualiteitenprogram-
ma.

23.30 Mancuso FBI. 13-deligeAmeri-
kaanse politieserie. Afl.: Geheime
documenten. De weduwe van een
helicopterpiloot roept de hulp van
Mancuso in, omdat ze niet gelooft dat
haar man door zijn eigen schuld om
het leven kwam.

00.20-00.25 "" Journaal.

België/TV 1
15.55 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Kinderprogramma.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Af1.298.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.324.
18.05 De wasbeertjes. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl.6.

18.30 Duupje. Animatieserie. Afl.:
Opa.

18.35 De woudlopers. Canadese
jeugdserie. Af1.97.

19.00 Buren. Australische serie.
19.20 Programma-overzicht.
19.25 Extra Politieke Tribune. PVV.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Tatort. Afl.: Miriam, van Peter

Adam.
21.35 Lava. Humorprogramma. Deel

2.
22.05 Over m'n lijf.' Wetenschappelijk

showprogramma.
22.35 Kunst-zaken. Aansl. Paarden-

koersen en Kwislijn.
22.40 Vandaag/Sport.
23.00 Edgar Briggs, geheimagent.

Afl.9: Sproeier besproeid. Een be-
langrijk Russisch fysicus wil politiek
asiel verkrijgen in Groot-Brittannië.
Ze is in Londen en Edgar Briggs
moet haar overlopen organiseren.

23.25-23.30 Coda. Julia Tulkens leest
uit eigen werk.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Bijzondere Jeugdbijstand. In-

formatief jeugdprogramma. Wij laten
je niet barsten.

19.20 Wie slim is sorteert. Tips over
het sorteren van afval.

19.30 Grensstad. Frans/Canadees/
Amerikaanse serie. Af1.58: Let there
be light.

20.00 Sportavond. Voetbal. Voorron-
de EK: België-Duitsland (Onder voor-
behoud, live); Portugal-Griekenland;
Bulgarije-Roemenië. Aansl. Extra po-
litieke tribune: PVV, Journaal en
Sportavond (2).

SAT1
07.35 Addams Family. 07.55 Thunder-
cats. 08.20 Police Academy. 08.45
Nachbarn. 09.00 09.10 General Hospi-
tal. 10.00 Bonanza, Amerikaanse wes-
ternserie. 10.50 Lotterie. 11.40 Von
Herz zu Herz. 12.35 Comedy Capers,
stomme films. 12.55 Glücksrad. 13.35
Bingo. 14.00 Ollies total verrückte
Farm, Am erikaanse tekenfilmserie.
14.25 General Hospital. 15.10 Nach-
barn. 15.35 Mississippi, Amerikaanse
misdaadserie. 16.30 Fantomas, Franse
serie. 18.10 SAT 1 Bliek. 18.15 Bingo.
18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 Wetter-
New5.20.15 Wenn süss das Monlicht
auf den Hügel schlaft, Duitse filmkome-
die uit 1969 met Werner Bruhns, Wer-
ner Hinz, Susanne Uhlen, Luitgard
Imm, Archibald Eser e.a. 21.55 SAT 1
Bliek, nieuws, sport en weer. 22.05 Re-
mo - unbewaffnet und gefahrlich, Ame-
rikaanse speelfilm. 00.05 Erben des
Fluchs, Amerikaanse griezelserie.
00.55 Mississippi, misdaadserie. 01.45
Vorschau en teletext.

Radio 1 radio7.07 VARA Radio Iwoensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws. 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw)
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05 Tijdsein (17.3C
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp
verlening. 19.04 Hans Brinker
20 04 Langs de lijn, sport en mv
ziek. 23.07 Met het oog op mor
gen. 0.02 Volgspot. 1.02Nocturne
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex
press. 6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
101. 18.53 Moment. 19.04 Water en

vuur. 20.04 Country style.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10.04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 11.04 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 21.04 Stay
sick met om 21.04 Bom bad;
22.04-24.00 A date with te
Cramps.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55

Het levende woord. 8.00 Nws. 8.02
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. 12.00 Barokmuziek.
12.30 Klassiek anders. 13.00 Nws.
13.02 4-Luik. 14.00 De kerkmuziek
van W. A. Mozart. 14.30 Jazzspec-
trum - special. 15.30 Moet je ho-
ren. 16.00 Jacco's keus 17.00
Forum (voorheen Cedéa). 19.00
Voorbij de tijd. 20.00 Nws. 20.02
Forum (voorheen Cedéa). 20.15
AVRO Concertavond. Vespro della
Beata Vergine van Monteverdi.
22.00 Opera Magazine. 23.00
Hoorspelweek 1991 - Verloren on-
schuld,_ hoorsp. ca23.45-24.00
Sonate' voor viola da gamba en
clavecimbel BWV 1027.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 Kleurbeken-
nen. 10.00 Oud plaatwerk. 11.00
De duvel is oud. 12.00 Nws. IKON:
12.05 Bonnefooi. HV: 12.30 De
spiegel. 13.00 Nws. 13.10 Actuele
Zaken, met om 14.00 Het minder-
heden-nieuwsoverzicht. 15.00
Ruimteschip Aarde. 15.30 Graven
voor de farao. 16.00 TROS Schla-
gerfestival. 17.00TROS Dierenma-
nieren. 17.40 TROS kamerbreed
extra. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Basicode 3 - magazine. P.P.:
18.20 Uitzending van deCD. 18.30
TROS Perspectief. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.

19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans an het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Como vai? 21.00 Logistiek. 21.30
Grieks voor beginners. 22.00 Brit-
se- en Amerikaanse literatuur.
22.30-23.00 Japan na 1945.

BBC 2
09.00 Nieuws. 09.5 Westminste'.
10.00 Schooltelevisie 11.40 Around
Schotland: Health Education, serie.
12.00 Schooltelevisie 13.55 Viva
Espana. 14.20 Postmin Pat. (herh.)-
-14.35 Crystal Tipps and Alistair.
(herh.). 14.40 SchoolWevisie. (15.00
Nieuws). 15.15 Two pohts of view, re-
portage. 15.35 Countr* file. (herh.)-
-16.00 Nieuws. Aansl. Westminste'.
16.50 Nieuws. 17.00 Cachword, spel-
-17.30 (TT) Trivial pursuitquiz. (herh.)-
-18.00 Behind the headliras, talkshow
18.30 A question of spor quiz. 19.00
(TT) Star Trek: The nex generation,
serie. 19.50 Rough guide t> the world's
journeys, serie. 20.40 Rapdo, muziek-
-21.10 Timewatch, serie. >2.00 M.A
S.H., serie. 22.25 (TT) Chijren of the
north. Thriller, slot. 23.25 Fith column-
-23.30 Newsnight. 00.15 Thelate show-
-00.55 Behind the headlines talkshow-
(herh.). 01.25-01.35 Weerbeicht.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 Gabriel 8.,
profession enquêteur. Afl.: Une prière
pour les Goldstein. 14.25 Et Dieu créa
la femme, Franse speelfilm uit 1956.
(herh.). 15.55 Autant savoir. Vandaag:
Virelles, direction nature. 16.20 Clips a
la une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 21
Jump Street. Afl.: Désordre et insécuri-
té. 18.30 Le jeu des dictionnaires.
19.00 Ce soir. 19.30 Journaal. 20.05
Tribune electorale. 20.20 Face a face.
21.05 Un été glacé, tv-film van Bernard
Giraudeau. 22.40 Laatste nieuws.
23.00 Bourse. 23.05-23.20 Le coeur et
l'esprit.

België/Télé 21
15.20 Videothèque: De verslaggeving
van de Golfoorlog, (herh.). 16.15 Musi-
que: Elton John & Bernie Taupin: Paro-
les et musique. (herh.). 17.10 Radio
21. 17.40 Nouba nouba. 18.30La pen-
see et les hommes. 19.10 Le jeu des
dictionnaires. 19.30 Journaal. 19.55
Challenge, sportprogramma. 22.25
Weerbericht en beursberichten. 22.30
Musique: L'Oratorio de Liverpool: La
réalisation. 23.30-23.55 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Frans. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20
Nieuwsflits. Aansl.: Amnesty: Ecrire
contre l'oubli. 08.30 One world chan-
nel. 08.55 Objectif Europe. (herh.).
09.30 Magazine Europeen. 10.00 Dé-
couverte. 10.30 La science en image.
11.00 Genies en herbe. 11.15 Magel-
lan. 11.35 Racines. 12.00-12.05 TVS
infos. 16.05 TVS infos. 16.15 Francois
Mitterand: Le temps du pouvoir. D 1.2.
17.15 Bonjour, bon appétit. 17.40 Kim
et Clip en Casimir. 17.55 Cursus
Frans. 18.10 Le jeu des dictionnaires.
18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Le
chemin des écoliers, doe. (hérh.).
19.30 Nws. 20.00 Manu di Bango, por-
tret. 20.55 Amnesty: Ecrire contre l'ou-
bli. 21.00 Nws. 21.35 La malade imagi-
naire, ballet-komedie naar Molière.
23.00 Nws. 23.30 Afrique passion.

RAI UNO
18.00 TGI - Flash. 18.05 Fantastico
bis. 18.40 II mondo di Quak. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 D.
0.A., film. 22.15 Alfred Hitchcock pre-
senta: film. 22.45 TGI - linea notte.
23.00 Mercoledi' Sport. 00.00 TGI not-
te - Che tempo fa. 00.30 Oggi al parla-
mento. 00.40 Appuntamento al cinema.
00.50 Mezzanotte e dintorni.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Autospot. 09.00
Spaans voetbal, samenv. 0930 FIA
WK rallysport. 10.30 Eurobics 11.00
Paardesport. 11.30 Watersport 12.00
World snooker classics. 14.0 Go.
15.00 Eurobics. 15.30 F 1GF films:
Best of the best (1972). 16.00 bwlen.
17.00 Paardesport. 17.30 Klhmen.
18.00 Supercross. 19.00 Vietbal-
-20.30 Spaans voetbal, samenv.2l.oo
Sumo. 22.00 Golf. 23.00 Golf. 23.10
Schansspringen. 23.40 Honkbal.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news, met o.a. Business Breakfast
(7.30-7.55). 10.05 Kilroy. 10.50 Hot
chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays:
The dot stop.(herh.). 11.25 Rupert, ani-
matie, (herh.). 11.35 Happy memories.
12.00 Nieuws. 12.05 No kidding with
Mike Smith, quiz. 12.30 People today.
(13.00 Nws). 13.20 Pebble Mill. 14.00
Nieuws. 14.30 (TT) Neighbours, serie.
14.50 Going for gold, quiz. 15.15 Ha-
waii Five-O, serie. 16.05 Primetime.
16.50 Dooby's Duck Truck, serie,
(herh.). 16.55 Bananaman. (Herh.).
17.00 F.L.1.P., serie. 17.20 The chip-
munks, tekenfilm, (herh.). 17.35Artifax,
cultureel magazine. 18.00 Newsround.
18.10 (TT) Byker Grove, serie. 18.35
(TT) Neighbours, serie. (herh.). 19.00
Nieuws. 20.00 Wogan, talkshow. 20.30
(TT) Tomorrow's world. 21.00 (TT)

Specials, serie. 2150 Points of view-
-22.00 (TT) Nieuws 22.30 (TT) Sport-
snight. 23.20 (TT) The French connec-
tion 11, Amerikaansespeelfilm uit 1975.
01.15-01.20 Weerbeicht.

Eurosport
14.00 Voetbal, (herh.). 15.00 Moerne
vijfkamp. (herh.). 16.00 Kickbosen.
(herh.). 17.00 Autosport, (herh.). 8.00
Worstelen, (herh.). 19.00Benelux port
magazine. 19.30 Triathlon. 20.30Tre-
tom classic, (herh.). 21.30 News. 2.00
Supercoss. (herh.). 23.30 Onbeknd.
00.00 Eurolympics, doe. (heh.).
00.30-01.00 News.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight-
-21.00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today-
-00.00 The world today. 01.00 MoneyÜ'
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news-
-03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today-

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 Aktualiteiten. 8.30
Limburg op woensdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 Aktualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Podium.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
niany, Amusementsmuziek uit
Duitsland voor luisteraars in deBe-
nelux. 14.00 Villa Musica, muziek-
programma waarin ook plaats voor
een spelletje en een cursiefje.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22.05 Jazzkaffee.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-

schkasten (7.45 agenda; 8.30
overpeinzing). 8.35 Für die Kran-
ken. 9.00 Nieuws. 9.10 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (12.00 en 12.15
agenda; 12.30 nieuws). 13.00 Fri-
schauf, volksmuziek. 14.00
Nieuws. 14.05 Musikzeit heute:
Lieder, Chansons, Folk. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 BRF In-
ternational. 17.05 Oldies. 18.10
BRF Aktuell. 18.40-20.05 Orgel-
und Chormusik.

RTL Radio
04.00 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 Neues aus Kmo,
Video, Musik. 21.00 Je t'aime.
24.00-04.00 Nachtradio.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Der Musikpaviljon.
12.00 Nieuws en Zur Sache. 12.07
Gut aufgelegt met Star der Woche
(om 13.00 Mitmenschen). 14.00
Nieuws en Stichwort Wirtschaft.
14.07 Auf der Promenade. 15.00
Cadfé Konzert. 16.00 Nieuws-
-16.05 Heimatmelodie. 17.00
Nieuws, der Tag urn fünf. 17.07
Musikexpress (18.00 nieuws)-
-20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen. 22.30-04.00
ARD Nachtexpress.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybrak.
(07.20-7.25 Europalia). 08.30 Hello ,u-
-stria, hello Vienna. 09.00 News. 0910
The mix. 10.00 Victory. 10.30The rix.
11.50 Music news. 12.00 The nx.
12.30 Touristic magazin. 13.00 Japn
business today. 13.30 The sciene
show. 14.00 All mixed up! 14.50 Muic
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the 3-
-17.50 Music news. 18.00 Monty Nas-
-18.30 Wyatt Earp. 19.00 Cornet/
showcase. 19.30 Inside edition. 20.0
Prime sport. 21.00 Travel magazin^
21.30 Business weekly. 22.00 New;
22.30 USA market wrap. 22.45 Supe
sports news. 22.50 ■ Ram, film. 00.1
News. 00.25 Europalia. 00.35 Musi
news. 00.45 Wanted. 01.45 Blue nighi
02.15 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-|
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00Report.
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.
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Beleid
Bij de NOS wordt volgens De
Vries terzake een beleid gevoerd,
waarbij zoveel mogelijk reke-
ning wordt gehouden met het
belang van de middenstand en
met het belang van het publiek.
„De middenstand zou het liefst
een zo lang mogelijke periode

zien tussen intocht van de Sint
en diens verjaardag. Winkeliers
zien immers graag dat kinderen
in ruime mate de gelegenheid
krijgen hun schoentje te zetten.
Voor veel ouders hoeft Sinter-
klaastijd, de periode dus van
hoop en verwachting, ook weer
niet al te lang te duren. Anders
slankt de portemonnee wel heel
erg snel af."

NOS-woordvoerder De Vries be-
roept zich op een brief van 1986,
gericht aan het KNOV, het Ko-
ninklijke Nederlandse Onderne-
mers Verbond. „Destijds hebben
wij een overzicht samengesteld
van alle intochten tot en met
1991. Blijkbaar hebben in be-
paalde plaatsen leden van het
KNOV moeite om zich aan die
lijst te houden."
En daar wringt 'm nu net de
schoen, met het gevolg dat die
hier eerder wordt gezet dan daar.
De Vries: „Sinds jaar en dag is
de tv-reportage van de aankomst
van de Sint in Nederland een na-
tionale gebeurtenis. Nu in som-
mige plaatsen de lokale midden-
stand de Sint een week eerder
heeft laten opdraven, wordt het
er natuurlijk niet makkelijker op
om het geloof in de Sint te be-
houden."

Regisseur Pfieffers: mislukt door onhandige programmering

Veronica stopt
met 'Take Off

’

- De Veronica-serie 'Take off moest een
erieuze concurrent worden van de populaire soaps 'Goe-

Tijden, Slechte Tijden' en 'Medisch Centrum West.
Xeronica wilde net als RTL4en de TROS een meeslepend
ederlands drama, volgepropt met intriges en romances,aar dekijker voor thuis zou blijven. Na de dertiende afle-
ering,_op Tweede Kerstdag, zal de serie van het schermerdwijnen, omdat dekijkcijfers te laag zijn. Ook hetwaar-

(w^Sscijfer is niet om over naar huis te schrijven: 'Take
ut" scoort slechts gemiddeld 5,8.
b

oVulSseur Lex Pfieffers, tevens
£ bedenker van Take Off, geefte dat zijn serie 'is geflopt',>aar Wyt de mislukking deels. n de onhandige programme-
jJJJjgvan Veronica. Pfieffers: „Op

werd op datzelfde tijdstip
z 0r^s Honeymoon Quiz uitge-

nden. Daar kan een splinter-
v e«-\we serie niet tegenop. Bo-
e«.D n heeft Veronica ervoor
*p°zen om de afleveringen
la? s vÜfentwintig minuten te-«en duren, terwijl ik vijftig mi-"uten per versie had gepland."

P°or die lengte is 'Take Off mis-
np zo denkt de maker. Ook
j ronica's televisie-directeur
"°P Daalmeijer geeft toe dat de

'nteveringen te kort waren om de
k riges en romances goed te
ziin Den volgen- De complotten
.JU voor de hand liggend en lij-
-1,3 °P die van Medisch Cen-
gen est ' maar de kijkers krij-
det-!ï*aar vijfentwintig minuten
v H)d om de verwikkelingen tejj.'Sen. „Voor een serie waar
2jtt

ar liefst tien verhaallijnen in
pfien, is dat te weinig," meentkeffers.

De regisseur geeft niet alle
schuld aan de omroep. Ook hij
heeft fouten gemaakt bij zijn de-
buut. „Take Off kent wel tien
verschillende verhaaltjes. De
strijd tussen de twee luchtvaart-
maatschappijen, ruzies bij de
Marechaussee, romances tussen
piloten en stewardessen, een arts
die rotzooit met een baliemede-
werkster, de dochter van de baas
met een werknemer, intriges by
het schoonmaakpersoneel. Te
veel verwikkelingen hebben de
serie oppervlakkig gemaakt."

De populaire serie 'Twin Peaks'
kent toch ook ontelbare verhaal-
tjes? Producent Michiel Pot aar-
zelt even, zucht diep en geeft dan
toe: „Kennelijk zijn die boeien-
der." " Eén van de vele gezichten uit 'Take Off: Natascha Goe-

demans.

Onervaren
Hoewel 'Take Off bijna volledig
steunt op volstrekt onbekende
acteurs, van wie sommigen zeer
amateuristisch en gemaakt spe-
len, wil de regisseur de misluk-
king absoluut niet wijten aan de
onervarenheid van 'zijn sterren.

Pfieffers, fel: „Dat is flauwekul.
Kijk naar 'Goede Tijden, Slechte
Tijden. Daar kunnen ze toch
ook niet spelen. Het is allemaal
pulp. Als 'Take Off ook elke dag
op de buis kon verschijnen, wa-
ren wij nu een serieuze concur-
rent geweest."

Wel erkent Pfieffers dat hij als
regisseur te weinig aandacht aan
de regie heeft besteed. „Per dag
namen we tien scènes op. Dus
acteurs vertoonden hun kunstje
en dat werd direct op de band
gezet. Er was geen tijd om by te
schaven. Daardoor zyn de karak-
ters oppervlakkig gebleven. Ik
geef toe, dat heb ik niet goed ge-
daan."

Teleurgesteld
De makers zijn wel teleurgesteld
dat 'Take Off al zo snel van het
scherm moet verdwijnen. Vol-
gens producent Michiel Pot was
een dramaserie over het wel en
wee van het luchtvaartpersoneel,
'een ludiek idee. De serie is dan
ook met veel tam-tam aangekon-
digd.

By de presentatie werd een
vliegtuig gecharterd, waarvan de
naam voor de gelegenheid werd
omgedoopt in Rob Out, en een
groep journalisten en acteurs
vloog van Schiphol naar het
vliegveld van Eindhoven. Passa-
giers werden volgestopt met ka-
viaar en champagne terwijl Joop
Daalmeijer zijn best deed om uit
te leggen 'dat Nederland hard
toe was aan een nieuwe soap.

Ook tijdens de opnamen van de
serie hadden de makers een spe-
ciaal vliegtuig uit Groot-Brittan-
nië ingeschakeld om van daaruit
het landen en opstijgen van de
Fokker 100 te filmen, die exclu-
sief door de nationale vliegtuig-
bouwer Fokker aan de program-
mamakers was uitgeleend.

Helaas, ook van deze spectacu-
laire beelden gingen de kijkers
niet watertanden. Het publiek
stelt zijn eisen kennelijk wat ho-
ger dan alleen oppervlakkige
glamour en glitter uit de wereld
van de luchtvaart.

carine neefjes

'Te gek, maar ik laat me niet meeslepen'

Gordon scoort hoog
in de Top Veertig

jttLVERSUM- Feitelijk heeft hij altijd gezongen. Thuis,
cal S,cno°-* ('ze vroegen me altijd voor de hoofdrol in musi-
j^*3) en in talentenjachten. Maar 'omdat je een diploma
krüf* nebben' ging hij naar de Koksschool. „Ik kan lekker
lieh 'al zeg ik net zelf" °ok heeft hi** vanweêe het fami-
(lpu "^ °P c-*e -Albert Cuyp gestaan, met lingerie en kin-yfkleding. Die afkomst a la Lee Towers zal hij nog breed
.^

gemeten krijgen. Want qua zingen gaat het heel goed
ho or(^or-- Zn 'Kon ik maar even bij je zijn' staat in de°°gste regionen van de Top Veertig. „Te gek, maar ik laatac niet meeslepen."

£Ekek ben nu 23, jong nog. Maar in
hgjj-^ven jaar dat ik bezig ben,
dat 1/We* zo vee"- meegemaakt,
hoofH denlt: niet te gauw met je
16 t

m*-e wolken lopen. Ik was
tel» -^ ik voor het eerst °P de

evisie kwam. Dat was by een
'Stg"--enjacht van de NCRV
«"aal 86' Dan sta Je voor een
Wil Je l3ent op de televisie, ter-
det f zelfaltijd alleen maar naar
ri Pnf hebt gekeken en dan

enK je: daar wil ik byhoren."

# Gordon: ,Jn januari hebben we een concerttoertje ge-
pland met het Hollywood Boulevard Orkest."

Copacabana
BaJ.01ig toen 'Copacabana', van«UTy Manilow. Dat had ik ookeens op de bruiloft van m'n«ster gezongen. Er waren van
dp unummer muziekbandjes in
kb 7andel en iedereen kocht zul-pe bandjes. Gerard Joling had'«"mers de Soundmixshow ge-

wonnen. Dat had op de jeugd
een enorme uitstraling. Ik heb
aan zoveel talentenjachten mee-
gedaan. En ik won almaar. De
pryzen? Een reis naar Spanje,
een televsisietoestel. In feite kon
het niet op, niet de prijzen, maar
de keren dat ik won. In 1989, dat
was na Sterrenjacht, heb ik be-
sloten prof te worden."
Meteen al in 1990 werd hij ge-
vraagd mee te doen aan het Na-
tionale Songfestival.
„Ik vond dat ongelooflijk. Het
Songfestival: daarmee leefde de
hele familie altijd mee. Kijken,
lijsten in de hand, jurering note-
ren. En nu mocht ik zelf mee-
doen. Het liedje heette 'Gini'.
Het was het jaar dat Maywood
won. En ik werd negende. Maar
ik was van de verliezers wel de
enige die er een platencontract
aan overhield.*

„We hebbentwee keer een single
geprobeerd en alle twee zijn ze
geflopt. De eerste was Tm never
gonna stop loving you' en die
deed helemaal niets. De tweede
heb ik gemaakt ter begeleiding
van de Tsjernobyl-actie van Ti-
neke bij RTL4. Maar in die tyd
werd RTL4nog door de andere
omroepen geboycot, dus myn
'Er is heel veel te doen' werd
nauwelijks gedraaid. Ik ben Ti-
neke nog steeds dankbaar datzij
in die tijd in me is blyven gelo-
ven."

Richting
„Bij platenmaatschappij waren
we toen al een tijdje aan het na-
denken over: welke kant moet
het met mij uit.Kijk, ik zong het
liefste Engelstalige soul, maar ik
begreep zelf ook wel dat op dat
gebied de concurrentie veel te
groot is. Bovendien: CNR is heel
goed in Nederlands repertoire.
Nu deed het feit zich voor dat
Rene Froger na 'Een eigen huis'
geen Nederlands meer zong. Er
lag dus een hele Nederlandse
markt open voor een jonge jon-
gen. En John Ewbank, een En-
gelsman die al jaren in Neder-
land woont, bleek prachtige
Nederlandse liedjes te schryven,
die, vonden wij, precies by myn
stem pasten." De b-kant van

'Kon ik maar even by je zijn' is
hetzelfde nummer, maar dan in
hetEngels."

„Dat komt, doordat we nog aan

het zoeken waren. Bovendien
komt de plaat ook in Engeland
uit. Maar in Nederland hoorje de
Engelstalige kant niet. Ik ben
daar blij mee. Toen ik de tekst

voor het eerst zag, juichte ik
bijna. Zo van: jongens, het kan
echt. Een prachtige tekst in het
Nederlands, niet alleen maar 'ik
hou van jou,blijf me trouw. Het
is toch best een mooie taal, ook
om in te zingen. Myn angst was
altijd dat het zou uitdraaien op

* meedeinen. In de kroeg vind ik
dat best, hoewel... dan heb ik
nog mijn bedenkingen."

show

Na rondreis van week door het land

Intocht Sint op tv
dit jaar erg laat
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De NOS brengt
pas aanstaande zaterdag (23 no-
vember) om 12.03 uur op Neder-
land 3 een rechtstreekse reporta-
ge van de aankomst van de
Goedheiligman in het Friese
Hindeloopen. Inmiddels maakt
de Sint reeds sedert afgelopen
zaterdag in tal van Nederlandse
plaatsen zijn opwachting.

Menige ouder zal zich dezer da-
gen geplaatst zien voor de vraag:
hoe vertel ik het m'n kinderen?
NOS-woordvoerder Fred de
Vries, zelf vader van een kind

van twee jaar, kan zich levendig
voorstellen dat niet iedereen er
even gecharmeerd van zal zijn
dat Sint Nicolaas zich zaterdag
hier en daar als haantje de voor-
ste heeft gedragen. Bij de NOS
leeft het vermoeden dat de oude
kindervriend in sommige ge-
meenten is bezweken voor de
drukvan de lokale middenstand.
De Vries: „In 1985 heeft zich een
soortgelijk probleem voorge-
daan."

" De Sint, reeds in het
land, maar pas
aanstaande zaterdag
officieel op tv.

Nationaal
Songfestival
op 29 maart

HILVERSUM - De nationale
voorronde voor het Eurovisie
Songfestival wordt door de NOS
op 29 maart 1992 rechtstreeks op
tv uitgezonden. Het nationale
songfestival, waarin tien tot
twaalf nieuwe liedjes worden ge-
ïntroduceerd, vindt plaats in
Studio 22 van het NOB in Hilver-
sum. Het winnende liedje zal
Nederland vertegenwoordigen
op de internationale finale, die
op 9 mei in Malmö wordt gehou-
den. De Zweedse zangeres Caro-
la won het Eurovisie Songfesti-
val op 4 mei van dit jaar. Neder-
land deed toen niet mee vanwe-
ge de traditionele dodenherden-
king.

Voor de selectievan de liedjes en
voor de nationale finale heeft de
NOS dit jaarvoor een gewijzigde
opzet gekozen. Er was ditmaal
geen vrije inschrijving. Een se-
lectiecommissie heeft vijftien

componisten gekozen uit een
lijst van vijftig succesvolle au-
teurs van de laatste twee jaar.
Aan deze componisten is ge-
vraagd één of meer liedjes te
maken. Tevens kunnen de au-
teurs suggesties aanleveren voor
de uitvoerende artiest of groep.

In december zal de toetsings-
commissie de definitieve selectie
voor de voorronde bepalen. Tot
de auteurs, die door de festival-
organisatie zijn benaderd, beho-
ren Peter van Asten, Cat Music,
Ellert Driessen, Angela Groot-
huizen, Henk Hofstede, Maarten
peters, Edwin Schimscheimer,
Piet Souer, Hans*" Vermeulen en
Peter de Wijn.

De festivalorganisatie wil alle fi-
naleliedjes op een speciale festi-
val-cd verzamelen, die onmiddel-
lijk na de nationale voorronde
wordt uitgebracht. Op deze wijze
wil de organisatie meer aandacht
geven aan de liedjes die niet win-
nen en daarmee de kans op suc-
ces van deze liedjes bij het pu-
bliek vergroten. De stichting
Conamus stelt bovendien een
prijs van tienduizend gulden be-
schikbaar voor de auteur van het
winnende liedje.

# Carola, in mei van dit
jaar, winnares voor
Zweden. Reden waarom
het 37ste Eurovisie
Songfestival op 9 mei
aanstaande in Malmö
wordt gehouden.

VARA en KRO
best bekeken

omroepen
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De VARA en de
KRO waren in oktober de best
bekeken publieke omroepen.

Dat blijkt uit het overzicht van
de afdeling Kijk- en Luisteron-
derzoek (KLO) van de NOS over
die maand. De VARAwist op de
zaterdagavond een gemiddelde
kijkdichtheid te halen van elf
procent. De KRO evenaarde dat
op de zondagavond. RTL4wist

op donderdagavondeveneens elf
procent te scoren.

Volgens de maandelijkse cijfers
van KLO is de vierde plaats op
de lijst van best bekeken omroe-
pen weggelegd voor de TROS.
Deze omroep haalde op de vrij-
dagavond een gemiddelde kijk-
dichtheid van negen procent.

Het slechtst bekeken werden in
oktober de maandag- en donder-
dagavond'op Nederland 3 (NOS)
met een gemiddelde kijkdicht-
heid van twee procent (ongeveer
een kwart miljoen kijkers). Bij
de publieke omroepen is de EO-
dinsdagavond (drie procent) sa-
men met de VPRO-zondagavond
(eveneens drie procent) het
slechtst bekeken.

Geen zangles
Gordon heeft nooit zangles geno-
men. „Nee. Hans Vermeulen zei
laatst tegen me: ,Jij bent een na-
tuurtalent, hou het zo. Ik vind
het op zich al fantastisch dat ik
met al die mensen die ik alleen
maar van de televisie ken, nu
ook mag praten. Ik neem graag
hun adviezen aan. Wel heb ik me
voorgenomen om niet op zn plat
Amsterdams te zingen. Dat heeft
niets te maken met dat ik mijn
afkomst verloochen, integen-
deel. Maar ik vind dat iedereen je
moet kunnen vers«taan. Hoe vaak
heb je niet, zelfs bij platen van
heel grote artiesten, datje denkt:
„Het is mooi, maar wat zingt hij
of zij nou?"
Hij wordt vaak aan zijn tijd op de
Albert Cuyp herinnerd. „O, maar
dat vind ik helemaal niet erg. Ik
ben er laatst nog geweest. Wat ik
toen wel erg vond, was dat een
van die kooplui hatelijk tegen
me zei 'heb jenou geen stropdas
om?' Ik bedoel, laten ze er zelf
eens twee jaar helemaal uitgaan,
dan hebben ze zich toch ook aan
een andere wereld aangepast. En
als ik nou naast m'n schoenen
liep. Maar juist op die Albert
Cuyp heb ik veel geleerd.Lik op
stuk te geven bijvoorbeeld, want
waar mensen je op de markt
soms voor uitmaken."

„Terwijl je daar gewoon voor je
werk staat. We hebben een fami-
liebedrijf. M'n vader heeft ook
nog twee winkels in Amsterdam.
En m'n zus heeft een winkel in

Schagen. Die loopt trouwens
sinds het succes van mijn plaatje
heel erg goed."
„Ik heb geleerd niet te ver voor-
uit te kijken. Je kunt plannen
maken zoveel als je wilt, maar
dingen gebeuren toch anders.
Vorig jaar is het huis van mijn
ouders, waar ze veertig jaar heb-
ben gewoond, afgebrand. Alles
weg. Alles wat ze hadden verza-
meld, bewaard. Foto-albums,
dierbare herinneringen. Dat
soort dingen leert je relativeren
en van elke dag iets te willen
maken. Ik kijk niet verder dan
devolgende single. Die volgende
is van cruciaal belang. Als die
het redt, kun je pas, en dan nog
heel voorzichtig, concluderen
datjeop het goede spoor zit."

„Een collega zei laatst als jeplaat
in de top tien komt, moet je
dronken worden. Ik moet niks.
Ten eerste ben ik bijna anti-alco-
hol en ten tweede: natuurlyk
ben ik blij, maar al dat opgefokte
gedoe, ik nou er niet van. Ik hoef
ook geen Mercedes en ik hoef
ook geen dure manager. Belinda,
een ouwe vriendin van me, be-
hartigt de zaken en dat gaat pri-
ma."

„Wel zijn er plannen voor een cd.
We hebben mooie teksten uitge-
kozen. Ik heb daar zelf ook een
nummer voor geschreven. 'Het
huis waar * mijn ouders woon-
den...' In januarihebben we een
concerttoertje gepland met het
Hollywood Boulevard Orkest.
Daar verheug ik me op: een echt
orkest, want optreden met mu-
ziekbanden vind ik niets."
„En voor de rest probeer ik elke
dag te genieten. Laatst reed ik 's
morgens naar Hilversum. Op de
radio werd m'n plaat gedraaid.
En in die file zag ik opeens om
me heen al die automobilisten
meezingen. Toen was ik blij."

els smit
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Tfeklein vooi
Te mooi om aan

or jK.ra3.b. / o ci rri'tj nu 4&b& wSê^^êêhê hs ■ Jii \ | | \,\ i \ bbßl*

Appellation Bordeaux Supérieur ■«■ ,1 p BÉkContrólée. Een droge, rode wijn die L^^tJ ,*ÊÊÊ £Muitstekend smaakt bij ' o ..„,._„..., ■-É| Hn
rood vlees enkaas. 75 cl sr9s~nu V^# Ik.niÉJËSÉMK V- \ T" |*"1i ü § Üii 9 SSÉ

■ -'■■■ . /,,.,■ - ■■-■'.'■■■■ -■' . ■ -■■ ':;-:' ; J ■■■'■■ ■Alexis Carel Sauvignon '90
Appellation Bordeaux Contrólée.

AppellationBordeaux Contrólée. m^ m^Een niet te zware, zacht-droge L.. 453witte wijn. Als aperitief of bij vis-
en voorgerechten. 75 cl 5^5- nu Kj%



Ife'Sw'li Vanafmorgen, donderdag 21
tó 'mh ,i'?r novemberweerverkrijgbaar: PAU

Beaujolais Primeur 1991 k\ jy

g.l4fef d fles a75 cl. (OP = OP) «L/t
V^-4%*?é AntaFlu
''$&:<--*ls£m keuze uit: mint. classique 1 U»TOlf ofmenthol. liyI iy
W^ffi.p| Zaka 175 gram i-49-nu X*
&^^^l Gouda's Glorie
p:ra/|}, mayonaise 165ISpHw pot a 500 ml. 4--9frnu ±.

n Croma pakje a 200gram 0.94 nk* v)^t^( no-AÜ i Bij aankoop van 3pakjes: (|7Q$ w-%**^ gratiskeukenmesje! /
t^4^^^ Nu 3 Pakjes Croma voor JLJê
fSEßSßmaxs* Iglo spinazieala crème
y§|Sg^ deelblokjes. 1
tti^Siy Pak a 450gram Zrssrnu -L#
JiSSri Melkunie verse dubbelvla
Iw^gt^i^ keuze uit:
iÉf'c:; '' vanille-aardbeien,

i"m^''n'fi S5i vanille-chocolade of
I^jS 1- 0 vanille pistache. fOO

IM Pak al liter 2-7-19-nu 1»
Pf^JJJzo?\ V/d Pijl zilveruitjes
"£&«i p°tè72°mLL69 qc
ta|';^j -g. 1[ Elke 2e pothalveprijs: \J^J

D.E. Pickwick thee An
Golden Ceylon 2-Ö9- ofEarl IUU

toWMÜ^^^Ë grey 2-3-9-Pak a2O x 4 gramnu Iy'u met !0 waardepunten! X"p-ss%Hiög& Dat wordtuitdelen op St.Nicolaas-
tlnS-ifi\^ÈÈk avondmet de mini's van: Cf)
lß|pi§ÉP Nuts, Bros, Smarties en / JKJ

Kitkat. Perzak 2r98-nu^»
tf' Nieuw: Sendil vloeibaar
SemcA-4:i"«fil totaalwasmiddel A Qs

«UHHa ■»©■»»»' (HUM ff /■✓*-'
jö* -w. !£&■■ fosfaatvrij. / I.. ■ ,«§, Pakal-Aliter(OP = OP) nu T»

"*'*****■"■ «Ra*»»—.

j^^^gjjgj Toppervan de week!

IjfjSS^^^^P Beckers frikandellen
SgfPllSë^ Doos a4O stuks
f£gS%Sslm x7ograml3rsO' I flSf)

Nu met 3.00voordeel jLV-/ "

ÉRoosvicee
vruchtenmix

fles a 0,5 liter ff 50Bij aankoop van 2 flessen 'n /
fg ; ■ gratis drinkbekerte bestellen. £j%
l—j'1 (Zie verpakking.)

klaverhoning 098
fey'%s,1*"." 4'^vl plas a 4-ïD -rram 4-T^TTn. V^/ *

hS^ Yogho Yoghoyoghurtdrink
ÏÉT^É^Oi framboos, aardbei, perzik 'jQQ
B©';^B -Va of banaan. Literpak 1.75 *^■fr %J fff i'Ji -^u ■** pakken voor v/i

BgjjSjïligl Unox Familiesoepen
fe^W^^l tomaten, erwten, kippe, (| yKll^^"^^^ goulash ofbruine bonen. /faMlwwl, Blik a 1350ml. ZA9~nuZj.

JÜk ÉÈÊm- e Bezelhge avondjes
fl^^SMp gaan weerkomen.

JK^gJ| Roomboter-amandelletter
ovenvers .f ""+JIK Jff' vanbakker van Welzen. f

" Hf Doos a 500 gram -Z9Q-nu V7»
(^^^^pssas^ Sheba voor dekat keuze uit: _

JÊ^\ wild, kip, zalmof rundvlees. (| 5QISHsriHQ KviP-e è 10° §mm 179 /1*- Nu 2kuipjes voor £j "Resi frituurvet _
Lfl nT^^T aankoop van 4pakken PUA
8? Jr^fer x Pak Bratis- ï(OP = OP) 2,5kg <^ »

HPf\ H Spa -lfa n/fe\/^,^%\ apple, orange of lemon. I /,Vrff il ILyWL! Literfles 4^nu ±»
:J| : i J^ Palmolive badschuim
ftSÉ groenofwit. /■ 75
I. i§, I Flacon a 500 ml. Srftrrm |«
lts ■ j: "« :" P, iN " Jr
lig^^a Royco Chinese tomaten-.
M^H^ kippe-of groentesoep 150i/l*^^P paK voor 2x3borden 4t69"nu
H^^^g/; Bij 2pakken gratis soepkop! ± >

v / ' Soma

"^ ambachtelijk roggebrood IQQ
éÊfoóS& 400gram Gelders 4^9-of I wvy

|*^Sf^^ffiÉ schincken4tso' per pak nu

f^TSas^fc Mona tc\r'tÊÊÊÊÊi chocolade-mousse 17 J

HIÊPf bekera26ogram 2r45-"nu X«
* Of de helft contant.
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een Chateau.
ivoorbij te gaan.

De vier wijnen die u hiernaast ziet afge- afkomstig vankleine wijnboeren. De opbrengst
zijn volgens kenners van onberispelijke vanhun oogst is zogering, dat ze hetbottelen aan

. Er werdzelfs gesprokenvan "prachtig", derdenmoeten "uitbesteden". En dus geennaam
uitstekend", en "ronduit karakteristiek". kunnen vermelden.

Toch zult u op het etiket vergeefs zoeken Al met al scheelt dat wèl in de kosten (ook
de naam van een Chateau. Dat zit 'm als voor u als wijnliefhebber), maar zegt het niets

v°lgt: Een Chateau heeft zulke uitgestrekte over de kwaliteit. Gezien deze mooie flessen
Wijngaarden en grote opbrengsten, dat het de zouden we haast zeggen: "Integendeel".
Moeite loont om ook zelf tebottelen. Vandaar de Tot slot willen wij u wijzen op onze wijn-
la^rnsvermelding. De wijn hiernaast is echter gids.Neem dezegratismee in onzewijnafdeling.
Vnachtgebakken, 'ovenvers in onze winkels. &Ë llÉp' v\

Wn-rozijneiibrood 189 Onze heerlijke slagers-achterham 199
V-w -, . ___ _„r Numet gratisvleeswaren-receptenboekje. 100 gram 2r49~ HU JmMerpakta 390 gram 2*35-nu JL# 6

I.
van 't mes ofvacuüm verpakt. 500 gr &4fr nu 7.50 '^^^^^SÊÊÈSf^im^

J^BPé Wm - Verse braadworst 1kilo + 11|| Vers gehakt 1kilo samen 2kilo voor XX*
iihirTiiilifli^ Slagers-balkenbrij 500 gram 2.75

Jf Verse slagers-bami(van donderdag t/mzaterdag) 500 gram 3.95
Kip-zigeunerschnitzels ± 100 grper stuk. Nu 3 voor 3.95

I S® Kip-cordon bleu ± 110 grper stuk. Nu 3 voor 5.95
Kilo klei-bint jes in draagtas met handvat JLft Nieuwvan onze slager: Spaghetti Bolognese 1 kilo 6.90

Import Sperzieboontjes 500 gram 1.99 (van donderdag t/m zaterdag)

vers gesneden soeppakket 500 gram 1.99 nubij elke ftacon dreft vloeibaar afwasmiddel
kiwis 500 gram 1.99 >nprachtig St. Nicolaas-speelboek gratis.

Groenen 5 stuks voor 1.65
verse tarwebollen gratis* ft. I £1 aDllelkkuipjeElmerofElmerlight. 1 1 £\ Mk

J??ermelange, bereidt van roomboter enplantaardige normaal of citroen flacon a 500 ml. 2.99

Eli-J1* BeVft 40% lin°lzUUr' 250 gr 1#79 Het nieuwe magazine boodschappen' van Jan Linders ligt gratis voor uLight. met 50% mindervet 250 gr 1.59 klaar inonze winkels. Boordevol gezellige tipsvoor de decembermaand.
Akties zijn geldig van woensdag 20 t/m zaterdag 23 november 1991. . .

/^^^*»*^ /HHp I v3n Jgjy r piet in /

'tAllerbestevoor 'nvriendelijkeprij s
■Wirï'i 11*Maasstr***at 51 Beek: Markt 1 Beek enDonk: Heuvelplein 11 Belgen:Raadhuisstraat 17Blerick: Alberickstraat 15BoxmeerKloostertuin 44Brunssum: Wilhelminastraat 1 Cuijk: Molenstraat43 Deurne: Helmondseweg 65a Geleen-Lindenheuvel:Ringovenstraat 3 Gennep:

Kert mm>De "Duivenaltker' Grave: Dr. Wierstraat 15 Groesbeek: Buig. Ottenhofstraat 1 Grubbenvorst: Kloosterstraat 14Heerieiheide: Ganzeweide 70/Wannerstraat Helden-Parmingen: Steenstraat 30 Herkenbosch: Stationsweg 7Horst: Kloosterhof 3d Ittervoort:Begoniastraat 12
Soa» Marktstraat 51 Liessel: Hoofdstraat 75 Linne: Maasbrachterweg 23MUI: Oranjeboomstraat 1 Nederweert: Lambertushof3 ft;y-Echt: Chatelainplein 13Roermond: O.L. Vrouweplein 1-7Roggel: Dorpsstraat 11 Sevenum; Pastoor Vullinghsstraat 7Sittard: Industriestraat 19"««n: De Meer 21 Stem: Heerstraat Noord 144 Susteren: Willibrordusstraat 1 Tfegelen: Kerkstraat 2Tienray: Spoorstraat 18Velden: lan Verse hurensingel 1 Venlo:Zuidsingel 18 Venray: Stationsweg39Wanroy:Dorpsstraat 25Weert:Maaspoort 52-54Wijehen: Touwslagersbaan39.
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ÏI?^jij^^ —1 MiBBWi nfa„j^l IfIUMEM ■—!—-£
:^S/ Chris Adams ' Steenmarkt Var, E,p B.V. *^~ I """Atf""! SIMI>ELVELD Groeneer,." Bok - tel. 2153«|

~ „ ANWB erkende auto- en motorrij-' Ca. 200 soorten bestratings-en gevel- l£mic&£s&muir'aê*+ K($M I*j£ rolluiken zonwering Bloemisterij "$■ hoveniersbedrijf tr "ï
NIC Dassen aanhangwagens school. Mirbachstraat 14. 6367 CW' stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat /^^."s"■■rP' 7C fi@ tuinctr en architectuur Vraag vfej
uorfc UOrh rP na r «npriaaihniiui Voerendaal. Tel. 045-751718. 17, Sittard, tel. 046-512481. / \~r^Glasherstellen / V K^ Beitel 11OA, 6422 PB Heerlen, postbus tuinadv. Uterweg 117, Heerlen-No^VOnrdefd.TalleT^nSP|SS: " -,_ /^ U GRoAJi|2B6E6LBLsEN | / \| S8Simpe,V6ld'teL °45" " fe,

(
8-10, Kerkrade. 045-455088/452501. y m-, Pf "" """""'"""" Winricusstraa, 39 6467 BM Kerkrade

4238W44Z129-

-j ono/ i '* IU JPiSaU^lliriljVJilaw Door direkt en persoonlijk contact met -pr~~._^ L
Aonhonn,.,onano i„ i/„nnß

dan 30% KOlting L_* f onze meldkamer, een snelle en correcte . ,
M. Qn

Mlthra-Heroal D.V. Üli WIII4.|HI.IUJI llfljo^Aanhangwagens J0KnopS vertrouwen afhandeling van alle glasschades, ook Organisatieburo voor modeshows en Hel vertrouwde adres voor a| uw rollui- flff JMMj 'ftyfl 'Wt*
100 stuks in voorraad Tevens alle on- f naar de vakln met Sen 's nachts, in de weekeinden en op feest- andere mode-evenementen. Opl. man- ken „f onderdelen, kunststof schroten, /jf Tiuu aiu^ in vuuiiddu. icvbiis dne uu va aaarom naar ac vaKman mei jaren _„-.... , H.non ' nequin/dressman, fotomodel, host- <. prv jr p n- rpnaratip--. Rpitpi 4 6466 GZ mmmi Ie
oerte^en en reparaties Ryteweg Zuid ervaring. Kies een van onderstaande BORSU Limburg dagen- /hostess. Info: 045-422424. S^t^^m n°u195 Sittard. Tel. 046-512718. 8.8.R.0.-beroepsr scholen. nj , ~., " _~ .. Kerkrade. U4b-4UU49. en Qr

Budgetvnendehjke bedri|fsautomatise- gffl^g^lff^^U D^j- A , i"9;,?1^^210,419'Ganzewei" -w»^wwwwwHii^^ iT^irteTTTTTTSTnf^^ MICA zonwering Daemen Kunststoffen >Autorijschool Leijten Brunssum de 127, 6413 GD Heerlen. f^ 1 1JKffiUtUfl Rolluiken * jaloezieën * zonnescher- '..... . ,
<l0(-fc■^■wtfÉaMèiïHtw^M tel. 045-251418 ISt* f[/’ iP»i!iiiiiliiMi!WP men. Vraag vrijbl. prijsopgave. Show- Verandadakplaten plexiglas of LJgj_, Wj) \J% ~mmJ room Sittarderw. 116, Heerlen. 045- \""°.c

c
le_a_r*0

"fawarsweg 7, faei^k
I^^_,^iI.___ Autorijschool Sjef Dörenberg Heerlen ; _m IV ■■ iiiml -^^Vs^ g.?11l jPI f■ ) 045-213735 WiZS'JmÊLMmmmmÊ *K - Naaimachmehandel „,„, fc;tjr^E,l"^;r sf/5 M. VELDMAN B.V. m rollülken BißPßllMfflK^Oüel BerOStevn Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade 1/7%^. Nergens voordel|9er« °P 'l Bergske 9 wwwMUIUÖÖMrUIw^ e
uMciucyo ,

045-415597 D . . n ,c ~,cnn JV l\ Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100; Landgraaf. 045-317344. Schoutstr. 32 ,e
u

APK-keuringsstation. Rijksweg 61, Bel nu 045-455609 ’/ *$£> Hoensbroek Kouvenderstr 68,045- Brunssum. 045-252494 bgg 315484. « 3uè
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700. . 7 ~, .. en informeer naar een van de vele ge- Jl-*L 213538; Geleen, Raadhuisstr. 14,046- - /f\ df'

n4ÏÏ&C77°9 ze|| ige danscursussen van dansschool "^^^ " 746480. Rep. alle merken, geen voor- ïn'nJEDI-fELinC B?
Raranp «sPhrpnk pn Tn

u4o-4ao//«i Lotus, Heerlen en Kerkrade. rijkosten. Roermond, Neerstr. 62, l^^^^"****«*^**^^^^ N>^ CKIVCrIUC 23 rSZCSI, « 8. **~,...,, I1(N1 , h. d
R.O. DuinterkEn qlazenwasserii 04750-310,2. Ralei-h Cycle-Center Helgers VERHUIZERS^

Iveco Dedriitsaulo's Undelauferge- A«ton|sc(iool Kubben Schimmert , en schoonmaaktiedr. Vak. onderh. van _____-—»-«. Rumpenerstraat 62-50, Brunssum. datpakt altijd ooed uit rJ~
wande 8. Vnerendaa,. 045-752888 «4404-2330 HUJSW" Crn^ïSTSSKSf BHIEIISBHBBEI 2"^Ss!S*?^S %
Luoarautobadrijf W*9e"Simp"d SKSvoorhandeien ji-r--, _... _ 11"1^045:227676 ZOnd^nbaa'ing mo9e"ik- SchoenmaekersVerhuizingen^
voor APK zonder problemen. CO en ' industrie, lamiliedrukw Kouvendeist.. ï ,f Aül.lhalaliilillHM S'S^r» deZ2 insSS" P^» n«S,"7' ""ÜTn.r, ï"

___«-___.-____ Stikkelbroek Verhuizingen b.v. gj
IHVTffT^ffi^ffTïwaï Autorijschool Peter Kokkeikoren Drukkerij Schreurs Houtindustrie Pelzer BV ■■jmjikmik» Schilderw. Bijsmans Heerlen Laanderstraat 109-111 Heerlen.^mjLWmM^m Voerendaalo4s-750995 H^^,^,^^^^ Emball.-. pallet-. verpakidnßS- en stop- U/H ,f, f , Sn^Stoep^'siïïen'ïï6^?,"" ï °45-715045- |

SSfrVïïSSd? TeT^ SO?!" h°Ut; eike ' beUke"6" 6SSe ' P'aathoUt: Wand' M Plafon,,Stül,lO
SAS Autoshop „De Specialist" verstr krade Tel 045"413045 ÖSePr. Rljtew^ 36' p"bouw Kerkrade/Landgraaf b.v. Heerlerbaan 134, tei. 045-425550. . uw verhuizer

- Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm, o*mi.n i/o»i.«i ,««m...1/««»«* Sperwerweg 28, industr.terrein Abdis- wc m nN.i.««n<. ui..... 1 ;,^;A
mbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobei- Studio Kerdel zeefdruk/offset se

M
nboschi

y
Landgraaf. TeL 045-320840. V-S*M* Dnessens-Niessen r-, Ajra

straat 61, Heerlen, tel. 045-712113 . ~ Voor al uw ... van klein tot — Verk. part. ma.-vr. 9-17 uur, za. 10-14 Schildersbedrijf b.v Ankerkade 127 Frlß
AutOSChadecenter Limburg groot, in iedere oplage. ■i <m JBPTHJHi ■ uur. 6222 NL Maastricht. 043-630353. TPOT^E
Schadereparaties aan alle merken. Mauritslaan 114, Geleen. Tel. 046- H^\ Voor alle voorkom, schilderwerken.

■BHMfiPPfPPfIWWWBi Topkwaliteit met 1 jaar garantie. Kloos- 742964. oin«nn^ «n u,,!,..,..,,,^ ■F'/**'^^ÉMfeiii^B KSim■■un.iiM.'i.u:-» terraderstr. ioo, K'rade 045-453837. " *# Plafond- en keukencentrum MÊÊWmmmmmm M mmw^m WWWÊ
_^

Zambon 043-642535 |j|ggggg
i^^^ ■■ / wBBSTffi!uWHBH W 3^ JI-Jl^i-f.'ü.l-J-l.Hnü Kellerhuis keukens Geleen div. systeemplafonds, altijd een Hakkenbar De Bongerd 718432 wiUid^^y^^^WjêSëS^/ W^ mmmmmMmmm^ pasklare oplossing voor plafondproble- Bongerd 18, Heerlen, het adres vooral_ rL"PC^ ▼ av<***y/ *CJZi Rmgovenstr. 1. 046-747905. Aan- men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te uw schoenreparaties, sleutels en on-ff^fipMgfc ;g|Pßlk te .... o.u .nu bouwkeukens + apparatuur, event. brengen. Idem diverse Zepka vouw- derhoudsartikelen. B-*nflpHnpn^ 1

|yCwg^"B ffpfl-U AUtOp AUtOVerhUUr Sittard BV met compl. verbouwingen. Toonaan- deuren en wandkastsystemen op maat. ■ Blii^klMuji "l
wPfl 'V^wVWißnl^ Verh. van pers.auto's, bestelauto's, -^

gevend in keukens. (Kruisberg 46 Meerssen). B!rlfflTlïWTTTt?Ttïffl^. busjes, kampeerauto's en autoambu- (L^^jysrarKrsgraK: S''syrsrzsnz WK .^0 !*««.*!**■ ta-Mism» "*******'szatprri.nt'np.intpn 522424. Zandstraal 58, Montfort. «^a^^ mü 1WATCTTTTZI HaPfianri tk Rmn^nm ms ?SBO5l Voor alle schoonmaakwerkzaamheden, Gespecialiseerd in verhuur verK ,04744"2345- NILFISK EITJ^ED si^r^rss^T; ïïrirrStsrR
HHHM-VH- ■^■"■■7■W"^ V.V^Keï^S bet^meringen- Showroom geopend etc- leL U4b J^l-^* -""« 105> Brusse|se Poort Heer|eri] winH :

ni^xj.l »■■«_. _ - "liï£%£g&&lJE eh

-aaeuKßiis. Van di. t/m za. van 10-17 uur. U4bd75597.
centr. H'heide (achter Aldi) 221986 |■HLJL/M/FTTf NERGENS MEE. Showroom-magazijn: Eikenderweg 77, Heerlen '' Ju. tL ZM Design-studio: Kerkplein 45. Tel. 046-717555

■—^^^ $mjÊ K||jßautobanden S|QN_|T Be| etteringstjedr jjf Onderdelendepot Roosen VOSSEN KEUKENS ■«^■aMliHiaßß |P"^ WH' I" ll'l 'l 'ii"l
Kaarre SfSSS8"-" »=^=-

M asaas «sass-u. 'tffm T^^men, rei. imua i«ö. Heerlen' uw kantoor, winkel, instituut of woning. B"'7C#Ü! ■^/f^I7iTTÏÏTMTIT7SK73K'
«nHHHMnHM ,^

Systeemplafonds en -wanden, interieur- mÈ^t^ÉÉÊÈ Wt-^.,, ,l,^,m J^Z*s%&'
■BBPffTTTTTTTS^BB BJ^*|^y^2JMiiliAifl f7!?7^?T^?yW^!Tty!?!!TCT?ïl--!-BI afoouw' akoustiek, verlichting, binnen- ■ÉÉI iWêlXMtfltilzUêlïÜ^

■hJiilliluiittW ■■ ---------Bij^lHy^j^^^^jijj^jaj^^ en buitenzonwering. Voor inf. Industrie-

Auto Veneken B.V. Siltard-Beek a-BJ-lyT/IIJ SS:,nSÏ SnSSÏt'E " . Ipmm t ,lfi n4B ■*""«**
«.«htjo». SJ^rS'tèïiS228400- "r»asfs.,a ?P "v'ra s iéif

LeasinoVW Audi VW bedr -wao Sit- de. tel. 045-212330. Bv o. Lemrnensstr.2 6 046- Telex 10526, (ax. 020-443454. jord. op mt. maken Spdorsingel'\^eZJSêJZnmTIT Akers"-N 288-290' Hoensbroek. 747575 keukens - badmeubelen - sa- ÊmaSTWimWITWÊ WmKmmßmmn^m Hri. Tel. 045-727156.lara, LeyeiiurueKerwsy £i, aia/// . nal^-???^^^ c;talpn mpt-tvf-ikt mp<*- nitair - C.V. BUïUUd^UWMdItUIB »-1H lil Kiljj t' JH«3;k-M
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 372882*. n^n'JS^l.n^ -

-É--^^

sing enz. bouten, moeren in metr., _r 3 1 _^
"

metr. fijn, u.n.f., u.n.c. en ww-draad. m jj-j.i^MJ-J-jrMmN-j'i Kfflf!?fß!l ITTOi!M C. de Wit B.V. Math. Linssen. Tel. 045-241587 ' -dTT^ -A
Bii Donnv küken ÏS konen' Tevens mbusbouten, houtschroeven, Wif mÊmÈmmmmmF postzegelhandel. Nobelstraat 41. 6411 Bergerw. 20, Nuth. Onderh. c v ont- Wim .wWSTfITTWWTaWwI *Alle typen bedrijfsauto's^ bestellers en ?^^^^-^S^-- « h » „ EK Heerlen, tel 045-710571. kalk. waterleid geiser, boiler, gas-/ f^J *^"JJJUJUjJMJMP
bussen minibusjes, kleine bestellers, enz' Meest Ultgebr asS' InLimburg- Gebr. Bollen watennstall. Erk. schoorsteenveger. i^Jopen laadbakken, meubelauto's in alle MWl?T^[-4|'l-llA'-^TTnTI^B Te' 043-641293. Kunststof ramen- -T^T—7
typen en prijsklassen. Ook diverse luxe /^TtTI *t llC" fabr. sinds 1973. Timmerfabr. sinds W . A JKTirITTïïTÏÏBB H^HlHaiiUiiirlM
auto's, stationcars. Te veel om op te zJ^ *%iVT K-*-*" 1924. Showroom Broekhoven 1, Geul- Wl^T JHi»iB?Wp^^PBB ,___-^"—_.^-_____.^...._ /»> ds* t J'noemen. Donny Klassen b.v., in-en ver- (j) individuele Object Beveiliging' Snr----Pr^r-Arz^r^ le-Meerssen. hmmJ \WJ j[H'A 1 'i^l i 1f 'l 'IT^J VCHttï&H f&IÏHWkoop, Meerssenerweg 219, Maastricht. n n of 0 )L^)l \ * l\\~lYm\\ i Aill
Tel. 043-635222 of 043-634915. uuuuuu^wwlj

■ » > voor apparaten, auto's, ISpvVvoAp iZ^\JV^ Heerlen ■MH^MMtil.ai-tiMUK'NM Jago-Kerkrade fietsen, machines, reklame. /-*vC77C/\^£ /O V
7±?gr Brunssum 045-254166; Geleen 046- >, Rolluiken en zonweringen. Óók voor LETAS STICKERSERVICE s

WftïTTÏWÏWÊÊÊM 'SZ.3, TeL 045-232025 746089; Heerlen 045-719484; Kerkra- |/„nctctnf Rmnceum onderdelen en reparaties. Showroom '
DD onni. „„„ ~ ,—:—: Zonweringskonstrukties, jalouzie■iVH'lVirillll "^ eL U4O de 045-451598; M'tricht 043-620770; JUHSISIOf brunSSUITI Schaesbergerstr. 104, Kerkrade. 045- f^^l^S7? JA Land9raaf markiezen en roll. in alu. staal +Pv

Alarminstallaties Sittard 046-525363; Weert 04950- Kunststof ramen en deuren, schuif- 4 14270 | Te1:045-312580 Fax:o4s-325885 Kipstr 30-32, Kerkrade 045-45341*
voor particulieren en bedrijven 32464 Uw adres voor betere foto's Puien en balkonsystemen. Trichterweg

I -77: 1 Ned. kwaliteitsprodukt, handmatige 7, Brunssum. Tel. 045-231045. , : . *
rm~mÊ£^ SS^SSS^Z ig^^ssai dr^_^....-_ Uw servicebeleid be9'nt b'ide

uw sPeC iaiiSt voor autdeasing.
andere beveiliging. [MJ fl£ >^BBIBP servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Vraag vrijblijvend offerte. B:lil.ll']'Ht-!'IH-*k-M "Bs*®^?*

dd.o ,n * G.V.L. Restauratie, 045-226000 Meer Weten?
ML_^ BBIb V/n OamOISeaUX Spec. gevelreiniging, renov.. kelderaf- H. HoepperiTianS C.V. ~ mm

__
j—^

Verkoopt en verhuurt meer dan u dichting, voegw, vochtwering 10 jr. Sanitair cv dakwerk gas water ■■ a-a/ll CS .7 «Il «MilJ'«^j^Tjl'ji||il>tj denkt' Industrieterrein de Beitel 108 schrift garantie Stralen van meubels, wateronth noolonlstop Emmaplein 8 m *^r^^F*mrt^^^^mÊÊÈiMÊÈÊdÊmÊÊÊ^B Heerlen. Tel. 045-411930. autoplaatwerk, velgen, chassis etc. Heerlen. Tel 045-713265. I
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Caravans/Kamperen

6441 EX, huisnr. 157.
fl voor uw tentreparaties

~% Heisterberg
fe~Jggnsbroek 045-224200: }"'* 4-pers. FORD Tran-
ffJfiQc camper, compleet,
|(),^JPO^ 045-752194.

j£k- CARAVAN, 4-pers.,
l 6'; '5. met voortent en""^Lggra's. 045-222590.

; _
|

Vakantie
"""■■""'

Sint Maartenszee bung.,^ I
gratis ZWEMPARADIJS, 'weekend/midweek v.a.' '’260,-; Kerst ’595,-; !
hoogseiz. ’ 1.050 p.wk. Tel.
02246-3109.
I—itiktw1 —itiktw

L^_^ (Huis)dieren
fIv^STERRIER, boemers-V-P°edels, Perz. katjes

04459-1237Fe T ■Cói,.-.. prachtige Schotse
-W"tUPS -lassie> in 9-

08866-3151.
"te* DOGGENPUPS
pj van kam-(■L naafst- met stamboom.#^ZI49LDcRT-longe Mechelse HER-
TJES 7 weken. Tev.
fl6srh6u herderl4 mnd-. cniit-t voor bewaking. Na

Éar
,
HUur- Custerslaan 13,Jpgraaf^

!Dün,ra *° VLIEG-KWEEK-2iel!;EN è /50,- p-st. w.
3i4ge H. Terhaar, tel. 045-
-iii-if Kampioen Vitesse-
r^'ond-fond. Ras: Hofman,
len ,ans' Martens, Hey-
-22 " Wanroy. Verkoop zat.
loi-tó va« 100° uur- APoI--[£y 14, Nieuwenhagen-
re ir —'rlOtah' mooie BooMER-
ontu PUPS ingeënt enNiSffidJel. 040-863946.

Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, 5 weken oud, vader
en moeder in dressuur. Tel.
046-756366, na 17.00 uur.

In/om de tuin
Prima eiken biels ’ 32,50;
diagonaalscherm ’ 70,-;
toogscherm ’ 78,-; zwaar
PLANKENSCHERM ’ll5,-
Plank 300x15x2 cm ’ 10,50.
Impreg Tuinhout bv. In de
Cramer 18, Hrl. 045-717733
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
hondehokken, vele afm.
reeds v.a. ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygelshover-
gracht 39, 6464 GA Kerkra-
de. Tel. 045-460252

Opleidingen
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING in Heerlen
en Hoensbroek. Bijlessen in
alle vakken v.a. ’l5,- per
uur, verzorgt door een erva-
ren team van docenten in
Heerlen en Maastricht. Inl.
E.C.H. 045-741102.

I*-^^ Bel deVakman

L^ LOOK BV Schaes-
-4- Gevelreiniging, uit-
Cir voe9en, steigerver-
04^. TeL 045-312154 of

jCHILDERS kunnen nog
"Saairlï? en schilderwerk-
Qa^neden aannemen. Tel.

t6n°ELMATTERIJ vern. rie-
-1Daf !;n biezen stoelen met
Ï^Bel. 045-418820.

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Voor al uw CV en SANITAIR
tel. 045-327217.

Rijles

6163 CL, huisnr. 35.
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.

Huw./Kennism.
Goed uitz. wed. vr. zkt. goed
uitz. WED.NR. tussen 65/70
jr. Br. on. nr. B-9848. Lim-
burgs Dagblad Postbus
2610 6401 DC Heerlen.

Wonen Totaal- ——■ -———.. »

Sanitair
Wij maken plaats voor de nouveau's uit Parijs.

Div.: Badmeubels o.a. Sanijura Acapulco zwart gewolkt.
Ucosan spirlpool nu voor minder dan de helft.

PontMeyer BV
In de Cramer 7, Heerlen. Tel. 045-718008.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
Donderdag koopavond. Zaterdag 10.00-13.30 uur.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Kom eerst kijken bij MEU-
BELHUIS Kleba te Hoens-
broek, 1500m2. Fabrieks-
prijzen-meubels voor de al-
lerlaagste prijs, kortingen
van 15-25%, vandaag ge-
kocht, morgen al in huis.
Laat u niet voor de gek hou-
den en betaal niet meer dan
nodig is en kijke eerst bij:
Meubelhuis Kleba, Akerstr.
23-232 te Hoensbroek. Tel.
045-212854. Nieuw: Koop
nu met de C-Card, geen
aanbetaling en betaal in 6-
-12-18 termijnen in een dag
geregeld, directe levering.
Te koop klas. stof. bankst.
3-1-1-1, bankst. 3-1, kl.ijs-
kast, 3 pits gasst. GOED-
KOOP weg. verh. Tel. 045-
-326517 na 18.00 u.
Goedkope inruilkasten, eet-
hoeken, salontafels, Nu ex-
tra voordelig!!!! "AAA-WIN-
KEL", Brunssum.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad
Riemst (B). 09-3212261156

2e hands MEUBELS: barok,
eiken eethoek, div. bank-
stellen, kleingoed. Oranjestr
30, Hoensbroek. Bel Thei
045-231437 _
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80aL Heerlen.
Betere inruilmeubels en la-
ger in prijs, kunt u toch bete-
re kopen bij De MEUBEL-
BEURS, Akerstr. 248-250 te
Hoensbroek. 045-212854,
dir. levering, grote voorraad.

Baby en Kleuter
Te k. Combi KINDERWA-
GEN Teutonia 3 in 1, com-
pleet, z.g.a.n. 045-230099.

Radio e.d.

Gratis koffiezetapparaat
(nieuw!! t.w.v. ’49,95), bij
aankoop van inruil stereoin-'
stallatie's en losse compo-
nenten!!!! Minimum beste-
ding f200,-. Aktie loopt tot
30 nov. "AAA-WINKEL"
Brunssum.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaarbetalen!!!!

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.

Philips zonnepaneel, over-
compleet, 2 ZONNELAM-
PEN (bruin worden) 3
warmtelampen (spieren-
gewrichten-reuma), pr.
’250,-. Tel. 045-717370 na
18.00 uur.

Computers
PC-AT 286-20 tower 2FDD
40Mb HDD ’2.100,-; PC-
AT 386-25 tower 2 RDD 40
MB HDD VGA ’2.999,-;
PC-AT 286-12 desk-top 1
FDD 40 MB HDD ’1.850,-;,
PC-AT 486-33 tower 2MB
2FDD 40 MB HDD VGA
’5.100,-. SCI, Heerlerweg
109, Hoensbroek. 045-
-231972, zat, gesl.

Huish. artikelen
Ijsk. ’ 95,-; gasforn. ’ 95,-;
diepvries ’175,-; wasautom

’ 195,-. 045-725595.

Kachels/Verwarming
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. Dê Kachel-,
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
KACHELS open haarden,
moderne schouwen. Reker
Kachelspeciaalzaak, Kluis
28, Geleen. 046-740785.

TV/Vldeo

6134 XE, huisnr. 52.
Goede KLEUREN-TV'S,
grote sortering, met gar.
Philips grootbeeld v.a.
’125,-. Reeds 25 jr. t.v.-
occ. centr. Geel. Grasbroe-
kerwg 25, Hrl. 045-724760
Scherpe prijzen en gratis
scartkabel t.w.v. ’ 39,95,-.
Bij aankoop van een mr. of
nieuwe videorecorder!
"AAA-WINKEL, Brunssum.
VIDEO'S en kleuren TV's
gevraagd. Tel. 04406-
-12875.

Kunst en Antiek
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Ant. eik. 2 zijdig BUREAU
met ingelegd lederen bo-
venblad. Tel. 045-724271.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Muziek

Ina Jager
Pianopedagoge en Dirigente

te Heerlerbaan
Start in januari met groepslessen algemene muzikale

vorming voor kinderen. Tel. 045-413520.

6371 GZ, huisnr. 3.
Heropenings-aanbieding:

Bij ieder keyboard va. ’ 795,-
GRATIS stroom-adaptor (’ 25,- tot ’ 49,-)

GRATIS hoofdtelefoon (’ 19,95)
GRATIS keyboardstatief (’ 79,-)

Roland SC 55 Canvaz Sampling module nu (beperkt) uit
voorraad leverbaar!!! Wat een sound voor die prijs.

Te k. KEYBOARD Casio
CP67O, vaste pr. ’1.000,-.
Tel. 045-317675.
Te koop PIANO, duits merk,
pr. ’1.150,-. Tel. 04498- '56851. LI

Te koop set P.A. BOXEN (2
Bas boxen, 2 midden-hoog),
merk JBL 2x 400 watt, t.e.a.
b. Tel. 045-270585.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevraagd

6464 CX, huisnr. 89.
Te k. gevr. WINKELRES-
TANTEN, partijgoederen,
etc. Ook kleine partijen. Tel.
045-319816. Na 18.00 uur:
045-256997.
Gevr. BANKSTEL, slpk,
eeth., inboedels, antiek, ba-
rokmeubels etc 045-725595

Hoogste prijs voor POST-
ZEGELS, goud en munten.
Stamps and Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Direct resultaat, als uw
SPOTJE op LD-TV staat. Bel
045-719966 voor meer info.

Diversen

Werkhandschoenen gezocht?
-Rundsieder, varkensieder, splitleder of vinyl?

-Lashandschoenen of montagehandschoenen?
-PVC of vinyl handschoenen?

-Latex, rubber of katoenen handschoenen?
Voor industrie, bouw of hobby gaat U naar:

In de Cramer 31, Heerlen, tel. 045-716951.
SINTERKLAAS- en zwarte
piet-kostuums te huur. Tev.
kerstman-kostuums. Bijs-
mans, Mgr. Schrijnenstr. 31,
Heerlen. Tel. 045-717608.

Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr.
Nrd 328, Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese.
T.k.a. voor de verzamelaars
SOLIDO-PRESTIGO model
auto's (metaal), div. model-
len p/s ’ 25,-. Inl. Dr. Calsstr
100, S.Berg-Landgraaf. Tel.
045-318693. '06-lijnen

Live hotelsex
Gratis sexgesprekken

06-320.330.71 (50 cpm)

SSS sexmeisjes
2222 2 handen vol! 60 cpm .

06-320.320.22

Lesbische
meisjes, 18 jr en vrouwen.

Ze leren elkaar Grieks,
vrijen en Frans. Toets van

kamer naar kamer,
06-320.320.37 (50 cpm)
Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging

tegen dr aan staan,
2 handen vol
Lesbisch

50 cpm, 06-320.320.39

Meisjesporno
50 cpm, 06-320.320.52

Ruige porno
50 cpm, hard*hard*hard
06-320.320.53

Sexstandjes
Wij doen lek standje Grieks,
69, Frans, vrijen. Probeer 't.,
Meisjes en vrouwen. Lekker
vlug! 50 cpm 06-320.320.59
Live met mij bel 06-95.06

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de dames vertellen

je zelf wat ze te bieden
hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cprr

06-320.320.14
Griekse porno

Bel Marcha snel, 50 cpm
06-9618 -

* Sexlijn 10 *
Mixjes... 06-320.320.50'
Sexbox... 06-320.325.30

Call me.... 50 cpm

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan.

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36 ♦

Bi-5ex....323.36
Jongens-5ex....325.19 -Studenten-sex.. .327.56

50 et p/m Pb. 75141 Adam

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende

afspraken! 50 cpm
06-320.327.55
Rijpe vrouwen

vanaf 30 jaar. Probeer een
live gesprek met ze, 50 cpm.

06-320.320.65
Hete Ruige Straatsex

Sexy ding voor 50 cpm
06-320.320.77

Gratis sex
Bel mij privé jong en ond...
Inf. 06-320.324.98 (50 cpm)

Voor Piccolo's
zie verder pagina 24
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vérhoor in Nederland, in het bij-
zijn van Tsjechoslowaakse auto-
riteiten.

De politie heeft zich enkele weken
voorbereid op de inval. Het was be-
kend dat in het huis gehandeld werd
in drugs. De politie trof in het pand de
twee bewoners en negen Duitse be-
zoekers aan. Een 23-jarige Groninger
had kort tevoren het pand verlaten.
De man is later met zijn auto op de
Kruisstraat aangehouden.

HEERLEN - De politie van Heerlen
heeft maandagavond om half acht
een inval gedaan in een drugpand
aan de Looierstraat. Een geringe
hoeveelheid.heroïne en cocaïne werd
in het huis aangetroffen en drie men-
sen zijn ingerekend.

Inval drugpand
lang voorbereid

ROERMOND - Drie jaar gevange-
nisstraf en ter beschikkingstelling
eiste officier van justitie mevrouw
Van Hilten-Van Heeswijk gisteren
tegen de 44-jarige Jos van der P. uit
Venlo wegens doodslag. Tijdens
een ruzie sloeg Van der P. zijn huis-
genoot Wilco Lackin, zo hard in het
gelaat dat deze via de balustrade
van de eerste etage van een flat aan
de Wolweverstraat in Venlo stortte.
Twee dagen later overleed de man
in het ziekenhuis.

De president van de rechtbank
in Bratislava, dr Kandera, zou
René Widdershoven het liefst op
de zitting laten horen. De behan-
deling van de zaak is inmiddels
begonnen. Als dit mogelijk is, zal
worden volstaan met een tweede

Tweede verhoor

deoband opgenomen, maar
blijkt voor de bewijsvoering on-
voldoende te zijn.

Nadere mededelingen over het

Volgens de woordvoerder van de
familie Widdershoven, H. van de
Wetering, staat het vrijwel vast
dat René Widdershoven niet ge-
confronteerd wil worden met de
twee Slowaakse verdachten, de
49-jarige J.M. en de 32-jarige La-
bor M.

al eerder gehoord in Kerkradeoor de officier van justitie uit
ratislava. Dit verhoor is op vi-

'schoon nog geen beslissinger het verzoek genomen is, zei
Smalburg stellig te verwach-en dat de echtgenoot van de

'Smoorde vrouw, René Wid-
uershoven (28), in de loop van°lgende maand door derechter-J'mmissaris zal woren gehoord.

et betreft een aanvullend getui-
?everhoor. René Widdershoven

horen van de kroongetuigen
worden volgende week ver-
wacht. Dan vindt namelijk weer
een nieuwe zitting van de recht-
bank in Bratislava plaats.

In augustus verleden jaar werd
het echtpaar Widdershoven uit
Kerkrade op een parkeerplaats
nabij het Oostenrijkse Linz over-
vallen. De daders mishandelden
René Widdershoven op een gru-
welijke wijze en lieten hem half
dood achter. Zijn vrouw namen
ze mee in de camper van het
echtpaar. Zy werd verkracht en
tenslotte vermoord. Naar haar
stoffelijk overschot dat de da-
ders verstopt hadden in een
hooimijt, heeft de politie van
Oostenrijk dagenlang gezocht.
Het strafproces begon in septem-
ber. Rond dejaarwisselingwordt
het vonnis verwacht.

Verdachte die al eerder wegens ern-
stige misdrijven en waanvoorstel-
lingen ter beschikking was gesteld,
was op het moment van de vecht-
partij onder invloed van drugs en
medicijnen.
Zelfontkende hij. Volgens hem was
het slachtoffer ook na druggebruik
in paniek geraakt en over de railing
gesprongen.
„Boze opzet ,neem ik niet aan, maar
wel dat hij het risico heeft gelopen
dat er iets ernstig kon gebeuren",
aldus de officier.
De gewonde man heeft overigens
nog enkele uren op de grond voor
de flat gelegen.
„Niemand dacht er aan iets te on-
dernemen. De een dacht dat hij zijn
roes uitsliep, de ander dat hij zich
aanstelde.
Een verschrikkelijk gegeven waar
ik bij wil stilstaan en dat ook aan-
geeft in welke omgeving zich dit
drama heeft afgespeeld", aldus me-
vrouw Van Hilten.

Coalitie Vaals valt uiteen
VVD-wethouder Marjolijn Meindersma legt junctie neer

HEERLEN - Voor de grap de auto
lenen van de vader van een vriendin
om een avontuurlijk ritje te maken, is
een 21 -jarige vrouw uit Heerlen slecht
bekomen.
De autosleutels lagen op de kast in
het ouderlijk huis van haar vriendin
aan de Carboonstraat. Na wat ge-
klets, werden de sleutels gepakt. Ze
stapten in en de auto werd gestart.
Door gebrek aan rijvaardigheid trapte
de bestuurster op een gegeven mo-
ment in de Onder Krijtstraat te Heer-
len niet op de rem maar op het gas-
pedaal. De auto schoor naar voren en
botste tegen twee geparkeerd staan-
de voertuigen.
Verzekeringstechnisch gezien werd
de zaak opgelost, maar kantonrechter
mr Oostdijk legde de 21-jarige vrouw
een boete op van 250 gulden voor het
rijden zonder rijbewijs en het onvoor-
zichtig rijden.

Dure botsing
na rij-avontuur

HEERLEN - Twee mannen hebben
maandagavond een sexshop in de
Dautzenbergstraat in Heerlen over-
vallen. Een van de mannen greep de
beheerster plotseling vast, terwijl de
andere een greep deed in de kassa.
De buit was echter gering, nog geen
driehonderd gulden.Daarna vluchtten
ze de winkel uit en verdwenen rich-
ting centrum.

Sexboetiek
overvallen

!jj^LS - Wethouder Marjo-
'£■ Meindersma van Vaals
[» haar functie neergelegd,«ar VVD-fractie heeft de sa-
e ftwerking binnen de coali-

niet onmiddellijke ingang
Jpzegd. Dat alles is het ge-

S van de zoveelste aanva-
;«k -=> waarnemend burge-
[ eester Thijs Jussen (PvdA).

PSüK C(.n-^ict over de nieuwe
ter eP *--*s~ven 20 hoog op, dat me-

| |oh w Meindersma in de daar-
-11 (}gVo--Sende vergadering van
11 ,j commissie Welzijn mee-
Bont i

e at Z-*J vanflaag haarltslag zal indienen.

'Verkl Vertrouwen is nelemaal zoek,"
Uitk, Meindersma haar vertrek

Kaakt aaiser college. „Mijn fractie
*nc°alit geen deel meer uit van de
t. tw *le die samen werd gevormd
i veide PvdA en Perspectief 85. De
lj&ru°Uding met ThiJs Jussen was al
JtyJTlme verstoord. De situatie
«liet °nwerkbaar. Afspraken werden
I optr I\aSekomen en het dictatoriaalI geff.6 en van de waarnemend bur-
\ \let eester irriteerde ons mateloos.
| ti6 e-""rote spijt verlaten wij de coali-
\ t>o<,H"? "emen weer .plaats in de op-

""«ebanken."
I «"& Jussen: „Ik heb gisteren in-

Meiljad vernomen dat Marjolijn
v,t>dt net niet meer zinvoli «^en t° m °P deze manier verder sa-

i -lerin ,Werken- In de collegeverga-
| "gkwam het al tot een conflict.

| iDg^gustus heeft zij ook al eens
j .«-*--" Portefeuille gezwaaid, maar
i tij,j J* volgens mij na verloop van
! Verg er. bijgelegd. In die bewuste

**et v inS ging het andermaal om
sitjj aststellen van een nieuwe sub-
*0tv.t'erOrdening« Haar vertrek

j 2ij u Voor mij toch vrij plotseling.
| "«o kc.^ net college in de kou staan,
1 a-mu-^yoor de presentatie van de
j VoQ-'^dingsbrief voor de begroting
i r «omend jaar."

Dorstige
dieven
HEERLEN - Met behulp van een
stoeptegel is dinsdagnacht de etala-
geruit van een slijterij aan de Mgr.
Hanssenstraat in Heerlen ingegooid.

Kennelijk was de inbreker niet op een
grote buit uit, maar lag vooral grote
dorst aan de actie ten grondslag: al-
leen een krat bierwerd uit de etalage
ontvreemd.

„Bukman heeft eindelijk gerea-
geerd op ons voorstel. Maar het
gesprek zal in ieder geval nog
niet deze week plaatsvinden in

verband met de landbouwbegro-
ting in de kamer", aldus woord-
voerder Willem Brouwer van de
met verhuizing bedreigde Alge-
mene Inspectie Dienst.

- De NS gaanvoor twaalf miljoen guldenen volledig nieuw stations-gebouw in Sittard neerzet-n- Meteen na de winter
wordt met de bouw begon-nen. Medio 1993 zal naarerwachting denieuwe, met
ccl glas opgetrokken sta-

tionshal in gebruik geno-men kunnen worden.

reSiodirectie van de spoor-den heeft de definitievejannen gisteren in Sittard be-kend gemaakt.

Üet ,station in Sittard, dat op
np? *rmsPunt in het intercity-
*et ligt, was al jarenlang toeJ-.n een ingrijpende verbou-
wing of nieuwbouw.

Verschillende argumentenheb-
ben uiteindelijk de doorslag
gegeven voor het NS-besluit
tot nieuwbouw.

Zo verwachten de NS dat het
aantal reizigers in Sittard (me-
n uitstappend per etmaal) de
komende jaren aanzienlijk zal
toenemen, van 9.000 nu tot
15.000 in het jaar 2005.

Tevens was van groot belang _
dat Sittard de directe omge- ~
ving van het station grondig
opknapte; daarmee is de ge-
meente dit jaar dan ook begon-
nen.

Twintig maanden
voor flessentrekker
ROERMOND - De 53-jarige Ron S.
uit Roermond is gisteren wegen fles-
sentrekkerij veroordeeld tot 20 maan-
den gevangenisstraf. Tegen S. was
veertien dagen geleden drie jaar ge-
vraagd. S. was enige tijd directeur
van een vanuit Maaseik opererende
nepfirma, die goederen kocht en ver-
kocht maar nooit betaalde. Het brein
achter de organisatie TonG. is al eer-
der tot drie jaar veroordeeld. De broer
van G. die als een meeloper werd be-
schouwd en. tegen wie een jaar cel-
straf was geëist, werd door de Roer-
mondse rechtbank vrijgesproken.

Zie verder pagina 22

" Tweekantoorblokker, bij
nieuwstation

Van onze verslaggever

HEERLEN - Een twintigtal veron-
truste bewoners van de Heerlense
wijk Zeswegen, die gesteund wor-
den door de Freinet-basisschool
hebben in een uiterst sombere brief
aan het gemeentebestuur, de politie
en diverse instellingenvan Heerlen,
een aantal nijpende kwesties in de
wijk aan de orde gesteld.

Het vandalisme wordt in Zeswegen
als normaal ervaren en de wijk lijkt
een grotevuilnisbelt. De prostitutie
rukt via de CBS-weg steeds dichter
naar Zeswegen toe. Drugdealers
maken al gebruik van kinderen,
ouderen durven 's avonds niet meer
over straat.

Sombere visie in brief aan gemeente Heerlen

Bewoners Zeswegen
klagen over verval

De struiken en het trottoirzijn bijna
overal besmeurd met hondepoep,
bijna ieder verkeersbord en eléctri-
citeitshuisje is bespoten met graffi-
ti. De tegenstellingen tussen blan-
ken en anderskleurigen worden
steeds sterker.

Over de toestand in Zeswegen zou
,nog dit jaar een bijeenkomst moe-
ten worden belegd tussen de ver-
antwoordelijke instanties en de
buurtbewoners, zo vinden de brief-
schrijvers.
De bewoners vinden dat met name

Volgens de briefschrijvers staan de
maatregelen die momenteel in het
kader van Sociale Vernieuwing ge-
nomen worden ver van de werke-
lijkheid.

het vandalisme, de vervuiling, de
verveling van de jeugd, het racisme
en het individualisme op korte ter-
mijn om een oplossing vragen.

Bovendien voelen ze zich buitenge-
sloten by het zoeken naar oplossin-
gen. „Vragen als: wie zit er in de
wijkraad, wanneer zijn deze men-
sen te spreken, waar moeten we
heen met onze grieven, worden
door de meeste instanties met dood-
doeners afgedaan. Wij wijkbewo-
ners kunnen onze vertegenwoordi-
gers niet vinden."

(ADVERTENTIE)
SWISSFILBg'

VERANTWOORD SLAAPCOMFORT
Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324

Geleen,Raadhuisslr. 8, 046-743030

NS bouwen nieuw station
Sittard voor ’ 12 miljoen

(64 tegenover 33) en psychiatrie (18
tegenover 2).

Economisch beleidsmedewerker ir.

" M. Hannen van LIASS zegt dat de
cijfers voor Roermond erg hoog
zijn. Zij noemt het uitschrijven van
verwijzingen 'uitbundig*.
Nader overleg is gewenst, maarvan
een actie richting Roermondse
huisartsen is geen sprake, aldus
Hannen.
De cijfers voor de andere grote ge-
meenten zyn: Weert 455 per 1000,
Sittard 452, Geleen 479, Brunssum
502, Kerkrade 455, Landgraaf 523 en
Heerlen zoals gemeld 440.

Van onze verslaggever
ROERMOND - Het aantal verwij-
zingen door huisartsen naar specia-
listen is in Roermond beduidend
hoger dan in de westelijke en ooste-
lijke Mijnstreek. Uit cijfers van
LIASS Ziektekostenverzekeringen
over het jaar 1990 valt af te leiden
dat het percentage veertien procent
hoger ligt dan het gemiddelde.
Voorzitter G. Benthem van het
huisartsenoverleg Roermond zegt
er geen verklaring voor te hebben.
LIASS zal op korte termijn mét de
huisartsen overleg voeren om sa-
men te bekijken hoe dat aantal in
de hand gehouden kan worden.

Volgens Benthem is het hoge aantal
verwijzingen niet van vandaag op
morgen. „Het is éen zaak die al ja-
ren speelt. Evenals in de omliggen-
de dorpen is er veel vraag om hulp.
Ook het medicijngebruij'-. ligt hoger
dan elders. Het heeft onze zorg."

Een vergelijking tussen Roermond
en Heerlen leert dat er per 1000 ver-
zekerden het afgelopen jaarin Roer-
mond 550 patiënten zijn doorverwe-
zen en in Heerlen 440.

Het meest in het oog springen de
specialismen oogheelkunde (res-
pectievelijk 106 en 84), orthopedie

Hond vrat
verbaal op
SITTARD - Een inwonervan Geleen
is gisteren door de Sittardse kanton-
rechter veroordeeld tot een geldboete
van 130 gulden, omdat hij in zijn
woonplaats 23 kilometer te hard had
gereden. De man gaf de overtreding
grif toe en wilde ook wel betalen. Op
de vraag waarom hij dat dan niet eer-
der had gedaan gaf de Geleendenaar
een niet alledaags antwoord: Toen de
postbode de schikking van justitie in
de brievenbus van de verdachte had
geduwd, stortte zijn hond zich op de
acceptgirokaart en vrat haar helemaal
op. „Nou ja, de hond kan beter de
schikking oppeuzelen dan u opvre-
ten,'' filosofeerde de kantonrechter,
die de man conform de eis veroor-
deelde.

Doorverwijzen patiënten
in Roermond 'uitbundig'

LIASS gaat overleg plegen mei huisartsen

Bukman gaat met
AID-delegatie
om tafel zitten

Vogel in motor
AWACS-toestel

Geen persoonlijke ongelukken bij noodstop

Het advies van de stuurgroep -
ja tegen verhuizing - is afgelo-
pen vrijdag op papier gezet. Nu
gaan achtereenvolgens de
dienstcommissie van de AID en
de bijzondere commissie, waarin
de vakcentrales zijn vertegen-
woordigd, zich buigen over het
advies.

Na beide commissies gehoord te
hebben zal de stuurgroep het ei-
gen advies mogelijk bijstellen.

KERKRADE - Een afvaardi-
ging van het AID-hoofdkantoor
in Kerkrade gaat met minister
Bukman van Landbouw praten.
Wanneer het overleg zal plaats-
vinden en wie deel gaat uitma-
ken van de delegatie is nog niet
bekend.

Café sluit voor
Fortuna-Feyenoord
SITTARD - Café Stadion is vrijdag
gesloten, omdat dan een groep Feye-
noord-supporters door Sittard zal
trekken. Eigenaar W. Tryba heeft van
de politie te weinig garantie gekregen
voor de veiligheid van zijn zaak. „Bij
zon wedstrijd ontstaat altijd een drei-
gende sfeer. De politie treedt pas op
als het te laat is, als de stoelen bij wij-
ze van spreken al door de ruiten vlie-
gen. Ze hebben zoveel agenten nodig
om de groep supporters te begelei-
den, dat ze niet aan andere zaken
toekomen," zo denkt hij. Het is voor
Tryba de eerste keer dat hij zijn zaak
moet sluiten voor een 'risicowed-
strijd.

I " Het AWACS-toestel dat door een afgebroken start in Te-t
verer^r^ie^mra^erechtkwm^

Tijdelijk
Uef>oWee fracties PvdA en Perspee-
Weth ~ *^*et Meesters is tijdelijk
kotl/°uder in afwachting van de
ter __' van een nieuwe burgemees-
"*--ola Saan voorloPig gewoon door.
tic va gderaad tegen mij geen mo-
Op ar*. wantrouwen indient, blijf ik
-"Uss^ 11 post zitten." aldus Th«s

. <Hjio)}der Meindersma geeft he-
I «-al k lc*dag een persconferentie en

'aar vertrek nader toelichten.

GEILENKIRCHEN - Op de AWACS-vliegbasis in hetDuitse grens-
plaatsje Teveren heeft een zogenaamd NATO E-3A Waming and
Control-vliegtuig gistermorgen om half negen de start plotseling af-
gebroken.

Het toestel kwam niet tijdig tot stilstand op de landingsbaan en
schoof een twintigtal meters door in het gras. Oorzaak van de nood-
stop was een vogel die een motor vernielde. Er deden zich geen per-
soonlijke ongelukken voor.

Het vliegtuig liep slechts lichte materiële schadeop. Het toestel werd
weer op de landingsbaan getrokken.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg

- Bij de recht-bank in Maastricht is een ver-
dek om rechtshulp binnengeko-men van de Tsjechoslowaakseautoriteiten in de geruchtmaken-

J*e. moord op de 29-jarige Ga-
belle Widdershoven uitKerkra-.e- Dat heeft de officier vanJustitie in Maastricht, mr H.

malburg, gistermiddag meege-

LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.
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■ARKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363;

Eis drie jaar en
tbs voor doodslag

Man over flatbalustrade geslagenTsjechoslowakije
vraagt rechtshulp in
zaak-Widdershoven
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ABOP-leden dit soort mededelin-
gen eerder te horen krijgen dan de
Tweede Kamer.

Ritzen antwoordde dat de Kamer
allang op de hoogte was gesteld van
een mogelijke meevaller alsmede
van de grotewaarde die het kabinet
hecht aan verdere verbetering van
de salarissen. Maar natuurlijk komt
er eerst onderzoek naar vraag of de
meevallers op de personeelkosten
inderdaad optreden, aldus Ritzen.

Franssen riep vervolgens dat Walla-
ge de leerkrachten dus heeft blij
gemaakt met een dooie mus, en
voegde er aan toe dat het nog altijd
de Tweede Kamer is die beslist
waaraan een eventuele meevaller
wordt besteed. Instemming van het
CDA was Franssens deel.

CDA-fractie strubbelt tegen

Nog geen verhoging
leraren-salaris

Van onze correspondent

BRUSSEL - De EG-landbouwmi-
nisters willen 'op korte termijn'
knopen doorhakken over de de her-
vormingen van het Europees land-
bouwbeleid. Nog voor de kerst
moet duidelijk zijn of de twaalf lan-
den akkoord gaan met de hoofdlij-
nen van de plannen van EG-com-
missaris MacSharry, die voorzien in
forse prijsdalingen voor de belang-
rijkste landbouwprodukten.

MinisterBukman heeft dat gisteren
gezegd na afloop van een twee da-
gen durende vergadering van EG-
landbouwministers in Brussel. Vol-
gens de Nederlandse bewindsman
bestaat 'heel duidelijk de wil de

EG-ministers hakken voorkerst knoop door

Snel besluit over
landbouwhervorming

zaak snel op te lossen. Bukman wil
de komende weken telefonisch bij
zijn collega's nagaan of er genoeg
politieke manoeuvreerruimte be-
staat om 11 december, daags na de
Eurotop van Maastricht, tot over-
eenstemming te komen. „Het is
geen halszaak voor mij, maar het
zou wel een mijlpaal zijn", aldus de

minister. De verwachting bestaat
dat de EG-landbouwministers de
hoofdlijnen de voorstellen van
MacSharry niet zullen afwijzen.

"De haastvan de ministers wordt in-
gegeven door de onzekerheid onder
de boeren over de omstreden voor-
stellen, en door de onderhandelin-

gen over de wereldhandel, GA*, t
De EG heeft tijdens de toporO^ -ting van president Bush met Eöi \
ders en premier Lubbers in (Haag voorgesteld de subsidiesK (
deboeren in vijfjaarmet dertigPt ]
cent terug te brengen, en ook ïöi> .
snoeien op de exportsubsidies.

Daarmee is een handelsakko0,
tussen de twee belangrijkste I***
delsblokken in zicht gekomei>>..
bestaat er nog verschil van me-r,
over de vraag vanaf welk peil) 13.
die subsidieverlaging moet inga*

Het verschil tussen de peüjay
blijkt aanzienlijk te zijn: de \
heeft berekend na 1986 al veel n>j
der subsidies te hebbenuitgekeer

verhogingvan de salarissen van be-
ginnende leerkrachten, voegde hij
er als nieuwtje aan toe.

WD-Kamerlid Franssen reageerde
verontwaardigd, en riep gisteren
onderwijsminister Ritzen op het
matje. Of de minister het een nor-
male gang van zaken vindt dat de

Gebouw Surinaamse
narcoticabrigade

brandt af

Het vuur kon een uur lang niet bestreden worden
omdat de druk op de waterleiding te laag was. In-
specteurs van de narcoticabrigade hebben een
groot deel van de dossiers kunnen redden voordat
de brand' oversloeg naar het politiekantoor. De
vuurzee werd gadegeslagen door duizenden Suri-
namers die op weg waren naar hun werk.

NEW DELHI - De afgelopen zes dagen zijn bij
zware regens in de Zuidindiase deelstaten Tamil
Nadu, Andra Pradesh en Karnataka ten minste 113

mensen om het leven gekomen. De regens en over-
stromingen nemen inmiddels af, zo meldt het In-
diase persbureau UNI.

De meeste slachtoffers zijn verdronken of werde1}
bedolven toen hun huizen instortten. Een aantal
stierf aan onderkoeling.

Duizenden huizen werden verwoest en talloze do?'
pelingen moesten hun dorpen verlaten. Daarnaast
bracht de regen zware schade toe aan de landbou^
en de wegen. Zo spoelden in Tamil Nadu twee
spoorbruggen weg en moesten dorpsbewoners de
dam van een meer openzetten om hun huizen te
redden.

Meer dan 100
doden bij

regenval India

, Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Voor het CDA in de
TweedeKamer is het nog lang geen
uitgemaakte zaak dat de salarissen
van jonge leerkrachten verder ver-
hoogd moeten worden indien er op
de begroting van onderwijs enige
ruimte ontstaat. CDA-Kamerlid
Hermes wees er gistermiddag op
dat voor zijn fractie ook de verla-
ging van het lesgeld een hoge prio-
riteit heeft.

De Tweede Kamer sprak gisteren
eventjes over de kwestie naar aan-
leiding van opmerkingen die staats-
secretaris Wallage afgelopen week-
einde in Amersfoort heeft gemaakt
voor een gehoor van jonge leer-
krachten van de onderwijsvakbond
ABOP. De bewindsman herhaaldedaar dat er aanwijzingen zijn dat de
personeelkosten lager uitvallen dan
geraamd. Als na nader onderzoekblijkt dat zulks inderdaad het geval
is, dan moet die meevaller in 1994
gebruikt worden voor een verdere

Er wordt druk gespeculeerd over de mogelijkheid
van brandstichting door de drugsmaffia. Ook
wordt vermoed dat de brand een poütiek karakter
kan hebben, omdat hy uitbrak een dag na de aan-
komst van de ministersdelegatie die op Bonaire
besprekingen voerde met de Nederlandse bewind-
sliedenPronk en Hirsch-Ballin.

Van onze correspondent
PARAMARIBO - Het kantoor van de Surinaamse
narcoticabrigade is gisteren tot de grond toe afge-
brand. De brand sloeg over naar de vijfhistorische
houten herenhuizen ernaast. Over de oorzaak tas-
ten brandweer en politie in het duister.
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, 25 In plaats van kaarten 25 X
: Günther Els \\

Reitz Lutgens i:
> Wij nodigen alle vrienden en bekenden uit, om < >J samen met ons, ons 25-jarig huwelijksfeest te vie- \ \
> ren, tijdens de receptie op vrijdag 22 november < >\ a.s. om 19.00 uur tot 20.00 uur in het gemeen-' \\
> schapshuis 't Stroatje, Eygelshovenerweg 4, < >' Übach over Worms. \ J

Günther en Els Reitz-Lutgens ;;
\25 Nicole en Torn 25 J
Enige en algemene kennisgeving

t
Na een moedigen waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 59 jaar onze moeder, schoonmoeder,
-zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mathieu Antonie
Josephine Marie (Mia)

van Gansewinkel
»

In dankbare herinnering:
Sittard: Albert Laurs

Esther Brandsen
Tüddern: Marjo Laurs
Susteren: Els Hurkens-van Gansewinkel

Piet Hurkens
Karin enLeon, Marielle
en al haar neven en nichten

16 november 1991
Corr.adres: Tempelplein SA, 6131 JC Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben op donderdag21 novem-
ber a.s. om 14.00 uur in de dekenale kerk van St.
-Petrus (grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens het rozenkransgebed en de avondwa-
ke van woensdag 20 november a.s. om 18.40uur in
bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maasland-
mortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard, heden
yan 18.45 tot 19.30 uur.

■

Wegens sterfgeval is

De Sporthoek en
Café 't Hoekje

te

Sittard
donderdag 21 november as.

de gehele dag gesloten.

In plaats van kaarten
iTot ons groot verdriet moesten wij heden afscheid
nemen van

dhr. Heinrich
Groneschild

"Hij overleed in de leeftijd van 91 jaar.

5100Aken-Orsbach, 18 november 1991
Kuhlweg 39

Correspondentieadres: fam. Alfons Hannen
Berensbergerstraat 226
5100 Aken.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 22 november as. om 9.30 uur in de paro-
chiekerk St.-Peter te Orsbach (Duitsland), waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het
kerkhof aldaar.

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze zeer gewaardeerde oud-mede-
werker

Johann Dols
Gedurende vele jaren was hij een van onze trouwe
medewerkers. Wij wensen zijn levensgezellin en
familieleden veel sterkte toe om dit verlies te kun-
nen dragen.

Namens debedrijfsleiding
VBF Buizen BV te Maastricht

De eerste jaardienst ter nagedachtenis van

Agnes Römkens-Rohs
zal worden gehouden op zaterdag 23 november as.
.om 19.00uur in de parochiekerk van Rimburg.

Kinderen en kleinkinderen--

i t
> Met diepe verslagenheid maar dankbaar voor de
1 fijne jaren die wij samen met haar mochten bele-

' ven geven wij u kennis dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorg-

' zame moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
', moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Annie Wierts
echtgenote van

Harrie Horsch
Zij overleed op de leeftijd van 71 jaarvoorzienvan
het h. oliesel.

Landgraaf: J.H. Horsch
Utrecht: Harry

Landgraaf: Marian
Monika, Bob
Andrew
Jacqueline, Gary

Landgraaf: Jo, Marie-Louise
Maurice, Jessica

Kaarst (Dld.): José, Norbert
Cederick, Marcel

Landgraaf: Ger, Tinie
Diana, Dirk en Peter

Landgraaf: Yvon, Sjef
Johnny,Bianca

Landgraaf: Truus, Jo
Rogier, Swen en Daisy

Landgraaf: John,Elvira
Danny, Wendy

Landgraaf: Lea, Wiel
Maikel,Rachelle
Familie Wierts
Familie Horsch

6371 BN Landgraaf, 19 november 1991
Pasweg 26C
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 23 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. familie te Schaesberg-
Veldstraat waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aan de
Hoofdstraat te Schaesberg.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag 21 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven dezeannonce als zodanig tewillen
beschouwen.

I "
Met droefheid geven wij u kennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor haar betekende, van ons is heengegaan, onze
lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Maria Essers
weduwevan

Hubert Jaminon
Zij overleed op de leeftijd van 83 jaar.

Stokhem: Hub Jaminon
Bertha Jaminon-vandeBerg

Baneheide: Sjef Jaminont
Ria Jaminon-Senden

Keutenberg: Christien Keulers-Jaminon
JeuKeulers

Stokhem: Wiel Jaminon
José Jaminon-Huynen

Wijlre: Ria Frijns-Jaminon
Paul Frijns
en al haarkleinkinderen
Familie Essers
Familie Jaminon

6321 PG Wijlre, 18 november 1991
Stokhem 52
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 22 november
as. om 11.00uur in deparochiekerk van de H. Ger-
trudis te Wijlre.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Donderdagavond is er om 18.30 uur in bovenge-
noemde kerk de avondwake.
Mam is opgebaard in het mortuarium Sjalom, bij
de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11, Mechelen
(Wittem); gelegenheidtot afscheid nemen dagelijks
van 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Wij zijn ontzet door het overlijden van onze mede-
werker en collega

W.H. Reynders
De heer Reynders werkte sinds 1956 bij ons be-
drijf. De steun die hij ons met zijn grote inzet en
toewijding bood is van zeer grote waarde geweest.
Wij verhezen met hem een voorbeeldigemedewer-
ker en goede collega.
Maastricht, 18 november

Directieen medewerkers
Ackermans Natuursteen BV
GallinaDesign MaastrichtBV

t
Mooi waren de jaren
die wij samen waren.
Groot het verdriet
toen je ons verliet.

Een werkzaam leven is ten einde, vol van opoffering voor ons dieze lief-
had.
Wij zullen haar nooit vergeten.
Dankbaar voor de mooie herinneringen die ze ons achterlaat.
Voorzien van het sacrament der zieken, hebben wij heden, in de leeftijd
van 75 jaar, thuis, in haar eigen omgeving, afscheid genoemen van onze
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Dohmen
weduwevan

Gerard Joseph Berns
Eygelshoven: Annie en ToonKeulen-Berns

Maurice en Patricia
Valkenburg: Ruud en Mariet Berns-Steens

Monique en Hja
Claudiaen Dave

Landgraaf: Jan en Ine Berns-Boumans
Janine en Dorine

Geleen: Ria en JoReinartz-Berns
Ron en Marco
Familie Dohmen
Familie Berns

6471 HTEygelshoven, 18 november 1991
Vasstraat 37
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop vrijdag 22 november
as. om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygels-
hoven.
Aansluitend vindt de crematie plaats in het crematorium aan de Imsten-
raderweg te Heerlen.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijkcondoleren.
Donderdag as. om 19.00 uur wordt, mede tot intentie van de overledene,
een h. mis opgedragen in voornoemde kerk.
Maria is opgebaardin derouwkapel van uitvaartcentra Lindeman, Beute-
weg 32 te Nieuwenhagen; bezoek dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, deze annonce als
zodanig beschouwen.

■ ill '

t
Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

(Zef) Josephus
Johannes Kuijpers

echtgenootvan

Paula Francisca Hubertina
Hendrix

Hij overleed voorzien van het h. oliesel in de leef-
tijd van 62 jaar te Merkelbeek.
Merkelbeek: P. Kuijpers-Hendrix

Heerlen: Jo en EllinaKuijpers-Sorge
Arno

Sittard: Corry en Pierre Laumen-Kuijpers
Nadine

Oirsbeek: Ton en JeannyKuijpers-Goossens
Familie Kuijpers
Familie Hendrix

6447 BD Merkelbeek, 19 november 1991
Julianastraat 20
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 23 november om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Clemens te Merkelbeek waarna de
'begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof al-
daar.
Samenkomst in de kerk
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondwake vrijdag om 19.00uur in eerdergenoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Gregoriusziekenhuis in Brunssum.
Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

"4- Johann Dols, °" 81 jaar, weduwn
van Wilhelmina &
ten, weduwnaar <".
Petronella Evj
Maastricht, Lage 'naaldijk 108b, "adres: Mergelweg
6212 XX Maastri'
De uitvaartdienst
donderdag 21 noV«
ber om 13.00 uur in
parochiekerk van
Pieter op de Berg,
Maastricht. Schrf ■lijk condoleren adl
in dekerk.

-j-Jo Stegen, oud* jaar, weduwDj
van Nieke Bury. $
KV Maastricht, 0*
jeplein 101. Euchai
tieviering in de P*
chiekerk van het
Hart (Koepelkerk)
Maastricht op dond
dag 21 november'
10.30 uur. Schrifte»
condoleren achter
dekerk.
4- Theo van GU*
' oud 83 jaar, j
duwnaar van
Korff. Maastri»
Polvertorenstraat
Corr.adres: Mai
trichter Grachtstf
20c 6211 BG M*
tricht. Eucharistie*
ring in de basiliek
O.L. Vrouw, SW
der Zee te Maastri',
heden woensdag 'november om l]j
uur. Geen condolein

1

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben en om alleswat hij voor ons heeft
betekend geven wij u kennis datvan ons is heenge-
gaan mijn zorgzame vader, onze opa en opoe, zwa-
ger, oom en neef

Paul Cox
* 3 juni 1899 t 17 november 1991

weduwnaarvan

Helena Hennes
Oirsbeek: E. Houben-Cox ,

t H. Houben
Oirsbeek: Paul Houben
Oirsbeek: Marleen enTon Hendriks-Houben

Pattrick, Danyel, Armelies
Oirsbeek: JeuHouben

Nuth: Filma Quaedackers
Merkelbeek: Leon en Mary Houben-Keijbets

Dorien, Muriël, Jon
Heerlen: Resie en Ed

Wojcieckowski-Houben
Edie, Linda
Familie Cox
Familie Hennes

Huize Elvira, 17 november 1991
Corr.-adres: Oirsbekerweg 23, 6438 HA Oirsbeek
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
vrijdag 22 november 1991 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk St. Lambertus te Oirsbeek waarna aan-
sluitend begrafenis aldaar.
Voor aanvang van de mis is er gelegenheid' tot
schriftelijke condoleance.
De vooravondmis wordt gehouden op donderdag
21 november a.s. om 18.30 uur in dekapel van Hui-
ze Elvira De Gijselaar 10Amstenrade.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen gelieven deze annonce als zoda-
nig te willen beschouwen.

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

Peter Jakob van Trigt
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. A. vanTrigt-Smaniotto
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 23 november a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze oud-conciërge

Cleef Herwegen
Hij zal als een waarachtige major-domus in onze
herinnering blijven. "

Bestuur, directie en personeel
van het College Sittard

Voor devele blijken van belangstellingen medele-
ven bij het overüjden, de uitvaartdienst en de cre-
matie van onze broer

Giel Freulings
betuigen wij u onze oprechte dank.

Namens de familie:
Bernardine Freulings

6134 XS Sittard, november 1991
Bloemenweg 2E
De plechtige zeswekendienst, waartoe wij u be-
leefd uitnodigen, zal worden gehouden op zaterdag
23 november 1991 om 19.00 uur in deparochiekerk
van deH. Gemma te Sanderbout-Sittard.

Bij het overlijden van onze lieve vader, schoonva-
der en opa

Zef Velraeds
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen.
Zij zijnons tot troost geweest en wij betuigen daar-
voor aan alle betrokkenen onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienstzal gehoudenworden
zondag 24 november a.s. om 11.30 uur in de deke-
nale kerk van St. Gregorius te Brunssum.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn
echtgenote en moeder

Bertha
Beumers-Op de Kamp
zal plaatshebben op zaterdag 23 novem-
ber om 19.00 uur in de Christus Hemel-
vaartkerk te Sittard-Vrangendael.

Frans Beumers
Seppo en Ivonne

tJan Engelen, 68 jaar, echtgenoot van Riet Si-
mons, Swalmzicht 15, 6071 HL Swalmen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 22 november om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te Swalmen.

tMathie Geelen, 74 jaar, echtgenoot van Clara
Smeets, Hoogstraat 42, 6017 AR Thorn. De

plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
vrijdag 22 november om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Michael teThorn,.

tPiet Toonen, 68 jaar, echtgenoot van Mia Dierx,
Hofstraat 7, 6019 CB Wessem. De plechtige eu-

charistieviering zal worden gehouden donderdag
21 november om 10.30 uur in de parochiekerk van
de H. Medardus te Wessem.
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DE WINTERDAGEN
BREKEN WEER AAN

Tijd om uw huis van binnen
wat meer fleur te geven. Een
nieuwe poster, of kunstrepro-
ductie aan de wand in uw huis-
of slaapkamer doet vaak won-
deren.

POSTERGALERIE
Hier vindt u een grote collectie
artprints, posters en kunstrepro-
ducties van bekende artiesten,
zoals Ting, Rosina Wachtmeis-
ter, Jan Lens. Karel Appel.
Monet, Kandinsky e.v.a. Maar
ook trendy posters en prints,
zwart/wit en ingekleurd.De for-
maten variëren van bijv.
24 x 30, tot grootformaten, als
70 x 100. Het spreekt vanzelf,
dat wij u tevens adviseren bij de
keuze van een passende lijst en
eventueel passe-partout, die in
eigen werkplaats door ons wor-
den vervaardigd.

INLIJSTEN
Wilt u uw bestaande foto of re-
productie eens een ander aan-
zien geven? Ook datkan. U kunt
een keuze maken uit onze grote
collectie aluminium, houten of
kunststoflijsten, daarbij plakken
wij uw poster of foto vakkundig
op, zodat u niet het zgn. bobbel-
effect krijgt. Een bijpassend
passe-partout geeft bovendien
nog een extra dimensie aan uw
poster of foto.
Ook WIJ denken graag met u
mee...
Wij maken gaarne een offerte
voor de inrichting van uw kan-
toor of bedrijf.

POSTERS + LIJSTEN
Passage 9 Geleen

046-755707

Selektie in!
perfektie j

wljlnlble^l
audio- v i (/ e o et'■ am
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EG-subsidies na 1993
vooral naar Euregio

De PvdA-fractie stemt ermee in als
Wallage voor het ABP kiest als bon-
den en schoolbesturen daarmee
kunnen leven. Dat is zeer waar-
schijnlijk het geval.

Ifip r, AT,v°or'^* en BVG zi*-n in de slag
ütgj, de uitvoering van het (in te
orgaen- Vervangingsfonds en een
hejdnisatie voor de Bedrijfsgezond-
st nSZorg in het basis- en voortge-
l^s?^derwijs. Wallage adviseert het
ive '|TUr. van het Vervangingsfonds
tHa e . instelling deze opdrachten
i-Jat \Bltvoeren' Het is vrijwel zekerWallage voor het ABP zal kie-

Ook voor het CDA zal dit een hard
punt worden bij de uiteindelijke be-
oordeling van het nog door Wallage
uit te brengen advies, zo liet de
tweede woordvoerder in het debat,
Wim van de Camp, weten. Van de
Camp zei na afloop van het debat
echter dat zijn fractie nog geen
voorkeur heeft voor welke van de
offerte-uitbrengers dan ook. „Ik heb
Tuinstra voor het debat ook gezegd
absoluut te vermijden daar op in te
gaan."

Uit v-ttjg.^amerlid sprak van de 'gerela-
siopheid van het (overheidspen-

e nf°nds) ABP aan de overheid,
st^p voorhand twijfel doet ont-n over een correcte gang van
"le-je *^et Kamerlid vroeg Wallagetwijfels weg te nemen.

snel liet blijken er weinig voor te
voelen de opdracht bij het ABP
neer te leggen, omdat het fonds dan
zowel met de controle op het ziekte-
verzuim als met de afkeuringspro-
cedures belast zou zijn. Versnel
vreest dan voor belangenverstren-
geling.

'Da,
Klaas Tuinstra>v lsteren tijdens een mondeling

ie , leg zelfs dat de staatssecretaris
wj?orspronkelijke opzet overhoop
"oern gehaaW'. Ook VVD-woord-
Mif 1F an franssen uitte grote.yiels over de handelwijze van de

Van onze Haagseredacteur

HAAG - Een meerderheid in de Tweede Ka-
/^r (CDA en VVD) heeft gisteren tijdens een somseer fel debat laten blijken sterk de indruk te heb-
eri dat staatssecretaris Wallage van Onderwijs er

(heeft ge)werkt het ABP belangrijke op-rachten in het onderwijsveld te bezorgen. De be-
,lridsman zou dat hebben gedaan door tussentijdsac Voorwaarden in de offerte-aanvraag bij te stellenn gunste van het ABP. Dit ten nadele van twee

het GAK en de Bedrijfsvereniging
i °°r de Gezondheidszorg. Wallage ontkent dit met

over deze kwestie, zegt PvdA-
Kamerlid Vliegenthart. Wöltgens
was gisteravond niet bereikbaar
voor commentaar.

Volgens Vliegenthart moet dit
soort zaken echter eerst in de
fractie worden besproken. De
PvdA-woordvoerster sluit niet
uit 'dat daar wat uitkomt', maar
het grote probleem zal zijn dek-
king te vinden voor het resulte-
rende gat op de begroting van
WVC. „Er zijn driehonderd orga-
nisaties die met bezuinigingen te
maken hebben," merkt Vliegent-
hart op.

bezuinigingen op de PNL-gelden
voor Limburg werden toen niet
genoemd.

Bij de algemene beschouwingen
heeft de PvdA er ook voor ge-
pleit de door d'Ancona voorge-
nomen bezuiniging op de jeugd-
hulpverlening te ontzien. De

" Yvonne van Rooij: ,JSteun voor deregio's binnen de EG blijjf
bestaan."

Wöltgens woordvoerder zei gis-
teravond aan te nemen dat de
fractievoorzitter van de PvdA
zich 'zorgvuldig' heeft uitge-
drukt. De normale procedure is
dat pas kort voor de behandeling
van de begroting formeel een
standpunt wordt ingenomen
over de daarin vervatte maatre-
gelen. Wöltgens zelf was volgens
zijn woordvoerder niet bereik-
baar voor een nadere toelichting.

In politieke kringen wordt ver-
moed dat Wöltgens zijn uitlatin-
gen onder druk van zijn Lim-
burgse partijgenoten heeft
gedaan. Vorige week heeft overi-
gens de voorzitter van de CDA-
fractie, Elco Brinkman, na een
gesprek met een zware Limburg-
se delegatie, gezegd dat de door
Wöltgens aangedragen alterna-
tieven voor de bezuiniging van
d'Ancona voor het CDA be-
spreekbaar zijn. Van een harde
afwijzing van de korting op de
PNL-gelden is echter geen spra-
ke.

De PvdA velt pas in de eerste
weken van december, kort voor
de begrotingsbehandeling WVC,
een oordeel over de aangekon-
digde ingreep van d'Ancona,
merkt Vliegenthart op. Die be-
zuinigingsmaatregel (opbrengst
34 miljoen gulden jaarlijksvanaf
1993) leidt tot het verdwijnen

van 600 PNL-arbeidsplaatsen in
Limburg.

Wöltgens wees die maatregel vo-

Van onze Haagse redacteur

["EN HAAG - Er is nog geen
sprake van dat de PvdA-fractie
1 deTweede Kamer de door mi-eter Hedy d'Ancona van WVC,

f-^gekondigde bezuinigingen in1fjet welzijnswerk in Limburg af-
Fractievoorzitter Thijs

«óltgens heeft dat vorige week
J^aandag in Thorn wel gezegd,
"naar volgens de woordvoerster
Ultuur en welzijn van de PvdA,

ptfgo Vliegenthart, heeft de
Jj-.'niburgse politicus op persoon-
pke titel gesproken. De PvdA-
■actie heeft nog geen standpunt

Kamer verwijt Wallage
ABP te bevoordelen

Door wijziging offerte-aanvraag onderwijsopdracht
" Verdachte P.D.

uit Brunssum
in de Maastrichtse

raadszaal.
Naast hem

zijn raadsman
H. Ruysink.

Tekening:
KAREL GERRITS

Staatssecretaris Yvonne van RooV
van Economische Zaken (regionaal
beleid) merkte daarbij op dat hèt
aantal EG-programma's voor regio-
naal beleid in ieder geval sterk zal
worden beperkt. De Europese mi-
nisters willen een eind maken aan
de huidige 'versnippering' en de be-
schikbare middelen gerichter inzet-
ten.

Projecten
Interreg is in elk geval een van de
regelingen die overeind zullen ble-ven, zo maakte Europees Commis-
saris Bruce Millan na afloop van- de
ministerraad bekend. De lidstatenhechten grote waarde aan dit instru-
ment, zeker nu de nationale grenzen
steeds minder betekenis krijgefc.
Die steun zal worden verleend aa^i
projecten die in regionaal verband
worden aangedragen. Daarbinnen
is danook plaats voor projecten v;-Jn
(bijvoorbeeld) de stedenvijfhoek
Maastricht-Heerlen-Aken-Hasselt-*
Aken-Luik. Die wil vooral op ruim-
telijk gebied samenwerken.

I
Ook vormen van rechtstreek^-je
steunverlening aan regio's binnen
de lidstaten van de EG zullen 'bïjj-
ven bestaan, zo maakte Van Ro-Jy
gisteren nog bekend. Of de Oostelij-
ke Mijnstreek daar nog van gebruik
kan maken na 1993, zal afhangen
van de door EG op te stellen criteria
en voorstellen van de Europege
Commissie. „Het is natuurlijk het
beste als dat niet het geval is," aldus
Van Rooy. „Dan zit je namelijk aan
de goede kant van de streep." rfe
regio staat danniet meer te boek ajs
'zwak', bedoelde de bewindsvrouw.

Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - De EG-steun voor,
economisch zwakkere regio's zal na
1993 voor een belangrijk deel ten'
goede komen aan grensoverschrij-
dende projecten. Het gaat dan voor-
al om projecten die in Euregionaal
.verband worden aangegaan. Dat is
de uitkomst van informeel beraad
van de ministers voor het regionaal
beleid van de EG-lidstaten gisteren
in Den Haag. Ook de Europees;
Commissaris voor het regionaal be-
leid, Bruce Millan, was gisteren in
Den Haag aanwezig.

De Oostelijke Mijnstreek krijgt nog
vele tientallen miljoenen aan EG-
subsidies. Alleen in 1992 al gaat het
om een bedrag van zeker vijftig mil-
joen gulden. Binnenkort maakt de
Europese Commissie bekend voor
welke projecten subsidiewordt toe-
gekend. Een van de EG-program-
ma's is Interreg, bestemd voor
grensoverschrijdende projecten. De
Nederlandse grensregio's krijgen al-
leen al in 1992 zestig miljoen gulden
uit deze pot. De helft daarvan gaat
naar het Noorden van het land, de
rest wordt verdeeld tussen met na-
me de Oostelijke Mijnstreek en
Twente.

Eind 1993 loopt een eerste periode
van EG-hulp voor zwakke regio's af.
Volgend jaar worden de resultaten
van die hulp geëvalueerd en wordt
bepaald op grond van welke criteria
regio's opnieuw in aanmerking ko-
men voor nieuwehulp via een twee-
de EG-programma in de periode
1994-1998.

Provincie in gewijzigd ontwerpplan

Verdergaande fusies
in jeugdhulp nodig

Deining

Erven van
Simenon

procederen

vervangen worden door een alterna-
tief', aldus GS.

Boddaert Heerlen/Landgraaf hee^tde provincie laten weten verregaan-
de samenwerking met Giezeri-
hoove/Overbunde te willen. Op
grond daarvan vindt een mogelijke
aanpassing van de positie van Bod-
daert Heerlen/Landgraaf plaats bin-
nen de schaalvergrotingsoperatie.
Boddaert Roermond heeft de pro-
vincie meegedeeld organisatorische
samenwerking met de ambulante
hulpverlening te zoeken. De provin-
cie staat dit toe.

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten sluiten verdergaande fusies
van organisaties op het gebied van
jeugdhulpverlening in Limburg
niet uit. Dit blijkt uit het gewijzigd
ontwerpplan jeugdhulpverlening
1992-1995 van de provincie. Hierin
wordt gewag gemaakt van de in-i
middels in gang gezette fusies tus-
sen verschillende internaten, me-
disch kinderdagverblijven en
jeugdbelangenverenigingen zoals
de Jongeren Advies Centra.

Het aantal internaten en medische
kinderdagverblijven inLimburg be-
draagt momenteel bijna dertig. Dat
aantal moet omwille van kwaliteit
en betaalbaarheid van de provincie
terug naar negen.TDrastisch vermin-
deren moet ook het aantal jeugdbe-
langenverenigingen, zoals JAC's,
stichting Orion Weert, Elmar Heer-
len en de stichting Jeugd en Gezin.

Behandeling voor rechtbank medio februari
Advocaat roept 21 -getuigen
op in Heerlense moordzaak

De provincie wil dat de zeventien
organisaties in Limburg op dit ge-
bied fuseren tot twee zelfstandig
opererende instellingen. Een in
Zuid-Limburg en een voor Noord-
en Midden-Limburg. Die moeten
danrondkomen van een budget van
elk 3 tot 3,5 miljoen gulden.

politie achtereenvolgens de
35-jarige P.D. en de 19-jarige G.
v.V., beiden uit Brunssum, aan
als verdachten. Gisteren ver-
schenen zij ieder afzonderlijk
voor de rechtbank in Maastricht.

Gijzelnemer van
mevrouw Majoor
voor rechtbank

MAASTRICHT - De 24-jarige
Meerssenaar P.F. moet dinsdag 3
december voor de rechtbank... in
Maastricht verschijnen. Officier van
justitie mr P. van Hilten beschul-
digt hem ervan mevrouw Majdor,
echtgenote van de burgemeester
van Meerssen, op 13 december 1989
twee uur lang in haar woning te
hebben gegijzeld. Met een losgeld
van tienduizend gulden, cheques en
sieraden verdween hij met de noor-
derzon.
Op 6 september van dit jaarkeerde
hij vanuit Bangkok terug in Neder-
land en werd toen op de luchthaven
Schiphol gearresteerd. Van het los-
geld bleek niets meer over te zijh- ,

Fuseren moeten de volgende instel-
lingen: de Maastrichtse internaten
Groenenscheldt, Mariënwaard,
Nieuwehof, Kommel, Meisjeshuis;
in Sittard de Kollenberg Sittard en
Absheuvel Munstergeleen; deKEK
Hoensbroek, Wiekerhoonk Maas-
tricht, Prisma Heerlen, BJ Limburg
en Boddaert Heerlen/Landgraaf; de
MKT Overbunde, MKD Giezenhoo-
ve Heerlen, MKD Limbricht, MKD
Kleuterdal; Klein Bethlehem Heel,
SAM Roermond en Boddaert Roer-
mond; SJOB Venlo en Boddaert
Venlo; MKT Agnespaviljoen Venlo,
MKD Kleuterhof Venlo, MKD
Brögske Wessem; Bethanië Hom en
Clara Fey Roermond.

hij zowel de vrouw als haar via
de intercom naar kantoor gediri-
geerde echtgenoot, dochter en
zoon. De overvaller onmiddellijk
herkennend, noemde de dochter
hem bh' naam toen zij hem toe-
beet: 'Doe niet zo idioot!' De jon-
geman volhardde echter in zijn
rol en eiste geld onder de bedrei-
ging anders de twee vrouwen te
zullen doodschieten. De winke-
lier legde een bedrag van 30.000
gulden op tafel en daagde de
overvaller uit het op te nemen.
Toen deze daarbij langs de be-
heerder liep, zag deze kans hem
het wapen te ontnemen en met
hulp van zijn zoon te overmees-
teren.

Moord subsidiair doodslag op
Schormans had officier van jus-
titie mr H. Smalburg alleen aan
D. telastegelegd. Deze werd
voorts beschuldigd van mede-
plichtigheid aan een mislukte
poging tot afpersing. Die poging
was op 10 augustus ondernomen
in een supermarkt in Treebeek.
Van V. werd hierin als hoofdver-
dachte aangemerkt.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In de zaak van
de in augustus vermoorde 33-ja-'
rige Heerlenaar Nico Schormans
heeft de Maastrichtse advocaat
mr H.Ruysink, raadsman van
verdachte P.D. (35) uit Bruns-
sum, gisteren 21 getuigen naar
voren geschoven. De rechtbank
in Maastricht stemde er in toe
dat deze getuigen alsnog zullen
worden gehoord door de rechter-
commissaris en hield daarop de
openbare behandeling aan tot 10
en 11 februari van volgend jaar.
D. ontkent betrokken te zijn ge-
weest bij de gewelddadige dood
van Schormans. In verklaringen
van een aantal getuigen hoopt
hij dat bevestigd te krijgen. Eis

Gisteren hoorde Van V. achttien
maanden gevangenisstraf tegen
zich eisen, waarvan zes voor-
waardelijk. Officier van justitie
mr Van Atteveld hield bij deze
eis onder meer rekening met het
feit dat de jongenniet eerder met
justitie in aanraking is gekomen.
Raadsman mr Leliveld bepleitte
op juridische gronden vrij-
spraak. Over veertien dagen doet
de rechtbank in deze zaak uit-
spraak.

st^g Sleden is enorme deiningont-
ÖX/q °ver deze kwestie nadat de

al^age ervan beschuldigde
fertg te bevoordelen door de of-
diu Aanvraag in een zeer laat sta-
rjCk" n°g in voor het ABP gunstige
com g biJ te stellen. De Friese
Wi^'-ssaris der Koningin Hans
*** di' *S ondertussen stevig bezig
«"Ore ek Den Haag om ervoor te

dat de BVG die °Pdracht

| Leeu wil zien dan namehik in
I --W on*"*61" vestiëen' en dat levert
I hoof ~"0 nieuwe banen op. Op het

len 'kantoor van het ABP in Heer-
-4 los aat het om vijftien extra banen,
/de «J n de extra werkgelegenheid ineS»okantoren.
Me
j t.cci e,}trales voor overheidsperso-
t Cj-)A beschuldigen het (Friese)
i %n z' amerlid Klaas Tuinstra er-
I gel t " voor het karretje van Wie-
rf CrjA^hebben laten spannen. Het
( het amerlid was gisteren tijdens

vaak"*°ndeling overleg als enige
boto; Zeer fel en had enigevenijnigeI "'ngen met Wallage.

I öe h "i kracu°ewindsman ontkende met

* SUrnvï de offerte-procedure ten
i gestel Van het ABP te hebben bij-
'| als Bi -Dat is volgens hem gebeurd

ke]jn oIS van tussentijdse ontwik-

* Wa*{lgen die dit wenselijk maakten.
l Caat fh

S neeft daarbij de landsadvo-

' vraa gjeraa dsman van de staat) ge-
-1 Was r. °f zijn handelwijze correct
' vesti ~.e landsadvocaat heeft dit be-

gist'f3 ' het hu' de Tweede Kamer*Ceren weten.

Hier
lage zei bovendien dat de Ka-

ter, a]eiP Ulteindelijk kan terugflui-
f»(ivie door hem uit gebrachte
veru s aan het Vervangingsfondsin
seq^de aarde valt. Uiterste con-
heei " e daarvan kan zijn een ge-

nieuwe offerte-procedure.

Twijfels
Wist et?°g van de bewindsmanWfiai j CDA en VVD levende
Vv-rv n°g) niet weg te nemen.
**et dX Franssen lietna afloop van
of de4BDWeten erover te twijfelen
Soed-. k

de °Pdracht wel op een
UitVo„' bedrijfsmatige manier kaneren. D66-woordvoerster Ver-

Supermarkt
Gisteren bekende hij de poging
tot afpersing en wees, na aanvan-
kelijk zwijgen, D. aan als initia-
tiefnemer en man op de achter-
grond. Door hem zou hij zich
hebben laten overhalen een
overval te plegen in de Tree-
beekse supermarkt waar hijzelf
geen onbekende was. Na eerst
de vrouw van de beheerder met
een smoes naar het kantoor te
hebben gelokt, had hij een kara-
bijn met ingekorte kolf tevoor-
schijn gehaald. Daarmee dreigde

De alleenwonende Schormans
werd vrijdag 16 augustus dood
aangetroffen in zyn woning aan
de Cambriumstraat in de Heer-
lense wijk Zeswegen. Hij bleek
met meerdere schoten uit een
vuurwapen om het leven te zijn
gebracht. Aangenomen werd dat
de moord reeds een week of
twee tevoren had plaatsgevon-
den. Later werd hiervoor de da-
tum 3 augustus gekozen. Aan het
einde van die maand hield de

Een deel van de fusies is reeds ge-
realiseerd. Nog niet gerealiseerd is
de fusie tussen MKT Overbunde,
MKD Giezenhove Heerlen, MKD
Limbricht en MKD Kleuterdal. Ge-
deputeerde Staten zeggen dat ze
van de betrokken organisaties ver-
wachten zo snel mogelijk hun toe-
komstoptie bekend te maken.
„Op grond daarvan kan het voorne-
men tot fusie tussen de drie medi-
sche kleuterdagverblijven en het
medisch kindertehuis indien ge-
wenst heroverwogen worden en

LUIK - De erven van George Sime-
non hebben een kort geding aange-
spannen tegen een hoteleigenaar uit
Luik. Dat hotel, gelegen in de on-
middellijke nabijheid van de plaats
waar Simenon geboren werd; is
naar de bekende schrijver ge-
noemd. De erven zeggen dat zij
daarvoor nooit toelating hebben'jge-
geven. Zij zijn ook niet akkoord met
het feit dat iedere kamer in het ho-
tel de titel van een roman van Sime'r
non heeft meegekregen en dat de
kamers naar het desbetrefferidé
boek zijn ingericht.

(ADVERTENTIE;

CHAUFFEUR
ZOEKT

SNELLE LENING
Hij naar de Gemeentelijke
Kredietbank.
Die biedt de beste oplossing
voor persoonlijke leningen tot
fl. 50.000,-.
Vlot in orde gemaakt en geheel
op de persoonlijke situatie
afgestemd.
Bovendien is de rente laag en
zijn de aflossingsvoorwaarden
soepel.
Bent Ci ook op zoek naar zon
plezierige lening? Kom gewoon
even praten.
Op werkdagen van 9.00 -16.00
uur en donderdagavond tot
18.00 uur. Bellen voor
nadere informatie kan natuurlijk
ook.

/-NK GOED VOOR
\JB uw lening
Gemeentelijke Kredietbank
Burg. van Grunsvenplein 4,
Postbus 103, 6400 AC Heerlen
tel. 045-715211
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Wöltgens sprak niet
namens fractie over
bezuiniging WVC

rige week in de voorliggende
vorm af. Hij liet daarbij desge-
vraagd weten het fractiestand-
punt te verwoorden. Volgens de
fractievoorzitter van de PvdA
moet de bezuinigingsmaatregel
gefaseerd (geleidelijk) worden
uitgevoerd, en anders zou Lim-
burg op cultureel gebied moeten
worden gecompenseerd. Op die
manier moet de pijn in de pro-
vincie worden verzacht.

" Thijs Wöltgens.
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Limburgs Dagblad

DAGTOCHTEN
11 EN 17 DECEMBER 1991

KERSTMARKT
in

DÜSSELDORF
HetLimburgs Dagblad brengt u in
de maand december i.s.m. Schmitz jfmr^
Reizen naar Düsseldorf. Daar kunt u
uwkerstinkopen doen, of alleen 4wLL^Ïc!Ï^*l vv
maar een dagje genietenvan desfeer etflr^^^^JJj^ ïï; op deze, zo langzamerhand Sl^ jL,ML—~^— ~J^~beroemdekerstmarkt. ëBÊmJi /-^~, tj^ ~~ 6^\
U vertrekt 's morgens, afhankelijk van f \^>^J p^)
de opstapplaats, tussen 7.30 en 8.35 J\m/ Ljé
uur en vertrekt uit Düsseldorf om jJÊËg MÊ?
17.00uur. J r^
VRIENDENPRIJS ’ 26,- p.p. A I

INCLUSIEF METROKAARTJE NZ.

Boeken: opvertoon van uw vriendenpas vanaf heden
bij allekantorenvan hetLimburgs Dagblad, bij de
VW-Vaals en deVW-Simpelveld. Ukrijgt daar ook
de informatie omtrent deopstapplaatsen en de -tijden.
-

Vrienden van het^s
Bent u nog geen lid van de vereniging .Vriendenvan het Limburgs Dagblad',
dan kunt u ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal
noteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

MBMHHHBHHIIMHHH|I|I|BH|IJMBHHH|H|

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap. Limburg maakt, gelet op artikel 24, tweede lid, onder
c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend dat het voornemens is om op de aanvraag
om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van de Provincie Limburg voor
het storten van dekgrond en/of ballastspecie alsmede
ander inert materiaal in het oppervlaktewater
Meers-Elsloo in de gemeente Stem (ingeschreven
onder nummer VBS-66V111A), positief te beschikken
onder een aantal voorschriften.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 21
november 1991 tot en met 20 december 1991 ter
inzage en wel:- op her kantoor van genoemd zuiveringschap,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot

1 6.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten gemeentehuize van de gemeente Stem,
Raadhuisplein , te Stem (Bureau Milieu) gedurende
de tarttooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en elke
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00
uur, alsmede na telefonische afspraak op dinsdag van
17.00 uur tot 20.00 uur (tel. 04495-1888 - toestel
278), alsmede tijdens de kantooruren na
bovengenoeojde datum op hetkantoor van genoemd
zuiveringschap en het gemeentehuis van de
gemeente Stem: tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep, kart worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag
en eenieder die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen naar aanleiding van de
ontwerp-beschikking.
Degene die een bezwaarschrift indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
'ftiaken.
Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het

' 'Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg,
Postbus 314, 6040 AH ROERMOND.
Roermond, 20 november 1991.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

laat ze leren

ONDERWIJS
GEEFT WERK
VOOR MEER INFORMATIE:

O
terre des hommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ook mee!

GiRO 646900

EBSSië^ttpfiffil SLECHTS 3 WEKEN! -HS
!|ißM£S||^BH|g grandioze BQ

verhuizings UITVERKOOP IB
Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve HMi Wr\in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet, max. jaarrente BF\^*^^[—*-M

JTÖÖÖ 48 mnd. 138,77 14.9 150,95 18,7 , , . W*^.ljjcfi
10000 eomnd 229,79 143 24977 175 ...want daarna verhuizen we naar: r^iiSMLc.
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1 _ Hl
3OOUO Oranje Nassaustraat 5 'PViffPWWi
Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor. K'aTa^lDikv'llimiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd max. tarief looplijd HV^U^-jVjH
11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85 < y * >
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83 \ \ f / B?T^WWiWTtV
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82 jti&^i j\ \/ / ■'-jUj-imKIJIKmU

_^°°° 7°° ' :°9 13,9% 72mnd- "l_ tB°^ ££/ J \ / MODE Raadhuisplein 17 WSmSKSI

Hr ,0 'ÈèJË Bl *&. wal mlj

» » l B^^Vnp|4 MBI W-'T

"""*P^Ï»TH HA'.^SgÏ I "-***■ aaaaaaaaaaaaaaaaaa. ■■ V Waa*«''a^B -"""V^ aaa! .■V H 9 .«B '«" »j. >*:-. t 5. B -raki IBPr^W ■ ■^^Bh ■ ld,.
V ï . VI ■■■ n dH m&ZxSwS' 'M ■ T^^i J^F aaaaaaaV V ■ A ">>>>. ■Vtf
r — gRi-.i WL * Imë HU- wliS^*W>t wJ ft *B I 1 L-.^^"---W-r

1 B bJI I's liiiiiif Bl 11^ E^3 hmU*"aiiC* l'K; 4H i aaaaaKllaaaal ■MaÉC'MflHl Ps**' & |W ■, Vip«\ | lil I ■ l a'n"ifl lH |t |Bi
Hl ■MJÜI l - ■<-!

Bfe*"****3£K B HJ-atißSn. \' 'PHpHB pHIaHp i«

tiy^ , flTjirt ■^BC AbJDHDPWH«^^^D

AL F W *»■ |(
-p iffTiln f ir- 'ntiiiii-iiß I*aaaalaft^k^ 1 \ \ 1 M M 1 AM» gJ|j|| ■fB^^k. I f \-MiJwußadi " -, ■ 'Wf^- Ittj gc

sjÉl * * ■1 1 '"ls£sH jjpp^pjßp«t«»«»«~

F JB 1 ■aaaaaaaaatam-'r--'»

JM WÊfJ&R BiWil '" a» Hg \ . .wJiaa! 1 t

I Fraale vormgevms- U
essen structuur. Afm. JÖT a^J/IT 1\ fS^f .**"^a. Xsnê«^— 1348,- WUll IIwS\^X C\ \

BiIHÉM HEERLEN

sijT"□□□C3DOD■^"■—— JJ^J ■Tt iM--^

Super droogrek. Stevig staand, Elektrisch koffiezetapparaat Deurmat met ribprofiel, voor 10GULDEN TERUGVOOR UW OUDEKOEKEPAN! Grote airpot (inhoud 1,9 liter). 4-deligeroestvrij stalen pan- Sint en Piet-beker. Leuk
geheel inklapbaar met maar liefst voor 8-10 kopjes. Koffie blijft in het zoolhelder binnenkomen Wij bieden Unu de mogelijkheideen schitterendereliëf-koekepan Met een druk op deknop nenset. Samenstelling: kook- "schoen-surprise" -idee.
30 meter drooglengte. schenkkan, geplaatst op warm- van schoenen en laarzen. aan te schaffen met een inruilkorting van maar liefstfl. 10,-per schenkt u velekopjes koffie in. pan 16,18 en 20 cm. en een Verkrijgbaar in diversedekors. *houdplaat, op juistetempera- Formaat: ca. 40x60 cm. pan. Uw oude koekepan levert u gewoon in de winkel in. De binnenfles is van glas. steelpan 14cm. Geschikt voor Kost normaal aituur. Voorelektrisch koken: Voor het koken op gas: „ gas en elektra. per stuk 2" '■", 28 cm. 0 47,95-10,-= 37,95 +\
Van 39,95 FTVT9 T^EWVK WWOSHM 28cm.0 52,75-10,---.42,75 pfM3 Van 17,95 WrWm/Wm HFÜfHH Mm 9 PTI9(
voor Ki£K2J-ël ... K#Ailll ... KJUlll 24cm.0 Ki£M£l«l voor ■KJLSui Van79- B*l*l nu £. mtMilZm"-fe-fiffiiai Nu UéEml Nu HdKrfkJl 24 cm. 045,75-io,-=35,75 39,95-10,-= i-fiftfiiai Udfiiai voor KmOH! stuks |UEfi#}i
■—-——[VERTROUWD en VQQRDELlGl—i^^—im^ü^—im^
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DOOR CINDY JASPERS biedt het gebruik van asbest-
houdende leidingen nu al. Dat
betekent dat de WML zelf nog
wel asbesthoudende waterleidin-
gen mag plaatsten. Maar wan-
neer een aannemer, die zich aan
de cao moet houden, de klus uit-
voert, dan is er sprake van een
overtreding.
„Zonder speciale vergunning
mag je dat spul niet in voorraad
hebben, niet vervoeren en niet
verwerken", weet Van Bekkum.
„Lintzen Wegenbouw uit Sittard,
het bedrijf dat de werkzaamhe-
den in opdrachtvan de Waterlei-
ding Maatschappij Limburg
(WML) uitvoert, beschikt niet
over zon vergunning en had ook
niet de nodige veiligheidsmaat-
regelen genomen, die bij het ver-
werken van asbesthoudend
materiaal vereist zijn. Daarom
hebben ze het werk uitbesteed
aan een aantal Belgen, die niet
onder de Nederlandse cao val-
len."

De directie van Lintzen wilde
deze constructie desgevraagd
niet ontkennen of bevestigen.
Ook het NVOB, de bouw-werk-
gevers, kon geen uitsluitsel ge-
ven over deze constructie.

„Toen de arbeidsinspectie
kwam, gingen alleen die Belgen
nog een tijdje door. Ik ga ervan
uit dat die pijpen er weer worden
uitgehaald, daar zal ik voor vech-
ten." Niet alle buurbewoners zijn
even strijdlustig als Van Bek-
kum.
„Sinds half augustus zitten we
hier al in de troep", klaagt Mai

- Het is niet de
bruiïf keer dat er tegen het ge-
lei. k van asbestcement water-ingen wordt geprotesteerd.
l . -"-andgraafse fractie Burger-
ij angen (BBL) uitte twee maan-
ty npleden in een brief aanB &brutb- haar onrust over het ge-
*rl ",van asbesthoudende wa-
laalf " gen in de Maastrichter-n m Landgraaf.
|^armeer je op een 'nette' ma-
be, actie onderneemt, dan ge-urt er niets", meent buurtbe-
Bekv 1" en sp-bestuurlid Ger van
ajL . \*m. „daarom hebben wij de
Ui eidsinspectie erbij gehaald.
l e .heeft de boel direct stilge-

Chemisch afval
leer? £ een schande dat ze leidin-
Imk k

e over een ->aar tot che"
lonri afval behoren, nu nogaer de grond stoppen," zegt
'u? boze Van Bekkum. „Ze den-dur\ Zeker 'daar in de kolonie
ren hD ze toen niet te Proteste-
""ooï kunnen we wel wat rot-
ston onder de grond de grond
liet*611 Voordat de gemeente
gon ■ renovatie van de wijk be-
gew

'1S er een voorlichtingsavond
oVe eest- Toen hebben we niets
r,0Q

r asbest waterleidingen ge-

Off ■ter]10!?61 is net Sebruik van wa-'
".(w gen van asbestcement
rr, 8 toegestaan, maar vanaf 1993
def, * materiaal niet meer in
ean m worden verwerkt. De0 voor het bouwbedrijf ver-

Rob van Geffen (29), werknemer
van Wegenbouw Oostelijke Mijn-
streek, die in de wijk een nieuw
wegdek aanbrengt, vindt het te-
recht dat de mensen in de buurt
in opstond komen tegen het ge-
bruik van asbestleidingen. „Als
ik met dat spul zou moeten wer-
ken, zou ik er mooi voor bedan-
ken," zegt hij.

Michiels (51). „We hebben over-
last genoeg. Tot maart volgend
jaar blijft het hier open liggen.
En als het nu ook echt beter zou
worden, zou het niet zo erg zijn,
maar die asbestleidingen, daar
word je alleen maar slechter
van."

Michiels denkt dat het niet veel
zin heeft om te protesteren: „Wij
zijn maar gewone mensen, naar
ons luisteren ze toch niet", is zijn
commentaar. „Het zal wel weer
om geld draaien, andere leidin-
gen zal de gemeente wel te duur
vinden."
De afdeling Landgraaf van de
SP is pas drie maanden oud. Met
het protest tegen de asbest wa-
terleidingen wil het bestuur la-
ten zien dat het ook daadwerke-
lijk iets doet tegen 'sociale mis-
standen. Nieuwe bezems vegen
schoon, dat blijkt maar weer.
„De gemeente weet best dat hier
dingen gebeuren die niet in de
haak zijn. Wanneer ik wethouder
Odekerken aanspreek, dan loopt
hij snel weg. Nu is het deze as-
bestzaak, maar er zijn nog tal van
andere zaken waar we het niet
mee eens zijn. En dat zullen we
laten merken ook," meent be-
stuurslid Stef Vievermans, ook
woonachtig aan de Ceintuur-
straat.
Niet alleen de buurtbewoners,
ook de werknemers die de wa-
terleidingen moeten plaatsen
kunnen schade ondervinden van
asbest.

bioscopen
HEERLEN

Royal: A kiss before dying, w
en do 18.15en 20.30 uur. Jungle
book, wo 14.30uur. Rivoli: The]
ma and Louise, wo en do 20.1
uur. Maxim: Meeting Venus, w<
en do 18.15 en 20.30 uur. H5: Tei
minator 2, dag. 14.30 18 en 2
uur. Robin Hood; prince of thie
ves, dag. 14 18.15 en 21.15 uui
Intensive Care, dag. 14 19 ei
21.15 uur. Another You, dag. 1
en 21.30 uur, do ook 14 uur. As
sepoester, wo 14 en 15.30 uu-
The naked gun 2 1/2, dag. 19 ei
21.15 uur, do ook 14 uur. Beertje
Sebastiaan, wo 14 en 15.30 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Un njondi
sans pitié, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag.
18.30 en 21.15 uur, wo ook 14.30
uur. Dying young, dag. 18.30
uur. Dances with wolves, dag.
20.30 uur, wo ook 14.15 uur.'
Stanno tutti bene, dag. 18.30 en
21.15 uur. Lady en de vagebond,'
wo 14.30 uur. A kiss before
dying, dag. 18.45 en 21.15 uur,
wo ook 14.30 uur. Ciné-K: Pros-ipero's books, dag. 21 uur. Ci-'
nema-Palace: Terminator 2, dag.
20.30 uur, wo ook 17 uur, wo ook
13.45 uur. Robin Hood; prince of
thieves, dag. 20.45 uur, en wo
ook 17.15 uur, wo ook 14 uur.
Another You, dag. 19.15 en 21.30
uur. Assepoester, wo 14 en 16
uur. Lumière: Dead poets socie-
ty, dag. 20 uur. Draughtmans
contract, wo en do 22 uur. Bij
nader inzien 1, wo21 uur. Bij na-
der inzien 2, do 21 uur.

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

SITTARD
Forum: Terminator 2, dag. 20.30
uur. Not without my daughter,
dag. 20.30 uur. Filmhuis Sit-
tard: Millers Crossing, wo 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Robin
Hood; prince of thieves, dag.
beh. Wo 20.30 uur. Not without
my daughter, dag. beh. Wo 20.30
uur.

ROERMOND
Royal: Not without my daugh-
ter, dag. 20.30 uur. Switch, dag.
20.30 uur. Royaline: Terminator
2, dag. 20.30 uur. Filmhuis Roer-
mond: Millers Crossing, do 20.30
uur. ,

In de Ceintuurstraat in de Landgraafse wijk
Leenhof begonnen werkluivorige week met het

vernieuwen van de waterleidingen. Een
voorbijlopendebuurtbewoner zag een verdacht

rood stickertje op een van de pijpen met de
tekst: 'Voorzichtig, bevat asbest. De pijpen
lagen gewoon op straat. Gewapend met het
zorgvuldig afgepulkte stickertje ging de man

naar zijn buurman, bestuurslid van de
gloednieuwe afdeling Landgraafvan de

Socialistiese Partij. Dat asbest schadelijk is voor
de gezondheid, weet bijna iedereen. De mannen

verbaasden zich dan ook over het feit dat de
nieuwe waterleidingenvoor de Ceintuurstraat

dezekwalijke stofbevatten. Het SP-bestuur zag
een goedekans om departij te profileren en

kwam direct in actie. Men vroeg uitleg aan de
Waterleiding Maatschappij Limburg en aan de
gemeente. Ook de vakbond en arbeidsinspectie

werden erbij gehaald.Met resultaat. De
werkzaamhedenzijn voorlopig stilgelegd.

'Desnoods gaan we voor
de graafmachine liggen'

Buurt en SPprotesteren tegen asbest waterleidingen

Kerstmis in aantocht
" Na een bezoek van de arbeidsinspectie moest de aanleg van asbesthoudende waterlei-
dingen in deLandgraafse wijk Leenhof worden gestaakt. Foto: FRANS RADE

Het laatse woord over het ge-
bruik van asbestwaterleidingen
is nog niet gevallen. Vandaag
houdt de WML een persconfe-
rentie. Wat de SP van Landgraaf
betreft is er maar een optie. De
asbestleidingen moeten eruit.
„Desnoods ga ik voor die graaf-
machine liggen", beweert de
strijdlustige Van Bekkum.

Geheimzinnigheid troef
bij Duitse actie in Venlo

Autohandelaar uit Groesbeek blijft in cel
- wo. 20/11: Franz Lehar Gala 'ach
diese Frauen...!' galavoorstelling dooi
Operettetheater Nova Scena Bratisla-
va.

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).

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

SITTARD

in de theaters
HEERLEN:
- wo. 20/11: Opera Forum brengt 'La
Clemenza di Tito', opera van Mozart.
MAASTRICHT:- wo. 20/11: 'De stem van het water'
een toneelstuk door Theater van hei
Oosten.

GS willen
Versterking

educatie voor
volwassenen

'Gewoon' eten
mogelijk door
lichamelijke

eigenschappen

Kasteel Oost
bij NOS-Laat

Van onze verslaggever

ROERMOND - De Groesbeekse
autohandelaar H. van D.(44) blijft in
de cel op verdenking van bezit en
handel in valse biljetten van 100 en
500 mark. De Roermondse recht-
bank wees gisteren een verzoek tot
schorsingvan devoorlopige hechte-
nis van raadsman mr G. Knoops af.
Ook honoreerde de rechtbank het
verzoek van de raadsman niet om
Duitse en Venlose agenten in de ge-

tuigenbank te roepen teneinde in-
zicht tegeven in een uiterst geheim-
zinnig onderzoek van het Bundes-
kriminalamt (BKA) in Wiesbaden in
Nederland, waarbij vrijwel zeker
gebruik is gemaakt van een under-
cover-agent.

Officier van justitie mr Dethmers
ontkende dat niet maar wees de
rechtbank erop dat de Venlose poli-
tie ook niet veel meer weet want op
20 augustus is de politie via de Cen-
trale Recherche Informatiedienst
gevraagd te assisteren bij een on-
derzoek van het BKA nabij het
Novotel in Venlo. Van D. werd daar
gearresteerd terwijl hij een half mil-
joen mark aan valse bankbiljetten
zat te tellen in zyn auto. „En dat was
voldoende reden om tot actie over
te gaan", aldus mr Dethmers.

MrKoops vond echter dat hij inza-
ge moest hebben in het onderzoek
dat uiteindelijk tot de grote Duitse
actie in Venlo, waar op een gegeven
moment zelfs zes BKA-auto's met
toestemming van de Nederlandse
autoriteiten observatie van verdach-
ten deelnamen.

Van D. zelf ontkent. Volgens hem
wachtte hij op de inn-iiddels in
Duitsland ingesloten verdachte J.
van L., die als het brein achter de
valsmuntery wordt gezien, die hem
het geld voor een dure auto kwam
brengen. Tegen Van D. sprak echter
dat zrjn compagnon S., die ook ver-
dacht wordt, nog steeds spoorloos
is en dat getuigen hem aanwezen
als de man die als 'makelaar' voor
het geld was aangezocht.

Opmerkelijk is verder dat een ver-
dachteH. die tegelijk met VanD. in
Venlo werd aangehouden inmid-
dels is vrijgelaten en dat de aan-
klacht tegen hem is geseponeerd.
MrKoops heeft gisteren wel van de
rechtbank gedaan gekregen dat de-
ze H. en de Duitse mevrouw Putsch
die door de BKA in Duitsland is
aangehouden met een belangrijk
bedrag aan vals geld binnen twee
maanden voor de rechtbank in
Roermond moeten getuigen.

In afwachting van die getuigen is de'
zaak gisteren aangehouden. Mr
Koops: „Onbegrijpelijk. Het is alsof
je alleen de tweede helft van een
voetbalwedstrijd mag meemaken.
Ik meen recht te hebben op infor-
matie over het waarom van een
onderzoek tegen mijn cliënt."

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Ongeremd eten,
zonder frustraties of gewetensnood,
is bij vrouwen met een normaal ge-
wicht mogelijk door fysiologische
eigenschappen. Door de mate van
warmte-ontwikkeling in het li-
chaam en een bepaalde reactie van
de lever is men in staat gewoonweg
te eten tot men genoeg heeft, zon-
der teveel op hoeveelheden en sa-
menstelling van het eten te hoeven
letten. Dat concludeert drs. M. Wes-
terterp in haar proefschrift dat zij
morgen aan de Rijksuniversiteit
Limburg verdedigt.

Geremd etende vrouwen, die de he-
le tijd bezig zijn met voedsel en de
mogelijke effecten van eten op hun
gewicht, hebben die lichamelijkeei-
genschappen minder. Westerterp
meent dat er bij hen in grotere mate
sprake is van psychologische facto-
ren die het eetgedrag bepalen. Ze
zyn in verschillende mate geobse-
deerd door voedsel en gewicht,voe-
len zich schuldig na het eten, zyn
zich zeer bewust van wat ze eten en
lijnenregelmatig.
Westerterp onderzocht de psyCho-
biologie van eten. Ze bestudeerde
het eetgedrag en lichamelijke reac-
ties van meer dan 130 vrouwen, met
en zonder gewichtsproblemen èn
stelde uit de gegevens zogenoemde
'cumulatieve voedselopname eur-
ves' samen, waarin de hoeveelheid
gegeten voedsel in de tijd wordt
weergegeven.

Ongeremd etende vrouwen 'produ-
ceren' een aflopende curve: de la*t-

,ste vijf minuten van de maaltijd
eten ze minder dan de eerste vijf
minuten.
'Geremd etende vrouwen daarente-
gen eten aan het eind nog relatief
evenveel als aan het begin. Maar
omdat ze langzamer beginnen
wordt het punt van verzadiging nïet
eerder of later bereikt. Ze eten dus
niet per se meer, maar krijgen vol-
gens Westerterp halverwege geen
lichamelijke signalen 'dat het wel
wat rustiger kan.

VALKENBURG - In het tv-pro-
gramma NOS-Laat wordt vanavond
tussen half elf en elf uur aandacht
besteed aan het boek 'Kasteel Oost
en zijn kunstenaars.

In het boek wordt de geschiedenis
van het Valkenburgse kasteel be-
schreven. Ook gaat het over de kun-
stenaars die de afgelopen vijftig jaar
te gast waren bij het echtpaar Teun
en Jopie Roosenburg.

In het boek zijn bijdragen opgeno-
men van onder anderen Therese
Cornips, Herbert Fiedler en Anton
Koolhaas.

- Gedeputeerde
tig d Van Limburg zijn van me-
ir0e

at verdere versterking van dei v Psgerichte volwasseneducatie
'gsw vormings- en ontwikke-
ld erk noodzakelijk is. Dat be--90 hf m 1991 in gang gezet- In
*uniri * net accent van de onder-
en. v

g vooral gelegen op het ge-
loi-al311 Dasiseducatie. Steun moet
ijj gorden gegeven aan vrou-
Ptèn en* werklozen, gehandi-nen minderheden.

eianinontwerp"Programma onder"
'tïihi, Volwasseneducatie in
ireernrg 1992 stellen GS voor om
-hikh 25«000 gulden extra be-
Vf "aar te stellen aan het Educa-Lr centrum Noord-Midden-Lim-
?eiitri) het Regionaal Educatief
r va-nr. Zuid-Limburg ten behoe-
n-j, rj et vrouwenemancipatiebe-
wCj

e totale bijdrage van de pro-
pt cnii volgens het voorstel van
"Jden ege neerkomen op 1.126.208

ictivier^en nog eens op dat de ef-
e beirf Van e ondersteuning van
'a (Rgp, regionale educatieve een-
IVoIh *n de huidige structuur
et p?oende is. In tegenstelling tot
"■Wii meiaal Steunpunt Volwas-
l*Bur!t?atle vertonen de REC's een
Oor lge Verhouding in de kosten
big. £ re.ctie/overhead en uitvoe-

S gehleken na een evalua-

Bijdrage
'"Mali £n dan ook een extra pro-
-oor h

b
u
ljdrage van 100.000 gulden

ier, r\ beide REC's af, mede ge-
truet

'et feit dat een definitieve
envet -trZoals voorzien in de Ka-
°Btot ; olwasseneducatie (KVE)
ige on! moet komen. De hui-
olge "«--Jersteuningsstructuur moet
eranril j college dus niet worden

Wel dient de kwaliteit
en te ri<-\Ondersteuningsinstellin-
"ati-ï n

orden verbeterd door regel-
en een betere taakaf-

etr!fr
ens wordt voor wat betreft

892 ,!, "wenemancipatiebeleid in
'eed at rom extra aandacht bc-,
'eht o an, activiteiten die zijn ge-
«-^Uw! Positieverbetering vanwen op de arbeidsmarkt.

31 ?,ok de Positie van hoger
6fi hit allochtone vrouwen wor-
»92 oot° " M°gel«k wordt in-Vh^ een beroepenmarkt voori '«one vrouwen gehouden.

# Terwijl Sinterklaas zijn verjaardag nog moet vieren, worden de eerste kerstbomen al weer
uitgezocht en gekocht. Je kunt je boom niet vroeg genoeg in huis hebben, moet de man op defoto
gedacht hebben. De prijzen van een echte boom zijn dit jaarechterflink gestegen. Daarom nam
hij zijn toevlucht tot een plastic boom, die je vijf weken voor het eigenlijke feest in huis kunt'
halen, zonder dat de boom aan kwaliteit moet inboeten. Of het nu om een echte of om een nep-
boom gaat, het vervoeren van een kerstboom blijft een probleem. Zeker als je geen auto hebt. En
omdat je een kunststof boom helaas niet uit je achtertuin kunt halen, moest deze meneer medio
november met een kinderwagen de straat op om het groene gevaarte veilig in zijn huiskamer te
krijgen.

Foto: KLAUS TUMMERS

Opfriscursus
herstartende
leraressen

HEERLEN - De PABO in Heer-
len start deze maand met een
cursus voor leraressen in het ba-
sisonderwijs die enkele jaren
niet gewerkt hebben en nu weer
willen beginnen. De opfriscursus
moet hun kansen op een aanstel-
ling vergroten.
Gezien de huidige studentenaan-
tallen zal het tekort aan leer-
krachten in het basisonderwijs
alleen maar toenemen. Met de
cursus wil de PABO ook een bij-
drage leveren aan het emancipa-
tiebeleid.
De PABO neemt het grootste
deel van de kosten voor zijn re-
kening, van de cursisten wordt
voor 15 avondbijeenkomsteneen
bijdrage van 150 gulden ge-
vraagd.' Inlichtingen bij
045-734802.
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Golvend
Op de brede, glazen zijgevels
komt een opvallend golvend
dak. Volgens de architect is dit
'een dynamische vertaling van
het NS-symbool'. Tevens geeft
het dak de richting naar het
spoor aan. Bovendien zorgt het
golvend dakvoor meer zijdeling-
se lichtinval.

Voor het ontwerp heeft de NS
het Amersfoortse architectenbu-
reau Articon de opdracht ver-
leend. De architect, ir J.van
Belkum, heeft zijn plannen sa-
men met de NS gisteren in Sit-
tard toegelicht aan het gemeen-
tebestuur.

SITTARD - Aan weerszijden
van het nieuwe station in Sittard
zullen vanaf 1993 nog twee kan-
toorblokken worden gebouwd.

Het ene komt te staan op de
plaats van het huidige, hopeloos
verouderde NS-station. Voorlo-
pig kan dat station in gebruik
blijven, omdat het nieuwe er-
naast wordt gebouwd.Bij het dit
jaar al nieuw aangelegde bussta-
tion komt vervolgens het tweede
kantoorblok te liggen.

Volgens de NS is de aanleg van
twee nieuwe kantoorblokken
aan de centrumzijde van Sittard
niet strijdig met de plannen die
de gemeente heeft met het Kan-
torenpark aan de andere kant
van het spoor. Het zou eerder
aanvullend op elkaar werken. De
kosten van de nieuwe kantoren
zijn overigens niet in de investe-
ring van twaalf miljoen gulden
(het budget van de NS) opgeno-
men.

Het nieuwe station komt precies
in het verlengde van de huidige
voetgangerstunnel te liggen. Het
gebouwkrijgt drie verdiepingen,
met in het midden een grote vide
van begane grond tot dak. Behal-
ve de vier loketten komen in het
gebouw ook de spoorwegpolitie
en de regiodienst van de NS te
zitten.

Net zoals bij oude stations in di-
verse steden in Europa heeft hij
palen gebruikt, bij de grote zijge-
vels, die aan de grond uitmon-
den in verdikkingen van een
kleine twee meter hoog. Dat was
vroeger om de lengte van de
mens te symboliseren, maar Van
Belkum voegde er gisteren aan
toe: „Onderaan zijn ze te dik om
er een fietsketting omheen te
kunnen hangen."Plannen

Zowel de spoorwegen als de ge-
meente Sittard zijn blij dat de

« plannen voor het nieuwe station
eindelijk doorgaan. De gemeente

"was al meer dan tien jaar bezig
met plannen voor een ingrijpen-

Tenslotte wordt in de nieuw-
bouw éénvan de grootste bezwa-
ren van het huidige, verouderde
gebouw weggenomen: er komen
niet alleen trappen in, maar ook
roltrappen en een lift.

Zoals eerder bekend werd ge-
maakt, wordt in het souterrain
een stalling aangelegd voor 1000
fietsen. Zowel aan de noord- als
zuidzijde komen in- en uitgan-
gen. Daardoor is het langwerpige
gebouw zowel aan de stodszijde,
richting vernieuwde winkelpro-
menade, als aan de kant van het

" De speelgoedafdeliA
van een groot warenhuü
Sinterklaas- en kerstdecov
lopen moeiteloos in elkad[
over. Foto: KLAUS TUMMER-

Kerstman verdringt illustere concurrent

Straffe decemberwind
waait in verkoopland

Heerlen kozen de winkeliers
voor drie koopavonden in de
Sinterklaasweek en vijf vooraf-
gaand aan de kerstdagen. Toch
bleek uit de voorgaande jaren
dat op de koopavonden voor
Sint Nicolaas voornamelijk
kerstcadeaus verkocht werden.

De Heerlense middenstanders
zijn unaniem in hun mening. Het
Sinterklaasfeest is voor veel win-
keliers al jaren geen commer-
cieel succes meer, het feest op 25
en 26 december blijkt echter
steeds meer terrein te winnen,
waarbij vooral de verkoop van
duurzame gebruiksvoorwerpen
elk jaarweer stijgt.

len dat het vooral zo gezeUl
mogelijk moet zijn in huis. „E
consument gaat voornamelijk'
op de sfeer die rondom een fe"l
gecreëerd wordt," zegt B. Borg
verkoopchef mode bij VroomfDreesman in Heerlen. „Met Si>
terklaas kunnen we zon sfë*
niet oproepen. Bij marsepein e
chocolademelk houdt het vo*
de meeste mensen op", vervol!
ze. „Kerst is vooral de laatste jj
ren uitgegroeid tot life-style 'huis, nauw samenhangend n-1
de nieuwe trend 'cocooning', &
zellig thuis op de bank zitten".

Kerstklokken
In de winkels wordt het decor
tiemateriaal zo opgebouwd d
met enkele simpele ingrepen et
Sinterklaaslandschap met pep*
noten en zwarte pieten veral
derd kan worden in een winte
landschap met arresleeën É
kerstklokken. Het gemakt diei
ook hier de etaleur.

De invloedvan Kerstmis is, ruim
vijf weken voor het feest, al
merkbaar. In de winkels, in de
etalages en op straat. Sinterklaas
lijkt voor spek en bonen mee te
doen. In de meeste etalages is hij
maar magertjes aanwezig. Hij
mag de stoel voorverwarmen
waarop deKerstman drie weken
later plaats mag nemen en de
geurvan gekruide speculaas ver-
spreiden. Alsof de Goedheilig-
man steeds minder serieus geno-
men wordt.

De Lappenmand, Heerlens
mooiste speelgoedwinkel, illu-
streert duidelijk wat er mee be-
doeld wordt.
„Is het een cadeautje?", wordt er
bij elke aankoop standaard ge-
vraagd. Als het antwoord 'ja' is,
mag de gulle gever kiezen uit
Sinterklaas- of kerstpakpapier.
Die keus lijkt niet moeilijk. De
rol Sinterklaaspapier is nog be-
hoorlijk dik, van het kerstpapier
hebben al honderden meters de
kartelrand gepasseerd.

Het CBS in Heerlen, constateer
de een dalingvan tien procent i"
het aantal huishoudens met jo"'
ge kinderen, in vergelijking mf'
tien jaar geleden. Mogelijk zü'
ookzij debet aan het veranderd'
koopgedrag.

Sinterklaas kan twee dinge'1
doen. De concurrentie met zÜ*-
collega aangaan of fuseren.

graziella runchin*

Beneden in de kelder van ca-
deaushop Abby Lempers in de
Raadhuisstraat is het het hele
jaar door Kerstmis. De verkoop-
ster signaleert een revival van
alles wat heilig is. Kerstkribben
blijken een collectors-item te
zijn, kaarsen en kandelaars zijn
het hele jaar door populair. „Er
komen klanten hier die hun
kerstboom elk jaar een nieuwe
outfit geven," vertelt mevrouw
Lempers. „Vooral de Duitsers
hebben een sterke hang naar al-
les wat met Kerstmis te maken
heeft." Ze brengen hun sterke
Weihnachts-verlangen mee naar
Limburg, winkeliers spelen han-
dig in op dit fenomeen.

Kerstmis is verworden tot een
cultus met een eigen sfeer, Sint
Nicolaas is een feestje dat alleen
voor ouders met kleinekinderen
interessant is. Alle etalages en
interieurs lijken te willen vertel-

HEERLEN - De consument
lijkt pakjesavond steeds minder
aan te grijpen om de noodzake-
lijke vervanging van kleding,
huishoudelijke apparatuur en
andere hebbedingetjes door te
voeren. Sinterklaas heeft aan ter-
rein ingeboet, de kerstman daar-
entegen doet goede zaken.

De juten zak heeft het verloren
van de kerstboom, de speculaas-,
pop van het kerstkonijn, de
Spaanse bisschop van de gulle
gever uit het hoge noorden.
Kortom: de kerstman verdringt
Sint Nicolaas van het december-
toneel om er vandoor te gaan
met de cadeaus en voorgoed af te
rekenen met zijn illustere con-
current.
Het stadscentrum van Heerlen
twee weken voor het heerlijk
avondje. De aan Sinterklaas ge-
wijde hits schallen over de Pro-
menade. Niemand lijkt te luiste-
ren. Kooplustige lui spoeden
zich van de ene naar de andere
winkel om hun inkopen te doen.
Voor pakjesavond of voor onder
de kerstboom.

Door de overheid worden in de
decembermaand acht extra
koopavonden toegestaan. Zelf-
standige ondernemers kunnen
zelf bepalen wanneer ze hun
winkels langer openhouden. In" De maquette van denieuwe stationshal van Sittard. Foto: peter roozen

plan wordt van harte gesteund
door Heerlens alom aanwezige
burgemeester Van Zeil, Liof-

Het oorspronkelijke idee leek
simpeler dan het in werkelijk-
heid is. De hele Heerlense orga-
nisatie moest worden " omge-
gooid. De fabriek die tot nu toe
onder één directie een aantal to-
taal verschillende produktgroe-
pen kende, wordt op het ogen-
blik opgesplitst in aparte, flexi-
bele bedrijfjes met eigen verant-
woordelijkheden en directies.

samen in een dezer dagen ge-
vormde stichting die het hele
plan verder vorm gaat geven.

directeur Koelman en secretaris
Simonsvan deKamer van Koop-
handel. Al die instanties zitten

Naargeestig lege hallen gevuld met starters

Philips wordt huurbaas
HEERLEN - Philips in Heerlen
zal nooit meer worden wat het
geweest is. De fabriek in dewijk
Molenberg heeft na de nieuwste
reorganisatie zoveel ruimtes leeg
staan, dat nu de poort wordt ge-
opend voor andere bedrijven.
Philips gaat de leeggekomen hal-
len en een aantal faciliteiten ver-
huren aan kleine ondernemers.
Per 1 januari 1992 moet de 'ge-
daanteverandering' voltooid zijn.
Philips Heerlen is dan nog
slechts één van de bewoners van
het eigen 'Bedrijvenpark Molen-
berg. Die aanpak is 'uniek' bin-
nen het Philipsconcern. Het idee
krijgt binnenkort navolging in
-Tilburg.

Bedenker van het plan is direc-
teur Hans Klomp. Die had ruim
eenjaar geleden goed in de gaten
dat 'zijn' bedrijf door de keihar-
de ingrepen van topman Jan
Timmer flink zou moeten in-
krimpen. De bedoeling van Tim-
mer was om alleen de gezonde
activiteiten in Heerlen voort te
zetten. Een uiterst pijnlijke ope-
ratie. Dit jaar zijn liefst 225 ar-
beidsplaatsen in Heerlen ver-
dwenen. Alle verliesgevende
werkzaamheden zijn inmiddels
stopgezet. Het Heerlense ar-
beidsbureaukan er over meepra-
ten. Vijfjaar geledenhad Philips
1000 mensen op de loonlijst. Nu

.werken 'op Molenberg' nog maar
'630 mensen.

Van de 630 werknemers op het
Philips-terrein verdienen er nu
100 hun brood in defabriek voor
röntgenbeeldbuisversterkers,
130 mensen maken LCD-cellen
en modulen, 35 werknemers ma-
ken oscillograafbuizen en 60
mensen produceren reedcontac-
ten. 184 Mensen werken bij
MSA, het Philips-bedrijf dat in
juniwerd overgenomen door het
Nuenense elektronicabedrijf Ne-
ways, maar dat in Heerlen geves-
tigd blijft. En tenslotte zorgt het
nieuwe, speciaal gevormde Phi-
lips-bedrijf TSS met 120 man
voor de technische assistentie
aan alle andere bedrijfjes. Die
dienst verlenen ze ook aan de
eerste 'vreemde gasten' die zich
al op het bedrijvenpark hebben
gevestigd: Joosten& Verbuuren,
twee ex-DSM'ers die een eigen
bedrijfje zijn begonnen.

Philips begon de Heerlense # t
briek in 1952. De meeste gebo-1'
wen op het Philipsterrein start1' I
men uit die periode. Anno lS** l
is het overduidelijk vergane g^ \rie. (
(

Philips begon destijds een &, 1
briek in Heerlen omdat hier v<j* (
op onderdanige meisjes beschik';
baar waren als goedkope fjv
beidskrachten. Allengs groeit i
het bedrijf uit tot 2400 arbeid*
krachten (in 1969), met zeP,
montage-filialen in Heer, Eij* 'den, Bunde en Margraten. In <j'
loop van de tijd is er vanalles
Zuid-Limburg geproduceerd: i*j
diobuizen, transistoren en zel"j
schrijfmachines.

In de jaren '70 leek hetLimburg!
se bedrijf eindelijk een belangd'!
ke rol binnen het concern toebe-deeld te krijgen. Philips Heerl^j
moest het Europese hoofdce**!
trum worden voor de produktl']
van video-koppen. Maar de iK\
panse concurrenten veegden h-2 'ingenieuze Video 2000-systeeJ-1"

van Philips met hun VHS-tedI-
niek in één klap van de mark'
En daarmee kwam al heel sle-
eën eind aan de Heerlense UW
sies.
In 1986 werd opnieuw (en voo
het laatst) een poging gedaan
Heerlen iets belangrijks op (

starten. Voor liefst 150 müjof^
gulden werd een stofvrije $'i
briek gebouwd voor de prodiUj'
tic van LCD's (de computerle-j
tertjes en -cijfertjes die in allerie
elektronische produkten zittel»''
Ze waren vooral bedoeld vo"'
draagbare computers enrnonit^ren. Ook van die investeri*1*
heeft Philips weinig plezier êe'.
had. Vorig jaar werd een gro°
deel van de produktie alwe^stilgelegd; weggeconcurreerd
door de Japanse concurrent!-*
Alle peperdure machinerieën
zijn inmiddels uit de stofvrije f**'
briek gekruid.
Saillant detail: ze zijn voor e^appel en een ei aan de concU^rentie in het Verre Oosten ver'
kocht.

peter bruijfl*-" Directeur Hans Klomp heeft er voor gezorgd datPhilips
Heerlen een andere koers is ingeslagen. Volgend jaar ver-
huist'hij naar Philips in Eindhoven. Foto: frans rade

De Heerlense vestiging was al-
tijd al een buitenbeentje in de
Philips-organisatie. Er werd en
wordt een aantal produkten ge-
maakt dat totaal niets met elkaar
te maken heeft. In feite staan er
gewoonvijfverschillende fabrie-
ken op het industrieterrein, die
toevallig allemaal dezelfde naam
dragen.

Buitenbeentje

" Mevrouw Y. Ritt-Lataster is bezig met de montage van
een LCD-module.

Een deelvan de fabriekshallen is
leeggekomen. Zon 9.000 vier-
kante meter aan gebouwen kan
-volgens Klomp best door andere
-ondernemers worden gebruikt.
Dan brengen ze tenminste nog
wat huur op en wellicht kan er
nog wat nieuwe werkgelegen-
heid in worden geschapen. Zijn

Steun
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Twee kantoorblokken
bij nieuw station

Einde aan deplorabele toestand in deel Sittard

Vervolg van pagina 17

Daarnaast heeft de architect ook
enkele authentieke elementen in
het nieuwe ontwerp verwerkt.

pas aangelegde busstation goed
bereikbaar.

de opknapbeurt van de totale
stationsomgeving. De deplorabe-
le toestand waarin het Sittardse
stationskwartier verkeerde, was
het stadsbestuur al lang een
doorn in het oog. Maar het NS-
ingenieursbureau sprak gisteren
van een deplorabel, somber en
uitgeleefd station.

Limburgs dagblad Limburg



Extra geld
voor Delta

College

Justitie in beroep tegen voorwaardelijke straf

Rechter geeft ’vaste
klant’laatstekans

Het Heerlense gemeentebe-
stuur was zeer teleurgesteld
over het recente besluit van
de Kroon, die de aanleg van
de Zwartl torpedeerde. Alle
argumenten betreffende de
economische onmisbaar-
heid van de weg die de
gemeente samen met de
provincie had ingebracht,
werden onderuit gehaald.

e= Van onze verslaggever

C-ERLEN - Niet alle vier de
Xssekuilflats in Heerlen zul-
Vt)at i*1 1992 worden gesloopt.
'°tio ornt onder meer doordat
hï, 120 van de 40^ woningen

nd worden- „Daarmee
,l>itW „n we rekening te hou-
'<*Ee -' ". ze* burgemeester Van

' „..*«* gisteren tijdens de com-Ussie ABA.

b^ de Bouwvereniging
"i ö6r6

r n> is wel al samen met de an-
a'ijw jy°ningcorporatiesen welzijns-
'""'esH ngen bezig met de herhuis-
'r^bh2g van de bewoners. Deze
r'^chtk een brief gekregen dat ze
PVatl Ïijs,bben °P een verhuispremie
'.t^n gulden per gezin. Toch wil
''■-Sriri van de bewoners de gro-
t>oii els dichtgespijkerde flatge-'J "Wen niet verlaten.

-i y°ssekuilflats hebben vrijwel
'had de oplevering te kampen ge-
;l^ou met leegstand. Daarop ging de
'se'e Heerlen niet erge van kef te werk biJ het toewijzen
-ijk t Uurders. Dit leidde uiteinde-
bel..* "----lerlei problemen, met als
j ""-grijkste drughandel.
1-*» I9ft«*IiEP Werd besloten dat slo°P de
de «;; °Plossing was. Het imago van
*-*n k Was te slecht om nog tekun-
>eM pen °P herstel ervan. Er

■""^n K een slo°Pbijdrage gevraagd
JVerw ministerie van VROM. Dit
'Wit!^s naar het n°S in de Prille
"■ond verkerende Centraal
Qon., S Van de Nederlandse woning-corporaties.

■De
gin_ anvraag die de Bouwvereni-

r vorig Jaarkon deponeren,
der- e*\n van de eerste in heel Ne-
Ceftd& r gaat daarom een pre-
h6vanuit. Het Fonds
6ejj . nu toegezegd om nog dit jaar
Zoej. esluit te nemen over het ver-
een L.Van de Bouwvereniging tot
-ie «ï ndrage van zon 15 miljoen ins*°opkosten.

vaji .^ngt ook af van het antwoord
sloq/*-!1 Centraal Fonds hoe we de
ÏO J[ taseren," zei Van Zeil. Als het
Sul,'1'61 met de nele SOm OVer de
V* mt| zou toch besloten kun-
te slq orden om al een of meer flats
UientP1 n' -Probleem is wel dat mo-
daal n°g geen enkele flat hele-

°ntruimd is.

JOe,f*meente Heerlen had tien mil-
sloor?ereserveerd als bijdrage in de
<lü4rii,-<?,sten* BÜ het uitblijven van
pentr i

eid van de kant van het
i Jaaj- aa Fonds werd dat geld vorig
!tnjm overgeheveld naar het een-

Fusiebesluit
Herland/LTS
pas in 1992

Naar aanleiding van het incident
van dinsdag 5 november jongstle-
den, de perspublicaties en de op
gang gekomen geruchtenstroom
waaraan wethouder Savelsbergh
mede debet is, hebben wij toch be-
hoefte het een en ander in de aan-
dacht te brengen.
Op 5 november heeft u, wethouder
Savelsbergh, ons toestemming ge-
geven het woord te voeren tijdens
een commissievergadering, waar-
voor wü u uiteraard erkentelijk zijn.
Omdat na afloop uwerzijds geen
reactie kwam - hetgeen mogelijk
op grond van politieke spelregels
niet gebruikelijk was, maar dat wis-
ten de aanwezigen niet - verzoch-
ten de aanwezigen u toch een ant-
woord te geven. U heeft dat niet
gedaan, bent boos opgestapt, en
heeft zich vervolgens een weg wil-
len banen door de menigte. Daarbij
heeft u een van de leden van Hartje
Hoensbroek opzij willen duwen.
Hiervan is fotografisch bewijsmate-
riaal voorhanden. Deze man strui-
kelde en in zijn val heeft hij zich
onbedoeld aan u vastgegrepen om
zijn val te breken. Vervolgens bent
u daardoor ten val gekomen. Een
betreurenswaardig incident, maar
zeker geen met opzet ten val bren-
gen van een wethouder, zoals door
u gesuggereerd.

Ten aanzien van de inhoud van de
kwestie het volgende. Sinds vier
jaaronderhandelen wij via de stuur-
groep over de herstructurering van
ons winkelcentrum. Er zijn onzer-
zijds ten opzichte van de oorspron-
kerlijke plannen zeer belangrijke
concessies gedaan. Het budget is
gehalveerd, de tijdsduur verdub-
beld. Ondernemers en ook het ge-
meentebestuur hebben in de afgelo-
pen jaren geinvesteerd in Hoens-
broek. Nu is het meest vitale deel
aan de orde, ons winkelcentrum,
het hart. Een gezond lichaam func-
tioneert alleen met een gezond
kloppend hart. Dat is bittere nood-
zaak ook al om de inspanningen
van allen in de afgelopen jaren in
geld en energie niet verloren te la-
ten gaan.
Inmiddels hebben we - helaas via
de pers - vernomen dat u uw uiter-
ste best doet om de benodigde 13
miljoen op tafel te krijgen. Wij
waarderen uw inzet in deze, maar
we wensen een garantie. Niet alleen
omdat als ondernemers dat brood-
nodig vinden, maar ook omdat
Hoensbroek als grootste wijk van
Heerlen dat verdient. Ook wij wil-
len gezond de volgende eeuw in.
Eén Akerstraat-Noord is meer dan
voldoende voor deze gemeenschap.
HOENSBROEK E. Lemmens

Actiecomité
Hartje Hoensbroek

Savelsbergh

Aanpak foutparkeren
gaat bewoners te ver

" De Brunssumse wijk Schuttersveld heeft veel last van foutparkeerders. Foto: klaus tummers
i

Pluisje

" Dat sommige mensen lak
hebben aan waarschuwings-
borden van gemeente of politie
bewijst het bord 'Verboden
tuinafval en snoeihout te depo-
neren. Op de hoek Tichelbeek-
straat/Kloosterkensweg in Wel-
ten liggen duizenden kila's
afval op een plaats waar dat
niet mag. Kunnen zulke
'zwartstorters' niet wachten
met hun grof vuil totdat de
maandelijkse ophaaldienstaan
de deur is geweest? Spaart een
heleboel werk en bovendien hoe-
ven de clandestiene starters
niet zover te sjouwen met hun
afval.

Van onze correspondent

BRUNSSUM - Bewoners van
de Brunssumse wijk Schutters-
veld zijn boos over de strenge
aanpak van foutparkeerders in
hun wijk. Ze vinden dat er te
weinig parkeergelegenheid is en
de politie te vlot verbaliseert.
Aanleiding voor het strengere
politie-optreden vormden juist
klachten over foutparkeerders
van de Schuttersveldbewoners
zelf. Zij vroegen de gemeenteom
maatregelen.

De politie verwijst voor de oplos-
sing van de klachten van de
bewoners naar de gemeente.
Volgens een woordvoerder kan
er als alle plaatsen zijn bezet bo-
vendien nog altijd worden gepar-
keerd bij het Schuttershuske.
„lets verder lopen, maar de wijk
blijft dan bereikbaar voor ambu-
lance of brandweer."

Die schakelde vervolgens de po-
litie in, die op 12 november aan-
kondigde dat voortaan bij over-

De bewonerscommissie zegt nu
dat ze eerst had willen overleg-
gen met de politie over de oorza-
ken van het probleem. Volgens

tredingen meteen bekeuringen
zouden volgen. Een eerste con-
trole leverde de volgende dag
meteen vijftien bekeuringen op.

de commissie zijn er te weinig
parkeerplaatsen en laat ook de
ligging daarvan te wensen over.
Bekeuringen lossen niets op, al-
dus een van de bewoners. „Een
boete van vijftig gulden is heel
veel, zeker zo vlak voor Sinter-
klaas."

De klachten hebben inmiddels
ook de gemeente bereikt, maar
die ziet vooralsnog geen reden
om ingrijpende maateregelen te
nemen. „Het is een kwestie van
onderhoud en wat 'P-tjes bijzet-
ten", aldus een woordvoerder.

Kleurrijk

" Pluisje is een hond, een mini-
teckel, woonachtig in Heerlen.
Regelmatig gaat hij echter loge-
ren in Schaesberg, daar woont
namelijk de zoon van het echt-
paar waarbij Pluisje in huis
woont. Normaal gaat dat pri-
ma. Pluis gaat naar Schaes-
berg en 's avonds gaat Pluis
weer naar huis. Maar vorige
week ging het mis. Pluis werd
opgehaald door zoonlief en ook
wel naar Schaesberg gebracht,
maar daarontsnapte hij bij de
eerste de beste gelegenheid.
Zoonlief zat aardig met zijn
handen in het haar toen hij
Pluisje 's avonds nog steeds niet
gevonden had. Hem restte niets
anders dan zijn ouders te bel-
len. Van zijn enthousiaste moe-
der kreeg hij vervolgens te ho-
ren dat Pluisje al lang en breed
in Heerlen was. Gewoon terug-
gelopen naar huis dus. Dat kat-
ten dat deden wisten we, maar
bij honden waren we er niet zo
zeker van. Of is Pluisje zon
echte Winkbuul dat hij het in
Schaesberg niet uithoudt?

0 Het diamanten paar Paasen-Roosendaal.
Foto: FRANSRADE

NUTH

" Jos Laemers van Fotof Lim-
burg exposeert tot 18 december
in de Bibliotheek aan de Burg.
Beekerstraat.

" De Jazzclub Oude Stijl ver-
zorgt op zaterdag 23 november
vanaf 21 uur in het Casino
Brunssum een optreden van de
Martin Bennet's Old Criterion
Jazz Band.

BRUNSSUM

Brunssum past
straatnamen aan

Solidariteitsmarkt
De Missionaire Werkgroep
Gracht-Spekholzerheide houdt
het komend weekend een solida-
riteitsmarkt onder het motto 'De
wereld pakt uit. Op de markt
worden artikelen uit de Derde
Wereld te koop aangeboden. Te-
vens is er een info-stand. De
markt is in de parochiekerk van
de Gracht, zaterdag na de mis
van 19 uur en zondag na de mis
van 8.30 uur, na de mis van 11
uur en tussen 14 en 17 uur.

dag 22 november van 17 tot 19
uur een receptie gehouden bij
gelegenheid van het zilveren on-
derwijsjubileum van mevr. Rut-
ten-v.d. Winkel en de heren
F. Billman, J. Wanders en H.
Zenden.

kort

LANDGRAAF

" De Culturele Activiteitencom-

Jubilarissen
In de aula van het Romboutscol-
lege te Brunssum wordt op vrij-

i »an onze verslaggever

' ?VM "" °e namen van een'! Sl4tise Jaren verdwenen Bruns-

'' officie*aiStuten verdwijnen nu ook■: Vroeßp a?et gaat om de straten die

' «^aar , et Leeuwstuk vormden.
Selsh(a!Verd in 1979 het plan Klin-
als d^rg gerealiseerd, maar straten
bleVfa^ en de Goorstraaten formeel bestaan.

:vr^s.Urn, trekt meteen ook de
'SW h Sltuaties recht die zijn ont-voorhJ °Ü de aanleg van de S2O,
WrH nde SW2I- De naam Derde
straat arsstraat verdwijnt. De
■heten f?31 Dr L« Th- Wietenstraat
S2O !'«„ ,naam Hemelder, zoals de

'Schrant eï.y heet' wordt ook ge"
"^e We„

J-'r geen huizen aan
to e rf ' "?och zijn er plannen daar-
Seheil dat Provinciale Staten de'-Wh Weg met S2O aanduiden,
""W , T\aam slechts tot verwar-veen» .V10-1 het Brunssumse ge-centebestuur

Het echtpaar Paasen-Roosendaal
uit deKarel v.d. Oeverstraat 4 te
Molenberg viert op zaterdag 23
november het 60-jarig huwelijks-
feest. De feestmis wordt om 16
uur opgedragen in de kerk van
de O.L. Vrouwvan Verschijning
te Molenberg. Van 19 tot 21 uur
wordt de receptie gehouden in
restaurant A genne Bek, Mgr.

Schrijnenstraat 20 te Heerlen.

Diamanten paar

HEERLEN
"In het Gemeenschapshuis
Schaesbergerveld wordt op za-
terdag 23 november geconcer-
teerd door The Jaguars. De orga-
nisatie is in handen van de
Vereniging Flos Carmeli.

De medewerkende jeugdkoren
zijn St.-Jozef Waubach, The
Young Singers Lauradorp, The
Voice of Youth en de Nachtega-
len uit Nieuwenhagen en The

" De Vogelvereniging Introka
houdt op zaterdag 23 november
van 15 tot 21 uur en op zondag 24
november van 11 tot 19 uur een
onderlinge tentoonstelling in
zaal Habets, Klein Haasdal 6.

SCHIMMERT

missie Landgraaf houdt op zon-
dag 24 november om 16 uur een
concert voor jongerenkoren in
de Burgerzaal van het Raadhuis.

Sound of Youth uit Schaesberg.
De entree is gratis.

" De VVV in Simpelveld gaat
steeds professioneler te werk.
Na het betrekken en inrichten
van een eigen kantoortje aati
de Pleistraat in hartje Simpel-
veld heeft het bestuur van de
plaatselijke VVV-afdeling be-
sloten een kleurrijke informa-
tiefolder in de omloop te bren-
gen. Op de voorpagina van de
leuke, informatieve brochure
staan zes karakteristieke plek-
jesvan Simpelveld en Bocholtz
afgebeeld die nieuwe toeristen
zeker zullen aanspreken. Bin-
nenkort wordt het eerste exem-
plaar aangeboden aan B en W
van Simpelveld. Ook zij zullen
aangenaam verrast zijn.

HEERLEN - De schoolbesturen
van de Heerlense LTS en de scho-
lengemeenschap Herland, hebben
besloten pas begin 1992 een defini-
tief besluit te nemen over een mo-
gelijke fusie. Als beide scholen
daartoe besluiten, dan zal de fusie
pas in augustus 1993 tot stond ko-
men en zeker niet in 1992.
De schoolbesturen willen wat meer
tijd om de fusie voor te bereiden,
temeer omdat ook nieuwe ontwik-
kelingen zich voordoen. Er zijn
namelijk initiatieven tot stand ge-
komen om te bekyken of mavo/lbo-
onderwys in de regio Oostelijk
Zuid-Limburg ondergebracht kan
worden bij één bestuur.
„Maar voorlopig hebben we dus de
besluitvorming over de fusie van
Herland en de LTS uitgesteld tot 1
februari volgend jaar. Dan moet er
meer duidelijkheid zijn," zegt voor-
zitter Van der Aa van het schoolbe-
stuur van scholengemeenschap
Herland.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Het Delta Colle-
ge in Brunssum krijgt 23.900 gul-
den van de gemeente voor de
begeleiding voor leerlingen die
buiten de boot dreigen te vallen.
Het grootste deel is bestemd
voor leerlingbegeleiding, 3.900
gulden gaat naar leermiddelen
voor migranten. Het college wil
daarvoor putten uit het Fonds
sociale vernieuwing.

Het Delta College probeert vol-
gens B en W met succes proble-
men als desinteresse en ongemo-
tiveerdheid onder de leerlingen
te lijf te gaan. Acht uur per week
is een leerlingbegeleidster be-
schikbaar. De leerkrachten zelf
beschikken vaak niet over de
mogelijkheden om op proble-
men in te spelen.
De leerlingbegeleidster wordt
momenteel voor vier uur betaald
uit de opbrengsten van ouder-
activiteiten en uit de schoolmid-
delen. De andere helft van haar
werk doet ze als vrijwilligster.
Omdat het Delta College door re-
latief veel kinderen van buiten-
landse ouders wordt bezocht,
heeft de school naast leerlingbe-
geleiding ook behoefte aan spe-
ciale leermiddelen voor deze
groep scholieren.
Het ministerie van Onderwijs
geeft daar geen geld voor. Uit de
extra gemeentelijke bijdrage wil
de school onder meer computers
met Arabische toetsenborden en
zwemlessen voor de migranten-
kinderen betalen.

De Heerlenaar fronste zijn wenk-
brauwen, haalde zijn schouders
eens op en kwam niet verder dan
een misplaatst, zuinig lachje.

De officier eiste een onvoorwaar-
delijke celstraf van drie maan-
den, waardoor het verblijf in de
gevangenis tot 15 maart 1992 zou
worden verlengd.

leerproject van een bouwbedrijf.
Er is bewust gekozen voor Til-
burg, omdat hij in Heerlen de
verleiding te groot vindt om
weer terug te vallen in het drug-
milieu. Die laatste kans om
schoon schip te maken, moet
hem geboden worden. Boven-
dien is er een reclasseringsrap-
port dat in dezelfde richting
wijst."

Kantonrechter mr Th. Oostdijk
besloot na lang wikken en we-
gen het voorstel van de raads-
vrouw te volgen: „Misschien is
het achteraf gezien allemaal ver-
geefse moeite geweest. Maar ik
wil de verdachte nog een aller-
laatste kans geven door de straf
geheel voorwaardelijk op te leg-
gen. De feiten zijn heel ernstig,
maar ik heb goede hoop dat hij
het geboden werk aankan en er
iets van probeert te maken. Bo-
vendien hecht ik veel waarde
aan het reclasseringsrapport."

De officier van justitiehield voet
bij stuk: „Met iemand die zo te
keer is gegaan, houd ik geen re-
kening meer." Zij gaat in hoger
beroep.

Officier van justitie mr. Janssen
kende geen pardon voor de ver-
dachte, die op 15 december na
een jaar hechtenis uit de gevan-
genis zal worden ontslagen.

Twintig jaar plannen maken bleek vergeefs te zijn geweest. Maar
nadat de wonden waren gelikt, heeft men in Heerlen de feiten on-
der ogen gezien. De 34 miljoen die aan subsidie voor de Zwartl
was binnengekomen, tracht de gemeente nu te benutten voor het
oplossen van een aantal ernstige verkeersknelpunten.

Voor de aanleg van de Mijnspoörweg, die de veel te grote ver- .keersdrukte op de Schaesbergerweg moet oplossen, was nooit
geld. De verkeersveiligheid op de Heerenweg kan ook verbeterd
worden zonder de aanleg van de Zwartl. Een goede zet dus van
Heerlen om hetZwartl -geld grotendeels voor deze twee belangrij-
ke wegen te bestemmen.

Maar helaas heeft de gemeente het niet alleen voor het zeggen.
Het is de vraag of de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Eco-
nomische Zaken (PNL-geld) en de EG instemmen met dezewisse-
ling. Als een bepaald project niet doorgaat, stroomt de al verleen-
de subsidie meestal weer terug naar de verstrekker. Nu alle minis- 'teries fors moeten bezuinigen wordt die 'terugvorderingsdrang'
alleen maar groter.
Op twee fronten staat Heerlen desondanks vrij sterk. De 15 miljoen
voor de Mijnspoörweg zijn door Verkeer en Waterstaat in principe
al toegezegd. Dat geld zou nu eerder kunnen vrij komen dan, zoals ;
gepland, in 1997. En de PNL-bijdrage dateert nog uit een tijd dat -het ondenkbaar was om daaraan te tornen. Er is één maar: de
laatste tijd weegt de acute bezuinigingsdwang bij het rijk blijkbaar
veel zwaarder dan historische aanspraken op dit geld.

J. P.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Kantonrechter mr
«*«■ Oostdijk begroette de 29-ja-
'ëe Heerlenaar in het Heerlense

prechtsgebouw als ware het een
«jouwe, vaste klant. „Bent U eralweer?", vroeg de rechter. „Is
"et nu de vijftiende of de twin-"gste maal dat U voor mij staatsgens het rijden zonder rijbe-wUs in een onverzekerde auto?
N* ben de tel kwijt, maar Uw
""afblad is inmiddels uitge-

roeid tot een bibliotheek."

Raadsvrouw mr. Ruyters-Ste-
vens vond een nog langer ver-
blijf in de cel voor haar cliënt
niet op zijn plaats: „In de gevan-
genis is hij opnieuw vader ge-
worden en zijn vriendin wil met
hem en de kinderen een nieuw
leven beginnen. In Tilburg kan
hij vanaf 2 januari van het vol-
gend jaar deelnemen aan een

Hij zat in de cel wegens het over-
treden van de opiumwet en het
regelmatig zonder rijbewijs rij-
den in een onverzekerde auto.

Ruim kwart van flatgebouwen is nog bewoond

Vossekuil in 1992
voor deel gesloopt

Tuinafval

Knelpunten
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in gesprek

Politie deelt na klachten bekeuringen uit

journaal
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06-lijnen

Dikke donkere vrouw.
Stroop jij m'n rok eens op
schat. Lekker he! 50ct p/m
06-320.323.46

—i
Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort
rokje en geen BH aan, ze
blaast de kaars uit en leert

haar Grieks 50 cpm.

06-320.323.56
Sex op zn Grieks

Kies je prooi zelf. 50 cpm
06-320.327.17

~T~~Lesbi meisje
klein en strak. De vrouw ziet
pat ik een zwart doorzichtig
(«"lipje aan heb. Dan doet ze
jn'n rokje omhoog. Pak me.
I 50 et p/m 06.320.330.92

Meisje in een witte
idborzichtige jas
Izonder slipje eronder, ze
ftukt 50 cm 06.320.330.93

Bel Lenie
Gratis sexgesprek -dating -' trio. - foto - lingerie. Alles
" 06^320.324.96 (50 cpm)

EROX
ÏVoor een livesex gesprek!
t>e Madam verbindt je door!; : 50 cpm 06.95.06
jPrive-sex-kontakt, maak 'n

me< een lekker meisje of stel
Qé-320.322.33 - 50 et p/m

, Waarom wachten?
Zbek nu snel de vriend of

vrie/idin van je dromen. Bel
de afspreeklijn

06-320.320.33 - 50 et p/m
.Verschillende hete meisjes

zoeken een
sexafspraakje

06-320.330.43 (50 et.p/m)
.Direkt Snel Sexcontakt
Sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 et.p/m)

Homo-jongens
-hoor ze lekker tekeer gaan
Q-S-320'330'88 " 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen diezin hebben in
"-een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
ftpörno dating**
fts-320.321.44(50ct. p/m)

] Plezier voor 2
ie'manier om een vriend ofvj-iendin aan de lijn te krijgen

Altijd succes.
06-9.500 - 50 et p/m

1 tó-sex kontaktl.
i " Ook trio-sexkontact
P6-320.325.01 (50 et. p/m)

i'Héte meisjes willen
Sexkontakt

JO6-320.330.42 - 50 et p/m
Wild en Vurig

2S- Jeanet
06-340.320.27

J 50 ct.p.m.
Gewillige meisjes en hete

vjoüwen zijn op zoek naar 'r
spannend slippertje. 50 cpm

06-9661
_"*—

; Sex voor twee
pirekt kontakt met meiden,

vrouwtjes en stoeren
hete knullen.

JO6-320.330.90 (50 et.p/m)

j**Bi-Sex Privé**
2£ek je 'n heet meisje of eet

;. lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

TO6-320.330.46 - 50 et p/m

\ Direkt kontakt
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krije
je ze aan de lijn. Maak snel
■ jouwkeuze:

«Partnerruil: 06-320.326.11
Triokontakt: 06-320.322.16

Bi-Sex:o6-95.70
fomo: 06-96.14 (50 et. p/m)

;Sexadressenlijn
fIke dag nieuwe adressen,
" van hete dames/meisjes.
vO6-320.328.00 (50 et.p/m)
1100 hete meisjes zoeken

L sexkontakt
-320.326.66 (50 et. p/m)

fe.M\ voor het raam. Thea's
sexdroom op

J 06-320.330.51
" Dan Thea in het strenge

bordeel op.. 06-320.340.06- 50ct pm.
;>Zpek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
"0g320.330.79 - 50 et p/m

" Blonde Natasja
<jtoet het met 2 buurjongens
J36-320.327.77 (50 et. p/m)
' Meisjes zoeken kontakt!!
; Sexadvertentie
JO6-320.325.80 (50 et. p/m)

JNüal: 410
Vrouwen

"vertellen éérst wie ze zijn
fn wat ze in bed het méési
«pwindend vinden en gevet
Jaarna 't adres en geheime

telefoon/nummer aan je doe

340.310.10- 06/50 cpm. red ear prod.
£ZOeR jij een lekkere boy?

Home dating
j36--320.330.95 - 50 et p/m
:Tessa (18) is zon lekker

meisje
06-320.328.88 (50 et. p/m)

'I Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt.
S.M. voor twee.
06-320.329.99 (50 et. p/m)

Triosex-kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil.

Versier
een afspraakje? De flirtbox,

daar lukt het altijd.. 06-320.330.01 (50 et. p/m)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

■ 06-320.330.18 (50 et. p/m)

Sex kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen zoe-
ken voor het vervullen van

hun hete sexwensen.
■ 06-320.329.88 (50 et. p/m)

***S.M. Privé***
De direkt apart kontaktlijn

Strenge afspraken
■ 06-320.322.17-50 et p/m

bisex voor twee
direct apart met een

heet meisje of met een
lekkere jongen:

06-320.330.87 - 50 et p/m
Wil je snel een privé of

Escortmeisje thuis (50 cpm).. 06-320.325.04

***Gay Privé***
Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel dan
Gay Privé, want daar zit je
direct apart, en als je met

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!
06-320.322.75 - 50 et p/m

Scheur de kleren van mijn lijf
ik heb een hete bui! (50cpm)

06-350.211.14
Het is wel slikken voor die

knullen
06-320.327.01 - 50 et p/m

Dis pas nieuw!
Het Tele/bordeel!

Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis
niet op prijs wordt gesteld?
Via de tele/bordeelcomputer

ben je razendsnel bij het
meisje of de vrouw die alles

geeft! (zelfs haar adres!)
06-320.320.85
50 cpm. Krab/Telemedia!

Buurvrouw
en haar hete buurjongens
06-320,32801 - 50 et p/m

Sexkontakten
Duik in bed met zon hete

meid. Bel 06-95.11 (50 c/m)
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kontakten Klubs

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Paradiso S 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf v.a. 14.00 uur.

NIEUW: INGE, RAMONA, PAMELA, IDA, MONICA!!!

Club Merci

" 8 Meisjes waarvan 4 nieuwe jonge meisjes verwennen U.
Nieuwe openingstijden ma t/m vrij 10-24 uur, za en zo 14-
-24 uur. Meesteres slavin aanwezig, speciale S.M. ruimte.
Tel. 046-745814 Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Het is een fijn gevoel, wij treffen altijd doel"

*** Riversideclub ***
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 100
meter voorbij camping de Maasterp. Open van maandag
t/m vrijdag van 14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accepted.

Tev. vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.

Club Amorosso
hier leert ieder vogeltje fluiten, met nieuwTina en Gina.

Nu ook speciale erotische MASSAGE. Rijksweg Zuid 105,
Geleen. 046-756335. Geop. ma-vr 12.00-24.00 uur;

zat. 13.00-20.00 uur.

’ 50,- all in
En wat we beloven doen we ook. Tel. 045-423608.

1 Madame Butterfly
Met nieuwe Butterfly-tjes. Gezellige bar op de Homniert.- Open v.a. 14 uur. Hommert 24, Vaesrade-Nuth.

St. Nicolaas

Aanbieding
Deze maand iets extra's. Bel v. info. 8 sexy meisjes verw. U

in romantische sfeer, 7 dgn. geopend, Kapelweg 4,
Kerkrade. 045-425100. Tevens 4 niewe meisjes aanwezig.

Contactburo
Limburg

Bemidd. privéadr. en rela-
ties. Inschr. gevr. Kamerver-
huur. Barmeisje/Dame gevr.
(18-45 jr.)voor 2 dgn. p.wk.

v. 14-22 uur. Intern mog.
Erv. niet noodz. Maaspavil-
joen a/d Maasbrug Rooste-

ren. 04499-3003.

**045-326191**
* Escort all-in *

Peggy/Privé en
Escort

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

Nwe. meisjes aanw

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in
Tel. 06-52980255.

UNIEKE MASSAGE
tel. 045-228481

Paren- en alleen-
staandenclub

Villa Liberta
Woensdag en vrijdag v.a.
21.00 uur voor paren en
alleenstaanden. Zaterdag

alleen paren. Altijd gezellige
ongedwongen sfeer. Live-

show m.m.v. het publiek. Let
op zondags voor iedereen
opwindende nudistic-party
v.a. 19.00-24.00 u. Alles

kan niets moet. Maaseiker-
weg 24, Susteren. Tel.

04499-4928, 300 mtr. van
A2richting Susteren.

Sauna-Club
Rustica

V.d. Weyerstr. 9 Kerkrade.
Tel. 045-412762.

Open: ma. t/m vr. 11-24 uur.
Erotische massage met

Mariska en Conny.

PRIVÉ ook S.M.
Tel. 045-254598

Sans Soucis. Club, Roermondseweg 9-11
Tegelen, 20 km va. Roer-
mond, zoekt meisje. Zeer
goede verdiensten. Inl. 077-
-736086 va. 15.00 uur.

Buro Yvonne
met een superadresje

046-523203.
r

Love Escort
Tel. 045-320905

Diana Escort
Tel. 045-320323.

Club "La Belle"
K'rade-Spekh.heide, Gra-

verstr. 13, dagel. van 20-04
uur. Regina, Moniq, Uschi,
Jutta, Tamara. 045-416143.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Belinda's
Escort

Open ma/zava. 19.00 uur.
Te1.04752-6239
Escort Service

voor een leuk meisje bij u
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685

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

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Privé Daisy
Vz uur ’ 85,- all-in

Vrijdag: bikini
Tel. 045-229091.

DAVE
Voor heren!! 045-423608.
Geen berg is ons te hoog,
geen weg is ons te lang

Privehuis
Brigitte

Tel. 045-232069 of 212570.
Tevens assistentie gevr.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Nieuw!

SM huis Rachel.
Volledig ingerichte SM
studio's. Tev. studio's te

huur. Tel. 045-274810. Pr.
Hendriklaan 312, Brunssum.

Apart, apart!!!
Heren hier een tip

bij Chantal de beste...
Alleen op afspraak.

Tel. 045-213457

Privé, ook SM
Tel. 045-254598.

Jaqueline
vanaf 10 uur ook zat en
zond, tel. 045-721759.

BIJ LYDIA
is het ALTIJD feest"

Bel 046-749662 11-23 U.
Óók zaterdag 11-18 u.

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707.

Relaxen bij
Monique

Tel. 09-49.241175330.

I Warmlopen i
voorde wintertoppers [

dijrireytworg.

Buro Geleen Shirley Privé. Anita Privé
Bern, in adr. 046-748768 045-727538. Meisje gevr. tel. 045-352543.

Relax bij
Vanessa Privé Katja's Privé

Tel. 045-459992. Tel. 045-727158 Ook escort, 045-423608.
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Bij beschikking van de *)<
rondissementsrechtba"I*1'*jV1
de dato 8 november 19"h(
onder curatele gesteld K
na Catharina Malskat. *J i
boren te Heerlen op 21 fl [
1938, wonende te M<£j

toezS^ci^ra^6^^ l
noemd Adalbert S5 V
Malskat, wonende te b c *VG Heerlen aan de *Schunckstraat no 1010.11
Jan Malskat, wonend** f v
Dicteren aan de Ecl*F %
straat no. 2. C

kerken"

advocaat en procureur,
Tongersestraat 2,
6211 LNMaastricht.'-*<:

Bedrag in terug te mnd. bedrag effektieve mnd. bedrag volgens effektieve HUJSbGZJttGrS GXtra \QQB ISStfiH
handen betalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente -»nr.Hor tavatioLncton
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% krediel 100p,,^ in

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hypoth.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 360j( 240 x 180 x :20*y
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% r7g.
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 1000°.* - 117>* 127.* '*'.~..' .. 15.000,- 125,- 181.- 195,- W"

'■1 »I*l*] 'A M 'J 11? I»]1 A 'J\j »] |-1j -j 2 25.000,- 209,- 302,- 325,- 381'
-ft, «n k-- ■-■ - — jj^a^^^^^^ 40>000i. 334|. 484i. 520|. 61"'

Krediet U betaalt rente volgens mm. tarief Ineor. rente volgrens max. tarief Theor. 75000- 625- 908- 976- 11**Ilimiet per maand per maand eff. jaarrente looplijd per maand elf, jaarrente looptijd
100000- 833- 1210- 1301- 1525

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd ' 1.477% 19.2% 91 mnd Enz.
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd j 1.379% 17.9% 85 mnd Eff. jaarrente 1e hyp. in voorbeeld 9,2 %. 2een 3e Hyp. 13j^
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WU REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen het geld óókkosteloos bij u thuis.
Hebt u al leningen lopen?Dal hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. K'f: HT-frT-VT'!^
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Beticht van goudsmokkel en fraude
Djurovski eist rectificatie

het artikel sprake was. Wel ver-
klaarde hij dat zijn cliënt in het
najaar van 1990 25.000 D-Mark
had meegegeven aan twee vrien-
den.
Dat geld was bestemd voor DjUt.
rovski's ouders. Hij wilde tijdens
de zitting niet vertellen, waar hij
het geld vandaan had.

MVV'O2-speler
vijf maanden

geschorst
goudsmokkel en mogelijke af-
persing door landgenoten.

Van onze sportredactie

GRONINGEN - Milko Dju-
rovski, de sterspeler van FC
Groningen, heeft tijdens
een kort geding, dat giste-
ren diende voor de arron-
dissementsrechtbank van
Groningen, een uitgebreide
rectificatie geëist in het
Nieuwsblad van het Noor-
den. Volgens de Joegoslaaf
heeft de krant zijn naam in
ernstige mate bezoedeld.
Aanleiding voor het kort geding
was een artikel onder de kop
'Djurovski onder criminele
druk?', waarin Djurovski's naam
in verband werd gebracht met

Tijdens het duel ontstond ei- tu-
mult rond een door scheidsrech-
ter Smael toegekend doelpunt,
waardoor Polaris op een 5-1
voorsprongkwam. Na een afkoe-
lingsperiode werd de wedstrijd
voortgezet. Met nog achttien mi-
nuten te spelen kon Ron Gerets
zich niet verenigen met een be-
slissing, waarop hij - volgenszijn
zeggen - met zijn neus het neus-
puntje van de arbiter beroerde.
Die vond echter dat er sprake
was van een kopstoot en staakte
de wedstrijd.

slachtoffer is geworden van af-
persing door landgenoten. De
vriendin van de voetballer zou
daarvoor zelfs naar Zwitserland
zijn gereisd om 100.000 D-Mark
van een bankrekening op te ne-
men. Die suggestie wees de
raadsman eveneens van de hand.

van Partizan Belgrado, de toen-
malige club van de Kroaat, zou
hebben gestort.
In dat geval zou mogelijk sprake
zijn geweest van belastingont-
duiking.
Volgens mr. Holtz, raadsman
van de voetballer, is daar geen
sprake van.

In het artikel werd voorts ge-
steld, dat Djurovski mogelijk het

Voetballer voor
rechter wegens
cocaïnehandel

Sittardenaar jaagt Zuidkoreaan Sung door ring

Vanderlijde: en nu Savon
" Arnold
Vanderlijde (rechts)
baant zich
tegen Sung
een weg naar de
finale.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

'JjAASTRICHT - De Tuchtcom-
|?,'Ssie van de KNVB Afdeling
Limburg heeft MVV'O2-speler
fort Gerets vijf maanden ge-
dorst wegens handtastelijkhe-
teri jegens de scheidsrechter
ijMens de wedstrijd MVV'O2-Po-ll^is 2. Ook aanvoerder Jef van
jfmelvan MW'O2 werd bestraft.

r*fl is zes wedstrijden geschorst.

Na afloop bezondigde Jef van
Thiel zich aan verbaal geweld
ten opzichte van de leidsman.
Beide spelers hebben tegen de
straffen beroep aangetekend.

Gerucht
Mogelijke betrokkenheid van
Djurovski bij goudsmokkel
noemde de raadsman niet meer
dan een gerucht. Het artikel is
volgens hem onnodig grievend,
insinuerend en kwaadaardig.
Meester Lampe, president van
de arrondissementsrechtbank,
doet volgende week maandag
uitspraak.

Ook zou Djurovski volgens mr.
Holtz nooit geld aan landgenoten
hebben betaald. En zeker geen
vijfduizend gulden, waarvan in

Bankrekening
Volgens de krant zou Djurovski
verder - als enige - gemachtigd
zijn geld op te nemen van bank-
rekeningen in Zwitserland,
waarop FC Groningen het groot-
ste gedeelte van de transfersom
van 1.250.000 D-Mark ten bate

.ÖNEY - Nog drie dagen zal Arnold Vanderlijde moeten

.-*chten op de kans op revanche, die hij na vier nederlagen

.Sen Felix Savon zo begeert. Gisteren bereikten de Nederlan-
i/sn de Cubaan de eindstrijd van de zwaargewichten bij het. S(*e bokstoernooi om de wereldtitels voor amateurs in Syd-
Jf- Savon had er tegen de Nieuwzeelander Tav slechts 25
conden voor nodig, Vanderlijde moest langer in de ring
J"***1, maar hij leverde tegen de Zuidkoreaan Sung een uitste-
lde prestatie af. Acht seconden voor het einde van de laat-, r onde greep de scheidsrechter in om de volstrekt weerloosborden en wankelende Sung een zekere k.o. te besparen.

GENUA - Na de Argentijnse voet-
bal-ster Diego Armando Maradona
moet zich in Italië opnieuw een
Zuidamerikaanse voetballer v.eor
de rechter verantwoorden wegens
het bezit en de verkoop van cocaï-
ne. Het is de Uruguyaanse interna-
tional Carlos Aguilera, die voor FC
Genua uitkomt en in de lopende
competitie al vijf keer heeft ges-
coord.
Maradona werd destijds bij verstek
veroordeeld tot een jaar voorwaar
delijk. Aguilera wordt er ook yiah
beschuldigd deel te hebben uitge-
maakt van een bende, die Zuidame-
rikaanse prostituees Italië binnen^
smokkelde. De opening van de
rechtszaak, waarbij ook vijftien-an-
deren terechtstaan, is vastgesteld,
op 3 juli van het volgend jaar.

Alain Prost wil
vijftien miljoen

van Ferrari

Zekerheid
„Ik had mij goed ingesteld op deze
partij. De zekerheid van een bron-
zen medaille had mij nog meer zelf-
vertrouwen gegeven. Elke partij in
een groot toernooi beschouw ik als
een finale. Jekomt op een WK een-
maal geen kleine jongens tegen,"
aldus de achtvoudige nationale
kampioen.

Conditie
Ijj eerste werd de Nigeriaan Izonri-
j Uitgeschakeld, waarna de Span-i|ü Ortega het volgende kansloze
j. werd. „Ik groei in een
ÏUf 0oi>" stelde de drievoudige
L^Pese kampioen na zijn con-

met de Spanjaard vast.
»0 conditie is uitstekend en ik

" niet de dag sterker."

Bae Chae Sung ondervond dat. De
Zuidkoreaan, die met overwinnin-
gen op punten tegen de Sovjetrus
Soedakov en de Duitser Teuchert
bepaald geen slechte indruk had ge-
maakt, werd in de laatste ronde
door Vanderlyde door de ring ge-
jaagd en tweemaal zo hard geraakt
dat hij acht tellen rust kreeg. De
eerste maal na 1.44 op een rechts/
linkse combinatie en een halve mi-
nuut later na een serie op het hoofd.

Leerlij-ie wordt dikwijls verwe-
lf <*at hij in dering te lief is. Sinds
[Lj 'tardenaar devoormalige Oost-
JL Se bondscoach Fritz Sdunek als
Kl Sr *lee^t' onderging Vanderlijde
t Metamorfose. Hij heeft niet al-
L *J zijn oude snelheid terug, maar
L.°°ral agressiever geworden. InJL^ey hebben dat tot dinsdag drie

ondervonden.

Het strijdplan werd perfect uitge-
voerd. Sdunek heeft Vanderlijde
afgeleerd over zijn tegenstander
heen te gaan hangen wanneer deze
het lijf aan lijf gevecht zoekt. „Ik
schrik iedere keer als ik videobeel-
den zie van een partij waarin ik zo
onhandig met mijn armen te werk
ga. Ik moet gewoon op afstand blij-
ven en mijn langereikwijdte uitbui-
ten," aldus Vanderlijde.

Reikwijdte

Vele malen hadden Vanderlijde en
Sdunek de video-opnamen van
Sungs partijen in Sydney bekeken.
„Voor zijn rechtse moet je oppas-
sen. Hij stoot hem razendsnel," had
Sdunek zijn bokser ingeprent.
„Daarom hadden wij ook gekozen
voor een rustig begin, waarna ik de
druk steeds meer moest opvoeren",
vertelde Vanderlijde na afloop van
de partij met een glas jus d'orange
in de hand.

MÜNCHEN - De transferhonger van
Franz Beckenbauer en Karl-Heinz Rumme-
nigge, die het sinds enkele weken bij
Bayern München voor het zeggen hebben,
is nog lang niet gestild. Na de bliksem-
transfers van Alois Reinhardt en Jan Wou-
ters, waarmee een totaalbedrag gemoeid is
van bijna vier miljoen gulden, werpt het il-
lustere duo nu verlekkerde blikken rich-
ting Italië.
Dat allemaal tot grote ergernisvan Uli Hoeness. De
manager van Bayern moet tandenknarsend toekij-
ken hoe de twee vice-presidenten als een olifant
door de porseleinkast gaan en de mening van Hoe-
ness volledig aan hun laars lappen.

Ruilen

De Limburger zei zich geen mo-
ment ongerust te hebben gemaakt
toen hem in de minuut pauze voor
de laatsteronde werd gezegd dat hij
"op 15-14 stond. „Ik voelde me sterk,
terwijl Sung duidelijk moe was. Het
was toen alleen een kwestie van het
tempo opvoeren," analyseerde hij
zijn derde gevecht in een tijdsbe-
stek van vier dagen.

Strafexpeditie
In de laatste ronde voerde Vander-
lijde een strafexpeditie uit tegen de
door zijn landgenoten fanatiek aan-
gemoedigde Zuidkoreaan. Elke
stoot die de Nederlander plaatste,
was raak en Sung realiseerde zich
dat hij voor een verloren zaak
streed. Na de tweemaal acht tellen
rust greep de scheidsrechter terecht

Beckenbauer heeft inmiddels al een eerste gesprek
achter de rug met Lothar Matthaus (Inter Milaan),
wil Stefan Effenberg ruilen voor Thomas Hassler
(AS Roma) en maakt zich daarnaast sterk voor de
terugkeer van Andreas Brehme. De teamgenoot
van Matthaus is aan het einde van dit seizoen
transfervrij, maar verlangt een netto-salaris van
minstens een miljoen gulden.

De 24-jarige Savon, tegen wie Van-
derlijde vijfjaar geleden inReno bij
het WK de finale met gering ver-
schil op punten verloor, heeft
slechts twee partijen hoeven te bok-
sen om voor de derde maal in zijn
carrière finalist bij een WK te wor-
den.

Volleyballers
komen goed weg

"^ee _In <:*e strafzaak tegen
ij jj sPelers en de trainer van VCH

s«-rafcommissie van de volley-
,ttjts/' 11d tot een opvallend milde
1 -6rjcPraak gekomen. Drie weken ge-
|Hev berden Felix Petit, Gilbert
Idra^rath en coach Peter Arets in
I tj\ase van de wedstrijd Activia-

b k^ et vele* gestuurd. Tijdens
cl-> ehandeling van'de zaak toonde] 1?rï*missie zich niet al te geluk-. üti rl^ het optreden van de arbiter
fW£roordeelde het drietal uitein-

i %♦" *°t een symbolische straf vanJ gulden.

Portugal zonder
Paolo Futre

l V^ABON - Portugal moet het
f i !ond in de EK-kwalificatie-
ï r*Jd m Lissabon tegen Grie-
|f t»e ,nd stellen zonder Paolo Futre.
i Worverspeler van Atletico Madrid

SUfg geplaagd door een enkelbles-
*lo0' 2ijn plaats wordt ingenomen
t)6 LOceano Cruz (Real Sociedad).
drjj.^-'ieken, die bij winst met Ne-
"«^th *n c*erace blijvenvoor deel-
vole

e aan de EK-eindronde van

I''fadit-ld Jaar in Zweden, hopen een
he^e in stand te houden. „We
t-Jn. '.en n°g nooit in Portugal verlo-CL' aldus teammanager Antonio°rgiadis.

Supercup voor
ManchesterUnited

h6eïcHESTER - Brian McClair
de ~ gisteravond de wedstrijd om
"vtahr!ipercuP in het voordeel vanWot

ter United beslist De
tig j^.e international scoorde twin-
-»et R nuten voor üJd 1-0 in het duel
f.aar n°de Ster Belgrado, de win-

-311 de Eur°Pese beker voor; <le JtarnPioenen. Als gevolg van
h geroorlog in Joegoslavië

t\vist
c*e C"P in één wedstrijd be-

" WIELRENNEN - Na de eer-
ste avond van de Zesdaagse van
Gent gaat het koppel Chrabzov/
Ganejev uit deSovjetunie met 27
punten aan de leiding. Het Itali-
aans-Deense duo Bincoletto/
Veggerby is tweede met 15 pun-
ten. De Nederlander Peter Pie-
ters is met zijn koppelgenoot
Stan Tourné als derde geklas-
seerd met eveneens 15 punten.

" ONTSLAG - Donato Briganti,
vrouwentrainer van eredivisie-
club Tonego '65 is met onmid-
dellijke ingang ontslagen. De
basketbalclub staat derde met
een achterstand van vier punten
op koploper Voorburg.

" VOETBAL - Zier Tebbenhoff
keert terug in de selectie van
SVV/Dordrecht. De 20-jarige Ha-
genaar, die na een keiharde bot-
sing met zijn coach opstapte bij
de fusieclub, heeft een verzoe-
ningsgesprek met Hans Verel.
Tebbenhoff had een aanbieding
van VW, maar hij blijft nu lie-
ver bij SVV/Dordrecht.

" VOETBAL - Frankrijk kan
vanavond een uniek record in de
boeken bijschrijven. De nationa-
le voetbalploeg van Michel Plati-
ni zou bij een overwinning op
IJsland de eerste ploeg zijn in de
EK-geschiedenis, die alle kwali-
ficatiewedstrijden wint. Overi-
gens is Frankrijk al meer dan
tweeëneenhalf jaar ongeslagen.

" JUDO - Twee Limburgse ju-
doka's zijn opgenomen in de na-
tionale ploeg voor de open Zwit-
serse kampioenschappen. Het
zijn Alex Smeets (Steyl, tot 86
kg) en Peter den Hoedt (Venray,
tot 95 kg).

" HANDBAL - In de eredivisie
zaalhandbal is zowel bij de da-
mes als bij de heren gisteravond
een competitieduel afgewerkt.
Het herenduel Olympia-Esca ei-
nigde in Hengelo in een overwin-
ning voor de thuisploeg, 20-18.
Het damestreffen tussen Quintus
en SEW werd door eerstgenoem-
de ploeg gewonnen met 16-15.

Beckenbauer en Rummenigge smijten met geld

Koopwoede bij Bayern
sportkort CAEN - Ex-Roda JC'er Edwin

Gorter is de nieuwe ster in de
Franse competitie. Zijn club
Caen is opgerukt naar de derde
plaats. De Nederlander, die een
paar seizoenen bij Lugano speel-
de, wordt in Frankrijk als een
van de belangrijkste aanwinsten
van het nieuwe seizoen bc*
schouwd. Zelf wil Gorter dat zijn
roem tot in Nederland door-
dringt. „Ik zeg niet dat ik in
Oranje hoor, maar ik vind wel
dat er iemand uit Zeist eens naar
Caen moet komen om me te be«-
oordelen," zegt Gorter. „Als je
het goed doet in de Franse com-
petitie, is dat toch het minste wat
je mag verwachten".

Gorter schittert
in Frankrijk

Van den Boogaart
topscorer
LAUSANNE - Erik-Jan van den
Boogaart, ex-PSV en ex-MVV, is
met twaalf treffers de nieuwe
topscorer in de Zwitserse com-
petitie. De aanvaller van Lausan-
ne Sports nam afgelopen zondag
beide doelpunten voor zijn reke-
ning in de wedstrijd tegen Wet-'
tingen: 2-0. Lausanne Sports is
na negentien speeldagen nog al-
tijd ongeslagen koploper met
vier punten voorsprong op titel-
verdediger Grasshoppers. Bij
Lausanne speelt ook de oud-Aja-
cied Frank Verlaat.

ABERDEEN - Hans Gillhaus
speelt morgenavond tegen'
Hearts zijn laatste wedstrijd voor
Aberdeen. De Nederlandse aan-;
valler van de Schotse club zoü
zijn benaderd door Chelsea. Gill-
haus weet van de interesse af,
maar heeft nog geen officieel
contact gehad met de Engelse,
club. Naast Chelsea hebben ook
Tottenham Hotspur, Sunderlarïd
en Manchester City belangstel-
ling voor de ex-PSV'er. Gillhaus"
heeft er nooit een geheim van
gemaakt weg te willen bij Aber-
deen.

Gillhaus weg
bij Aberdeen

GENÈVE - De Franse formule"
I-autocoureur Alain Prost eist
circa vijftien miljoen gulden
schadevergoeding van zijn voor-
malige werkgever Ferrari. Zijn
advocaat Jean-Charles Rouget
heeft al de eerste juridische stap-
pen tegen de Italiaanse renstal:
genomen. Prost werd op 29 okto-
ber, kort voor de laatste seizoen-
Grand Prix in Australië, op
staande voet ontslagen.

De 36-jarige tweevoudige we-
reldkampioen had bij Ferrari een
contract tot en met 1992. De
sportieve toekomst van Prost is
nog onzeker. Zelf gaat hij er van-
uit volgend seizoen te zullen
pauzeren. Geruchten willen dat
Prost als manager bij de Franse,
renstal Ligier in dienst zal tre-
den.

" Jan Wouters loopt voorop tijdens zijn
eerste training bij Bayern München. In zijn
schaduw rennen Hansi Pflügler (links) en
Oliver Kreutzer mee.

Stofkam
Om de selectie nog enigszins binnen de perken te
houden, hebben Beckenbauer en Rummenigge
ook alvast de stofkam door de spelersgroep ge-
haald. Naast Effenberg mogen Thon, Bender,
Sternkopf, Schwabl, Bernardo en Wohlfahrt nu al
uitzien naar een andere club en zet Pflügler na dit
seizoen een punt achter zijn loopbaan.

Lang niet iedereen in München is even gelukkig
met het voortvarende beleid dat 'der Franz' en
'Kalle' er op nahouden.
Zij verwijten het tweetal korte termijnpolitiek, om-
dat alle spelers die zij op het oog hebben tegen de
dertig lopen of die al zijn gepasseerd. Inclusief
Reinhardt (29) en Wouters (31).

Hethesf. as de eerste keer dat Manc-Vgjj . United de beker veroverde.
6 zeventien ontmoetingen ein-

Mnrijf 6r acht ten gunste van de
Iqqj ai! van de bekerwinnaarstoer-'
Nee Jax zegevierde in de eerste
-W„e£ltles: --972 en 1973. In 1983
-% 1tngeland met Aston Villa en
Wn>,.,erste en voor dinsdag enige'aar.

Verwoestend
De Cubaan had in de eerste ronde
vrijgeloot, maar ging daarna ver-
woestend te werk. In zijn eerste
optreden werd door de verzorger
van de Canadees Johnson in de
tweede ronde de handdoek ten te-
ken van opgeven gegooid. De
Nieuwzeelander David Tav maakte
in zijn halve finale de fout naar de
Cubaan toe te gaan. Een korte
rechtse hoek, zijn eerste stoot in het
gevecht, betekende meteen het ein-
de.

Hoeness is tot nu toe echter de enige, die openlijk
rebelleert tegen de verkwistende dadendrang. „Als
de spelers die nu nog geblesseerd zijn na de win-
terstop weer fit zijn, heeft Bayern een veel te grote
selectie. Ik hoef niemand te vertellen wat daarvan
de consequenties zijn".
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De nieuwe Ford Transits zetten _ krachtiger motoren weten niet vait*

opnieuw de trend. Al was het maar JkW Af^Êk E 4friéF^Ê f.^%^% mm^^ÊW ophouden. Zoals de 100 PK Turb^
vanwege de comfortabele stoelen. M \^_____JM^mmt^mmwmmw]Èmm W mms^mmfr Diesel. Deze computergestuurde mo-ir

Of de verbeterde vering die u tor maakt uw werkdagen een stut,,

het gevoel geeft dat er op elke Jf^ Tat tmJA W^m^^Mk plezieriger. Net als de vijfde versnel'-1
weg asfalt ligt. Met de nieuwe en m\wmmmmmmt& W&^QÊm^mmm ÊBÊ m mmm^bm& lm9' °f de verbeterde remmen me

HHH^BBi|''nHHnnHnßHHl
nog ruimere Ford Transit kunt u mm mm mm als optie ABS. U begrijpt, zelfs leeg z'l
elke "workload" aan. Of het nu gaat m^^\m\4k^^m\m^^^ma^ËJ^m^^^ma A mmm AwmT^mmmt e meuwe Transit boordevol meuWS

om comfortabel personenvervoer of mmmmr mm wwmm^mmm dat u niet mag missen. Redenen
mmmmWÊÊÊmTÊÊmmmmmWÊÊÊmmmmmmmmmW

e om een zware lading. De laadvloer is > mM genoeg voor een stevige proefrit

door de smalle wielkasten een stuk ■m\ mm\m Bm m^ÊïMm iW wmJ*' WÊ&Ï&ÊÉJ
groter geworden. En de nieuwe, M 1Ê 1 È -fl f fIM fl '■ Ford WeetWat UbeweeCfj

.^^_w
_

w
_

wm_mL_ffi_mMWÊmmlwarnam^^
______

■^■"^■l ■ Hi\ m li*i«pP'lil-fl Ik-"""*L^-"""""* """k '' '""'■' "'7®S BBBBBBBBBBb»^ I BB*B*BBBBBBB. ' ~ "«W. ' I ''^aX^^B aBBBB.'

ll^^^^-*"*^^^S A Jmm w\m mk Wm2^m mL.
FüflKaxw HlMk. ' "*>. v BÉÉfI -—Hhmh jwM***--,-*'-*- . W. mr "B fflp' , _ W ■J9B -- :

-wl lg»--*S Sbb Rra-~SSB Ifei
.'» *IHI 4..)^MlttM^iiMßß^ F'**«tS '€H|HHM| F «X .itf-KttaSit*: il

tBÜ BK '■'' I BflÉËn^ ■\;^^jjjmÊ H^^^H HB , ' afll '■■:-■' /-■-■-/"■■■. BV mSiMw

Zes jaar garantie tegen doorroestenvan binnenuit. Genoemde prijs is exclusiefBTW en afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

—*^

VanH^aren KONINkVv. Automobielbedrijf AUTV^i?TER J ÊSHeerlen BV Ö JOS BOGMAN B.V. AUJJ^"" JOS BOGMAN B.V. F^R
s
L
BESv.

Scha.deleit.ord 25 Mgr. vranckenstraat 20 Wethouder Sangersstraat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 JSSXnP MAASTRICHT6415 AA Heerlen SITTARD BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT
tel- 045-721152 Telefoon 046-516046 Telefoon 046-375353 Telefoon 046-515200 Telefoon 045-423030 TeWbS?O4M32SSS

'

LEKKER
VOORDELIG

ROOKWORST pst 1?8
VERSE
KUIKENBORST -f 98
MET BEEN KILO f ■
VERS 4-4QQ
EZELTJE/LIESSTUKJE kilo IL
verse 4-nqo
RUNDERPOULET kilo Urn
VERSE
VARKENSSCHNITSELS -IQ 98
NATUREL OF GEPANEERD KILO 10l

VERSE flQft
KALKOENFILET kilo U.

'■■' ' — ■■ ■■■■' ii ■■■ —■!■— mi

SnTARD(SANDERaCHJT) VEESTRAAT 42- HEERLEN HEERLERBAAN 108
" BRUNSSUM JUUANASTRAATII " MAASTRICHT (AMBY) UNDEPLEIN 1

SITTARD-HEERLEN-BRUNSSUM. MAASTRICHT:
woenscteg V|naf 12.00 uur open:
dtjnderöagkoopavond

Miele maakt de mooiste
en de beste keukens

t WS?!*«f «-lil Kf' Il">**T-S fïS i- -■ I

Daarvan overtuigen wij u graag. Miele maakt erg mooie en
zeer goede keukens. Met de perfektie en duurzaamheid die u van Miele mag
verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in elk van de tientallen
Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende designs, in de
doordachte details en in de fantastische afwerking.

Naar onze mening maakt Miele de mooiste en de beste keukens.
Het zal ons niet moeilijk vallen ook u daarvan te overtuigen. Want met Miele
kunnen we van uw keuken een eenheid maken, passend bij uw smaak,
voorkeur en stijl. Daarin zullen we u graag vrijblijvend adviseren en uw keuken
samen met u, stap voor stap laten 'ontstaan. Tot in de details.

Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht,
vakkundig opgesteld totaalkoncept. V^Wfl VI
Ook daarom onze voorkeur voor Miele. Il . . "^T^J
En waarschijnlijk, binnenkort, ook voor u. L^^^M^^^^Mfd^v-^^^
Na 'n vrijblijvend informatiebezoek. "fel:

Miele-Keuken-Centrum "Heerlen". Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Beersdalweg 958, tel. 045-729098. Stationsstraat 58, tel. 043-252578.

__—-**?. *
Tsteevens.:-:^I— " " " «J
°6e/. Walstraatl4 - Sittard ,0, "" "

! IOPHEFFINGS- I
: UITVERKOOP |

B*AJ-
$L k\ceRUTTi a %*

rfj^ 30% - 70%

I !" gaf
/$ giro 66.77.67 alle banken 7».»^

Kleinschalige. Qm
directe en **~~

persoonsgerichte y| \ **.f -bk

hulpvaor kinderen ,
met een handicap MllU f

in ontwikkelingslanden. ySt. Catharinastraat 1,Postbus 75 5250 AB^!'l, .>
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Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

JAKARTA - Ron Leunissen heeft in de eer-
°*ronde van het WK badminton voor junio-
jl* zijn visitekaartje afgegeven door de
«ïdonesiër Irhane met 15-3 en 15-7 kansloos
j*1 de baan te slaan. De zeventienjarige
j^Unssummerhet zijn een jaarjongere oppo-
■*nt bij een temperatuur van veertig graden
j et gedurfde smashes en subtiele dropshot-
vjs alle hoeken van het veld zien. „Het liep
r*1 een trein", liet Leunissen gisteravond we-

°orlopig is deverzengende hitte de belang-
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Navratilova had
last van 'vlinders'

NEW VORK - Het met 5,5 miljoen
gulden gedoteerde Masters tennis-
toernooi voorvrouwen in New Vork
is zonder verrassingen begonnen.
Steffi Graf, tweede geplaatst, en
Martina Navratilova, nummer vier
op de ranglijst, wonnen hun ope-
ningspartij in twee sets van lager
ingeschatte tegenstandsters.

Navratilova ondervond behoorlijke
tegenstand van haar Amerikaanse
landgenoteLori McNeil: 6-4 7-5. Het
was de negende keer in evenzoveel
ontmoetingen, dat de 35-jarigevoor-
malige Tsjechoslowaakse haar op-
ponente versloeg. .
Ze heeft het Masterstoernooi tot nu
toe vijfkeer op haar naam gebracht.
Vorig jaar ontbrak ze wegens een
knieblessure. Bij haar terugkeer in
Madison Square Garden bekende

ze 'vlinders in de buik' gevoeld te
hebben. „Ik was nerveus. Ik ben blij
dat de eerste partij erop zit," zei Na-
vratilova. Steffi Graf gunde de
Spaanse Conchita Martinez slechts
drie games (6-0 6-3).

Ron Leunissen hoopt op een hoge klassering
in het dubbelspel samen met de piepkleine
Chinese netspecialist Yau Chang Yi. „We
hebben tegen twee onbekende Nigerianen
geloot. Chang Vi is een uitstekende speler.
die verschrikkelijk snel en hard speelt. Het is
alleen oppassen dat ik hem niet omverloop.
Ik ben namehjk twee keer zo lang als Yi."

rijkste tegenstander van de Nederlandse
equipe, die Brenda Conijn met 11-7 en 11-0.
zag verliezen van Tang Yongshu uit China.
Ron Leunissen moest noodgedwongen na
elke rally een drinkpauze inlassen om het
vochtgehalte op peil te houden. „Het leek
wel ofik in een sauna zat", vertelt Leunissen.

ZEIST - MW'er Vvo Joordens is
naar aanleiding van zijn derde
gele kaart in het bekerduel met
Feyenoord één wedstrijd ge-
schorst. De Maastrichtenaar mist
daardoor zondag het uitduel te-
gen FC Utrecht. De tuchtcom-
missie van de KNVB heeft ver-
der geschorst: De Gier, Spork
(beiden Cambuur Leeuwarden),
Gösgens (BW Den Bosch), An-
done (SC Heerenveen), Van Goo-
zen (SC Heracles '74), Gerets
(PSV), Mulders, Van der Zwaan
(beiden Telstar), Karnebeek (FC
Twente), Lukkien, Roode (bei-
den Veendam) en Konterman
(FC Zwolle).

Joordens mist
FC Utrecht-MVV

Belgische zege houdt Mannschaft weg van eindronde EK

Rode Duivels kunnen
geschiedenis schrijven

Gijs Verheijen heeft zich niet voor
het derde toernooi van het Israë-
lisch satellitecircuit in Tel Aviv
kunnen plaatsen. Verheijen had»
nog last van een niet volledig gene-
zen schouderblessure die door de
gebrekkige verzorging rond het
toernooi nog verergerde. Verheijen
verloor in de tweede ronde van de
kwalificatie van landgenoot Patrick
van Dusschoten. Na de eerste set
gewonnen te hebben werd de pijn
in de tweede toch te erg, 3-6, 6-3, 6-4.

Come-back
met kogel
LONDEN - Geoff Capes kan zich
gaan voorbereiden op de Olym-
pische Spelen in Barcelona. De
42-jarige kogelstoter kreeg het
groene licht van de Britse atle-
tiekfederatie. Capes stopte in
1980 met de wedstrijdsport na-
dat hij in 1975 op de eerste plaats
van de wereldranglijst had ge-
staan. De ex-politieman bezit
nog altijd het Britse record ko-
gelstoten met een afstand van
21,68 meter.

MAASBRACHT - In het kader
van de voorronden voor het Ne-
derlands voetbalkampioenschap
speelt het Limburgs jeugdelftal
onder 15 jaar hedenavond om
19.00 uur tegen het vertegen-
woordigend team van de afde-
ling Nijmegen. De wedstrijd is in
het complex De Mortelskoel in
Maasbracht.

Limburg-Nijmegen
in Maasbracht

FRANKFURT - Alle wedstrijden
in het Duitse betaald voetbal be-
ginnen komend weekeinde met
een minuut stilte ter nagedachte-
nis van Maurice Banach. De
spits van FC Köln kwam zondag
bij een auto-ongeluk om het le-
ven. De wedstrijd FC Köln-
Dynamo Dresden is verplaatst
naar 10 december.

Minuut stilte
voor Banach

DOOR IVO OP DEN CAMP
*t

- De voetbalwereld houdt vanavond de adem in.
L tsland staat weer eens voor een allesbeslissende interland

-jiat gegeven maakt gemengde gevoelens los bij de voetbal-
■et. .jagers. Een nederlaag in het Astridpark van Brussel te-
i,6

fielgië houdt in dat de Mannschaft voor het eerst sinds
lür Senheugenis niet van de partij is bij de eindronde om het
"eL °Pees kampioenschap, die volgend jaar in Zweden wordtl °uden. Uitgezonderd de oosterburen en allicht ook de pen-
.ierSnr*eester van het EK > die in dat geval Wales aan het deelne-
|6 -a v 1e--d ziet toegevoegd, duimt heel voetballend Europa voorCelgen. Maar de voortekenen zijn niet gunstig.

avond niet spelen. Naast de gebrui-
kelijke animositeit tussen Belgen
en Duitsers bestaat er ook nog
zoiets als een tweestrijd tussen En-
zo Scifo en Lothar Matthaus.

BRUSSEL - De Belgi-
sche politie zet vandaag
duizend extra man-
schappen in bij het
EK-kwalificatieduel
België-Duitsland. Er
worden zesduizend toe-
schouwers uit Duits-
land verwacht. Duitse
hooligans werden on-
langs door de Belgische
regeringsadviseur Kris
van Limbergen 'de erg-
ste van Europa' ge-
noemd. De politie zal
de fans op hunreis door
België tot het stadion in
Brussel begeleiden. Wie
geen kaartje op zak
heeft, wordt al bij de
grens teruggestuurd.
„Wie verboden wapens
draagt ofmoeilijkheden
maakt, zal onmidellijk
worden gearresteerd,"
verklaarde een woord-
voerder van de politie.

Duizend
man extra

politie

Tegenpolen
De spelmaker van Torino en de
strateeg van Inter Milaan zijn bin-
nen en buiten het veld eikaars te-
genpolen. Bovendien heeft de Itali-
aanse Belg om meerdere redenen
nog een appeltje te schillen met de
Duitser. Vorig jaar was er, na min-
der successvolle ondernemingen,
bij Girondins Bordeaux en Auxer-
re, sprake van een terugkeer van
Scifo by Inter, waar hij in het sei-
zoen 87/88 ook al eens voor speelde.
Uitgerekend Matthaus, die dreigde
met een vertrek naar Real Madrid
als Brehme en Klinsmann niet
mochten blijven, hield dattegen.

" Lothar Matthdus,
Andreas Brehme en
Thomas Hassler ho-
pen vanavond in
het duel tegen België
een ticket naar Zwe-
den te verdienen.

njcj and liet het zelden afweten op
ehatTe . momenten. Een weten-
°aeh' i?ie de sPelers van bonds-
ertn Berü Vogts voldoende zelf-
'a*-iv°Uwen ëeeft om ook het
W1mde Belgische hoofdstad te
"W1- "Onder druk spelen we onze
-Wh ..wedstrijden", weet Lothar
'-Uts Us' de aanvoerder van de
eldt ploeS« Dat bewees de we-

iel ed
amPioen nog enkele wekenL jen« Het verrassend sterke Wa-le'jjj.o"' aan een gehjkspel voldoen-

jjj «d om zich te plaatsen voor het
Do j erd in Nürnberg bijna achte-
ra *Jet 4-1 opzij geschoven. De|et nde van de 1-0 nederlaag, eer-
t^" jaar tegen dezelfde tegen-

Qer in Cardiff, was uitgewist.

Geloof

Nederlands rallykampioenschap

Climax in Hellendoorn

Het vuurtje leek geblust, maariwee
weken geleden laaide de oudevete
weer op. In het onderlinge treffen
tussen Inter en Torino maakte Matt-
haus zijn reputatie van 'maten-
naaier' weer eens waar een smeerde
Scifo eenrode kaart aan. „Op 20 no-
vember, zien we elkaar weer in
Brussel", liet Scifo in een opwelling
meteen weten. Inmiddels zijn de
scherpe kantjes er wat vanaf, maar:
„Het beste kan ik hem van repliek
dienen op het veld. Door een goede
wedstrijd te spelen en door te win-
nen."

Vandaag 20.00 uur:
PSV-Volendam
Ajax-SW/Dordrecht %

PSV 14 10 4 024 35-16
Feyenoord 16 9 6 12423-9
Ajax 14 9 2 3 20 35-10
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
SW Dordrecht 15 5 3 7 13 25-37
Willem II 15 3 5 7 11 15-22
.Fortuna 16 1 8 7 10 16-27
DenHaag 14 2 5 7 9 11-32
Graafschap 15 2 3 10 7 14-28
VW 14 1 4 9 6 12-31

tweede plaats in het kampioen-
schap te verdedigen. Theo Knoop
en Paul Boesten behoren met hun
Peugeot 309 GTI 16V ook tot de
deelnemers, maarzijn door opgaves
in eerdere rally's kansloos voor de
eindzege.

ook nog worden verdeeld. Hans
Stacey is met zijnMitsubishi Galant
Four leider. Als Eddy van den
Hoorn in Hellendoorn samen met
Johan Findhammer, zijn navigator
uit Helden-Parmingen, de nationale
klasse wint, is de Fordrijder kam-
pioen.

*«* o
!en^erwinning in Nürnberg, ei-ijL Jk het eerste duel waarin de
C Dhaft na het vertrek van

ive * beckenbauer en de machts-me door Berti Vogts naar
ser s n Presteerde, heeft de Duit-
Ka\feSterkt in het êeloof dat er
kan °nd in Brussel niet veel mis
h* °aan; ..Die 4-1 tegen Wales zit

le*i (Jers in het geheugen. We moe-
lag r °°k tegen België in kunnen
tfjio11 °P dezelfde manier de wed-w naar onze hand te zetten."

"ee^Wo°rden van Vogts, die daar-
lan ?evens aangeeft dat hij van
öelj ls tegen België de aanval te
et u-. »Dat moge duidelijk zijn",

Weten- "We hebben te veel
£p re I

nd ingestelde spelers om
taat' lees een gelijkspel, te/■oli Riedle, Voller, Möller en

Tiet d o<^ken allemaal bij voorkeur
M>or van de tegenstander op.
k h^n elftal met die kwaliteiten
N t<a men gevaarlijk om op eenle gokken."

Dat er vanavond een gemotiveerd
Belgisch team opdraaft, staat vast.
Paul van Himst is er veel aan gele-
gen om in het stadion waar hij als
speler en later in mindere mate als
trainer met Anderlecht triomfen
vierde, een in het internationale
voetbal aansprekend resultaat neer
te zetten. Van Himst is dat van plan,
zoals bijna gebruikelijkbij de Rode
Duivels, met slechts één specifieke
spits. Die rol is weggelegd voor
Mare Wilmots van Standard Luik.

Finnen
Prominente deelnemers in Hellen-
doorn zijn de Finnen Mikael Sund-
ström (Mazda) en Juha Miettinen in
hun Ford Sierra Cosworth 4x4. Te-
midden van de 32 buitenlandse ral-
lyteams in het 105 deelnemers tel-
lende veld starten ook twee Russi-
sche en een Turkse equipe.

In het nationaal Nederlands rally-
kampioenschap moeten de bekers

Pech
erti Vlog v °gts wil de opponent toch

Seven oeven een aai over de bol
getista "jelglë is een hele goede te-
■■eel ander. Het heeft tot nu toe
strijd» gehad in de groepswed-
toch *L..Y°or het EK." Maar dan. t**eer v nebben al heel lang nietverSch an België verloren, al was het
Sat [w telkens klein. Ik verwacht
tijn „ t vanavond niet anders zal

V°6dinBen "-"-kben weinig behoefte
feestje

g te geven aan het Duitseva*i u ' Weliswaar is het keurkorps
k^Sesch Scoach Paul van Himst al
iet ER-lalce'-c* voor deelname aan, "',, Voor goedgeefse Sinter-

den de Rode Duivels van-

Ook uit de keuze van de andere spe-
lers blijkt dat Van Himst vooral
voor zekerheid kiest. Zo zal België
met vier mandekkers en ook nog
eens een libero in de omstreden fi-
guur van Stéphane Dernol de strijd
aanbinden.

Maurice Bergsteyn kan met René
Smeets in de Opel Kadett met een
goed resultaat hoog scoren in het
kampioenschap. De titel in de mer-
kencup van de importeur is reeds
binnen. Zaterdagmorgen is om
09.31 uur de herstart. Na negen
klassementsproeven, waarvan de
twee laatste op de Luttenbergring,
wordt de eerste deelnemerom 16.30
uur aan de finish verwacht.

Bergsteyn

Van onze medewerker

HELLENDOORN - Nog nooit was
het Nederlands rallykampioen-
schap zo spannend. Zowel op inter-
nationaal als nationaal niveau zijn
er nog diverse kanshebbers voor de
titel. Vrijdagavond vertrekt de eer-
ste deelnemer in deHolland Hellen-
doorn Rally om 19.00 uur. Favorie-
ten zijn streekrijder Erwin Doctor
in de Opel Kadett GSI 16V en Chiel
Bos met zijn Lancia Delta HF Inte-
grale.
Om het benodigde aantal punten te
pakken zal Chiel Bos minimaal als
vierde moeten eindigen en mag
Doctor niet vóór hem binnenkomen
om de titel binnen te halen. Voor
Henk Vossen zal het moeilijk zijn
om op de zandpaden in de twee-
wiel-aangedreven BMW M 3de

Vandaag 19.30uur:
Helmond Sport-GA Eagles
FC Zwolle-Cambuur

Cambuur 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
GAEagles 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 Sport 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

knvb-beker

HOENSBROEK - Eurojumping
gaat op herhaling. Het concours-
hippique, dat vorig jaar door
slechte weersomstandigheden
en financiële problemen rond de
nieuwe wedstrijdhal een slechte
start kende, gaat dit jaar toch
door. Komende zaterdag en zon-
dag is manege De klipper in
Limbricht weer strijdtoneel. Dat
het evenement nog leeft onder
de ruiters, blijkt uit het aantal 'm-,
schrijvingen. Organisator Man-
nens: „Ik heb al ruiters van
naam, zoals Dave Maarssen, Ar-
nold Boerenkamps en meerdere
Duitse ruiters, moeten weige-
ren." Vanaf zaterdag 10.00 uur
zullen de springcombinaties van
start gaan.

Nieuwe kans
voor Eurojumping

TILBURG - Frank Leistra ligt
overhoop met voorzitter Albert
Vermeulenvan zijn clubTilburg.
De 31-jarige hockeydoelmanvan
Oranje werd afgelopen zondag
buiten de ploeg gehouden in de
competitiewedstrijd tegen MEP,
die met 2-4 verloren ging. Het
was een disciplinaire maatregel,
omdat Leistra zich twee weken
geleden tijdens de thuiswed-
strijd tegen Klein Zwitserland
verbaal misdragen zou hebben
tegen de scheidsrechter. Leistra
neemt het Vermeulen met name
kwalijk, dat hij de affaire uitge-
breid in de publiciteit heeft ge-
bracht.

Frank Leistra
bankzitter

Born strijdperk
voor damesjudo
BORN - Het judodistrict Lim-
burg houdt zondag in sporthal 't
Anker in Bom de Limburgse ju-
dokampioenschappen voor da-
mes. De beide finalisten van elke
klasse plaatsen zich automatisch
voor de Nederlandse kampioen-
schappen, die op 30 november in
sporthal De Maaspoort in Den
Bosch worden gehouden.

Vandaag 20.00 uur;
Sparta-Willem II

sport in cijfers
VOETBAL
China, WK vrouwen; Groep C: Italië
Nigeria 1-0,Duitsland-Taiwan 3-0.

HOCKEY
Chandigarh, Indira Gandhi-toernooi,
vrouwen; finale: Sovjetunie-Zuid-Korea
3-1. Om derdeplaats: China-India 2-1 na
verlenging (0-0, 1-1). Eindstand: 1. Sov-
jetunie, 2. Zuid-Korea, 3. China, 4. India,
5. Malaysia, 6. Japan, 7. Singapore.

son. LJchtwelter: Tszioe w.o.p. (29-10)
van Acevedo; James w.o.p. (15-12) van
Dobrasinovic; Forrest w.o.p. (33-18) vari
Richardson; Duvergel w.o.p. (32-3) va*n
Kjall. Zwaarwelter: Akopkopjan w.o.p.
(29-14) van Reid; Klemetsen w.o.p.
(36-12) van Downey; Schmitz w.o.p.
(17-7) van Driscu; Lemus w.o.p. (23-13)
van Defigbon). Halfzwaar: Gürgen w,
o.p. (29-25) van Ko; May w.o.p. (27-10)
van Solano; Brown wint door interven-
tie in tweede ronde van Timperi; Koer,
niavka w.o.p. (20-14) van Ruiz. Super-
zwaar: Donald wint door interventie in
tweede ronde van Hrivnak; Russiney
wint door opgeven in tweede ronde va"n
Igbenegu; Balado wint door interventie
in eerste rondevan Schnieders; Beloes-
sov w.o.p. (42-8) van Zatyka.

".>
Halve finales; lichtvlieg: Griffin w.o.p*..
(43-11) van Dieppa; Marcelo w.o.p.
(28-19) van Petrov (Bul). Bantam: Todo-
rov w.o.p. (40-13) van .Antonov; Carrion
w.o.p. (25-11) van Sik. Licht: Rudolplj
w.o.p. (18-4) van Nistor; Grigorjanw.qjv.
(21-15) van Rowsell. Welter: Otto w.o.*
(26-24) van Vastag; Sierra wint door «*>terventie in tweede ronde van Scrig-
gins. Midden: Russo w.o.p. (27-21) van
Johnson; Lebziak w.o.p. (40-35) Van
Garbey. Zwaar: Savon wint door knock
out in eerste ronde van Tua; Vanderlij.-
de wint door interventie in derde ronde
van Sung.

TENNIS
New Vork, Masterstoernooi, vrouwen,
5,5 miljoen gulden. Enkelspel, eerste
ronde: Navraülova-McNeil 6-4 7-5, Graf-
Martinez 6-0 6-3. Dubbelspel, eersteron-
de: Gigi Fernandez/Novotna-Provis/
Smylie 6-2 6-1, Sanchez/Sukova-Hethe-
rington/Rinaldi 6-3 5-7 2-0 opgegeven.

Drie Limburgers in Prominentencross

B) Een titel bij hetNK ziter voor derallyrijders Theo Knoop (bij de motorkap) en Paul Boesten
(rechts staand) door pech eerder in het seizoen niet meer in. Foto: drieslinssen

BOKSEN
Sydney, WK amateurs; kwartfinales;
vlieggewicht: Strogov w.o.p. (26-18) van
Martinez; Su wint door interventie in
tweede ronde van Avila; Kovacs w.o.p.
(22-15) van Peden; Moustafa w.o.p.
(22-20) van Ingle. Veder: Park w.o.p.
(22-7) van Strange; Meda w.o.p. (17-13)
van Tews; Kirkorov w.o.p. (11-6) van
Griffin; Soltani w.o.p. (16-13) van Nicol-

TILBURG - Drie Limburgers doen zondag mee aan
de grootstecross van Nederland, de Prominentenloop
in Tilburg: Marco Gielen, Nico Hamers en Michel
Franssen.
Bekendste deelnemers in het veld van zestig lopers

zijnMarti ten Kate, HanKulker en Gerard Nijboer.

Het veld wordt gecompleteerd met atleten uit België,
Groot-Brittannië, Hongarije en Ethiopië. De afstand
bedraagt exact 10.000 meter, de start is om 14.25 uur.

-^. (ADVERTENTIE) -
Tineke schouten 1

20.00 UUR [ » '*
Metd** het vro**i*'k moet wezen, vragen ze mij"

D^i^°°rden opent Tmeke Schouten alias „Bep methet orregel"
ttloment>9raimna' a'weetm «-*eze snow humorafte wisselen met
,^__

envan ontroering:een ouderwets avondje cabaret!

j^ERKLafIaftSAKTIE’ 12,50p.p.* |
"wgstijdenvan dekassa: ma. t/m vrij. 10.00 tot 16.00 uur. Tel. 046-510616.

EXCLUSIEF VOORLEZERS VANHETLIMBURGS DAGBLAD- 'e pn-s "* °°k van toepassing op reeds verkochte entreekaarten.

Ron Leunissen
hittebestendig

Vandaag komt Ron Leunissen driemaal in
actie. In het enkelspelontmoet de Victpriaan
de Indonesiër Santoso, terwijl het Chinese
koppel Tang/Yongshu vandaag de eerste te-
genstanders vormen in het mixtoernooi,
waarin de Limburgse troef samen met Bren-
da Conijn acteert.

Gijs Verheijen

Umburgs dagblad sport

eredivisie

eerste divisie

België: Preud'homme; Emmers,
Grün, Demol, Albert, Borkelmans;
Degryse, Scifo, Walem, Boffin; Wil-
mots.
Duitsland: Illgner; Buchwald, Binz,
Kohier; Reuter, Möller, Matthaus,
Doll, Brehme; Voller,Riedle.
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