
Limburgs Dagblad <^rwmmmmr

Overzicht belangrijke adressen voor de
lezers van het Limburgs Dagblad. Zie pagina 12

" ' ! . ' 'Nersmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’ 1,50

73e jaargang nr. 280.fpsdag 27 ncZ^rNßérliSbl

Onderdeel van sociaal plan bij reorganisatie

DSM wil ouderen
eerder wegsturen

DOOR PETER BRUIJNS

HEERLEN - DSM Limburg
bv studeert op een plan om
werknemers vanaf 58 jaar te
ontslaan. De betrokkenen
gaan er in hun inkomsten niet
op achteruit. Volgens de eer-
ste grove berekeningen gaat
het om 500 tot 700 mensen.
Het chemieconcern onderhan-
delt nog koortsachtig met het
ministerie van Sociale Zaken
om het pad te effenen voor de-
ze drastische 'ouderenrege-
ling. Want de complicaties
zijn groot.

Volgens het plan, dat nog in een pri-
mair stadium verkeert, wordt de
werkloosheidsuitkering (70 pro-
cent) voor de betrokken oudere
werknemers tot hun 60e jaar door
DSM aangevuld tot 100 procent van
het oude inkomen. Het is de bedoe-
ling dat de DSM'ers vervolgens
vanaf hun 60e de gebruikelijke
VVU-uitkering krijgen, dat is een
soort VUT-regeling die al stamt uit
het mijnverleden van het concern.

Het is echter nog maar zeer de
vraag of het DSM zal lukken de
'ouderenregeling' erdoor te druk-
ken. Wettelijk gezien vervalt name-
lijk voor mensen die werkloos zijn
het recht op een VVU-uitkering.
Naar verluidt heeft de overheid zich
in eerste instantie niet erg bereid-
willig getoond om voor-DSM een
uitzondering te maken. De onder-
handelingen tussen DSM en het
ministerie van Sociale Zaken duren
nog voort. Als het overleg mislukt
zou DSM zich gedwongen zien het
plan op te geven of ook na het 60ste
levensjaar de uitkering aan te vul-
len.

De ouderenmaatregel gaat deel uit-
maken van het sociaal kader dat
DSM aan het opstellen is om de per-
sonele gevolgen van Concern 2000
en andere reorganisaties op te van-
gen. Door allerlei maatregelen wor-
den minstens 1200, maar waar-
schijnlijk veel meer werknemers
'boventallig'. Bovendien gaat DSM
werk uitbesteden waar op het ogen-
blik nog 1000 tot 1500 mensen bij
DSM de kost mee verdienen. Door
maatregelen als interne herplaat-
sing probeert DSM de pijn van deze
reorganisaties te verzachten. De
'ouderenregeling' versterkt de her-
plaatsingsmogelijkheden.
Een woordvoerder van DSM wilde
het plan gisteren 'niet als zodanig'
bevestigen.

Harde acties
op luchthaven

- De leden van de
W^niging Geen Uitbreiding
H^gveld Beek stemmen in
(.?' harde 'maar legale en net-acties tegen nachtvluchtenw^Uchthaven Maastricht. Een
1 îgtal leden onderschreef

vJeravond tijdens een leden-
".adering in Meerssen hetJ^dpunt van het bestuur,

rT middel van zon actie een
larte geluidszonering voor de
, °Ord_Zuidbaan af te dwingen,
_!u e* gerechtshof in scp-

C_ er *n een arrest aan minis-May-Weggen heeft opgedra-
t_i, e datum waarop en in
*i_ri vorm d-e actie zal plaats
nden wordt vandaag bekend-maakt.

Duo-passagier
verongelukt
J^LEN - De 17-jarige Maurice

1bakers uit Kerkrade, die als
meereed op de brom-

(j van een vriend, is gisteravond
j"'eken aan de verwondingen die
J-liep bij een ongeluk op de
ijscherweg in Heerlen. Het on-
r dat rond half tien gebeurde,
E te wijten aan een autobestuur-
Mü't Heerlen die geen voorrang
Q£ende. De bestuurder van de
.^mer werd slechts licht ge-

het weer

Sïig herfstweer

||)t SeHjk kunnen er in de
H, "d nog mistbankenvoor-n- Met een zuidwestelij-
jj. lroming wordt vochtige
H, Aangevoerd, waarin veel. 'king voorkomt. Er kan
H Pat je regen of motregen

._,!,, I* De middagtempera-

" _ ereikt waarden van 7
Shtn" Het kwik daalt van"

Sw ï13*1" 3 graden. De wind
hd, tot niatig uit zuid tot*Westelijke richting.

K ■h betreffende
kunt U

S^AG:V7: 08.19 onder: 16.35
Vih P: 2314 onder: 12.41
CGEN:
Sar: °8-20 onder: 16.34. 23.14 onder: 13.00

37 doden bij
vliegramp

in Tatarstan
MOSKOU - Zevenendertig mensen
zijn gisteren om het leven gekomen
bij een vliegtuigongeluk in de auto-
nome Sovjet-republiek Tatarstan.
Het toestel, een Antonov-24, stortte
neer bij de landing op het vliegveld
van Bugulma na een vlucht vanuit
de Westsiberische oliestad Nisjne-
vartovsk.
Het persbureau Tass meldde dat al-
le 33 passagiers en vier beman-
ningsleden om het leven kwamen
en dat een onderzoek naar de oor-
zaak van het ongeval is begonnen.
Tatarstan, dat ligt aan de rivier de
Wolga, is een van de vele autonome
republieken binnen de Russische
federatie.

vandaag
Opslag klein chemisch
afval soms nog onveilig
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Israël waarschijnlijk
toch naar Washington

Van onze correspondent
JERUZALEM - Israël zal waar-
schijnlijkvandaag positief reage-
ren op de Amerikaanse uitnodi-
ging om het in Madrid begonnen
vredesoverleg vanaf 4 december
voort te zetten in Washington.
De Israëlische regering beraadt
zich echter nog wel over de voor-
waarden.

Israël wil dat het overleg in Was-
hingtonkort zal duren en alleen
zal gaan over procedurekwesties.

Het zou zo snel mogelijk moeten
worden voortgezet op een plek
in het Midden-Oosten of in de
buurt daarvan.
Maar de Israëlische regering zou
het zichzelf erg moeilijk maken
als ze haar verlangens zou for-
muleren als absolute voorwaar-

den. De Amerikanen voelen
niets voor inwilliging ervan en
dus zou Israël uiteindelijk moe-
ten kiezen tussen wegblijven -
wat een impasse in het overleg
zou veroorzaken - of bakzijl ha-
len en toch naar Washington
gaan, onder vernederende om-

standigheden.
Bush en Baker hebben vorige
week in gesprekken met Shamir
laten weten dat ze bereid zijn bij
de Arabische landen te pleiten
voor een vergaderplaats in de
buurt van het Midden-Oosten,
maar ze willen Israël niet de ga-
rantie geven dat die stap inder-
daad wordt gezet. Verder blijkt
uit alles dat de Amerikanen in
Washington vooruitgang willen
zien, niet alleen wat procedure
betreft, maar vooral ook inhou-
delijk.

_______..___:,.__ ■■■___: ■■■„. _,■_._„■._._.■■■...■■ _. . , _,_.._- ~ | -|M ...........'-■■ t : ....... : ■ ■ ■■■_... .... | ■■■>-.^.--v_ .
" Een Palestijnse herder bidt vlak naasVzijn kudde, terwijl een Israëlische bulldozer de grond effent voor de aanleg van
wegen van Jeruzalem naar de dorpen op de West Bank.

Werkgevers willen geen
uitbreiding wao-regelingen

Van onze redactie binnenland
DEN HAAG - De twee grote werk-
geversorganisaties VNO en NCW
willen dat de cao-onderhandelaars
bij de aangesloten bedrijven géén
afspraken maken over uitbreiding
van bestaande bovenwettelijke ar-
beidsongeschiktheidsregelingen.
De vakbeweging kondigde al eerder
aan de 'verslechteringen' die het ge-

volg zijn van de wao-ingrepen van
het kabinet in de cao's te willen re-
pareren.
Dat is, naast het blijvend afzien van
verdere algemene arbeidstijdver-
korting en het niet (opnieuw) in
cao's opnemen van de de prijscom-
pensatie, een derde, nieuwe coördi-
natieafspraak in de gisteren in Den
Haag gepubliceerde Nota arbeids-
voorwaardenbeleid van beide orga-
nisaties. Verder sluiten de werk-

gevers afspraken over financiële
voordelen aan werknemers bij een
dalend ziekteverzuim niet uit, als
'positieve prikkel' bij de verzuimbe-
strijding.

VNO en NCW zien de komende
twee jaar nog nauwelijks of geen
materiële reden voor de vakbewe-
ging om te eisen dat werkgevers in
de cao-ronde 1992/1993 toezeggen
dat zij zullen overgaan tot aanvul-
ling van de verlaagde wao-uitkerin-
gen tot ten minste het oude wettelij-
ke niveau van 70 procent. Immers,
op zijn vroegst per 1 juli 1993 zal
voor de eerste groep wao-ers dever-
laging plaatsvinden, aldus de werk-
gevers.
De positieve of negatieve prikkels
die moeten leiden tot beperking vanhet ziekteverzuim worden niet in
extenso uitgewerkt in de nota.
Naast twee niet-betaalde wachtda-
gen en lagere aanvullende uitkerin-
gen, denken de werkgevers aan het
schrappen van vakantie of andere
vrije dagen bij ziekte (maar ze slui-
ten extra vrije dagen bij niet-ziek
zijn ook niet uit) en het geven van
geld aan werknemers bij het dalen
van het verzuim.

De vakcentrale FNV betitelt de cao-
nota als 'zeer defensiefen negatief.
Behalve de 'oude stokpaarden' van
het tegenhouden van arbeidstijd-
verkorting en prijscompensatie stel-
len VNO en NCW zich ook teweer
tegen bovenwettelijke aanvulling
van wao-uitkeringen. Ook de stimu-
lansen om het ziekteverzuim terug
te dringen, hebben een negatief ka-
rakter.
CNV-bestuurder A. Westerlaken
vindt de nota wat betreft het ziekte-
verzuim 'een vrij evenwichtige ver-
taling van de aanbeveling van de
Stichting van de Arbeid: alles is be-
spreekbaar, niets is bij voorbaat uit-
gesloten.

Sneeuw in
woestijn

ABU DHABI - Inwonersvan
het kleine emiraat al-Fujay-
rah zijn opgeschrikt door een
hen onbekend natuurfeno-
meen. In een gebied waar
zelfs regen zeldzaam is, lag
maandag ineens sneeuw. Dat
hebben kranten in de Ver-
enigde Arabische Emiraten
(VAE) gisteren gemeld.
Het aan de Golf van Oman
gelegen al-Fujayrah was van
vrijdag tot zondag al het to-
neel van uitzonderlijkeregen-
val. Maandag kwam in plaats
van regen zelfs sneeuw.

sport

Bosz geselecteerd
voor Oranje
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De nieuwe krachten
van Vanderlijde
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Belangrijke week
voor Nederlands
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Joegoslavië vraagt
om vredesoperatie
Verenigde Naties

NEW VORK - Joegoslavië heeft
gisteren in New Vork verzocht om
de instelling van een vredesoperatie
van de Verenigde Naties, om de
weg te banen voor de stationering
van een vredesmacht van de VN,
mits VN-gezant Cyrus Vance een
dergelijke stap aanbeveelt.
Vance, een voormalige Amerikaan-
se minister van Buitenlandse Za-
ken, zal dit weekeinde naar Joego-
slavië reizen om met de Serviërs en
de Kroaten over een mogelijke vre-
desmacht van de VN te spreken.
De Veiligheidsraad van de VN ver-
gadert vandaag opnieuw over Joe-
goslavië, zo maakte een woordvoer-
ster van de volkerenorganisatie
bekend. In diplomatiekekringen in
New Vork verluidt het dat de Vei-
ligheidsraad een resolutie zal aan-
nemen waarin de partijen in de
Joegoslavische burgeroorlog ge-
vraagd wordt zich aan het staakt-
het-vuren te houden dat zij afgelo-
pen weekeinde onder bemiddeling
van Vance in Genève sloten.

PvdA en CDA
twijfelen

over uitkomst
'Maastricht'

DEN HAAG - De regeringsfracties
van CDA en PvdA houden uitdruk-
kelijk de handen vrij om de resulta-
ten van de Europese Top in Maas-
tricht te verwerpen. „Hier past geen
groen licht vooraf," zo waarschuw-
de het PvdA-Kamerlid Van Traa
gisteravond tijdens het debat over
de begroting Buitenlandse Zaken.
Het is voor het eerst dat de rege-
ringsfracties PvdA en CDA bena-
drukken dat hun 'ja-woord' niet bij
voorbaat vaststaat.
Het debat over de begroting Buiten-
landse Zaken stond vrijwel geheel
in het teken van de naderende Eu-
ropese Top in Maastricht over nau-
were politieke en financiële samen-
werking. Met name de PvdA is
uitermate bang dat de politieke sa-
menwerking in de EG te weinig
democratisch gehalte krijgt en te
veel een onderonsje van regerings-
leiders wordt. Het CDA deelt die
vrees.
CDA en PvdA verschillen over de
vraag wat de hoogste prioriteit heeft
in de EG. De PvdA wil zo snel mo-
gelijk de opname van Oosteuropese
landen in de EG regelen.

Iraki's werkten
bij Urenco

WASHINGTON - Iraakse technici
en wetenschappers hebben in de ja-
ren tachtig bij het Nederlands-
Duits-Britse chemieconcern Urenco
gewerkt en een bijdrage geleverd
tot de Iraakse produktie van een
centrifuge die gebruikt is voor het
produceren van verrijkt uranium.
Zo is van betrouwbare bron in New
Vork vernomen.
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Lounge Lizards - Berlin 1991
Part 1 (VeraBra/Dureco)

Dat laatste kan ook gezegd
worden van een ander essen-
tieel live-album. Namelijk dat
van de Lounge Lizards, het
rond acteur, componist, schil-
der, saxofonist en bandleider
John Lurie geformeerde gezel-
schap uit New Vork.
Punkjazz werd hun muziek ge-
noemd eind jaren zeventig,
begin jaren tachtig. Het vrij-
blijvende en relativerende uit
de begintijd mag er dan wel
vanaf zijn, de Lounge Lizards
maken nog steeds boeiende im-
provisatiemuziek die ook aan
niet-jazzliefhebbers van harteaanbevolen kan worden.
Avontuurlijk, uitdagend,
sprankelend, maar even wen-
nen en niet teveel in een keer.
Een beetje als een goede co-
gnac; daar drink je ook niet
een hele fles in een keer van
leeg.

Claw Boys
Claw in Fenix
SITTARD - Sittard davert don-
derdag op zijn grondvesten. De
Amsterdamse rockgroep Claw
Boys Claw doet traditiegetrouw
poptempel Fenix aan. Zoals elk
jaar moet de zaal in de ban ko-
men van knallende muziek en de
puur persoonlijke act van zanger
Pete Tebos.

De muziek van Claw Boys Claw
behoeft weinig woorden. De
band ontving uit handen van de
vorige minister van Cultuur E.
Brinkman een popprijs. De zoen
diezanger Tebos toen aan de mi-
nister toedacht haalde alle jour-
naals. De groep heeft meerdere
platen vol compromisloze rauwe
rock op haar naam staan. Het op-
treden begint om 21.30 uur en
kost in voorverkoop en bij reser-
vering (tel 046-510141) een tien-
tje. Aan de kassa betaal je ’12,50.

Genesis komt
naar de Kuip

ROTTERDAM - De datum van
het verwachte concert van Gene-
sis in de Kuip is vastgesteld: het
Engelse trio treedt op dinsdag 28
juli volgend jaar in het

Feyenoordstadion op. De voor-
verkoop voor dit enige optreden
in de Benelux begint zaterdag.

Genesis (ofwel zanger/drummer
Phil Collins, bassist Mike Rut-
herford, toetsenist Tony Banks)
wordt op het podium, evenals tij-
dens de wereldtoernee van vier
jaar geleden, bijgestaan door
drummer Chester Thompson en
gitarist Daryl Stuermer.

’Ik loop bepaald niet over van zelfvertrouwen'

Enya zwijgt als het
graf over Clannad

DOOR RUUD RAMLER

LONDEN - Eigenlijk wekt
ze de indruk van een zielig
vogeltje. Ze oogt onschul-
dig, breekbaar haast. Verle-
gen lerse Enya leeft pas op
als ze achter haar piano kan
zitten. Plotseling blijkt ze
in staat miljoenen te verma-
ken. Watermark, haar eer-
ste echte cd - met de we-
reldwijde hit Orinoco Flow- was een kanjer van een
succes. Thans ligt de opvol-
ger Shepherd Moon in de
winkels. De verkoopre-
cords staan op breken.
Want de sfeervolle muziek
past naadloos bij de nade-
rende, donkere, periode
van het jaar.

Er moest drie jaar op worden ge-
wacht, maar Shepherd Moon is het
geduld waard.

Op theevisite bij Enya in één in de
betere wijken van Londen verstopt
hotel. De sfeervolle omgeving lijkt
de lerse gesprekspartner op haar
gemak te stellen. Ze praat bedeesd,
maar honderduit. Zolang er maar
geen tere onderwerpen worden aan-
gesneden. Haar verleden in Clan-
nad, de lerse groep waarmee ze
haar weg naar de top inzette, mag
om wat voor reden dan ook niet ter
sprake komen.
Producer en manager Nicky Ryan
let daar scha p op. Pas als hij door
heeft dat het huidige bestaan van
Enya meer dan voldoende stof ople-
vert, verlaat hij de kamer op de
bovenste verdieping van het hotel
met de achttiende eeuwse inrich-
ting.

Nicky Ryan past als een vader op
fragiele Enya. Zijn aandeel in de
specifieke sound yan de lerse ster is
aanzienlijk. Evenals dat van zijn
vrouw Roma, die de teksten voor
haar rekening neemt. Het drietal
leeft als een familie. Enya voelt zich
er wel bij.

„We zijn met zn drieënheel kritisch
voor elkaar. Omdat we niemand an-

ders hebben. Het komt de muziek
alleen maar ten goede. Ik sta zo
dicht bij mijn melodieën dat een
ander oordeel nodig heb."

Het duurde drie jaar voor Water-
mark een opvolger kreeg. „We had-
den", legt Enya uit, „in de eerste
plaats tijd nodig om het onverwach-

te gigantische succes te verwerken.
Eind 1989 ben ik voorzichtig begon-
nen te componeren voor Shepherd
Moon. Ik wist dat ik veel tijd nodig
had, minstens zo veel als voor Wa-
termark. Het mocht geen haastklus
worden. De muziek zou daar alleen
maar onder lijden."

Enya is lang niet altijd even zeker
van zichzelf. „Ik loop in ieder geval
niet over van zelfvertrouwen. She-
pherd Moon is zeker geen commer-
cieel album. Ondanks het enorme
succes van Watermark, waarvan
meer dan vier miljoen exemplaren
zijn verkocht, ben ik lang niet zeker
of deze cd dezelfde kant op zal
gaan. Garanties heb je nooit. She-
pherd Moon zal het succes van het
verleden moeten bewijzen."

Dat is vooral gebaseerd op de on-
verwacht hoge verkoopcijfers van
Orinoco Flow, single van het jaar in
1988. „Ik had niet verwacht dat hetzon hit zou worden. Zoiets is ook
niet te voorspellen. Het had alle
kanten op gekund. Men had de
plaat ook kunnen negeren. Het was
immers iets heel nieuws. Maar als
het eenmaal opgepikt wordt, kun je
het succes ook niet meer tegenhou-
den. Dat die plaat zo aansloeg, was
een combinatie van een heel nieuw
geluid en de gevoelens die in de op
zich heel eenvoudige melodie zijn
verweven."

De suggestie is een belangrijk wa-
pen van Enya. Met haar muziek
schept ze gemakkelijk beelden.

Ogen dicht en wegdromen maar.
„Ik ben zó verbonden met de melo-
dieën dat ik niet in staat zou zijn er
een redelijke tekst bij te bedenken.
Roma kent mij door en door. Weet
van mijn gevoelens, van m'n tere
plekken en van mijn emoties. Het is
heel fijn als je jezo op iemand kunt
verlaten."

Het enorme succes van Watermark
legde een druk op Enya toen de op-
volger ter sprake kwam. „Ik wilde
nóg betere stukken schrijven, nóg
mooiere melodieën componeren.
Watermark was voorbij^ Shepherd
Moon mocht geen deel twee wor-
den. Het duurde even voor ik dat
voor mezelf durfde te bekennen. De
sound hoefde niet te veranderen,
die hebben we immers zelf uitge-
vonden."

" Enya voelt nog altijd de druk van de wereldhit Orinoco
Flow op haarfrêle schouders.

POP

ld-cd

DOOR JAN HENSELS

Neil Young & Craze Horse -Weid (Reprise Warner)

Je zal als nietsvermoedend
veertiger de nieuwe live-cdvan
Neil Young cadeau krijgen en
denken dat het om rustige
countrymuziek gaat zoals bij-
voorbeeld op Comes a time. In
plaats van gezellige kamp-
vuurmuziek trakteert ome
Young de luisteraar op com-
promisloze, apocalyptische gi-
taartrash. Weid zoals Young's
laatste is gedoopt, is geen door-
snee popalbum, het is een state-
ment.

Verstoord kijk je op uit boek of
krant terwijl Blowin' in the
wind wordt ingezet. De Dylan-
klassieker begint in de versie
van Young met huilende sire-
nes en mitrailleursalvo's.
Er duiken beelden om van de
Golfoorlog.
Nachtelijke raketaanvallen in
Koeweit en Israël, beschietin-
gen van Iraakse steden. Lucht-
afweer en naar schuilkelders
vluchtende burgers.
Dan volgt de definitieve cover
van Blowin' in the wind, een
lied dat bijna dertig jaar gele-
den geschreven werd door de
jonge Dylan en dat tot kamp-
vuurmuziek gedegradeerd leek
te zijn door straatmuzikanten.
Opvallend is demooie zang die
contrasteert met het onheilspel-
lende gitaargeluid, een begelei-
ding als wegdrijvend onweer.

Vaak zijn live-albums verve-
lende tussendoortjes om defans
zoet te houden, in afwachting
van een nieuw studio-album.
Neil Young behoort tot de ar-
tiesten die duidelijkiets toevoe-
gen met hun live-versies. Meer
dan twee uur lang geeft hij een
dwarsdoorsnede van zijn elec-
trisch repertoire. Young is
kwaad en raast door met pro-
testsongs als Crime in the city
en Fuckin' up.
Wie nog niet genoeg door el-
kaar geschud is op kant 1
krijgt op kant 2 nog eens enkele
staaltjes kippevel bezorgend
gitaargeweld voor de kiezen.
Hoogtepunten als Like a Hur-
ricane en Cortez the Killer blij-
ken niets aan belang te hebben
in geboet. Alles valt netjes op
zijn plaats.
Toenemende armoede en ge-
weld en tal van andere mis-
standen; voor het te laat is
heeft Young, als een laatste der
Mohikanen, het allemaal nog
eens aan dekaak willenstellen.
Doe er je voordeel mee. Onheil-
spellend goed.

'Kiss'-drummer
Carr overleden

NEW VORK - De drummer van
de Amerikaanse hard-rockgroep
Kiss, Erie Carr (41), is zondag in
een ziekenhuis in New Vork aan
kankercomplicaties overleden.

Zijn impresario, die dit maandag
bekendmaakte, zei dat Carr in
september kort achter elkaar ge-
troffen werd door enkele hersen-
bloedingen, waarna hij in een
coma raakte waaruit hij niet
meer ontwaakte.

Carr, die in 1980 tot de groep toe-
trad als opvolger van de vertrok-
ken mede-oprichter Peter Criss,
onderging eerder dit jaar een
operatie, waarbij een kwaadaar-
dig gezwel aan zijn hart werd
verwijderd.

Kiss was één van de populairste
heavy-metalgroepen van de ja-
ren zeventig. Carr kwam bij de
groep toen de hoogtijdagen al
voorbij waren. In 1983 deed de
groep afstand van haar wilde act,
waarbij alle leden met beschil-
derde gezichten een bepaald dier
voorstelden.

Carr maakte acht lp's met de nog
immer actieve groep; het laatste
album waaraan hij meewerkte,
Hot In The Shade, dateert van
1990.

'Limbopop'-maand
in Sittards centrum

SITTARD - Het Sittardse uitgaans-
centrum Gimmix heeft de maand
december gebombardeerd tot 'Lim-
bopop-maand. Vier optredens moe-
ten het neusje van de zalm van de
Limburgse popmuziek voor het
voetlicht brengen. Een passe-par-
tout voor dit 'kwartet' gaat 30 piek
kosten.

Op zaterdag 7 december verzorgt
Rowwen Heze uit het Noordlim-
burgse Horst-America de aftrap. De
betere feestmuziek van deze forma-
tie is niet al te vaak in het zuiden te
beluisteren. Dat mag met recht
vreemd heten, want de band die te-
genwoordig regelmatig op Radio 3
te beluisteren is, vormt één van de
succesvolste bands uit Limburg.

Een week later is het de beurt aan
de cover-formatie Fietsefreem. De
groep heeft al twee cd's gemaakt,
vol met 'traditionals', voorzien van
eigen (dialect)teksten. Het repertoi-
re telt ook een aantal eigen num-
mers. Zaterdag 21 december staat
de Janse Bagge Bend in de boven-
zaal van Gimmix. Een groep die
sinds haar 'wereldhit' sollicitere ei-
genlijk geen introductie meer be-
hoeft, maar waaromheen het toch
opvallend stil is de laatste tijd.

Als laatste komt op 27 december de
popformatie 'Loose in the Blues' uit
Sittard aan bod. Voor informatie
over de concerten kun je Gimmix
bellen: 046-513523. Op zaterdag-
avonden is het passe-partout daar te
koop.

receot door huub meijer

Gevulde speculaas
Benodigdheden: 250 g bloem, 150 g
bruine basterd, 8 g speculaaskrui-
den, zout, 2 tl bakpoeder, 175 g kou-
de boter, 2 el melk, bloem, 1 ei om
te bestrijken, amandelen om te gam-
eren, 300-350 g amandelspijs.
Zeef bloem en voeg bruine basterd,
speculaaskruiden, zout en bakpoe-
der toe. Meng dooreen en verdeel

hier blokjes boter over. Snijd alles
met twee messen dooreen tot een
kruimelig geheel. Voeg melk toe en
kneed vervolgens tot een soepel
deeg. Laat deeg afgedekt met plas-
ticfolie minstens een uur in de koel-
kast liggen.
Bestrooi werkvlak met bloem en rol
hierop deegbal uit tot een lap van
ongeveer 0,5-1 cm dikte en verdeel
in tweeën.
Verdeel amandelspijs gelijkmatig

over het uitgerolde deegen leg hier-
op detweede deeglap. Druk ter gar-
nering enkele amandelen in het
deeg en bestrijk de bovenzijde met
losgeklopt ei.
Bak gevulde speculaas in voorver-
warmde oven( 1 richel onder het
midden) van 170-180OC. - stand 3 - in
ongeveer 35 minuten. Laat, daarna
op de bakplaat afkoelen en snijd
randjes netjes bij. Verdeel specu-
laas in blokjes ofrepen.

popagenda
NOVEMBER

" 27 Hanenhof Geleen, Live Bl^festival met Johnny CoF
land, Blues 'n' Trouble
D-Train

"27/28 Ahoy Rotterdam, Diana B°;

" 28 Fenix Sittard, Claw &)■
Claw

" 29 Exit in G Landgraaf, Sp**11"
Edition

" 29 Sint Hubertus Schimp'
Fietsefreem

" 29 B52 Hulsberg, Bluesfesti^
'91 met Fake, Booz'n BW
J.J.& The Knights en The»*l
berators

" 29 Azijnfabriek Roermond, »'
Nozems

" 29 Canix Lottum, Going Un**
ground

" 30 Gimmix Sittard, Goldrush

" 30 Maaszicht Broekhuizen, v&|
ny and the Amaing 20Fing^,

" 30 Nighttown Rotterdam,» 81

fred Mann
DECEMBER

" 1 Camion Margraten, CCRi^" 4 De Persee maastricht, BeJ"and the Amazing 20 Finge^
" 7 Gimmix Sittard, Rowwen *>

ze . e" 7 Pannesjop Meyel, Basic Bl",

" 7 Stadsschouwburg SitWL
Buddy Guy & Band en J°'
Campbell

" 8 Fenix Sittard, Seven Sv»'
featuring Quazar

" 8 Basement 5 Maastricht, *rj
gende Manne, Gotcha en »
gerukteWallies .,,,.

" 10 Rrjnhal Arnhem, Lenny N

" 12 Schouwburg Sittard, Fr^*
Fender

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. eetgerei; 4. vogelmest; 7.
loot-teen; 10. melkklier; 12. Ind. vaste
fuik; 14. uitgekozen deel; 16. gewicht; 17.
luchtsprong; 19. snelle loop; 20. rnuziek-
noot; 22. deel van de bijbel; 23. ingewand
van een haring; 24. water in Utrecht; 26.
oogziekte; 27. kledingstuk; 28. regerings-
reglement; 29. hojje berg; 31. bijbelse fi-
guur; 33. toets alleen; 36. ik; 39. prent-
briefkaart; 40. soort van inktvis; 41. optel-
ling; 43. soort onderwijs; 45. ongeluksgo-
din; 47. familielid; 49. lengtemaat; 50.
berg op Kreta; 52. ontsmettingsmiddel;
53. bevel; 55. biljartstok; 56. gelukwens
(op kaartjes); 57. familielid; 59. natuur-
geest; 61. bewijs van afwezigheid; 63. on-
tastbare stof; 64. jaargetijde; 66. luchtig
verblijf; 68. vlek-klad; 69. houding; 70.
reptiel; 71. houten loods.

Verticaal: 1. diérenvoedsel; 2. bouwvak
kleef middel; 4. gewicht; 5. begin; 6-, f ikdier; 7. open plek in een bos; 8. rivj?^
Rusland; 9. grap; 11. vroeger; 13. k^_!
peaan; 15. ladder; 18. proef; 21.
22. vreemde munt; 25. familielid; 27, 3()Vvestiging; 28. vrolijk en bekoorlijk;
atmosfeer; 32. gelofte; 34. oliehouo°p
gewas; 35. Ver. Staten van Amerika, j^
gravure; 37. familielid; 38. graafwerk^
42. oproer; 44. deel van de voet; 45.« *yf
in N.-Brabant; 46. telwoord; 47. W"dk
48. spil; 49. stop!; 51. Europese taal. % \
familielid; 55. strijd; 56. bout-pen: Va
bergweide; 60. verrichte daad; 62Jeiifzoek; 65. eikeschors; 67. blijkens de ai» 'a
68. de oudste. !°
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Martens' deed
het goed bij
verkiezingen

BRUSSEL - De Belgische premier
Wilfried Martens heeft het bij de
Belgische parlementsverkiezingen
van afgelopen zondag goed gedaan.
Martens wist in Brussel ruim 47.000
voorkeurstemmen te behalen. Bij
de vorige verkiezingen haalde hij
ruim 53.000 voorkeurstemmen.
Maar toen kwam hij nog op in Gent,
van oudsher zijn 'politieke nest.

Martens besloot eerder dit jaar al
om bij de verkiezingen zijn kansen
in Brussel te beproeven. Hij wilde
daarmee het belang van die plaats
als 'hoofdstad van Europa' onder-
strepen. Het liefst ziet hij dat ook
het Europees Parlement definitief
naar Brussel verhuist. Dat is trou-
wens ook al jaren de wens van dat
parlement zelf.

In het Waalse landsgedeelte wist
Philippe Maystadt, de aftredende
minister van Financiën de meeste
voorkeurstemmen te behalen. Hij
kreeg er ruim 59.000. Guy Spitaels,
de voorman van de grootste partij
in Wallonië(de Parti Socialiste) wist
ruim 34.000 voorkeurstemmen bin-
nen te halen. Bij de vorige algeme-
ne verkiezingen (in 1987) haalde hij
er bijna 6.000 meer.

Vakbondsvoorzitter
VreemanKandidaat

PvdA-voorzitter

' _i. **AAG - De voorzitter van de
i^-?°ersbond FNV, dr Ruud Vree-
-IVW Stelt zien kandidaat voor het
i van de Partij van de
11^ eid. Hij moet het daarin opne-
%e genFelix Rottenberg die vrij
«jfy^een al werd beschouwd als de
L.°lger van de eerder dit jaar afge-
)_e drs Marianne Sint.
fei e . an heeft inmiddels zijn colle-
Wlll het hoofdbestuur van de
V^ .ersbond op de hoogte gesteld
1$ J^n wens om een serieuze gooi
Vl en naar net voorzitterschap
Coj. de sociaal-democraten. Het
111 _r.S Van de PvdA zal zien er in

rt Volgend jaarover uitspreken.

Vfe 43-jarige arbeidspsycholoog
. t an> werkte al geruime tijd bij

oVeindustriebond FNV, toen hij de
«tg st.aP maakte naar de in ernstige
itw^satorische en bestuursproble-
tlïa verkerende Vervoersbond en"r Voorzitter werd.

boj-^ian zal tot maart niet als
% Voorzitter naar buiten treden

errnenging van zaken te voor-
tf __.' fondsbestuurder J. Koster
klaat de komende maanden als

tsvervangend voorzitter op.

Ruud Vreeman

’Tienduizenden

burgers dood door
boycot tegenIrak'

tegen

S^qq^AD - In Irak zijn meer dan
"W. burgers om het leven geko-
j^oyp gevolg van de economische
».e ot die de internationale ge-
Vl s?.haP in augustus 1990 naar
1(0 eiding van de Iraakse inval inW rt heeft ingesteld. Dat heeft
*Na °^ïciële Iraakse persbureau
ï n gisteren gemeld.
_auster van Gezondheid Abdel-jjjlj*1 Mohammad Saïd verduide-
'l n e§enover het persbureau dat
Wh een Jaar üJd '19-863 kinde-
Vetl Deneden de vijfjaar zijn gestor-
V0e_~ s gevolg van diarree, onder-Qmg en besmettelijkte ziektes.

l>ea
narnaast zijn 48.230 personen bo-

vijf Jaar het slachtoffer ge-
tart n van kanker > suikerziekte en
""^ en vaatziekten."

Bezwaren hebben vooral betrekking op het financiële beleid

Senaat kritisch over kabinet
Van onze parlementaire redactie

|N HAAG - Bijna alle fracties in de Eerste Kamer
%en gisteren tijdens de politieke en financiële be-
bouwingen in de Eerste Kamer kritiek geuit op het'binet. Vooral aan het financiële beleid van hetkabinet
inkeert volgens de senatoren veel.

U y christen-democraat Boorsma
7 °Pvallend veel kritiek op het fi-, JlClele beleid van het kabinet. Hij
tg daarbij steun van WD en
L' Boorsma stelde voor het btw-

van 18,5 procent in 1993 te
m{_ . en. Het geld dat daarvoor no-

Cg ls kan het kabinet volgens de
halen uit de opbrengs-

L van hogere milieuheffingen,i^aast vindt Boorsma het kabi-
j ĉ cl te optimistisch door uit teyan een loonstijging van 3 pro-
tjj 1 in 1992. Ook is het kabinet tejSi_ieur jg in de verwachting dat
jt °ciale premies nauwehjks stij-

Hj^srna hekelde het beleid van be-
jj dslieden die hun uitgaven be-
(w5en om daarna aan de burgers<W a heffingen op te leggen om zo
iL ontbrekende geld toch weer
'Ü^n te halen. Er zullen pijnlijke
f. n en Senomen moeten wor-
,A aldus de CDA'er. Hij verwees
!m?^ kader ook naar de nog steeds, lastendruk, daar waar het
!d,i,lllet beloofd had op de rem te

In de Eerste Kamer stelde Boorsma
voor om de rijksuitgaven voor ge-
meenten te beperken. In plaats
daarvan zouden gemeenten meer
mogelijkheden moeten krijgen om
eigen belastingen te heffen. Zo ont-
staat een betere afweging van kos-
ten en baten. Bovendien wordt de
besluitvorming dichter bij de bur-
ger gebracht.

De WD-senator Van Graafeiland
stelde dat er meer bezuinigingen
nodig zijn wil het financieringste-
kort volgens plan kunnen dalen.
Aan de andere kant zullen de lasten
stijgen, hetgeen op den duur slecht
is voor de werkgelegenheid. Van
Graafeiland -kreeg op hoofdlijnen
steun van D66'er Schuyer.

PvdA-fractieleider Schinck keerde
zich tegen de invoering van een
mini-stelsel in de sociale zekerheid.
Hij zei ook bedenkingen te hebben
bij het voornemen om de burger
zelf meer te laten betalen aan een
verzekering tegen arbeidsonge-
schiktheid. Er moet hoe dan ook
een adequate verzekering van rijks-
wege blijven, aldus Schinck.

binnen/buitenland

Huidtransplantatie na
bezoek aan kapper

|BARGER COMPASCUUM -De'*0-jarige Angeliek Berken uit
°arger Compascuum is na een
bezoek aan haarkapper voor eencoupe soleil' uiteindelijk metderdegraads brandwonden inj^t ziekenhuis beland. In hetbrandwondencentrum van de
Martini-kliniek in GroningenWeek bij _e spoedopname van, Angeliek Berken onmiddellijk
dat een huidtransplantatie-ope-
fatie noodzakelijk was.

f «et incident speelde zich vorigeI Week zaterdag af in kapsalon

Marjan in Klazienaveen, maar is
nu pas bekend geworden. De ou-
ders van Angeliek wilden eerst
geen ruchtbaarheid geven aan
het pijnlijke voorval, omdat ze
bang waren dat ze dan de ellende
allemaal nog eens zou beleven.
Oorzaak van de brandwonden is

mogelijk een te dunne rubberen
badmuts die gebruikt werd in de
kapsalon bij haar 'coupe soleil'-
behandeling. Ook zat er een
scheurtje in die muts, waardoor
de chemische vloeistof direct in
contact is gekomen met haar
hoofdhuid.

Via een advocaat probeert Ange-
liek nu in ieder geval de kosten
die gemaakt zijn door het onge-
luk op de kapper te verhalen.
Ook zal smartegeld worden ge-
ëist. Over de hoogte daarvan is
volgens de advocaat nog niet ge-
sproken.

Eigenaar J. de Wacht van kapsa-
lon Marjan ontkent dat er iets
gebeurd is. „Ik ken dat meisje
niet eens. Ja, ze is hier wel die
zaterdag geweest, Maar derde-
graadsbrandwonden, en nu al
thuis. Dat lijkt me overdreven."

PvdA en CDA willen meer ontwikkelingshulp

'Geld van defensie naar
Afrika en Oost-Europa'

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De regeringsfracties
van CDA enPvdA willenvanaf 1993
extra bezuinigen op de defensie-uit-
gaven om meer geld vrij te maken

voor Afrika en Oost-Europa. Dat
bleek gisteren tijdens het Kamerde-
bat over de begroting Ontwikke-
lingssamenwerking van minister
Pronk. De defensie-uitgaven voor
1992 büjven naar verwachting bui-
ten schot als andermaal moet wor-
den bezuinigd.

„We zijn verpücht na te gaan of in
een sterk veranderende wereld de
geldstromen nog wel zo moeten
gaan als ze altijd gingen," aldus Bij-
leveld (CDA). Volgens Verspaget
(PvdA) is hulp aan Afrika en Oost-
Europa gewenst om 'onze honder-
den miljoenen buren in Oost en
Zuid perspectief te bieden op een
draaglijk bestaan. Investeringen
moeten bovendien massale volks-
verhuizingen naar West-Europa
voorkomen, vindt hetPvdA-Kamer-
lid. „Emigratie zal de problemen
van onderontwikkeling en gebrek
aan werk niet oplossen," zo meent

Tot voor kort leek het CDA nog in-
tern verdeeld over een verdere in-
krimping van de krijgsmacht om de
hulp aan Oost-Europa en Afrika op
te kunnen schroeven. CDA-leider
Brinkman bekende het afgelopen
weekeinde echter daarfervent voor-
stander van te zijn. Hij schaarde
zich daarmee aan de zijde van de
Pvda. Maar veel CDA-Kamerleden
vinden dat er nog te veel internatio-
nale onzekerheden zijnom opnieuw
te snijden in de krijgsmacht.

Het compromis is gevonden door
de begroting 'van PvdA-minister
Ter Beek van Defensie voor het jaar
1992 in ieder geval niet verder uit te
kleden. Ter Beek moet in 1992ruim
2-74 miljoen inleveren. D_ t komt bo-
venop de reeds eerder overeen ge-
komen, 'gewone' uitgavenverlaging
van 2 procent per jaar, oftewel 245
miljoen in 1992. Extra inkrimping
van het defensiebudget ten gunste
van arme landen 'is een debat dat
ter voorbereiding van de begroting
'93 wordt gevoerd,' aldus Bijleveld
(CDA).

Eensgezind zijn alle grote fracties
over de noodzaak tot scherpere con-
trole op de uitgaven in de Derde
Wereld.

Ter Beek wil
inzet marine tegen

drugsmokkel
DEN HAAG - Minister Ter Beek
(Defensie) is van plan samen met de
Amerikaanse marine op te treden
tegen de drugsmokkel in het Cari-
bisch gebied.De bewindsman over-
weegt om twee a drie Nederlandse
verkenningsvliegtuigen van het
type Orion verrassingsinspecties te
laten uitvoeren in het gebied van de
Nederlandse Antillen. Ook de inzet
van Nederlandse marineschepen
wordt overwogen.
Ter Beek denkt op deze manier een
bescheiden bijdrage te leveren aan
de plannen van ministerHirsch Bal-
lin (Justitie) om de Antillen te hel-
pen bij het bestrijden van de smok-
kel in drugs. Of Hirsch Ballin het
aanbod van Ter Beek ver genoeg
vindt gaan is nog niet bekend. Het
zal naar verwachting nog enkele
weken dure,n voordat Ter Beek zijn
plannen in de vorm van een voor-
stel aan de Tweede Kamer heeft
gegoten.

Kroaten en Serviërs
verwijten elkaar

bestandsschendingen
Van onze redactie buitenland

ZAGREB/BELGRADO - Kroati-
sche strijdkrachten en Servische
guerrilla's hebben elkaar gisteren
ervan beschuldigd het vredesbe-
stand te schenden. Radio Zagreb
verweet de guerrilla's raketaanval-
len uit te voeren op Osijek en ande-
re doelen in Kroatië. Servische na-
tionalisten zeiden dat Kroatenlandbouwvliegtuigen gebruikten
om drie Servische dorpen ten zui-
den van Osijek te bombarderen.
Osijek werd in de nacht van maan-
dag op dinsdag beschoten door hetfederale leger, zo meldde het pers-
bureau Tanjug.

De zwaarste schendingen van het
veertiende bestand, dat zondag-
avond om zes uur plaatselijke tijd
was ingegaan, deden zich gisteren
voor in Nova Gradiska (Midden-
Kroatië), waar Kroatische en Servi-
sche troepen een tankslag leverden.
Volgens een woordvoerder van het
federale leger zouden de Kroaten
hier begonnen zijn met de vijande-
lijkheden.

De Veiligheidsraad van de Verenig-
de Naties zette gisteren haar bespre-

kingen over de burgeroorlog voort.
Frankrijk en Duitsland hadden om
spoedoverlegvan deRaad gevraagd
met het oog op de steeds slechter
wordende situatie in het land. De
Veiligheidsraad gaat ervan uit dat
VN-bemiddelaar Cyrus Vance na
zijn volgende missie gedetailleerd
kan aangeven waar de VN-troepen
ingezet kunnen worden.

Vance gaat aan het eind van deze
week opnieuw naar Joegoslavië.De
VN-bemiddelaar legde de perma-
nente leden van de Veiligheidsraad
uit dat een VN-vredesmacht in die
gevechtszones gestationeerd kan
worden die feitelijk neutraal zijn ge-
worden. In kringen-rond de Veilig-
heidsraad is vernomen dat de VN-
vredesmacht zal worden gestatio-
neerd in gedemilitariseerde zones
in Kroatië, op voorwaarde dat het
bestand van zaterdag goed wordt
nageleefd.

Lord Carrington, voorzitter van de
vredesconferentie over Joegoslavië,
heeft de arbitragecommissie van de
conferentie gevraagd haar mening
te geven over het juridische be-
staansrecht van de federale staat
Joegoslavië in de huidige situatie.

Bus voor
koningin

DEN HAAG - De koningin
krijgt, naast 'haar' vliegtuig en
trein nu ook een bus. Vandaag
zullen Streekvervoer Nederland,
DAF en United Bus een 'Ko-
ninklijke Bus' overhandigen aan
koningin Beatrix. De bus zal
vooral worden gebruikt bij werk-
bezoeken van de koningin in
Nederland.
Streekvervoer Nederland zal de
bus beheren. Als de koningin
erin vervoerd wordt, zal één van
haar eigen chauffeurs de bus rij-
den. Zoals te verwachten is,
heeft het nieuwe voertuig van de
koningin een luxueuze inrich-
ting met zitjes en voldoende
ruimte om het hele gezin te ver-
voeren.

punt uit
Handelsstatus

De Amerikaanse Senaat heeft
ermee ingestemd dat de Sovjet-
unie de status van meest be-
gunstigde handelspartner
krijgt. Het is voor het eerst in
veertig jaar dat de Sovjetunie
het merendeel van haar ' pro-
dukten aan de Verenigde Sta-
ten kan leveren tegen zeer lage
invoerrechten. De status wordt
elk jaar onder de loep geno-
men.

Diplomaat
De Roemeense diplomaat Li-
viu Radu, dieop 9 oktober door
Sikhs was ontvoerd, is gisteren
vrijgelaten. Voor de ontvoering
van de Roemeense zaakgelas-
tigde hadden zich vier onbe-
kende groepen Sikhs verant-
woordelijk gesteld, die actief
zijn in Punjab. In ruil voor Ra-
du vroegen zij de vrijlating van
drie Sikhs die gevangenisstraf-
fen uitzitten. Het is onduidelijk
of de Indiase autoriteiten deze
eis hebben gehonoreerd.

Afzwaaien
Het aantal rekesten van dienst-
plichtigen om vanwege studie
of baan eerder af te zwaaien, is
volgens de dienstplichtigen-
bond AVNM 'drastisch' afgeno-
men sinds een jaar geleden de
diensttijd met twee maanden is
verkort. Het is weliswaar nog
steeds mogelijk om vervroegd
uit dienst te komen, maar door
'het vaag houden van de cri-
teria' is het aantal vervroegde
afzwaaiers flink gedaald. Veel
dienstplichtigen denken dat
het vanwege de verkorte
diensttijd niet meer mogelijk is
om vervroegd af te zwaaien.

Drijfnetten
Onder druk van de internatio-
nale opinie heeft de Japanse
regering gisteren besloten de
visvangst met drijfnetten, de
beruchte 'muren des doods'
waarmee alle leven uit zee
wordt opgehaald, vóór het eind
van 1992 volledig te verbieden.
Met de tientallen kilometers
lange netten wordt over een
groot gebied alle leven uit zee
opgehaald.

Krakers
Het Leeuwarder gerechtshof
heeft gisterochtend de 125 ver-
dachten in het proces tegen de
krakers en bewoners van het
Wolters-Noordhoff-Complex in-
Groningen vrijgesproken van
lidmaatschap van een crimine-
le organisatie. Acht verdachten
zijnwel veroordeeldvoor open-
lijke geweldpleging.

Schorsing
Bij de Amsterdamse poütie is
opnieuw een politieman buiten
functie gesteld. Het gaat om
een 42-jarige hoofdagent van
het bureau Van Leijenbergh-
laan die ongewenste contacten
zou onderhouden met crimine-
len. Al enige tijd was een intern
onderzoek gaande naar het
doen en laten van de hoofd-
agent. Het is in korte tijd de
vijfde politieman die door de
Amsterdamse korpsleiding is
geschorst.

Premier
De Zaïrese president Mobutu
Sese Seko heeft maandag-
avond de vooraanstaande op-
positionele politicus en ex-
bewindsman Nguza Karl-I-
Bond tot premier benoemd.
Nguza is de vierde politicus die
dit jaar door Mobutu als rege-
ringsleider is aangewezen. Zijn
benoeming moet worden ge-
zien in het licht van Mobutu's
streven een premier te vinden
die zowel voor de oppositie als
het Westen aanvaardbaar is en
die bovendien bereid is onder
hem te dienen.

Staatsraad
De staatsraad mr E.W. de
Kruijff is gisteren op 55-jarige
leeftijd in zijn woonplaats
Naarden overleden. Hij was
sinds juni 1987 lid van de Raad
van State. Na zijn rechtenstu-
die werkte De Kruijff van 1964
tot 1968 bij de rechtbank in
Maastricht. Van 1968 tot 1971
was hij advocaat en procureur
in Amsterdam. Twee jaar later
volgde zijn benoeming tot
rechter in de hoofdstad. In 1979
werd De Kruijff benoemd tot
vice-president van de recht-
bank in Amsterdam. In 1987
stapte hy over naar de Raad
van State.

Albanië
De belangrijkste anticommu-
nistische partij van Albanië, de
Democratische Partij (DP),
stapt uit de regeringscoalitie
die het met de ex-communisti-
sche SocialistischePartij vorm-
de. Dit heeft een journalistvan
Radio Tirana dinsdag gemeld.
De Nationale Raad, het hoogste
orgaan van de partij, besloot op
een zitting in Tirana dat de vijf
Democratische ministers zich
uit het kabinet moeten terug-
trekken. De partij eist dat de
voor juni voorziene parle-
mentsverkiezingen al in januari
of februari worden gehouden.

Doden Oost-Timor herdacht

(ADVERTENTIE)

**._gg^_l

in Oost-Timor. De man was een van de tien-
tallen deelnemers aan de bijeenkomst. In
Oost-Timor werden tientallen burgers, die
bijeen waren voor de herdenking van de op
28 oktober vermoorde Sebastio Gomes, door
het Indonesische leger doodgeschoten.

" Een man van Indonesische afkomst
draagt een kruis op zijn ene en een roos op
de andere schouder tijdens een herden-
kingsbijeenkomst gisteren bij de Indonesi-
sche ambassade in Den Haag voor de
slachtoffers die twee weken geleden vielen

(ADVERTENTIE)

Schitterend!

Schadeaan uw auto
showroomnieuw hersteld. I
(alle bekende merken)

*^ A
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Compensatie
Yediot Acharonot concludeerde
dat Shamir waarschijnlijk 'de po-
litieke kaart uit zijn mouw zal ha-
len', dat wil zeggen verkiezingen
zal uitschrijven, als de Amerika-
nen niet willen toegeven aan Is-
raëls eisen voor het houden van
vredesoverleg in de regio zelf. In
alle absurditeit gesteld: Israël

dreigt de Verenigde Staten met
vervroegde verkiezingen.
De Israëli's zullen er nietteminre-
kening mee moeten houden dat
de Amerikanen hun voorwaarden
niet zullen aanvaarden. Alle par-
tijen in het vredesoverleg hebben
de afgelopen weken verlangens
voor de tweede ronde kenbaar ge-
maakt en het zou een vreemde
indruk maken als minister Baker
alleen aan de Israëli's zou toege-
ven.

Shamir en zijn ministers zijn na
'het debacle van Washington' ge-
heel opgegaan in hun favoriete rol
van geslagen honden. Als slacht-
offers van bruut optreden door
Bush en Baker menen ze recht te
hebben op compensatie. Het is
waar dat het vredesproces geen
schade zou zijn berokkend als Ba-
ker de uitnodigingen voor Was-
hington op de bus had gedaan na
het onderhoud tussen Bush en
Shamir en niet vier uur er vóór.
Het was geen actie die een diplo-
matieke schoonheidsprijs ver-
dient. Maar dat geldt evenmin
voor het vestigen van nieuwe Is-
raëlische nederzettingen in bezet
gebied, uitgerekend als de Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse
Zaken op bezoek is om te probe-
ren een vredesproces pp gang té
brengen.
Premier Shamir wil liever vredes-
onderhandelingen op Cyprus dan
in Washington, maar hij is er nog
niet in geslaagd iemand duidelijk
te maken waarom hij dievoorkeur
heeft. 'Amerika is zo ver weg', her-
haalt hij tot vervelens toe. Maar
Israël heeft in Washington zijn
grootste ambassade, met alle ge-
makken van dien, en de PLO

wordt uit de Verenigde Staten ge-
weerd. Baker heeft de Palestijnse
delegatie nota bene al duidelijk
gemaakt dat hij niet zal voldoen
aan een verzoek om speciale visa
voor PLO-adviseurs.

Israëls faciliteiten op Cyprus

daarentegen zijn beperkt. Het ei-
land is een bolwerk van de PLO
en allerlei radicalere Palestijnse
groepen, en het was vele malen
het toneel van aanslagen op Israë-
lische staatsburgers. Niet voor
niets heeft Shamir in de aanloop
van het vredesproces een voorstel
van de Sovjets om het bilaterale

overleg op Cyprus te houden van
de hand gewezen.

DOOR RUNA HELLINGA Minstens 40.000 reservisten gedeserteerd uit federaal leger

Meeste Serviërs willen wel
oorlog, maar niet in dienst

BELGRADO - Zvetko is weg. Hij is, vertellen kennissen,
vertrokken richting Griekenland. Het was dat ofwachten op
zijn oproep om op te draven als reservist en te vechten aan
het front in Slavonië. Maanden geleden heeft de vroegere fi-
losofie-student al gezegd dat hij weg zou gaan als het zover
was. Zvetko is Serviër, maar geen nationalist. Hij verfoeit de
oorlog en de ideologie erachter.
Hij is niet de enige die de afgelo-
pen maanden is verdwenen. Vol-
gens inofficiële, maar van het
Joegoslavische leger zelf afkom-
stige cijfers zijn er tot nu toe min-
stens 40.000 reservisten gedeser-
teerd. Sommigen gaan naar het
buitenland. Anderen doen het

simpeler. Ze mijden hun eigen
woning en daarmee ook de inci-
dentele razzia's die de militaire
politie organiseert.

Maar principiële deserteurs zoals
Zvetko zijn er maar weinigen.
„Het is ongelooflijk hoe dubbel- hartig veel mensen zijn", zegt een

buitenlandse diplomaat, „Ik krijg
hier ouders die van onderdanig-
heid over de vloer kruipen, alleen
maar om te bereiken dat hun
dienstplichtige zoon een studie-
beurs in het buitenland krijgt."
„En zodra die jongen over de
grens is, hoor je diezelfde mensen
weer de meest nationalistische
taaluitslaan. Dan moet Servië ver-
dedigd worden tegen het Kroati-
sche fascisme en dan moeten de
kinderen van andere ouders wel
naar het front. En dat hun zoon
daar niet aan mee kan doen, dat
die toevallig in het buitenlandzit,
daarkan hij toch niets aan doen?"

_ Óf '" De verschrikkingen va „$
oorlog - zoals de zV) $ ■bombardementen op
Kroatische havenstad v- .
brovnik - zetten veel Se |
sche reservisten aan f ,
desertie. Toch zijn er ona.
hen slechts weinig Prl^l I
piële dienstweigeraars, v ,
inwoners van Servië st . j
namelijk op het standV ;j
dat Jmn land verded^,
moet worden tegen
Kroatisch fascisme'. t)

_
Archie»01

Landverraders
In een klein parkje naast het
ambtspaleis van de Servische pre-
sident Milosevic komen iedere
dag een kleine honderd mensen
bijeen. In het licht van honderden
kerkkaarsen houden ze een
avondlijke wake voor alle geval-
len soldaten. Ze protesteren tegen
de oorlog en roepen mannen op
om dienst te weigeren. Het is het
kloppend hart van de Servische
vredesbeweging, klein, maar vast-
besloten.
Onverschilligheid is de vriende-
lijkste reactie die de vredesacti-
visten van voorbijgangers krijgen.
Agressie is heel gewoon. „Dat we
voor landverraders worden uitge-
maakt, is heel normaal", zegt
Obrad Savic, docent filosofie en
vredesactivist.
Collegebanken in de universiteit
zijn dit semester leger dan vorig
jaar, omdat de jongens naar het
front zijn gestuurd. „De militaire
politie is zelfs een paar keer op de
universiteit geweest om jongens
te arresteren die niet waren ko-
men opdagen", aldus Savic,
„maar geenvan mijn collega's had
de moed om daartegen te protes-
teren."

Hij bevestigt dat er geen enkele
samenwerking bestaat tussen de
vredesactivisten en de dienstwei-
geraars. Slechts weinig mannen
die niet in dienst willen, spreken
zich openlijk tegen de oorlog zelf
uit. De meeste dienstweigeraars
verschuilen zich achter de kritiek
dat het leger slecht is georgani-
seerd en dat reservisten slecht
worden behandeld.
„Een paar dagen geleden protes-
teerden aan de andere kant op de
stoep van het parlement zon hon-
derd reservisten. Ze waren na 58
dagenvechten opverlof in Belgra-
do en hadden van hun comman-
dant gehoord dat ze na twee da-
gen weer naar het front moesten.
Dat pikten die jongens niet. Maar

toen we hen voorstelden geza-
menlijk te protesteren, wilden ze
daar niets van weten. Ze waren
bang dat ze ook van verraad be-
schuldigd zouden worden."

De agressie tegen de vredesbewe-
ging uit zich niet alleen in woor-
den. De bel van het kantoortje van
het Anti-Oorlogscentrum is met
een plakbandje provisorisch gere-
pareerd. Een oudere vrouw kijkt
wantrouwig doorhetraam voor ze
de deur opendoet. Als ze open-
doet, verontschuldigt ze zich,
maar je kunt nooit weten. Een
week geleden hebben zes mannen
met hamers het meubilair in het
kantoor kort en klein geslagen. In
dezelfde week zijn ook andere op-
positiebewegingen door geweld-
dadigenationalisten bezocht.
Haar buren zijn helemaal niet ge-
lukkig met het kantoortje dat ge-
vestigd is in haar eigen woning.
Ze zijn bang dat iemand een keer
een bom naar binnen zal gooien.
Zelf wil ze dat, gezien het groeien-

de repressieve klimaat, ook niet
meer uitsluiten. Per slot van reke-
ning heeft Seselj, de leider van de
extremistische Chetniks onlangs
op televisie gezegd dat vredesacti-
visten voor een militaire recht-
bank zouden moeten worden
gebracht, omdat ze defaitisme
verspreiden.

binnen/buitenland

DOOR AD BLOEMENDAAL Premier Shamir overweegt vervroegde verkiezingen om besluit te ontlopen

Vredesoverleg wat Israëli's
betreft dichtbij breekpunt

TEL AVIV - Zal premier
Jitschak Shamir vervroegde
verkiezingen uitschrijven
om aan de wurgende greep
van het vredesproces te ont-
snappen? Speculaties in die
richting beginnen wilde vor-
men aan te nemen.

Israëls grootste krant, Yediot
Acharonot, bracht gisteren breed
uitgemeten de voordelen die Sha-
mir uit zon stap zou kunnen put-
ten. Hij zou niet alleen geen be-
sluit hoeven te nemen over de
inhoud van het vredesproces,
maar hetzou hem ook een gemak-
kelijke uitweg opleveren uit een
nijpende begrotingskwestie, ver-
oorzaakt door financiële eisen van
de religieuze partijen. In de loop
van zijn politieke carrière heeft
Shamir zich trouwens ontwikkeld
tot een ware meester in het ver-
mijden van moeilijke beslissin-
gen.

; Bij terugkeer in Tel Aviv, na zijn
i rampzalig verlopen bezoek aan
'. Washington, antwoordde Shamir
* op de vraag of hij vervroegde ver-.. kiezingen overweegt: „Het ge-
I beurt soms in Israël dat verkiezin-
[ gen wat vroeger worden gehou-
'. den dan op de door de wet
; bepaalde datum." En deze keer?
> „We zullen zien hoe de zaken lo-
> pen."

' Minister van Politie Ronni Milo,
' die bij Shamirs persconferentie
' aanwezig was, vertelde later aan
/ journalisten: „De uitdrukkingen
', die Shamir bezigde over het ver-
ij vroegen van de verkiezingen
'. scheppen een opening voor een
i zorgvuldige bestudering van deze

mogelijkheid met religieuze part-
i ners." Vertegenwoordigers van de
; religieuze partijen zeiden gisteren
i dat ze al zijn benaderd door de Li-
', kud met het verzoek serieus na te
1 denken over vervroegde verkie-
! zingen.

" Premier Shamirwas
vorige week in
Washington op bezoek bij
president Bush. Zijnreis
naar de Verenigde
Staten wordt algemeen
beschouwd als een
debacle. Reden voor de
premier en diens
ministers om in het
vredesproces derol van
geslagen honden te
veinzen in dehoop de
Amerikanen tot
concessies te bewegen.

Complot
De ware reden achter Shamirs be-
zwaar tegen Washington is dat hij
en zijn regering steeds meer over-
tuigd zijn geraaktvan het bestaan
van een soort Amerikaans-Ara-

bisch complot. Het dagblad Ma'a-
riv schreef gisteren op gezag van
'bronnen in de Amerikaanse rege- I-
ring' dat president Bush niet al-
leen belang heeft bij voortgang in
het vredesproces 'langs door
Amerika uitgezette lijnen', maar
ook bij 'het verminderen van Is-
raëls invloed op de Amerikaanse
buitenlandse politiek en het te-
rugbrengen van Israël tot zijn na-
tuurlijke formaat, door zijn in-
vloed op de internationale ge-
meenschap te doen afnemen."
In zijn besprekingen met Baker
en Bush heeft Shamir de Ameri-
kanen ervan beschuldigd dat ze
met hun uitnodiging voor Was-
hington de Arabieren helpen bij
het uit de weg gaan van directe
onderhandelingen.
Dat laatste raakt de kern van de
zaak. Omdat Shamir weet dat hij
de Arabische kant in directe on-
derhandelingen over inhoudelijke

zaken als nederzettingen en ter "torium niets te bieden heeft, Pr'
beert hij tijd te rekken door p&
blemen te scheppen over <*
procedure. ledereen weet - en n
vredesoverleg tussen Israël
Egypte heeft het nog eens extro
duidelijk gemaakt - dat alleen 1»

tensieve Amerikaanse bemidd
ling, in combinatie met _oec*e,* nbij allepartijen, tot resultaten Ka
leiden. Israël eist niettemin du*
te besprekingen, omdat het heV
'neen' verkoopt aan de Arabier
dan aan de Amerikanen. j

Shamir heeft zich bereid getoon
aan het vredesoverleg deel te n
men, niet omdat hij gelooft a
Israël er direct voordeel bij nee J
maar omdat hij de Amerikane
niet wilde teleurstellen. Die steu
nen Israël immers jaarlijks i".
drie miljard dollar aan econom-
sche en militaire hulp. En net
Washington dat zich volgens i

raël garantzal moeten stellen v°
leningen ter waarde van tien m
jard dollar ten behoeve van
opvang van Russische immi_r
ten.

Flaneren
Het Anti-Oorlogscentrum organi-
seert onder meer spreekuren voor
reservisten die onder hun dienst
uit willenkomen. Het zijn meestal
moeders, vrouwen of zusters van
opgeroepen mannen die advies
komen vragen. Maar eigenlijk
heeft het centrum de mannen wei-
nig te bieden. „Er zijn geen legale
middelen om aan de dienst te ont-
komen. Het enige wat ze kunnen
doen, is zorgen dat ze niet gevon-
den worden, een ander adres zoe-
ken of het land verlaten."
Aan de oppervlakte heeft de oor-
log Belgrado nog steeds niet be-

roerd. De winkels zijn vol, on-
danks de economischeboycot van
Europa. Sommige produkten zijn
misschien wat minder makkelijk
te krijgen dan vroeger, maar aan
voedsel is nog steeds geen gebrek.
En de rijen voor de benzinepom-
pen zijn op het moment zelfs kor-
ter dan enkele weken geleden.
Zelfs diesel is weer beperkt ver-
krijgbaar. In noodgevallen wend
je je tot één van de slimme zwart-
handelaars die diesel per hele
tankwagen tegelijk uit Grieken-
land halen om de schaarse brand-
stof tegen de drievoudige prijs te
slijten op parkeerplaatsen waar
veel vrachtauto's komen.
Maar ook de bewoners van Bel-
grado zijn niet meer in staat de
oorlog uit hun dagelijkse leven
weg te drukken. In het centrum
van de stad flaneren 's avonds ge-
wapende Servische vrijwilligers
in camouflagepak met hun meis-
jes op de straat. De winkelrekken
hangen vol met legergroene
truien en gewatteerde militaire

f,
jassen. Ze zijn te vinden op de »
deling sportartikelen, naast ,■

trainingspakken. Op dezelfde *"deling verkopen ze ook 'JMn^jg
messen', vervaarlijk uitzien
steekwapens met een lemmet va*
een centimeter of twintig.

Afgelopen zondag werd de st ;
opgeschrikt door machinegewe
salvo's. Het was de Belgrado w
de die terugkeerde uit Vukov
De organisatie, goeddeels &, e
vormd door supporters van
voetbalclub Rode Ster België .
kwam in de hoofdstad de val v ■Vukovar vieren. Niemand duri
de dronken vechtersbazen .
strobreed in de weg te lege jj
toen ze hun vreugde botviefd .
op wat bouwwerken in de sj^
Het zijn immers Servische held
„Valt het je niet op", vraagt e
studente, „hoeveel mannen in e
mouflagepakken lopen? Het is ,
grote mode op het moment. Da
vallen meisjes op."

Leningen
In Washington is Shamir nog cc
goed duidelyk gemaakt dat de %
ranties niet zullen afkomen
vooruitgang in het vredespro.- dat wil zeggen inhoudeiiJ
vooruitgang - uitblijft. Inhouo
lijke vooruitgang hangt on
meer af van Israëlische bere
heid om tenminste te Pra*enjrfe-
basis van de formule 'gf° fatbied voor vrede. Dat is iets
Shamir om ideologische re"e'j us
niet kan en wil beloven. En a
moet hij langzamerhand de %.
volgtrekking hebben gemaakt a
hij de tien miljard, of in iecier,r0g
val het grootste deel daarvan, n
dan ook kan vergeten.

Binnen niet al te lange tijd - "J _
zegt eind december in Moskou
moet ook het multilaterale ov
leg van start gaan. De Amer' .
nen zijn bezig die bijeenko»-
groot op te zetten. Een soort m .
nationale conferentie dus, en
idee bevalt Israël helemaal nie "Shamir berekent dezer dagen V 7
kansen. Niemand hoeft vreere.
op te kijken als de IsraëlischeP .
mier tot de conclusie komt
vervroegde verkiezingen "
minder ellende zullen bezoï&
dan serieuze vredesonderhan
lingen.
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WÊÊ ._.

Jfe werkt de hele dag, dus 's-avonds heb jebehoefte aan wat
ontspanning. En die zoek ik met andere mensen op een terras,

in een leuk café ofbijvoorbeeld in de schouwburg. Die moetje dan
wél bij de hand hebben, maar de woonmogelijkheden midden in

de stad liggen nu eenmaal niet voor het oprapen. Laat ik nou
midden in het centrum van Heerlen vinden wat ik zocht!

Een koopappartement, knus, gezellig en midden
tussen de mensen. Ideaal!

Ik vond wat ik zocht in
OPEN HUIS -^^&- Voor inlichtingen:

Dautzenbergstraat 18" /_______\_\\\__Tffil _^_^ Stienstra makelaardij b.v.

| van 14.00tot 18.00uur wj lIJWwWMvSm) 6411 BW Heerlen
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Vergoeding
In het nieuwe systeem kunnen de
banken munten storten en afhalen
bij de Nederlandsche Bank, terwijl
burgers en bedrijven bij de banken
terecht kunnen voor het inwisselen
van munten. De centrale bank ver-
vult een coördinerende rol en
draagt zorg voor de kwaliteitsbewa-
king; zij krijgt daarvoor van het
ministerie van financiën een ver-
goeding van f4,5 miljoen op jaarba-
sis in de periode 1993/97.

Siemens en
Skoda samen

se^ ~DeDuitse multinational
1 ' nens zal in een joint-venture sa-
'Wt .*an werken met Skoda, de

" _<nt
e Tsjechoslowaakse produ-

C(nt,
Vioor onderdelen van energie-_._ " Skoda Püsen en Skoda

i igionf'twee bedrijfstakken van het
ein i industriële concern in Tsje-

''^on_Wakije ' tekenden maandag-
' .__.

met Siemens een overeen-; «st met een waarde van 170
I * .nr e. doUar- Siemens krijgt hier-. V:n ei ,ederde van de aandelen,'Ui p^,koda Energo in handen; Sko-

' re ten en Skoda Praaë verdelen

Distributie
De distributie van muntgeld loopt
op het ogenblik via ongeveer 600'
postkantoren en de Nederlandsche
Bank. De uitgaven op de begroting
van 'financiën' zijn gestegenvan f 9
miljoen in 1981 tot naar schatting
f 20 miljoen over 1991. Het ministe-
rie wijt die stijging onder meer aan
het ontbreken van een 'prikkel tot
kostenbeheersing' bij de afnemers.

Bayer beperkt daling winst
?VERKUSEN - Het Duitse che-v»^uncern Bayer heeft de winst

<_.a ;ie*astingen in de eerste negen
e_.t en van het Jaar metvier pro-
rr" 1, 21en afnemen tot 2,64 miljard
J_r dezelfde periode van vorig
til„2Verd een nettowinst voor belas-
ter 1 geboekt van 2,75 miljard
cw .De omzet nam met 3,1 pro-
v.ot 1 tot 35>52 milJard mark,

__n_f!i door de overneming van de
CSM Polvsar> het bedrijf waar

lvorig jaartevergeefs op aasde.er heeft het in de verslagperiode

beduidend beter gedaan dan de
concurrenten Hoechst en BASF.
Vooral bij de medicijnenproduktie
en in delen van de landbouwchemi-
caliën gaat het goed met Bayer, al-
dus Strenger. Het concern zal de
komende jaren zijn aandacht dan
ook concentreren op die sectoren.
De belangrijkste bezuinigingen ko-
men uit de vermindering van het
aantal werknemers. Eind septem-
ber werkten er nog 165.900 mensen
bij Bayer tegen 171.000 begin '91.

beurs

Vriendelijker
6'fec_> ?DAM ' De Amsterdamsev-ienril. ?urs hee# gisteren een
<_ vn_! yker gezicht laten zien dan
f*>nttr gMnde dag- °ver een breed

h_> n de aandelenkoersen
tUit_r,.ar_. cc de trend volgend vandse beurzen. De stem-
W ,t__ ex steeg van 89,3 naar een
Wam Punt van 90,1, maar het slot
tfeze" °P'89,7. De beurs verwacht
tka _rek niet veel meer van Ame-
Ha^nja ar de Dow Jones-index
sbot en nagenoeg onveranderd
silli_t " Waar de handel donderdag
Vng Da

1" verband met Thanksgi-

l,3,l onrSindex ging van 192>9 naare °mzet was ietsruimer dan
rvi^. f

ag- Er werd voor in totaal
r«n :^'4 miljoen aan waardepapie-
ViaarVg Amsterdam verhandeld,
Ög ouv * miljoen in aandelen._nd k . atlemarkt lag er prijshou-

Ko n £e. internationals was alleen
_nt v

lager. Er ging nu weer 70
.dere n koers af op f 143>40- De

6en r.= Waarden in de sector waren
l*ooHnar dubbeltjes beter.
Mst latCns zakte verder weg, maar
.rkpn t" op dag het verlies te be-«.ntüpLi *40 cent °P f 47'30- pro-
. sti_"e* waren bij de hoofdfondsen_lani -^en biJ °af en Vomac het

Wart. st" Volmac won twee
.f ?i _nop f 21.50 en Daf 70 cent

d» Ha„ ' DSM trok vooral later op
f 3.9 #, aan en sloot f 1,60 beter op
Uit na_ _?5S ginS Sphinx f 1,50voor-
fB4 5 f5O en De Telegraaf f 2 naar
Wr'.5Wavs voegde 30 cent aan deC \oe °P f 6,70. Pie Medical
0.f 5tWee dubbeltjes prijsgeven

"W*. de °Pt;iebeurs was de stem-lijnV. ndeUJk en de handel kalm.
<30n kende hier een omzet van
Ï000 £ptles en Hoogovens van
Wam totale omzet op de EOEam °P 30.000 contracten.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 42-20 42,70
ABN Amro A. inF. 79,40 79,30
AEGON 119,70 120,10
Ahold 81,20 81,20
Akzo 128,20 128,70
Alrenta 189,70 189,80
Amev 50,00 50,50
Bols 42,10 42,80
Borsumij W. 59,20 59,20
Bührm.Tet. 39,30 39,70
DAF 22,50 23,20
DordtPetr. 133,40 132,80
DSM 97,40 99,00
Elsevier 97,90 97,50
Fokker eert 26,20 26,30
Gist-Broc.c. 31,20 31,50
HCS Techn. 1,90 1,80
Heineken 157,70 157,30
Hoogovens 47,70 47,30
Hunter Dougl. 63,20 63,50
IntMüller 61,00 61,40
Int.Ned.Gr. 46,60 46,90
KLM 37,60 38,00
Kon.Ned.Pap. 43,60 44,10
Kon. Oüe 144,10 143,40
Nedlloyd 53,60 53,50
Océ 63,50 63,30
Pakhoed 44,40 44,90
Philips 33,20 33,30
Polygram 42,10 41,70
Robeco 94,20 94,50
Rodamco 59,00 58,40
Rolinco 94,80 95,00
Rorento 69,00 69,00
Stork VMF 42,40 42,70
Unilever 168,00 168,80
Ver.BezitVNU 72,60 73,30
Volmac Softw. 21,00 21,50
VOC 40,80 41,00
Wessanen 80,90 80,80
Wolters-Kluwer 61,80 61,70

Avondkoersen Amsterdam
KoaOlie 142,80-143,50(143,40)
Philips 33,30-33,40f(33,30)
Unilever 168,20-168,80(168,80)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 49,50 49,50
ABNAmroHld.prf. 5,80 5,84
ACF-Holding 31,00 31,40
Ahrend Gr.c 142,50 142,50
Asd Opt.Tr. 9.00 9,20
Asd Rubber 3,30 3,40
AntVerft. 430,00
AtagHoldc 113,30 113,00
Athlon Groep 41,30 41,20
Athlon Groepnr.c 41,00 40,00 a
Aut.lnd.R'dam 87,00 88,00
BAM Groep 84,00 84,00
Batenburg 116,00 116,00
Beers 110,00 111,00
Begemann 129,50 130,00

Belindo 346,00 346,00
Berkel'sP. 1,21 1,20 "Blydenst.-Will. 34,00 34,00
BoerDe, Kon. 204,00 204,00
BoerdeWinkelbedr. 80,20 80,50
Boskalis W. 20,60 21,70
Boskalis pr 22,70 23,80
Braat Beheer 33,00 32,50 bBreevast 8,60 8,70 bBurgman-H. 2900,00 2800,00aCalvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1075,00 1072,00
CinduIntern. 143,00 a 143,00aClaimindo 334,00 333,00Content Beheer 21,90 2190
Cred.LßN 31,10 31;10Crownv.G.c 140,00 140,50CSM 83,80 84,00CSMnrc 84,60 84 70
DAF eert 19,60 1930Delft Instrum. 23,90 24 00
Desseaux 38,00 3s!l0Dorp-Groep 41,00 4100
Draka Holding 23,50 23^50
Econosto 25,00 2500
EMBA 230,00 22000 a
Erikshold. 67,00 68,00
Flexovit Int. 65,20 65,10
Frans Maasc. 78,00 77,50
Gamma Holding 95,50 96,00
Gammapref ' 5,70 5,50
Getronics 28,50 28,50
Geveke 38,70 38,90
Giessen-deN. 114,00 114,00
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso'sKon. 75,70 77,00
Grolsch 180,00 179,00
GTI-Holding 174,00 174,00
Hagemeyer 129,50 129,50
idemdiv'9l 128,00 127,00
HALTrustB 13,20 13,30
HALTrust Unit 13,30 13,20
H.B.G. 187,00 b 190,00 e
Heineken Hld. 141,00 141,00
Hoek'sMach. 225,50 225,20
Holl.SeaS. 0,48 0,47
HoU. Kloos 419,00 418,00
HoopEffbk. 7,20 7,30
HunterD.pr. 2,10 2,10
IHCCaland 57,50 57,50
Kas-Ass. 33,70 33,70
Kempen & Co 9,10 9,20
kondorwessels 32,50 32,50
KBB 72,70 72,40
Kon. Sphinx 48,50 51,00
Koppelpoort H. 405,00 405,00
Krasnapolsky 203,00 204,00
Landré&Gl. 47,50 47,50
Macintosh 39,50 40,20
MaxwellPetr.H. 116,00 112,50
Medicopharma 14,50
Moeara Enim 1190,00 1195,00
MEnimOß-cert 15500,00 15400,00
MoolenHold. 36,00 36,00
MulderBosk. 55,00
Multihouse 4,40 4,40
Mynbouwk.W. 363,50 363,50
Naeff 475,00 - I

NAGRON 49,50 49,50NIB 575,00 575,00
NBM-Amstelland 9.70 9.70NEDAP 376,00 376,00
NKFHolding 208,80 206,50Ned.Part.Mu 50,00 50,00Ned.Springst 7050,00
Norit 28,30 28,40
Nutriciagb 141,50 142,00
Nutricia vb 149,10 149,20N(jv.t.Cate 89,00 89,30OmniumEurope 9,00 a 8,50 aOrcoßankc. 70,90 7100OTRA 315,50 315^0Palthe 59,80 59,00aPirelli Tyre 23,10 23,10Polynorm 124,50 124,50 'Porcel. Fles 148,00 148,00
Randstad 38,50 38,50
Ravast 31,50 31,50
Reesink 65,00 65,00
Samas Groep 35,60 35,50
Sarakreek 15,50 15,50
Schuitema 1780,00 1750,00
Schuttersveld 51,00 50,50
Smit Intern. 47,50 45,50
Stßankiersc. 17,00 17,00
StadRotterdam c 39,30 d 39,60
TelegraafDe 82,00 84,00
TextielgrTwente 86,00 86,00
TulipComp. 19,30 19,40
Tw.KabelHold 123,00 122,50 ■'
Übbink 67,50 67,50
Union Fiets. 65,00 64,50
Un.D_.ch Group 4,00 4,00
Ver.Glas 425,00 430,00 f
Verto 35,80 35,00
VolkerStev. 60,50 61,00
Vredestein 14,50 14,40
VRG-Groep 39,70 40,00
WegenerTyl 236,80 236,00
WestlnvestFortr 17,30 17,30
West Inv.F. wb. 119,00 117,00
WoltersKluwer 247,00 245,00
Wyers 31,80 31,80
Beleggingsinstellingen
ABNAmroAandf. 75,50 75,00
ABNAmroAmericaF. 62,50 63,70
ABNAmroEur.F. 70,40 70,00
ABNAmroFar E.F. 54,30 54,40
ABN Amro L.F. 159,70 159,70
ABNAmroNeth.F. 79,10 79,10
ABNAmroObl. 170,50 170,50
Aegon AandX 32,00 32,20
Aegon sav.plus 5,00 b 5,00 bABN Beleg! 59,30 59,00
ALBEFO 50,60 50,40
AldollarßFs 26,00 26,10
Alg.Fondsenb. 225,00 224,00
AllianceFd 10,50 10,50
Amba 44,00 44,00
AmroN.Am.F. 61,40 61,60
Amvabel 73,90 73,90
AsianTigersFd 57,70 57,90
AsianSelFund 51,20 50,70
AustroHung.F. 4,00
Bemco Austr. 54,50 54,50

Bever Belegg. 3,35 3,35
CLNObl.Div.Fonds 105,20 105,40
CLNObLWaardef. 110,10 110,10
Delta Lloyd 40,00 40,00
DPAm.Gr.F. 32,00 32,00
Dp Energy.Res. 43,00
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMFrentefonds 64,80 64,80
Envir.Gr.Fnd 49,30 49,60
Esmeraldapart 33,90 33,80
Eur.Ass.Tr. 6,60 6,60
EMS.Gr.Fund 102,00 101,70
EGFlnvestm. 145,50 143,00
EMS.lnc.Fund 102,50 101,80
EMSOffsFund 100,40 99,60
EOEDuStInF. 297,00 295,00
EurGrFund 52,20 52,10
Euro SpainFd 7,00
FarEastSelFund 55^0 54,20
Gim Global 50,50 50,40
Groeigarant 1,56 1,57
Holland Fund 69,80 70,00
Holl.Eur.Fund 46,30 46,50
Holl.Obl.Fonds 125,60 125,90
HollPacF. 101,50 101,50
Innovest 84,70 85,00
Interbonds 529,00 527,00
Intereffektsoo 32,50 32,70
Intereffektwt 126,80 127,50
Investapart 69,20 69,40
ISHimal.F.s 7,40
JadeFonds 146,50 146,20
JapanFund 17,90 18,40
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F.$ 5,00
MeesObl.Div.Fonds 112,50 112,40
Mexico IncF. 21,50
MXInt.Vent. 8,00
Mondibel 75,10 75,10
Natßes.Fund 1220,00 1210,00
NedufoA 116,00 116,00
Nedufoß 115,00 115,00NMB Dutch Fund 42,00 41,80
NMBGeldmF 53,55 53,55
NMB GlobalF. 44,70 44,20
NMBOblig.F. 34,80 34,80
NMBRente F. 114,70 114,60
NMB VastGoed 38,10 38,20
New Asia Fund 6,00
NomuraWaiT_?und 1,10 1,10
Obam, Belegg. 232,20 232,20
OAMFRentef. 12,95 12,95
OrangeFund 19,90 19,90
Pac.Dimens. 80,10 80,10
Pac.Prop.Sec.f. 30,50 30,70
Pierson Rente 110,50 110,60
Postb.Belegg.f. 55,70 55,60
Postb.Vermogensgroei 53,00 53,00
Prosp.lntHigh.lnco- 3,90
me
RG Divirent 47,90 47,90
Rentalentßel. 144,20 144,10
RentotaalNV 34,40 34,40
RGFlorente 111,70 111,70
RG SP Groen 53,60 53,50
RG SP Blauw 50,00 49,90

RG SP Geel 46,80 46,60
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00
SchrodlntPropF 29,30 29,30
Sci/Tech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPacH. 222,00 218,00
TransEur.F. 75,80 77,50
Transpac.F.Yen 315,00 315,00
Uni-Invest 21,00 20,50
Unicolnv.F. 75,70 75,90
Unifonds 31,00 31,00
VWN 65,00 64,90
Vast Ned 109,50 109,50
VentureF.N. 10,00 10,00
VIBNV 63,10 63,20
VSBMix Fund 50,80 50,50
VSBRente F. 107,30 107,30
WBOInt. 66,70 66,70
Wereldhave NV 130,00 129,70
Yen ValueFund 82,30 82,10
ZOMFlorida F $ 46,50 46,50
Parallelmarkt
Alanheri 30,30 30,40
ABF 104,10 104,80
Berghuizer 46,70 46,70
Besouw Van c. 59,20 59,20
Biogrondßel. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 95,50
Comm.Obl.F.2 95,30
Comm.Obl.F.3 95,70
De Drie Electr. 12,40 12,40
DeltaLlVast 54,90 54,90
DeltaLLdlr 62,20 62,00
DeltaLlEcu 59,20 57,90
DeltaLlMix 58,10 59,20
Deltalißente 56,10 56,10
Dico Intern. 83,50 83,70
DOCdata 6,60 6,60
D.T.O.T 45,20 45,10
Ehco-KLMKI. 40,00 40,50
E&LBelegg.l 66,10 65,60
E&l_Belegg.2 71,90 71,60
E__LBelegg.3 104,90 104,90
E_.LBelegg.4 75,70 75,50
E&LKapßenteFonds 101,40 101,40
FreeßecSh. 29,00 2?,30
GaiaHedgel 106,90
GeldPap.c. 70,00 70,50
GermanCityE. 50,50 50,70
Gouda Vuurvc 80,20 79,80
Groenendijk 46,00 46,30
Grontmo 51,00 51,00
HCA Holding 44,80 45,00
Heivoet Holding 38,50 36,00a
Hes Beheer 39,10 39,50
HighLDevel. 17,00 17,00
Homburg eert 1,25f 1,20
Interview Eur. 3,40 3,50
Kühne+Heitz 42,10 43,00
LCIComp.Gr. 6,10 6,10
Melle 525,00 525,00
Nedcon Groep 38,10 38,20
Nedschroef 88,80 88,80
Neways Elec. 6,40 6,70
NewEur.HtlsDM 20,50 20,50
NewtronHold 2,60 2,70

PanPacific 10,50 10,50
PieMed. 5,20 5,00
SimacTech. 12,10 12,00
Sligroßeh. 46,10 46,10
VHS Onr. Goed 3,00 3,00
Vilenzo 37,80 37,50
Welna 236,00 237,00
Wereldhave 4,50
Weweler 38,30 38,20
Wall street

25/11 26/11
allied signal 38% 39
amer.brands 385/s 39_
amer.tel.tel 36Vz 36' A
amococorp 47% 47%
asarco mc. 21% 21%
bethl.steel 11% 11%
boeing co 44'/. 44' A
can.pacific 17%
chevron 67% 67%
chiquita 40% 40
chrysler 11_ 11%
citicorp 10% 10%
eons.edison 25'/_ 25%
digitequipm. 61% 64%
dupontnemours 44% 44V_
eastman kodak 45% 46%
exxon corp 58V. 58V.
ford motor 24% 24
gen.electric 65% 65%
gen.motors 30% 31V.
goodyear 49 48%
hewlett-pack. 48% 49%
intbus.mach. 95' A 97%
int.tel.tel. 53 Va 53%
kim airlines 20% 21
mcdonnell 73% 72%
merckco. 145 143Va
mobil oil 65 64%
penncentral 24% 24%
phüips 18% 18%
primerica 33% 34
royal dutch 79% 79%
searsroebuck 36Ve 36%
sfe-south.pac. 10% 10%
texaco mc. 59% 58
united techn. 47V. 47%
westinghouse 16 16%
whitman corp 12% 12%
woolworth 25% 25%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,720 1,840
austr.dollar "' 1,35 1,47
belg.frank (100) 5,30 5,60
canad.dollar 1,500 1,620
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,07 3,32
fmse mark(100) 40,00 42,50
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) . 13,75 15,45
jap.yen(10.000) 135,00 141,00
joeg.dm.t/m 100
noorsekroon (100) 27,15 29,65
oost.schill.(100) " 15,70 16,20

portescudoUOO) 1,17 1,35
spaanse pes. (100) 1,66 1,82turksepond (100) 0,0290 0,0435
zweedse kr. (100) 29,30 3180zwits.fr.(100) 123.75 128_5

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,79465-1,79715
antill.gulden 0,9880-1,0180
austr.dollar 1,4129-1,4229
belg.frank(loo) 5,4655-5,4705
canad.dollar 1,57875-1,58125
deensekroon (100) 28,960-29,010
duitsemark(100) 112,6550-112,7050
engelsepond 3,2120-3,2170
franse frank (100) 32,95543,005
grieksedr.(lOO) 0,9390-1,0390
hongk.dollar(100) 22,8750-23,1250
iersepond 3,0030-3,0130
ital.lire (10.000) 14,880-14,930
jap.yen(10.000) 139,655-139,755
nwzeeLdollar 1,0133-1,0233
noorse kroon (100) 28,595-28,645
oostenr.sch.(lOO) 16,0040-16,0140
saudiar.ryal(loo) 47,7750-48,0250
spaanse pes.(100) 1,7625-1,7725
surin.gulden 0,9860-1,0260
zweedsekr. (100) 30,745-30,795
zwits.frank(lOO) 126,850-126,900
e.e.u. 2,2900-2,2950

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 192,90 193,10
idexcl.kon.oUe 184,20 184,90
internationals 198,10 197,80
lokale ondernem. 188,90 189,70
idfinancieel 134,40 135,40
idniet-financ. 241,60 242,20
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 274,70 274,90
idexcl.kon.ohe 247,70 248,70
internationals 294,00 293,50
lokale ondernem. 253,50 254,50
idfinancieel 198,10 199,60
idniet-financ. 306,70 307,40

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 89,30 89,70
internation 84,30 84,40
lokaal 89,80 90,30
fin.instell 90,20 90,90
niet-financ 90,00 90,40
industrie 99,40 99,90
transp/opsl 98,00 98,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,890-21,490, vorige
20,830-21,430, bewerkt 23,090laten,vorige
23,030 laten.

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

Dow Jones

Industrie 2.916,15
+14,09

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk.

abnamro cjan 40,00 208 2,50 2,90
abnamro capr 42,50 241 1,60 1,90
abnamro cjul 42,50 150 1,80 2,10
abnamro c jul 45,00 187 0,80 1,00
abnamro cj93 37,50 140 5,80 6,30
abnamro cj93 40,00 136 3,90 4,20
aegn papr 120,00 2000 4,00 a 4,00
d/fl csep 190,00 210 6,00 6,50
coc c dcc 275,00 132 6,30 6,60
coc cdec 280,00 557 3,30 3,70 a
coc cdec 285,00 398 1,50 1,90
coc cdec 290,00 176 0,90 0,90 a
coc pdec 270,00 1063 1,50 a I,oob
coc pdec 275,00 603 2,70 2,10 a
coc pdec 280,00 828 4.50 4,20
coc pdec 285,00 209 8,00 7,20
coc pjan 280,00 143 6,00 5,40 a
coc pjan 285,00 779 9,00 8,00
hoog cjan 45,00 500 4,80 a 4,20
hoog pjan 45,00 247 1,00 1,40
hoog pjan 47,50 399 1,80 1,90
hoog pjan 50,00 205 3,30 3,70
kim cjan 40,00 174 1,00 1,50
kim capr 40,00 201 2,10 2,30
kim cjul 40,00 136 3,50 3,60
kim pjan 40,00 234 3,00 2,80
knp capr 47,50 395 1,90 1,80
knp papr 42,50 250 2,20 a 1,90
nedl pjan 55,00 239 2,90 3,20
phil cjan 32,50 862 2,00 2,00
phil cjan 35,00 132 0,80 0,80
phil cjan 40,00 269 0,20 a 0,10
phü capr 30,00 300 4,80 4,90
phil capr 35,00 953 1,90 1,90
phil capr 37,50 242 1,10 1,10
phil c 093 30,00 123 7,90 8,10
phil 'pjan 32,50 1067 1,00 0,70
phil papr 32.50 205 1,60 1,50
ohe cdec 150,00 170 0,70 0,70
ohe cjan 150,00 492 2,00 1,80
ohe cjan 160,00 162 0,40 0,40
ohe cokt 135,00 552 16,50 16,00
olie pjan 145,00 147 3,00 3,20 b
olie pjan 150,00 281 6,20 6,50 b
ohe pjul 150,00 200 8,50 b 9,00
tops cdec 550,00 198 3,50 4,50
tops pdec 540,00 261 5,20 4,40
tops pdec 550,00 138 11,00 9,40
unil cdec 170,00 341 2,20 a 2,80
unil pjan 160,00 126 I,loa 0,80

a .aten g _ieden . e.-di».
b bieden h=laten+ei _i».
c-ei-claim k^ gedaan, h
d- ex-dividend 1 = gedaan + g
e=gedaa_+bieden vk-slotkoers vorige dag
I=gedaan-.laten sk slotkoers gisteren

economie

EG-inflatie in
oktober gedaald

BRUSSEL (ANP) -De gemiddel-de inflatie in de Europese Ge-
meenschap is in de maand okto-
ber gezakt tot 4,4 procent. Dat
Mrjkt uit cüfers die de EG-com-
missie dinsdag in Brussel heeft
verschaft. In september lag de
inflatie nog op 4,6 procent. Het

van okto-ber is het laagste van de afgelo-pen 34 maanden.

De inflatie in ons landkwam vol-gens de EG-cijfers in oktoberooven het EG-gemiddelde uit.e lag op 4,5 procent. Een jaar

geleden was de Nederlandse in-
flatie nog maar 2,9 procent.
Denemarken doet het op 't ogen-
blik het best in de EG. Dat land
noteerde in oktober een inflatie
op jaarbasis van 1,8 procent.
Daarna komt België (2,2 pro-
cent), dan Luxemburg (2,4 pro-
cent) en vervolgens Frankrijk
(2,5 procent). Onder het EG-

gemiddeldezitten ook Duitsland
en lerland (beide met 3,5 pro-
cent) en het Verenigd Konink-
rijk (3,7 procent). Vooral dat laat-
ste land heeft een uitstekende
prestatie geleverd. Het wist in
een jaar tijd de inflatie terug te
brengen van 10,9 tot 3,7 procent.
Behalve Nederland zitten ook
Spanje (5,5 procent), Italië (6,2
procent) en Portugal (9,8 pro-
cent) boven het EG-gemiddelde.
Griekenland levert de slechtste
prestatie van alle EG-landen.
Daar lag de inflatie in oktober
(op jaarbasis) op 17,6 procent.

Topman Polly
Peck failliet

LONDEN - Asil Nadir, voorma-
lig bestuursvoorzitter van het
noodlijdende concern Polly
Peck, is failliet verklaard en
staat nu onder controle van een
curator. Dit heeft een advocaat
van Den norske Bank, een van
de schuldeisers, bekendge-
maakt.

De Turks-Cyprioot Nadir leidde
het conglomeraat Polly Peck.
Dat concern kwam in 1990 in fi-
nanciële moeilijkheden en moest
uitstel van betaling aanvragen..
De aandeelhouders en het Britse'

bureau voor fraudezaken be-
schuldigden Nadir van fraude en
valsheid in geschrifte. Na een
paar maanden in hechtenis tehebben gezeten, kwam Nadir op
borgtocht vrij, Sindsdien wordt
hij belaagd door diverse schul-
deiders, de bewindvoerders van
Polly-Peck en het fraudebureau.

Den norskeBank uit Noorwegen
en negen andere banken hadden
de rechtbank gevraagd de voor-
malige topman failliet te verkla-
ren. De advocaat van de bank
zegt dat Nadir ongeveer 90 mil-
joen pond (f 288 miljoen) schul-
dig is. Volgens de Britse wet
mag Nadir geen topfuncties
meer vervullen zonder toestem-
ming van de rechtbank.
De Turks-Cyprioot kan zijnborst
nat maken want vandaag moet
hij opnieuw naar de rechtbank
voor een civiele procedure.

Nieuwe regeling levert rijk een besparing van ’ 15 miljoen per jaar op

Munten wisselen gaat geld kosten
Van onze redactie economie

is HAAG - Muntgeld inwisselen gaat geld kosten, want er_e?_ n nieVlwe regeling opkomst voor de distributie van munt-
_k ?nw*sselen en afhalen van munten gebeurt nu nog voorkening van de overheid, maar er kan doelmatiger wordens Werkt als particulieren en het bedrijfsleven daar zelf de ver-

en de kosten voor dragen. Dat hebben de
dB iSter en de staatssecretaris van financiën gisteren deTwee-
lev mer in een brief laten weten. De nieuwe handelwijze

'ert het rijk-een besparing van f 15 miljoen per jaar op.
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nten al dan niet muntgeld te

_.
vfeAomt een overgangsregelingQe periode van 1 februari 1992

tot 1 januari 1993, waarin de mun-
tendienst wordt versoberd. Dat
houdt in datbij 300 postkantoren en
bij de NederlandscheBank ten laste
van hetrijk nog wel munten in gro-
tere hoeveelheden kunnen worden
aangeleverd en afgehaald, maar dat
sorteren, tellen en in rollen verpak-
ken van het geld niet meer onder de
dienstverleningvalt die de overheid
vergoedt.

Betere toekomst
voor industrie

DEN HAAG - De Nederlandse
industriële ondernemers zien de
nabije toekomst iets zonniger te-
gemoet. Hun oordeel over bedrij-
vigheid, orderontvangst en or-
derpositie verbeterde in oktober
weer. Er dient zich volgens het
CBS een trendmatige verbete-
ring aan. De bedrijvigheid ver-
toonde na de stijging van sep-
tember ook in oktober een
toename, terwijl op grond van
het seizoen geen verandering
van het niveau mocht worden
verwacht. De orderontvangst
steeg eveneens, zij het in lichte
mate, voor de tweede achtereen-
volgende maand. De orderposi-
tie bleefvrijwel gelyk.

munt

IBM
De top van 's werelds grootste
computerconcern IBM heeft
een bestuurswisseling onder-
gaan. Een van IBM's grootste
kanshebbers voor de post van
bestuursvoorzitter, vice-presi-
dent George Conrades, heef-
zijn functie als leider van IBM
in de Verenigde Staten op moe-
ten geven. Conrades mag zich
nu bezig gaan houden met mar-
keting, zo heeft IBM bekendge-
maakt.
Volgens analisten moest Con-
rades het veld ruimen wegens
de tegenvallende resultaten
van IBM in de Verenigde Sta-
ten.

Medicopharma
Het gist weer rondom de medi-
cijnengroothandel Medicop-
harma. De commissaris voor de
notering van de Amsterdamse
effectenbeurs heeft gisteroch-
tend een handelsverbod afge-
kondigd voor de aandelen en
converteerbare obligaties Me-
dicopharma. Het verbod geldt
voor twee dagen. De medede-
ling over de opschorting mist
de gebruikelijke toevoeging
dat de maatregel is genomen
„in verband met een te ver-
wachten bericht". Volgens de
beurs heeft de commissaris
„moverende redenen" voor de
maatregel. Ook beurshandela-
ren tasten volledig in het duis-
ter.

Onderhandelingen
bandenfabrikanten

verlopen traag
AMSTERDAM/HANNOVER - De
gesprekken tussen de Duitse ban-
denfabrikant Continental en de op
de Amsterdamse effectenbeurs ge-
noteerde Italiaanse Pirelli Tyre Hol-
ding over een samenwerkingsvorm
hebben vertraging opgelopen. Gis-
teren verklaarde een woordvoerster
van Pirelli dat er waarschijnlijk
„aan het eind van dit jaar" een ak-
koord tot stand komt, maar ze sloot
niet uit dat een overeenkomst pas
in het begin van 1992 kan worden
ondertekend.
Een woordvoerder van de Duitse
branchegenoot deelde onlangs mee
dat er mogelijk midden december
een akkoord over samenwerkingop
tafel zal liggen. Volgens een brief
aan de aandeelhouders verlopen de
gesprekken tussen de concurrenten
„in een goede atmosfeer". Er wordt
vooruitgang geboekt, zo laat de top
van van het concern weten. Hoe
groot de vooruitgang is en of er nu
gesproken wordt over een volledige
fusie of een los samenwerkingsver-
band, is niet bekend.
De onderhandelingen zijn al sinds
mei aan de gang. In juliverklaarde
president-commissaris van Pirelli,
Wisse Dekker (ex-bestuursvoorzit-
ter Philips) nog dat „in het najaar"
een resultaat moest zijn geboekt.
„Anders gaat het te lang duren."

De twee branchegiganten denkente
moeten samenwerken om de crisis
in de bandenindustrie te overleven.
Door de recessie in sommige lan-
den, waardoor de auto-industrie een
grote klap heeft gekregen, loopt de
afzet van banden terug. Daardoor
wordt de concurrentie sterker en
zakken de winstmarges. Vooral de
Noordamerikaanse bandenmarkt
moet een veer laten door de sterk
teruglopende autoverkopen. In Eu-
ropa echter kan de bandendivisie
van Continental winstcijfers laten
zien, zij het dat dehoogte „onbevre-
digend is".

Havenwerkers
Havenwerkers in Amsterdam
zullen niets merken van de
overheidsmaatregelen in de
Ziektewet. Ze krijgen bij ziekte
hunvolledige loon doorbetaald
en behoeven geen vakantieda-
gen in te leveren. In plaats
daarvan zullen in de nieuwe
cao afspraken worden gemaakt
over maatregelen om het ziek-
teverzuim terug te dringen. Dit
heeft J. Verroen, centrale on-
derhandelaar voor de Vervoers-
bond FNV in de havens, be-
kendgemaakt. Het principe-
akkoord in Amsterdam staat in
schril contrast tot de situatie in
de Rotterdanise haven. Daar
kondigden de werkgevers vori-
ge week aan dat zij willen dat
havenwerkers bij ziekte geld
en vrije tijd inleveren.

Galvano
De Capelse groothandel Mu-
nier wordt overgenomen door
Galvano Vastgoed uit Eindho-
ven., Munier is een groothandel
in sanitair, installatie-materia-
len en keukens. Het bedryf
heeft 31 medewerkers en be-
haalde vorig jaareen omzet van
14 miljoen gulden. Munier zal
onder eigen naam en door de
huidige leiding worden voort-
gezet. De verwerving van de
Capelse groothandel past in de
stategie van Galvano, die ge-
richt is op uitbreiding van de
activiteiten. Galvano Vastgoed
BV is de moedermaatschappij
van de gelijknamige Eindho-
vense groothandel. De onder-
neming heeft 180 medewerkers
en een omzet van bijna hon-
derd miljoen gulden.

Kettingen aan de man

" Nee, dit is geen sado-masochisme. De firma Keep Safe gebruikt deze etalagepop op een
stand op de Jaarbeurs om haar kettingen aan de man te brengen. In de Jaarbeurs in
Utrecht wordt deze week de Security-beurs gehouden.
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GRATIS PAKJE PETERS' JOEP SPECULAASAl5O GRAMBIJ 2PAKKEN JANLINDERS KOFFIE.
2pakken a 250 gram of 1 pak a 500 gram.

JanLinders cafeïne-vrijekoffie JanLinders Goudmerkkoffie rt2s JanLinders Goudmerkkoff ie
pak a 250 gram *£■" pak a 250 gram _£■" pak a 500 gram T"«



te smullen,
schoen te zetten.

Jan Linders tracteert u deze week alvast op Echte banketbakkers-speculaas, regelrecht
ets lekkers voor een heerlijk ochtendje. Een uit de Limburgse Peel en gemaakt volgens oud,

surprise, waarvan zelfs Sinterklaas geheimfamilierecept. Met de beste en zuiverste
van znpaard zal stappen. ingrediënten.

Want bij één 500 grams-pak of twee 250 Een heerïijkkado, om van te smullen bij de
_ken van onze eigen JanLinders koffie koffie. En u hoeft niet eens uw schoen te zetten.

Stijgt unu de verrukkelijke, ovenverse speculaas Die kunt u dus gewoon aanhouden als u straks
ran Peters7 Joepkado. evenbij ons binnenloopt.

feg__ ti i _^Q{_ Van de slager:
mA GrOte FranSe blOemKOOl « I /D Verse Chili COn-Came (van donderdagt/m zaterdag) 1 kilo 11.50
I'^B 'Prince de Bretagne'per stuk nu _■__." Kip-champignon-ragoütschnitzel
LWht gebakken...5 soorten oververse broodjes, ± 10°&*1*Per stuk Nu 3 voor 495

voordelig. Nuéén guldenper verpakking. JL\LOIffiEE lamousin tartaartjes
--"""-"-^ LIMöIJSIN ±100 gramper stuk. Nu 3 voor 4.95

&?'* :jk Bayrische Ripchen verpakt per ±300 gr Perküo 10.98

verpakt per 10stuks ____tïiil.oo *%ff'^chte bolletjes, verpakt per 6 stuks _£o__ul.oo ,
grote puntjes, verpakt per 6 stuks 4£e_tu 1.00 Boeren-achterham I ' /02ijnenbollen, verpakt per 4 stuks _£9nu1.00 100 gram lA^mi JLft

V°lkorenpuntbroodjes, verpakt per 6 stuks _tó9__u 1.00 Hausmachervan onze slager 150 gram 1.50
J^rotekersenvlaai met Hele slagersleverworst 500 gram 1.99
Jïse slagroom ± 1220gram 12___tiu 11.50 WÈÈÉÈk»neelboerentarwe verpakt envoorgesneden 2J9- nu 1.79 Alléénbij JanLinders: Sïl^^^ït_&

z-'^Ëglg^" . bij aankoop van 12potjes __r»- .HHhP■■..■" ?S^^«___ss_. N% /_."__ 1 T W «llï_JS__
/? Olvant naar keuze, een lieve -*__jf*si Hf.£______ t__fi_2_i____S>^wggsww\ "I loveyou" knuffelpop öf MF

«n _,_■£ ;WÊ __ een miniatuur-vrachtauto Wiff WWrIt_t1. " ' _ j /** ___■ n__^^

Ns met notensmaak. 500 gram 7r5 _-nu vit l_^W ; 1«H1Mil JF
e*svan 't mes: ananaskaas 500 gram 9J5~ nu 8.75 jj|i__^^

Akties zijn geldigvan woensdag 27t/m zaterdag 30 november 1991.

'tAllerbestevoor 'nvriendelijke prijs
_r_. Musstraat51 B**! 1:Markt 1Beek enDonk:Heuvelplein 11 Belgen: Raadhuisstraat 17Blerick: Alberickstraat 15Boxmeer Kloostertuin 44 Brunssum: Wilhelminastraat 1 Cuijk: Molenstraat 43Deun*: Helmondseweg 65a Gcleen-Lindenheuvel: Ringovenstraat 3 Gennep:
j^flcenrum'De Duivenakker' Grave: Dr. Wierstraat 15Groesbeek: Burg. Ottenhofstraat 1 Grubbenvorst: Kloosteretraat 14 Heerlerheide: Ganzeweide 70_Van_e_traat Helden-Parmingen: Steenstraat 30Herkenbosch: Stationsweg 7 Horst: Kloosterhof 3d Ittervoort:Begoniastraat 12j*"rade:Marktstraat 51 Liessel:Hoofdstraat 75Linne: Maasbrachterweg23 MUI:Oranjeboomstraat 1 Nederweert:Lamberrushof 3 fty-Echt: Chatelamplem 13Roermond: O.L. Vrouweplem 1-7Roggel: Dorpsstraar 11Sevenum: Pastoor Vullinghsstraat 7Sittard: Industriestraat 19

Cueren: De Meer 21 Stein:Heerstraat Noord 144Susteren: Willibrordusstraat 1 Tegelen:Kerkstraat 2Tienray: Spoorstraat 18Velden:)an Vfetschurertsingel 1 Venlo:Zuidsingel 18 Venray: Stationsweg39 Wanroy:Dorpsstraat 25Weert:Maaspoort 52-54Wijchen:Touwslagersbaan39.

Pf§ ÜH matte gloeilampen AA
25/40/60/75 watt. WU
Per stuk 4__S-nu .X

Il 1 M Herschi
illrlsi^_ü\ sinas, pub ofcola. Oij

Literfles Qr99- nu O/
.r^^s&&^ssk*^sA T_pplcpt

_
_Êr^__3#^__33P*^ v^-ivt-i3Wtmlm bitterballen Ol 1I^^^SÉ doos met 16 stuks J Ja 15 gram 4r^_"nu .X .X
p_*f^l^a Honig bakmeel

Pak a 500 gram QQfe_^tt£S Honig cakemeel " \ir\
W&ÊWÊm pak a 500 gram __25-nu >/ V_J
SlSf^ Melkunie -*r_._I^H""|U3 magere vruchtenyoghurt 1UU
i^l^l.lij met perziken of aardbeien. \ yy

Wfe_*!_i Literpak _*49-nu ±»
gjgg& __Sgel XQ.fei^ 500 gram __të>~nu __/>/
I i M Campina volle

ÉiÉÉlè tIA chocolademelk 1 7Q
jffj | :Clj literfles 4_99-nu X»

|CSs|ïBb. Johma nlt ... "£_*. frisse zalmsalade (lvv

I|jgg3ggigl bakje a 200gram 259~mi J-L%

JanLinders
/*t\sr\!f lij worstebroodjes «lOvf._ -Sggsjjlj^l' j Ë \Jy

Ü^ÜSSS^ 4 stuks aBO gram -2r9B__u Z_/«
iKplpslL^ Soera Fancy Pink zalm

*r\r\

blika24ogram -2_s_-_u X*
l' ĉ_^ii::: iV:- V/d Meulen Melba toast

__ __
■_C»iw!__"s__*fe6_^K_iJm«»« 1111toa _£*Ji_ V_FV__
||||p I ] pak a 100 gram .X
<ffrwfr_it_iiiiiiÉ Iglo spinazie _..»._L^aM6"l^ .*. ri ïuf v ■ Tl)

Pak a 450 gram _r7-9-~nu X«
Ouwehand haringmarinade

f_l?_l_ö_%\ room of madeira. Cl .0Pot a 200 gram-2r99- Juy
Met gratis voedingswijzer. __■__"

I II 1 Amstelpds ~-._

MmMIÈL krat a24x 0,3 liter46_s9" /50tÊÊMIwMwi Met gratis moppenboekje Ig\
van de 'stamgasten

_
_Ly/«

.^llgiggigll Lemaitre Belgische
r> .SSF^t schilfer-truffels «1 95
ftaafiiMtoiMW dQOS 175 gram __!_/»
/^^sp^ Becel Light _
/<_è_^gyb<m 'iuy

y kuip a 500 gram %^r nu __faJ ♦

GerritHunink
|pP''^jP 1 rookworst 1 59
%Ü^^^Pl^ paka22sgram 4r__-"nu ._____"

s^S&»|3 CötedußoussillonVillage

■ #wfaËaSßk''■■■ t-.■■■■■■■-W^Hüi m I

-fles al liter _3.nu l>
Avontuurtje Gulpener An

_
lf__fff_Mw_ 5 verschillende soortenbier. f |yS

f«13llS-__jyH Ufl .liter _X »

rr^__^3l Libero luiers boy/girl
ffIÈBÊÊÊÊÊ keuze uit: midi-36 stuks, /98maxi-32 stuksof extra large I /
iMrlHi 26 stuks. Perpak4&9B-nu Xf "W^^7r.MM Bonzo
llllllJ_Öi«' krokante menubrokken fIQSrJBIHHf paka4kilol&B_-~ . \Jyu

__B__- _S_%_£^ Nu met gratiskalender. >X "
f\ H _____ Vernieuwd: ✓ __./.PR __LJ Ariël vloeibaar of fl3of^AM Dash vloeibaar IP

14__I_I ■ Vizir vloeibaar Vj /()i^Pl p^ k I>S1>S liter 9r29~ (SLji.iiia.iu4u. Nu met gratis doseersysteem __/"

Nieuw: Bonduelle Bonne
c. ??fp taffe' : Cuisine keuze uit: Arden- lAy
''___lÉ_ naise, Brabanconne en Zee-
S^B<iß_l landaise.Blikasooml. _9_~ li

<__«___£__ Doppinda's _.

liÉÏit^^^x^ grote baal a /
*P"^ 500 gram -_^B__u_iJ«

Smiths Crispy chips .
_ _m__ W _üï naturel, paprika ofcheese I
f-V§ö_- onion.Zaka2oogram-ir_r I ax
Ë^^lS! +25 gramgratis meerinhoud! X»

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

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

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - m de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

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

Personeel gevraagd
Limburgs Dagblad in Brunssum vraagt voor

NUTH EN HEERLERHEIDE
BEZORG(ST)ER

Verdiensten plm. ’ 200,- per maand met 'n uurtje werk per
dag. De werktijden zijn tussen 6 en 7 uur 's morgens.

Interesse? Bel voor meer info 045-256363.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Actomat BV
vraagt voor haar BP tankstation De Holz, Holzstraat 57

Kerkrade

Oproepkracht M/V
voor weekenden, feestdagen en vakantiedagen.

Min. leeftijd 18 jr.
Bent U geïnteresseerd? Bel dan dhr. L Maraite

Tel. 045-455090 vanaf 10.00 uur.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Met spoed gevr. part-time
TAXICHAUFFEURS dag-,
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. 045-252444
Porky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN voor Duits-
land. Hoog loon. Tel. 045-
-250930/250238.
Supermarkt vraagt voor di-
rect HULP m/v voor woens-
dag en zaterdag. Min. opl.
MAVO. Evt. studenten.
Hermens Voordeelmarkt,
Julianastr. 114, Hoensbroek
Voor afspr. of ml. s.v.p. eerst
bellen 045-222468.
HULP M/V gevr. voor groen-
tehandel (markth.) liefst met
ervaring plm 32 uur. Tev.
vragen wij voor de maand
dcc. hulp bij kertbomen ver-
koop. Groente- en fruitspe-
cialist Luc Ruiter & zonen.
Tel. 045-212002.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor 20 uur per week
(niet zwart). Soll. tel. 045-
-453308.
Mannequin vraagt privé
NAAISTER voor blouses en
jurken. Tel. 045-724063.
HULP in de huishouding ge-
vraagd, 1 ochtend p.week.
Tel. 045-463211.
Met SPOED gevraagd re-
klamebezorgers, min. Ift. 15
jr., Heerlerheide-centrum,
Rennemig, Vrieheide, Heer-
lerbaan, Bekkerveld, Mee-
zenbroek, Schaesberger-
veld. Tel. 045-257974.
OPPAS gevr. voor 1 kind
van 9 mnd. Tel. 045-223103
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144.
PART-TIMERS gevr. voor
de zat. in de AGF branche.
Tel. soll. tussen 16.00 en
17.00 uur 045-217420.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Sticht, zoekt enige MEDE-
WERKERS voor de buiten-
dienst (als bijverdienste) ook
studenten en WAÓ-ers.
Voor afspr. bellen vrijd. en
zat. van 17.00-19.00 u. 045-
-224987.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
045-214500. Na 13.00 uur:
04499-4479.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. spoed: WOON-
RUIMTE Geleen of omg.
Huur tot ’ 1.500,-, voor drs.
gezin. 046-751812 na 20 u.
HOSTESS zoekt kleine wo-
ning of appartement. Tel.
045-714007.

OG te huur
Te huur per 1-12 STUDIO,
100 mtr. van station Sittard,
’650,- excl. Tel. 046-
-514861 b.g.g. 04498-57991
APPARTEMENT te huur in
Sittard. Tel. 046-528486.
NIEUWENHAGEN te h.
kamer: wc, douche, kookgel.
eigen ingang. Tel. 045-
-317786 na 19.00 uur.
Heerlen te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT, woonk. keuken,
balkon, douche, 1 slpkr, ber-
ging. Inl. tel. 046-743275.

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

Kamers
Te h. gem. woon- slaap-
kamer met eigen keuken en
douche te LANDGRAAF.
Huur ’660,- -p.mnd. all-in.
Tel. 045-315674 na 18 uur
le-jaars student rechten
zoekt met spoed kamer in
MAASTRICHT, max. huur
’450,-. Tel. 045-718558.

Speelgoed
T.k.a. voor de verzamelaars
SOLIDO-PRESTIGO mode
auto's (metaal), div. model-
len p/s ’ 25,-. Inl. Dr. Calsstr
100, S.Berg-Landgraaf. Tel
045-318693.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.

en garantie. 045-231340.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Koelkast- en Diepvriesrepa-
ratie met garantie, geen
voorrijkosten. Jacques
TEBBEN koeltechniek Tel.
045-460471 na 19.00 uur
045-464782.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

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
Valkenburg - Houthem

Vroenhof 78 B
Op goede locatie vrijstaand woonhuis met geplaveide oprit
naar inpandige garage. Ruim terras met verlichting, kelder,
hetelucht verwarming, fraaie L-vorm. woonk. ca. 40 m2
met open haard, hal, toilet, keuken met app. 1e Verd.:
4 slpks., toilet, badk. met ligbad, bidet en vaste wastafel,
bergkasten. Het woonhuis is voorzien van div. rolluiken,
zonneschermen, dak- en spouwisolatie, fraaie plafonds.
Prijs ’ 255.000,- k.k. mcl. stoffering. Tel. 043-616215.

OPEN HUIS HEDEN 27 NOVEMBER
T/M ZATERDAG 30 NOVEMBER VAN 14.00 - 16.00 uur.

Maastricht, Residentie Abtshof
Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het centrum
In dit zeer luxe gebouw, dat nagenoeg voor bewoning ge-
reed is, zijn nog enkele appartementen te koop. Er is keuze
uit 6 verschillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een
max. vloeropp. van circa 125 m2. Lift, wintertuin, eigen af-
gesloten parkeerplaats. Prijzen van ’ 269.000,- v.o.n. tot

’ 354.000,- v.o.n. (mr. van uw eigen huis is bespreekbaar).
ADRES: Patersbaan 108, te Maastricht (bereikbaar vanaf
Calvariestraat of de Tongersestraat). 10089026.

INL.: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL. 043 - 25 29 33.

Kerkrade
Goed gesitueerd ruim tus-
sengel. sfeervol woonhuis

met binnenplaats, lnd.: beg.
gr. ruime hal, woonk.(4o m2)
eetkeuken, douche. Kelder.

Verd.: 4 kamers, toilet, vaste
trap naar zolderverd. alwaar

3 kamers. Cv.
Prijs ’ 105.000,-k.k.
LIVAC B.V.

Akerstraat Nrd.ll Brunssum
tel. 045-220550.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
LANDGRAAF, Troereberg
33, seniorenwoning met
voor en achtertuin. Gelijk-
vloers, woonk., keuken, toi-
let, badk. met ligbad, slaapk.
en berging. 1e etage: lo-
geerkamers. Huis verkeert
in prima staat, ’139.000,-
-k.k. Wijman & Partners,
045-728671.

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.
LANDGRAAF. Halfvrijst. op
woonerf gelegen goed on-
derh. woonhuis met 3 slpks
en zeer ruime garage, tuin
op zuiden. Inl.: Vijgen o.g.
Tel. 045-711617.
BOCHOLTZ, Heiweg 190,
vooroorlogs woonhuis met
o.a. 3 grote slaapkamers,
badk. m. ligbad en 2e toilet,
’lOO.OOO,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
HUIZEN te koop gevraagd.
Geen Makelaars kosten.
Vrijblijvend prijsopgave.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671
ZAKENADVERTENTIES op
LD-TV. Uitvoerige info
045-739380.

Reparaties

6372 XE, huisnr. 72.
_—__—.—^——_—— i

bouwmat/machmes
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 izonder 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

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ol
045-312709.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg en winterbeurt. Bel vrij-
blijvend 045-726366.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Electriciën nodig? Wasm. en
KOELKAST reparatie De
goedkoopste. 045-725595
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
U vindt Uw marmer- ol
TRAVETINVLOER dof ol
grauw, wij maken hem weer
mooi. Bel voor onlichtingen:
04950-43704.

Bedrijfswagens
AUTOTRANSPORTER te k.
Ford Cargo, bwj. '83 met lift-
back voor 2 auto's. Tel.
045-425858.
Te koop MERCEDES 207 D
bwj. '86 km.st. 147.000; Golf
Diesel bwj. '87 met banken
en ruiten, grijs kent. Steen-
koolstr. 1, Hoensbroek.
DAF 1500 Turbo, bwj. '82,
APK '92, gesloten laadbak,
vr.pr. ’ 12.500,-. Tel.
04492-2680.
Te koop Renault ESPACE
turbo diesel bwj. '86, APK 3-
92, grijs kent. 046-371548.

(Huisdieren
Te koop Brits korthaar
POESJES, met stamboom
en enting. Tel. 04498-53188
Te k. prachtige Schotse
COLLIE-PUPS (lassie) ing.
en ontw. Tel. 08866-3151.

Erk. Huw.-bureaus
Zoekt U een PARTNER? bel
dan nu Huwel. Rel. Buro.
"Ledo". Eerste halflaar geen
bemiddelingskosten. Tel.
046-374424 ook 's avonds
en in het weekend.

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

Geldzaken
Sparen via AMEV-SPAAR-
PLAN met ’ 1.000,- per jr. in
12 jaar ’20.400,- sparen.
Belastingvrij! Voor afspraak
bij u thuis 04498-57018
ZAKENADVERTENTIES op
LD-TV. Uitvoerige info
045-739380.

Transacties

Horeca Bureau
Nederland BV

Schinnen
Pension annex

appartementenverhuur
Ook zeer geschikt voor

andere doeleinden
Vr.prijs ’ 360.000,- k.k.

Heerlen
Friture met boyenwoning

goede omzet
goede lokatie

Vr.prijs ’ 275.000,- k.k.

Echt
Goedlopende café-disco

veel verenigingen aanwezig
goede omzet!

Vr.prijs inventaris

’ 30.000,-

Maaseik (B)
Tearoom annex grand-café

in zeer goede staat
vrij van brouwerij

goede lokatie
Koopprijs ’ 305.000,- k.k.

Event. ook te huur

Heerlerheide
Friture

goedlopend
goede lokatie

Vr.prijs inventaris

’ 70.000,-

Kerkrade
Friture met boyenwoning

zeer goede lokatie
goede staat v. onderhoud

hoge omzet
Vr.prijs ’ 245.000,- k.k.

Geleen
Croissanterie/lunchroom

A-1 lokatie

Maastricht
Videotheek annex

coffeeshop
hoge omzet

ook zeer geschikt als
winkelpand, opp. 74 m 2

Vr.prijs inventaris
’135.000,-

Tevens te koop:
HORECAMEUBELEN

FRITURE-INVENTARIS
Voor informatie

Horeca Bureau Ned. B.V.
Postbus 3051

6460 HB Kerkrade
Tel.: 045-427777
Fax:o4s-413521.

Ter overname aangeboden
GRILLROOM cq. shoarma/
cafetaria. Mooie inrichting,
goede ligging, pr.n.o.t.k. Tel.
045-729814/093211767431
Te k. gevr.: FRITURE, eet-
huis of cafetaria met pand in
't centrum van Sittard/Heer-
len/Geleen of Roermond. Br.
o.nr. B-9893 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Hobby/Doe het zelf

6121 HV, huisnr. 3.
BEHANGTAFEL 3 mtr.
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. DRAAIBANK met alle
denkb. toebeh. (80 st.) v.
metaal en hout, gemont. op
werkbank, nw.pr. ’ 14.500,-
-voor ’3.300,-. Tel. 045-
-315916 na 17.00 uur.

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.
Speciale Sinterklaas aan-
bieding. Nieuwe en gebruik-
te burostoelen 5 poots met
zwenkwielen. Nieuw: Rock-
type 295 van ’345,- voor

’ 190,-. Gebruikt: Ahrend
en Aspa stoelen vanaf
’5O,- per stuk. Verder nog
diverse soorten stoelen met
hoge korting. Geldig tot
7-12-'9l. ROCKMART, Kis-
sel 46 A, Heerlen. Tel.
045-723142
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nieuwe buro en directie
stoelen Rocktype 295 adv.
pr. ’345,- nu ’195,-;
Rocktype 4050 adv.pr.
’495,- nu ’295,-. Partij
zeer mooie directie stoelen
met hoge korting, tekentafel
stoelen adv.pr. ’ 395,- nu
’255,-. Conferentie stoelen
Rock 240 adv.pr. ’ 375,- nu
’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname
extra korting. ROCKMART,
Kissel 46 A, Heerlen, 045-
-723142

Landbouw en Veeteelt

6438 LA, huisnr. 32.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop gevraagd levende
SLACHTVARKENS voor
Export. Jetten Sittard. 046-
-517029 of 046-512938.

Gebr. FRUITTREKKERS:
Deutz 3.70 F, Holder A 60,
Renault R 80 en J.D.2345F.
J.Horsmans, Klimmen. Tel.
04405-2775.
Wat VERKOPEN? Adver-
teervia: 045-719966.

Autobedrijf
Jasper BV

Off. Peugeot dealer
Peugeot 205 1.4 Accent '89

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

Peugeot 205 XAD '87.88
Peugeot 205 1.4 XS '89 '90

Citroen BK 1.4 RE '88
Peugeot 205 1.6 GTi '90

Citroen BK 1.9 TRD '84-'B6
Peugeot 309 I.3GL prof '86

Ford Escort 1.6 CLD '87
Peugeot 309 1.6 GR '86-'BB

Ford Siërra 2.0 CL '89
Peugeot 309 1.4 XL '90

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 '88/'B9
Peugeot 405 I.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 '83-'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 213 '89
Talbot Solara 1.65X'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
WINDRAAK 29,

MUNSTERGELEEN.
TEL. 046-521944.

Ford GRANADA 2300 L,
bwj.'Bo, APK 10-6-92,
’1.250,-. Met trekh., en
zeer goede auto. Tel. 045-
-323178.
Te k. Ford CAPRI 1600, bwj.
'77, APK gek. tot 1-8-92, i.
z.g.st., 4 nwe. banden,

’ 1.000,-. Tel. 04498-56467
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
MAZDA 323 hatchback 1.3,
4-drs., nw. type bwj. '81,
APK 11-5-92, auto als nw.,
vr.pr. ’ 3.250,-. 045-426416
KADETT 13 Club '89; Kadett
12 LS '87; Kadett Sedan 1.3
LS '86; Kadett Caravan 1.3
LS '87; Corsa 13i GL '89;
Corsa 1.2 S '87; Corsa TR
1.3 '87; Kadett 1.2 N coupé
'77; Kadett 1.2 S '83; Ford
Escort 1.6 L '82; Fiat Panda
34 '85. Volvo 343 GL '79.
Automobielbedrijf Denne-
man Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’4.250,-. 045-323178
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’ 2.450,-. 045-323178
Te k. goudmet. Opel MAN-
TA 2.0 GTE, 4 nwe. banden,
met nwe. uitlaat, bwj. '83. In-
ruil andere Opel mogelijk.
Tel. 045-322565.
Tek. Opel KADETT 12 S HB
bwj.'B6, APK 11-92, i.z.g.st.
vr.pr. ’9.700,-. Tel. 045-
-443642.

LUCAR Kerkrade. Keuze uit
plm. 75 auto's. Let op onze
aanbiedingen 0.a.: Suzuki
Alto 2x '87.89 zilver

’ 6.750,-of ’ 197,-p/m; Fiat
Panda wit 2x '87; Fiat Uno
2x '87/'BB wit, zwart
’8.750,- of ’225,- p/m;
Nissan 100 NX '91 Cabrio;
Honda Civic '84/'B9 diverse
uitvoeringen v.a. ’ 5.750,-;
Nissan Sunny '85/'9O Sport-
coupé ’5.900,-; Ford Es-
cort 3x '82/'B5 v.a. ’ 3.750,-;
Alfa 33 zwart '86 ’7.750,-;
Mazda 323 3x '84.87 auto-
maat ’5.750,-; Nissan Mi-
cra autom., '86 zilver; VW
Golf 1300 CL '83/'B7 v.a.

’ 4.900,-; VW Golf GTS uitv
'88 zwart; Golf GTi '85 blauw
Ford Fiësta 1100 '86; Opel
Corsa '84 zwart ’6.250,-;
Opel Kadett 4x '84.90 v.a.
’4.900,-; Suzuki Jeep 2x
'87.89; Opel Rekord autom.
'84 ’4.250,-; Combi Opel
Kadett '88 5-drs; Ford Siërra
'88 Combi 5-drs; Ford Siërra
Combi '90; Peugeot 405 GR
Break type '90; Volvo 5x
440/460 Combi v.a.
’4.750,-; BMW 316 318i
320i5x v.a. ’ 6.750,-; BMW
735 autom. '88; VW Passat
5-drs '88 ’9.750,-; Audi 80
3x '88.90 zwart. Volledige
garantie, 6 maanden tot 2
jaar. Gratis APK en afleve-
ringsbeurt. Inkoop contant!
Directe financ. voor iede-
reen volgens Amerikaans
systeem! Lucar, Holzstr. 67,
Kerkrade. Tel. 045-456963.
Te k. mooie TAUNUS 16 L,
4-drs., APK 8-92, bwj. 10-
-'BO, ’ 1.400,-. 045-422610.. _..-■ : _"...:__.^^^ :_;_:*_____:
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Gebr. VOERDOSEERBAK-
KEN w.o. Holaras, Joskin en
Lucas. Nieuwe Strautman
doseerbakken met dubbel-
zaagsysteem. Nieuwe en
gebr. kuilvoersnijders. Gebr.
ploegen 2-3 en 4 schaar.
Gebr. tractoren Deutz DX
4.70 A, DX 4.50, IHC 956
XLA. J.Horsmans, Klimmen.
Tel. 04405-2775.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING in Heerlen
en Hoensbroek. Bijlessen in
alle vakken v.a. ’ 15,- per
uur, verzorgt door een erva-
ren team van docenten in
Heerlen en Maastricht. Inl.
E.C.H. 045-741102.

Auto's

Occasion Centrum 66
HET ADRES VOOR BETAALBARE AUTO'S

VW Golf GTi 16V
wart, extra's, schuifdak, Im-velgen 1990
Renault 19 TR 22.000 km 1989
Citroen Visa 14 TRS 1986
Dpel Ascona 1.6LS 4-drs. bruinmet 1984
Dpel Ascona 1.6 GL 5-drs. zilvermet 1984
Dpel Kadett 1.2LS wit 1987
Saab 9000 i 16V 5-drs. Odoardogrijs 1987
Saab 9000 CD autom. extra's cruisecontroll
metalliclak 1989
Saab 9000 Turbo 5-drs. Odoardogrijs extra's
schuifdak Im-velgen airco 1987
Saab9ooi 5-drs. extra's schuifdak 1988
Lancia Prisma 1.6blauw 1988
Lancia Prisma 1.6 goudmet 1986
Lancia Thema Turbo Stationcar zilvermet
Alcantara bekl. verstralers armleuningvoor 1988
VWKever Cabrio rood 1972
Lancia Dedra 2.0 iE zilvermet. Im-velgen
radio-cass. electr. zijspiegels 1991

Heerlerbaan 66 Heerlen
Tel. 045-428840.

AUDI 100 CC, autom., '87,
airco, ABS, schuifd. Prijs

’ 17.500,-. 04754-87566.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.

BMW 323 i, verlaagd, met
sportvelgen en nwe. banden
bwj. '84, als nieuw. Wilhel-
minastr. 146, Hoensbroek.
Tel. 045-215557.
Zeldzame BESTELEEND,
APK, goede motor, pr.

’ 550,-. Bwj.'Bo, tel.
045-218296

Koop en rij nu
betaal in 1992

Toyota Corolla automaat 1984 wit
Opel Kadett Caravan 1.6D1985 blauw
Nissan Micra 1.2S61988 rood
Nissan Sunny 1.7 D 1987 rood
Volkswagen Golf Memphis 1988 grijs
Citroen BK 1.4K91989 rood
Citroen BK 1.6TGi 1991 grijs
Citroen BK 14RE 1987 rood
Citroen BK 1.4RE 1986 wit
Citroen 8X1.4E 1985 rood
Citroen BK 1.9GT 1985 grijs
Citroen BK 1.6 1986 blauw
Citroen BK 1.7turbo D Break 1990 wit
Citroen CX 25 GTi turbo 2 1988 rood

Nog diverse auto's in de lagere prijsklasse.
Inruil, financiering, garantie

Van Leeuwen Citroen
Strijthaqenwea 129, Kerkrade, 045-453355.

■ - <J— — —J - — -
De hoogste prijs

Voor uw auto
045-232357 ook 's avonds.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te k. AUDI Coupé GT SS,
bwj. '81, i.z.g.st. ’5.250,-.
Tel. 045-316940.
Te k. Ford TRANSIT, bwj.
'82, gas, APK okt. '92, car-
ross/ techn 100%, kl. wit,
goede auto, vaste prijs
’3.500,-. Tel. 045-325819.
Opel KADETT coupé 1.3 S,
GT, kl. rood , model '86, in
nw. st., mr. mogelijk. Auto-
bedrijf Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.

GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.
Ink. alle merken auto's, be-
talen hoogste PRIJS. 045-
-416239 's zondags open.
Voordelige INRUILAUTO'S.
Mazda 626 '82 ’2.000,-;
Toyota Corolla '82,
’2.000,-; Mitsubishi Sapor-
ro '81 ’1.500,-; Galant '81
’2.500,-; Ford Capri 2300
'79 ’2.500,-; Mustang '80
’2.000,-; Escort I. schade
'81 ’2.500,-; Taunus '80
’500,-; BMW 316-323 i '78-
-'B3 va. ’1.000,-; 520 '80
’1.750,-; Mercedes 200 D
'79 ’3.000,-; Citroen GSA
Pallas '82 ’1.500,-; Visa
'83 ’2.750,-; VW Jetta '81
’2.750,-; Opel Manta '78
’750,-; Ascona aut. '78
’750,-. Trichterweg 109,
Brunssum.

OPEL Corsa 1.2STR Luxus
bwj. '85, schuifdak, nw. APK
046-372443.
Wij betalen ’5OO,- tot

’ 20.000,- ■ voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. FIAT 127 Van diesel,
bwj. '84, zeer zuinig, APK
'92. Tel. 045-718918.
Te k. PEUGEOT 505 STi,
'81, veel extra's, i.z.g.st.,
APK 8-92, pr. ’ 2.400,-.Tel.
045-210627 na 19.00 uur.
Te k. VOLVO 340 D, bwj. '85
zeer mooi. Herenweg 279,
Heerlen. Tel. 045-211651.
BMW 316, bwj. '77, LPG,
APK 5- '92, zeer mooi,
’900,-. 043-619155.
Opel RECORD 2300 diesel,
model '84, 4-drs., 1e lak, kl.
blauw, optimale conditie. Inr.
mogelijk. Autobedrijf Bosch-
ker, Heerlerweg 67, Voeren-
daal. Tel. 045-751605.
Stationcar RENAULT 21
Nevada TD, diesel, '89, kl.
zilver, in nw. st. Inruil moge-
lijk. Autobedrijf Boschker,
Heerlerweg 67, Voerendaal.
Tel. 045-751605.
Te koop voor liefhebber Fiat
RITMO Abbarth 130 TC,
bwj. '84, APK 9-7-92, veel
ace, auto is zeer snel, pr.

’ 8.750,-. Tel. 046-749170.
Autobedrijf Gebrs. DOMINI-
KOWSKI heeft steeds voor
U in voorraad plm. 40 topoc-
casions in de prijsklasse van

’ 1.000,- tot ’ 25.000,-.
Luxe auto's en stationcars,
benzine, diesel, LPG en au-
tomaat. Gebr. Dominikowski
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.

Opel Kadett Sedan 1.7
1e eig. ’19.750,-; M
GLD 5-drs. '88
’15.750,-; Kadett Cor»
1.6 i '85-'BB va. ’&?

Kadett, Cabrio '84-*
’6.500,-; Omega f
Combi '88-'B9 1e ef’19.750,-; Omega '■'2.0i’14.750,-; Ascona
veller '87 1e eig. ’10'
Manta 2.2 i excl
’9.750,-; Senator au .
'88 va. ’8.750,-; VW'
sat 1.8 CL '89 16
’24.750,-; Golf D Meff
'86-'B9 va. ’10.000,-.
1.3, 1.6 '86-'BB
’10.000,-; Golf aut. »
eig. ’12.500,-; Pas»
'84-'B6 va. ’7.000,-;.
I.Bi '88 1e eig. f" 7
Mercedes 190 E '87 V
’28.500,-; 240 TD <i
aut. '82 ’ 12.500,-;f ti'81 ’6.250,-; 320 iT0«
m. '89 ’34.500,-; "
520 i aut. 12-'BB 1c
’37.500,-; 520 i
’12.500,-; 525 E, 52"
va. ’ 8.750,-; 320 i
’15.000,-; 323 i '79-°'
’4.000,-; 316/ 318i£va. ’8.500,-; Ford v
2.0 i Dohc m. '90 }e
’21.500,-; Siërra G%
dan '85-'B9 va. f7J*Siërra Sedan '84-'»»
’7.500,-; Siërra Corf
'88 va. ’6.000,-;
2.0 GLi '86-'B9 .
’12.500,-; Scorpio 2.5
'87 ’ 13.500,-; Siërra
'86 1e eig. ’ 16.750,-, 'ta 1.1 L'Bs-'B7 va. ’':,
Escort '81-'BB va. ’2-';
Escort aut. '85 Z 9;*
Audi 80 S '88-'B9 lee'9
’21.000,-; 80 D
’21.000,-; 100 CS fva. ’6.000,-; Peugefw
GTi '89 1e eig. ’23-5

405 GR '89 lerri
’21.500,-; 405 GR
1.9 '89 1e eig. ’25?
205 '85-'BB va. fT,
Renault 19 GTR '89 IJ,
’18.750,-; 21 GTL 'S
eig. ’14.000,-; 11 G'^
’8.000,-; 25 V6auM
'86 1e eig. ’14.500,-,
GTS, GTX ,85-'B7J

’ 7.500,-; Citroen BK i»]
'88 1e eig. ’ 17.500,-, ü'

D '87 1e eig. ’13.500.-
-19 D Break '87 1« ]
’15.500,-; BK Palmar^J1e eig. ’ 14.000,-; »$ |
'88 va. ’5.000,-; CAJ
TRS '87-'BB va. ’1 1 (
Fiat Tipo '90 1_e |
’17.750,-; Panda F'^
1e eig. ’8.900,-; Uno3
'88 1e eig. ’ 10.750,-; E
Silver '87 1e eig. ’ /ul
Croma CHT '87 1«j ,1
’12.500,-; Alfa 75 1-&J
2.0 '86-'BB va. ’ 11w3
33 1.5 '84 ’6.000,-;. vl
440 GLT '89 1e e_-J
’21.500,-; 740 GLE, 2
'84-'BB va. ’ 7.500,-; J
GL Combi '87 ’ 24^340, 360 '83-'B7 J

’ 2.500,-. Tal van go^
inruilauto's. Direkte "Ja
mog. Han van 2
MAARTENSDIJK, Trl ,3
weg 109, Brunssum-
ooonon ..__________
Te k. CITROEN BK 140,)
drs., kl. rood, i.z.g.st-' ;
'86, APK 1-93, f 1*
Tel. 04498-52956.
DATSUN 120 V Fll, &T\
4-drs., nwe. APK, bW fl
in st.v.nw. ’ 1.750,--
-045-323178.

_____r
INKOOP goede auto's,jj
geld. Joosten, Scharne'
3, Maastricht 043: jjg4j_>
Met spoed te koop 9,
Jeeps, bestel-, pef^
wagens. TOPPRIJZc^
045-456963. __^

KADETT E 1.3 S, 7-'B6.Jextra's, kl. rood,

’ 12.000,-. Tel. 04450^
Opel KADETT bwj. '^model, 1.2 N, 4 nw. ba"
APK gekeurd, vasteJ’1.400,-. Tel. 0445frfi_%
Te k. RENAULT Hj5,
met gereviseerde riio'^jj;
nw. banden, pr. ’■>"Tel. 045-740041/7jljj__>j
RENAULT 11 GTL, bWJ-,,
nw. model, APK 18-1y
sunroof, 1e eig., a|s„%,
’3.650,-. Tei:o4s-3g3_lZ>i
RENAULT 5, bwj- 'BJ'Jmooi, APK '92, / 1J
Tel. 045-410750. -X
SKODA 105 S kl. rood;?
'85, km.st. 34.000, *7
trekh., nwe. banden, ie

fa-Tel'ofe^Zeer goede en gave °CA, zilvermet., APK v,sportvelg. en radio etc, j
liefhebber, bwj.'Bl, -
’ 4.250,-. Tel. 045-21829^
VW GOLF 1.6 CL noV- .
Beauty uitv., grijsmet-,
glas, 5-bak, 1e eig-, Ta
geh. nw., 76.000 $

’ 15.500,-. Tel. 045-4629^Tek. VWGOLFm. '80-. P^
zwart, nw. APK, nw. ia£'
pr. ’ 2.250, .045-72617^
VW GOLF 1300 bwj- i
APK 11-92, '*S
’2.650,-. Tel. 045-7261J>
VOLVO 240, leer, get- 9„
radio/cass., goed en p
trouwbaar, bwj.'B6, .
/J750:2Je1:_045f18250>
VOLVO 66 '78, m. ken»-,,
Volvo 66 (sloop). Tel.
253139, na 18.00 uur____^
Te koop gevraagd PEP .
NEN-AUTO'S en alleJJ
bedrijfsauto's. AutotSr
Loek Schaepkens te
men. Tel. 04405-2896 L__^

Te koop BMW 525i'89;
Escort 1.6 L'Bs; Ford tf
1.6 D '85; Ford Escort ]
Bravo '84; Ford Escort
GL 4-drs. '81; VW Pol°,tf
'85; Mini 25 1000 cc
Mazda 626 1.6 GLX Co»?
'83; Mazda 626 1.6 C°Tfc'81; Opel Ascona 1.6 LJ |
Peugeot 505 '85; Mitsuoy
Colt 1.3 '84; Citroen Axe',^
'85; Ford Taunus I°_,ff
Autohandel VERSPA^t
Locht 85, Kerkrade-W
Tel. 045-425858. ""

Voor Piccolo's
zie verder pagina 1"
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consument

Koken met
kaas in de
magnetron

°e magnetron is niet alleen
inschikt om snel iets op te
Warmen. Er kan veel lekkers
"fiee worden bereid, ook ge-
techten met kaas. Omdat de
Magnetron anders werkt dan

gewone oven zijn enkele
adviezen en regels van be-
lang.

* de magnetron wordt het
Joedsel van binnenuit verhit.
Jte microgolven dringen zon
£ cm het voedsel binnen en
brengen daar water- en vet-

in beweging. Die
*r .ving geeft warmte. Omdatde meeste ingrediënten 'nat'
Senoeg zyn van binnen, hoeft
Nauwelijks of geen water te
Worden toegevoegd. Daar-
door blijven smaak, vorm en
Weur beter behouden. Meer
smaak betekent ook dat min-
derzout nodig is.

Om maximaal profijt te heb-
ben van de microgolven is het
s^n te bevelen de ingrediën-
ten te rangschikken op bord
°f schaal: de stukken die het
eerst gaar zijn in het midden
'm stukken die meer tijd no-
dig hebben aan de buitenzij-
de. Hou er rekening mee dat
de verhitting ook buiten de
Magnetron nog even door-
Baat, laat daarom de schotelnog enkele minuten afgedekt
staan. Dit is het zogenaamde
Nagaren'.

Kaas is een goede smaakma-
ker in warme gerechten: ge-
raspt over de soep bijvoor-
beeld, gegratineerd over
Pasta's of blokjes in een stoof-
schotel. Ook in de magnetron
kan kaas worden uitgesmol-
Jen; gratineren gaat niet, want
de magnetron maakt, vanwe-
ge de verhitting van binnen,
6een bruine korstjes (en kan
dus ook geen broodjes of ap-
Pelflappen knapperig opwar-
men).

J° plaats van grof raspen of
blokjes is het beter de kaas
*_n te raspen. Gebruik dan
Uicht)belegen kaas. Maak
Plakjes zo dun mogelijk, met
dekaasschaaf bijvoorbeeld.

t>e beste resultaten bereikt u
door de schotel met kaas kort
°P hoog vermogen te verwar-
denin plaats van langop laag
Vermogen. Het is ook moge-
_k de kaas buiten de oven te

smelten, tijdens het 'nagaren'.
Zodra de schotel uit de oven
komt met geraspte kaas be-
strooien en meteen afdekken.
Voedsel dat met een saus er-
over in de magnetron wordt
doorgewarmd kunt u, als dat
Past bij de smaak, bestrooien
toet geraspte kaas. Dat voor-
komt uitdrogen, is mooi en
lekker.
toeer informatie en veel re-
cepten vindt u in 'Doe meer
toet de magnetron', een uitga-
ve van Het Nederlands Zui-
Velbureau, verkrijgbaar in de
boekhandel.

Onderzoek Consumentenbond in tien grote steden

Gevaarlijke situaties bij
chemokarren en -depots

Bij de depots voor klein chemisch afval (KCA) en chemo-
karren doen zich gevaarlijke situaties voor. Bij de depots
wordt veel gerookt, chemisch afval staat onbeheerd bui-
ten, opschriften op vaten ontbreken en kinderen worden
niet actief geweerd. Dit blijkt uit een onderzoek dat de
Consumentenbond heeft gedaan. De bond vindt, zo
schrijft zij in de Consumentengids van december, dat de
inzameling van klein chemisch afval professioneler moet
worden opgezet.

De onderzoekers van de Consu-
mentenbond bezochten het
hoofddepot voor klein chemisch
afval en een willekeurig inzamel-
punt in de tien grootste gemeen-
ten van ons land (alle buiten
Limburg). Daar letten ze vooral
op de veiligheid. Ze vonden het
onverantwoord dat er zoveel ge-
rookt wordt op plaatsen waar
zon groot aantal gevaarlijke stof-
fen bijeengebracht wordt.

Op een aantalplaatsen staan gro-
te stapels chemisch afval onbe-
heerd buiten. Zo is er bijvoor-
beeld bij een depot in Utrecht
alleen een bord waar op staat
waar het klein chemisch afval
neergezet kan worden. De oog-
douche, die verplicht is om in
geval van nood de ogen te kun-
nen uitspoelen, zat achter slot en

grendel en de eveneens verplich-
te brandblussers ontbraken.

Kinderen
Bij sommige halteplaatsen van
de chemokar zetten te vroege
klanten hun rommel vast neer
nog voor de wagen er is. Dat is
volgens de Consumentenbond
onverantwoord, temeer daar der-
gelijke halteplaatsen in dichtbe-
volkte wijken zijn waar veel
kinderen spelen. Soms wordt er
zelfs afval bij de halte neergezet
als de chemokar de hele dag of
de komende dagen niet eens
langs komt.
De inzameling in de tien onder-
zochte gemeenten verschilt
enorm wat betreft openingstij-
den en aantal depots. De Consu-
mentenbond noemt openingstij-

den buiten kantooruren van
groot belang. In Haarlem en Til-
burg is het mogelijk 's ochtends
vroeg al klein chemisch afval in
te leveren. In Haarlem verschijnt
de chemokar altijd buiten kan-
tooruren. In Amsterdam, En-
schede, Groningen, Rotterdam
en Utrecht is dat niet zo.
Eindhoven behaalde met de
KCA-inzameling in 1990 de beste
resultaten: ongeveer 1500 gram
per inwoner. Enschede kwam op
de tweede plaats met 874 gram.
Amsterdam kwam tot 300 gram,
hoewel die stad zeventien inza-
meldepots heeft.

Niet alle gemeenten hebben de-
zelfde definitie van KCA. Zo
gaan tL-buizen en spaarlampen
in Amsterdam gewoon in het
huisvuil, terwijl ze elders wel
apart moeten worden gehouden.
De Consumentenbond onder-
zocht ook de inzamelbakken die
mensen thuis hebben staan voor
het bewaren van KCA. Van de
acht onderzochte exemplaren
bleek er maar een goed te zijn.
Maar zelfs deze bak bevatte zwa-
re metalen. De meeste bakken
waren volgens de bond niet ge-
heel veilig ofbleken onpraktisch
in het gebruik.

Zalm binnen bereik
van groot publiek

Er doet zich op dit moment een
vreemde situatie voor in de vis-
sector. Enerzijds zien we dat
'eenvoudige' vissoorten zoals
schol en kabeljauw in prijs stij-
gen, en anderzijds dat een exclu-
sieve vis als zalm steeds aantrek-
kelijker wordt geprijsd. De
verhoging van de schol- en ka-
beljauw-prijzen is het gevolg van
de grote vraag en een niet toerei-
kend aanbod. Het grote aanbod
kweekzalm heeft geleid tot een
prijsdaling. De 'Koning der Vis-
sen' is hierdoor op weg uit de
exclusiviteitte treden.
Tot het begin van deze eeuw za-
ten de Nederlandse rivieren vol
met zalm. De zalm behoorde in
dietijd tot een van de allergoed-
koopste vissen. Dienstmeisjes
heten zelfs bij het aanvaarden
van een nieuwe betrekking con-
tractueel vastleggen dat zij niet
meer dan drie maal per week
zalm hoefden te eten. De water-
verontreiniging met name in de
jarenzestig en zeventig zorgde er
echter voor dat de zalm uit onze
rivieren verdween. Zalm werd
een schaars produkt.

" Het aanbod van
Noorse kweekzalm is op
het moment groot.

Noorse kweekzalm
Het duurde dan ook niet lang of
de zalm (we spreken hier puur
over wilde zalm) werd een deli-
catesse met een dusdanige hoge
prijs dat zij alleen voor deboven-
laag van de bevolking was weg-
gelegd. De astronomisch hoge

bedragen die voor dezalm moes-
ten worden neergeteld en de
goede resultaten met het kwe-
ken van forel waren aanleiding
voor de Noren zich begin jaren
zeventig te storten op de zalm-
teelt. Tien jaarwerd er geëxperi-
menteerd en niet zonder succes.
Begin jaren tachtig kwamen de
eerste gekweekte atlantische zal-
men op de markt. Een Noors
veevoederbedrijf bleek in staat
te zijn een droogvoer te ontwik-
kelen dat volledig voldeed aan
de voedingsbehoeften van de
zalm. Dit voer vormde de basis
voor het succes.

Kweekproces
Het beproefde kweekproces is
tot nu toe onveranderd gebleven
en verloopt als volgt. De, uit wil-
de zalmen gewonnen, bevruchte
eieren worden in speciale
kweekinstallaties tot larf ge-
bracht. Daarna wordt de jonge
zalm overgebracht naar inge-
nieuze zoetwatertanks, waar de
zalm tot het zogenaamde Smolt-
stadium verblijft. Bereikt de
zalm het Smolt-stadium, dan is
hij rijp voor zijn 'overplaatsing'
(vaak per helikopter) naar zee.
De 'zee' betekent afgezette delen
in het zoute water van de Noorse
fjorden. Hier groeit dezalm in al-
le rust op.

Net voor het bereiken van het
paaistadium wordt (Je vis gevan-

gen. Zijn gewicht ligt dan rond
de drie tot vier kilo.

De Noorse kweekzalm vond van
begin af aan gretig aftrek. De
kwaliteit bleek prima te zijn. De
aanvoer en prijs waren constant.
Het duurde dan ook niet lang of
landen die de kunst hadden af-
gekeken stortten zich op het
kweken van zalm. Schotland,
lerland, Shetland, Canada, Ja-
pan en Chili volgden het Noorse
voorbeeld. Met als gevolg: een
explosieve stijging van het aan-
bod. De laatste vier jaar is het
aanbod kweekzalm maar liefst
verviervoudigd. Gevolgen voor
de prijsontwikkeling bleven dan
ook niet uit. Moten van Noorse
zalmkosten op het momentrond
de 27 gulden per kilo.

Kentering
Op dit moment is de balans aan
het doorslaan. Het aanbod is gro-
ter dan de vraag. Een situatie
waar vooral de Noorse zalmkwe-
kerijen ernstig onder lijden. In
sommige gevallen wordt dezalm
tegen kostprijsniveau verkocht.
Ondertussen zijn in Noorwegen
diverse maatregelen genomen
die moeten leiden tot een duide-
lijke afname van de produktie.
In 1994 moet de produktie 30%
lager liggen. De verwachting is
dat met het terugdringen van de
produktie de pryzen over één è
twee jaarweer wat zullen stijgen.

Videogames bepalen bijna kwart van speelgoedomzet

De onstuitbare opmars
van de spelcomputer

DOOR DESIREÉ VAN OOYIK
Het videospel heeft speelgoed-
land veroverd. Na wat kortston-
dige vrijages met de jeugdin de
afgelopen jaren blijkt de spel-
computer thans een blijvertje.
Naar verwachting zal dit jaar ge-
middeld bijna een kwart van de
speelgoedaankopen aan video-
spellen en -apparatuur worden
uitgegeven, een record. Het is
vooral de jeugd tussen de tien en
twintig jaar_tie zich een spel-
computer aanschaft, zo blijkt uit
de jongste cijfers.

Voortgeschreden technologie
maakt van de 'handheld' spel-
computer dit jaar het december-
geschenk bij uitstek. Het aantal
spelletjes is dit jaar fors uitge-
breid. Verwacht wordt dat er
eind dit jaar in de bijna 2,3 mil-
joen Nederlandse huishoudens
met kinderen ongeveer 450.000
spelcomputers staan. Bij de
meeste is rekening gehouden
met uitbreidingsmogelijkheden
voor de toekomst. Ook komen in
toenemende maté accessoires op
de markt: draagtassen, zonne-
kapjes en aansluitkabels voor in
de auto.

De spelcomputer is in opvallend
korte tijd uitgetild boven vele
andere cadeaus, mede omdat de
prijzen ervan zijn gedaald. De
spelcomputer van Atari bijvoor-
beeld, de Lynx, vorig jaar voor
'bijna 500 gulden op de markt ge-
bracht, is in prijs gezakt tot 279
gulden. Tachtig gulden minder
kost de Nintendo Game Boy die
het zonder kleur moet stellen.
De Game Gear van Sega, wel in
kleur, kan men voor 349 gulden
in eigendom verwerven.

Per computer worden gemid-
deld 6 è 7 spellen door de consu-
ment gekocht. De eenvoudig
uitgevoerde Game Boy is de gro--
te rage. Verantwoordelijk daar-
voor zijn de spellen van Ninten-
do. Mario Bross, Turtles, Bat-
man, Ducktails, Bugs Bunny en
Robocop, het zijn bekende ka-
rakters die de jeugd aanspreken.
Veertig verschillende spellen
zijn er inmiddels voor de Game
Boy en vanaf januari komen
daar nog eens vier per maand by.
De jeugd tot 12 jaar kiest voor
leuke en zachte items; voor
oudere kinderen zijn de spelthe-
ma's harder, wordt er gevochten
en staat science-fictionmet mon-

sters en verschrikkingen in de
belangstelling.
Verantwoordelijk voor Ninten-
do's populariteit is zeker ook het
wekehjke televisiehoekje in het
RTL4-jeugdprogramma Tele-
kids, waarin informatie wordt
gegeven over spellen en waarin
kijkertjes met vragen terecht
kunnen. Bovendien is er een te-
lefonisch 'hulpnummer' voor
videospelers die geen gat meer
in hun spel zien. Vervelend voor
de consument is dat al deze spel-
len andere systemen hebben
zodat alleen spellen van de ge-
kochte spelcomputer kunnen
worden gespeeld.

# De grote
speelgoed-rage van

het moment is de
Nintendo.

Foto:
KLAUSTUMMERS

CDI
Met de overweldigende belang-
stelling voor spelcomputers
staan we nog maar aan het begin
van het tijdperk der videospel-
len. Voor ons Europeanen bete-
kent dat ondermeer dat Engels
spreken een must wordt, evenals
waarschijnlijk de aanschaf van
een tweede televisietoestel.
De videocomputer aangesloten
op televisie wordt de toekomst.
Eind volgend jaar zal naar ver-
wachting in 1 op de 6 gezinnen
zon computer staan. In Amerika
is dat 1 op 3, in Japan 1 op 2. Wie
zon aanschaf overweegt doet er
goed aan een zogenaamde 16
bits-computer te kopen. Daarin
zit de toekomst die CDI heet.

Eind dit jaarwordt uit het huwe-
lijk tussen Phüips en het Japan-
se concern Nintendo die CDl-
apparatuur, een compact-disc
met beeld, geboren. In het grote-
re geheugen van de 16 bits-com-
puter past de CDI software waar
tegen gesproken wordt en die er
voor zorgt dat de spelcomputer
antwoordt.

Geheel nieuw in elektronicaland

is de aandacht die de allerjong-
sten krijgen. Een minicomputer
met negen floppy-discs voor
vierjarigen, stereoradio en cas-
setterecorder voor peuters vanaf
drie en dansende figuurtjes die
reageren op baby-gebrabbel. Het
is slechts een klein deel van de
oogst aan kunstmatig verpakt in-
tellect voor de allerkleinsten.
Het gaat daarbij niet om een
kortstondige rage. Spelen is voor
een groot deel nadoen wat het
kind zyn ouders ziet doen. En
waar de computer bij de meeste
gezinnen al een bekend en veel
gebruikt meubelstuk is gewor-
den willen ook kleine kinderen
dat 'naspelen.

Nederland ligt overigens waar
het educatief electronisch speel-
goed betreft duidelijk achter bij
de Engels- en in mindere mate
bij de Franstalige landen. De re-
den hiervoor is simpel: ons taal-
gebied is dermate klein dat er
pas Nederlands sprekend speel-
goed wordt ontwikkeld nadat
men zeker is van succes.

In Amerika waar vrijwel al het
electronisch speelmateriaal van-
daan komt, kan al jaren worden
gesproken van een successtory.
In Engeland wordt een vijfde
deel van alle speelgoeduitgaven
:besteed aan elektronisch speel-
goed in de educatieve sfeer.

Onder de naam PC Pal is er in
Nederland voor drie tot zesjari-
gen nu deLittle Talking Scholar,
een sprekende computer met in-
steekkaarten die het kind prijst
of het aanmoedigt verder te
gaan. Voor baby's zijn er de dan-
sende Walt Disney-baby's van
Mattel die reageren op geluid.
Smart Start is een computertje
met werkboeken waarmee kin-
deren vanaf vijf jaar kunnen le-
ren rekenen.

In de muziek zit M^jor Morgan
diemet een typisch computerge-
luid een toonladder herbergt van
zeven noten, corresponderend
met de eerste zeven letters van
het alfabet. Kaarten met symbo-
len, cijfers enkleuren geven ver-
volgens hele liedjes aan. Voor
oudere kinderen is er Computer-
elektro van Jumbo, een aange-
paste versie waarbij actuele
kaarten met vragen niet slechts
kinderen maar ook hun ouders
watkunnen leren.

Gekissebis
rond smaak

scharrelvarken
De conclusie van
een onderzoek naar
de smaak van het
vlees van scharrel-
varkens is bij deDie-
renbescherming en
de stichting Interna-
tionale Scharrelvlees
Controle (ISC) in het
verkeerde keelsgat
geschoten.

Uit het onderzoek,
uitgevoerd door het
Instituut voor Vee-
teeltkundig Onder-
zoek (IVO) in Zeist,
bleek dat er geen
verschil in smaak
bestaat tussen gewo-
ne varkens en schar-
relvarkens. ISC en
Dierenbescherming

bestrijden die con-
clusie. Volgens hen
is er bij het gewraak-
te onderzoek geen
gebruik gemaakt
van scharrelvarkens
afkomstig van een
erkend scharrelbe-
dryf.
Een woordvoerster
van het IVO beves-
tigt dat, maar bena-
drukt dat het onder-
zoek goed is uitge-
voerd. De scharrel-
varkens zijn betrok-
ken van het proefsta-
tion voor de
varkenshouderij in
Raalte. De dieren
zijn echter wel groot-
gebracht volgens de
normen van de ISC

en dus als scharrel-
varkens te beschou-
wen, aldus de
woordvoerster.
Het IVO-onderzoek,
dat in maart is ge-
presenteerd, werd
uitgevoerd in op-
dracht van het pro-
duktschap voor Vee
en Vlees. De Dieren-
bescherming en ISC
vinden dat er alsnog
een objectief onder-
zoek moet komen
naar het verschil in
kwaliteit tussen
scharrelvarkens en
varkens uit de inten-
sieve veehouderij.

Het houden van
scharrelvarkens is
aan bepaalde nor-
men gebonden. Zo
zitten er ramen in de
stel, ligt er stro op de
vloer en is het voor
de varkens mogelijk
in de buitenlucht te
lopen. In deregulie-
re varkenshouderij
gelden deze normen
niet.

(ADVERTENTIE)
■

lI^GOED IDEE:
__■ ____ I __■ _i ____m # __iH__M-P-_-BHHMMBi^H M ,_____l_MMi

_____________ __■!__■ __*■■■ ' -:9 _^_____«______?^_

■__8:..*,,^w-_<______i______H .___.:;::.:■■*:>een doorlopend krediet
vandegkb

Naast de persoonlijke lening biedt de
Gemeentelijke Kredietbank u nog een andere
aantrekkelijke financiële dienstverlening:
het Doorlopend Krediet.

Eén van de grote voordelen van het
Doorlopend Krediet is het gemak. Alles wordt
vlot en automatisch geregeld. Daarnaast zijn
de rentetarieven aantrekkelijk bij de GKB.

Bü een bedrag van 25.000-
-bedraagtdep.».».*., __di_._rfj_fcl__

momenteel |____3 ______
Bij bedragen boven 25.000- KKï_]

Wilt u meer weten over deze plezie-
rige oplossing? Dat kan natuurlijk, kom maar
langs. Op werkdagen van 9.00-16.00 uur en
donderdagavondtot 18.00 uur.

U kunt ook even bellen voor nadere
informatie.

(_NK GOED VOOR UW LENING
V_-^h^ Gemeentelijke Kredietbank

Burg. van Grunsvenplein 4,
Postbus 103,6400AC Heerlen

L tel. 045-715211
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Auto's

KADETT '79 ’950,-; Dat-
sun '81 ’ 1.250,-; Ascona
79 ’950,-; Renault 14 '79
’1.250,-; Starlet '80
’1.250,-; Fiësta '79
’1.450,-; Kever '74
APK. Handelsweg 12, Sus-
teren. 04499-3398.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626 Se-
dan 2.0 GLX met stuurbekr.
'88; Mazda 626 coupé 2.0
GLX 12 V, 8-10-'B7 nw.
mod.; Mazda 626 Coupe 2.0
GLX '88 div. opties weinig
km; Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG '88; Mazda 626 HB 2.0
GLX met stuurbekr. 2x '88;
Mazda 626 HB 1.6 Limited
'85; Mazda 323 Sedan 1.3
LX '86; Mazda 323 Sedan
1.5 GLX '86; Mazda 323 Se-
dan 1.5 GLX 11-11-88;
Mazda 323 F coupé '90;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '87; Opel Corsa 4-drs
12S '85; Opel Kadett 1.2 S
'85.86; Opel Kadett 1.3 S
'86. 88; Ford Fiësta 1.4i'89;
Ford Escort 1.3 L '86; Ford
Escort 1.4 CL '89; Ford Siër-
ra 2.0 Laser '85; Ford Siërra
2.0 GL met LPG '86; Ford
Siërra 1.6 Laser LPG '85;
Honda Civic 1.3 L '86; Hon-
da Civic aut. '82.83; Lancia
VlO Touring '86; Mitsubishi
Colt 1.5 GLX '87; Nissan HB
1.5 GL '85; Peugeot 405 SRi
1.9 9-10-'B7; Peugeot 205
GR 1.6 aut. met stuurbekr.
schuifdak 6-11-'B7; Volvo
340 GL '88; VW Golf CL 1.6
'87 Diverse goedkope inruil-
auto's: Mazda 323 HB 1.3
autom. '81 ’3.950,-; Mazda
323 HB aut. '78 ’1.500,-;
Ford Capri 1.6 '79 ’3.500,-;
Hyundai Pony '82 ’2.750,-.
Eigen financiering APK keu-
ringsstation. Palemiger-
boord 401 Heerlen. Tel.
045-722451.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Ford Siërra
2.3 D GL '83; Opel Kadett
1.6 D '84; Toyota Corolla 1.8
GL diesel '85; Eend 2CV6
'84; VW Jetta diesel 4-drs.,
'81; Opel Kadett 5-drs. 12 S
'80; Toyota Tercel 1.3 KG
'84; Nissan Cherry 1.3 L 12-
-'B2; VW Golf GTi 5-bak
sportw. '82; Volvo 343 DLS
2.0 '81; Porsche 924 i. z.g.
st. '76; Volvo 343 GL autom.
'80; 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; Volvo 66 GL
'80 ’ 950,-. Inkoop, verkoop
financiering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 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.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063

Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
eig. ’ 18.750,-; Integra aut.
'87 1e eig. ’14.750,-; Ac-
cord 2.0 '87-'BB va.
’12.000,-; 929 2.0 i Coupé
'87 1e eig. ’ 15.500,-; Maz-
da 626 D Hatchback '88 1e
eig. ’17.500,-; 626 GLX
'86-'B9 1e eig. va. ’9.500,-;
626 2.0 Coupé '88 1e eig.

’ 19.000,-; 323 '85
’7.500,-; RX 7 '80

’ 7.750,-; Mitsubishi Colt
GLX '85 ’7.500,-; Nissan
Bluebird '88-'B9 1e eig. va.
’12.500,-; Bluebird 2.0
combi '85 ’8.750,-; Sunny
combi D '85 ’7.500,-;
Toyota Celica Liftback '85-
-'B7 va. ’8.500,-; Hyundai
Stellar, Pony '85 ’4.750,-;
Daihatsu Charade Turbo D
86 1e eig. ’8.500,-; Austin
Montego Fam '86 ’8.500,-;
Porsche 924 '84 ’21.500,-;
944 aut. '84 ’32.500,-. Tal
van goedkope inruilauto's.
Direkte financ. mog. Han
van SINT-MAARTENSDIJK
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
WETZELS Auto's "Gewoon
Apart". Mercedes 500 SEC
aut. '86; Mercedes 450 SL
aut. '80; Mercedes 200 TE
aut station '86; Mercedes
260 SE aut. '88; Mercedes
300 E aut. '86; Mercedes
230 CE aut. '88; Mercedes
190 E aut.'B7; Mercedes
190 E 5-bak '86; Mercedes
190 E 2.6 '86; Mercedes 19C
E '88; Mercedes 190 E '86:
Mercedes 280 SE '84; Volvc
740 Turbo interst. aut. '89
Volvo 740 GL station '88:
Volvo 340 GL '85; BMV.
730iaut. '87; Nissan 30i ZX
aut. '87; Ford Escort 1.4
Bravo '87/88; Ford Siërra
KR 4x4 '87; Jaguar 3.6 aut.
'84; Jeep Cherokee 2.5 Tur-
bo diesel '85; Audi 80 LS al-
le extra's '88. Industriestraal
35 Sittard. Tel. 046-510655.
FIAT Panda 45 S '83
’3.200,-; Mitsubishi Tredia
'83, LPG ’3.500,-; Opel
Kadett 1.2 N '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,-. Oude Landgraaf
101 Schaesberg-Landgraaf.
Tel. 045-311078.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
nw. model met veel extra's,
0.a.: verl., uitgeb., sunr.,
alarm, radio met comp. disk,
vaste prijs ’12.750,-. Inl.
045-229359.
PANDA 750 L, zwart, 4-'B6
1e eig. altijd binnen gestaan
55.000km, zeer zuinig 1e lak
pr. ’ 5.450,-. 045-273743
CORSA 12 S, wit, 1e eig,
70.000 km, 1e lak, bwj. '83,
pr. ’ 4.750,-. 045-273743
Opel KADETT 12 N te k.
bwj. eind '80, APK 5-92,
Tel. 045-419749
Koopje RENAULT 5 GTL,
bwj. '82, APK 26-11-92, pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-226773.
VW GOLF, '79, APK 8-92,

’ 1.250,-. Tel. 045-218925
Uw VERENIGINGSNIEUWS
op LD-TV. Bel voor info
045-739296/97.

Sloopauto's
■ ■ ' ' " " " i i "i»" ■■'

iimi;i;ii:ii_;;___....m.

6122 BH, huisnr. 13.
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A Koffer. Tel. 045-229045.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

\ Gebruikte en nieuwe
i ONDERDELEN van jonge
; schade-auto's, tevens ge-
i vraagd auto's met schade.
! Deumens, Haefland 20

Brunssum, 045-254482.

(Brom)fietsen
Te k. Puch MAXI, bwj. '90,
met sterwielen, als nieuw,
pr. ’ 900.-. Tel. 045-461930

Vakantie en Rekreatie

Caravan-import Feyts.
Vouw-wagens: ALPEN KREUZER

in drie kleuren vanaf ’ 5.020,- compleet.
Tour-caravans: BURSTNER-HOBBY-KNAUS
diverse aanbiedingen in overjarige caravans.

Voortenten: Bürstner, Brand, Gerjak, I sabella, Trio.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade, 04492-1860.

Voorlichtingsavond Indonesië
met grote video-projectie

Hartelijk welkom op wo. 27 nov. in Motel Heerlen.
Terworm 10 te Heerlen. Aanvang 20.00 uur.

Toegang gratis. Individuele groepsreizen naar Indonesië,
Thailand, Malesië. Maak nu kennis met RV/TC Indonesia

(lid SGR). Info 03404 - 51100.
Caravans/Kamperen

6374 HV, huisnr. 64.
Ook voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200

GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel.
045-739296/97.

men om de tuin

6471 GZ, huisnr. 37.
; 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

Wonen Totaal

6181 HV, huisnr. 5.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-: le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdams..
80a, Heerlen.

Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
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.

__ / —w _________
t/m 7 dcc. JIMÉHU

kans als iHHW^ tussen de

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

Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar
gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u
ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs

Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post... _. . . ..-'■ ■ ■ ■:■:■ ;
Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw

lil postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan.
Elke dag vindt u 10 postcode/huisnummer
combinaties uit uw eigen omgeving in het

Limburgs Dagblad.

:;:;:;:S:S:-""" X a^^. *^ __FA_' /w sp*"^ f \ / _f\ /_____

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; zaterdag

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.

f 045 - 739384
IJI 2. antwoord weet op een simpele vraag over de

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:

L imburgsD aflblad fCTl_____________i
De duidelijkekrant ■r~~___

_l__^^^-: :::::::::f^^^^__?^^^T___^^^>!__T^^^^??.

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

Te koop gevraagd

6114 HV, huisnr. 1.
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.

Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevr. KLEUREN-TV,
VHS-video, c.d.-speler,
bankstel, slaapk., eeth., an-
tiek, barok enz. 045-725595

Diversen

super
feestmaandaanbieding

Nu 10 % extra korting op alle
Karcher 595 hogedrukreinigersü

Profiteer nu, want deze aanbieding is geldig t/m 24 dcc.!!

|«£Ep ß v

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

6446 LA, huisnr. 1.
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
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.

SINT en Piet thuis ’25,-.
Tel. 045-321514.

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.
Te koop stalen LEGBORD-. STELLING 30, 40 en 70 cm; diep met 5 legborden, v.a.

i ’75,- p.mtr. Palletstelling in
staat van nieuw, 80 en 110

'cm diep, zeer interessante
prijs. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. 045-723142.

Ina Jager
Pianopedagoge en Dirigente

te Heerlerbaan
Start in januari met groepslessen algemene muzikale

vorming voor kinderen. Tel. 045-413520.

December-aanbieding:
leder keyboard v.a. ’ 775,-

GRATIS stroom-adaptor (’ 25,- tot ’ 49,-)
GRATIS hoofdtelefoon (’ 19,95)
GRATIS keyboardstatief (’ 79,-)

Yamaha keyboard ruim voorradig
5 JAAR VERTROUWDE STALMEIERGARANTIE

* SPAANSE GITAAR v.a. ’ 99,-
-* ELECTRISCHE GITAAR Strat. v.a. ’ 298,-

ROLAND SC 55 Soundmodule aansluitbaar op ieder
midi-keyboard ’_ 1.650,-

Gevr. ORKEST circa 2 pers.
voor de carnaval vrijdag,
zaterdag, zondag en maan-
dag. 045-424639 na 11 .OOu.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Computers
Van particulier te koop uit-
sluitend a contant. Apple
Macintosh Plus computer,
ca. 3 jr. oud, mcl. printer en
extern drive (zeer gebr.
vriendelijk, iedereen kan er-
mee overweg), ’ 3.795,-. Te
bevragen 045-715071.
Wie zoekt een handige Per-
sonal COMPUTER voor
werk, studie of hobby! Volle-
dig IBM-compatibel, 768 KB
FIAM-geheugen, snelle 8
Mhz-processor, twee disk-
drives, videokaart voor Her-
cules TTL en CGA, hi-res
monochr. monitor, prima
toetsenbord. Incl. program-
ma's (menusysteem tekst-
verwerker database spread-
sheet etc.) nu voor ’ 900,-!!
Tel. 04498-58389.

Gezocht m. spoed ZANGER
met erv. voor Hard-Rock
Band, ex-leden Action in DC
Tel. 045-416794

06-lijnen

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

Nonstop livesex
Heerlijk apart met een

meisje. Intiem, lekker en....
live! 06-320.370.55 (50 et)

Live hotelsex
Gratis sexgesprekken

06-320.330.71 (50 cpm)

SSS sexmeisjes
2222 2 handen vol! 60 cpm

06-320.320.22

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

Uve met mij bel 06-95.06

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)

Griekse sex
NIEUW Lisa doet 't, 50 cpm

06-320.325.55
* Sexlijn 10 *

De jongste...o6-320.320.10
Liefje... 06-320.321.10

Vriendin... 06-320.323.10
Call me 50 cpm

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

SM Limburg ....325.18
JackOff Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Pervers-329.16

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

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

Studenten-5ex...327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00
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 dingvoor 50 cpm
06-320.320.77

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

Sex op zn Grieks
Kies je prooi zelf. 50 cpm
06-320.327.17
Lesbi meisje

Klein en strak. De vrouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig
slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.

50 et p/m 06.320.330.92
Meisje in een witte

doorzichtige jas
zonder slipje eronder, ze

bukt 50 cm 06.320.330.93

EROX
Voor een livesex gesprek!

De Madam verbindt je door!
50 cpm 06.95.06

Prive-sex-kontakt, maak 'n
sex-afspraakje

met een lekker meisje of stel
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom wachten?
Zoek nu snel de vriend of

vriendin van je dromen. Bel
de afspreeklijn

06-320.320.33 - 50 et p/m

Dikke donkere vrouw.
Stroop jij m'n rok eens op
schat. Lekker he! 50ct p/m
06-320.323.46

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
Verschillende hete meisjes

zoeken een
sexafspraakje

06-320.330.43 (50 ct.p.m)
Direkt Snel Sexcontakt

sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 et.p/m)

Homo-jongens
hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330*88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
**porno dating**
06-320.321.44 (50 Ct. p/m)

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen

Altijd succes.
06-9.500 - 50 et p/m

bi-sex kontakt!.
Ook trio-sexkontact

06-320.325.01 (50 et. p/m)
Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertentie

06-320.325.80 (50 et. p/m)
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoek naar 'n
spannend slippertje. 50 cpm

06-9661
Sex voor twee

Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren

hete knullen.
06-320.330.90 (50 Ct.p/m)

**Bi-Sex Privé**
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m

Direkt kontakt
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze:
Partnerruil: 06-320.326.11
Triokontakt: 06-320.322.16

Bi-Sex:o6-95.70
Homo: 06-96.14 (50 et. p/m)

100 hete meisjes zoeken
sexkontakt

06-320.326.66 (50 Ct. p/m)
Zoek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 (50 Ct. p/m)

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,
van hete dames/meisjes.
06-320.328.00 (50 et.p/m)
Zoek jij een lekkere boy?

Home dating
06-320.330.95 - 50 et p/m
Tessa (18) is zon lekker

meisje
06-320.328.88 (50 et. p/m)

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-konta*;-
-06-320.320.92 - 50 et.

Ook voor partrgrr*,
Versier

een afspraakje? De «f
daar lukt het altijd

06-320.330.01 (50_ctj.
HomokontaW

Zoek jen hete jongen
06-320.330.18 (50_gU>
Sex kontaktlijn

Luister naar hete me®
die een lekkere jongen (
ken voor het vervullen"

hun hete sexwense^
06-320.329.88 (50_C_J>
***S.M. Privé!
De direkt apart kontak*

Strenge afspraken J
06-320.322.17 -jOJji^
bisex voor tw

direct apart met eefl
heet meisje of met &

lekkere jonger
06-320.330.87 -jgjl^

Wil je snel een priyé^J
Escortmeisje thuis (5° v\

06-320.325^
***Gay Privé*'

Jij wilt voor vanavond j
en discreet een opwijk
afspraakje regelen? Vo^Gay Privé, want daar \

direct apart, en alsj^Jj
een andere boy willlsPj

druk je op de nul.
06-320.322.75 - jOjgJrj

Scheur de kleren van m.
ik heb een hete bui! (W*

06-350.21tjJ]
Het is wel slikken voorT

knullen 1
06-320.327.01 -_50ji>

Buurvrouw
en haar hete buurjong6,,
06-320-28*01 -jOJI.

Sexkontaktej]
Duik in bed met zon n,

meid. Bel 06-95.1jj__>!
Angela belandt in e^

streng bordee'
06-320.330.51 50 ze

de vreemdste wense ■06-320.340.06JSOJE>
Nieuw in Nederland, **Telebordeel

Zoek je een vrouw of
om alles te doen wat

niet kan of man, bel *06-320.320.85 - jOjl^
Ja, ik wil

Telefoonsexmetjo"'
Of een hete latrelaWK,

06-320.324.96 -Jjgi^j
Tina, Joke, Susan, NaJ #
Peggy, Bea, Charta,
Sonja, Mickey, Dolly. .

Melinda, Antoinette_ t
Niets moet, alles nw |

06-9644
50cpm^_-^T

310 vrouwen]
vertellen eerst op deze

wie ze zijn en wat ze i -
allemaal lekker en oyj

dend vinden. Als ze aai
teld hebben geven zeJ

eigen geheime telet°"
nummer aan je do° j

06-340.310.10(50J^>
Kontaktert/Kl^y
UNIEKE MASSAGE

tel. 045-228#
Buro Geleen,

Bern. in adr. 04fr7_gV
Privé

Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707^

Voor Piccolo's I
zie verder paginaj^/

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 kijk eerst bij:
Meubelhuis Kleba, Akerstr.
230-232 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 leve-
ring;
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS, ook antiek, veel keus
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Zwaar geloogd vol eik KAST
I. plm. 3 m, nw.pr. ’ 6.000,-
-vr.pr. ’2.000,- Rekers 045-
-313823 na 18 u.

Te k. 2 OPKLADBEDDEN
2.00x1.45 mtr, als nw.; 4
Louis Caise; ijskast me!
diepvr.vak; 4-pits gast.; vriti-
nek.; 2 eiken tafels; div. olie-
verf schild. Tel. 045-211515
Te koop 4-pits GASSTEL;
gashaard DRU; 4 overgor-
dijnen, rood velours; 5 over-
gordijnen groen ploegstof;
wc-stoel; 2 keukenkas^es,
wit; 1 huishoudtrap; 1 keu-
kentafel met 2 stoelen; 1
chinees kralen gordijn; 2
spiegels. Dr. Philipsstr. 35,
Sittard, na 17.00 uur.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners^

Zonnebanken/Zonnehemets

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen.
V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’1.199,- ’ 1.299,-

-’ 1.499,- met Wolff snelbruinlampen,
compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie.

Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-513531
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Kachels/Verwarming

6351 EX, huisnr. 9.
KACHELS open haarden,
moderne schouwen. Reker
Kachelspeciaalzaak, ■ Kluis
28, Geleen. 046-740785.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Huish. artikelen
IJSKAST ’ 95,-; diepvr.
’150,-; wasaut. ’195,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595

TV/video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Kunst en Antiek
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Uw VERENIGINGSNIEUWS
op LD-TV. Bel voor info
045-739296/97.

Voor uw privacy en 'n korrekte lening
Bel: 043-636200 (dagelijks van 9 tot 21 uur)

Dan slaagt u gemakkelijk, diskreet en vlot
(ook als u elders 'n lening heeft lopen) j

Enige kenmerken:
* Indien gewenst, geheel telefonische behandeling.
* Afhandeling bij u thuis of op ons kantoor. Geen

loketten.
* Meestal kwijtschelding bij overlijden.
' Indien gewenst vrijstelling van aflossing bii ziekte

ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzekerd wordt).
* ledereen tussen 18 en 72 jaarkan bij ons slagen.
* Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk.
* Rente is fiscaal aftrekbaar.
* Geen informatie bij werkgever of andere personen.
* Bestaande leningen hoeven géén bezwaar te zijn.
* Indien gewenst kunt u meestal op dezelfde dag nog

over uw geld beschikken.
* Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en

max. tarieven voor pers. leningen en doorlopende
kredieten.

* Leningen vanaf 1.000,- tot 200.000,- zijn mogelijk
ZONDER onderpand of borg

Bedrag in terug te maandbedrag eflektieve maandbedrag volgens effektieve. handen betalen in volgens minimum jaanente wettelijk maximum jaarrente __^-^
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd | 915,07 | 14.0% | 933,79 | 14.8% v

_____________________~^____________________________________________T__r^^_[rT7^r____r_l^T_r___^

Krediet U betaalt rente volgensminimum tarief Theoretische rente volgens max. tarief Theoretische I.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd < i
6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% '91 mnd

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd. s

Huisbezitters, extra lage lasten zonder taxatie-kosten
Krediet looptijd in maanden
bedrag Ithyp. 2e en 3e hypotheek

360 x 240 x 180x 120 x
10.000,- -- 117,- 127,- 149,-
-15.000- 125,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

Rente 1e hyp. vanal 9,2%. Eff. jaarrente2een 3e hyp. vanaf 13,5%.

043-636200'
Dagelijks van 9 tot 21 uur
Scharnerweg 108

Maastricht
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

Tel. 045-225000 van 11 tot 20 uur J



Verbaasd
>.Het bevalt enorm, ja. Ikkrijg de
Smaak te pakken. Er zijn vage
Wannen, maar dit is nog zeer
Prematuur, om na Tsjechov in

een gewoon toneelstuk te spelen.
Alleen maar acteren. Ik sta er
zelf verbaasd van, maar het ge-
beurt gewoon. Het klinkt mis-
schien blasé, lui of gemakzuch-
tig, maar ik vind het leuk dat het
op me afkomt zonder dat ik er
daadwerkelijk moeite voor hoef
te doen. Wat me in de eerste
plaats aantrekt is dat het iets an-
ders is dan wat ik daarvoor ge-
daan heb. En wat Tsjechov zelf
betreft: op de middelbare school
had ik een bepaalde periode dat
ik veel Russische literatuur las.
Tsjechov was daar ook bij. Hij

was een van mijn favorieten, om-
dat hij zo simpel was. Veel Rus-
sische literatuur was vrij gezwol-
len en zeer bloemrijk en breed-
voerig. Tsjechov kon ik begrij-
pen, omdat in elk geval zijn
manier van uitdrukken begrijpe-
lijk was. Wat hij er verder mee
bedoelde; om dat te begrijpen
was ik te jong. Ik kon in elk ge-
val volgen wat hij schreef."
„Ik was toen geïnteresseerd in
toneel en ging vrij veel naar
voorstellingen. De gezelschap-
pen hadden in die tijd veel Tsje-
chov op het repertoire staan. 'De

kersentuin', 'De meeuw. Op
school hebben we nog een ee-
nacter van hem gespeeld: 'De
beer. Dat kwam allemaal weer
terug toen deze Tsjechov kwam.
Ik ben wat over hem gaan lezen
en toen bleek dat ik bepaalde
dingen met hem gemeen had, of
in elk geval goed kon aanvoe-
len."

Acteur bekend door 'broeierige blik' en psychopatenrollen

Klaus Kinski (65) overleden
SAN FRANCISCO - De Duitse
acteur van Poolse afkomstKlaus
Kinski is op 65-jarige leeftijd in

San Francisco overleden. Klaus
Kinski, de vader van de actriceNastassia Kinski, werd door een

vriend van de familie levenloos
aangetroffen in zijn Californi-
sche huis. De acteur stierf een
natuurlijke dood, aldus een ge-
rechtsarts die anoniem wilde
blijven.

Kinski werd in 1926 als Nikolas
Naksynski geboren in Zoppot,
bij het Poolse Gdansk. Zijn ou-
ders verhuisden naar Berlijn
toen hij nog een kind was, waar
hij onder zeer armoedige om-
standigheden opgroeide. Kinski
heeft zelf wel gezegd dat hij als
gevolg hiervan zijn rollen op ba-
sis van financiële vergoeding
koos, en daardoor niet inging op
aanbiedingen van regisseurs als
Federico Fellini en Luchino Vis-
conti.
Op zijn zestiende nam Kinski
dienst in het Duitse leger. Op de
tweede dag dat hij tijdens de
Tweede Wereldoorlog aan de ge-
vechtshandelingen in Nederland
deelnam raakte hij gewond en
werd hij door de Britten krijgs-
gevangen gemaakt.

In 1948 maakte hij zijn eerste
film en vanaf midden jaren vijf-
tig speelde hij in verschillende
films een rol als psychopaat. Hij
had ondersteunende rollen in
'Dokter Zhivago' ('65) van David
Lean en 'For a few dollars more'
('66) van Sergio Leone.

Zijn carrière kwam pas goed op
gang toen hij ging samenwerken
met regisseur Werner Herzog,
met wie hij onder meer 'Aguirre,
der Zorn Gottes' ('73) en 'Nosfe-
ratu, Phantom der Nacht' ('79)
maakte. Kinski, bekend om zijn
broeierige blik, bracht met zijn
intense, fysieke acteerstijl Her-
zogs gekwelde helden in al hun
waanzin en grootsheid tot leven.
Bij zijn tweede vrouw, Ruth Toe-
ki, kreeg hij in 1961 een dochter:
Nastassia, die uitgroeide tot een
wereldberoemde actrice. Kinski
laat zijn derde vrouw, Minhoi
Wiggers, en een zoon, Nanhoi,
achter." Klaus Kinski als psychopaat in de Amerikaanse speelfilm 'Ve-

iom', hier samen met actrice Cornelia Sharpe.
Foto: ArchiefLD.

Contact
„De overeenkomsten zijn onze-
kerheid en introvertheid. De
vaak wat ongemakkelijke ma-
nier van uitdrukken als het om
direct menselijk contact gaat. De
drang naar dingen en situaties
die er niet zijn, maar waar jeeen
ideaal-fantasie over hebt en dat
proberen na te streven. En als
het dan zover is, er snel op uitge-
keken raken en gauw weer wat
anders doen. Van gezelschappen
houden, maar je er toch buiten
plaatsen. Dat waren de dingen
die ik herkende. Vrij veel, ja. Ik
heb veel met Tsjechov gemeen.
Vergeleken bij een optreden als
zanger is de vrijheid als acteur
aan de ene kant groter omdat ik
in staat ben via beweging, mise-
en-scène en context liedjes in
een groter perspectief te plaat-
sen. Die vrijheid van bewegen is
een groot verschil, want als zan-
ger sta ik altijd stil op het po-
dium bij een microfoon met een
gitaar om. Nu kan ik me bewe-
gen en heb mijn handen vrij. De
vrijheid is aan de andere kant
kleiner, omdat niet ik bepaal wat
er gebeurt maar een ander, na-
melijk de regisseur. Maar dat is
een schijnbeperking. Ik heb veel
vrijheid. Plus de vrijheid van het
acteren."

„De liedjeszanger Boudewijn de
Groot bestaat nog. Ik ga hierna
misschien wel weer zingen. Ik
weet het nooit. Onzekerheid?
Nee, het is keuze. Het gebeurt
welbewust. Het is hooguit een
van buiten opgelegde onzeker-
heid. Het heeft te maken met
bepaalde karaktereigenschap-
pen, die drang naar het nieuwe
en de ontevredenheid met het
huidige na verloop van tijd. Ver-
der gaat die onzekerheid niet."

show

Boudewijn de Groot kan
niet zonder het theater

DOOR THEO HAKKERT

'Ik heb veel
met Tsjechov
gemeen.

AMSTERDAM - De man
met de baard en de lange
regenjas aan de leestafel in
Americain is 47 jaar. Zijnhaar is grijs en hangt bijna
tot op zijn schouders. Heel
Nederland kent hem. Zo
wiet zijn werk, dan zeker
2_n naam. Boudewijn de
Groot. Inderdaad, de lied-
jeszanger. Protestzanger,
?elfs die uitdrukking hoor
Je nog wel eens. Hij was er
destijds al niet gelukkig
ftiee. Voor velen is hij nog

de man van 'Land van
Maas en Waal', 'Testament'
en 'Welterusten, meneer de
President. Sommigen we-ten dat hij later nog een hitscoorde met 'Jimmy', waar-
in de beginzin 'Hoe sterk
*s de eenzame fietser' een
vaste uitdrukking in onze
taal is geworden. In de acht-tien jaren die daarna ver-
streken, dook zijn naam
JJog wel eens op, maar Bou-dewijn de Groot verdween
Uit het zicht van de massa.
|Sn. opeens is hij nu in hettheater opgedoken. Hij
speelt de hoofdrol in de mu-sical Tsjechov van Robert
J^ong. De terugkeer van
Boudewijn de Groot mis-
schien? Het blijkt toch an-ders te liggen.

"Nee, het is de doorgang van
"Oudewijn de Groot. Het is iets
jüiders dan ik altijd deed en daar
houd ik van. Ik hou van verschil-
lende dingen. Ik heb in de loop
an de tijd platen gemaakt, pla-ten geproduceerd, twee jaar gele-

den een film gemaakt met Pim
<je la Parra, ik hebvertaald en nu
d°e ik dit. Het. is een overgang
Van muziek naar acteren, meer
JJiet. Nee, niet echt. Op de mid-
delbare school heb ik wel het
een en ander aan toneel gedaan,maar toen de school afgelopen

was. dat ook afgelopen. Ik
«eb verder geen ambities in die
['enting gehad. Het leek me wel
Ieuk om te acteren, maar ik heb
er verder nooit iets voor gedaan
en het is ook nooit op me afgeko-men. Nu pas."

" Boudewijn
de Groot: ,^ls
het wordt
zoals je hoopt,
treedt de
verveling in."

Rovvwen Heze
Boudewijn de Groot produceer-
de dit jaar een cd van de Lim-
burgse groepRowwen Heze.
„Twee jaar geleden werd ik daar
al voor gevraagd. In eerste in-
stantie heb ik dat geweigerd,
omdat ze alleen feestmuziek ma-
ken. Ze moesten eerst met geva-
rieerder materiaal komen en dat
deden ze op een gegeven mo-
ment. Het is inderdaad een goe-
de plaat geworden. Ik vind Jac-
ques Poels een van de beste
tekstschrijvers van Nederland.
Onbekend, want hij timmert niet
aan de weg en maakt geen mu-
ziek voor een groot publiek,
want het is in dialect. In Neder-
land moet je echt met een hype
en een presentatie en een show
komen zoals Normaal, wil je het
dialect er door krijgen.
Poels is honderd maal beter dan
de tekstschrijver van Normaal
en vele anderen. Hij zou een an-
dere muzieksoort moeten heb-
ben of zich op een andere manier
moeten presenteren om meer
succes te hebben. Mocht hij dat
willen, want misschien is hij wel
gelukkig met de situatie zoals
die nu is."

Engagement
Het oude engagementvan Bou-
dewijn de Groot uit zich niet
meer in liedjes. „Ik ben geen fa-
natieke provo-ganger. Ik loop
ook niet mee in demonstraties.
Ik zet me er niet voor in in elk
geval. Het spreekt mij niet meer
zo aan.' Die tijd is geweest, en de
tijdgeest is geweest. Het wordt
ook nooit zo als je hoopt dat het
wordt. Dat is een utopie. En het
is tegelijkertijd een drijfveer om
de zaak gaande te houden. Als
het wordt zoals je hoopt, treedt
de verveling in. Er moet iets zijn
om ontevreden over te zijn, om
achteraan te willen."
Tsjechov is dan misschien niet
de terugkeer van Boudewijn de
Groot, het is wel de terugkeer
naar een groter publiek.
„Ik heb altijd een groot publiek
nagestreefd. Ik heb geluk gehad
dat wat ik deed een groot pu-
bliek aansprak. Ik streef niet
rücksichtslos naar een groot pu-
bliek. Het toneelstuk dat we mis-
schien hierna gaan doen, zal een
veel kleiner publiek aanspreken
dan deze musical en toch wil ik
het graag doen. Het is geen eigen
toneelstuk. Ik denk niet dat ik
dat kan. Ik heb niet het idee dat
ik een boek of een toneelstuk
kan schrijven."
'Tsjechov', musical van Robert
Long en Dimitri Frenkel Frank,
komt in Limburg nog op 6 de-
cember in de stadsschouwburg
van Sittard, op 31 januari in het
Munttheater in Weert en op 28
maart in het Wijngrachttheater
in Kerkrade.

Zangeres van
Centerfold
presenteert kaar
eerste jazzalbum

Laura Fygi
nu solo

DOOR ELS SMIT

BUSSUM - Zes jaar geleden
waren er al, zij het vage, plannen
om een jazzalbum uit te brengen.
„Het was een kwestie van af-
wachten tot ik er klaar voor
was," zegt Laura Fygi nu ter in-
troductie van haar cd 'Introdu-
cing Laura Fygi'. Op de plaat:
evergreens, zoals 'Goodmorning
heartache', 'Willow weep for me'
en 'Impossible' en twee van haar
favoriete nummers: 'I've grown
accustomed to his face' en 'Go
away little boy. Opvallend is dat
Laura op de plaat is omringd
door puike jazzmusici zoals
Toots Thielemans, Ferdinand
Povel en Peter Ypma.

„Dat gezelschap heb ik te dan-
ken aan Ruud Jacobs, die de
plaat heeft geproduceerd. Hij zit
natuurlijk, gezien zijn ervaring
en zn werkterrein als een spin inzn web. We hebben eerst demo's
gemaakt, nadat we honderden
nummers hadden afgeluisterd.
Daarna heeft hij musici gepolst.
Ze zagen er wel wat in.
„We hebben de plaat uiteindelijk
in Brussel opgenomen, omdat de
meeste musici in België wonen.
Het was een nieuwe ervaring
voor me. We werkten in een klei-
ne studio, de sfeer was bijna
familiair. Dat was fijn. Zeker
voor dit soort muziek moet je je
op je gemak voelen. Maar voor
mij was het vreemd. Als je een
popplaat maakt, dan is het altijd:
'Te gek' en 'Harder' en
"t Moet kloten hebben...'

Ze weet er alles van. Zes jaar
maakte ze deel uit van de groep
'Centerfold. „Drie volwassen da-
mes met een sexy uiterlijk. En
echte popmuziek. Ik heb veel ge-
leerd in die tijd, ook vreselijk
hard gewerkt. We reden gemid-
deld zon tienduizend kilometer
per maand: van het ene optreden
naar het andere. Maar zelfs al ten
tijde van Centerfold zong ik

graag jazz. Soms deed ik dat na
de optredens als we in een jazz-
club verzeild raakten. Onze ma-
nager Herman van der Zwan
suggereerde toen al om een jazz-
plaat te maken, maar het paste
niet in het beeld. En ik had niet
geweten waar ik de tijd vandaan
had moeten halen.

" Laura Fygi: „Het was een kwestie van afwachten tot ik
er klaar voor was."

Tempo
Op de nieuwe cd zijn alle num-
mers in vrijwel één en hetzelfde
tempo gehouden: rustig.
Laura Fygi: „Dat heb ik met op-
zet gedaan.Kijk, het irriteert mij
zelf in hoge mate als ik telkens
moet opstaan om de volume-
knop open of dicht te draaien.
Vooral als jevisite hebt. Natuur-
lijk heb ik geen muzikaal behang
beoogd. Maar muziek draagt wel
bij aan een bepaalde sfeer. Ik
heb die sfeer een plaat lang ge-
lijk willen houden. En wie weet:
op de volgende cd, misschien
doe ik er dan wel een paar up-
tempo nummers in. Dat zal ik ze-
ker doen als we gaan optreden.

Daarvoor bestaan plannen.
Maar: ik doe het rustig aan. Het
hoeft allemaal niet op stel en
sprong. Ik heb de tijd. En tegelij-
kertijd moet je voor dit genre
ook de tijd nemen. Langzaam
opbouwen, zodat de basis goed
is en dat wat je langzamerhand
bereikt staat als een huis. Dat
heeft, denk ik, te maken met een
element van verrassing. Mensen
kennen me louter als pop-zange-
res. En dan komt er opeens een
jazz-plaat van mij uit. Dat wekt
verbazing en daarna nieuwsgie-
righeid. Bovendien kan ik me
voorstellen dat de mensen zeg-
gen: he, zo heb ik haar nog nooit
horen zingen. Dat kan kloppen,
want zo heb ik mezelf ook nooit
op een plaat gehoord. Want op
een popplaat hoor je je eigen
stem nauwelijks terug. Het is al-
lemaal gefilterd en gesampled, er
zijn effecten toegevoegd. Voor
het genre is dat goed. Maar hoe
je stem werkelijk klinkt, hoor je
nooit."

Fitzgerald
Hier en daar wordt haar werk
vergeleken met datvan Ella Fitz-
gerald.

„Dat heeft volgens mij méér te
maken met de keuze van het re-
pertoire dan met m'n stem. De
gedachte om mezelf met Ella
Fitzgerald te vergelijken is trou-
wens niet in mijn hoofd opgeko-
men. Als ik dantoch in een vakje
moet, kom ik qua manier van
zingen dichter in de buurt van
Julie London. Dat zou niet ver-
wonderlijk zijn, want ik ben een
fan van haar. Ik heb bijna al haar
elpees.
Maar ik vergelijk liever helemaal
niet. Ik heb een plaat gemaakt
volgens mijn huidige inzichten,
samen met een aantal fantasti-
sche musici. Ik ben blij dat ik de
kans heb gekregen. Eerder had
het misschien ook niet op deze
manier gekund. Ik heb in de
loop der jaren het een en ander
meegemaakt. Ik geloof dat je al-
leen dan, als je dingen hebt door-
leefd, die teksten geloofwaardig
kan zingen. Ik was nu pas aan
zon cd toe."
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(ADVERTENTIE)

Wilt u even aan de Sint doorgeven
dat we géén extra koopavonden hebben.

In verband met 5 december zijn er in de meeste plaatsen extra koopavonden.
Woonboulevard Heerlen valt echter buiten die regeling. Om nu te voorkomen
dat de Goedheiligman tevergeefs naar de allergrootste woonboulevardvan

Nederland komt, plaatsen wij even deze mededeling.
/^^X wt|t u het even doorgeven als u 'm ziet.

(fS~^ \\ Woonboulevard Heerlen heeft in de week voor Sinterklaas maar één
(f ]] i koopavond, namelijk de gebruikelijke donderdagavond (28/11 tot 21.00 uur) en

r§i li ___t_:__ dan bent " natuurliJk °ok van narte welkom.

\^ _F/\V_\ Op donderdag 5 december sluiten
\_. [Il_^<£_2\\ w'jom 1700uun

\M_ _^\"VJu 9eDruike,*Jke koopavond is dan een dag eerder,
"V__?V op woensdag 4 december. _■___

Limburgs dagblad
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.15 Drama in muziek. Serie mu-

ziekprogramma's.
15.07 Dieren in het wild. Natuurfilm-

serie. Afl.: Kodiak.
15.30 Dutch viking. Reportage.
16.00 "" Journaal.
16.08 Bekijk het maar. Kleuterserie.

Afl.: Piet Piraat (5); Bassie en
Adriaan, kinderserie. Afl.: De slapen-
de vulkaan, herh.; Avonturen van de
zwarte hengst (Adventures of the
black stallion), jeugdserie. Afl.: Ont-
voerd. Black wordt ontvoerd en is
onvindbaar, totdat Alec ontdekt dat
Black in Parijs is gesignaleerd.

17.12 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

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 door Nada van
Nie. Tips: prof. Dr. Jan van de
Craats.

19.35 Kieskeurig. Consumentenma-
gazine. Presentatie: Mireille Bekooij
en Wim Bosboom.

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 In the heat of the night. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Night of
the killing. Na een zwarte klant in de
Bottoms aflegeverd te hebben, wordt
de blanke taxichauffeur Mike Cystak
vermoord in zijn auto gevonden. De
klant wordt gearresteerd, maar Gil-
lespie heeft zijn twijfels.

21.51 De tvdokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan.

21.52 Aktua. Actualiteitenrubriek.
22.22 TV Show op reis. Ivo Niche op

bezoek bij prominente persoonlijkhe-
den.

23.12 Top cops. Serie gedramatiseer-
de politiezaken.

00.00-00.05 Journaal.

Duitsland 1
: Mocht Duitsland zich plaatsen
:°°r de halve finale van het WK

I °etbal voor vrouwen in China dans de programmering als volgt:
of 12.40-14.30 ARD

'Port extra. WK voetbal voor vrou-! ïen- Halve finale, rechtstreeks.
! j>°mmentaar: Sabine Hartelt.}*0 heute.

"03 Der Denver-Clan. Amerikaanse
(u^ie. Afl.: Der Marchenprinz.
inf5 "" Tele-Gym. Fitness.,J}JO heute.

']ft o3 Lust am Design. Serie.
iï'so Hündert Meisterwerke. Serie.
1 °0 heute.
2°3 Die Kaltenbach-Papiere. Deel

IjjO Urnschau.
Persoverzicht.

JOO ZDF-Mittagsmagazine mit
l3n«ute-Nachrichten.
1.,45 Middagprogramma.
_

i\
Ta9esscnau-

-14,2, 2 "" Sesamstrasse.
,"30 Insel der letzten Piraten. Aus-
Jalische kinderserie.
Is'n Tagesschau.'03 Leonie Löwenherz. Kinderse-
u^- Afl.: Romeo, oh Romeo!
'"30 Frauengeschichten. Serie por-

-Ig®*ten van vrouwen,
ie. Tagesschau.
1»? Ch'c-

Vale Tudo - urn jeden Preis.
■^[aziiiaanse serie."°0 punkt 5 - Landerreport. Infor-

uit de regio.
Tagesschau.-'■25 WWF-Studio.

18-3SOh Gott, Herr Pfarrer. Serie.
Hier und Heute.'45 Praxis Bülowbogen. Serie.

i^'-: Zwickmühlen.i!I!WWF-j.^B Programma-overzicht.
C°o (TT) Tagesschau.
5.15 ARD-Sport extra.j,'3o Tagesthemen.
s^o Nachschlag.

"" Boulevard Bio.
"00 Magnum. Amerikaanse mis-

g«aadserie.
0.45 Tagesschau.

Z.E.N. Gesichter Budd-nas: Der Amida in Chionin.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 "" Julius Ceasar. Toneelstuk

van William Shakespeare.
16.00 heute.
16.03 Guckloch. Een blik achter de

coulissen van kinder- en jeugdpro-
gramma's.

16.20 logo. Jeugdjournaal.
16.30 Karfunkel. Kinderserie. Afl.:

Öffnen Sic den Koffer, Herr özyurt.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal
17.40 Der Landarzt. Serie.
18.10 "" Lotto am Mittwoch.
18.20 Der Landarzt. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.30 "" Hut ab. Muzikaal program-

ma.
20.15 Studio 1. Actuele achtergrond-

informatie.
21.00 Matlock. Amerikaanse mis-daadserie. Vier gangsters zijn van

plan uit de gevangenis te ontsnap-pen. Een van hen, Chambers, blijft
achter.

21.45 heute-joumal.
22.10 Vom Kohlenpott nach Kerala,

filmportret van zuster Willigard, die
sinds 1975 in India onder de armen
en zieken werkt.

22.40 Derrick, Duitse misdaadserie.
Met: Horst Tappert, Fritz Wepper,
Max Mairich e.a. Afl.: Pfandhaus.
Pandjesbaas Gustl Karusska heeftsinds enige tijd het vermoeden dat
zijn vriendin Ursula hem bedriegt met
de student Erich Forster. Kort daaropwordt een van Forster's huurdersver-
moord aangetroffen...(herh.).

23.40 "" Neues iranisches Kmo:
Der Biss der Schlange (Dandan-e-
Mar), Iraanse speelfilmn uit 1990 vanMasud Kimiai. Met: Faramarz Sedig-hi, Ahmad Najafi, Golchehreh Sajja-dieh e.a. Door de jarenlange Iraans-
Iraakse oorlog leidt Resa een zwer-
vend bestaan in Teheran. Na dedood van zijn moeder neemt hij zichvoor om samen met zijn trouwevriend Ahmad het onrecht te bestrij-
den.

01.25 heute.

TV FILMS VIDEO
ÏNerland 1

Brennendes Geheimnis.uuits-Engels-Amerikaanse film
1988 van Andrew Birkin.

j^aar de gelijknamige novelle
,ari Stefan Zweig. Jongetje in

sluit vriendschap met
Orlogsveteraan. Als hij merkt

7# de man eigenlijk alleen"aar in zijn moeder is geïnte-
stort zijn wereldl^een. Mooie film met KlausJ"aria Brandauer en Faye Du-naway.

Duitsland 3 west
5*=45 Cape Fear. AmerikaanseU^i uit 1962 van J. Lee Thomp-

n- maniak (Robert Mitchum)
[|)aakt jacht op openbare aan-
jager (Gregory Peck) door
W|ens toedoen hij in de gevan-

genis is beland. De moeite
waard.

Super Channel
22.50 The Most Dangerous Ga-
me. Amerikaanse film uit 1932
van Ernest B. Schoedsack.
Graaf jaagt op mensen. Thema
sprak zo tot de verfilming dat er
inmideels twee remakes zijn
gemaakt. Met Irving Pichel en
Fay Wray.

Duitsland 2
23.40 Dandan-e-Mar (Iran,
1990). Oorlogsveteraan gaat
onrecht in eigen land te lijf. So-
ciale aanklacht van regisseur
Masud Kimiai tegen het islamiti-
sche bewind in Iran, dat de film
dan ook lange tijd heeft verbo-
den. Met Faramarz Sedighi en
Nersi Gorgia.

" Klaus Maria Brandauer
in 'Burning secret. (Neder-
land 1 - 20.28 uur).

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Advent. Dromen van Jesaja.

Afl. 1-4.
11.00-11.30 (TT) Aarde, mens en mi-
lieu.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Frank glijdt uit

over een bananeschil en Bert & Ernie
zingen over gevoelens.

18.30 (""+_") Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis. Jeugdserie.
19.00 Huize Krankjorum. Jeugdco-

medyserie. Afl.9: Gezocht: Harry Or-
ca. Vader ziet het niet meer zitten. Na
weer een mislukt experiment wil Fred
het opgeven. De buurman ziet zijn
kans schoon en haalt hem over er-
gens anders opnieuw te beginnen.
Het duistere verleden van Harry be-
zorgt de Edisons heel wat last, als
een stel gangsters langskomt.

19.21 Van Gewest tot Gewest. Re-
gionaal magazine, waarin vandaag
aandacht voor de gemeente Veen-
huizen in Drenthe, een dorp dat voor
een groot deel eigendom is van het
ministerie van Justitie.

19.54 Uitzending van de VVD.
20.00 "" Journaal.
20.20 Hulp helpt. Film van de Stich-

ting Mensen in Nood.
20.30 Studio sport. Actuele sportru-

briek met reportages, interviews en
gesprekken, waarin de achtergron-
den van de sport belicht worden met
o.a. aandacht voor de wedstrijden in
de 3e ronde van het Europacup 1- en
het Europacup 3-toernooi.

21.15 Spot OU.
21.25 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie bij het nieuws uit binnen- en bui-
tenland over politiek, economie en
kunst en wetenschappen met Den
Haag vandaag.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport extra. Recht-

streeks verslag van de voetbalwed-
strijd Osasuna - Ajax.

24.05-24.10 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus wiskunde. 10.10
Schooltelevisie. 11.40 Teletekst-over-
zicht. 11.50 Das Recht zu lieben. 12.15
Monitor. 13.00 Monitor im Kreuzverhör.
13.45 Der Tod schreibt mit. 14.15West
3 aktuell. 14.20 FernsterPlatz. 15.30
Landesspiegel. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Wie das Leben so spielt..., serie.
16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
Engels. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Sesamstrasse. 18.30 Es war einmal....
der Mensch, jeugdserie. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, regionaal magazine. 20.00 Eff-
Eff, informatie. 20.45Schauplatz NRW,
regionaal magazine. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 In Sachen Natur, milieuma-
gazine. 22.30 Rückblende. 22.45 ■Köder für die Bestie, Amerikaanse
speelfilm. 00.26 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl.lo.
08.30 Cursus Engels. Les 39. 09.00
Schooltelevisie. 16.00 Schooltelevisie.
17.00 Cursus Engels. Les 39. (herh.).
17.30 Sesamstrasse, kinderprogram-
ma. 17.58 Kinderstation, 13-delige
Engelse kinderserie. Afl. 10: Die grosse
Versuchung. 18.23 Philipp, kinderserie.
Afl.: Regen in der Nacht. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Südwest-Jour-
nal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Service
urn sieben: Fit, vrijetijdsmagazine.
19.15 Expedition in magischen Weiten:
Die Regenmacher, documentaire over
de gebruiken van de Mossi in Burkina
Faso. 20.00 Guten Abend, live amuse-
mentsprogramma gepresenteerd door
Barbara Harnischfeger. 21.00 Nieuws.
21.15 Sommergewitter, serie. Af1.16.
Met: Annie Girardot, Mark Duret, Ge-
rard Klein e.a. 22.00 Bedrohte Völker:
Die Kalash, Pakistan, documentaire.
22.45 Detektiv Rockford: Anruf genügt,
Amerikaanse misdaadserie. Afl.: Unfall
gefallig- Rockford wordt door de moe-
der van Billy Hartmann ingeschakeld.
Ze gelooft dat de dood van Billy, die tij-
dens auto-races verongelukte, geen
toeval was. 23.30 Monitor. 00.15 Laat-
ste nieuws.

RTL 4
06.55-12.25 Ochtendprogramma.
12.30 South of the border. Engelse

serie (slot), (herh.).
13.20 Wildlife. Engelse natuurserie.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.05 Sons and daughters. Australi-

sche serie.
15.35 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap serie.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy Days.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Rescue 911.
21.25 Carol & company. Amerikaan-

se comedy-serie.
21.55 The right of the people. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1986, geregis-
seerd door Jeffrey Bloom. Bij een
roofoverval op een restaurant vallen
tien onschuldige slachtoffers, waar-
onder de vrouw en dochter van de
Officier van Justitie, Cristopher
Booth. Voor hem is dat het teken dat
er iets in de samenleving moet veran-
deren. Cristopher zet zich met hart en
ziel in voor een nieuwe wet: iedereen
die ouder is dan 18 jaar en geen
strafblad heeft, mag legaal een vuur-
wapen dragen. Hij vindt dat iedereen
een kans moet hebben om zich te
verdedigen tegen de groeiende crimi-
naliteit. Er ontstaan enorme discus-
sies over zijn voorstel. Rolverdeling:
Cristopher Booth: Michael Ontkean.
Alecia Frost: Jane Kaczmarek. Mike
Trainor: Billy Dcc Williams. Chief of
Police: John Randolph.

23.35 Journaal.
23.50 Hill Street blues. Amerikaanse

politieserie.
00.40 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.05 Oprah Winfrey Show.
01.50 The right of the people. Speel-

film.
03.20 RTL4Text. Selectie van pagi-

na's uit het RTL4-Text.

RTL Plus
05.30 CBS News.
06.00 RTL Früh-Magazin. Gevarieerd

programma, (herh.).
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Liebe auf den zweiten Bliek.
09.45 Reich und Schón. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma.
11.25 Die wilde Rosé. Serie. Af1.79.
12.10 Delvecchio. Misdaadserie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie. Af 1.25.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie.
16.40 Riskant! Spelprogramma met

Hans-Jürgen Baumler.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit

Jahnsen.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. (herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.15 Zurück in die Vergangenheit.

Serie. Afl.: Der letzte Tanz.
20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-

ziek gepresenteerd door Marianne en
Michael.

21.15 Gottschalk. Personality-show
met Thomas Gottschalk.

22.15 Stern TV. Magazine met Gunt-
her Jauch.

22.50 Titel, Orden, Consulate. Con-
sul Weyer praat met bekende perso-
nen zoals generaal Noriega.

23.25 Benny Hill. Sketches.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Stingray - die Holle auf Ra-

dern. Amerikaanse actiefilm uit 1979
van Richard Taylor. Met: Christopher
Mitchum, Les Lannon, Cliff Emmich,
e.a. (herh.). De vrouwelijke bende-
chef Abigaill jaagt achter twee man-
nen aan die een tweedehands Che-
vrolet Corvette hebben gekocht.
Deze rode sportwagen was door le-
den van de bende geprepareerd als
opslagplaatsvoor verdovende midde-
len.

01.30-01.55 Alfred Hitchcock zeigt,
Serie. Afl.: Eine Party für denMörder.
(herh.).

televisie en radio woensdag

Nederland 1
5-00-13.12 Nieuws voor doven en

.B|echthorenden.
«"00 "" Journaal.'17 Professor Poopsnagle. Aus-"alische jeugdserie.Af 1.22. De kinde-ren stemmen of Matt mag blijven,
Jaar deze wordt ontvoerd doorGraaffetor.'"35 Disneyclub. Gevarieerd kinder-

.Programma.
'"00 Boggle. Woordspel met DodiMeidoorn.
'■30 Natuur in eigen land. Natuur-
*°cumentaire serie. Afl.3: Dwingel-aerveld. Bij Dwingeloo ligt het groot--5|e natte heidegebied van Noor-

In dit gebied groeit
!laast struikhei vooral dopheide. Het
f-^ingelderveld bestaat niet alleen uit
"eide en vennen, maar ook uit bos-sen.
'00 Woensdagavond met Van Wil-
denburg. Talkshow.

(""+TT) Journaal.
"28 "" Burning secret. Engels/

speelfilm uit 1988 vanJndrew Birkin naar het verhaal Bren-JendesGeheimnis van Stefan Zweig.Wet: Faye Dunaway, Klaus Maria
«andauer, David Eberts e.a. In 1919?[engt de 12-jarige Edmund in gezel-
phap van zijn moeder Sonya de win-
-6r door in een kuuroord in de ber-
9en. Daar sluit hij vriendschap met

geheimzinnige baron, die Sonya
j^hterook fascinerend vindt.

Megabrein. Quiz met Erik van
thuiswinkel.s 5 Reporter. Actualiteitenprogram-ma."30 Mancuso FBI. 13-delige Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Corruptie.e vriendin van Roberto Amodio
°ept de hulp in van Mancuso. Rober-

'° verblijft illegaal in het land en issPoorloos verdwenen na zijn arresta-
Je- Tijdens zijn onderzoek ontdekt. ncuso dat de mensen van het poli-
tbureau waar Roberto zou zijn

zwaar corrupt zijn.
j~e|fs bij de rechtbank in het district
J6bben ze boter op het hoofd. Man-uso besluit undercover te gaan om

«jJ6 zaak op te lossen.
"""20-00.25 "" Journaal.

België/TV 1
15.55 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Af 1.303.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.331.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de ooie-

vaar.
18.10 De Snorkels. Tekenfilmserie.

Afl.: Hoe kom je uit een walvis?
18.35 Duupje. Animatieserie. Afl.: Sin-

terklaas.
18.40 De woudlopers. Canadese

jeugdserie. Af1.98: Oom Raoul en de
3 beren.

19.03 Buren. Australische serie.
Af1.728.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Tatort. Duitse misdaadserie.

Afl.: Twee bloedtypes.
21.35 Lava. Humorprogramma.
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.

13-delige komische reeks van Hum-
phrey Barclay. Afl.10: Het fatale
bankje.

23.25 Coda. Julia Tulkens leest uit ei-
gen werk. Vandaag: Vergroeid in
deze boom.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Later begint nu. Programma

over jongeren en relaties (i.s.m. de
Gemeenschapsminister voor onder-
wijs).

19.30 Grensstad. Frans/Canadees/
Amerikaanse serie. Af1.63: Wilde
paarden. Met: Sophie Barjac, John
H. Brennan, Richard Comar e.a.

19.55 Now. 12-delige documentaire-
serie i.v.m. de Rechten van de Mens.

20.00 Sportavond. Gevarieerd sport-
magazine.

21.30 Journaal/Sport.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.30 Nachbarn. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.050 General Hospital.
09.50 Teleshop. 10.05 SAT 1 Bliek.
10.10 Mister Billion, Amerikaanse
avonturenfilm uit 1976. 12.05 Glücks-
rad. 12.45 Tele-Börse. 13.35 Bingo.
14.00 Ollies total verrückte Farm, Am
erikaanse tekenfilmserie. 14.25 Gene-
ral Hospital. 15.10 Nachbarn. 15.35
Teleshop. 15.50Kung Fu, Amerikaaan-
se avonturenfilm. 16.45 Mississippi,
Amerikaanse misdaadserie. 17.45 SAT
1 Bliek. 17.45 ■ Addams Family, Ame-

rikaanse griezelserie. 18.15 SAT 1
Bliek. 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews.2o.ls Grün ist die
Heide, Duitse Heimatfilm uit 1951.
21.55 SAT 1 Bliek, nieuws, sport en
weer. 22.05 Hunter, Amerikaanse mis-
daadserie. 23.05 Erben des Fluchs,
Amerikaanse griezelserie. 00.00 Stun-
de der Filmemacher. 00.15 Hunter,
Amerikaanse misdaadserie. 01.45 Vor-
schau en teletext.

Radio 1 radio7.07 VARA Radio I woensdageditie
(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 (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Volgspot. 1.02 Nocturne.
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
lof. 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. 22.04-24.00
Stompin'.

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.
12.30Klassiek anders. 13.00 Nws.
13.024-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
Kleine zaal. Chilingirian Quartet.
20.00 Nws. 20.02 Forum (voor-
heen Cedéa). 20.15 AVRO Con-
certavond. Koninklijk Concertge-
bouworkest. 22.00 Opera Magazi-
ne. Een leven voor de tsaar, opera
van Glinka. 23.00-24.00 Voor het
stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON-vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Oor-zaken. 10.00
Oud plaatwerk. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Bonnefooi.
12.30 De spiegel. 13.00 Nws.
13.10 Actuele Zaken, met om
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 Sprekend over de
Middeleeuwen. 15.30 Graven voor
de farao. 16.00TROS Schlagerfes-
tival. 17.00TROS Dierenmanieren.
17.40 TROS kamerbreed extra.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Basi-
code 3 - magazine. 18.20 Uitzen-
ding van de VVD. 18.30 TROS
Perspectief. 19.00 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-

oriek in het Marokkaans en 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.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 Qui etait donc cette da-
me?, Amerikaanse speelfilm uit 1959.
15.25 Babel, magazine. 16.30 Clips a
la une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 21
Jump Street. 18.30 Le jeu des diction-
naires. 19.00 Ce soir 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Plein cadre.
22.15 La révolution francaise. 23.55
Coup de film. 00.15 Weerbericht en
laatste nieuws. 00.35 Bourse. 00.40 La
pensee et les hommes.

België/Télé 21
14.30 Videothèque. 15.25L'oratorio de
Liverpool. 17.10 Radio 21. 17.40 Nou-
ba nouba. 18.30 La pensee et les
hommes. 19.10 Le jeu des dictionnai-
res. 19.30 Journaal met simultaanver-
taling in gebarentaal, en weerbericht.
20.00 Les fables geometriques. 20.05
Challenge. 22.00 Weerbericht en
beursberichten. 22.35 Ce soir. 23.00
Concert 21.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
08.00 Clin d'oeil. 08.05 Canadees
nieuws. 08.20 Nieuwsflits. 08.30 Sélec-
tion One world. 09.00 Objectif Europe.
09.30 Magazines Européens. 10.00
Découverte. 10.30 La science en ima-
ge. 11.00 Génies en herbe. 11.15
Magellan. 11.35 Racines. 11.55
Nieuws. 16.05 TVS infos. 16.15 Carole
et Aliae. 17.15 Bonjour, bon appétit.
17.40 Kim et Clip en Casimir. 17.55 ,
Cursus Frans. 18.10Le jeu des diction-
naires. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt. 19.00 Montagne. 19.30 Nieuws.
20.00 Teil quel. 20.55 Amnesty Inter-
national. 21.00 Nieuws en weerbericht.
21.30 Comédie comédie. 23.00
Nieuws. 23.20 Ex-libris. 00.35 1,2,3
théètre.

RAI UNO
05.50 Biblioteca di Raiuno. 06.55 Uno-
mattina. 07.00 TGI Mattina. 08.00 TGI
Mattina. 09.00 TGI Mattina. 10.00 TGI
Mattina. 10.05 Unomattina economia.
10.25L'aizero azzurro. 11.00TGI Mat-
tina. 11.05 Un anno nella vita. 11.55
Piacere Raiuno. 12.25 Che tempo fa.
12.30Tgl Flash. 12.35 Piacere raiuno.
13.30 Telegiornale. 13.55 TGI - Tre
minuti di. 14.00 Piacere raiuno. 14.30
Cose dell'altro mondo. 15.00 DSE pa-
norama internazionale. 15.30 DSE ar-
te. 16.00 BIG!. 17.55Oggi al parlamen-
to. 18.00 TGI - Flash. 18.05 Fantastico
bis. 18.40 II mondo di quark. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Genova. 22.15 Procuratore distrettua-
le. 22.45 TGI 0 Linea notte. 23.00 Stel-
le domani. 00.00 TGI notte - Che
tempo fa. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 Appuntamento al cinema. 00.50
Mezzanotte e dintorni.

BBC 2
09.00 Nieuws. 09.15 Westminster.
10.00 Schooltelevisie. 11.40 Around
Schotland. 12.00 Schooltelevisie.
13.55 Cursus Spaans voor beginners.
14.20 Postman Pat. 14.35 Crystal
Tipps and Alistair. 14.40 Schooltelevi-
sie. 15.00 Nieuws. 15.15 The history
man. 15.20 (TT) Clever Trevor. 16.00
Nieuws. 16.50 Nieuws en weerbericht.
17.00 Snooker. 18.30 (TT) A question
of sport, sportquiz. 19.00 (TT) Star
Trek: The next generation, Amerikaan-
se serie. 19.50 Def II: Reportage, jon-
gerenprogramma. 20.30 Def II: Rapido.
21.00 Rally report. 21.05 Prisoners of
conscience. 21.10 Bookmark, literair
magazine. 22.00 M.A.S.H., Amerikaan-
se comedyserie. 22.25 (TT) Clarissa,
serie. 23.30 Newsnight. 00.15 The late
show. 00.55 Rally report. 01.10 Priso-
ners of conscience, serie. 01.15 Weer-
bericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Rallysport.
09.00 Spaans voetbal. 09.30 Paarde-
sport. 10.30 Eurobics. 11.00 Conquer
the Arctic. 12.00 World snooker clas-
sics. 14.00 Go. 15.00 Eurobics. 15.30
Rallysport. 16.00 LPBT National pro
bowlen. 17.00 Sumo. 18.00 Super-
cross Foxboro. 19.00American college
football. 20.00 Rallysport. 20.30 For-
mule 3. 22.00 Golf. 23.00 Golf. 23.10
Rallysport. 23.40 Slalom. 00.10 Bok-
sen.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
Pinny's house. 11.35 Happy memories.
12.00 Nieuws. 12.05 No kidding with
Mike Smith. 12.30 People today. 13.20
Pebble Mill. 13.55 Regionaal nieuws.
14.00 Nieuws. 14.30 (TT) Neighbours.
14.50 Going for gold. 15.15 Snooker.
16.50 Dooby's Duck Truck. 16.55 Ba-
nanaman. 17.00 F.L.I.P. 17.20 The
chipmunks. 17.35 Artifax. 18.00 News-
round. 18.10 (TT) Byker Grove. 18.35
(TT) Neighbours. 19.00 Nieuws. 19.30

Regionaal nieuws. 20.00 Wogan..
20.30 (TT) Tomorrow's world. 21.00
(TT) Specials. 21.50 Points of view.
22.00 (TT) Nieuws. 22.30 DEA. 23.20
(TT) Sportsnight. 00.50-00.55 Weerbe-
richt.

Eurosport
14.00 Voetbal. 15.00 WK Squash.
16.00 Franse boxing masters. 17.00
Autosport. 18.00 Worstelen. 19.00 Be-
nelux sport magazine. 19.30 Motor-
sport. 20.00 Golf. 21.00 Autosport.
21.30 Eurosport nieuws. 22.00 Tennis.
23.00 Voetbal. 00.00 Autosport. 00.30
Eurosport.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristane Backer. 03.00
Night videos.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name 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.
18.00-18.30Podium.

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. 10.03Het 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-
many, Amusementsmuziek uit
Duitsland voor luisteraars in de Be-
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.
14.00RTL-Radio Café. 16.00 Féie-

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 WirtschaH.
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 Daybreak. 07.20
Europalia. 08.30 Hello Austria, hello
Vienna. 09.00 Nieuws. 09.10 The mix.
10.00Victory with Morris Cerullo. 10.30
The mix. 11.50 Music news. 12.00The
mix. 12.30 Touristic magazin. 13.00
Japan business today. 13.30 The
science show. 14.00 All mixed up!
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air 17.50 Music news.
18.00 Monty Nash. 18.30 Wyatt Earp.
19.00 Comedy showcase. 19.30 Inside
edition. 20.00 Prime sport 21.00 The
travel magazine. 21.30 Business wee-
kly. 22.00 Nieuws. 22.30 USA market
wrap. 22.45 Supersports news. 22.50
The Wednesday movie. 00.05 Nieuws.
00.15 Europalia. 00.25 Music news.
00.35 Wanted. 01.35 Blue night 02.05
The mix all night.
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Zijn we een keertje moeilijk leverbaar,
vinden ze ons de beste auto van Europa.

Zon beetje elke krant jubelde ons gisteren tegemoet: de nieuwe Golf uitgeroepen
tot de beste auto van Europa!

Geweldig natuurlijk.... maar het brengt een klein probleempje met zich mee. Want
Europa's beste auto is altijd extra gewild. En de nieuwe Golf loopt zonder die eretitel al een
beetje te goed.

We zijn dus wel blij. Maar we lachen nog niet. Dat doen we pas als er hier genoeg
nieuwe Golfs beschikbaar zijn. We zijn druk bezig om daar voor te zorgen.

Dus, toch maar even naar de showroom zouden we zeggen....

(xfj) De nieuwe Golf vanVolkswagen.Wie anders?
\\AA/ MET KATALYSATOR

Er is al een nieuwe Golf vanaf f 27.790,. Afgebeeld Golf GL, lichtmetalen velgen niet standaard. Prijs is een 'vanaf-prijs inclusief BTW. exclusief aflevermgskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon's Automobielhandel BV, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort. Telefoon: 033 - 949944.



„De AID hoort, eigenlijk bij de
douane thuis. Komt deAID bij onze
dienst dan zijn we als douane com-
pleet. En op Europees niveau wor-den we een stuk breder", aldus
voorzitter Ben Grave van de dienst-
commissie. Leden van de vaste
kamercommissie voor Financiën
van PvdA, CDA en VVD hebben tekennen gegeven positieve aspecten
in het voorstel te zien.De douane valt onder het ministerievan Financiën. In het douanekan-
toor in Kerkrade, dat - zeer toeval-lig - net als de AID aan de Kloos-terraderstraat ligt, worden alleadministratieve handelingen ver-richt van het douanehoofdkantoor
in Rotterdam. Dat is voor Grave dereden om aan een succesvolle inte-gratie te denken: „Het ministerievan Financiën heeft al laten ziengoed op afstand te kunnen sturen."Communicatieproblemen, zoals die
zich nu voordoen bij de AID en hetministerie van Landbouw, voorzietGrave dan ook niet. „En twintig jaargeleden heeft de douane ook al eenonderdeel van de AID overgeno-men. Dat verliep haast vlekkeloos",voegt de in Heerlen woonachtigebestuurder eraan toe

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Heerlenserestauranthouder ontkent aanslagen

Mes miste man
op een haar na

Van onze verslaggever

HEERLEN - Een 26-jarige man
uit Voerendaal, diena een ampu-
tatie zyn rechterbeen mist, heeft
bij de politie aangifte gedaanvan
een poging tot doodslag en van
mishandeling door de eigenaar
van een restaurant aan de Saro-
leastraat in Heerlen. Hij zegt dat
hij bijna door een mes is geraakt
en is geschopt.
De politie zoekt getuigen van
'een heel merkwaardig voorval.
De man is volgens zijn eigen ver-
klaring, maandagmiddag rond
twee uur door de restauranthou-
der, die hem als klant kende,

naar binnen geroepen. De eige-
naar het hem weten dat hij in
zijn zaak niet meer welkom was
vanwege zijn omgang met junks
en zijn handel in verdovende
middelen.
Bij het verlaten van dezaak zou
de eigenaar een mes in zijn rich-
ting gegooid hebben. Door zich
tijdig te bukken, kon de gehan-
dicapte het mes ontwijken. Een-
maal op straat kwam er iemand
vanuit het restaurant naar hem
toe en trapte de man tegen de
stomp van zijn rechterbeen.
De eigenaar*van het restaurant is
inmiddels aangehouden door de
poütie, maar hij ontkent alles.

# B. uit Maastricht
is gistermorgen
rond tien uur op de
autoweg Maas-
tricht-Heerlen, ter
hoogte van de Em-
maberg in Valken-
burg, met zijn auto
over de kop gesla-
gen. De man reed in
derichting Heerlen
toen hij plotseling
de macht over het
stuur verloor en een
flinke tuimeling
maakt met zijn
voertuig. Hij kwam,
behalve enkele
schaafwonden, met
deschrik vrij.
Foto: DRIESLINSSEN

Dienstcommissie benadert met voorstel landelijke politiek

Douane wil samen met AID

GHN reserveert eenzelfde be-
-8 voor verbeteringen van wijk-
*elcentra zoals die van Heerler-
% Heerlerheide, Weiten en
Renberg. En nog eens 4,5 mil-
i °n_ het tekort te dichten bij de

van Openbare Werken,
lenigingen op de subsidies voor,eren-, vrouwen- en jongerenor-
"saties zouden geschrapt moe-
borden, terwijl oproepkrachten
'de Stadsschouwburg eindelijk
achterstallig loon moeten krij-

" Rob Thissen van de stichting IKL toont een, thans onbewoonde, nestkast voor kerkuilen in Boukoul, gemeente Swalmen.
Van die kasten worden er de komende vijfjaar zevenhonderdvijftig geplaatst in de provincie.

Foto: JEROENKUIT

slechte muizenjaren", aldus Lei
Heijkers van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.

Actie moet leiden tot verviervoudiging aantal broedparen

IKL plaatst kasten
voor kerkuilen

Vier jaar voor
verkrachting
ROERMOND - De.rechtbank van
Roermond heeft, conform de eis vat.
de officier van justitie, de 31-jarige
Venlonaar R.H.M, veroordeeld tot vier
jaar gevangenisstraf voor de ver-
krachting van een vrouw. De man was
die bewuste nacht bezig in te breken
in een winkel toen hij werd de vrouw
in een tegenover liggende kantoor-
pand opmerkte, haar volgde en ver-
krachtte.

niet in Budel
BUDEL - Het Van der Valkconcern
mag in Budel geen motel bouwen
langs de autosnelweg Eindhoven-
Maastricht. Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant hebben dinsdag een
bezwaarschrift tegen een eerdere af-
wijzing ongegrond verklaard. Van der
Valk wil het motel bouwen in het bui-
tengebied van Budel. Daarom moet
de provincie er toestemming voor ge-
ven. Begin april liet de Brabantse
gedeputeerde A. Brugman (PvdA) aan
de burgemeester van Budel weten dat
die commissie gematigd positief was,
maar later is gebleken dat dit niet
waar was. Twee maanden later, Brug-
man was toen inmiddels geen gede-
puteerde meer, volgde het College
van GS de commissie. De ex-gedepu-
teerde heeft nu een adviesbureau en
is in Budel opgetreden als adviseur
van het Van der Valkconcern.

Van der Valk

HEERLEN - De 22-jarigeHeerlenaar
die afgelopen maandag bij de NS-tun-
nel in Heerlen werd aangehouden in
verband met een gewapende oven/al
op een medewerkster van een reisbu-
reau in de dr. Poelsstraat heeft ook
vier andere overvallen, die in het cen-
trum van Heerlen werden gepleegd,
bekend. Hij bedreigde het personeel
van een boetiek, bloemenzaak, sex-
shop en reisbureau steeds met een
broodmes. De vijf overvallen werden
gepleegd tussen 18 en 26 november.
Van het gestolen geld kocht hij drugs.
Alleen de buit van de laatste overval
werd veilig gesteld.

HEERLEN - Het 'Komitee Geleen-
dal-Terworm' zal niet schromen be-
roepsprocedures te beginnen als er
onvoldoende rekening wordt gehou-
den met de natuurwaarden in het Ge-
leendal. De gemeente Heerlen wil met
twee bedrijven uit de bouwwereld een
BV vormen die plannen moet maken
voor het 30 hectare grote gebied aan
de stadsautoweg. Het Komitee vindt
dat er in het Geleendal zo weinig mo-
gelijk mag worden gebouwd. Ook als
er voor het aangrenzende Terworm
bouwplannen komen, rond het motel
Van der Valk bijvoorbeeld, zal het Ko-
mitee bezwaar aantekenen.

Heerlenaar bekent
vijf overvallen

'Komitee Geleendal'
dreigt met acties

MAASTRICHT - In de Rechtstraat te
Maastricht hield de politie in de nacht
van maandag op dinsdageen man uit
Hoek van Holland aan op verdenking
van het stelen van een taxi. Bij ver-
hoor van de 'verdachte' kwam een
merkwaardig verhaal op de proppen.
Samen met een zakenrelatie had de
man zich door de taxi naar een bar in
Maasmechelen laten rijden. Het duo
bemerkte tijdens de rit dat de chauf-
feur al enigszins in de olie was. In de
bar aangekomen had de chauffeur al-
leen nog maar oog voor het vrouwelijk
schoon en nuttigde zoveel alcohol dat
hij zich niet meer in staat achtte om
zijn klanten naar Maastricht terug te
rijden. Hij gaf te kennen dat ze zeli
maar moesten rijden. Hetgeen een
van de mannen ook prompt deed.

Taxichauffeur
liet klant rijden

ROERMOND - Binnen vijfjaar
moet het aantal broedkasten
voor kerkuilen in Limburg met
zevenhonderdvijftig toenemen
tot in totaal duizend stuks. Om-
dat meestal slechts één op de vijf
kasten gebruikt wordt door de
vogels, zal dat uiteindelijk leiden
tot een verviervoudiging van het
aantal broedparen, ofwel twee-
honderd paartjes.

Door verschraling van kleinscha-
lig cultuurlandschap, snelver-
keer, landbouwgif en het weg-
vallen van broedgelegenheid
was het aantal kerkuilen medio
jaren tachtig sterk afgenomen.
Doordat vrijwilligers de laatste
jaren al opveel plaatsen nestkas-
ten hebben opgehangen en door
het verbod van verschillende be-
strijdingsmiddelen heeft het dier
zich inmiddels hersteld tot het
niveau van 1960.

Meerssen, Valkenburg, Schim-
mert, Beek) en in Noord-Lim-
burg het noordelijk Peelgebied
(Sevenum, Horst) en de oostelij-
ke Maasoever (van Arcen tot
Mook).
IKL coördineert de actie, die in
totaal 125.000 gulden kost. Voor
dit jaar heeft de provincie daar-
voor reeds 25 mille subsidie be-
schikbaar gesteld. Voor de
komende jaren rekent IKL ook
op een dergelijk bedrag.

Opmerkelijk genoeg komt de ac-
tie op een moment dat het met

Voor de actie worden zeker nog
honderd vrijwilligers gezocht
evenals eigenaren en beheerders
van boerderijen en kerken. Er
houden zich reeds een honderd-
tal natuurbeschermers bezig met
de bescherming van kerkuilen.
Aanmelden kan bij de stichting
IKL: 04750-31200.

de kerkuil in Limburg een stuk
beter gaat dan een jaarof zes ge-
leden, toen het aantal broedpa-
ren tot een minimum van dertien
was gedaald. „Hoewel het aantal
paartjes van deze roofvogel de
afgelopen vijfjaar is verdrievou-
digd tot 51, is het dier nog niet
uit de gevarenzone. Daarvan kun
je pas spreken als er verspreid
over de provincie honderd tot
honderdzeventig paartjes neste-
len. Door plotselinge schomme-
lingen in het voedselaanbodkan
het aantal toch nog schrikbarend
teruglopen. Er zyn goede en

De stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen
(IKL) maakte dat gisteren in
Roermond bekend. Het is vooral
de bedoeling dat het dier een
voet aan de grond krijgt in re-
gio's waar nu niet of nauwelijk
broedgevallen bekend zijn. Als
voorbeelden daarvan gelden in
Zuid-Limburg het westelijk deel
van het Mergelland (Maastricht,

Momenteel staat eveneens een over-gang van de AID naar de Economi-sche Controle Dienst (ECD) op deagenda Op het hoofdkantoor inKerkrade wordt dat voorstel nieterg enthousiast ontvangen. Over
een mogelijk samengaan met dedouanedienst is de AID positiever
AID-woordvoerder Willem Brou-wer: „Als we zelf zouden moetennadenken over een samenvoeging
dan zou de douane onze eerste ge-sprekspartner zijn. Het zou een veellogischer samenwerking zijn dan
met de ECD. We werken nu al veelsamen met de douane. Dus als hier-
mee een vertrek uitKerkrade tegen-gehouden kan worden, dan is een
samenvoeging zeker bespreekbaar."
Brouwer denktwel dat de discussieover het samengaan van de tweediensten nog jaren zal duren. Hetverhuisspook dat momenteel door
het hoofdkantoor waart, zal daar-
mee niet verjaagd worden. Vandaar
dat de AID momenteel de landelij-
ke politiciprobeert te benaderen

Logisch

De commissie stelt dat de huidigeproblemen bij de AID niet zouden
zijn ontstaan, indien de inspectie-
dienst onder de douane zou vallen.Wanneer het AID-hoofdkantoor on-dergebracht zou worden bij de
douane, dan wordt een verhuizing
van de - grotendeels - Limburgse
werknemers naar de Randstandoverbodig. Grave kan zich de groteweerstand in Kerkrade om te ver-
huizen heel goed voorstellen.

Vakbonden staan werken met asbest niet toe

Raadsleden Sittard
bij college-beraad
SITTARD - Het collegevan Sittard is
bereid bij haar vergaderingen de frac-
tievoorzitters als proef toe te laten.
Tot verrassing van de Sittardse raad
willigde burgemeester J.Tonnaer
daarmee gisteren een verzoek van
Groen Links in. Voor zover bekend is
Sittard de enige gemeente die de be-
sloten college-vergadering gaat open-
stellen voor de raadsleden.

Sittard helpt
Servische stad
SITTARD - De gemeente Sittard is
bereid om de Servische stad Valjevo
financieel te hulp te komen. De actie
is een humanitaire steunbetuiging, los
van politieke ontwikkelingenin Joego-
slavië. Het geld gaat waarschijnlijk
naar het ziekenhuis van Valjevo. De
gemeenteraad van Sittard zal binnen-
kort een definitief besluit nemen. De
raad wil eerst een gesprek hebben
met Mihajlovic, voormalige burge-
meester van Valjevo, die een dezer
dageneen bezoek brengt aan Sittard.

sCADVERTENTIE)

f<i.iltittn Umi .stitu.s in ittj/n'ttn

Voor verkoop
gehele Part Two

kollektie

20-50%
korting zowel voor

dames- als
herenkleding

BEST IN STYLING
*SH/ON FOR MEN & GIRLS
IAUTZENBERGSTRAAT 26 HEERLEN
L 045-740011

(ADVERTENTIE)
— SWISSPLSS'

___■ ___tilf _/"______* ___*-________>

\ _____._.__#

VERANTWOORD SLAAPCOMFORT
Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324Geleen, Raadhuisslr. 8, 046-743030

verbiedt, afgewezen zullen worden.
Een bedrijf kan een ontheffing krij-
gen, als zowel de werkgeversorgani-
saties als de vakbonden daarmee
instemmen.

Vliegen zei al wel dat de WML in
geen enkele gemeente asbestce-
menten leidingen meer zal aanleg-
gen als die gemeente daarom
vraagt. „De WML is weliswaar op-
drachtgever voor dergelijke werk-
zaamheden, maar vrijwel altijd op
instigatie van de gemeente. Wie
zouden wij dan zijn om absoluut
door te willen gaan."
Als Landgraaf daadwerkelijk be-
sluit de verdere aanleg van asbest-
cementen leidingen tegen te hou-
den, betekent dat wel in forse ver-

LANDGRAAF - De vakbonden
Hout- en Bouwbond CNV en Bouw-
en Houtbond FNV wijzen het ver-
zoek van Lintzen Wegenbouw uit
Sittard om asbest-waterleidingen te
leggen af. Dat betekent datLintzen
niet verder kan gaan metfïie aanleg
van dergelijke leidingen in_leLand-
graafse wijk Leenhof. Lintzens op-
drachtgever, de Waterleidingmaat-
schappij Limburg (WML) legt zich
daarbij neer. Directeur J. Vliegen
benadrukte evenwel dat de WML
ook met aannemers werkt die niet
onder de cao voor de bouwnijver-
heid vallen. Die mogen - mits
strenge voorschriften worden nage-
leefd - nog wel met asbesthouden-

de produkten te werken.
Vliegen besprak gisteren de ontsta-
ne situatie met het Landgraafse col-
lege van B en W. De gemeenteraad
van die plaats nam afgelopen don-
derdag unaniem een motie aan met
een oproep aan deWML om onmid-
dellijk over te gaan van asbestce-
menten waterleidingen op pijpen
van gietijzer.
Geen van beide partijen wilde na
afloop van het gesprek ingaan op
het besprokene. Ze wachten het ge-
sprek af dat de WML vandaag heeft
met de Hout- en Bouwbond CNV.
Die heeft al laten weten dat ookver-
zoeken van andere bouwonderne-
mers om dispensatie van de cao-
bepaling die het werken met asbest

traging van de werkzaamheden in
de wijk Leenhof. De werkzaamhe-
den waren daar al aan de gang, tot-
dat een actie van de Socialistiese
Party en buurtbewoners daaraan
een einde maakte. Vliegen: „Als we
stoppen, kunnen we pas in maart
verder. Eerder kunnen de nieuwe
gietijzeren leidingen niet worden
geleverd."

De Hout- en Bouwbond CNV heeft
de Limburgse gemeenten opgeroe-
pen niet toe te staan dat de WML
nog asbesthoudend materiaal in de
grond stopt. Inmiddels zijn ook aan
B en W van Maasbracht vragen ge-
steld over de aanleg van nieuwe
asbestcementen leidingen in de
dorpskern van Linne.
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Heerlen-Noord
vindt miljoenen
voor Hoensbroek

koprol op autoweg

Van onze verslaggever

ö- Burgemeester en wethouders
&n nog op zoek te zijn naar geldr deze politiek gevoelige zaak.
de extra bijdrage van 4,5 mil-

-1 gulden die de fractie GHN in
verschiet heeft, zou met de
toaamheden in Hoensbroek een
'Oorljjk begin' gemaakt kunnenoen.

*RLEN - De grootste opposi-
in de gemeenteraad van6r'en, de Groepering Heerlen-

'rd, beperkt zich niet tot kritiek
'e begroting van burgemeester
Wethouders. Gisteravond pre-

kerde ze een alternatieve uitga-
onder meer geld voor de

betering van Hoensbroek-cen-

DOOR BENTI BANACH

?e wijzigingen kosten jaarlijks
Jfiiljoen. Dat bedrag krijgt dej^Pering op tafel door twee in-
Pen. Volgens de fractie kan op

L Welzijnswerk van Zymose ne-. ton bespaard worden, zonder-
de kerntaken in gevaar komen.Groepering vindt bovendien dat

i biljoen minder naar de algeme-eserve gesluisdkan worden.

.Groepering Heerlen-Noord, ze-
j*raadszetels, legt haar begroting
j^ _dens de algemene beschou-wen, die vandaag beginnen.
J^ereen roept dat bepaalde zaken
r'teit verdienen, maar wij zor-

c dat er ook geld voor is. Nu zal
iRaadslid kleur moeten beken-
>' zegt Rein Hummel.

KERKRADE - Als de Alge-
mene Inspectie Dienst (AID)
ondergebracht wordt bij de
douane, dan kan het hoofd-
kantoor van de AID in Kerkra-
de blijven. Met dit voorstel
heeft de Centrale Dienstcom-
missie Douane de landelijke
politici benaderd.

LouwHoogland
Waarnemer Vaals
j^LS - Gouverneur Mastenbroek
jtt met onmiddellijke ingang

t
u* Hoogland (PvdA) benoemd
I Waarnemend burgemeester in
.gemeente Vaals. De snelle be-
ding heeft alles te maken met
; huidige instabiele bestuurlijke
JJatie in Vaals, waar de coalitie
? PvdA, VVD en de plaatsehjke
„ePering Perspectief 85 afgelopen
£* uiteen spatte. Louw Hoogland
J: tot 1 november burgemeester

Brunssum.
t burgemeestersambt in Vaals is

j,qs 1 september vacant, als ge-
>g Van het ontslag van de toenma-

burgerneester Rien Damen die
„betrekking aanvaardde bij het
eademisch Ziekenhuis Maastricht.
v,^aarneming door Hoogland zal
j^tt totdat de lopende benoe-
[^Ssprocedure voor een nieuwe

Serneester is afgerond.

jStenbroek heeft de tijdelijke be-
ij^ing gistermiddag in een ge-
u,6* meegedeeld aan het voltallige
ijieBe van Vaals, dat werd verge-

door gemeentesecretaris Ar-
jj*1 Kusters. De gouverneur deed
w,klemmend beroep op de drie

Jussen, Meindersma en
>]_.sters om de ontstane situatie te
Averen.

Hoogland is 60 jaar oud, ge-
ldig van St. Annaparochie, en
Jhenteel woonachtig in Bruns-ïj " Hij was vanaf 1975 burgemees-
-6
yan Brunssum. Daarvoor vervul-

( hij dezelfde functie zes jaar land
6 gemeente Terschelling.

Woensdag 27 november 1991 "15



Woensdag 27 november 1991 " 16Limburgs Dagblad

t
Na «en werkzaam en welbesteed leven voor haar
grote gezin is na een liefdevolle verpleging in Be-
jaardentehuis „De Moutheuvel" te Stem overleden
onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Julia Meeks
* Berg 24-5-1910 t Stem 25-11-1991

sinds 27 juni 1984weduwevan

Harie Strijkers
Berg a.d. Gerrit Strijkers

Maas: Corry Strijkers-Wenmeekers
Josien en Frans
Damoiseaux-Strijkers
Ilona en Chantal
Julietteen Ron Pustjens-Strijkers
Tamara

Munster- Annie Pelzers-Strijkers. geleen: Lambert Pelzers
Fons enKarin Pelzers-Schmeetz
Ronald Pelzers enLonneke
Couwenbergh

Berg a.d. Martin Strijkers
Maas:

Greven- Wil Strijkers
bicht: Lenie Strijkers-Roelofs

Ralph Strijkers
Obbicht: Fien Krekels-Strijkers

HarrieKrekels
Julietteen Maurice
Offermans-Krekels

Berg a.d. Harry Strijkers
Maas: José Strijkers-Pernot

Stefan Strijkers
Berg a.d. Frans Strijkers

Maas:
Berg a.d. Hub Strijkers

Maas: Hennie Strijkers-Vaessen
Greven- Leo Strijkers

bicht: Els Strijkers-Coumans
Ramona Strijkers
Desiré Strijkers
Familie Meeks
Familie Strijkers

6171 HS Stem, 25 november 1991
Heerstraat-Centrum 45, K 307
Corr.adres: Koningsberg 17, Berg a.d. Maas, 6129
AT Urmond
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben op zaterdag 30 novem-
ber om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Michael te Berg a.d. Maas.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00uur.
Wij zullen haar gedenken in de avondmis op vrij-
dag 29 november om 19.00 uur in Bejaardentehuis
„De Moutheuvel", Heerstraat-Centrum 45 te Stem.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen, Heirstraat 41, Elsloo-Stein.
Bezoek dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.

I

En hijzal elke traan uit
hun ogen weg-wissen, en de
dood zal niet meer zijn,
noch rouw, noch geschreeuw,
noch pijnzal er meer zijn.

Bedroefd geven wij kennis van het toch nog vrij
onverwachte overlijden na een langdurige ziekte
op 77-jarige leeftijdvan mijn zorgzame vrouw, on-
ze lieve moeder, schoonmoederen grootmoeder

Elisabeth Driessen
echtgenotevan

HendrikKrol
De bedroefde familie:

Heerlen: H. Krol
FamilieDriessen
FamilieKrol
FamiliePeters

6418 HN Heerlen, 26 november 1991
Palestinastraat 230
De lezing ten gunstevan zuster Krol wordt gehou-
den op zaterdag 30 november om 11.00 uur in de
Koninkrijkzaal Litserveldstraat te Heerlerheide
aansluitend vindt de begrafenis plaats op hetkerk-
hof te Abdissenbosch gelegen aan de Reeweg.
Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen
in het mortuarium van Lindeman Beuteweg 32
Nieuwenhagen dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur al-
waar tevens gelegenheid is om te condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons en vele anderen betekend heeft en vol
bewondering voor de wijze waarop hij de last van
zijn achteruitgaande gezondheid heeft gedragen,
geven wij kennis dat, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, van ons is heengegaan, onze goe-
de vader, schoonvader, grootvader, overgrootva-
der, broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Leonard
Smeets
weduwnaarvan

Hubertina Smeets
Hij overleed, na een liefdevolle verzorging in het
bejaardencentrum "Heereveld" te Waubach, op de
gezegende leeftijd van 86 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: Harrie enAnnie Smeets-Velraeds
Landgraaf: JoSmeets
Landgraaf: Hub en Sissi Smeets-Bijker

en alzijnklein- en
achterkleinkinderen
Familie Smeets
Familie Smeets

Landgraaf, 25 november 1991
Bejaardencentrum "Heereveld" Waubach
Corr.adres: Europaweg 124 Noord,
6374 CX Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag
29_ovembera.s. om 10.30 uur in de H. Bernadette-
kerk te Abdissenbosch, waarna begrafenis op de
r.k. begraafplaats aan de Reeweg.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.10 uur
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van donderdag 28 november in voornoemde kerk
om 19.00uur.
Onze dierbare is opgebaard in de rouwkamer te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks
tussen 18.00 en 18.15 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, geheven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Jkga op in 't Eeuwige Licht"

In het volle leven hebben wij gesterkt door het h.
sacrament der zieken afscheid moeten nemen van
onze dierbare zoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Jan Bouts
Hij was 50 jaaroud.

Holturn: Gerardus en Anna
Bouts-Janssen

Holturn: AnnieBouts
Munstergeleen: Miet enLambert Haerden-Bouts

Roger en Anita
Mark

Bom: Joen Annemie Bouts-Lemmens
Alain
Patrick

Holturn: Maria Janssen
FamilieBouts
Familie Janssen

6123 BV Holturn, 25 november 1991
Corr.-adres: Grote Dries 6
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 29 november a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Holturn waarna de
begrafenis zal zijn op het kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk
vanaf 9.45 uur.
Wij gedenken Jan bijzonder in de avondmis van
donderdag 28 november om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Hij is opgebaard in het Maasland Mortuarium,
Heinseweg te Sittard.
Bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen geheven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Met verslagenheid gevenwij kennis van het vroeg-
tijdig overlijden van ons musicerend liden secreta-
ris, de heer

Jan Bouts
Ons diep medeleven gaat uit naar zijn naaste fami-
lie.
Met zijn heengaan verliezen wij een man die met
grote inzet en toewijding gedurende meer dan 36
jaarzijn bestekrachten voor onze vereniging heeft
gegeven.
Beschermheer, bestuur, dirigent, leden en dames-
comité.

Muziekgezelschap .Juliana" Holturn
„Holtheimerband" Holturn

Bedroefd namen wy kennis van het overlijden van
ons koorlid en vriend

Jan Bouts
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn
persoon en de wijze waarop hij zich nu bijna 25
jaarvoor het Gemengd Zangkoor Holturn heeft in-
gezet.

Bestuur en leden van het
Gemengd Zangkoor „Holturn".

Met diep leedwezen namen wij kennis van het
overlijden van de heer

Jan Bouts
Hij was jarenlangeen toegewijd lidvan de voetbal-
vereniging „Holturn".
Wij zijn hem dankbaar voor het vele goede dat hij
voor onze vereniging gedaan heeft.
Bestuur, ere-leden en leden

Voetbalvereniging „Holturn"

dien good humeur
dien hulpvaardigheid
diene muziek
weer zulle dich misse Jan

„DeHoutumse Revue"

I t
Na een intens en welbesteed leven van liefde,
goedheid en zorgzaamheid, is heden op 46-jarige
leeftijd van ons heengegaan, mijn lieve vrouw en
onze zorgzame moeder

Maria Boels-Schols
echtgenotevan

John Boels
en moeder van

Jemaila en Bas
23 november 1991
Fonteinberg 4, 5691 GZ Son
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op zaterdag 30 november om 14.00
uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de ge-
meentelijke begraafplaats aan de Merkelbeeker-
straat.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Een hart vol liefde en goedheid heeft opgehouden
te slaan.
Vanochtend is in allerust ingeslapen

Giel Rennenberg
echtgenoot van

Maria Erven
Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Heerlen, 26 november 1991
Bejaardenverzorgingstehuis 'Ter Eyck"
Corr.adres: Thorbeckestraat 28, 6415 HL Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 november a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van St. Cornelius te Heerlerheide,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene vrijdag 29 november a.s. om 18.45 uur,
aansluitend avondmis, in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goed-
heid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is plotseling van

iT ___ ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame pappa,
schoonpa, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Bèr Schaaf
echtgenootvan

Rina Smits
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar.

Sittard: Rina Schaaf-Smits
Sittard: Marlies en ZefBertrand-Schaaf

Linda
Geleen: Annie en Piet Tholen-Schaaf

Mare, Nancy, Stan
Familie Schaaf
Familie Smits

6136 XC Sittard, 25 november 1991
St. Jorisstraat 12
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op za-
terdag 30 november a.s. om 10.30uur in de parochiekerk
H. Hart van Jezus te Sittard-Overhoven waarna de begra-
fenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Wehrerweg te Sittard.
Samenkomst in dekerk alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene zal gehouden
worden op vrijdag 29 november om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks
van 18.45 tot 19.30 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen gelieve u
deze annonce als zodanig te beschouwen.

I.v.m. het overlijden van

dhr. H.J.Schaaf
is autorijschool „Hoogenboom"zaterdag 30 november as. gesloten.

t
Na een leven dat getekendwerd door eenvoud, goedheid en behulpzaam-
heid is na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis Schuttershof te
Brunssum toch nog onverwacht op 69-jarige leeftijd van ons heengegaan
voorzien van het h. oliesel mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Els Rutters i
echtgenotevan

Cornel Stassen
Brunssum: C.C. Stassen
Brunssum: Els en HarrieDeckers-Stassen

Roel
Schimmert: len enLei Hendriks-Stassen

Maren, Hans,Krit
6461 AH Brunssum, 25 november 1991
Pr. Beatrixstraat 67
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijksvan 17.30 tot 18.30uur in het
mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk aan deKerkstraat te Brunssum zal de plechtige
uitvaartdienst gehouden worden op zaterdag 30 november a.s. om 11.00
uur.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheidis uw naam in het condoléan-
ceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op degemeentelijke begraafplaats
aan deMerkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen geheven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

— -«

_____!____,
n

t I
Als God ons thuis brengt
uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.

ps. 126
Van de communiteit St. Jozef is plotseling overle-
den op 25 november 1991 onze medezuster, zus,
schoonzus en tante

Zuster Edgara Maria
Rosalia Szymkowiak

Geb. 7-3-1909.
Zy was byna 65 jaar lid van onze congregatie.

Zrs. Franciscanessen van
Heythuysen te Brunssum
Familie Szymkowiak

Huize Catharina Daemen
St. Brigidastraat 3
6441 CR Brunssum
De eucharistieviering zal plaatshebben in de St.
Gregoriuskerk Kerkstraat Brunssum op donder-
dag 28 november 1991 om 14.00 uur.
Daarna leggen wij haar te rusten bij haar medezus-
ters op het Kloosterkerkhof van de algemene be-
graafplaats aan de Merkelbeekerstraat te Bruns-
sum.

t
Rust nu maar uit
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.
Niemand weet hoeveel jehebt geleden,
niemandweet watje hebt doorstaan...
Rust nu maar uit.

Bedroefd om zyn heengaan maar dankbaar om
hetgeen hy voor ons betekend heeft geven wy u
kennis dat geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan voorzien van het h. oliesel op de leeftyd van
byna 72 jaaronze vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Lei (Johan Leonard)
Joha

begiftigd met depauselyke onderscheiding
Pro Ecclesia etPontifice

weduwnaar van
(Tien) Hubertina Jaspers
Alphen a/d Rijn: Henk Joha

AnnieJoha-Stijns
Leon, Inez, Ilona

Wahlwiller: Hans Joha
Tiny Joha-Hombleu
Robert, Cor

Gulpen: Leon Joha
Alie Joha-Leerschen
Ellen, Etienne

Margraten: MarionLousberg-Joha
JoLousberg
Jimmy,Micha

Wahlwiller: Jo Joha
Familie Joha
Familie Jaspers

6286 BH Wahlwiller, 25 november 1991
St. Cunibertusstraat 6
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 30 november om 11.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Cunibertus te Wahlwiller waarna
begrafenis op hetr.k. kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondmis vrydag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel Sjalom Hilleshagerweg 11 te Mechelen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelyks van 17.00
tot 18.30 uur.
Wilt u indienwy vergeten zyn u een kennisgeving
te zenden deze annonce als zodanig beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van ons lid

Leo Joha
Wij verliezen in hem een bekwaam en
gedreven zanger.

Mannenkoor "Lauwerkrans"
Mechelen

Met verslagenheid hebben wy kennis genomen
van het overlyden van

Lei Joha
Wij uiten onze dankbaarheid voor devele diensten
die hij als koster, kerkmeester, kerkzanger en de
uitstekende verzorging van de bloemen in onze
kerk heeft bewezen.

R.K. kerkbestuur en kerkelijk zangkoor
parochie H. Cunibertus WahlwillerJ

il

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
oma

Dirkje Navis
echtgenote van

Hugo Eisermann
Zy overleed thuis, in haar eigen vertrouwde omge-
ving, in de leeftyd van 74 jaar.

Heerlen: HugoEisermann
Heerlen: Hugoen Rietje

Roger
Heerlen: Ben en Gerda

Desmond
Heerlen: Hans enSuzan

Relana, Tommy
6412 TW Heerlen, 25 november 1991
Edisonstraat 311
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vry-
dag 29 november om 10.30 uur in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar bijeen-
komst om 10.15 uur en gelegenheid tot schrifteiyk
condoleren is.
Voor vervoer per bus, heen en terug, vanaf onder-
genoemduitvaartcentrum om 10.00 uur is gezorgd.
Liever geen bezoek aan huis.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelyks bezoekgelegenheid is van 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wy vergetenzyn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

" t
Wenn dieKraft zu Ende geht,
ist der Tod Erlósung.

Nach langer, mit groflerGeduld ertragenerKrank-
heit verstarb heute unsere liebe Schwester, Schwa-
gerin und Tante

Maria Sprung
geb. Gottschalk

Sic starb, versehen mit den heiligen Sterbesakra-
menten, imAlter von nahezu 72 Jahren im Schoße
ihrerFamilie.

In stiller Traver:
Josef Gottschalk
mitKatharina, geb. Schmitz
Willi Gottschalk
mit Lenchen, geb. Schmitz
ihr Neffe und ihre Nichten
und alle Anverwandte

5100 Aachen-Richterich, den 24. November 1991
Karl-Friedrich-StraJ-e 172
Die feierlichen Exequien werden gehalten am
Donnerstag, dem 28. November 1991, urn 9.00 Uhr
in der Pfarrkirche St. Martinus, Richterich.
Sollte jemand aus Versehen keine besonderé An-
zeige erhalten haben, so diene diese als solche.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid, oud-bestuurslid en
lid van verdienste

StefLaven
■

Stef was gedurende byna 30 jaar een van onze
trouwste leden. Wij zullen hem niet vergeten.

Bestuur, dirigenten leden van het
Mannenkoor David Spekholzerheide

By het overhjden van mijn lieveman, onze zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Jan Gerrits
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zyn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelyke
dank.

Mevr. M. Gerrits-Deeder
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienstzal worden gehouden
op zaterdag 30 november a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van de Berg Carmel
te Schaesberg-Leenhof.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve
dochter en zus

Ingrid Reinartz
wordt gehouden op zaterdag 30 november
om 19.00 uur in de parochiekerk Maria Hulp
der Christenen te Nieuwenhagen Landgraaf.
Je aardse leven van 17 jaar was helaas kort,
maar jezult bij allen die joulief hadden heel
lang in herinnering blijven.

Pierre Reinartz
Gerda Reinartz-Henssen
Brigitte
Susanne

„___H______________H^^H_-________________M__i^H
Hartelijk dank voor uw medeleven na het overig
denvan onze vader, schoonvaderen opa

Willem Huijts
Fam. Huijts,Fam. Janssen, Fam. ZiellemaDs

De zeswekendienst zal worden gehoudenop zat^dag 30 november a.s. om 18.00 uur in de parocOT
kerk Christus Koning te Hoensbroek.

dmmmmm********M**************************************Mm^m^m*m*m*\_^_^_^_^_^_^_^_^_^k_^_^_^_^_^^^'

Dankbetuiging
Veel troost hebben wij gevonden in de vele reA
ties en de warme belangstelling die wij van u all*
mochten ontvangen na het overlijden van

Ger Boerma-LimpenS
Familie Boerma
Familie van de Berg
Familie Limpens

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenword*
zaterdag 30 november om 18.30 uur in de dekene
kerk van St. Pancratius te Heerlen-Centrum.1

|
tAnna Leeuw, weduwe van Johannes Cimnl^mans. 6211 EB Maastricht, Sporenstraat 14. v
uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag "
november om 11.00 uur in de basiliek van St. S*
vaas te Maastricht. Schriftelijk condoleren acht8
in de kerk.

-J-Rita Snel, oud 51 jaar, echtgenote van Jof
* Pluijmaeckers. 6225 EA Amby-Maastricht, M*

byerstraat Noord 23. De uitvaartdienst zal plaa<?
hebben op donderdag 28 november om 10.30uur 1!
de parochiekerk van de H. Walburga te AmW
Maastricht. Er is geen condoleren.

s

OUDERE AUTOMOBILISTEN
(60-80 jr.) GEVRAAGD

als deelnemeraan een onderzoek naar de
invloed van een geneesmiddel op rijvaardigheid-
Vergoeding voor volledige deelname is’ 400,-.

Meer informatie: 043-474591 (drs. MadeionPeters)-

Instituut voor Geneesmiddelen,
Veiligheid en Gedrag,
Beeldsnïjderdreef 85,
6216 EA Maastricht.

>

tMap Stuy, 78 jaar,
weduwe van Harry

Schreinemakers, Arlo
91, Roermond. Corr.
adres: Dingbank 5,
6041 AR Roermond.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op donderdag
28 november 1991 om
11.00 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Mun-
sterkerk te Roermond

tAntoinetta Maria
Gerarda Thissen,

72 jaar, weduwe van
Ludovicus Hendricus
Theodorus Wienen,
Belldsnijdererf 14,
6043 SJ Roermond.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op donderdag
28 november 1991 om
11.00 uur in de kerk
van Onze Lieve Vrou-
we van Altijddurende
Bijstand te Roer-
mond.

Prins p*3?
Bernhard y

Fonds /Anjer
cuhuurfot,., voor J fondsen

Nr-._r._tn_.

Geven
om

cultuur
die
Je
lief
is.

6HW.-Hf.-_>

DE WINTERDAGEN
BREKEN WEER AA

Tijd om uw huis van binjM
wat meer fleur te geven. l
nieuwe poster, of kunslreP'
ductie aan de wand in uw b"
of slaapkamer doet vaak *

POSTERGALERIE
Hier vindt u een grote coltë'
artprints, posters en kunstre?
ducties van bekende artiest
zoals Ting, Rosina Wachtrij
ter, Jan Lens, Karel Apl:
Monet, Kandinsky e.v.a. M
ook trendy posters en
zwart/wit en ingekleurd.De ;
maten variëren van W
24 x 30, tot grootformaten.
70 x 100. Het spreekt vanz'
dat wij u tevens adviseren bil
keuze van een passende lijs'
eventueel passe-partout, die
eigen werkplaats door ons W 1
den vervaardigd.

INLIJSTEN
Wilt u uw bestaande (oto of!
productie eens een ander a;
zien geven? Ook dat kan. U k'1
een keuze maken uit onze gfl
collectie aluminium, houten
kunststoflijsten, daarbij plak^1
wij uw poster of foto vakkun 11
op, zodat u niet het zgn. bobü-
effect krijgt. Een bijpass?'
passe-partout geeft bovenöi;
nog een extra dimensie aan"
poster of foto.
Ook WIJ denken graag me'
mee...
Wij maken gaarne een offef1
voor de inrichting van uw W'
toor of bedrijf.

POSTERS + LIJSTEN
Passage 9 Geleen

046-755707_______________



Van onze verslaggever

Zieke Pieten in AZM

Ook Opera Zuid overeind in alternatiefplan

Orkesten gaan uit
van voortbestaan LSO

Geleen sleept
Managementblad
voor rechter Limburgse makelaardij

fors in de rode cijfers

Een op de vijfkantoren draait verlies

wrjl de omzet alsmaar blijft da-
len. In Maastricht is er naast
verlies en onvoldoende rende-
ment nog een lichtpuntje; een
omzetstijging van 22%.
De meeste makelaars reageren
verbaasd op deze cijfers. Zij we-

De makelaars in de Mijnstreek
zijn er het slechtst aan toe. Bijna
een op- de drie lrjdt verlies en
maar liefst 40% draait met onvol-
doende rendement. Ook in mid-
denLimburg kampt men in deze
branche met dezelfdeeuvels, ter-

HEERLEN - Maar liefst 18%
van de makelaarskantoren zit in
de rode cijfers en draait verhes.
Dat blijkt uit een onderzoeknaar
de bedrijfsontwikkelingen over
1990, dat door de kamers van
Limburg via de ERBO-enquete
is uitgevoerd. Eenderde van de
makelaardij werkt bovendien
met te weinig rendement. In ver-
gelijking met de rest van het
bedrijfsleven in Limburg blijkt
dat de makelaardij hiermee mo-
menteel de slechtste branche in
Limburg is.

ten nergens van en draaien naar
hun zeggen allemaal, met winst.
„Grote premie-A projecten en
een goede verkoop in de vrije
sector, daardoor maken wij een
prima omzet. Waar het slecht
gaat is de vrije sector van om-
streeks twee ton. Die huizen lig-
gen slecht. Voor de huizen bo-
ven de drie ton is er echter weer
een groeiende markt. En pre-
mie-A woningen vliegen hier de
deur uit. Je moet gewoon zorgen
dat je goeie groteprojecten hebt,
dan is er geen sprake van ver-
lies," is het optimistische com-
mentaar van makelaar van Loo
uit Sittard.

niging van 4,5 miljoen gulden, dié
kan oplopen tot 5,5 miljoen indien
het aantal opera-voorstellingen
wordt beperkt van 90 tot 75.

presenteerde alternatief is Opera
Forum in Enschede, dat zou moeten
verdwijnen. Vooral deze maatregej
draagt bij aan de te bereiken bezui»

'ELEEN - De gemeente Geleen
*t Waarschijnlijk juridische stap-
P 1nemen tegen het maandblad

Magazine naar aanlei-
■J.6 van een voor de gemeente ne-«aeve publicatie in dit blad. Op 18
gember jl. verscheen een artikel
Jd-er de kop 'Vijftig miljard zwart'
"arm het door beunhazen bouwen
Jll bungalows in het Geleense plan

op de korrel werdtornen.

DEN HAAG - Het voortbestaan
van een zelfs iets groter Limburgs
Symfonie Orkest (LSO) en Opera
Zuid in Maastricht. Dat zijn voor
Limburg belangrijke punten uit een
door Het Gelders Orkest (HGO),
Het Brabants Orkest (HBO) en het
Noord Nederlands Orkest (NNO) bij
de Raad voor de Kunst ingediend
alternatief voor bezuinigingsplan-
nen van minister Hedy dAncona
van WVC. Die plannen vormen een
rechtstreekse bedreiging voor het
voortbestaan van LSO en Opera
Zuid.

Ook dan echter wordt by lange n$
niet het bezuinigingsbedrag ge-
haald dat d'Ancona voor ogen staat;
minimaal negen en maximaal zes-
tien miljoen gulden. Als de bei
windsvrouw niet tevreden is met 4,5
miljoen gulden moet zij maar elders
en wel in de Randstad bezuiniger»!
vinden de orkesten. Het is maar
zeer de vraag of de minister hier*
mee zal instemmen.

Basiscommando studeert wel op andere maatregelen

Geen geluidarmere
motoren voor AWACS

e' name het betichten van ambte-
*en van de afdeling bouw- en
°ningtoezicht van minder frisse
**tijken is wethouder J. Nelissen
net verkeerde keelgat geschoten
Zal de aanleiding zijn tot het ne-M Van juridische stappen,

'ernaast zal Geleen bekijken of er11 bouwregistratieverordening in-
_erd zal worden, het Nelisen gis-

'en weten tijdens de vergadering
de commissie volkshuisvesting.

LSO en het provinciebestuur van
Limburg hebben al laten weten in
te kunnen stemmen met het voor-
stel van de drie orkesten, zo meldde
directeur H. Hierck van Het Gelders
Orkest gisteren in Den Haag.

Ook de plannen van de drie orkes-
ten leiden er overigens toe dat het
aantal voorstellingen dat zij kunneij
verzorgen sterk afneemt. Omdat
ook het LSO minder (symfonische)
optredens zal verzorgen, zal in eeij
aantal plaatsen in Limburg waar nü
nog concerten worden gegeven iri
de toekomst afvallen, liet gisteren;
directeur H. van Werkhoven vas
HBO weten. In dat verband is het
opvallend dat de drie orkesten in
hun alternatief plan wel de orkest?-
zalen in Venlo en Maastricht ais
geschikt voor het uitvoeren van eeij
volledig orkestrepertoire noeme»
en de Stadsschouwburg in Heerlei
niet.

leteke Weeda
geeft lezing

bi-seksualiteit
HEERLEN - Bi-seksualiteit is
gezond voor voor de mens en
dus ook voor de samenleving.
Vanuit die stelling geeft leteke
Weeda, sociologe en hoogleraar
emancipatievraagstukken aan de
rijksuniversiteit Groningen, zon-
dag 1 december een lezing over
de verschillende soorten seksu-
ele relaties. Waarom je volgens
haar gelukkiger wordt wanneer
je met meerdere mensen (man-
nen en vrouwen) seksuele en
emotionele relaties aangaat, is te
beluisteren vanaf 15.00 uur in
het COC, Honingstraat 2 in Heer-
len. De entree bedraagt vier gul-
den.

Die houden in dat het LSO vooral
een begeleidende taak krijgt op
operagebied (voor de produkties
van Opera Zuid) en slechts een be-
perkte symfonische taak behoudt.
Waar d'Ancona ervan uitgaat dat
het LSO het met zestig musicimoet
doen, gaan de drie regionale orkes-
ten in hun plan uit van 66 formatie-
plaatsen. Hierck: „DirecteurVan de
Braak van het LSO heeft mij verze-
kerd hiermee perfect uit de voeten
te kunnen." Bovendien moet de in
Maastricht overblijvende 'operapro-
duktiekern' (Opera Zuid) waaraan
het LSO wordt gekoppeld jaarlijks
drie of vier opera-uitvoeringen ver-
zorgen tegenover twee nu.

Begeleidend

In twee van de drie bezuinigingsva-
rianten die d'Ancona ter advisering
heeft voorgelegd aan de raad voor
de Kunst zouden het LSO (dat zou
moeten fuseren met Het Brabants
Orkest) en Opera Zuid waarschijn-
lijk verdwijnen. Het door de drie
regionale orkesten ingediende voor-
stel houdt feitelijk een uitwerking
in van de derde bezuinigingsmoge-
lijkheid van d'Ancona. Deze derde
optie borduurde weer voort op al in
1989 door LSO en HBO en de pro-
vinciebesturen van Limburg en
Noord-Brabant opgesteldeplannen.

Het gisteren gepresenteerde alter-
natief gaat uit van het voortbestaan
van drie volwaardige symfonie-
orkesten - HGO, HBO en NNO - met
ieder 97 musici (d'Ancona: 79). Be-
langrijkste 'slachtoffer' van het ge-

Mavo in Bergen eerste
Limburgse fusieschool

'Leerlingenaantal zal niet dalen'

Van onze verslaggever lengemeenschap Stevensbeek erfgelukkig terecht gekomen," aldu£
Kersten, die met ingang van vol-
gend jaar zelf conrector in Steveni-
beek wordt. Daar gaan 1030 leerling
gen naar school.

HEERLEN - De Roomskatholieke
mavoschool in Bergen wil een ne-
venvestiging worden van de Scho-
lengemeenschap in het Noordbra-
bantse Stevensbeek. Daarmee is het
deeerste Limburgse school die con-
creet maatregelen neemt naar aan-
leiding van het instellen van de
opheffingsnormen en de plannen
rond de basisvorming van staatsse^
cretaris Wallage van onderwijs.

In Bergen zal vanaf 1993 in de ne-
venvestiging de basisvorming wor-
den onderwezen, zodat de leerlin-
gen de eerste drie jaar van hun
voortgezet onderwijs in eigen
streek kunnen blijven. Daarna blijft
het mogelijk om door te stromen
naar de mavo. Voor andere richtin-
gen moet men naar Stevensbeek ol
Boxmeer.
Dat het leerlingenaantal zal stijgen
durft Kersten niet te zeggen: „We
verwachten niet dat het daalt."
Het voorstel tot fusie moet nog van
advies worden voorzien door-Prts*
vinciale Staten.

De school valt met ongeveer 170
leerlingen ruim beneden de ophef-
fingsnorm van 240, die deze zomer
bekend werd gemaakt. Volgens di-
recteur J.W. Kersten zijn er toen
meteen fusiebesprekingen gestart
met verschillende scholenin de om-
geving om sluitingvan de school te
voorkomen. „We zijn bij de Scho-

DOOR PETER BRUIJNS

2,5 jaar cel
voor poging
tot doodslag

[J^ASTRICHT - De rechtbank in
heeft gisteren de 22-jari-. Heerlenaar F. de J. voor twee

l Bingen tot doodslag en een mis-
j^deling tot twee en een half jaar
l^ngenisstraf veroordeeld. Bij de. landeling van deze strafzaak te-
Jj de Heerlenaar had de officier
|? justitievier jaar onvoorwaarde-
|T_ gevangenisstraf geëist.
j5*- heeft vorig jaar een caféhou-
Lr 'n Kerkrade met een kandelaar
«Werkt en zich dit jaar schuldig

aan een poging tot dood-
j?S op een plaatsgenoot. Boven-

f*ft mishandelde hij nog een ande-
'.aarde Heerlenaar.

GEILENKIRCHEN - De
vliegbasis NATO/AWACS in
Geilenkirchen zal voorlopig
geen geluidarmere motoren
op de toestellen installeren
om de overlast in de omlig-
gende woonkernen te redu-
ceren. „Als ze er al komen,
dan zeker niet voor 2000."
Dat zei AWACS-comman-
dant brigade-generaal JayD.
Blume jr gisteren tijdens een
bijeenkomst met vertegen-
woordigers van gemeenten
en veiligheidsinstanties uit
Duitsland en Nederland. Wel
wordt er momenteel gewerkt
aan andersoortige maatrege-
len die de geluidsoverlast
moeten beperken.Celstraf voor

ontvoering van
twee kinderen
?°ERMOND - De 35-jarige Mo-
r^nied A. uit Helden is door de
j°ermondse rechtbank veroor-
j;eld tot 300 dagen cel, waarvan 264
.Sen voorwaardelijk met een
j.°eftijd van twee jaar. De man

nd veertien dagen geleden te-_ weSens net onttrekken vanr Vettig gezagvan twee minderja-
jßekinderen. De man ontvoerde op
j^ovember 1989 de twee kinderen

Lf
e °p weg naar school waren. Hijac ht ze naar hun vader die met-

Vu _met de kinderen naar Marokko
"tf-tween.

De nieuwe geluidarme motoren ko-
men er niet vanwege de hoge kos-
ten. „Dat gaat zeker bijna vier mil-
jard gulden kosten. Dat geld zou
door de lidstaten opgebracht moe-
ten worden en dat zit er voorlopig
niet in."

Er wordt onder meer onderzoek ge-
daan naar een betere geluidweren-
de wal, waarin de vliegtuigen warm
draaien. De huidige wal functio-
neert niet optimaal. Deze halve-
maanvormige wal heeft een meta-
len wand en is voorzien van twee
schuinaflopende deflecteren. Daar-
omheen bevindt zich nog een aar-
den wal. „We gaan proeven nemen
met een andere wal en in welke
richting de openingkomt te liggen",
aldus brigade-generaal Blume. An-
dere maatregelen liggen op vlieg-
technisch gebied, zoals andere
start- en landingsmethodes en
-routes.

b
Jft Marokkaanse rechtbank had in
Lll eerder vonnis de kinderen aan
(J 11 toegewezen. Het was de twee-
8t fnaal dat de man hiervoor terecht
Oo^d. In juli 1990 werd de man ver-

rdeeld maar ging in hoger beroep
vjj n.et hof. Deze vernietigde het
j^nis en verwees de zaak terug

r Roermond.

ty, officier van justitie eiste twee
fe«h §eleden een Jaarwaarvan ne-
sftl maanden voorwaardelijk met

rek van voorarrest.

Golfoorlog
De afgelopen maanden is er vanuit
de bevolking geklaagd over fors
toegenomen vliegverkeer. Volgens
Blume heeft dat te maken met een
door de Golfoorlog opgelopen trai-
ningsachterstand. „Dat moeten we
nu inhalen en daarom zijn er meer
vliegbewegingen waarneembaar.
Maar goed, we blijven gebonden
aan het aantal toegestane bewegin-
gen. En binnenkort is de achter-
stand ingehaald."Poging tot

moord in bar
(I^EN - De officier van justitiebü
t£rechtbank teAken heeft de 31-ja-
U£e werkloze Sinan C. uit Aken
gehuldigd van poging tot moord

°Penbare geweldpleging.

Tijdens de Golfoorlog was NATO/
AWACS Geilenkirchen volledig ac-tief in Zuidoost-Turkije en het cen-
trale en oostelijke Middellandse-Zeegebied. Tussen 18 augustus 1990
en 16 maart 1991 zette NATO/
AWACS 456 mensen en 11 toestel-
len in op deOostturkse basisAntaly
(de vaste Turkse AWACS-basis Ko-
nya kon vanwege het slechte weerniet gebruikt worden). Vanaf 15 ja-nuari 1991, toen er sprake was vaneen reële oorlogsdreiging, zaten deAWACS toestellen 24 uur per daginde lucht. Het ging om 740 operatio-
nele vluchten met totaal 5219 vlieg-uren.

Rechtbank kiest
tussen Céramique

en Annadalgebouw

(ADVERTENTIE)

M_ N.V. WATERLEIDING
MIJ. LIMBURG

De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
maakt hiermee aan haar afnemers in de
gemeente Beek bekend dat, met ingang van
25 november 1991, de gemeente Beek wat
betreft de distributievan drinkwaterressorteert
onder het district 'Schimmert'.

Voor informatie betreffende de aanleg en het
onderhoud van hoofd-en dienstleidingen,
brandkranen etc. alsmede voor de melding
van storingen, dientU zich voortaan te wenden
tot het districtskantoor, de Bockhofweg 12,
6333 ZJ Schimmert, telefoonnummer 04404-1876.

Met nadruk wijzen wij er op dat
correspondentie inzake vorengenoemde
aangelegenheden gericht moet blijven aan ons
hoofdkantoor, postbus 1060, 6201 BB Maastricht.

de nacht van 18 mei jongstleden
VO, C. samen met de eveneens ver-
fde Metin K. en drie tot nu toe
V' geïdentificeerde mannen, de
jCrkse uitbaters van de goedlopen-
.__acntbar 'Je t,aime' uit Alsdorf

tjj^en gedwongen de bedrijfvoe-
geif Van de bar aan nen over te ra"__ oen de eigenaren dit weiger-
L?zouden de gewapende mannen

-h gedrei§d de uitbaters te do-

jj* herhaaldelijke dreigementen
Metin K. en een voortvluchtige

gjj' schoten hebben afgevuurd die
for van de eigenaren levensgevaar-

Verwondde. Ook de zoon van
tJ 1 van de eigenaren werd in zijn
gp^?1 en de nek geraakt. Na de
iJ^etpartij vluchtten de crimine-
tyj*' Sinan C. kon drie dagen later
__den aangehouden. De andereV^ ers. inclusief Metin K. zyn nog

,(V°nvluchtig.
dt,er enkele weken zal de zaak wor-en behandeld.

" Twee zwarte pieten die
bij chocolaterie Abbing in
Maastricht dekneepjes van
het vak leerden, zijn betrapt
bij het snoepen. Een Piet die
zich niet kon beheersen had
daarnazon maagpijn, dat
hij met de ambulance naar
het Academisch Ziekenhuis
Maastricht is vervoerd. De
Kindertelevisie van het
AZM was toevallig in de
buurt en kon het hele acci-
dentfilmen. Op zaterdag 1
december zullen de kleintjes
in hetAZM kunnen genieten
van de wederwaardigheden
van deZwarte Pieten. Aan-
sluitend zal er een live-
reportage worden uitgezon-
den van het bezoek van Sin-
terklaas aan dekleinste
patientjes van hetAZM.

Schietpartij
vanuit auto's

VENLO - Aan de Eindhovenseweg
in Blerick-Venlo hebben gister-avond laat inzittenden van twee el-
kaar passerende auto's op elkaar
geschoten. Voor zover bekend zijn
daarbij geen doden of gewonden
gevallen. De daders zyn nog niet
opgespoord. De politie kon in de
vroege ochtend geen verdere mede-
delingen verstrekken.

HEERLEN - De rechtbank in
Maastricht verhuist mogelijk naar
een nieuw gebouw op het presti-
gieuze Céramiqueterrein in dezelf-
de stad. Het ABP, de eigenaar van
het Céramiqueterrein, is volgens
drs J.H. Barendregt van de afdeling
Zuid van de Rijksgebouwendienst
'een serieuze kandidaat' voor de
realisering van de nieuwbouw.

moet de rechtbank in het nieuwe
onderkomen zitten.
Derechtbank in Maastricht is al een
tijdje op zoek naar een ander ge-
bouw, nadat uitbreiding van het
huidige complex op de Minderbroe-
dersberg niet doorging. Aanvanke-
lijk ging de voorkeur uit naar een
reeds bestaand gebouw dat aange-
past zou kunnen worden aan de ei-
sen van de rechtbank. Het oog viel
op het voorste gedeelte van het An-
nadal-complex, dat sinds februari
eigendom is van belegger Muer-
mans. DeRoermondse belegger zou
het voorste gedeelte geschikt ma-
ken om het aan deRijksgebouwen-
dienst in casu de rechtbank te
kunnen verhuren.

Waarschijnlijk vanwege de hoge
kosten en de complexiteit van de
benodigde verbouwing in Annadal,
kwam voor de Rijksgebouwen-
dienst de nieuwbouwmogelijkheid
op Céramique als alternatief in
zicht.
De rechtbank heeft behoefte aan
een te huren bruto oppervlakte van
15.000vierkante meter. Er moet vol-
doende gelegenheid zijn om tezjj-
nertijd de capaciteit nog eens met
20 procent uit te breiden.

PNL bezorgd over
toekomst personeel
kazerne Roermond

De Rijksgebouwendienst had al
lange tijd een andere lokatie op het
oog: het voorste deel van het Anna-
dalcomplex, waar vroeger het Maas-
trichtse ziekenhuis was gevestigd.
De eigenaar van dat deel van Anna-
dal, de Roermondse makelaar
Muermans, is net als het ABP ge-
vraagd om volgende week een offer-
te in te dienen bij de Rijksgebou-
wendienst. Volgens kenners in de
makelaarswereld is het ABP met
het Céramiljueterrein de grootste
kanshebber.

Voor de nieuwe huisvesting is een
bedrag van maximaal 55 miljoen
gulden beschikbaar. Medio 1994

Roermond. De militai-
ren zijn voor herplaat-
sing aangewezen op het
ministerievan Defensie
in Den Haag.
De sluiting van de ka-
zerne is een recht-
streeks gevolg van de
bezuinigingsoperatie
bij Defensie die in de
voorjaarsnota bekend
werd. De technische
specialistenopleiding
(200 man) verhuist naar
deKoninklijke Militaire
School in de Van Hor-
nekazeme in Weert.

gaat om arbeidsplaat-
sen in de administratie-
ve en verzorgende sec-
tor. De betrokken
burgers vallen recht-
streeks onder het hoofd
burgerpersoneel in

door dit ministerie kan
worden overgenomen.
Onderzekerheid dreigt
voor vijftig man perso-
neel nu de sluitingsda-
tum van de kazerne, 1
mei, in zicht komt. Het

Roermond - De Par-
ty Nieuw Limburg
pNL) wil van Gedepu-
teerde Staten weten
Wat de consequenties
2Un voor het burger- en
elitair personeel vande Ernst Casimirkazer-ne, nu het complex
door het ministerie van
"Defensie verkocht is
aan WVC om er een
asielzoekerscentrum in
te vestigen. PNL dringt
er bij GS op aan om
met WVC te bespreken
of het huidig personeel
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VROM en WVC: geluidsnorm
'Beek' niet streng genoeg

Reclassering mag
hulp staken

de officier van justitie
als de reclasssering
hadden bij de behande-
ling van de zaak gepleit
voor een gedwongen
opname van de man in
een psychiatrische kli-
niek. De rechtbank be-

ROERMOND - De
25-jarige J.S. uit Venray
hoeft niet langer bege-
leid te worden door de
reclassering. De recht-
bank van Roermond
honoreerde gisteren het
verzoek van de reclas-
sering om de verplichte
begeleiding te staken.
De begeleiding was als
speciale voorwaarde
opgenomen in het von-
nis waarin hij tot twaalf
maanden, waarvan drie

voorwaardelijk werd
veroordeeld voor een
verkrachting. De man
heeft zijn straf inmid-
dels uitgezeten.
De reclassering zat
enigszins met de han-
den in het haar. Zowel

reclassering moest
staan. Dit werkte echter
niet. De reclassering
kwam in het moeilijk
parket omdat de man
zich niet hield aan ê^
maakte afspraken en
werk moest verrichten
waar ze eigenlijk nie
achterstond. _,

sliste echter anders en
nam de speciale voor-
waarde in het vonnis op
dat de man verplicht
onder toezicht van os

Onbetaalde arbeid als strafvoor soldaat

Tien maanden geëist
wegens dodelijk schot

Schapen in bleke zonnestralenGELEEN - De geluidsnorm die voor nachtvluchten op
Luchthaven Maastricht gekozen is (Griefahn-grenswaarde),
kan niet zonder meer als standaardnorm worden doorgevoerd
voor Nederlandse vliegvelden. Gebrek aan de norm voor
'Beek' is, dat deze geen veiligheidsmargebevat, zoals bij ande-
re normstellingen wel gebruikelijk is.
Dit hebben staatssecretaris H. Simons van Volksgezondheid
en minister Alders van Milieuhygiëne de Gezondheidsraad
schriftelijk laten weten in een reactie op het advies van de
Gezondheidsraad over de gevolgen van vlieglawaai voor de
volksgezondheid.

Van onze correspondent
_o

Dat neemt nietweg dat de twee»
daten goed wisten dat ze met f»

spelletjes de regels met voeten v
den. „Niet op mij richten, dit ZN
geen geintjes", moet de verdacn.
zijn maat hebben gezegd. De tw
demonteerden hun wapens tijde
de bewuste patrouille en laado,
het pistool meermalen door. n^Ldeden we om het een beetje min?
saai te maken", aldus de 20-jall^
Amsterdammer.

Van derKrabben eiste een gevange-
nisstrafvan tien maanden, waarvan
vijf voorwaardelijk tegen de ver-
dachte. Het onvoorwaardelijk deel
kan wat hem betreft worden omge-
zet in onbetaalde arbeid, een aan-
bod dat doorgaans niet door de offi-
cier, maar door de verdachte en
diens raadsman wordt gedaan. Het
toont aan dat ook justitie in de
maag zit met het incident.

ARNHEM - Doodslag. Deze kwali-
ficatie gaf officier van justitie Van
derKrabben gisterenaan een schie-
tincident op vliegbasis De Peel in
Venray, dat op 8 juni jongstleden
plaats had. Een inmiddels 20-jarige
dienstplichtige soldaat uit Amster-
dam moest zich voor de militaire
kamer van de Arnhemse rechtbank
voor het drama verantwoorden. Uit
zijn dienstpistool kwam het schot
dat een 20-jarige soldaatuit Beek en
Donk, met wie hij die zaterdag-
avond wachtliep, het leven kostte.

Al lopende zou de dienstplicht
uit Beek en Donk op zn maat h
ben gericht en gezegd: „Nu heh
je". Het antwoord luidde: „Ik w t.toch al dood geweest". Ter gerUht.stelling verklaarde het latere slac.
offer: „Maar ik heb niet doorg^.
den". Vervolgens trok de AmS 1

dammer zijn pistool, hield het in
richting van de man die naast h
üep en zei: „Dan heb ik toch geW
nen".
Hij laadde vervolgens door, Wf.
mee hij een kogel in de
bracht. De soldaat was echter m
veronderstelling dat er geen r
troonhouder in het wapen zat-
trekker werd overgehaald en de *
gel maakte een eind aan het lev.
van de 20-jarige militair. De v°*7p
gen in paniek geraakte Amsterd^^mer sloeg daarna onmiddel
groot alarm.

Hoewel de dood van de jonge mili-
tair op het terrein van de basis het
gevolg was van een ongeluk tijdens
het spelen met vuurwapens, noem-
de de officier doodslag wel degelijk
van toepassing. Het veel minder
zware dood door schuld zou niet
aan de orde zijn. In dit geval zou
sprake zijn geweest van voorwaar-
delijke opzet. Deze term wordt in de
jurisprudentie gebruikt als op zich
onbedoelde fouten zo laakbaar zijn
dat ze wel fataal moeten aflopen.

De gevolgen voor de verdachte>■ ,

zijn naaste familie zijn zeer in» -^pend. De dienstplichtige soldaat
onder behandeling van een ps^ js
loog en worstelt intens met wat e I
gebeurd.

Raadsman Van Vugt noemde do0,$
slag niet bewezen. Volgens hen1

sprake van dood door schuld- ,e
manier waarop die avond met ,
wapens is omgegaan typeerde
advocaat als „het topje van de"■

»
berg". Niet voor niets heeft e Y-jj.
eniging voor Dienstplichtige W*u
tairen (WDM) volgens hem al "e
malen gewaarschuwd voor het 6..
wapend wachtlopen. De uitspra
van de rechtbank is op 10 dccep

ber.

Uit een op video opgenomen recon-
structie bleek dat de twee in de Nij-
meegse Limos-kazerne opgeleide
militairen alle voorschriften en
richtlijnen over het gebruik van
vuurwapens die avond aan hun
laars lapten. De schriftelijke consig-
nes voor het wacht lopen bekende
de verdachte nooit te hebben gele-
zen. „Daar ben ik toch weleen beet-
je van geschrokken", aldus recht-
bankpresident Feith. Overigens is
het sowieso tegen de regels om op
patrouille te gaan met pistolen, de
bewapening bestaat doorgaans uit
geweren.

De stelling van Alders en Simons
geldt niet voor Luchthaven Maas-
tricht. Hierover merken zij letterlijk
op: 'Dit betekent dat de besluitvorm
ming die in het geval van de uitbrei-
ding van Luchthaven Maastricht
heeft plaatsgevonden, er niet toe
mag leiden dat in andere voorko-
mende gevallen van nachtelijk
vliegtuiglawaai de door u onder-
zochte methodiek kan worden toe-
gepast.'

Schiphol

Opmerkelijk is dat beide bewind-
slieden er in hun stelling kennelijk
vanuit gaan, dat de besluitvorming
over de aanleg van de Oost-west-
baan al afgerond is. Dit is zeker niet
het geval. Minister Maij-Weggen
van Verkeer en Waterstaat moet
nog een oordeel vellen over de der-
tigduizend bezwaren die tegen de
uitbreiding van 'Beek' zijn inge-
bracht en daarna een definitiefplan
voor deze luchthaven door de Twee-
(Je Kamer zien te loodsen.

VROM en WVC pleiten er in hun
brief in feite voor bij andere Neder-
landse vliegvelden een andere,
waarschijnlijk strengere geluids-
norm voor nachtvluchten te hante-
ren, dan minister Maij-Weggen dè
Limburgse luchthaven wil opleg-
gen. Dit zou er bijvoorbeeld op neer
kunnen komen dat de uitbreiding
van Schiphol vrijwel onbetaalbaar
wordt vanwege de enorme stijging
van de kosten van woningisolatie.
In een van de eerste concept-plan-
nen voor Schiphol was de Griefahn-
norm ook opgenomen, maarvanwe-
ge de hoge isolatiekosten later weer
geschrapt. De verantwoordelijke
bewindslieden kozen vervolgens

Het advies over de relatie tussen
vliegtuiglawaai en slaap is in fe-
bruari jl. uitgebracht aan de minis-
teries van VROM, WVC en Verkeer
en Waterstaat. De belangrijkste con-
clusie is dat de Griefahn-norm zoals
deze voor 'Beek' zal worden toege-
past, de omwonenden van het vlieg-
veld onvoldoende bescherming
biedt tegen nachtelijkvlieglawaai.
Plaatsvervangend algemeen secre-
taris dr W. Passchier zegt dat de
Gezondheidsraad ingenomen is met
het feit, dat VROM en WVC bereid
zijn in hun beleid serieus rekening
te willen houden met het advies.
„Het gaat hier natuurlijk om een
politieke brief, waarin niet staat dat
nachtvluchten nu niet meer mogen.
Maar ik denk wel dat ons advies -met redelijk kritische noten over de
Griefahn-norm - als uitgangspunt
voor gezondheidsbeleid aanvaard
wordt. Dat is een pluspunt."
De Gezondheidsraad constateerde
verder nogal wat onzekerheden
over het verband tussen blootstel-
ling aan geluid enerzijds en versto-
ring van de slaap en schade aan de
gezondheid anderzijds. Om deze on-
zekerheden te verkleinen, achtte de
raad nader onderzoek noodzakelijk.
Alders en Simons hebben laten we-
ten dat hiermee een begin gemaakt
is.

voor een soepelere norm, reden
waarom een inmiddels aan de Raad
van State voorgelegde wijzigingvan
de Luchtvaartwet twee verschillen-
de geluidsnormen bevat: de Grie-
fahn-grenswaarde voor 'Beek' en
een mindere strenge norm voor an-
dere luchthavens.

Discussie

Emancipatiewerk vreest
gevolgen bezuinigingen

Van onze verslaggever

Veel belangstelling
voor nieuwe RL-studie

Nu al honderd potentiële studenten

Van onze verslaggever

Congres over
Open Leren

studeerden uiteindelijk de doe
randustitel of 'master' achter n^naam mogen zetten, moet nog in
faculteitsraad besloten worden-HEERLEN - Een nog niet officieel

goedgekeurde nieuwe opleiding
aan de Rijksuniversiteit Limburg
heeft in het buitenland de belang-
stelling van meer dan honderd po-
tentiële studenten getrokken. De
start van de studierichting Health
Professions Education, bedoeld
voor mensen die al een baan heb-
ben in de gezondheidszorg, moet in
januari nog worden goedgekeurd
door de raad van de faculteit ge-
zondheidswetenschappen, die de
studie in haar programma moet op-
nemen.

De RL en met name medewerk^van de faculteit gezondheidswet ,
schappen trekken de laatste ",
regelmatig de aandacht met P 1 e
nen voor nieuwe studies. Vof1».,
week was er sprake van een ond
zoekersopleiding voor fysiothe
peuten en enige tijd daarvoor ze
van een geheel nieuwe faculteit »
ciale wetenschappen. . e„We hebben een aanmerkelijke D.
leidsreserve opgebouwd," aldus e
medewerker van de betreffende
culteit, „bovendien wordt een >

ander op centraal niveau, door n..
College van Bestuur, nadrukkett^aangemoedigd. Er is zelfs een apa ■zogenoemd Profileringsfonds vo
ingesteld. Dat moet de uitbouw v
de RL stimuleren." ,

Het gaat om een bijzonder soort le-
rarenopleiding, die twee jaar duurt
en vooral door zelfstudie volbracht
wordt. De studenten worden drie
keer voor een tijdvakvan zes weken
in Maastricht verwacht. Of de afge-

van emancipatie naar steeds meer
terreinen weten uit te breiden. Het
aantal initiatieven zal onherroepe-
lijkverminderen en de gestarte ont-
wikkelingen komen stil te liggen
door gebrek aan arbeidskracht. De
subsidiestop is daarmee niets an-
ders dan het einde van een begin,
aldus de stichting.

ROERMOND - De bezuinigings-
voorstellen van minister d'Ancona
van Welzijn, Volksgezondheid en
Puituur hebben ernstige gevolgen
voor de Stichting Provinciaal
Emancipatiewerk Limburg (SPEL)
in Roermond. De stichting is voor
vijftig procent afhankelijk van
PNL-gelden. Als gevolg van de
plannen zouden in totaal 600 banen
in de Limburgse welzijnssector ver-
dwijnen.

De PNL-bezuiniging is tegelijker-
tijd van invloed op het werkterrein
van SPEL. De kans is groot dat
aloude achterstanden zonder extra
stimulans groter worden. In Lim-
burg ligt de beroepsdeelname van
vrouwen nu al drie procent achter
op het landelijk gemiddelde. „Con-
tinuïteit is op dit moment belangrij-
ker dan ooit. Maar door de bezuini-
gingen worden de mogelijkheden
voor een structurele aanpak juist
kleiner," aldus SPEL.

SPEL is een van de zeven provin-
ciale organisaties die naast de vak-beweging en de provinciale over-
heid op de bres staan voor het
behoud van de PNL-gelden. Ze
hebben een comité gevormd dat de
komende weken zowel provinciaal
als landelijk actie gaat voeren. Op
16 december is een slotmanifestatie
in Den Haag. SPEL fungeert als het
centrale contactadres voor alle per-sonen en organisaties die actief zijn
op het terrein van positieverbete-
ring van vrouwen in Limburg.

Emancipatie-organisaties kunnen
deelnemen aan een speciale sticke-
ractie. De stickers zijn verkrijgbaar
bij SPEL. Op 16 december zullen
vervolgens bussen vanuit verschil-
lende plaatsen in Limburg richting
Den Haag vertrekken. Belangstel-
lenden moeten zich voor 9 decem-
ber bij SPEL in Roermond aanmel-
den, telefoon 04750-11623.

'*TMn_1ll7iririfliri iwjJUJ.i.m.i umi
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Door de PNL-gelden te schrappen,
wordt het werk van SPEL in één
klap uitgehold, zo vreest de stich-
ting. In vijf jaar tijd heeft SPEL
haar deskundigheid op het gebied

Op het congres worden de conclu-
sies van een Zuidlimburgs experi-
ment besproken.

HEERLEN - In het Provinciehuis'
in Maastricht wordt morgen een
congres gehouden over het onder-
wijssysteem 'open leren. Minister
Ritzen van onderwijs eh weten-
schappen zal daarbij aanwezig zyn
om een handboek op dit terrein te
presenteren. De dag wordt geleid
door NOS-Laat presentator Charles
Groenhuijsen.
Open leren wordt toegepast in be-
roepsodnerwijs, middelbaar en we-
tenschappelijk onderwijs. Voor-
naamste kenmerk is dat een bepaal-
de vooropleiding niet vereist is.
Verder wordt er in open-leersyste-
men gewerkt met modules, of blok-
ken van onderwijsstof.
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DOOR ERIC VAN DORST

" De zon laat
zich steeds
minder zien in
deze tijd van het
jaar,maar
gisteren konden
deze schapen in
Grijzegrubben
zich nog even in
de bleke stralen
koesteren.

Foto: KLAUS
TUMMERS

Oud-straatveger
en monnik uit
Luik senator

BRUSSEL - De Belgische Senaat
zal na de verkiezingen van zondag
twee geestelijken tellen. De „groe-
ne" senator JefUlburghs (van Aga-
lev) krijgt gezelschap van de Luikse
oud-straatveger, monnik, leidervan
een opvanghuis voor daklozen en

gemeenteraadslid Germain Dufour.
Dufour, die lid is van de Waalse
groene partij Ecolo, legde destijds
de gelofte van armoede van Sint
Franciscus van Assisi. Vandaar dat
hij geen frank uitgaf aan reclame
om verkozen te worden. Hij behaal-
de desondanks bijna evenveel voor-
keursstemmen als de lijsttrekker
van Ecolo.

Dufour, die altijd rondloopt in
jeanskleren en op sandalen maar
zonder sokken, is vastbesloten als
senator zijn werk voor daklozen
voort te zetten.
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DOORJOOSPHILIPPENS

HEERLEN - De Oostelijke
Mijnstreek heeft zwaar te
kampen met sociale proble-
men. En Heerlen als cen-
trumgemeente krijgt daar
het grootste deel van op het
bord. Na een gesprek van
anderhalf uur met de Heer-
lense wethouder Dorien
Visser over dit onderwerp,
kan het je zwaar te moede
Worden.

een menselijk protest daartegen,
het summum van eenzaamheid",
aldus de Belgische therapeut en
schrijver Bob Vansant.HEERLEN - Het kille

UTP-gebouw is goed ge-
vuld. Een flink aantal oud-
medewerkers van het Open
Huis en 'professionele'
hulpverleners is bijeen om
te praten over eenzaamheid.
Met het symposium vierde
de Stichting Open Huis gis-
teren haar 15-jarig bestaan.
De stichting heeft een 'huis-
kamer' in het Missionair
Centrum aan de Gasthuis-
straat in Heerlen waar al-
leenstaande en eenzame
mensen elkaar ontmoeten.

Kalmeren
Ruim zeventig procent van de
Nederlandse en Belgische bevol-
king lijdt volgens Vansant aan
zogenaamde psycho-somatische
klachten, bijvoorbeeld depres-
sies, slapeloosheid, en hoofdpijn.
Per jaar worden 13.000 pakjes
kalmeringstabletten verkocht,
hier en in ons buurland. Midde-
len tegen depressiviteit gaan
ongeveer 15.000 keer over de
toonbank. „Er wordt niet mcci;
met elkaar gepraat, maar met de
hulpverlener. Waarschijnlijk
hebben twee buren dezelfde psy-
chiater, zonder dat ze dat van
elkaar weten."Ga er maar aan staan: de Ooste-

lijke Mijnstreek telt 22.900 ar-
beidsongeschikten, waardoor
het Werkvoorzieningschap een
Van de grootste in het land is.
Het gaat hierbij niet alleen om
ex-mijnwerkers, maar er is een
constante grote instroom, ook
van jongeren.

De jeugdwerkloosheid is een
derde hoger dan het landelijk ge-
middelde. Twintig procent van
de jongeren tot 20 jaar die werk
zoeken, slaagt daar niet in. „Het
aantal randgroepjongeren groeit
alsmaar, het opleidingsniveau is
treurig laag: veel studies worden
niet afgemaakt of eindigen op
LBO-niveau," zegt Visser.

Treurig

Tijdens de lezingen blijkt voor-
zichtige verbondenheid, veelbe-
tekenende bukken en begrijpen-
de knikjes. Toch nuttigen opval-
lend veel bezoekers het kopje
koffie tijdens de pauze alleen.
Zelfs in zon grote groep is het
nog mogelijk dat je eenzaam
bent.

Vansant: „Hoe we naar de maan
moeten vliegen weten we heel
goed, maar het omgaan met'
emoties stelt ons voor raadsels."
De Vlaming pleit voor een op-
voeding tot 'meer-zaamheid'.
Hierbij ligt de nadruk op maat-
schappelijke vorming. De snelle,
hollende mens moet een halt toe
geroepen worden en de presta-
tiedrang worden ingeperkt.

Het probleem in de kern. Een-
zaamheid heeft niet direct te
maken met gebrek aan gezel-
schap, maar veel meer met het
onvermogen van mensen om el-
kaar te bereiken.

Volgens haar is ook de instroom
bij het speciaal onderwijs groot,
terwijl het aantal werkende
vrouwen zich ver onder het lan-
delijk gemiddelde bevindt.

Bonden vegen
enkel scherven
op bij Glasmy

DOOR PETER BRUIJNS
HEERLEN - De vakbonden be-
treuren het dat ze door personeel
van Glasmy niet eerder zijn inge-
licht over de teloorgang van het
bedrijf. Nu Glasmy bv failliet is,
durft het personeel wel met hef-
tige kritiek tekomen, maar dat is
slechts 'nakaarten', zo luidt de
kritiek van zowel Industriebond
FNV als de Unie BLHP. De dis-
trictsbestuurdersvan de vakbon-
den zijn bang dat ze in dit sta-
dium niet meer veel voor de 70
ontslagen personeelsleden kun-
nen doen.

De vakbonden hebben in de af-
gelopen jaren geen voet tussen
de deur gekregen bij het bedrijf.

Het Glasmy-personeel heeft nief ■aan een ondernemingsraad wiT*
len beginnen, omdat directeur "Joep Klinkers daar geen voor-;-
stander van was. Toch zag hei'
personeel al minstens anderhalf "jaar dat het bergafwaarts ging'1
met de onderneming.

Volgens Frans Hol van de Unie *
BLHP kunnen de vakbonden 'op' ■het moment niet meer doen dan',
de scherven opvegen. De bond 'probeert nog wel iets te regelen
voor drie ontslagen oudere werk-' 'nemers die vlak voor hun VÜT-
gerechtigde leeftijd zitten. In een "brief aan het bestuur van hét'
VUT-fonds wordt geprobeerd dê >drie alsnog voor deze regeling in-
aanmerking te laten komen.

DOOR CATHARIEN ROMIJN De tijgerin ontpopte zich binnen
korte tijd tot een onmisbaar lid
van het gezin. Maleisia ging zelfs
mee met vakantie. Naar Tenerife
waar het dier volgens Anneke
van geniet.Die vliegreisjes lever-
den nooit moeilijkheden met de
authoriteiten op. „Van de ge-
meente en politie had ik toe-
stemming om Maleisia in mijn
huis te houden. Bovendien be-
schikte ik over documenten die
mij toestemming gaven om in al-
le EG-landen met Maleisia te rei-
zen. Alles leek in orde maar
begin 1988 stonden opeens de
ambtenaren van het ministerie
van landbouw op de stoep. Ik
bleek geen ontheffing van de
Wet Uitheemse Diersoorten te
hebben. Maleisia moest tot mijn
ontzetting weg. Terug naar een
dierentuin."

SITTARD - De Sittardse
Anneke van Ham noemt de
tijgerin Maleisia die dage-
lijks bij haar op de bank ligt
een groot knuffeldier. Vori-
ge week heeft de 55-jarige
Anneke van het ministerie
van landbouw te horen ge-
kregen dat zij de tijgerin alshuisdier mag houden. Met
deze beslissing wordt aan
de Sittardse als enige in Ne-
derland ontheffing van de
Wet Beschermde Uitheem-
se Diersoorten verleend. De
honderd kilo zware Suma-
tra-tijgerin mag tot grote
opluchting van haar bazin
definitief blijven.

tiefuit over het houden van roof-
dieren in huis. Dat kan ik volle-
dig begrijpen. Je moet een
bepaalde gave hebben om zon
dier goed op te voeden. Anders
gaat het grandioos mis. En
meestal is het dier daar de dupe
van. Jaren geledenkocht iemand
van het safripark een leeuwen-
welpje. Na twee maanden kwam
het diertje terug. Volkomen ge-
frustreerd. Maar bij Maleisia is
dat absoluut niet het geval. Ik
heb haar vanaf het begin heel
duidelijk gemaakt wat wel en
niet kan. Niet met geweld maar
met geduld. Al snel kreeg Malei-
sia door dat zij bij ongwenst ge-
drag in de slaapkooi werd opge-
sloten. Dat was een goed leer-
middel. Toen ik met haar bij Van
Oers op bezoek kwam, ging hij
snel overstag en nam het voor
mij op. Hij zag toen met eigen
ogen dat de tijgerin gehoorzaam
en niet gevaarlijk is."

Ook armoede is een belangrijke
oorzaak van - toenemende - een-
zaamheid. Wie in deze maat-
schappij 'de boot mist' moet zien
rond te komen van een mini-
mumbedrag zoals bijstand of een
werkloosheidsuitkering. Vooral
alleenstaande of gescheiden
vrouwen, al dan niet met kinde-
ren, hebben hiermee te maken.

Ad Wojakowski, socioloog en
voormalig welzijnsadviseur van
de gemeente Heerlen, maakt de
eenzaamheid aanschouwelijk.
Vouwt een waaier van betaalpas-
jes. „Waag het niet om flink ziek
te worden zonder dat je een
pondsplaatje van het ziekenhuis
bij de hand hebt. Op dat kaartje
staan immers al je nummers.
Creditcards bepalen je identi-
teit."

„Er is geen geld voor moeder
zelf, voor een oppas, en geen
geld, dus ook geen gelegenheid
om naar plaatsen te gaan voor
sociale ontmoetingen. Als er een
potentiële partner in zicht is,
dreigthij al snel een heel gezin te
moeten onderhouden. Dat be-
koelt de liefde aardig", vertelt
dominee Ab Harrewijn. Hij is be-
trokken bij het comité Amsterr
dam tegen verarming.„En dan geven HBO-J-studenten

bij gezinnenin Vrieheide en Zes-
wegen thuis spelbegeleiding.
Ouders die door allerlei proble-
men vroeger nooit geleerd heb-
ben hoe je als kind goed kunt
spelen, krijgen dat nu geleerd.
Zo kun je de negatieve spiraal
doorbreken."

Maar Visser wil, met haar colle-
ga's binnen het Streekgewest,
nog meer. Er moet een aparte
opvang komen voor randgroep-
jongeren en ook 24-uursopvang
voor mensen die zichzelf niet
kunnen redden. „Ook de gesub-
sidieerde instellingen moeten
keuzes maken. Wat mij betreft
ligt de prioriteit bij de achter-
standsgroepen."

Visser wijst op een aantal projec-
ten in de wijken, die voort-
vloeien uit de Sociale Vernieu-
wing. In Vrieheide signaleert een
team van leerkrachten vroegtij-
dig individuele problemen bij
leerlingen. Daar wordt meteen
iets aan gedaan.

Haag bekend, maar, zo zegt Vis-
ser, ze worden daar terzijde ge-
schoven.
Een vrij recent, groot probleem
is de maatschappelijke opvang
van mensen die aan de rand van
de maatschappij terecht komen.
„Deze opvang is bijna onontgon-
nen werk en bestond bij de gra-
tie van allerlei charitatieve in-
stellingen. Ook vond de sociale
opvang plaats in het gezin."

Er zijn ook nog eens 800 dak- en
thuislozen, waarvan een groot
deel verslaafd is. Driekwart van
die druggebruikers komt uit de
Oostelijke Mijnstreek zelf. Daar-
bij neemt het drugstoerisme toe.
»We kunnen Duitse verslaafden
niet helpen, dat blijft modderen
in de marge," geeft Visser toe.

Ook de eenzijdige economische
structuur bevordert het ontstaan
van probleemgroepen. „Door de
spreiding van rijksdiensten is
hier veel werk ontstaan voor het
middenkader. We proberen nu
op industrieterrein De Beitel
vooral bedrijven met werk voor
lager geschooldente krijgen. Als
bedrijven de steun van de ge-
meente Heerlen willen, dan stel-
len we als voorwaarde dat ze ook
laagdrempelig werk verschaf-
fen."

Het treurige rijtje problemen
Wordt afgesloten met de consta-
tering dat een derde van de
Heerlense huishoudens moet
rondkomen van een minimum-
inkomen. Deze minima concen-
treren zich in bepaalde wijken.
»,Vaak is er een opeenhopingvan
Problemen. Soms is in een gezin
al de derde generatie achter el-
kaar werkloos."

Visser vindt dat dank zij de
PNL-gelden, bedoeld ter com-
pensatie van de mijnsluiting, een
redelijk voorzieningenniveau is
opgebouwd voor de achter-
standsgroepen.

Kinderen
Ook zonder kinderen spelen de-
ze factoren een rol. Er is even-
min geld voor reisjes of uitgaan.
Deze eenzaamheid is moeilijk te
bestrijden als ook niet iets aan
de armoede gedaan wordt.

Mensbeeld
In relaties staat niet langer het
menselijk aspect centraal, maar
meer het zakelijke. Wojakowski:
„De daarbijbehorende normen
en waarden zijn jong, dyna-
misch, zelfstandig en carrière-
gericht." Reclames en televisie-
series dringen dit mensbeeld hoe
langer hoe meer op aan de con-
sument, volgens de socioloog.
Het naleven van deze normen le-
vert instemming op en accepta-
tie in de 'groep', wat voor velen
belangrijk is. „Leef je niet vol-
gens deze normen dan word je
gestraft met verminderde waar-
dering of zelfs uitstoting uit de
groep", zegt Ad Wojakowski.

Tot hier is het allemaal nog bij te
benen, maar normen veranderen
en vervagen. En juist daar haken
veel mensen af. „De wereld gaat
te hard. We leven in een mani-
sche samenleving, die voorbij
gaat aan zichzelf en aan een deel
van de bevolking. Zelfmoord is

De deelnemers aan het sympo-
sium zijn het allemaal eens, de
'huiskamer' van het Open Huis
voorziet in een belangrijke be-
hoefte. Niemand in deregio kan
bogen op een dergelijk project.
Het Heerlen van nu nog wel. In
de centrumplannen van de ge-
meente is echter geen plaats
meer gereserveerd voor het Mis-
sionair Centrum.

Visser heeft echter goede hoop
dat, bij alle tegenvallers, op dit
gebied eindelijk vorderingen
kunnen worden gemaakt. „Wij
willen deze drop outs nu in hun
eigen wijk opvangen waar er
weer meer aandacht voor elkaar
moet ontstaan."

En om dit verhaal zo positief
mogelijk te eindigen: 90 van de
150 banenpoolplaatsen zijn in-
middels ingevuld. Op deze ma-
nier krijgen langdurig werklozen
werk bij instellingen of over-
heidsdiensten.

Visser verwacht dat WVC straks
gelden gaat doorsluizen naar de
gemeenten, die er dan zelf een
bestemming aan kunnen geven.
„We denken aan een grote koe-
pelstichting van allerlei opvang-
instellingen. We zullen een groot
beroep moeten doen op het
RIAGG, de Gezinszorg, het
Maatschappelijk Werk etcetera.
Helaas krijgen die ook flinke
klappen door bezuingingen bij
WVC."»De oorzaak van dit alles ligt niet

alleen bij de mijnsluiting. De
sterke sociale structuren van de
katholieke kerk zijn weg geval-
len, de individualisering neemt
sterk toe. Veel mensen voelen
zich ontheemd. Als je dan afhan-
kelijk bent van allerlei instan-
ties, bestaat dekans dat je in een
negatieve spiraal terecht komt."

„Maar het overgrote deel van die
voorzieningen dreigt weer afge-
broken te worden als WVC daad-
werkelijk per 1993 die PNL-
banen schrapt. We hebben in
Heerlen eerder al een miljoen
moeten bezuinigen op welzijns-
werk, daar zou dan nog vijf mil-
joen bijkomen. Dat betekent
kaalslag."

Deze mensen hadden tot voor
kort geen zicht opwerk. Door de
banenpool blijken ze weer opge-
leefd te zijn. De Oostelijke Mijn-
streek is er zeer bij gebaat als die
opleving straks op grote schaal
plaats vindt.

Maar in de regio moeten ook drie
Slaaphuizen komen, waar dak-
en thuislozen de nacht kunnen
doorbrengen. Er zijn daarnaast
Inloophuizen gepland, waar ze
overdagterecht kunnen voor een
praatje en wat gezelligheid.
Heerlenkrijgt binnenkort de pri-
meur: als het even meezit, kan
het Inloophuis aan de Groene
Boord in januarivan start gaan.Al deze argumenten zijn in Den

We hebben het tot nu toe over
opvang gehad, maar alleen als de
problemen vroegtijdig worden
aangepakt, los je ze structureel
op. „Je moet bij de jeugd begin-
nen, wil je voorkomen dat de
problemen van generatie op ge-
neratie worden doorgegeven."

Tijgerin mag blijven in Sittards gezin

'Maleisia is als
een kind voor mij’

I

(ADVERTENTIE)
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Voor een typisch Italiaanse Sinterklaas en/of Kerst:

* Panettone (Italiaanse koek) * Tira Mi Su (desert)
* Delicatessen * Relatiegeschenken * Wijnen
Vanaf 2 december 'Kerstmenu' verkrijgbaar

LA FARFALLA
Oranje Nassaustraat 14,Heerlen, 045-712745

# Tijgerin Maleisia is een onmisbaar lid van het gezin
Ham geworden. Anneke Ham en haar vriend zijn dan ook
zeer blij dat het huisdier mag blijven.

Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

van de tijgerin te maken. „Dat ij-
zerwerk heb ik voor de dieven
laten aanbrengen. Want Maleisia
zal er geen moment aan denken
de beschermde omgeving van
onze tuin te verlaten."

Klachten over de tijgerin heeft
de Sittardse nog nooit gekregen.
„Toen bekend werd dat Maleisia

misschien weg moest, ben ik
met steunbetuigingen over-
stelpt. Gelukkig is het niet zo ver
gekomen. De enige voorwaarde
die het ministerie voor onthef-
fing stelt is dat ik mijn tijgerin
goed te eten en drinken geef. En
het slaaphok schoonmaak." Ze
lacht. „Ik denk dat ik aan die
wensen wel kan voldoen."

Wel liet Anneke de nagels en
hoektanden van de tijgerin ver-
wijderen. „Als Maleisia haar
klauwen ergens inslaat kan zij
die niet terugtrekken zonder het
voorwerp kapot te scheuren. Dat
is niet alleen slecht voor haar ka-
rakter maar ook voor mijn meu-
bilair," licht de Sittardse toe.
Ook de speelse beten kwamen
soms iets te hardhandig aan.

Zelfs de directeur van de dieren-
bescherming Van Oers vond
Anneke aan haar zijde. „Hij het
zich in eerste instantie heel nega-

De Sittardse zette dan ook alles
op alles om de tijgerin in huis te
houden. Zij nam een advocaat in
de arm en zocht de publiciteit.

Het dier kwam zes jaar geleden
als jong welpje bij Anneke te-
recht. „Ik werkte in die periode
samen met het safaripark in
Tuddern. Hier vlak over de grens
!nDuitsland. Daar begeleidde ik
Pasgeboren roofdieren, voorna-
meiijk leeuwtjes die door hun
moeder waren verstoten. Zo is
ook Maleisia op mijn pad geko-
men. Na haar geboorte werd zij
door haar moeder in de steek ge-
laten. Ik heb het welpje toen
opgenomen. Gezoogd, vertroe-
teld en opgevoed. Mijn dochters
sliepen zelfs met haar in bed,"
lacht de Sittardse.

Deze overgang zou volgens An-
neke de dood van de tijgerin be-
tekenen. „Je kunt een dier dat zo
beschermd is opgegroeid en zo-
veel liefde heeft gekregen niet
zomaar in een dierentuin neer-
zetten. Dan kwijnt het weg. Ma-
leisia slaapt in de huiskamer, eet
mee aan tafel en kijkt voetbal
met ons. Zij is bijna een kind
voor mij."

Maar voor de rest heeft niemand
iets van Maleisia te vrezen. De
trahes voor deramen en het hek-
werk rond de tuin hebben dan
ook niets met de aanwezigheid

f limburgs dagblad
Woensdag 27 november 1991 "19

Eenzaam maar
niet alleen

Men praat niet meer met elkaar

" Wethouder
Dorien Visser
kampt met grote
sociale problemen
in 'haar' Heerlen.

Foto:
KLAUS TUMMERS

Alleen vroegtijdige aanpak kan het tij doen keren

Heerlen staat bol van
de sociale problemen DOOR MONIQUE PARREN

Limburg



Eigenbelang
Een enkeling poneert een wat
hardere standpunt. Waar de een
het passeren van het CDA een

De beschuldigende vinger wordt
nauwelijks uitgestoken in Vaals.
Men vindt het 'ergens' wel jam-
mer dat Meindersma, Jussen en
tydelijk wethouder Meesters de
rit niet uitzitten. Maar, zo weten
meerdere mensen, men is veel te
snel vergeten dat sommige coali-

Die kritiek op de dominante rol
van Jussen is niet nieuw. Al staat
overeind dat vriend en vijand
waardering heeft voor de kennis
van zaken bij de wethouder. „Ik
geloofniet, dat het allemaal waar
is wat ze over Thijs Jussen ver-
tellen. Voor mij is het een man
met goede inzichten, kennis van
zaken en grote inzet", zegt de
heer Caubo, geboren en getogen
Vaalsenaar. En dat is een veel

Politiek dier Maar voorlopig weet geen mens
welke 'kluur' een nieuwecoalitie
krijgt. Gouverneur Mastenbroek
roept nog deze week de betrok-
kenen op het matje. Maar 88 pot-
ten lijm kunnen deze breuk niet
meer herstellen, zegt 'Vaals' met
stelligheid. Voorlopig zet men
lievereen daalder in op een nieu-
we coalitie van CDA en VVD.
Alleen de Duitse marktklanten
houden de harde marken liever
in de zak. Hollandse 'Butter' is
hun meer waard.

tieleden nog niet zo lang geleden
bij wijze van spreken rollebol-
lend over straat gingen. „Oude
stellingen werden weer snel be-
trokken, oud zeer kwam vrijwel
meteen weer op tafel. En als
mensen niet meer mét elkaar
maar tégen elkaar gaan praten,
dan ben je hard op weg naar een
breuk", zegt een PvdA-lid.

'smerige streek van de PvdA'
vindt, daar verdenkt de huis-
vrouw, met gepakte zakken op
weg naar huis, openlijk wethou-
der Meindersma van een minder
fraai spelletje eigenbelang. „Mar-
jolijn heeft nu toch wat ze wil,
dus ze kan rustig stoppen", ver-
wijst zij naar de problemen die
Meindersma heeft ondervonden
bij het opstarten van een eigen
huisartsenpraktijk in Vaals. Een
jongeman, die zijn middagpauze
vult met een wandeling over de
markt, vindt het allemaal 'waar-
deloos. „Ze slaan elkaar maar de
koppen in, ik kan er niet wakker
van liggen." En de verkoopster

gehoorde mening in Vaals.
„ledereen weet dat Jussen een
door de wol geverfd politiek dier
is, die zijn zaken kent. Zó goed
zelfs dat de arrogantie die nu
eenmaal eigen is aan het primaat
van de politiek hem absoluut
niet vreemd is", zegt men in ei-
gen PvdA-kring.

aan één van de kramen laat we-
ten: „Vaals staat er weer eens 'je-
kluurt' op."

" Op de markt in Vaals heeft men geen boodschap aan de politieke perikelen die zich 50 meter verderop in het gemeentehuis
afspelen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Al staan de kranten er vol van,
de gemiddelde Vaalsenaar ligt
echt niet wakker van de poli-
tieke gebeurtenissen zoals die
elkaar nu in ijltempo opvolgen.
En bovendien: de Vaalsenaar
zou geen Vaalsenaar zijn, als hij
het niet al lang allemaal had zien
aankomen. Eén ding staat voor
de man en vrouw uit de straat
vast: het vertrek van burgemees-
ter Rien Damen, die enkele
maanden geleden zijn functie in-
ruilde voor een hoge post bij het
Academisch Ziekenhuis in
Maastricht, heeft de definitieve
breuk tussen PvdA, WD en
Perspectief '85 zeer bespoedigd.
„De haan kon de kippen nog wel
bij elkaar houden, maar na diens
vertrek zijn die kippen op hol
geslagen," vat Hein Sterck, ex-
wethouder en ex-raadslid, een al-
gemeen heersende gedachte
samen.

Echt verwonderd was men vori-
ge week niet in Vaals, toen eerst
WD-wethouder Marjolijn Mein-
dersma de knuppel in het hoen-
derhok gooide, waarna Piet
Meesters van Perspectief 85 het
zondag nog eens dunnetjes over
deed. Al was men toch wel ver-
baasd over de openhartigheid
waarmee zulks geschiedde.
Meindersma en Meesters zeiden
onomwonden tabak te hebben
van de dominante rol van de
PvdA en met name van die van
wethouder Thijs Jussen, terwijl
de PvdA'ers zich geel en groen
bleken te ergeren aan het gebrek
aan politiek-inhoudelijkebetrok-
kenheid bij de (ex)coalitie.

Op de markt draait het nog steeds om 'Buffer undKäse ’Vaals ligt niet wakker
van politiek geharrewar

Maart 1990.De gemeenteraadsverkiezingen zijn
voorbij en net als vier jaar geledenhebben PvdA en
CDA fel gestreden om degrootste partij van Vaals te
worden. In tegenstelling tot 1986 wordt nu het CDA
de winnaar, al scheelt het uiteindelijk slechts luttele
stemmen. Alles wijst erop dat PvdA en CDA, die in
de periode 1986-1990veel zaken op derails hebben

gezet, samen verder zullen gaan. Maar het loopt totaal
anders. De grootstepartij komt buiten spel te staan.

En PvdA, WD en de plaatselijke groepering
Perspectief '85 vinden elkaar snel. Misschien wel té
snel, zeggen diversebetrokkenen nu. Vorige week

barstte de bom: WD en Perspectief stapten op.

VAALS - Politiek Vaals mag dan
in rep en roer zijn door het uit-
een spatten van de coalitie, dat
onderwerp is echter bepaald niét
gespreksthema nummer één op
de markt in Vaals. De vele Duit-
sers, zowel inwoners of zoals
gebruikelijk uit Aken komend,
beheersen ook nu het markt-
beeld. Hun interesse gaat uit
naar Butter, Kase und Eier. Wat
er in de afgelopen maanden in
het nauwelijks! vijftig meter ver-
derop gelegen gemeentehuis
gebeurde, zal de meeste van hen
in dit geval letterlijk 'Wurst' we-
zen. „Bitte? Politik in Vaals?
Keine blasse Ahnung?"

geleden bij het begin van de coa-
litie vast, dat dit fout moest lo-
pen", zegt een wat oudere man,
die net zijn marktinkopen heeft
gedaan. „Ik volg de politiek in
Vaals al 25 jaar, maar bij de laat-
ste coalitievorming zijn ze in de
fout gegaan. Het CDA zat te
wachten en de PvdA regelde on-
dertussen haar zaakjes. Die twee
hadden samen verder moeten
gaan." Maar dat laatste ziet hij nü
niet meer gebeuren. „Ben je gek,
ze sturen de Jussens met hun
PvdA nu de oppositie in. WD
en CDA gaan nu samen verder."

Filipijnen
HetLambertuscollege in Kerkra-
de houdt momenteel een
kerstkaartenactie voor het Com-
munity Primary Health Care in
Marbel op de Filipijnen. De
Heerlense arts Prisca Zwanik-
ken is daar werkzaam als ge-
zondheidsbegeleidster. De kerst-
kaarten zijn ontworpen door de
brugklasleerlingen van het colle-
ge en zijn gedrukt op wit linnen.
De kaartjes kosten f11,25 inclu-
sief enveloppe. Als u het cen-
trum op de Filipijnen middels
kerstkaarten wilt steunen, belt u
dan naar het Lambertuscollege,
045-417979.

| Aanleiding tot de actie is de We-. reldtop voor Kinderen die in
! 1990 in New Vork gehouden
i werd. De wereldleiders hebben
1 a^ar aanleiding daarvan afge-
J sproken vóór het jaar 2000 een
i eifide te maken aan de onmense-
J lijke kindersterfte. Om dat stre-
" ven kracht bij te zetten werden
"er over heel de wereld bomen
} geplant, de boom is namelijk het

Unicefkrijgt dus in totaal 33.400
gulden voor Thailand. Er zullen
schooltuinen opgezet worden,
bomen geplant en er worden
voorlichtingsprogramma's ge-
maakt voor radio en tv. En met'
het geld worden projecten ge-
subsidieerd die te maften heb-
ben met de verbetering van het
milieu in dit land.
Overigens zal de leerling die het
meeste geld bijeen wist te lopen,
wethouder Van Gessel helpen
brj het planten van de boom. Zo
te horen is het dus een grote.

Het ministerie van Ontwikke-
lingssamenwerking heeft de op-
brengst van de Unicef-loop ver-
dubbelt. De actie bracht 16.700
gulden op en het ministerie heeft
eenzelfde bedrag ter beschik-
king gesteld.

symbool van groei en ontwikke-
ling. De 'Bomen voor hetLeven'
herinneren aan de afspraak die
gemaakt is.

; broek-Heerlen hebben in scp-
; tember van dit jaar een bedrag
; van 16.700 gulden vergaard voor: milieuprojecten in Thailand. Ze
i hielden daarvoor een zogenoem-
i dé Unicef-loop. Op 4 december; krijgt de 'loop' een aardig ver-
! volg, want dan zal wethouder
i Jeroen van Gessel van Heerlen
j éen 'Boom voor het leven' plan-
" ten bij kasteel Hoensbroek. De
i scholen die hebben deelgeno-
J men aan de loop zullen daarbij
■ aanwezig zijn.

: HEERLEN - Leerlingen van
', veertien scholen uit Hoens-

Lezing Islam
Prof. Wessels houdt morgen,
donderdageen lezing over 'Islam
in Nederland.' Deze begint om
20.00 uur in De Goede Herder,
Mariawandenstraat 2, Hoens-
broek.

" Jozef Thevissen ontving zondag tijdens een hoogmis de
onderscheiding Pro Ecclesia vanwege zijn zeventigjarig
lidmaatschap van kerkelijk zangkoor St. Cecilia Kerk-
rade-centrum. Thevissen is. al lid van het koor sinds de
(her)oprichting in 1921. Foto: CHRISTA HALBESMA in de theaters

HEERLEN:- wo. 27/11: Limburgs Jeugdtoneel
(14.30 uur).

Diana Ozon
De Jongerendag op zondag 1 de-
cember in de Stadsschouwburg
Heerlen heeft naast het kolderie-
ke Vlaamse De Nieuwe Snaar
ook de podiumdichteres Diana
Ozon gecontracteerd. Ozon toont
zich een geëngageerd poëte.
Haar thema's ontleent ze onder
andere aan de punk- en kraakbe-
weging, werkloosheid, arbei-
dersethiek. Om 13.45 zal ze be-
ginnen met haar voordracht. De
Nieuwe Snaar volgt om 15.00
uur. De Jongerendag biedt nog
veel meer vertier, onder meer hi-
phop-showdans, acrobatiek, de
film In bed with Madonna, een
kappersshow, tattoo en heel veel
muziek. Aanvang van dit alles
om 13.00 uur.

" Diana Ozon

kort wordt verzorgd door prof. dr. A.
Wessels.

14.30 uur een voorstelling van
het sprookje 'Hocus detovenaar'
in de Stadsschouwburg. In de
pauze komt St. Nicolaas op be-
zoek. De entree is zes gulden. " Het damescomiteevan defan-

fare St. Gabriël houdt op zater-
dag 30 november vanaf 18 uur
een Wienertreff in café Het Groe-
ne Dal in Weustenrade, gemeen-
te Voerendaal.

BOCHOLTZ

" In de harmoniezaal wordt ko-
mend weekeinde de jaarlijkse
vogelshow gehouden van De Vo:
gelvrienden. De openingstijden
zijn vrijdag van 20 tot 22 uur, za-
terdag van 16 tot 22 uur en zon-
dag van 10 tot 17 uur.

" In gemeenschapshuisDe Cau-
merbron te Heerlerbaan voert de
toneelvereniging MenS zondag
om 20.30 uur het blijspel 'Mor-
gen gaan we lijnen' op. De entree
bedraagt vijf gulden.

LANDGRAAF

" In het ORA, Maastrichterlaan
82 te Lauradorp, wordt zaterdag
vanaf 19 uur een grote playback
show gehouden. Omroep Land-
graaf maakt TV-opnames.

Collecte
De Nationale Collecte Geestelij-
ke Gehandicapten, die in de
tweede week van oktober gehou-
den werd, bracht in Oostelijk
Zuid-Limburg fl 36.196,05 op.
Vorig jaar lag de opbrengst on-
geveer zesduizend gulden lager.
Van de collecte opbrengst komt
45 procent rechtstreeks ten goe-
de aan verenigingenen organisa-
ties in de regio.

" De Kaartclub Ons Genoegen
houdt op donderdag 28 novem-
ber om 20 uur een kwajongcon-
cours in het zaaltje onder de
kerk aan de Mesdagstraat. Vanaf
19 uur kan men per koppel in-
schrijven.

" Kanarievereniging De Vrien-
denclub houdt komend weekein-
de een vogelshow in zaal Theu-
nissen, Koelmoer 8 te Schaes-
berg. De openingstijden zijn
vrijdag van 20 tot 22 uur, zater-
dag van 17 tot 22 uur en zondag
van 11 tot 17 uur. " Benny Neyman

BRUNSSUM

" Het kunstenaarsduo Ute Stef-
fens en Jozef Lemmens expo-
seert tot 11 januari 1992 in het
bestuurscentrum van de ge-
meente Brunssum. Openingstij-
den expositie: maandag tot en
met vrijdagvan 9 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17 uur.

"In verenigingsgebouw de
Burcht wordt zaterdag 30 no-
vember van 10 tot 14 uur een
rommelmarkt gehouden. Voor
informatie: ©257213 of 255430. zakelijk

WEERT:- wo. 27/11: 'De knecht van twee
meesters', een komedie vanCarlo OO'-
doni door het Noord Nederlands I°'_
neel (20.15 uur).

# Na een zangerscarrière van precies vijftig jaarontving
Toon Abrahams tijdens een dankdienst in de parochiekerk
Gerardus Majella Heksenberg (Heerlen) de onderscheiding
Pro Ecclesia. Abrahams heeft bij meedere Heerlense koren
gezongen en is sinds 25 jaar lid van het gemengdkerkelijk
Zangkoor St.-Cecilia. Foto: CHRISTAHALBESMA

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20 uur.

Thermenmuseum
Het Thermenmuseum bestaat
vandaag precies 14 jaar.Daarom
mag iedereen gratis naar binnen.
Als extraatje treedt poppenthea-
ter Piepmuis om 14.30 uur op
met de voorstelling Marjannekes
Droomreis. Verder worden er
naast regelmatige diavoorstellin-
gen ook films van Asterix en
Obelix vertoond.

# Het Limburgs Jeugdtoneel
geeft vandaag, woensdag, om

HEERLEN

HOENSBROEK

" Het centrum Vrije Universi-
teit en Samenleving houdt op
donderdag 28 november een een
informatie bijeenkomst over de
Islam in Nederland. Deze vindt
om 20 uur plaats in De Goede
Herder-kerk, Mariagewanden-
straat 2 te Hoensbroek. De lezing

Brillenzaak Pearle BV opent
morgen een nieuwe vestiging
aan de Promenade in Heerlen.

Woensdag 27 november 1991 ♦ 20
iimburgs dagblad Limburg

bioscopen
HEERLEN

Royal: A kiss before dying, wo i! en do 18.30 en 20.30 uur. Jungle-|;■book, wo 14.30 uur.Rivoli: Thel- |

'ma and Louise, wo en do 20.15 |
uur. Maxim: Out for justice, wo |i en do 18.15 uur. Eline Vere, wo Js en do 20 uur. H5: Doe HoJJy- If wood, dag. 14.30 19en 21.30 uur. |i TheFisher King, dag. 14 18 en 21 |: uur. Terminator 2, dag. 14.15|i 18.15 en 21.15 uur. The nakedf| gun 2 1/2, dag. 19 en 21 uur, do Ijook 14 uur. Assepoester, wo 14|l en 15.30 uur. Robin Hood; prin- |\ cc of thieves, dag. 18 en 21 uur, |. do ook 14 uur. Beertje Sebas- ftiaan, wo 14 en 15.30 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Green Card, |
wo 20 uur. I

" Kevin Costner als -Ro-i
bin Hood .s

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag- |
18.30 en 21.15 uur. Taran en de f

j Toverketel, wo 14.30uur. Opera- i
cyclus: Macbeth, wo 14.30 uur. (.

jGejaagd door de wind, wo 13.30 |«: en 19.30uur. Out ofAfrica, do 14 ||: en 20.30 uur. Stanno tutti bene, f
f. di do 14.30 uur, do ook 18 uur. I
Doe Hollywood, dag. 14 16.15 r
18.30 en 21.15 uur. A kiss before 1
dying, dag. 18.45 en 21.15 uur. y
Dances with wolves, dag. beh. |-
wo 14.15 uur. Ciné-K: Prospero's p
books, dag. 21 uur. Cinema- £Palace: Terminator 2, dag. 20.45 p
uur. The King Fisher, dag. 20.45 £uur, wo ook 14uur. Robin Hood; p
prince of thieves, dag. 20.30 uur, |<
wo ook 14 uur. Assepoester, wo f
14 uur. Lumière: Milou en Mai, p
dag. 20 uur. On the waterfront, f
dag. 21 uur. The cook, the thief, I
his wife and her lover, dag. 22 |,
uur. r-

GELEEN
Roxy: Robin Hood; prince ot fthieves, dag. 20.30 uur. Studio |?
Anders: Dying young, dag. 20.30 f
uur.

!" Robert Williams (l) enk
\ Jeff Bridges in 'The Fis- 1herKing'

SITTARD
Forum: Terminator 2, dag. 20.30 |
uur. Not without my daughter, |
dag. 20.30 uur. Filmhuis Sit- t
tard: Nikita, wo 20.30 uur. f

ECHT
Royal-Microßoyal: Robin |
Hood; prince of thieves, dag- |
beh. Wo 20.30 uur. Not without Jmy daughter, dag. beh. Wo 20.30 u
uur. I,

ROERMOND
.Royal: The hard way, dag. 20.30 |
uur. Royaline: Not without my I
daughter, wo en do 20.30 uur. |
Turtles 2, wo 14.30 uur. Film- ï
huisRoermond: Nikita, do 20.30 |
uur. f £

Pro Ecclesia (2)

DOOR JEF BRAUERS

Pro Ecclesia (1)

SITTARD:
- wo. 27/11: concert met Benny Ney-

man.

Unicef-loop krijgt
een 'groen' vervolg

De bekende schrijver Jan de
Hartog, wiens werk over dehele
wereld vertaald is, komt donder-
dag om 20 uur naar het Advies
en Studiecentrum,Diepenbrock-
straat 15. Hij leest voor uit eigen
werk. De entree bedraagtfl 7,50.

Jan de Hartog

In de fout
„Het stond toch al anderhalfjaar

in hetnieuws

streeksgewijs



Maagdelijk
Groot moet de teleurstelling zijn
geweest van de Kerkraadse on-
dernemers, toen de flap-over in
de rokerige vergaderzaal van
Puccini niet gebruikt werd. Op
dehoekvan de zaal waar de flap-
over stond opgesteld waren
maandagavond een duidelijke
spot en veler ogen gericht. Het
oogverblindende papier op het
driepotige geraamte vroeg er
maandagavond gewoon om be-
schreven te worden.

Geloofwaardig
Ziedaar: een ongeduldig ABP,een met claims op de loer liggen-de Muermans, een bijna inwen-dig muitende raad, geheime
stukken die een voor een uitlek-
ken en verwoede onderhandelin-gen achter soms doorzichtige
schermen. Een 'knullige solo-
actie' van twee bestuurders?Awel, de Geleendal-transactie istypisch zon affaire waarbij de
geloofwaardigheid van de ge-
beente in het geding komt.

Een hele waslijst, en uiteindelijk
bleken alleen Jongen en Stien-
stra bereid om met Heerlen een
soort blanco cheque te tekenen.
Binnen de BV Geleendal geldt:
we zien straks wel, als de mooie
omgeving maar niet al te zeer
verknald wordt. Alleen wil geen
van de partijen natuurlijk voor
de financiële risico's opkomen.

Komt er dan nooit een einde aan
"et geharrewar rond het Geleen-
dal? Ja, het zal wel moeten, want
«et ABP wil op 3 december dui-delijkheid van de gemeente
"eerlen. De kwestie waart al

10 juli als een spook door
de boezem van het Heerlense
college van burgemeester en
Wethouders, maar over twee we-ken is het buigen of barsten.

Maar wethouder André Cou-
mans die het laatste nieuws met
betrekking tot de Kerkraadse
centrumplannen 'wereldkundig'
zou maken, hulde zich in mede-
delingen over onderzoeken die
de gemeente begin volgend jaar
verwacht. En over een 'organisa-
tieplaatje' waarin ruimte is weg-
gelegd voor een kernproject-
groep en zes werkgroepen.
Inderdaad, 'nu nog geen resulta-
ten', moest Coumans tegenover
de Kerkraadse middenstand be-
kennen.

Terwijl de gemiddelde burger er
sowieso al lang niets meer van
begrijpt, zwijgt wethouder Sa-
velsbergh al maanden in alle too-
naarden. En Van Zeil kondigt
regelmatig aan spoedig met na-
dere bijzonderheden te komen,
maar helaas.

En die bestaan wel degelijk: de
boze Roermondse belegger Har-
ry Muermans dreigt het ABP en
Heerlen hardnekkig met een
rechtzaak als zijn droom van
prachtige bouwplannen niet
doorgaat; milieugroepen kondi-
gen juist bezwarenprocedures
aan als er te veel gebouwd
wordt.

Voorlopig ligt er een concept-
van-een-concept, dat nog dage-
lijks wordt bijgesteld. Op 3 de-

"reesvoor concurrerendekanto-
renbouw in het Geleendal staat
IJan de basis van het opmerkelij-
ke streven van Heerlen om het
ifrote terrein aan te kopen.
Van eind augustus tot nu heb-
Den burgemeester Van Zeil en
Wethouder Savelsbergh mini-
maal met de volgende bedrijvenen instanties gesprekken ge-
werd: ABP, Bouwfonds Wo-

Ondernemers zetten zelf natuur-
lijk zo snel mogelijk ergens hun
schouders onder. Winkelier Paul
Rosenbaum vond het derhalve
vreemd dat er helemaal niets
concreets gezegd werd. Hij wees
op het nog maagdelijkepapier in
de hoek, waar hij toch wel enke-
le lijnen op verwachtte.

Toen rijksconsulent Van Looye-
stein van het ministerie van Eco-
nomische Zaken, begreep dat de
ondernemers niet kregen waar
ze voor gekomen waren, verdui-
delijkte hij de 'ware' bedoelin-
gen van de avond: „Het gaat om
een beeld te krijgen van de op-

„Daarvoor zijn informatie-avon-
den als deze bedoeld", viel verte-
genwoordiger Van Ham van de
Limburgse Organisatie van Zelf-
standige Ondernemers hem bij.

vattingen en wensen van de
Kerkraadse ondernemers."

Nog even de agenda erbij ge-
haald: nee, daar staat toch echt
geen woord over een inventarisa-
tie van de opvattingen onder de
ondernemers. „Een enquête is
wellicht een beter geëigend mid-
del", zoals de man van de ABN-
AMRO fluisterde.

Cremeren
" Met al die vreemde woorden
die tegenwoordig steeds meer
gebruikt worden kun je het de
schooljeugd niet kwalijk nemen
dat er soms een woord verkeerd
wordt gebruikt. Roept een spe-
lertje alser een tijdens een voet-
balwedstrijd op de grond ligt te
krimpen van de pijn: „Laat
hem maar cremeren, dat heb-
ben ze met mij in de eerste helft,
ook gedaan." Reageert de
scheidsrechter: ,^Zo, dan ben je
wel weer snel uit de doden op-
gestaan." Niet begrijpend rent
het spelertje weg op zoek naar
de bal. Na afloop van de wed-
strijdkrijgt hij van de leider te
horen dat de geëikte term in
zon geval 'creperen' is. ,_A_ is
het niet sportief om. ook maar
een van beide woorden te ge-
bruiken", voegde hij er verma-
nend aan toe.

" De Zonnebloem hieldzondag-
ochtend een koopochtend voor
zieken en gehandicapten. Win-
kelcentrum 't Loon kon zich
verheugen in zeer vele bezoe-
kers uit heel Limburg. ,JHet was
in een woord geweldig," zegt
mevrouw Palmen uit Bruns-
sum, die behoorlijk onder de
indruk is van de vriendelijke
bejegening door het personeel
van 't Loon. Leuk toch?

Geweldig

'Hasjberg'

’Kerkrade kan rekenen

op 10 miljoen gulden’

Coumans doet toezegging over laatste stroom PNL-gelden

DOOR BENTI BANACH

Stemmen staken over
begroting Onderbanken

ONDERBANKEN - De gemeenteraad van Onderbanken heeft de
begroting 1992 (nog) niet aangenomen. Tijdens de algemene be-
schouwingen staakten de stemmen bij zes tegen zes.

De oppositiefracties PvdA, Politieke Groepering Boy Goossens en
CDA stemden tegen. Coalitiegenoten Kleine Onderbanken en Demo-
craten Onderbanken stemden voor.
De stem van de zieke Jo Raats (Kleine Onderbanken) is derhalve
doorslaggevend. In de eerstvolgende raadsvergadering op 12 decem-
ber zal er daarom opnieuw over de begroting worden gestemd.

Hans Goijen (CDA):

'Mening PvdA
over Geleendal

is niet slim'
HEERLEN - „Het is politiek gezien
niet slim van coalitiepartner PvdA
om nog voor het definitievevoorstel
de Geleendal-transactie zo hard te
reageren. De opmerkingen van Arie
Kuijper zijn zeer onverstandig."

Baat
" Het was moeilijk om er niét
op te letten, zaterdagavond in
Bocholtz waar de fanfare reci-
pieerde naar aanleiding van
het schitterende succes tijdens
de wedstrijden in de concertaf-
deling anderhalve week gele-
den in deKerkraadse Rodahal.
Wij bedoelen dat fraaie doek
waarop in al evenfraaie letters
de volgende tekst was aange-
bracht: 'Oefening baat kunst.
Nu hebben wij persoonlijk al-
tijd gedacht dat de uitdruk-
king 'Oefening baart kunst'
luidde. Maar hoe langer wij er
over nadenken, hoe meer wij tot
de conclusie komen dat kunst
tegenwoordig wel degelijk met
kosten en baten heeft te maken.

Overvol
Zo reageert CDA-fractievoorzitter
Hans Goijen op de vernietigende
kritiek van zijn PvdA-collega Kuij-
per. Deze noemt de gang van zaken
rond de Geleendal-kwestie 'heel
knullig' en een 'zeepbel.

Kuijper spreekt van een solo-actie
van burgemeester Van Zeil en wet-
houder Savelsbergh, die met een
hele rij bedrijven zouden hebben
onderhandeld, zonder de PvdA-
wethouders goed op de hoogte te
houden.

Gevaar
„Mij is nooit gebleken dat bepaalde
wethouders in onwetendheid heb-
ben verkeerd," vindt Goijen, die
daar overigens geen enkele conclu-
sie aan wil verbinden als zou de
coalitie in gevaar zijn.

" Soms letten mensen wel heel
erg op hun woordkeus. Zo
wordt er op deHeerlense markt
van aanstaande zaterdag (van
9 tot 16.00 uur) snoep uitge-
deeld door 'Afrikaanse helpers.
Waar is de goeie ouwe 'zwarte
piet' gebleven? Wij vinden dat
je het beestje best bij de naam
mag noemen, want meestal
gaat het om buurman Willem,
meester Karel of inderdaad
ome Piet die driftig in de weer
is geweest met schoensmeer. De
pieten gaan 1000 snoeperds
van een goed gevulde zak voor-
zien. Sinterklaas zelf is absent.
Zijn agenda is overvol.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

overeenkomst te sluiten met Bouw-
fonds en Rodeveste.

Concrete plannen voor de aanpak
van het centrum konden nog niet
gepresenteerd worden op de onder-
nemers-avond. De gemeente wacht
op de resultaten van een parkeer-,
studie, de 'toekomstvisie voor
Kerkrade', een woningmarktonder-
zoek en een onderzoek naar zwem-
badaccommodaties. Daarna zal een
concrete invulling aan het centrum
gegeven worden.

J^RKRADE - „De provincie Limburg heeft gemeente Kerk-
jeeen toezegging van tien miljoen gulden gedaan. Het geld
?aakt deel uit van de laatste stroom PNL-gelden."
J*«ius wethouder André Coumans van ruimtelijke ordening

een informatie-avond voor Kerkraadse ondernemers.. geldbedrag is bedoeld om de_ ciaal-economische infrastructuur
3 Kerkrade te versterken. Cou .IjJr^s: „Het gaat om een intentiever-
jj^ing van de provincie, maar
_a!rrade kan zeker op tien miljoen
sUidenrekenen."

£*t geeft aan dat de provincie het
J6(.S is over net ontwikkelingstra-
C j?.datKerkrade aflegt. De provin-
Jï^elpt ons ook op dat traject door
C\t>tenaren ter beschikking te stel-le " aldus de wethouder. De toe-
he?ning van tien müjoen gulden is.
\, * re sultaat van een lange periode
*& overleg tussen provincie en ge-

fto n*e' Kerkrade is momenteel
is 8 op zoek naar andere mede-

Het reeds ingenomen standpunt
omtrent het zwaartepunt van de
centrumplannen - datbij het Heilig
Hartbeeld ligt - kan niet meer ge-
wijzigd worden volgens de wethou-
der. Ondernemers uit de niet cen-
traal liggende Einderstraat hebben
daar nog moeite mee. Maar volgens
de wethouderkan daar niet meer op
terug gekomen worden. „Dat sta-
tion hebben we gepasseerd. We
moeten nu allen dezelfde lijn trek-
ken. We kunnen niet iedereen tevre-
den stellen", aldus Coumans.

Zwaartepunt
oJ1van dewensen vanKerkrade is
3 net stadscentrum op te waarde-
r- Coumans wil binnenkort een
0 °rstel doen aan de gemeenteraad

_lru 1 net kader van de centrumont-Kkelingen een samenwerkings-

CAI weigert kwartje
Voor Omroep Landgraaf HEERLEN - De hasj-vangst maandagmiddag in

een loods aan de Litscherveldweg in Heerlen is
groter dan aanvankelijk werd verwacht.

„De exacte straatwaarde is echter niet te bepalen",
zegt politie-voorlichter Jos Koevoets. „Wij weten
nog niet voor welk land de drugs waren bestemd.

DiskwalificatieHet CDA zal pas op de dag voor de
raadsvergadering van 3 december
een besluit nemen over de voorge-
steldevorming van een 'BV Geleen-
dal' van Heerlen met de bedrijven
Jongen en Stienstra. „Deze belang-
rijke kwestie vergt een zorgvuldige
benadering, het Geleendal is een
van de laatste grote bouwlokaties
die Heerlen nog heeft."

# Politie-voorlichter Jos Koevoets bij de partij hasj die in een loods aan de Litscherveld-
y_SS_ __ Heerlerheide door politie en douane werd onderschept. Foto: klaus tummers

In Engeland bijvoorbeeld betaalt men al gauw 14
mille voor één kilo. Daar zou de partij hasj een
straatwaardevan bijna40 miljoen gulden hebben."

mensen.

Tot dusver zyn twee Spanjaarden en twee Heerle-
naren voor nader verhoor aangehouden. Inmiddels
is een onderzoeksteam geformeerd van twaalf

ment niet serieus. „Ik vraag me af
of we niet toe zijn aan herziening
van_.de zeggenschap over de CAI",
zei wethouder Thei Gybels gister-
avond in de raadscommissie Wel-
zijnszaken.

De Heerlense poütie sprak in eerste instantie van
2000 kilo. Na weging is gebleken dat er exact 2575
kilo aan softdrugs is onderschept. De totale straat-
waarde, bij een prijs van 5000 gulden per kilo, be-
draagt ongeveer 13 miljoen gulden.

Commotie in Brunssum over bieb
Landgraaf

introduceert
milieubox

gJ^DGRAAF - B en W van Land-
fj-jtf en een meerderheid van de
tj^d willen de in financiële proble-
%__ Seraakte Omroep Landgraaf
g6 dersteunen door de kabelbij dra-
Ve J^et een kwartje per maand te
gta . gen- Exploitant CAI Land-
? «af BV verzet zich daartegen. Dat
L; leiden tot 'ongewenste betrok-

nheid met Omroep Landgraaf.
_J|d en college nemen dat argu-

Ook verscheidene commissieleden
hekelden de opstelling van CAI
Landgraaf. „Van wie is de cai?",
vroeg JacqWeelen (PvdA) zichreto-
risch af. „Van de burgers ofvan het
CAI-bestuur?" Marga Kölgens
(Vrouwenappèl) stelde dat de CAI
de programma's moet aanbieden
die de burgers willen. „Uit de en-
quête naar Omroep Landgraaf
blijkt, dat de burgers de lokale om-
roep weten te waarderen."

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf gaat met ingang van 1 ja-
nuari 1992 de milieubox invoeren.
Daarin kan allerlei klein chemisch
afval worden verzameld. De boxen
kunnen regelmatig worden geleegd
in wagens dieop gezette tijden door
de wijkenzullen rijden.

Grotfiets

" Maandagmiddag om vier
uur zou het Tourbord bij de ge-
plandefinish van de Touretap-
pe op de Rijksweg in Berg
worden onthuld. Burgemeester
Jo Smeets en enkele secondan-
ten van het gemeentehuis wa-
ren er speciaal voor naar Berg
gekomen. De fotografen ston-
den met hun camera's in de
aanslag. Maar er was geen
bord en er kwam geen bord. Om
vijfuur was er nog altijd niets'
te zien wat op een vrachtauto
leek die een reklamebord ver-
voerde. Naar verluidt moest
deze onderweg zijn vanuit Bel-
gië. Omdat de tijd drong en
ander werk wachtte dampten
de wachtenden weer onverrioh-
terzake af. Reactie een hunner:
,_Ats derenners straks op 11 juli
zo lang op zich laten wachten
worden ze allemaal gediskwali-
ficeerd!" Inmiddels is het Tour-
bord geplaatst. Zij het met een
'halve etappe' vertraging.

Von onze verslaggeefster
BRUNSSUM - Tijdens de raads-
vergadering in Brunssum ontstond
gisteravond commotie over de
eventuele verplaatsing van de bi-
bliotheek.
Bij het vaststellen van het voort-
gangsrapport over het Centrumplan
(waarvan de verplaatsing van de
bieb van het Lindeplein naar het
Koutenveld deel uitmaakt) was het
de raad niet duidelijk of goedkeu-

ring van het rapport automatisch
ook goedkeuring van de verplaat-
sing van de bieb inhield.

Wethouder John van Dyk vergroot-
te de ontstane verwarring door op
te merken dat de onderhandelingen
daarover in feite al waren afgerond.
Dat wekte wrevel bij Servië L'Es-
poir (Lijst Horselenberg) die daarop
een amendement indiende tegen
verplaatsing van de bieb. Jo Pal-
men en de twee man sterke Pak-
fractie steunden dit. D66, diezich in

eerste instantie ook tegen verplaat-
sing van de bieb wilde uitspreken,
steunde het amendement uiteinde-
lijk niet. De 'fractie nam genoegen
met de toezegging van het college
dat de raad straks, als de plannen
met de belegger definitiefrond zyn,
wel degelijk de uiteindelijke beslis-
singmag nemen over het al danniet
verplaatsen van de bibliotheek.

Het goedkeuren van het voort-
gangsrapport over het Centrumplan
staat hier los van.

Onderbanken
Verlaadt ogb

O^ERBANKEN - De gemeente
leerbanken verlaagt volgend jaar
1^ tarief van de onroerend-goedbe-
<_iT^g toêf-O- Per drieduizend gul-
de£ 'huiswaarde' moet f1.9,60 wor-
de,!) betaald, twee gulden minder
»^ dit jaar. Daarvan neemt de eige-
V^ A5.30 en de gebruiker f14,30

°r _n rekening.

dahng komt indirect voort uit de
gaj^xaties van de gebouwen in de
jjGeënte. Gemiddeld zijn deze met_ urocent in waarde gestegen. Om
I_f_Urgers te ontlasten is tot de ta~
va_ g besloten. De inkomsten

* _n e ëemeente gaan er niet op
_t " mit' ornaat ac inkomsten van

«: Jaar als uitgangspunt genomenn voor de tariefdaling.
Vol1^ ;. end jaarzuhen ogb, hondenbe-

_ff-ng' rioolreent en afvalstoffen-
_>

g overiëens m èén aanslag
geheven. De betaling kann over zes maandelijkse termij-eh Worden gespreid.

Op voorstel van Nelly Szalata,
PvdA-burgerraadslid van de com-
missie Grondgebiedzaken, zullen
Landgraafse verenigingen worden
ingeschakeld bij de verspreiding
van de 16.000 milieuboxen. Daar-
voor was 16.000 gulden uitgetrok-
ken. Szalata vindt dat een belang-
rijk deel van dat geld ten goede
moet komen aan de betrokken ver-
enigingen.Wethouder Gybels erkent dat de

nood van Omroep Landgraaf hoog
is, maar wil geen overhaaste beslis-
singen nemen. „Eerst moet goed
duidelijkzijn wat precies de situatie
is en welk perspectief Omroep
Landgraaf kan bieden."

Uit de eveneens gisteren gepresen-
teerde enquête-resultaten blijkt dat
ruim zestig procent van de bevol-
king regelmatig naar de tv-uitzen-dingen van de lokale omroep kijkt.
De problemen van Omroep Land-
graafzijnvoor een groot deel te wij-
ten aan het mislukken van het
Kabelexperiment Zuid-Limburg.
Daardoor liep Omroep Landgraaf
dit jaar 90.000 gulden aan inkom-
sten mis. Bovendien laat de nieuwemediawetgeving - die reclame opde lokale omroep mogelijk maakt -langer op zich wachten dan de om-
roep had voorzien.

" Al meer dan een eeuw wor-
den er rondleidingen gehouden
in de Gemeentegrot in Valken-
burg. Een jaarof twintig gele-
den zijn daar de rondritten per
treintje bijgekomen, speciaal
bedoeld voor mensen die niet
meer zo goed ter been zijn of
voor toeristen die liever lui zijn
dan moe. Het een, per trein, is
natuurlijk wat duurder dan
het ander, te voet. Gemeente-
raadslid Nico Huntjens vindt
het daarom tijd worden voor
een goedkoper alternatief: een
rondrit per fiets door de grot,
Bij het ondergrondse meertje
zou men dan kunnen overstap-
pen op een waterfiets.

Invoering van de miüeubox kost
Landgraaf volgend jaar 250.000 gul-
den. Al twee jaar lang kunnen in
Landgraaf batterijen, verfresten en
dergelijke worden ingeleverd bij de
'chemokar' en het gemeentelijke
depot aan de Sperwerweg. De helft
van de naar schatting 40.000 kilo
klein chemisch afval verdwijnt in
Landgraaf echter nog steeds in het
riool of devuilniszak.

Volgens P. Merkus, secretaris van
de lokale omroep, moet er echter
snel iets gebeuren. „Het is geen vrjf
voor twaalf, maar een minuut voor
twaalf."

De raad beslist over het college-
voorstel op 3,december.

Van onze verslaggever
NUTH - Het college' van de ge-
meente Nuth wil met ingang van 1
juli 1992 gokkastenverbieden in fri-
tures, sportkantines en sporthallen.

Het verbod op kansspelautomaten,
de zogenaamde 'fruitkasten', in
laagdrempelige inrichtingen is vol-
gens B en W van Nuth een eerste
stap om gokverslaving bij met na-
me jeugdigen tot 17 jaar terug te

De vergunninghouders worden bin-
nenkort geïnformeerd over de stap-
pen die de gemeente wil nemen.
Het college stelt voor dat in snack-
bars, sportkantines en sporthallen
na 1 juli 1992 slechts twee behen-
digheidsautomaten mogen staan.

Gokkasten weg uit
fritures in Nuth

Verslaving bij jeugdigen terugdringen dringen.
Poütie, justitie en 'het Consultatie-
bureau voor Alcohol en andere
Drugs (CAD) erkent dat gokversla-
ving criminaliteit tot gevolg heeft.
Nuth wil door deze maatregel de
kansspelautomaten voor jeugdigen
onbereikbaar maken.

" Het omstreden Geleendal-terrein, gelegen aan de stadsautoweg tegenover het DSM-
hoofdkantoor Foto: DRIESLINSSEN
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cember moet blijken of de 'zeep-
bel' (citaat Arie Kuijper) uiteen
spat. En heel misschien, wie zal
het zeggen, is Heerlen dan wel
het beste af.DOOR JOOS PHILIPPENS

EN BENTI BANACH
ningbouw/Burginvest, Stienstra
Projectontwikkehng, Muermans
(Bekkerveld Residentie), Bouw-
bedrijven Jongen, Ruijters,
NMB Amstelland, de Nationale
Investeringsbank, Liof, provin-
cie, GAK Financieringen, NMB,
Kamer van Koophandel, MBO/
Ruijters, en Heijmans Project-
ontwikkehng.

Limburgs dagblad j oostelijke mijnstreek

pit-bulletin
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ALDI-Markten in uw buurt: Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 34b. Geieen, Annapad 2/ J.Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14/ Leyenbroekerweg 1.Vaals, Wilhelminaplein 39. Heerleflj
Willemstraat 109 /Corisbergweg 199 / Comeliusplein 1.Kerkrade, Niersprinkstraat4a / Akerstraat38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolweg 61. Totaal meer dan 250ALDI-Markten in NederlanjÜ

Kontakten,Klubs
: ' - ■:■ ■ ■■■ -

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.

Paradiso __ 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf v.a. 14.00 uur.

15 JONGE MEISJES VANAF 18 JAAR, VERWACHTEN U!

Porky's Pretpark!!
12 leuke dames aanwezig.

Nieuw met 4 leuke jonge meisjes
© 045-228481 / 229680

nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.
Paren en Alleenstaanden Club

Villa Liberta, Susteren
Woensdag en vrijdag vanaf 21.00 uur voor paren!!

Alleenstaanden zaterdag.
Enkel koppels! Altijd mooie erotische shows.

Alles inbegrepen in entreeprijs. Bent u eenmaal gekomen,
dan blijft u komen!! Discrete parking.

Maaseikerweg 24 Susteren, 300 mtr. va. A2richt. Susteren
Info. 04499-4928, 30 nov. Sinterklaasfeest.

Club Dolce Vita
Een dub waar elke man zich thuis zal voelen, 't Heeft iets
moois, iets aparts en veel gezelligheid. Wij zijn met 9 super

mooie meisjes. Luxe, hygiëne en discretie verzekerd.
Ons adres Rijksweg 15, Linne.

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is deroe.
Privéhuis Brigitte

ook lesbisch, trio, SM, Massage.
Tel. 045-23 20 69 / 21 25 70.

In den Hook
Kerkplein 27, Voerendaal. Tel. 045-750924.

Al meer dan 15 jaar een vertrouwd adres om ongedwongen
te relaxen. Geopend ma. t/m zat, vanaf 20.00 uur.

Bij ons zijn dromen geen bedrog

Club Amorosso
Rijksweg Z. 105, Geleen. 046-756335.

Geopend, ma. t/m vrijd. 12.00-24.00 u. za. 13.00-20.00 uur

’ 50,- all-in
En wat we beloven doen we ook!!! Tel. 045-423608.

Escort Mirabelle/Nirwana
Best shop in town

18.00 tot plm. 06.00 uur. Tel. 045-427120/463323

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.
Sauna-Club

Rustica
V.d. Weyerstr. 9 Kerkrade.

Tel. 045-412762.
Open: ma. t/m vr. 11-24 uur.
Nu ook sauna met dames.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Fra_s mog. Nieuwe films

Diana Escort
Tel. 045-320323.

Love Escort
© 045-320905

Nieuw Salmatina.

**045-326191**
* Escort all-in *

Sans Soucis
Club, Roermondseweg 9-11
Tegelen, 20 km va. Roer-
mond, zoekt meisje. Zeer
goede verdiensten. Inl. 077-
-736086 va. 15.00 uur.

"Cinderella"
Nieuwe meisjes vemvachten
U. Oude Rijksweg Noord 56,

Susteren.
'n fijne weef

Lydia
Goed en discreet

046-749662.
Nu Daniella

af 10 uur, ook zat. en zond.
Tel. 045-721759.

Privé Anita
Tel. 045-352543

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Peggy/Privé en

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

Tevens meisje gevr.

/\ ?U fl Hk 4 ons vleeswaren: Jftfftffit
\ \ ö -__\ ■ Deze reklames _^^^^^ Jg r* *\

\ ,\t^'l kg varkens- 27novA/m 3 dcc. fl iEM3____i__
fricandeau 12.98 _É_JB__r ___*_■
Ikg hamlappen 13.98 W_Wm W_m ______
1 kg schnitzels 15.98 __M_ __._._)Guus-anS/oun Ikg warkenspoulet 10.98 " samen

Slagerijen zijn jkg shoarma 12.98 _ n /i, 4QH

Heerlen: Willemstraat 109 Roermond: Lindenlaan 65a Echt: Houtstraat 27 Sittard: Levenbroekerweq 1 eleen: Annastraat*

Katja's privé
Ook Escort!! 045-423608.

Dave
Voor Heren!! 045-423608.

Apart, apart!!!
Pepernoten, marsepein

Bij Chantal alles even fijn...
Alleen op afspraak.

Tel. 045-213457

Privé, ook SM
Tel. 045-254598

van 11.00 tot 23.00 uur.

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in

Tel. 06-52980255.

Privé
Tel. 045-727158

Nieuw!
SM huis Rachel, volledig
ingerichte SM studio's,
tevens studio's te huur.

Tel. 045-274810. Pr. Hen-
driklaan 312, Brunssum.

Relaxen bij
Monique

Tel. 0949-241175330.
Relax bij

Vanessa
Tel. 045-459992.

Voor een prikkie kun je bij
Shirley privé
terecht. 045-727538

Buro Yvonne
met een superadresje

046-523200.

Privé Daisy
Deze week: iedere dag

mooie lingerie.
1_ uur all-in ’ 85,-.
Tel. 045-229091.

DOEIETS
AAN VERKEERS-

LAWAAL.

. J
BASALTO ACCOUNT MANAGEMENT GmbH

Adviesspecialisten op het gebiedvan termijntransakties
hebben op korte termijn plaats voor een aantal jonge
mensen die tijdens een stageperiodeworden opgeleid to'

TELEFONISCH
VERKOPER/ADVISEUR

Wij vragen:- een middelbare schoolopleiding;- de wil om veel geld te verdienen;- en een flinke portie doorzettingsvermogen.
Wij bieden:- interne begeleiding en opleiding;- uitstekende financiële perspektieven;- en voor de juiste personen uitstekende carrièrekansen-
Schrijf of bel naar:
Basalto Account Management GmbH,
Bahnstr. 9, D-4000 Düsseldorf
Tel. 09-49.211.13.38.93



streeks op de beeldbuis
komt, moest het aan-
vangstijdstip van Osa-
suna-Ajax verschoven
worden naar 22.15 uur.Rob Alflen zijn Europa-

cupdebuut voor de Am-
sterdamse club.

streeks uit, ook de
Spaanse televisie ver-
zorgt een live-verslag.

Omdat Barcelona-Sparta
Praag (Europa Cup I) in
Spanje eveneens recht-

Aidens de afsluitende
bleken alle spe-ers fit. Ook John van

{■^en ondervond geen
r'ftder meer van zijn

waaraan hij zondag

De club uit Pamplona
had dat er graag voor
over, want het ontvangt
aan televisierechten 1,2
miljoen gulden.

Niet alleen de NOS zendt
het duel tussen Osasuna
en Ajax vanavond recht-

tegen FC Twente gebles-
seerd raakte. Technisch
directeur Louis van Gaal
laat de Deense rechtsbui-
ten Dan Petersen waar-
schijnlijk buiten de
ploeg. In dat geval maakt

De club vindt niet dat
zoiets tot haar plichten
behoort. Enkele maan-
den geleden leek het
conflict opgelost te
worden toen beide par-
tijen rond de tafel gin-
gen zitten om een con-
venant te onderteke-
nen. Verschil van
mening over een aantal
zaken stond een onder-
tekeing van het ak-
koord tot dusverre ech-
ter in de weg.

KERKRADE - De
controverse tussen de
Stichting Roda '80 en
Roda JC is nog altijd
niet uit de wereld.

met elkaar. De Stich-
ting voelt zich gepas-
seerd, omdat zij niet
gekend wordt in de fi-
nanciële handel en
wandelvan Roda JC.

Van onze sportredactie Controverse Roda
en Stichting nog

niet bijgelegd
Feyenoorder verguld met uitverkiezing voor Griekenland-Nederland de doen welke bedra-

gen het Roda JC in de
loop der jaren heeft
doen toekomen en wel-
ke spelers door de
Stichting zijn gekocht,
niet te plaatsen. Bij Ro-
da JC ligt men niet
wakker van de zaak.

„Het Roda Magazine is
een uitgave van de
club. Hoe kun je dan
over censuur spreken",
aldus voorzitter Pickée.

Roda JC en de Stich-
ting Roda '80 leven al
geruime tijd in onmin

Onlangs escaleerde het
geschil tussen beide
partijen weer eens toen
de Stichting een adver-
tentie, die het wilde
plaatsen in het Roda
Magazine, geweigerd
zag. „Pure censuur",
noemt voorzitter Ben
Timmermans van de
Stichting Roda '80 de
weigering om de adver-
tentie, waarin de Stich-
ting uit de doeken wil-

Peter Bosz in Oranje
NENDRECHT - Wim Jansen had afgelopen maandag al
[% vermoedens. „De KNVB had hem gebeld voor mijn
ges. Dus trok hij de conclusie dat het om het Nederlands

zou gaan. Maar ik wilde eerst die brief zien voordat ik
ging verheugen," zegt Peter Bosz, Feyenoords

■Jarige bikkelaar op het middenveld.

SITTARD - Standard Luik-
reserve Danny Muller, die deze
week proeftrainingen volgt bij
Fortuna Sittard, is gisteren tij-
dens een trainingsduel in De
Baandert geblesseerd geraakt.
Muller ondergaat vandaag in het
Sittardse ziekenhuis een me-
disch onderzoek. Van het resul-
taat zal afhangen of Muller mor-
genavond in de testwedstrjjd
Maasbracht-Fortuna Sittard
(aanvang 19.00 uur) van de partij
kan zijn.

Danny Muller
geblesseerd

HARROGATE - De Spaanse ti-
telverdediger Carlos Sainz is op
de derde dag van de autorally
van Engeland, de laatste in de
WK-cyclus, zijn leidende positie
kwijtgeraakt. Sainz ging op de
28ste klassementsproef in de
fout. Zijn Toyota slipte en bij de
daaropvolgende lichte botsing
raakte de koelinstallatie bescha-
digd. Na dertig van de 37 klasse-
mentsproeven voert de Frans-
man Didier Auriol het veld aan.
De Fin Kankkunen is tweede,
Sainz derde. Laatstgenoemde
moet vandaag in elk geval vóór
Kankkunen eindigen en mini-
maal bij de eerste vijf om zijn
wereldtitel te prolongeren.

Sainz in
de slip

Wellicht weer
Nacht Valkenburg
VALKENBURG - Wellicht ver-
schijnt de enkele jaren geleden
ter ziele gegane Nacht van Val-
kenburg in 1992 weer op de Ne-
derlandse wielerkalender. Enke-
le wielersupporters uit het
Geulstadje willen het profcrite-
rium op vrijdag elfseptember op
een 1100 meter lang circuit in de
binnenstad van Valkenburg la-
ten verrijden.

DOOR HARRY MURÉ

' i mm umi ■peter Bosz, verrassing.
Foto: DIJKSTRA

Van Aerle
John de Wolf, Henk Fraser, Gaston
Taument en Ed de Goey werden
steeds genoemd als mogelijke kan-
didaten voor de EK-kwalificatie-wedstrijd tegen Griekenland inSaloniki, volgende week woensdag
De naam van Peter Bosz is nooitgevallen. „Maar dat komt natuurlijk
ook," stelt Peter Bosz, „door de
blessure van Barry van Aerle. Alshij fit was geweest, dan zou ik waar-schijnlijk niet zijn gekozen. Dat denamen van Taument, De Wolfen DeGoey zijn gevallen, ligt ook veelmeer voor de hand. Zij onderschei-den zich door bepaalde acties, dooreen tegenstander uit te schakelen ofdoor sterk te keepen."

L^n er wel blij mee. Ik ben bij
k J"; dat toen nog in de eerste divi-
ht k\vam, een keer geselecteerd,
L *F bijna vier jaar geleden. Toen
L 'k er helemaal niet op gere-
|_au Je in de eerste divisie
-5j3 dan komt zon uitnodiging
L uit de lucht vallen. Op een

«omt Piet Kipping, de voorzit-a n RKC, naar me toe en die zei Zilversmid hamert op goud
'Arnold Vanderlijde overwon psychische barrière'

" Het thuisfront jonast de evenknie van Felix Savon. Foto: peterroozen

Of het een tegenvaller is voor dedrie anderen, daarover kan PeterBosz niet oordelen. „Ik weet niethoe zij dat zien en ik heb daar nogniet over kunnen nadenken De hele middag staat de telefoon rood-gloeiend, ik heb amper de tijd ge-had om dieper op de zaken in tegaan."

nen. Wat telt, is dat ik heb laten
zien dat ik hem aankan."

gaan in de voorronden. Het is
toch een man die op eenzame
hoogte staat. Daarom begon ik
rustig. Toen ik de film terug-
draaide, zei ik tegen mezelf: jam-
mer, Arnold, het had gekund, hy
is te verslaan."

Goud binnen handbereik, maar
'alweer zilver. Hij krijgt er geen
punthoofd van. „Eigenlijk is de
tweede plaats in Sydney meer
waard dan alle voorgaande pres-
taties in mijn tienjarige loop-
baan."

Peter Bosz is het type van een on-opvallend opvallende middenvel-der, zijn speelwijze lijkt op die vanzijn technisch directeur in vroeger
jaren, al was Wim Jansen comple-
ter, omdat hij aanvallend meer inzijn mars had. „Ik speel eigenlijk al-tijd maar min of meer anoniem op
het middenveld. Ik doe mijn werken val daardoor niet zo op. Ik bengeen speler van momenten."

De bij het WK gebruikte punten-
computer was van Japanse ma-
kelij. „Normaal wordt bij inter-
nationale toernooien een Duitse
machine gehanteerd. In Sydney
werden we geconfronteerd met
Seiko. Het Japanse apparaat no-
teert de treffers even exact als
het Duitse, maar het toont niet
aan hoe de juryleden individueel
tellen. Achteraf is geen controle
mogelijk. Vinger op de knop en
drukken bij de minste beweging
van Savon. Dat verklaart het gro-
te verschil in punten."

Dat moet straks dan maar in
Spanje gebeuren. „Het verloop
van de finale geeft me een grote
innerlijke rust. Ondanks alle
handicaps - schouderblessure,
trainerswisseling, mijn bloed dat
tot vlakvoor het WK niet in orde
was - was ik de evenknie van Sa-
von. Ik heb nu de zekerheid, dat
ik ook onder minder ideale om-
standigheden goed kan boksen."

Bokssporteistweer slachtoffer
Ej LONDEN - Negen dagen na

' _ p erlaag °P knock-out is de
iU bokser Clive Skwe-
Ifyj Steren aan hersenletsel overle-
asü e twintigjarige vlieggewicht
(%r na zijn partij tegen Ndoda

11 _r"i. e in coma en kwam niet
if>s D _ kennis. Twee hersenopera-
lit pochten niet baten. Skebu is
'^d a de tweede vuistvechter in
[%] frika, die is overleden aan de
»i . tgen van een bokswedstrijd. In
N, p fde 22-jarigePatrick Diniso-
MfdV .neens een vlieggewicht, het-

Recordwinst
Wimbledon

SITTARD - Met geheven hoofd,
weer een stukje gegroeid en met
nog altijd dat uitgestreken, baby-
face-achtige smoeltje, dat in
meer dan tweehonderd gevech-
ten op wonderbaarlijke wijze
gevrijwaard is gebleven van sto-
rende schoonheidsfoutjes, ver-
werkte Arnold Vanderlijde de
bravo's en het applaus. Eerst op
Schiphol en uren later op het
'thuiscanvas' in Sittard, waar de
vrouwelijke collega's van Masita
hem jonasten alsof hy goud had
gewonnen. Eenmaal met beide
benen op de grond, verkondigde
hij dat hij het liefst a la minute
opnieuw in de ring zou willen te-
gen Felix Savon. Geen slag om
de arm deze keer. De 'bekende
Nederlander die ook bokst',
keerde zelfbewuster dan ooit te-
rug van een groot toernooi.

Na zijn vertrek naar Toulon kwam
Peter Bosz niet meer in aanmerking
voor een Oranje-selectie. Enerzijdsdoordat hij in Frankrijk doorgaans
als vrije verdediger speelde(„Ik kanop verschillende plaatsen wordeningezet") en anderzijds doordat hij
uit beeld was geraakt in Zeist Jezit te ver weg, er is geen tijd of mis-schien geen aanleiding om te ko-men kijken. Nu heb ik het gelukgehad dat Advocaat en Michels mijeen paar keer aan het werk hebbengezien. Ze hebben in de afgelopenmaanden een aardig beeld van mükunnen krijgen."

Seiko heeft ook de rechten voor
de Olympische Spelen gekocht.
Arnold Vanderlijde: „Goed om
rekening mee te houden. Ik had
de indruk dat elke stoot van Sa-
von werd geteld, ook als die af-
schampte op mijn gesloten dek-
king. Volgens de score zou
Savon mij negenendertig keer
hebben getroffen." Wijzend op
zijn ongeschonden gelaat: „Dan
zou ik nu vol builen moet zitten."

Nieuwsblad
in beroep
GRONINGEN - Het Nieuws-
blad van het Noorden gaat in
beroep tegen het vonnis van mr.
P.P. Lampe. De president van de
arrondissementsrechtbank te
Groningen had maandag in kort
geding bepaald dat de regionale
krant een rectificatie moest
plaatsen op een op 30 oktober
gepubliceerd artikel over de
voetballer Milko Djurovski vari
FC Groningen. Mr. Lampe vond
dat het artikel bij het publiek ten
onrechte de suggestie zou kun-
nen wekken dat Djurovski deel
uit maakt van het criminele cir-
cuit.

Sparta laat
Houtman vrij
ROTTERDAM - Peter Houtman
mag bü Sparta alsnog transfer-
vrij vertrekken. Het bestuur van
de Rotterdamse eredivisieclub
heeft dat gisterenna overleg met
trainer Rob Jacobs besloten.
„Peter is bij Sparta aan zijn laat-
ste seizoen bezig en zit meer op
de bank dan dat hij speelt", ver-
klaarde voorzitter Floor Bouwer.
„Een dergelijke afscheid gunnen
we hem niet. Hij wil zelfnog veel-
te graag voetballen en op als re-
serve verkommert hij alleen
maar. Wij vragen geen vergoe-
dingssom voor hem. Zijn nieuwe
werkgever zal slechts zijn salaris
moeten overnemen."

JOHANNESBURG - Bij the
South Africa Open in Johannes-
burg, het laatste tennistoernooi
van Torn Nijssen in 1991, is de
Sittardenaar in het enkelspel in
de eerste ronde heel dicht bij de
overwinning geweest. Tegen de
Australiër John Fitzgerald won
hij de eerste set. In de tweede
reeks moest de tiebreak de be-
slissing brengen. Na een aantal
matchpunten voor en tegen gaf
hij deze set met de tiebreakscore
van 12-10 en daarmee de wed-
strijd uit handen. In de beslis-
sende set moest Nijssen de winst
aan Fitzgerald laten. De score
was 2-6, 7-6 (12-10), 6-4.

Tom Nijssen
verslagen

Hoogte
De drievoudige Europese kam-
pioen geeft toe dat hij verzuimd
heeft in de eerste ronden toe te
slaan. „Ik had Savon tekeer zien

Sdunek, vier dagen na dato nog
met raspend keelgeluid: „Ik heb
geschreeuwd: 'Laat zien dat je
een kerel bent. In de resterende
minuten kon hij de achterstand
niet meer wegwerken, maar hij
is er dicht bij geweest. De score
van 39 om 15 in het voordeel van
Savon gaf een zwaar vertekend
beeld."

Drempel
Volgens trainer Fritz Sdunek is
Arnold Vanderlijde de afgelopen
twee weken over een drempel
gestapt. „Hij heeft een psychi-
sche barrière overwonnen. Dat is
de grote winst. De videobeelden
hebben bevestigd dat hij zich na
twee passieve ronden uitstekend
herstelde." Al ging dat ten koste
van de stembanden van de bok-
sprofessor uit de voormalige.
DDR.

Arnold Vanderlijde gaat naar
Barcelona via de Bundesliga.
Bayer Leverkusen opent de
loodzware Duitse competitie op
6 december met een uitwedstrijd
tegen Frankfurt. Oder. Een week
later volgt de interland tegen Po-
len in Breda. „De Bundesliga is
de beste school voor de grote
toernooien." De handen jeuken
hem. „Ha, ha, achtentwintig jaar,
tikje oud, maar stabiel." Na acht
medailles in alle soorten en ma-
ten hamert de zilversmid op
Olympisch goud.

Eén ding is zeker: als 'stootzak'
zal hij zich niet meer laten ge-
bruiken door 'die4Cubaan'. Het
complex, dat hem sinds het WK
'86 in Reno achtervolgde, heeft
hij in Australië voorgoed van
zich af gestoten. „Ik heb de fina-
le verloren. Valt niet aan te tor-

Selectie
De complete selectie van zestienspelers luidt: Hans van BreukelenWim Kieft, Erwin Koeman Adrivan Tiggelen (allen PSV), Aro'n Win-
ter, Danny Blind, Dennis Berg-
kamp (allen Ajax), Marco van Bas-
ten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard
(allen AC Milan), Ronald KoemanRichard Witschge (beiden FC Bar-celona), Joop Hiele (SVV/Dordrecht
'90), Peter Bosz (Feyenoord) JanWouters (Bayern München) en Pie-
ter Huistra (Glasgow Rangers).

Sternkopf moet naar kanoer
MÜNCHEN - Sören Lerby en Uli Hoeness willen Michael
Sternkopf naar de kapper sturen. Zij ergeren zich aan zn lange
haardos en vinden dat die niet past bij-het imago van Bayern
München. Het gaat de jonge Sternkopf echter het ene oor in en
hetandere uit. De vorig seizoen van Karlsruhe SC overgenomen
aanvaller heeft zich al min of meer neergelegd bij een vertrek
uit München en spuugt nu zijn gal over de aankopen van 'ol-
dies' alsReinhardt en Wouters. Net als Christian Ziege, de kor-
telings nog geprezen libero, die plaats heeft moeten maken voor
Wouters. „De trainer heeft de jongere spelers geofferd, dat is
belachelijk. Een speler van twintig kan net zo goed spelen als
iemand van 31." Lerby trekt zn neus op voor de kritiek.
„Bayern heeft op de eerste plaats routine nodig. Daarom veran-
dert het team voorlopig niet."

Ter voorbereiding op het EK inZweden is bondscoach Rinus Mi-chels nu al verzekerd van drie oefe-ninterlands. Het Nederlands elftalspeelt eerst twee thuiswedstrijden,
op 26 maart tegen Joegoslaviëen op'
29 mei tegen Argentinië, de kam-
pioen van Zuid-Amerika, en vervol-gens op 5 juni in Parijs tegen Frank-
rijk. Oranje reist vervolgens door
naar Zweden, waar woensdag 10
juni de aftrap is voor het Europees
kampioenschap.

Vi_ N " Het tennistoernooi van,
4aj

iedon heeft deze zomer bijna
_d biljoen pond winst opgele-
id Het batig saldo van het

„Slamtoernooi §aat ieder jaar
lic .de Britse tennisbond (LTA),
►ily?^ geld gebruikt voor de ont-
*f _. _>ng van de tennissport in

ttannië- De organisatoren
l-9fii bekend dat het overschot

'e . kOO P°nd (38>6 miljoen gul-
Ö9q .be draagt. In vergelijking tot
Wd de uitkering aan deLTA met
ntj 5 procent gestegen. De regen
P6d_ eerste week van Wimbledon is
ftegp verantwoordelijk voor de ge-
fe^n. inkomsten. Om de achter-

_r<? ln net programma in te lopen
Jw1, °ok de zondag tussen de twee
i-U^eken als wedstrijddag ge-

_e* "°P die gebruikelijkerustdag
;qcl geen enkel kaartje onver-

sportkort
fe^ ELRENNEN - Martin Schal-
k ct' dle bij TVM geen nieuw con-
ta' voor het volgende seizoen
khk overweegt zijn profwieler-k_ an te beëindigen. Een terug-
k* naar de amateurs sluit Schal--1 s niet uit.

(ADVERTENTIE)

p3j H ËT Tot
I _£_ (^__l F* "* 31 december

PPKiI ’ 60,-
-mWw£3*WA£y retour
MHmH^^^ voor uw
HBiM oude bril

(t.b.v. aktie GhanaMH pater Cramer)
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Van onze sportredactie

„.jfioest gisterochtend te vroeg
Ide om e post nog te kunnen
[^scheppen. „Die wordt bij mij
j_ pas om twaalf uur
» Sé. Na de training werd ik op
tadion door iemand gebeld, die

dat ik erbij zat. Heb ik
«tit11 naar hals gebeld en ja hoor,

had ik pas zekerheid."
__b verrassing, dat wel. Voor mij,
Ijj 'k denk wel voor iedereen.fekent daar nou nog op? Maar

Hij had het Nederlands elftal eigen-
lijkal uit zijn hoofd gezet. „Na mijn
terugkeer in Nederland werd me
wel eens gevraagd of ik weer aan
Oranje dacht, maar daar reageerde
ik toen amper op. Voor mij telde op
dat moment alleen Feyenoord."
„En dan zo kort hier en dan al zo
snel worden geselecteerd - dat heb
ik natuurlijk alleen maar aan de
club te danken, omdat het zo goed
loopt. Sta je onderaan, dan val je
niet op. Ik zie het dan ook als een
beloning voor Feyenoord."

dat ik bij de selectie zat. Ik zeg nog:
neem mij niet in de maling. Maar
het bleek nog waar ook. Het was
voor de uitwedstrijd tegen Enge-
land. Een schitterende wedstrijd,
die eindigde in 2-2. Dat kan ik me
nog goed herinneren. Een officiële
interland was het echter niet voor,
mij, want ik zat op de bank en ik
ben niet ingevallen."

Ajax compleet tegen Osasuna- Ajax kan
■anavond in de sterkst
£°gelijke opstelling aan-
beden tegen Osasuna.



n(_W^__________ Pj^^Sß'^^^i^^^^^li

M \%e&° w»^i^^^^— l¥Si^^^H[^^^B^H^^sM H_s^______l^r "M^^y /^

H tfl _-______S4l JIS l^__rf\^_?Ü R# J \ _JaUPtPo^^^^^^^n 1 __—_____s_____ElVl HÜS. _Es_f SATUBN "V^_________^
■-J ' _^—_^g_SBl ||lilP®»p^*\ *l_^l^_____i ___w iïïfi .■■il^ y<VH

_P_i ■v_____fc___________k_ü_________É______É __LK_o____ _n___r _«^^_ '^^^ 1 _^.13 Kl RTi SATURNTec. |J|| Wm^^^^ /AA _l^_i I "__■ r/IYI ___CW'w>i'>^ / _/ \ Na-^a
HH ■ Lil_J Busho,te W-5100 Aachen W*V^^ II \Fhf_i__l ■*!_[ ' ' _N pi "^x^Aachen Hbf

i 4__T ______! L*l JÏ_[__L Lmj L_____l L__l__l ,7^ _//__ _T1wLy^^"^ Marschiertor



Schoonens
bestolen Onzeker

De opmerkingen van Nunez zijn de
meest harde aan het adres van
Cruijff, sinds hij ruim drie seizoe-
nen geleden voor een salaris van
rond de 3 miljoen gulden netto per
jaar bij de Catalaanse club werd
binnengehaald. Cruijff heeft welis-
waar Barcelona weer tot een Euro-
pese topclub gemaakt, met een
landstitel, een nationale beker, de
Europacup voor bekerwinnaars en
een finaleplaats in hetzelfde toer-
nooi, maar na een belabberde sei-
zoenstart is toch weer de bijna
spreekwoordelijke onzekerheid bij
de Catalanen binnengeslopen. Ze-
ven punten achterstand na elf com-
petitiewedstrijden op de hoofdste-
delijke aartsrivaal Real Madrid
komen in Catalonië nu eenmaal ste-
viger aan dan waar dan ook in
Spanje.

ARNHEM - De topper in de reser-
vecompetitie tussen de tweede
teams van Vitesse en Roda JC ein-
digde in een puntendeling, 4-4. Vi-
tesse had in Riek Hilgers de gevaar-
lijkste man, die dan ook tot vier
keer toe doel trof. Daar stelden de
Kerkradenaren twee doelpunten
van Stefan Janssen tegenover,
waaronder de gelijkmaker.Roda JC
2 toonde ondanks de perikelenrond
het vertrek van coach Willy van der
Kuylen veerkracht en had het duel
-als het houtwerk niet driemaal in
de weg had gestaan- nog kunnen
winnen ook.

DOOR IVO OP DEN CAMP

EUROPACUP

IOC verlengt
inschrijving

voor Barcelona
jj-^WEGEIN - Badmintonsterüer *~"oene neemt begin decem-

g deel aan de finale van de£3d Prix-cyclus in Kuala
lOPur. De Arnhemse kwalifi-
derde zich door goede optre-
Cs m Thailand en China bij de
(j t te twaalf speelsters van het
ü-j Prix-klassement. De bad-
d- inbond kreeg te horen datL Nederlandse in elk geval op 8
too^ber in de Maleisische
C Q dstad aanwezig moet zijn.

Ne vertrekt op 5 december.

Coene bijbeste twaalf

Geluk
Daar komt nog bij, dat Barcelona
niet bepaald overtuigend tot de der-
de ronde van de Europacup voor
landskampioenen is doorgedron-
gen. Hansa Rostock was een te
zwakke tegenstander in de eerste
ronde om een goed beeld te krijgen
van het echte vermogen van de
Spaanse landskampioen en Kaiser-
slautern werd slechts door een doel-
punt in de laatste minuut van de
return met het nodige geluk uitge-
schakeld.

" Voor Johan Cruyff is het te hopen, datBarcelona vanavond in eigenhuis Sparta Praag ver-
slaat. Foto: R. SEGUI

Geensneeuw
in Piancavallo

- De wereldbe-i^edstrijd slalom voor vrou-
cav ■ die dit weekeinde in Pian-
ver 1 zou worden gehouden, is
L kaatst naar het Oostenrijkse
ligt 1- In het Italiaanse plaatsje

Seen sneeuw.

LAUSANNE - Het internationaal
Olympisch Comité heeft de in-
schrijvingstermijn voor de Spelen
van Barcelona verlengd tot 31 de-
cember. Het lOC maakte in Lausan-
ne bekend dat veertien van de 170
bij het lOC aangesloten nationale
Olympische Comités niet binnen
de vastgestelde termijn hadden ge-
reageerd op de uitnodiging deel te
nemen in Barcelona. In een verkla-
ring meldde het lOC dat men ervan
uitgaat dat vertragingen bij de post
hebben geleid tot het niet tijdig be-
antwoorden van de uitnodiging. De
veertien landen die niet hebben ge-
antwoord zijn: Afghanistan, Angola,
Antigua, Brunei, Burkina Faso,
Grenada, Guinea, Haiti, Jamaica,
Nicaragua, Panama, Papua New
Guinea, Salomon Eilanden en So-
malia.

Guus Cantelberg: 'Haarlemse week ideale test’

MVV
De reserves van MW leden gister-
avond tegenRBC 2 een verrassende
2-0 nederlaag. In de eerste helft was
MW de betere ploeg, maar wist
men het overwicht niet in doelpun-
ten om te zetten. Daardoor kon
RBC in de tweede helft het initiatief
naar zich toe trekken en wél scoren,
door Held (46ste minuut) en Scp
(51ste minuut). De Roosendaalers
bleven ondanks een wanhoopsof-
fensief van MW in het zadel.
Donderdag spelen de reserve-ploe-
gen van Roda JC en MW voor de
beloften-competitie. Roda JC 2 gaat
naar Standaard Luik 2 en MW 2
speelt in de Geusselt tegen FC
Twente 2. Aanvang van de wedstrij-
den 19.30 uur.

res. divisie c
RKC 2 -Den Bosch 2 7- 0
RBC2-MW2 2- 0
Eindhoven 2-VW 2 0- 2
TOP 2 -PSV 2 1- 2
Vitesse 2-Roda JC 2 4- 4

PSV 2 8 6 2 0 14 22- 6
Vitesse 2 9 5 4 0 14 23-12
Fort. Sittard 2 7 6 0 1 12 30- 5
RodaJC2 6 5 1 011 19- 7
VW2 7 4 0 3 8 10- 7
RKC 2 7 4 0 3 8 22-20
MW2 8 2 2 4 6 16-16
RBC 2 7 2 2 3 6 10-19
Eindhoven 2 10 2 2 6 6 15-26
TOP 2 9 13 5 5 8-17
Helmond Sp. 2 8 2 15 5 10-20
Den Bosch 2 9 2 0 7 4 6-27
Willem II 2 7 115 3 6-15

Programma: Dinsdag 3 dcc. 19.30 uur:
RKC 2 -Willem 112
Den Bosch 2 -RBC 2
MW 2 -Fort. Sittard 2
VW 2 -TOP 2
PSV 2 -Vitesse 2
Roda JC 2 -Helmond Sp. 2

oefenvoetbal
RKSVB-SV Heerlen 0-2
Onder 21 jaar:
SV Heerlen-Groene Ster 0-2

sport kort

Spannende tijden
voor handballers

Het sterk verbeterde optreden van
Barcelona in de laatste vijf competi-
tiewedstrijden heeft echter op-
nieuw het optimismeteruggebracht
over minstens een finaleplaats in de
Europacup. Tegenstanders als
Sparta Praag, Dinamo Kiev en Ben-
fica worden in Barcelona niet in
staat geacht een op volle toeren
draaiende Spaanse landskampioen
te bedreigen. Maar dat optimisme
kan al vandaag een enorme klap
krijgen als de wedstrijd in het eigen
Camp Nou-stadion tegen Sparta
Praag niet op een duidelijke over-
winning uitdraait.

Zeker is dat Cruijff niet zijn vier
buitenlanders zal kunnen inzetten
door de schorsing van Stoichkov.

Witschge

GarhamTaylor
vreestuittocht

_ i?EN "De Engelse bonds-
v 0" Graham Taylor vreest
v r een exodus van voetballers
Cr Japan. Taylor waarschuwde
\ een vertrek naar de nieuw te
Sh ï^en profliga naar Azië de
g 4 'ers hun interland-carrièrelkosten. Gary Lineker maak-
W 0ri_e week bekend na het
t^van 1992 in Zweden afscheid

'Jemen van het Engelse elftal
in aar Azië te verhuizen. Japan,
v _u race voor de organisatie
ba| het WK in 2002, wil het voet-

_P?PWaarderen en is een nnan"
VOSJ aantrekkelijke uitdaging
b^j onder meer Europese voet-

Dat betekent dat Richard Witschge
weer eens in de basis staat. Het is te
hopen voor Cruijff, dat juist Wit-
schge vanavond iets bijzonders laat
zien, want een deel van de kritiek
op het functioneren van de Neder-
landse trainer is gelegen in het aan-
trekken van de dure Witschge, die
-als vierde buitenlander- nog nau-
welijks aan de bak is gekomen.

Kroaten
Het lOC heeft deweg naar de Olym-
pische Spelen nog niet vrijgegeven
voor Kroatische sportlui. Juan An-tonio Samaranch, de voorzitter vanhet lOC, heeft besprekingen ge-voerd met een delegatie van hetOlympische Comité van Kroatië Indat gesprek heeft Samaranch dui-delijk gemaakt dat de beslissingvan „Lausanne" mede afhankelijkzal zijn van het standpunt dat deEuropese top begin december inMaastricht neemt. „Wanneer inMaastricht de politieke beslissinggenomen wordt Kroatië te erken-nen, dan moet voor de Spelen eenoplossing gevonden kunnen wor-den. Het bestuur van het lOC zal ditpunt volgende week op de agendavan zijnvergadering hebben," aldusSamaranch.

GELEEN - Het Nederlands hand-
bal gaat spannende tijden tegemoet.
Over eenkleine vier maanden moet
de nationale herenploeg onder lei-
ding van Guus Cantelberg in Oos-
tenrijk bij het WK-kwalificatietoer-
nooi aantonen dat de pakweg drie-
kwart miljoen gulden die in een
gedegen voorbereiding zijn gesto-
ken niet voor niets zijn geweest.
Een prima test hoe het met de vor-
deringen van de Oranje-heren ge-
steld is, vormt de Haarlemse Hand-
balweek, een zeslandentoernooi dat
vandaag van start gaat.
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FC Barcelona-voorzitter Nunez eist winnen van Europacup I
- Het Limburgs dames-"^balteam onder 18 jaar heeftf het terrein van FC ODA in*_oven-Weert de wedstrijd te-f 1Noord-Brabant met 0-1 ver-

Limburgs verlies
legen Brabant

Cruijff weer onder druk

" JUDO - Jenny Gal doet mee
niet mee aan het internationale
judotoernooi, dat volgendeweek
in Fukuoka (Jap) wordt gehou-
den. De Amstelveense wordt
vervangen door Deborah Gra-
vesteijn. Zy komt uit in deklasse
tot 61 kg.

Vandaag, halve finales:
Groep 1:
Anderlecht-Panathinaikos
Sampdoria-Rode Ster
Groep 2:
Dinamo Kiev-Benfica
Barcelona-Sparta Praag

Twee duels
voor handsbal

_ert "De schorsing van twee
h9ir? trijden, die staat op een
wri Dal waarmee een doelpunt
W voorkomen, blijft dit sei-
W 1yan kracht. Een voorstel
(Cgjde Centrale Spelersraad
%r °m die straf na de winter-
HOtP 'e halveren, werd niet geho-
or j êr.d; „Het zou betekenen dat
t^ 11 één seizoen twee strafma-
Vju gorden gehanteerd," aldus

tuchtcommissie van de
W ° schorste de volgende spe-
/U'Voor een duel: Bosvelt (Go

_M EaSles), Boessen (SW/
lehrii recht '9°)> Van Loon (v°-aarn) en Dijkstra (Willem II).

Vandaag, derderonde, eerste wedstrijd
Pamplona Osasuna-Ajax
BK '03 Kopenhagen-Trabzonspor
AA Gent-Dinama Moskou
HSV Hamburg-Sigma Olomouc
FC Tirol-Liverpool
Steaua Boekarest-Genua
AEK Athene-Torino
Neuchatel Xamax-Real Madrid

Tebbenhof
traint weer
.^DRECHT - Zier Tebbenhoff

tt-jjj* b _ SW Dordrecht'9o de
*_£ n _ hervat. De twintigjarige

naar moet voorlopig in de__ ctie z _n conditie op peil
0a pëen- Tebbenhoff verscheen_.n connict met trainer Hans
tr _rv enJteie weken niet op de
*i _e jg"Jimmy Simons, een an-
-1 _

B
dwarsligger, werd ook weer

Sevoegd aan de A-selectie.

" Guus Cantelberg eist opperste concentratie en goede presta-
ties van zijn manschappen. Foto: PETERroozen

Plaatsing voor het echte wereld-
kampioenschap, 1993 in Zweden,
zou een bekroning voor de vele in-
spanningen zijn en tevens een pri-
meur voor het vaderlandse heren-
handbal. Nooit eerder was de
Oranje-brigade goed genoeg om
tussen grootmachten als de Sovjet-
Unie, Spanje, Duitsland en Zweden
om de hoogste eer te strijden. Guus
Cantelberg weet beter dan wie ook
hoe moeilijk de weg is naar de top.
In het verleden werd elk stapje om-
hoog op de mondiale ladderprompt
gevolgd door een terugval naar het
oude kleuterklas-niveau. Op een
keer na. In de beginjaren zeventig
handhaafde Oranje zich al eens in
de mondiale B-groep. En, wellicht
tekenend voor 's mans klasse, ook
toen stond het Nederlandss team
onder leiding van Guus Cantelberg.

" OLYMPISCHE SPELEN - De
Olympische vlam voor de Win-
terspelen (van 8 tot 23 februari in
Albertville) zal op 14 december
per Concorde in Parijs arriveren.
De vlam wordt in ontvangst ge-
nomen door de Franse eerste
minister Edith Cresson. Een dag
eerder wordt het vuur in Grie-
kenland ontstoken. De vlam legt
naar Albertville een afstand van
meer dan 5000 km af.

een deelnemersveld van zestien
zich voor het toernooi in Zweden.
„Daar is het streven op gericht.
Maar je moet ook realistisch blijven.
De verschillen zijn enorm klein.
Dus drie keer winnen of drie keer
verliezen zit heel dicht bij elkaar. In
het ene geval hoor je ineens bij de
wereldtop en in het andere geval
stel je niets voor. Ik sluit mijn ogen
niet voor de realiteit, maar je moet
in de sport alleen van het allerhoog-
ste uitgaan".

Ruim twee jaarnadat Cantelberg de
klus aanvaardde om het Nederlands
handbal opnieuw uit het slop te ha-
len, constateert de Gelener welde-
gelijk vooruitgang. „Mentaal en
fysiek is de ploeg sterker geworden.
Dat zie je aan de resultaten in de
oefenwedstrijden tegen gerenom-
meerde tegenstanders. We worden
niet meer afgeschoten en kunnen af
en toe zelfs voor een verrassing zor-
gen".

Ofschoon er naar Nederlandse
maatstaven fantastische faciliteiten
zijn gecreëerd voor de meeste inter-
nationals - te denken valt aan het
vrijkopen van spelers en de dage-
lijkse trainingen - verliep toch niet
alles gladjes. Patrick Berendsen een
tijd geleden en onlangs nog Joop
Fiege bedankten definitief voor de
Oranje-eer op het moment dat ze
niet werden geselecteerd voor een
oefentoernooi.

De Gelener beseft echter dat er nog
veel meer moet gebeuren. „We zijn
nog niet zover dat we zonder meer
kunnen zeggen dat we ons plaatsen
voor het WK. In andere landen zit
men ook niet stil. We hebben wel
het risico op een mislukking dras-
tisch teruggedrongen".

Fransen hopen
opGuy Forget

veg..N - De Franse tennisfans
c}e /Sen voor komend weekein-
de' ?y de Davis Cup-finale tegen
huhv r̂enigde Staten in Lyon,
,u ' n°op op Guy Forget. De

f<_er?er zeven van de wereld-
_n wordt in staat geacht

Safeenkelspelpartijen tegen Pete
_»i ras en André Agassi tot

goed einde te brengen.

sport in cijfers
AUTOSPORT
Harrowgate, Rally van Groot Brittan-
nië, stand na 28 van 37 speciale etappes:
1. Auriol/Occelli Lancia 3.40.55, 2. Sainz/Moya Toyota 0.44, 3. Kankkunen/Piiro-
nen Lancia 0.47, 4. Eriksson/Parmander
Mitsubishi 2.56, 5. Vatanen/Berglund
Subaru 4.50, 30. Bosch Nissan 44.31.

DAMMEN
Tallinn. WK-tweekamp, derde partij:
Valneris - Tsjitsjov 1-1. Tsjitsjov leidt
met 4-2. .
TENNIS
Johannesburg, 200.000gulden. Mannen,
eersteronde: Fitzgerald - Nijssen 2-6 7-6

6-4, Stafford - Albert 6-7 6-2 6-4, Davis -Gunnarsson 6-4 6-4, Michibata - Gaut-'
hier 7-6 6-4, Cash - Bale 6-2 6-3.

VOLLEYBAL
Japan, World Cup mannen, groep A
(Osaka): Verenigde Staten - Modco 3-1
(11-15 15-5 15-6 15-7), Chili - SMRetunie
0-3 (3-15 5-15 4-15), Japan - Tu_fesië 3-0
(15-2 15-4 15-9). Stand: 1. Verenigde Sta-
ten 4-8 (12-4), 2. Japan 4-6 (11-3), 3. Sov-
jetunie 4-6 (10-3), 4. Tunesië 4-4 (6-7), 5.
Mexico 4-0 (2-12), 6. Chili 4-0 (0-12).
Groep B (Gifu): Brazilië - Duitsland 3-1
(15-9 15-7 10-15 15-12), Iran - Cuba 0-3
(5-15 3-15 2-15), Algerije - Zuid-Korea 1-3
(15-12 12-159-15 3-15). Stand: 1.Cuba 4-8
(12-1), 2. Brazilië 4-6 (9-6), 3. Duitsland
4-4 (9-6), 4. Zuid-Korea 4-4 (9-9), 5. Alge-
rije 4-2 (4-9), 6. Iran 4-0 (0-12).

" BOKSEN - De drie boksers
van de BC De Amateur uit Mun-
stergeleen, die tijdens bokswed-
strijden in Valkenswaard in de
ring verschenen, hebben geen
succes gehad. Lichtgewicht Ra-
mon Hendriks verloor op punten
van Nico van Beek . Halfzwaar-
gewicht Ron Cleuskens verloor
door een knock out in de eerste
ronde van Preda en lichtwelter
Patrick duLong verloor op pun-
ten van Ogunseri.

" SPORTGALA - Het sportgala
Roermond nieuwe stijl, dat vrij-
dag om 19.00 uur in schouwburg
de Oranjerie te Roermond wordt
gehouden, is geheel uitverkocht.
De stichting Sportraad Roer-
mond, die het evenement geor-
ganiseerd heeft, kan tijdens het
gala-waar plaatselijke sportcory-
feeën worden gehuldigd- reke-
nen op de medewerking van
Arnold Vanderlijde en Nelh Coo-
man.

Prestatietrainer Guus Cantelberg
gaat uiteraard alleen naar Oosten-
rijk voor de eerste plaats. „Daar
moet je altijd vanuit gaan", vindt
hij. Bij de WK-kwalificatie plaatsen
de eerste vier Europese landen uit

„Ik heb een groep van negentien
spelers", verduidelijkt Cantelberg.
„Daaruit selecteer ik telkens de zes-
tien in mijn ogen besten voor toer-
nooien en vriendschappelijke wed-
strijden. Joop Fiege heb ik niet
geselecteerd voor de Haarlemse
Handbalweek omdat hij met een te-
rugval te kampen heeft en Peter

Het deelnemersveld bij de Haarlem-
se Handbalweek is met België, Let-
land, Litouwen, Denemarken en
Polen minder sterk dan in vooraf-
gaande jaren. Dat is voor een groot
deel bewust gebeurd. „Het toernooi
past prima in de voorbereiding op
de WK-kwalificatie. Wctreffen alle-
maal tegenstanders die ook in Oos-
tenrijk vechten voor een WK-start-
bewijs of, zoals bij Litouwen en
Letland, vergeleken kunnen wor-
den met het niveau dat we daar ook
zullen aantreffen. Daarom eis ik ook
opperste concentratie en goede
prestaties. Experimenteren doen
we wel een andere keer".

Portengen en Leon Tummers (de
andere twee spelers voor de linker-
hoekpositie, red.) beter in vorm zijn.
Als Fiege daaruit zijn consequen-
ties trekt, is dat zijn zaak. Voor mij
is het eerder een bewijs dat ik het
bij het rechte eind heb gehad.
lemand met de juiste mentaliteit
vecht terug; dwingt zijn plaats een
volgende keer weer af en laat zo
zien dat ik ongelijk heb gehad".
Verhalen uit Emmen dat Cantel-
berg de voorkeur geeft aan Lim-
burgse spelers, verwijst de Gelener
naar het rijk der fabelen. „Ik heb
ook Harold Nusser van Blauw Wit
voor de Haarlemse Handbalweek
uit de selectie geschrapt. Dat argu-
ment slaat nergens op".
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Programma
betaald
voetbal

eredivisie
Vandaag, 19.30 uur
Den Haag - Willem II

eredivisie
PSV 16 11 5 027 38-17
Feyenoord 17 10 6 126 24- 9
Ajax 16 10 3 323 36-10
FC Twente 17 8 5 4 2132-20
Vitesse 17 7 6 420 24-15
Sparta 16 6 7 3 19 27-26
RodaJC 17 7 5 5 19 23-21
FC Utrecht 16 5 8 3 18 19-15
Groningen 15 5 6 4 16 22-17
RKC 17 5 6 6 16 31-29
MW 17 4 7 6 15 16-21
Volendam 16 5 4 7 14 16-18
SWDordr 16 5 3 8 13 25-38
Willem II 16 3 5 8 11 15-24
DenHaag 15 "2 6 7 10 13-34
Fortuna S 17 1 8 8 10 16-28
VW 15 1 5 9 7 14-33
Graafschap 16 2 3 11 7 14-30

Janssen schiet
Roda JC 2

naast Vitesse
Scoreverloop: 2. Hilgers 1-0, 20. Con
Snijders 1-1, 35. Hilgers 2-1, 38. Hil-
gers 3-1, 51. Michel Haan 3-2 (straf-
schop), 70. Hilgers 4-2, 71. Stefan
Janssen 4-3, 89. Stefan Janssen 4-4.

Nieuw contract
willy Boessen
PARD - Voetbalprof Willy
Jassen - ex-Fortuna en speler

(r SVV/Dordrecht - sluit van-
j § een contract voor het leven
j: Boessen treedt namelijk in
Jwd in het huwelijk met José
I Vsters. In gemeenschapshuis
Aaar in de wijk Overhoven re-Weert het kersverse echtpaar
"^vond van 18.30 tot 20.30uur.

ren, maar dan moet wel die Europa-
cup worden binnengehaald".

met voorzitter Nunez voorop, voelt
weinig voor een manager, die de
naam Cruijff draagt. Cruijff heeft al
genoeg invloed, is de algemene me-
ning, en laat hij eerst maar eens zor-
gen, dat Barcelona die ene beker in
zijn goedgevulde prijzenkast krijgt,
die er nu nog in ontbreekt: de Euro-
pacup voor landskampioenen.

BARCELONA - JohanCruijff staat weer eens ter discussie bij
FC Barcelona. En ook deze keer, vlak voor de Europacup-ont-
moeting tegen Sparta Praag, is hij zelf verantwoordelijk voor
alle ophefrond zijn persoon. Al vanaf hetbegin van dit seizoen
roept de eigenzinnige Nederlandse trainer, dat Barcelona rijp
is voor een 'manager. Daarmee bedoelt hij niets anders, dan
dat hij zichzelf daarvoor de meest geschikte persoon vindt. Hij
heeft er meer dan genoeg van dat bestuurders als voorzitter
Nunez zich voortdurend met de gang van zaken rond de selec-
tie bemoeien en zich een mening veroorloven over salarissen,
premies, het aantrekken of afstoten van spelers en het al dan
niet verlengen van contracten.

Letterlijk zei Nunez maandag: „Ik
heb meer zaken door de vingers ge-
zien dan welke voorzitter van deze
club ook. In het geval van de voet-
balafdeling hebben we de beste
spelers en trainers aangetrokken
die we maar konden vinden en
daarvoor 3000 miljoen peseta's (54

miljoen gulden) op tafel gelegd. Ik
ben bereid dit allemaal te accepte-

! - BVH-bokser Ri-
Schoonens heeft in zijn

ju^kamp tegen Coen Punabi
ihjt Cuyp) moeten ervarenr scheidsrechterlijke dwalin-
fc| 2^n- Schoonens schreef zo-
t- de eerste als ook de derde
v^e van het duel met ruimJl-nvoorsprong op zijn naam.
fc,eeiï de tweede ronde ging ge-
jj °P- Desondanks werd Puna-
L/°t winnaar uitgeroepen. De
$' door de organisatoren at-
(|j'gemaakt op de onjuiste be-
_'n^' wüde deze nadien niet

ije °epen, waardoor Schoonens
herwinning ontging.

sport

LANDSKAMPIOENEN

UEFABEKER
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I MAASTRICHTS SALON ORKEST

I Kerstconcert
ZONDAG 22 DECEMBER, 15.00 UUR

STADSSCHOUWBURG HEERLEN

Dit kerstconcert is samengesteld uit P^T^p-J^lS^A^
kerstliederen, stukken uithet klassieke nglft *££*■'_ _f* \'~repertoire en de meeslepende lr^_M___E.<V_^ _* J* _%.melodieën die het Salon Orkest 0.1.v. BM_«__È__; "'"v_/W*__
André Rieu zo beroemd hebben IV> E iyfcfc[|s*_^s_.
Medewerking verlenen verder: p *______,\ 1 KAuUjy^^
Ans Humblet, sopraan, en het K !__! __3 r\'V'fc*.knapenkoor De Lentebloempjes. Piß____ amrWt^Jti^T^
| VRIENDENKORTING ’ 4,00 |
Bij inlevering van onderstaande, ingevulde bon en op
vertoon van uw vriendenpas betaalt u slechts ’ 15,00
entree voor ditconcert.

Kaartverkoop aan dekassa van de stadsschouwburg.
Openingstijden kassa: ma. t/m vrij. 10.00-15.00 uur,
za. 10.00-12.00 uur. Tel. 045-716607

Maastrichts Salon Orkest

Naam:

Pasnr.:

Aantal pers. max. 4:

Vrienden van heL<-|

üell College I

Wil je straks een goede baan...... kies dan nu een opleiding met een goede naam
Kom voor informatie naar de

OPEN DAG
op zaterdag 14 december om 11.00 uur.

De volgende „open dagen" zijn op:
29 februari, 28 maart en 9 mei 1992 telkens
om 11.00 uur.
Bedrijfskunde/Management:
Lambertuslaan 9 te Maastricht
Secretariële en Toeristische opleidingen:
Stationsstraat 17 te Maastricht

Aanvraag studiegids: 043-218095 studiefinanciering WFSIB+.
Vestigingen: Maastricht " Heerlen -Roermond

Erkend door de Minister van Onderwijs en Weienschappen op grond van de Wet op
de erkende onderwijsinstellingen, voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van

de wet valt.

IE—...\___ll

Heidetum bij uw huis? Tennisbanen om de hoek?
Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken'

Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip?
Zet 't groot in de krant, want:

IJehuis in de krant
brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weet van wanten en kranten_
************^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

/ Waar gaat u .f heen als vin het hele huis [7
Homevox. Huiscentrale van PTT TeleC
In verschillende uitvoeringen leverbaar-

L_»__. ▼ Primafooïi
Wmm I DE WINKEL VAN PTT TELECOM^

PRIMAFOON DE WINKEL VAN PTT TELECOM. 15 O.A. GEVESTIGD IN HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON, HOMERUSPASSAGE 11A - MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13 - ROERMOrJ"'
MUNSTERPLÉIN 8A - SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 20_

-
I !

__^_._._^....___________________l ....-.■.■/._!!_

, —^^Fr-^-f -'^ fJMwI HS Nü __-.T*/ o.*7_/ jp^^ Uit de verse visafdeling, I
NIBB-ITRINGS »T _ ~| 3stuks 5^4951

i=?-S Neemt u dezeweekwel
_______fcn/üt Hr_)____jniptPTi ïhpp^ üü^l

« v-JHHPn_Sf|^3 v^/M. worst cOQ 1
CHOCOLCADEMELK ROOMBOTER AMANDEL- CHAMBOURCY CHANTY- CALVE YOFRESH l^onr J^ IWj^^Z^^^^^ssaßtP^^ p.Liijtpr 1 yir\ SPECULAAS 1 "7n FRUIT YOGONAISE I£Q HUTSPOT MET ■ife^^S^ 2^L4y 250gram _2__r 1./» Aardbeien of perzik, I£Q Pot3sml I.D _7 KLAPSTUK COQ I

*$0^ FRICANDEAU CHOCOLADEMELK MIRACOLI MAALTIJDEN 2x HOgram Z2*> ±mXJIJ CAMEMBERT O CJQk 55°gram -s_tt */■_*%/ |
Uit de bedieningsafdeling, HALFVOL 1 /IQ Spaghettiall'ltalianaofmacaroni SCHWARZWALDER- 250gram A&3 _J*\J+J DAG SC HOTEL HOLLAND ■

perlOOgram OQQ Pak 1 liter i^r ±-*f _7 al Formaggio, >| CQ KIRSCHSCHNITT PARDANO4B+ 500gram ,^fiQR I-.2___r.fc_.o4/ rRAPFFRUITSAP duopak 3£Br*T.\JïJ 380gram A Cf\ Versvan't mes of __95 \/-%/*/ U

Jv% GREENFIELDS PaklHter 1 VI O CERAFLAME OPEN- J__7sT HWI/ vacuüm verpakt IQQA QUICHE LORRAI NE I
BIEFSTUK jij »C sinter l_/4y HAARDBLOKKEN UNOX ROOKWORST per kilo 164G±O.Z7U 375 gram QC I
PerlOOgram I^^^^^m>. TOMATENSAP IXO Zak 1.5 kilo O Cfl 350gram O7Q MAASLANDER 48+ 5£5--lW*/ I

WE? W_ Paklliter _^5 1-4_J Z.OU 4__>o./_J Versvan't mes of LASAGNE BOLOGNESE Ir. noiJWF EGBERTS KNIPBROOD STEGEMAN LEVER- vacuüm verpakt, 1Q QA 400gram __/lOR I— KIPKARBONADE l^ // BSpFIE ROODMERK Witof bruin, IQQ WORST OAQ perki'° -LO-~U A9s^_V^J I
Ca^OOOgram rTe_l_fl__^/ Sneuilter of grove maling, heel -L-O^ SOOgram Z.H"^ VERSE ROOMKAAS 60+ CHICO NAVELS.NAAS- I
10 RO LAPJES Pak 500gram A fifi BIOTEX CITROEN/APPELVLAAI Versvantmes

„^^ APPEL QQQ I±\J.U\J PeröOOeram A99r H-.00 Duo groen ofblauw, C 1200gram QQC ananas of perzik CQ Net2kilo O-i^ IJmL «QQ Z.LVERU.TJES 2 x 500 gram *_*r O/W l^y^D 1-0^ HUTSPOT OCA Ik__a^C>._7Z7 Zoetzuuri 1 QQ PRODENT BIOGARDE KWARK SUIKERPINDAS Perkik) _L.ÜU I
lllililb pot6Bogram J_s_ X.O_7 Coolmintof Beker 500 gram ICQ Uitonzenotenbar OQO ACCENT AARDAPPELEN I

S_^ APPELBROODJES softmint'
_ QQ iO» LO» per3sogram Z35 C.VO ZakLskilo f| QQ_■ li _.___! Cf_ 4x50ml -A79-0-i7i/ GEBRADEN KIBBELING U.i7_7

i »/ 200gram
i.B^ l.Oy Uit deverse visafdeling, IN ONSRESTAURANT: .

_
i—' 1 ff WI ______ I - " ■ _f perlOOgram 1 CQ FRIET MET "TT af X.ml iMf / FR'TUURVET OOQ 11/ -l__rl.Oy zUURvi_Es7.25 [)R " EL/ Pak 1 kilo 2,98 *C-*OX) I ’ _uukvl__;># ..t-^

IA „ \Wt —' \j^_W /l!/| #__T _____P~ Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 30 novembera.s.. [ '48.27.91. ~~-_Jll_PE3P <fB K # I - ___■ ___r __» MkWJS ____r _^r1 ' -\ 1 _jrtMPKX
LET OP. ' W M\m+T. Openingstijden EXTRA koopavonden: M^w ,SISS

dnra , Lage Driizen enwinketeemakonder een dak.
donderdag 5 decembergeen koopavond (17.00 uur gesloten) _____C_L^__/ J-r» *J«J_^*m _^mm w w uikkvm^ _^______w»-.m

V.V. "De Edelzanger Munstergeleen" / openingstijden tentoonstelling:
organiseert 13, 14 en 15 december 1991 _ CBëL2MG£lt\

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN \IJU '// & vrijdag 13 december 20.00-22.00uur

VOOR VOGELLIEFHEBBERS _*^' fW zaterdag 14 december 0.00 - 22.00uur
~,x^q_,MunstergeieenY> _^A < zondag 15 december 10.00 -17.00 uur

aangesloten bij de N.B.v.V. jÊhL::\ i__^-^
3000 vogels, waaronder voor Nederland Gemeenschapshuis 't TREFPUNT Entreeprijs ’ 2,50 Catalogus verkrijgbaar

zeer zeldzame exemplaren. Keuring: 10 december 1991 Pancratiusstraat 23 te Munstergeleen



Woensdag 27 november 1991 "27
\m 1^
' MENSEN MET EEN BETERE SMAAK KOPEN HUN MEUBELS BIJ MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS "
" 10.000 m 2verkoopoppervlakte (400 fabrikanten onder een dak) " Exclusieve moderne en klassieke verlichting

" Klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en prijsklassen " Tevens beschikken wij over 100 gratis parkeerplaatsen a^^B^aaa
_

" Scherpe prijzen voor binnen-en buitenland (voor de zaak), een koffieshop, kindercrèche en lift. II ftfl_WfsËA __-______É__T____

" Een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitect aanwezig) # Maandag Vanaf 13.00 UUr geopend. A ■lil
" Een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping, Artifort, Bench, Donderdag tot 21 .00 UUT koopavond ¥_■_____ W lililK
" Een juweel van een slaapkamerafdeling Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden § . ,

'^vk_.»-«« I
"H w __l _/rXT TT "PTTA T_ _T__ ______Tl"__.T"_^ T_ A T_T__. Bosscherveld wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden mmm- -^^^^""illil'iiiJiii1 ~--im»»-~~»~~~~-~~--.ï I

iiMEUBbLBUUIJWAKL) KbWli__V_.ö maastricht, cabergerwesiotel^missss»

" . — ——"

Hier lust Sint wel Pape van «u g g ■' :. 1^
Toen hetzomerpaleis van dePausen in 1333 te ChüteauneufduPape gereedkwam, Y^r Gfo\ II #^ j-~j ff

dit tevens het begin van een grote bloei voor de wijnen uit dit dorpje. De \ CSM. \ ft I * _É______ |^
Pausen zelf, die alleen met het allerbeste tevreden waren, hielden de kwa- ,/éK^JÈËL \ jlZ^ ________ f _ ■■■ JUL __pM__l _Bliteit nauwlettend in degaten, zodat de wijn in korte tijd een uitmun- <_é_mv\Mtm W ______ _E Ê. i f_' ff^fPll _4____ "*"ll " _WSbnde reputatie genoot. Die reputatie beeft de wijn gelukkig nog eéÉÊF'* __1 ' IP' _■■__ i^s_ÏS_l IJffLci U. - H PfÜf^lf*eeds! Gebotteld op de originele zegelfles, voorzien van bet BM I ~ f L HOI? i^^É ____a_S
i ' __" ..■.■'.■■.■■■_■■ PPIT^-■■■ ■ ■■■ '■'____j_Mßkt\ _/i^afetW r ' ■ 3K_____.___i.il I _K___l"__l____l '__^^'v_Sf__t. hmm
■"(/« i'oor een "prixd'amis". Zeg nu zelf; een^^^. _m Li \ l f,} __ s I ~„ 1 ■_ü

Da-, j /.l 1 ___/« _______ *tr*** lij H !___. ___£_!_ -i^-Bp 1 _______t_]____i

prachüge fonkelende wijn met _T I ,#X __i f W^ ______tei__i__^__ PEPRO BOLS JONGE SONNEMA COEBERGH WILLIAM MANDARINE
cc" fluwelige klassieke smaak. #* 7%W _T \ * fII t J__"__P*^ HONORE LAVIGNE DOMECQ GRAANJENEVER BERENBURG BESSEN- LAWSON'S NAPOLÉON. 70a.

i~» ,» 1 *l| I^^^^% ROUGE/BLANC SHERRY JENEVER WHISKY14.95 JÉH____F /!- {_**_■_ &* 7.* 20.95 18.9515.95 22* 29*
pm ËIT2O.95 "13.95 6.» __ 18.'b

i Heerlen: VANWERSCH, Winkelcentrum Heksenberg 11, M |M I black VELVET^/ 95 VAT62 .wx 95 » rw 95 MARTEL'-^ft 95 J^E_R- IC_\A Te1.215746;K1005.erk001h0f64,Te1.724481
,T, M, 7,1W7 ST Sc /" COGNAC MEI^R l^.J^____ voerendaal:EßVoß.V..Heerlerweg 141(hoek Grachtstraat). 045-751227 ALLLMJINUU.

"^^^^^|^^^^^ W_\_\_\_\_\_\_\_\_\_^_\_^ ___________________________________^^^__■___■_____■ __________________________________________^
Amstenrade:ROUWMAAT, Hoofdstraat 31,Tel.04492-1857 _ _J Prijzen ajn afhaalprijzen. Looptijd aanbiedingen van 28-11 Vm 18-12 1991.. :

_M______r3r_____n_^Bl^___i |_j^

-____► r _.

I
r^ Ü_J_____. WI r——^3jaw___» 1992 |: l■Rtefcü z-dag - 5121926:~ _B^P Maandag - 6 13 20 27 j >

PC^' wolnlg 1 8 15 22 29 1,.
rrymm-^ 2 9 16 23 30 ,;

■F' * -'- vri|dag 3101724 31 h,, _ I Jaterdag^H 18 25 , j

De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1992 weet u
markten, kermissen,feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl de kalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummers kunt kopen. De pr jjs ’5 50

[LimburgsDagblad I

il;-/ .
Vincken-Meisters-Pasch biedt u de best
gesorteerde kook- en braadpannencollectie
van de Europese topmerken-
Wij laten zien dat hoge kwaliteit samengaat met
verrassend voordelige prijzen.

I I SIGGLASVEGAS
si#_**__**%fe_v 4-delige kookset ’618,-

-1 499,- I
__f fipPsS^^ WMF IMPERIAL
I wKr * 4-de|i9e kookset /658'-

-IJT ''"*!, rl^fÊ SPRING CRISTAL GL |

| I _____ 1 525/- |
WMF IMPERIAL

VINCKEN-MEISTERS-PASCH
\^ Oranje Nassaustraat 24. Heerlen, 045-713966 _^/

HORECA I
Sportieve jongeman of vrouw of jong echtpaar
gevraagd voor de EXPLOITATIE van een

sportaccommodatie met horeca
Horeca-papieren verplicht.
Functie op korte termijn te aanvaarden. .
Brieven onder no. HK 180, L.D., postbus 2610,
6401 DC Heerlenof per fax, fax.no. 045-718158.

schoenen b.v.
Nuth, Stationsstraat 224. Tel.: 045-241286
Donderdag koopavond tot 8 uur x
's maandagstot 1 uur gesloten. /VKil

LEKKER
VOORDELIG!
t — ■■..

7gbSTj
RUNDER SOEPVLEES kilo 8?8

VARKENSFILET kilo 11?8
RUNDER _. __<_R
KOGELBIEFSTUK kilo ZZ.

VERSE O QQHANEBOUTEN iost SI?
OOK PER STUK VERKRIJGBAAR VOOR 99 et

SITTARD (SANDERBOUT) VEESTRAAT 42 " HEERLEN HEERLERBAAN 108
" BRUNSSUM 3ULIANASTRAATII " MAASTRICHT (AMBY)LINDEPLEIN 1

SITTARD. HEERLEN-BRUNSSUM-MAASTRICHT:
woensdag vanaf 12.00uur open:
donderdagkoopavond
(Sittard géén koopavond)

—

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Ettectieve Mnd. bedrag Etlectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrenle vlg. wet, max. jaarrente

ÏTÖÖÖ 48 mnd. 138,77 1 ~9 ' 150,95 18,7
10 000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15 000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30 000 72 mnd. 609,22 14_2 622,29 15,2 'Jfs

Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd max. tariet looptijd

11.000 220 1.145 14.6% 75 mnd 17,6 85
18.000 360 1,145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25 000 500 1,11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35 000 700 1.09 13.9% 72 mnd 16.5 80

..

Ijnburgs Dagblad
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