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Afvalrace

Mysterieuze daad houdt politie bezig

Ontvoering van Belg
eindigt in Vrieheide

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense poli-
tie houdt zich al vier dagenbezig
toet een mysterieuze ontvoering.
Een 26-jarige inwoner uit het
Belgische Houthalen beweert
enkele dagen te zijn ontvoerd
door twee gewapende mannen.
"e vrijheidsberoving eindigde
afgelopen zondagmorgen om
6-15 uur op de Marshallsingel in
de Heerlense wijk Vrieheide.
"aarwerd hij door twee mannen
Uit een auto gezet en mishan-deld.

De Belg bezocht afgelopen vrij-
dag een discotheek in Hasselt.
Toen hij naar huis wilde rijden,
dwongen twee mannen hem on-
der bedreiging van een vuurwa-
pen in zijn auto plaats te nemen.

Hij werd geblinddoekt en naar
een onbekend pand gereden.
Daar zat de man in een kamer tot
zondagmorgen opgesloten. In de
woning werd hij regelmatig van
eten en drinken voorzien.

Om recherche-taktische redenen
heeft de politie de mysterieuze
ontvoering pas gisteren bekend-
gemaakt. Volgens de politie is
niet bekend waar de man gevan-
gen werd gehouden. Zondagoch-
tend werd hij opgehaald in een
Ford voorzien van een Neder-
lands kenteken (middelste cijfer-
combinatie 72) en op de Mars-
hallsingel in Heerlen uit de auto
gezet. De vrijgelaten man heeft
toen bij een woning aan de Ade-
nauerstraat aangebeld en van
daaruit de politie gewaar-
schuwd. De auto van de Belg is
sinds de ontvoering op vrijdag-
avond spoorloos.

Rondrijden met
vuilnis taboe

in Beesel
k. Van onze verslaggever

J*EESEL/SWALMEN - De ge-
?eer»te Beesel neemt een be-
ding op in de algemene poli-
J^Verordening (apv) die het

met vuilniszakken
trafbaar maakt, tenminste als
J* bestuurder niet kan aanto-
£tt dat hij het legaal wil stor-
?11- Dat wordt voorgesteld om?et dumpen van vuilniszakken
r het buitengebied en in de
«üurgemeenten tegen te gaan.
*syens wil Beesel door een
*Üziging van de apv zijn inwo-
J?fs dwingen de vuilniszak zo
richt mogelijk bij dewoning te
taatsen.
?e aangrenzendeplaatsen Bel-

en Swalmen zouden vol-
jteris een woordvoerder van
f^sel in principe bereid zijn
pet vervoer over de weg van
j^üniszakken eveneens straf-
bar te stellen. „Als drie ge-
centen de apv op dezelfde
*tize aanscherpen is het effect
wter. Ambtelijk is daar al

over be-
j^kt", zegt de woordvoerder
J^i Beesel. Een collega in
galmen noemt die aankondi-
glr>g 'veel te voorbarig.

het weer

g^T, LATER ZON
0o« h°gedrukgebied boven
het EuroDa bePaalt vandaag

weer in Limburg. De mist
j^12ich op sommige plaatsen
Ow 6 nandhaven of langzaam
tyo|\saan in laaghangende be-
tooii g" Vanmiddag zien we
e**1 ook de zon. Het wordt
U»m ""stige, droge herfstdag
VaJ een middagtemperatuur
oj!*.9 graden. Vannachtkan er
TOieuw nüst ontstaan en bij

tiiu m*nimum luchttempera-
Wa Van 3 Sraden kan er
Om Sel«jk vorst aan de grond
Wu d.en- Tot en met het

wordt er weinig
y rsverandering verwacht.
I,*0* informatie betreffendej* Weer in Limburg kunt u
£**«- 06-91122346.
Jjf*ÖAAG:
toa op: 08.20 onder: 16.34

*a»op: 23.14 onder: 13.00£*GEN:ta? 0D: 08.22 onder: 16.33a»op: 00.35 onder: 13.17

Zaak Jessica Laven opgelost

Man bekent moord
op drie kinderen

Van onze correspondent
HOORN/ALKMAAR - De 49-jarige
M.S. uit Assen, die in Hoorn vastzit,
heeft bekend drie kinderen om het
leven te hebben gebracht. Eerder
werd de man verdacht van de
moord op de 11-jarige Jessica La-
ven en de 10-jarige Salim Thattil uit
Neustadt in Duitsland. Gisteren
heeft de man tevens bekend het
13-jarige Duitse jongetje Marco
Weisser om het leven te hebben ge-
bracht. Dit heeft de Hoornse politie
gistermorgen bekendgemaakt.
Jessica Laven verdween op 27 juli
van dit jaar uit zwembad De Wij-
zend in Zwaag. Op 31 juli vonden
lifters het lichaam van het kind
langs de snelweg bij het Groningse
dorpje Klein Ulsda bij de Duitse
grens. Jessica was gewurgd.
Marco Weisser uit Wiesbaden ver-
dween de dag voor zijn 13everjaar-

dag in juli 1989 uit een zwembad in
Mainz. Een dag later werd gewurgd
aangetroffen op een parkeerplaats.
Salim Thattil (10) werd in augustus
van 't vorig jaar uit zijn woonplaats
Neustadt in Duitsland ontvoerd en
de volgende ochtend dood gevon-
denin Lelystad.

De verdachte is zes jaar in de Van
Mesdagkliniek in Groningen ver-
pleegd, wegens het plegen van on-
tucht met ongeveer acht minderjari-
ge kinderen. Hoewel de directie van
de kliniek erop aandrong de man
vast te houden, werd hij op lastvan
de rechter uit de kliniek ontslagen.
De rechtszaak voor de drie moor-
den heeft plaats op 28 januari.

Zie ook pagina 4
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Burgemeester Van Goethem dreigt Vereniging met sancties

Toch blokkade luchthaven
Van onze verslaggever

BEEK - De Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek gaat
ondanks èen ernstige waarschuwing van burgemeester Van
Goethem uitBeek toch over tot een blokkade van deLuchtha-
ven Maastricht op vrijdagavond 13 december aanstaande van-
af 20 uur tot zaterdagmorgen 14 december 8 uur. In een ge-
sprek met de Vereniging liet de burgemeester weten dat hij
niet zal dulden dat de bedrijvigheid op en rond Luchthaven
Maastricht enig nadeel ondervindt van blokkadeacties. Hij
heeft het bestuur met klem geadviseerd af te zien van een zijns
inziens onaanvaardbare blokkade van nachtvluchten.
Die actie ('Stille Nacht' genoemd)
wordt nu toch gehouden en daarna
eventueel een of meerdere malen
herhaald. De Vereniging spreekt
van een eerlijke en ludieke actie,
maar heeft nog niet aangegeven op
welke manier getracht zal worden
nachtvluchten onmogelijk te ma-
ken.
De Vereniging is uit op een kort ge-
ding tussen haar en de directie van
Luchthaven Maastricht over de
rechtmatigheid van een blokkade
van nachtvluchten. Daarom is de
actie ook al vroeg aangekondigd.
De directie van het vliegveld heeft
enige tijd geleden gezegd dat, in-
dien het tot blokkades zou komen,
deze via de rechter zouden worden

aangevochten en dat tegen elke
deelnemer een strafrechtelijke aan-
klacht zou worden ingediend.

Van Goethem gaf gisteren aan welk
doel hij had beoogd met het ge-
sprek, dat op zijn verzoek in het
gemeentehuis was gehouden. Daar-
bij waren behalve voorzitter W. Wil-
lems en secretaris M. de Visser van
de vereniging onder andere ook of-
ficier van justitie mr J. Hermans en
rijkspolit-e commandant Th. Boer-
boom aanwezig.

Zie verder pagina 13
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VS wijzen Israëls
verzoek tot uitstel
vredesoverleg af

WASHINGTON - Ondanks grote
bezwaren van Israël blijft deAmeri-
kaanse regering vasthouden aan het
plan om op 4 december in Washing-
ton door te gaan met de in Madrid
afgebroken vredesbesprekingen
voor het Midden-Oosten.

Amerika stelde eind vorig week die
datum voor, nadat Israël, Syrië, Li-
banon en een Jordaans-Palestijnse
delegatie er niet in waren geslaagd
overeenstemming te bereiken over
de plaats waar zou moeten worden
gepraat.
Israël wil het liefst dat de vervolg-
gesprekken in het Midden-Oosten,
inclusief Israël zelf, worden gehou-
den. Maar de Arabische landen zijn
daartegen, en vandaar dat de Ame-
rikanen met hun voorstel kwamen
om in Washington verder te praten.
Dat voorstel lanceerden zij op een
moment dat de Israëlische premier
Shamir in Washington was om uit-
stel van de vervolggesprekken te
bepleiten.

Vernedering
Die gang van zaken werd in Israël
algemeen gezien als een vernede-
ring voor Shamir. Het Israëlische
kabinet ging mede daarom niet zon-
der meer akkoord met het Ameri-
kaanse voorstel. Gisteren zeiden de
Israëliërs wel naar Washington te
willen komen, maar pas op 9 de-
cember, na afloop van de Cha-
noeka-vieringen, een traditioneel
joods feest. Israël maakte verder
duidelijk gesprekken in Washing-
ton als niet meer dan een opmaat te
beschouwen voor werkelijke onder-
handelingen. En die onderhandelin-
gen, aldus de Israëli's, zullen in het
Midden-Oosten zelf moeten plaats-
vinden.
Verschuiven zou volgens de Ameri-
kaanse woordvoerster Tutwiler 'on-
juist' zijn omdat Libanon en Jorda-
nië de oorspronkelijke Amerikaan-
se uitnodiging al wel hebben
geaccepteerd.
De woordvoerster zei dat alle Arabi-
sche deelnemers in principe bereid
zijn naar Washington te komen tè
komen voor voortzetting van de
conferentie, al hebben Syrië en de
Palestijnen reserves uitgesproken.

Rode Khmer-leider gemolesteerd
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" Met een bebloed gezicht laat de onlangs uit ballingschap
teruggekeerde leider van de Rode Khmer, Khieu Sam-
phan, zich verzorgen. Khieu Samphan werd gisteren
door woedende betogers in de Cambodjaanse hoofdstad
Phnom Penh gemolesteerd. Over de ernst van de ver-
wondingen van de Khmer-leider, die na de bestorming
van zijn huis door een ontketende menigte te lijf werd
gegaan, is niets bekend gemaakt. De politie rond de wo-
ning legde de menigte demonstranten niets in weg. De
regering heeft een aantal pantservoertuigen naar het
huis gestuurd om te voorkomen dat de Khmer-leider op
de tocht naar het ziekenhuis nog verder letsel wordt toe-
gebracht.
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Beperkt
De Stichting Koorschool Westelijke
Mijnstreek werkt nu nog met be-
perkte financiële middelen, afkom-
stig van sympathisanten. In de
toekomst hoopt men echter in aan-
merking te komen voor plaatselijke
en provinciale subsidies. De mu-
ziekschool Geleen, waaraan Spron-
ken als docent verbonden is, blijft
daarbij dienst doen als facilitair be-
drijf.

Kinderen (of hun ouders) die geïn-
teresseerd zijn in de activiteiten van
de Koorschool Westelijke Mijn-
streek, kunnen voor meer informa-
tie terecht bij de Geleense Muziek-
school (tel 046-743261). Voor twee-
honderd gulden per jaar kunnen ze
deelnemen. „Maar we zoeken wel
getalenteerde kinderen met een
goede motivatie," aldus Leo Koster.
Ze zullen het moeten kunnen op-
brengen twee keer een uur per
week aanwezig te zijn."

kunst

Humor
DOOR JOS FRUSCH

'Leuke boeken zijn een tractatie.
Helaas zijn echt leuke boeken
schaars. Het gebeurt mijzelf niet
vaak dat een schrijver mij een
bulderlach ontlokt.'
Vertel mij wat, dacht ik bij het
lezen van deze persoonlijke ont-
boezeming, mij toegezonden door
een medewerker van Aramith
Uitgevers. Ook na - vluchtige -lezingvan het aangeprezen boek-
werk 'Knap Stom, over nitwits
en allesweters' bleef deze consta-
tering kaarsrecht overeind
staan.
Met het Heerlijk Avondje in het
verschiet, zijn er de laatste we-
ken tal van boekwerkjes op de
markt verschenen, die pretende-
ren de lachspieren eens lekker los
te maken. Of die het volgens de
uitgevers omwille van hun ver-
rassende en soms zelfs intieme
inhoud waard zijn, een plaatsje
te krijgen in de zak van Zwarte-
piet. Nou, mooi niet dus. Als er al
gelachen kan worden, dan hoog-
uit als een boer met kiespijn.
Zo kwam mij deze week het boek-
je 'Het beste uit Penthouse' onder
ogen, geschreven door ene Gi-
deon van Aartsen (What's in a
name?). Een verschrikkelijk me-
lig boek vol zogenaamde
'schaamteloze interviews. Om te
huilen, en ik mag hopen dat het
merendeel van de mensheid er zo
over denkt. Ik kan me tenminste
niet voorstellen dat iemand staat
te springen om - bij voorbeeld -
te lezen datLinda de Mol zich op
haar zestiende niet door zo maar
iemand van haar 'gulden vlies'
heeft laten beroven.
Of het boek over beren dat bij
Novella is verschenen nu zon be-
regoed boek is, waag ik eveneens
te betwijfelen. Al kunt u er onder
andere wel in lezen waarom de
beer een kort staartje heeft. En
andere 'interessante' zaken; leuk
h00r...
Nu weet ik ook wel dat over
smaak niet te twisten valt en dat
er best lezers zullen zijn die 'Gul-
zig en ongeduldig - vijftig vro-
lijke meningsverschillen' van
Paul Jacobs inderdaad een bij-
zonder amusant praatboek vin-
den.
Om te voorkomen dat iemand
zou denken dat ik geen gevoel
voor humor heb, zal ik u enkele
boekjes noemen die ik wel met
een gulle lach heb gelezen. En die
getuigen van originaliteit en een
frisse, badinerendekijk op het le-
ven. Zon boekje is 'Hallo, ik ben
er even niet...' van Ferdinand
Rusch (F. Rusch dus - toeval
hoor!) en Arthur Vierboom, dat
de ondertitel 'Eigenzinnige
handleiding voor het antwoord-
apparaat' heeft meegekregen.
Een uiterst humoristische hand-
leiding over de vele mogelijkhe-
den van dit nieuwe fenomeen.
Wat dacht u van deze informatie
op de telefoonbeantwoorder van
de huisarts: 'De dokter is op dit
moment niet aanwezig. Kleedt u
zich alvast helemaal uit en zucht
u maar eens diep na de piep.
Licht de klacht kort toe. Voor
dringende gevallen kunt u mor-
genvroeg terugbellen. Piep.'
Een ander heel aardig boekje is
"Wie is u?'van Rob Benjamins en
Jan Peter van Doorn. Van Yup-
pies heeft u natuurlijk al ge-
hoord, maar WOPPER's (Wippen
Ontbijten Pleiten) zullen toch al
wat minder bekend in uw oren
klinken. Toch schijnen ze voor te
komen, evenals TAGHO's (TAme-
lijk Gewone HOllanders), MlF's
(Milieu Freaks), GETZI's (Ge-
dwongen Eenzame Thuisblijvers
Zonder Inkomen), DINKl's (Dou-
blé lncome No Kids), BUT's (Bij-
klussende Uitkerings Trekkers),
BAV's (Bewust Alleenstaande'
Vrouwen), Alimentatos, ASO's en
Ballen. U kunt precies lezen aan
welke voorwaarden u moet vol-
doen om onder deze - en nog vele
andere - opmerkelijke typen te
vallen. Valt er toch nog iets te la-
chen.

Harrie Spronken, initiatiefnemer van Koorschool Westelijke Mijnstreek:

'Deze kinderen moeten de ideale
koorzangers van morgen worden'

GELEEN - Met een auditie in
de muziekschool van Geleen
is gisteren deKoorschool Wes-
telijke Mijnstreek officieel van
start gegaan. Tien zangertjes
in de leeftijd van 5 tot en met
12 jaar hebben op de eerste
publicaties gereageerd. Begin
volgend jaar hoopt pedagoog
en dirigent Harrie Spronken,
de initiatiefnemer van het pro-
jekt, minimaal twintig zangers
te hebben geselecteerd.

Het is Harrie Spronken, dirigent
van onder meer het succesvolle
jeugdkoor Cantarella in Neerbeek,
al lang een doorn in het oog dat kin-
derzang in onze provincie niet se-
rieus wordt genomen. Via de koor-
school hoopt hij een positieve
stimulans te geven aan de kinder-
koorzang in heel Limburg. Want de
Koorschool Westelijke Mijnstreek is
bedoeld voor de hele provincie,
wenst ook directeurLeo Koster van
de Geleense Muziekschool, be-
stuurslid van de inmiddels opge-
richte stichting, te benadrukken.

„Je moet ergens beginnen," aldus
Koster, „maar die geografische be-
perking in de naam betekent niet
dat we kinderen uit andere delen
van de provincie niet toelaten. We
gaan binnenkort een promotiecam-
pagne beginnen op scholen en zul-
len daar ook Heerlen en Maastricht
bij betrekken."

Harrie Spronken wil in zijn koor-
school op de eerste plaats een koor
van hoog niveau vormen met geta-
lenteerde zangertjes. Hoewel hij het
niet met zoveel woorden zegt, moet
het koor een voorbeeldfunctie gaan
vervullen. Maar de gedachte dat be-
staande koren zouden gaan denken,
dat hfj hun beste zangertjes wil af-
pikken, heeft hem voorzichtig ge-
maakt. Leiddraad vormt de befaam-
deKodaly-methode, die in Hongari-
jevoor zon opmerkelijke resultaten
zorgt. „Wij hebben hetzelfde
ideaal," vertelt Spronken, „maar
wel vertaald naar de Nederlandse
leefsituatie." Dat ideaal is het peda-
gogisch streven kinderen die je tot
zingen brengt ook tot andere - ede-
le - gedachten te bewegen. Dat er
op de basisscholen veel te weinig
aan zang wordt gedaan - „Het is
hopeloos, er wordt te weinig en veel
te laag gezongen" - is mede een ar-
gument deze koorschool voor kin-
deren op te starten.
Spronken is ervan overtuigd dat de
koorschool bevruchtend zal werken
op de hele koorzang in Limburg.
„Hoe jonger je met de opleiding be-
gint, des te beter. Jekunt de zanger-
tjes dan optimaal vormen en ont-
wikkelen. Dat zal na verloop van

jaren positieve gevolgen hebben
voor de Limburgse koren die met
een enorme vergrijzing te maken
hebben. De kinderen die aan de

-koorschool deelnemen, moeten de
ideale koorleden van morgen wor-
den."

" Harry Spronken tijdens de eerste auditie van deKoorschool Westelijke Mijnstreek.
Foto: PETER ROOZEN

Bruins boos op plannen
van het Brabants Orkest
HEERLEN - Directeur Fons
Bruins van de Heerlense Stads-
schouwburg is er niet gelukkig mee
dat directeur H. van Werkhoven van
Het Brabants Orkest niet van plan
is in de toekomst te spelen in de
Heerlense Stadsschouwburg. De
HBO-directeur maakte dinsdag in
Den Haag de plannen bekend van
drieregionale orkesten (Gelders Or-
kest, Noord Nederlands Orkest en
HBO) als alternatief op de bezuini-
gingen van minister D'Ancona. Hij
noemde Maastricht en Venlo wel,
maar Heerlen niet geschikt voor het
uitvoeren van een volledig orkestre-
pertoire. Dat zou betekenen dat
HBO, dat in de optiek van de ge-
noemde orkesten de symfonische
taak in het zuiden van ons land
moet gaan vervullen, voorbij gaat
aan de A-status van de Heerlense
Stadsschouwburg.

En dat stuit tegen deborstvan Fons
Bruins, die de symfonische muziek
als een belangrijk onderdeel van

een volwaardig theateraanbod be-
schouwt. „Ik heb Van Werkhoven
om een toelichting gevraagd," aldus
een boze schouwburgdirecteur. „Hij
vertelde dat het maar om plannen
gaat en dat hij de minister heeft wil-
len duidelijk maken dat er ook bui-
ten de Randstad geschikte accom-
modaties zijn. Maar hij/heeft mij
niet kunnen overtuigen. 'Heerlen
heeft toch geen concertz aal', vertel-
de hij. En Maastricht en Venlo dan,
heb ik hem gevraagd."

Bruins geeft wel toe dat de akoes-
tiek in zijn theater niet optimaal is
en dat dat gegeven voor een orkest
een belangrijk argument kan zijn:
„Maar het is niet alléén belangrijk.
Ook de publieke belangstelling, het
budget en de functie die je als thea-
ter wilt vervullen, spelen een rol.
Als A-theater hebben we rechten en
plichten. In de tweede fase van ons
renovatieplan heeft het verbeteren
van de akoestische omstandighe-
den dan ook alle prioriteit."

verder in
HOENSBROEK - In de groene
kamer van het Slotgebouw in
Kasteel Hoensbroek wordt van-
avond om 20.15 uur een concert
gegeven door het Limburgs Sa-
xofoontrio.

MAASTRICHT - Het meren-
que-orkest Huracan concerteert
vanavond in de Stedelijke Mu-
ziekschool, St.-Maartenspoort 2.
Aanvang 20 uur.

Op het Intropodium,
St.-Maartenspoort 2 speelt het
Basho-Ensemble zondag vanaf
15.30 uur.

In de Dominikanerkerk zal
woensdag 4 december een con-
cert gegeven worden door har-
monie T.O.G. Weiten.

LIMBRICHT - Remy Syriër
geeft zondag een orgel- en clave-

cimbelconcert in het Salvius-
kerkje in Limbricht. Aanvang 16
uur.

SITTARD - In het Sirkeltheater
aan de Putstraat 22 in Sittard
spelen vanavond en morgen om
20 uur, elf jongeren het spel
'Liefde in Beweging.

BRUNSSUM - In het ontmoe-
tingscentrum dr Brikke Oave in
Brunssum geeft harmonie-
orkest 'Concordia Treebeek'
Brunssum komende zondag een
concert. Aanvang 20 uur.

ELSLOO - In het kader van het
Toernooi der Lage Landen
speelt de Maastrichtse toneel-
groep M '46 komende zaterdag
'De Gijzelaar' van Brendan Be-
han in het Maaslandcentrum in
Elsloo. Aanvang 20 uur.

Tintelfrisse
kerst-cd van

Jubilate
Lanaken

DOORJOSFRUSCH

HEERLEN - Het Gemengd Zang-
koor Jubilate uit Lanaken heeft een
alleraardigste kerst-cd op de markt
gebracht. Niet alleen maar 'Herder-
tjes', 'Stille Nacht' en meer van die
kersttoppers, maar een verrassende
combinatie van bekende en minder
bekende, oude en nieuwe kerst-
liederen in het Latijn en de moder-
ne talen. In de meeste gevallen
heeft dirigent Ludo Claessens door
zijn arrangementen gezorgd voor
een 'modern jasje', wat deze cd een
tintelfrisse uitstraling geeft. Zelfs
'Jinglebells', 'O Tannenbaum' en 'O
du Fröhliche' krijgen daardoor
weer nieuw bloed.

Ludo Claessens, de nieuwe dirigent
van de Camera Musica Mosana in
Maastricht en het Kerkraads Sym-
fonie Orkest, heeft voor zijn 'Kerst-
nacht, die schone' niet alleen de
beschikking over een goed klin-
kend koor, maar ook over enkele
solisten van eigen bodem, die deze
cd uittillen boven de middelmaat:
mezzo-sopraan Dominique Colé-
mont, tenor Rik Fabry, het (Bel-
gisch) Limburgs Trompetkwartet,
pianist Paul Steegmans en het met
blazers aangevuld Consortium per
Archi van het Lemmensinstituut uit
Leuven, dat stijlvol begeleidt.

Zij allen zorgen voor een gevar»
de presentatie van de 22 kertltf
ren, goed voor vijfkwartier luis'
plezier. Als er al iets op deze cdv'
aan te merken, dan is het dat'
koor soms wel erg galmend is op
nomen. En de begeleiding van'
prachtige middeleeuwse kers»1
'Lully, lulla, thou little child' - I*
indringend gezongen door Domj,
que Colémont - had ik persoon-
liever doorclavecimbel begeleid!
hoord in plaats van door de wol"
vleugel.
Zondag 8 december heeft in
Sint-Ursulakerk in Lanaken j
promotieconcert plaats, waaropi

kerstliederen van de cd te h°j
zijn. Aanvang 15.00 uur. Wie in'
bezit wil komen van 'Kerstna''
die schone' kan contact opnerf'
met mevrouw M. Steijns, voorzi'
van Jubilate, St. Theresiaplein 1'
Maastricht en bij de VVV M»
tricht. De cd kost 500 België
franken.

" De cover van 'Kerstnat
die schone' van Jubüate Lö'
ken.

puzzel van dedag

Horizontaal: 2. vrucht; 5. werktuig; 8. hel-
dendicht; 10. getand wiel; 11. opening;
12. gebak; 13. papegaai; 15. in één klap;
17. biersoort; 20. hond; 22. vleessoort;
25. Ver. Staten van Amerika; 26. hoofd-
deksel; 27. vuur; 28. huid; 29. kleur; 30.
vogeltje; 32. ruwe steenmassa; 33. klein
vertrek; 34. aanlegplaats; 35. eenheid van
electr. weerstand; 36. vordering; 37. vlij-
tig; 40. ogenblik; 43. sober; 45. sluis; 48.
jong dier; 51. rivier in Duitsland; 52. be-
hoeftig; 53. land omgeven door water; 54.
gekheid; 55. grond om boerderij; 56. hori-
zon.

Verticaal: 1. overschot; 2. naad; 3. N«f,
landse rivier; 4. familielid; 5. beroepj
vergeefs; 7. schildersgerei; 9. huis»'
10. geheel van leger en vloot; 14. vier"*;
dig zoogdier; 16. klant; 18. Indon. orK*
19. antwoord; 21. van lijnen voorzien;^
fijn-verrukkelijk; 24. deelgenoot; 28- 'meling; 31. degene aan wiens order
wissel gesteld is; 38. kanaal; 39. Geb"?
been; 41. vouw; 42. vreemde munt; j
roofvogel; 46. levenslucht; 47. zin, |ü

49. venijn; 50. smalle plank.

receptdoor huub meijer

Oosterse slavinken
Met een paar handgrepen zijn gewo-
ne slavinken om te toveren tot een
meer exotische schotel. Serveer bij
deze stoofschotel bijvoorbeeld mie
ofrijst.
Benodigdheden voor 4 personen: 4
slavinken, 40 g boter, 1 winterwor-
tel, 1 grote prei, V2bouillonblokje, 2
dl water, 100 g taugé, 3-4 el ketjap, 1
tl sambal.

Verhit boter en bak slavinken in
ongeveer 5 minuten rondom bruin.
Schil winterwortel met een dun-
schiller, snijd de wortel eerst in
stukken en vervolgens in reepjes of
staafjes.
Maak prei schoon en snijd ook deze
in repen.

Voeg de reepjes groente aan de pan
toe, schep alles dooreen en voeg het
verkruimelde bouillonblokje en het
water toe.
Breng het geheel aan dekook, draai
warmtebron laag en stoof het vlees
en de groente ongeveer 15 minuten.
Was ondertussen de taugé en laat
goed uitlekken. Voeg daarna tege-
lijk met ketjap aan de rest toe en
laat dit in 1-2 minuten goed door-
warmen.
Breng op smaak met wat extra sam-
bal.
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Oplossing van gisteren

(ADVERTENTIE)

NU 5,- KORTING OP
3 SLOGGI SLIPS

D(en 5,- korting op 2 Sloggi slips for Men)

Sloggi slips zijn gemaakt van fijn
katoen met Lycra*. Ook na eindeloos
wassen blijven ze perfect in vorm. Op
Sloggi slips (ze zijn er voor dames en
heren) krijgt u nu een bijzonder aan-
trekkelijke korting. Tot en met 311
december 1991 -,7 |
of zolang de <VOQO)X 1
voorraad strekt ?

Donderdag 28 november 1991 "2W limburgs dagblad

de tootootjes panda en de spelbreker



binnen/buitenland

Meerderheid Kamer
wil af van dienstplicht

Van onze parlementaire redactie
&EN HAAG - De meerderheid van de
*Wede Kamer verwacht dat de dienst-
plicht in ons land binnen enkele jaren zal

Nu de spanningen in de we-
Md afnemen en de kans op oorlogen klei-
Jer wordt, menen CDA en WD dat
Nederland waarschijnlijk wel toekan met
*en (kleiner) beroepsleger. Ook de PvdA
fluit afschaffing van de dienstplicht niet
tenger uit. Vandaag komt de toekomst
van de dienstplicht in de Tweede Kamer
San de orde tijdens debehandeling van de
defensiebegroting.
Het besluit tot afschaffing van de dienst-
plicht zal niet eerder dan volgend jaar

vallen. Een commissie, onder leiding van
de Drentse commissaris van de koningin,
Wim Meijer, zal over enkele maanden ad-
vies uitbrengen over de toekomst van
dienstplicht. Pas daarna zal er een besluit
over worden genomen.
PvdA-defensiespecialist Henk Vos meent
dat door de afnemende spanning in de

wereld een onevenredig beroep wordt ge-
daan op dienstplichtigen. Volgens hem
zijn beroepsmilitairen en kort-verband-
vrijwilligers wel voldoende voor een
krijgsmacht. De VVD was al voor afschaf-
fing van de dienstplicht en ook het CDA
voelt er veel voor.
CDA, WD en D66 menen dat door steeds

maar nieuwebezuinigingsvoorstellen gro-
te onrust binnen de krijgsmacht ontstaat.
„Dat werkt sterk demotiverend," aldus
CDA-woordvoerder Hans Hillen. Hij wil
dan ook voorlopig geen nieuwe bezuini-
gingen meer.
Daarbij dreigt overigens een conflict met
coalitiepartner PvdA. Deze partij ziet nog
wel mogelijkheden voor nieuwe bezuini-
gingen.PvdA'er Vos kiest voor een kleine
flexibele krijgsmacht met als kern de in
de Defensienota voorgestelde luchtmo-
biele brigade. Vos denkt dat op termijn de
in Duitsland gelegerde brigades kunnen
worden opgeheven. De besparingen die
een dergelijke operatie oplevert wil Vos
gebruiken voor een verhoging van de
hulp aan Oost-Europa.

Minister doet beroep op vakbonden en werkgevers eisen te matigen

Kok bezorgd over inflatie
Van onze parlementaire redactie

HAAG - Het gaat deverkeerde kant op met de inflatie,
'prijsstijging in ons land is al zodanig hoog dat wij boven
[EG-gemiddelde zijn uitgekomen. „Dat is geen goede ont-

Alle hens zijn aan dek nodig om dat proces af te
"talen," aldus minister Kok (Financiën) gisteren in de Eer-zamer. De bewindsman zei de ontwikkeling 'zeer ernstig'
lemen.
d^rkende dat een deel van deI »? Wor<it veroorzaakt door ho-

rtie , tarieven en heffingen die de
l'^id Zelf doorvoert. Dat ge-
.°P basis van deTussenbalans.
X doemde het, bij een bezuini-
(tk^Pakket van 17 miljard gulden,
T>rK 'overmiJdelijk' dat lasten
H burgers en bedrijven stijgen.

K! Mogelijkheden om de prijsstij-
fK> teBen te gaan zei Kok een
:C^P te willen doen op het gezon-

Verstand van vakbonden en
\ In de cao-onderhande-jLs*l zal genoegen genomen moe-
KJ'orden met koopkrachtbehoud.
\ k laast is het nodig dat investe-

'■ sPn in de economie voorrang
J>en boven uitgaven die de con-

f o|.^ üe aanzwengelen.
6af verder aan dat het nodig is

t(( jt'e sterke reputatie van ons
l" internationaal gezien, te be-

en. Het gaat dan om een solide
ijj ?üngsbeleid, het terugdringen
'On financierinëstekort en een
th etair beleid waardoor de gul-nsterk blijft.
.l bewindsman gaf aan dat het
l(j

aPpen van de inflatiecorrectie
/*belastingen voor 1992 een een-

malige operatie zal zyn. CDA-sena-
tor Boorsma gaf hierop te kennen
dat zijn fractie dat plan, ondanks
kritiek daarop, zal steunen. Tot nu
toe was die steun nog twijfelachtig.
Met de VVD mee leek daardoor een
meerderheid in de Senaat aan te
koersen op een conflict met het ka-
binet.
Boorsma's pleidooi om in 1993 de
btw te verlagen nam Kok niet over.
Hij gaf aan dat daarvoor de finan-
ciële ruimte ontbreekt. Ook wordt
de noodzaak minder nu onze groot-
ste handelspartner, Duitsland, de
btw moet optrekken naar 15 pro-
cent op basis van EG-voorschriften,
en mogelijk nog veel hoger gezien
de financiële problemen in dat land.

Voor dit jaar voorspelde Kok een
economische groei van 2,25 pro-
cent, precies volgens verwachting.
Komend jaar zakt die groei naar 1
procent. Ook dat was al voorzien.
Wel voorspeldeKok dit jaareen for-
se belastingmeevaller, niet alleen
doordat bedrijven sneller belasting
betalen maar ook omdat burgers
meer loon- en inkomstenbelasting
betalen.

Pronkeist garantie
bij besteding hulp
Vj^nonze parlementaire redactie
W '% **AAG _ MinisterPronk (Ont-
f j^ingssamenwerking) wil van-
twa92 de garantie dat ontwikke-lenden de besteding van
o^landse hulpgelden serieus
S)roleren* "WÜ gaaner niet lanser
feniks vanuit dat de regering
Whet ontvangende land wel na-

Waar 't geld blijft. Wij eisen
tyJ, 1992. een verklaring van de
ik fcken regering, zwart-op-wit,"
litt s Pronk. De bewindsman zei
O-Idens het slotdebat over zijn

°hng voor 1992.
L
Üe^, noemde zijn plan 'volstrekt
Vd "Dit is nooit eerder ëe~tjjj,, " Vroeger zeiden we tegen el-
*l Bftl geld is weggegeven. Het is
fyjS'ft. Maar het is niet allemaal zo
!Ve|fsprekend meer." Landen die
kl)(w Schriftelijke garantie willen of

etl geven, krijgen geld meer.

D en D66 vinden dat Neder-
«H e accountants ter plekke moe-'
W^ntroleren of de hulpgelden

cht komen- Ook het CDA
%i PvdA pleitten daarbegin deze
v nog voor. Maar Pronk vindt

controle door Nederlandse deskun-
digen 'koloniaal' en 'totaal ondenk-
baar. De regeringsfracties légden
zich gisteren bij deze visie neer.

In een recent onderzoeksrapport
noemt de Algemene Rekenkamerde controle op de besteding van dehulp volstrekt ontoereikend. Het
vermoeden dat Nederlands ontwik-kelingsgelden als smeergeld wór-
den gebruikt, is catastrofaal voor de
toch al afnemende belangstelling
voor ontwikkelingssamenwerking
in ons land, zo vreest de TweedeKamer.

Pronk houdt vast aan zijn plan omvan allenieuwe hulpplannenvoorafna te gaan of 2e geen negatief effecthebben op onder meer de positie
van de vrouw en het milieu. CDA,
WD en D66 zijn bang voor een
overmaat aan bureaucratie. Pronk
erkende dat de weg die leidt totgoed- of afkeuring van hulppro-
gramma's hierdoor opnieuw wordt
verlengd.

Met de WD is Pronk van meningdat er teveel missies naar de derdewereld afreizen.

Simons: extra bijdrage
particulier verzekerden

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Particulier verzeker-
den in de gezondheidszorg zullen
komend jaar verplicht 140 gulden
extra op tafel moeten leggen om be-
jaarden in het ziekenfonds finan-
cieel te ontzien.

Dit blijkt uit een brief die staatsse-
cretaris Simons (Volksgezondheid)
gisteren aan de Kamer heeft gezon-
den. Het betreft een uitvloeisel van
de stelselherziening gezondheids-

zorg.
Dit jaar betalen particulier verze-
kerden in de gezondheidszorg een
wettelijke bijdrage, bovenop hun
normale premie, van 315,60 gulden.
De opbrengst van die bijdragen
worden gebruikt om de premies
voor bejaarden in het ziekenfonds
laag te houden.

Simons laat nu weten dat de wette-
lijke bijdrage komend jaar omhoog
gaat naar 454,80 gulden. Het gunsti-
ge effect van de stelselherziening

zoals die op 1 januari aanstaande
wordt doorgevoerd, zal pas in 1993
worden verrekend in de bijdrage.

In zijn brief laat de bewindsman te-
vens weten dat de kinderbijslag
voor het eerste en tweede kind in
1992 met zeventien gulden extra
omhoog gaat. Voor het derde en
volgende kinderen stijgt de kinder-
bijslag met 42 gulden extra. Deze
bedragen komen bovenop een al
eerder aangekondigde verhoging
van de kinderbijslagbedragen.

Major gaat uit van
EG-erkenning van
Kroatië en Slovenië
BELGRADO/ROME - De Britse
premier John Mjijor zei tijdens zijn
bezoek aan Rome dat de Europese
Gemeenschap op weg is de beide
republieken te erkennen. Hij gaf
echter niet aan wanneer dat zou
moeten gebeuren.
„Wat we moeten overwegen is of er-
kenning de taak om de vrede te
herstellen, zal bemoeilijken of juist
een bijdrage zal leveren om de vre-
de te vestigen," aldusMajor namens
de EG. „Tot dusverre is onze me-
ning, dat van de Twaalf, dat we
Kroatië en Slovenië nu niet moeten
erkennen, omdat dit de vooruitzich-
ten op vrede moeilijker zouden
maken. Maar te zijner tijd zullen er
veranderingen plaatsvinden en dan
zullen we ongetwijfeld overgaan tot
erkenning," aldus Major.
Bonn ging gisteren een stap verder.
Bondskanselier Helmut Kohl zei
dat Duitsland Kroatië en Slovenië
nog voor de kerstdagen diploma-
tiek zullen erkennen. Kohl voegde
hieraan toe dat Bonn zelfs tot die
stap zal overgaan als een deel van
de EG-lidstaten van erkenning zou

afzien. Kohl onderstreepte dat een-
stemmigheid onder de EG-leden
niet nodig is en dat erkenning niet
op de lange baan mag worden ge-
schoven.
Namens Nederland zei minister
Van den Broek van Buitenlandse
Zaken als voorzitter van de EG te
hopen dat Duitsland blijft vasthou-
den aan de opvatting dat het uiter-
ste moet worden gedaan om een
gemeenschappelijke opstelling te
behouden.
Volgens de secretaris-generaal van
de Verenigde Naties, Perez de Cuel-
lar, zou een eventuele VN-macht
voor Joegoslavië 10.000 manschap-
pen moeten omvatten. Hij zei te
verwachten dat de vijf permanente
leden van de Veiligheidsraad bin-
nen een week zullen beslissen over
het sturen van een vredesmacht.

VN-bemiddelaar Cyrus Vance is
momenteel in Joegoslavië. Eind de-
ze week stelt hij voor de Veilig-
heidsyaad een rapport op over de
situatie in Joegoslavië.

Azerbeidjan moet
besluit inlijving

enclave intrekken
MOSKOU - Azerbeidjan moet het
dinsdag genomen besluit om de
omstreden enclave Nagorno-Kara-
bach in te lijven weer intrekken.
Ook Armenië dient zich te onthou-
den van aanspraken op dit gebied.

Dat verordonneerde gisteren de
Staatsraad van de Sovjetunie, het
collectieve leiderschap van het
land.. Met deze uitspraak proberen
Sovjet-president Gorbatjsov en de
zeven Sovj et-republieken die verte-
genwoordigers naar het spoedberad
van gisteren stuurden, een directe
oorlog tussen derepublieken Arme-
nië en Azerbeidjan te voorkomen.
De spanningen tussen beide repu-
blieken zijn hoog opgelopen nadat
Azerbeidjan de verantwoordelijk-
heid voor een helikopterongeluk in
Karabach bij de Armenië legde.

Senaat bespreekt
eigen politieke
bevoegdheden

DEN HAAG - Er is geen onder-
scheid te maken tussen een inhou-
delijke toetsing van wetsvoorstellen
en een politieke beoordeling daar-
van. Het zoeken naar een grens tus-
sen beide kan dan ook niet omdat
die grens er niet is. Alle wetsvoor-
stellen zijn immers doortrokken
van politieke keuzen. Deze mening
verkondigde de CDA-fractieleider
in de Eerste Kamer, Kaland, giste-
ren tijdens de algemene politieke
beschouwingen.

Hij keerde zich daarmee tegen een
voorstel van RPF-senator Schuur-
man, gesteund door PvdA, D66 en
Groen Links om een formeel onder-
zoek in te stellen naar de grenzen
van de politieke bevoegdheden van
de Eerste Kamer. Door Kalnds ver-
zet besloot de Senaat vrijblijvend te
gaan discussieren over hun taken
en bevoegdheden.

Moordzaak
Dank zij volhardend speur-
werk heeft de politie in okto-
ber een 49-jarige inwoner
van Assen kunnen aanhou-
den, die gisteren heeft be-
kend Jessica Laven en twee
andere kinderen te hebben
vermoord. Bij het onderzoek
naar deze gruwelijke moor-
den heeft de politie dank-
baar gebruik gemaakt van

tips, die onder meer via het AVRO-tv-programma 'Opsporing ver-
zocht' en oproepen in dagbladen bij Justitie terechtkwamen. Het
belang van een dergelijke samenwerking tussen dè diverse media
en Justitie is daarmee weer eens aangetoond.
Hoewel de politie terecht veel lof krijgt toegezwaaid, zit er toch een
inktzwarte schaduwzijde aan deze zaak. Immers, de verdachte is
zes jaar in de Van Mesdagkliniek in Groningen verpleegd, wegens
ontucht met een aantal minderjarige kinderen. Hoewel de directie
van de kliniek erop aandrong de man vast te houden, werd hij op
last van de rechter uit de kliniek ontslagen. Dat had natuurlijk nooit
mogen gebeuren.
Het betreft hierechter helaas niet de eerste keer dat de rechterlijke
macht faalt waar het vrijlating van ter beschikking gestelden van
de regering betreft. Eén op de elf ex-tbs'ers blijkt zelfs binnen het
jaar terug te keren in een penitentiare inrichting voor een zelfde
soort behandeling. En hoe vaak gebeurt het niet dat tbs'ers, tijdens
bij voorbeeld een proefverlof, ernstige delicten plegen? Waarom
worden dergelijke delinquenten niet beter begeleid en/of in de
gaten gehouden, ook als ze zijn vrijgelaten? Wat zijn de normen
die voor vrijlating worden gehanteerd en wie geeft daar zijn oor-
deel over en goedkeuring aan? Akkoord, de inrichtingen beweren
dat de overweging om iemand vrij te laten uiterst zorgvuldig wordt
gemaakt, maar bij twijfel zouden de deskundigen toch wat vaker
'nee' moeten zeggen.

De rechter, op wiens last de van drie moorden verdachte Assenaar
op vrije voeten werd gesteld, tegen het advies van twee behande-
lende psychiaters èn de officier van justitie in, valt heel wat te ver-
wijten. Zoals de Zwolse officier van justitie D. Veurink gisteren
stelde: de moord op de drie kinderen had gemakkelijk kunnen
worden voorkomen, wanneer de rechter de adviezen niet naast
zich neer had gelegd. P.S.

punt uit
Versterking

Er worden 500 tot 600 Britse
militairen extra ingezet in
Noord-lerland om het hoofd te
bieden aan een recente golfvan
geweld en terrorisme. Het ba-
taljon versterkingen brengt het
totaal aantal Britse militairen
gelegerd in Noord-lerland op
ruim 11.000. Het leger mobili-
seerde 12 dagen geleden 1.400
parttime soldaten van het Ul-
ster Defense Regiment voor
full-time dienst. De maatregel
werd genomen nadat in een
tijdsbestek van 24 uur zeven
mensen bij aanslagen om het
leven waren gekomen.

Wijnvlekken
Met een speciaal hiervoor ont-
wikkelde laser kunnen jonge
kinderen met wijnvlekken uit-
stekend worden behandeld
zonder dat er ontsierende litte-
kens optreden. Het Lasercen-
trum van het Academisch
Medisch Centrum (AMC) in
Amsterdam wil deze behande-
ling nu ook gaan doen vlak na
de geboorte, omdat dit naar
verwachting de beste resulta-
ten zal opleveren. Een wijnvlek
is een rode plek op de huid,
meestal in het gezicht. Ze is al
bij de geboorte aanwezig en
gaat nooit meer weg. Ongeveer
vijf op de duizend mensen heb-
ben een wijnvlek.

Handelsoorlog
De VS hebben de handelsbe-
sprekingen met China over
bescherming van patenten,
handelsmerken en intellectueel
eigendom wegens uitblijvende
resultaten afgebroken. Daar-
door dreigt een handelsoorlog
uit te breken tussen beide lan-
den, die kan leiden tot* hogere
tarieven in de VS op import uit
China. De Amerikaanse rege-
ring zal binnenkort een lijst
bekendmaken met waren uit
China waarvoor de importtarie-
ven over een maand zullen
worden opgetrokken.

KGB
De Russische president Boris
Jeltsin heeft dinsdag een de-
creet getekend waardoor de
KGB wordt vervangen door
het Bureau voor Staatsveilig-
heid. Het nieuwe agentschap
wordt verantwoordelijk voor
inlichtingen en contraspionage
en voor de bestrijding van ge-
organiseerde misdaad, corrup-
tie en terrorisme op het grond-
gebied van de Russische Fede-
ratie.

Damhert
De Vereniging tot Behoud van
het Veluws Hert is bang dat het
damhert op termijn van de Ve-
luwe zal verdwijnen. Dat zal
volgens de vereniging het ge-
volg zijn van het voornemen
van staatssecretaris J. Gabor
van Natuurbeheer om het dam-
hert uit de Jachtwet te schrap-
pen. Het ministerie is, op ad-
vies van de Natuurbescher-
mingsraad, van mening dat het
damhert een exotisch dier in
Nederland is. Daarom zou de
populatie zich niet verder mo-
gen uitbreiden en zelfs op ter-
mijn moeten verdwijnen. In de
nieuwe wet wordt voorgesteld
damherten die zich buiten
afrasteringen bevinden af te
schieten.
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Kerst in Rio

" Straatkinderen in Rio de Janeiro improviseren kerstfeest in een straat in
de binnenstad van de Braziliaanse stad. De Braziliaanse regering krijgt forse
kritiek omdat zij er niet in slaagt de sterfte onder de straatkinderen terug te
dringen.
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Drugstoerisme
A-16 moeilijk
te bestrijden

Van de redactie binnenland
ROTTERDAM - Vrijwel elke
avond parkeren ze achter het
Esso-benzinestation. Soms
om in de , auto hun portie
drugs te gebruiken, andere
keren om uit te stappen en
het toilet voor een tijdje be-
zet te houden. „Ze prikken
wel eens mis", zegt de benzi-
nepomphouder langs de
A-16, „en dan zit het bloed
tot aan het plafond. Of is het
toilet weer eens verstopt, om-
dat ze lepels en drugsspuiten
hebben doorgetrokken".
De terugweg, ofwel de route Rot-
terdam-Antwerpen, is 's avonds
laat het domein van de drugstoe-
risten. Een paar uur eerder heb-
ben ze - al dan niet onder begelei-
ding van een gids - hun weg naar
een Rotterdams drugspand weten
te vinden, en zoeken vervolgens
de eerste de beste parkeerplaats
na de Van Brienenoordbruggen
op om wat geestverrijkende mid-
delen in de bloedsomloop te bren-
gen.

Tot ergenis en angst van de men-
sen in het benzinestation, die
soms ten einde raad rond een uur
of elf het licht maar uitdoen, als
zich weer een trits Belgische ge-
bruikers aandient. De pomphou-
der: „Alhoewel het wat het ingrij-
pen van de politie betreft al een
stuk beter is geworden. Als we
bellen, komen ze meestal vrij
snel".
De Zwijndrechtse politie bijvoor-
beeld, die op de parkeerterreinen
langs de Al6regelmatig drugsver-
slaafden arresteert. Wat overigens
weer een hoos aan werk met zich
meebrengt, omdat de veelal bui-
tenlands sprekende verdachten
met behulp van een tolk in hun ei-
gen taal moeten worden gehoord.
Het resultaat is negen van de tien
keer hetzelfde: na verhoor is het
hoogstens een nachtje 'overblij-
ven', om de verdachte vervolgens
de grens over te zetten. Met het ri-
sico dat diezelfde 'drugstoerist'
een weekje later wéér op de stoep
staat.

'Doorrijders'
Volgens de Esso-pomphouder zrjn
het vooral Belgische en Franse

jongeren die zich achter het
benzinestation aandienen. Meisjes
van een jaar of zestien, zeventien
en 'knullen' van rond de twintig
jaar. Potentiële 'doorrijders' ook,
zoals de pomphouder het noemt,
mensen die tanken en zonder te
betalen wegscheuren.
„Een tijdje geleden zei een klant

dat er herrie klonk uit één van de
toiletten. We zijn even gaan kij-
ken. Er kwam een jongen naar
buiten die naar zn auto strompel-
de, de deur opentrok en er een
soort cassette uithaalde. Met le-
pels erin. Of ik die spullen wilde
kopen. Dat aanbod heb ik uiter-
aard afgeslagen".
Een eindje verderop kampt het
Smits-wegrestaurant Hendrik-
Ido-Ambacht met dezelfde pro-
blemen. Buitenlandse junks die
van donkereplekjes bij de ingang,
de toiletten en de 'loopbrug' over
de rijksweg gebruik maken om de
net opgehaalde drugs te gebrui-
ken. Reden genoeg voor de direc-
tie van het restaurant om bij de
meest favoriete donkere hoek een

'Vaak verstoppen
Junks spuiten
in een wc-roV

stukje techniek te plaatsen. Op
het moment dat iemand zich in de
richting van ditpunt begeeft, gaat
een felle lamp branden, en zit de
ongewenste gast midden in het
licht.

" Parkeerplaatsen langs
deA-16 zijn in trek bij
drugstoeristen. Hier bij
een wegrestaurant bij
Hendrik-I do-Ambacht
houden buitenlandse junks
zich op in de donkere
plekjes op de
parkeerplaats en bij de
loopbrug om denet
opgehaalde drugs te
gebruiken.

06-Lijnen
Een wezenlijke aanvulling op de
publiekscampagne is de openstel-
ling van een 06-servicelijn waar-
van WVC het nummer pas be-
kendmaakt v.ia de dagbladadver-
tenties. In een zaal van de Willem
Arntsz Hoeve in Den Dolder zul-
len twintig deskundige en on-

langs bij WVC nog eens specifiek
op dit thema bijgeschoolde vrij-
willigers deverwachte stroom van
telefonische vragen uit alle hoe-
ken van Nederland beantwoor-
den. De coördinatie van dat pro-
ject is in handen van de Stichting
De Ombudsman die ervaring
heeft met het begeleiden van der-
gelijkeprojecten. De Stoppen Met
Roken-actie werd door De Om-
budsman ondersteund, evenals de
publiekscampagne (ook wvc) over
het Geneesmiddelen Vergoedings
Systeem.

Het ministerie heeft zo zijn ver-
moedens over hoe de meest ge-
stelde vragen uit het land zullen
luiden. Een van de vragen zal zich
richten op de inkomenseffecten,
veronderstelt Van Bussel. Daar-
over is volgens hem veel verkeer-
de informatie verspreid, zoals
dinsdag nog door het Instituut
voor Budgetvoorlichting. Het in-
stituut liet weten dat het plan-
Simons tweeverdieners in 1992 in
het slechtste geval 1750 gulden
extra gaat kosten. Huishoudens
met één kostwinner zouden 1150
gulden kwijt zijn. Simons heeft
ontkend dat deze cijfers juistzijn.
Ook ten aanzien van de premie-
veranderingen op de langere ter-
mijn zullen veel vragen gesteld
worden, aldus de woordvoerder.
Over de inhoud van het huidige
AWBZ-pakket en de vergoeding
van alternatieve geneesmiddelen,
verwacht WVC eveneens veel tele-
fonische vragen. „En natuurlijk
zullen velen zich afvragen: moet

ik zelf iets ondernemen? Het ant-
woord is nee. Maar wat mensen
wel moeten doen is de mening
vragen van de verzekeraar. Of be-
ter nog: dieafwachten".

Citroenen
Assistent-bedrijfsleider B. Baan-
ders: „Soms verwijderen we de
junkszelf, andere keren bellen we
depolitie. Echt voorkomen kun je
dit niet. Het personeel weet ervan.
De verslaafden komen tenslotte
regelmatig bietsen om citroenen.
Waarom? Ik denk om de wond
schoon te maken of zo".
In opdracht van de politie houdt
Baanders inmiddels een soort sco-
ringslijst bij, waarop hij het aantal
betrapte junks plus de aangetrof-
fen spuiten en naalden én de tijd-
stippen van bezoek noteert. Wat
er echter allemaal op de parkeer-
plaats bij het restaurant gaande is,
onttrekt zich door een dichte be-
planting aan zijn gezichtsveld.
Wél is hem duidelijk dat porties
heroïne en cocaïne hier vai. eige-

naar wisselen of het spul wordt
gebruikt.
Adjudant H. Bisschop, groepcom-
mandant van de Rijkspolitie in
Hendrik-Ido-Ambacht, bevestigt
dat het met het drugstoerisme
„van kwaad tot erger" wordt. De
aanpak van de junks is volgens
hem méér dan alleen maar aan-
houden, bekeuren en wegsturen.
„Het heeft ook weinig zin om
maar op één parkeerplaats op te
treden. Wordt het hier te link, ne-
men ze gewoon de volgende par-
keerplaats. Grijp je daar in, gaan
ze weer verder, richting Moerdijk.
Je verplaatst het probleem daar-
mee slechts".

Wel ziet hij, net als de Rotterdam-
se politie, veel heil in een 'gerichte
controle' op de A-16. Geen hek-
senjacht op buitenlandse auto's,
benadrukt hij, maar wel het sa-
men met de omliggende politie-
korpsen, het openbaar ministerie,
de douane en de verkeerdienst
opstellen van een aantal criteria
waaraan een te controleren auto
moet voldoen. Bovendien kunnen
de kentekens van 'verdachte' wa-
gens worden nagetrokken bij de
Belgischerijkswacht of bieden de
kennis én de hasjhonden van de
douane uitkomst.

„Het is en blijft echter een gevaar-
lijke situatie", besluit Baanders
van het wegrestaurant, „voor het
personeel én de klanten. Vaak
verstoppen de junks hun spuiten
in een wc-rol. Voor je het weet
grijpt iemand daarin, en dan is het
prik..."

binnen/buitenland

Publiekscampagne nieuwe ziektekostenverzekering weldra van start

Plan Simons te moeilijk
voor spotje Postbus 51

Bij het ministerie van WVC inRijswijk maken de
ambtenaren zich momenteel op voor een grote

publiekscampagne rond de nieuwe
ziektekostenverzekering. De publieksvoorlichters

gaan vanafvandaag ofhooguit volgende week
dinsdag als de Eerste Kamer de politieke

beschouwingen afrondt, het offensiefopenen om
het Nederlandse volk te informeren over deze

ingrijpende wijziging in het ziektekostenstelsel.
Een publiciteitscampagne die Nederland moet

overdonderen.

DOOR JOS VAN DEN CAMP

DEN HAAG - Voor de talloze
medewerkers van de aan-
staande publiekscampagne
is het nu nog vooral een
kwestie van afwachten. De
zogenoemde 'insert', een
kleuren-brochure die in alle
radio- en televisiegidsen
wordt ingeniet, ligt in con-
cept op tafel. Als het parle-
ment binnen enkele dagen
'niet heeft gepiept' gaat de
brochure redactioneel onge-
wijzigd naar de drukker. En
die heeft wel even de tijd no-
dig, aangezien maar niet
minder dan vier miljoen
exemplaren gedrukt moeten
worden. „Tachtig procent
van de Nederlandse huisge-
zinnen heeft een televisie-
gids. Dus dat deel van de
bevolking bereiken we zon-
der veel problemen", be-
weert Gijsbert van Bussel,
één van de betrokken ambte-
naren van WVC en coördina-
tor van de voorlichtingscam-
pagne.

Ook komt er in alle landelijke
kranten een paginagrote adver-
tentie, onder - bijvoorbeeld - het
motto 'Een NieuweWet Die leder-

een Verzekert Van Zorg Op Maat.
Maar hetkan evengoed een geheel
ander thema worden om het ver-
rassingseffect dat moet uitgaan
van de campagne, niet vooraf te-
niet te doen.
De tekst van de dagbladadverten-
tie wil WVC om diezelfde reden
niet kwijt. Er zullen overigens ook
nog enkele radiospotjes worden
uitgezonden, waarin het publiek
er op gewezen wordt dat bij WVC
een brochure verkrijgbaar is. En
dan is er de zogenoemde free-
publicity: artikelen die in kranten
en tijdschriften over dit onder-
werp verschijnen.

En wat valt er tevertellen over het
onvermijdelijke Postbus 51-televi-
siespotje van de overheid?
„Dat komt er niet", onthult Van
Bussel. „Daarvoor is het plan te
ingewikkeld. Bij ons is er uitvoe-

rig over gesproken, maar het is
niet mogelijk om op televisie bin-
nen dertig seconden aan het pu-
bliek duidelijk te maken wat de
gevolgen zijn van de invoering
van de eerste fase van het plan Si-
mons. Verder heeft in de afwegin-
gen ook de tijdvan het jaareen rol
gespeeld. Het heeft voor ons geen
zin om in een periode van feestda-
gen tussen deanti-alcohol-spotjes
en het pas-op-met-vuurwerk-
filmpje te gaan zitten".

Toekomst
Tot 1 januari 1992 komt iedere
Nederlander gemiddeld elf tot
twaalf keer in aanraking met on-
derdelen van de publiekscampag-
ne, zo heeft WVC van tevoren
berekend. Als de storm over het
zogenoemde 1-1-1992-pakket, on-
der meer de overheveling van de
medicijnen naar de AWBZ, is
gaan liggen breekt voor de afde-
ling publieksvoorlichting van
WVC het moment aan om speci-
fieke doelgroepen uitvoeriger te
informeren. „Stel dat bejaarden
heel veel vragen hebben over typi-
sche ouderen-kwesties, dan zullen
we ons via de daarvoor bestemde
media op die doelgroep richten.
Meer algemeen zullen we in de ja-
ren 1992 en 1993 ingaan op het
onderwerp: 'Waarom is een stel-
selherziening nodig en wat zijn er
de voor- en nadelen van. Daarbij
wordt het produceren en uitzen-
den van Postbus-51-spotjes overi-
gens niet uitgesloten".
„Uiteindelijk moet de hele cam-
pagne leiden tot een andere hou-
ding bij het publiek, Ze moeten af
van het idee dat het ziekenfonds
een 'fact oflife' is. Een polis wordt
in de toekomst voor een deel ge-
woon marktwaar. Daaraan zal het
publiek moeten wennen. Dat kost
tijd".

Zaak Jessica
Laven van
dag tot dag

Van onze correspondenten

BLOKKER - Bijna twintig weken lang is er gedacht, i*
puzzeld, gezocht. Vanaf het moment dat Jessica Laven °J27 juli werd vermist, is Nederland de 'zaak-Jessica' nauwj
gezet blijven volgen. De vondst van het levenloze lichaatjj
van het 11-jarige meisje uit Blokker in de nacht van 31 j^
op 1 augustus, zorgde voor groot verdriet, maar nam oo
onzekerheid weg. Daarna werd keihard gewerkt om de d?j
der te vinden. Met de bekentenis van de 49-jarige M.S- *■"?
Assen, die ook erkende verantwoordelijk te zijn voor d
moord op twee Duitse jongetjes, kwam een eind aan he
onderzoek. Een dagboek.

Zaterdag 27 juli: Jessica X,aven
gaat alleen met haar fiets naar
zwembad de Wijzend in Zwaag.
Een aantal bezoekers ziet haar
die middag opverschillende mo-
menten samen met een oudere
man. De man is kalend, onge-
veer 55 jaar en hij heeft 'een
buikje. Rond acht uur 's avonds
slaan de ouders van Jessica
alarm bij de politie.

Zondag 28 juli: De recherche
zoekt met man en macht naar
aanwijzingenin de directe omge-
ving van het zwembad. Ook de
bezoekers van het bad worden
ondervraagd.

Maandag 29 juli: In de loop van
de morgen wordt een recherche-
bijstandsteam geformeerd. De
foto van Jessica en het versprei-
de signalement krijgt aandacht
van de landelijke media.

Dinsdag 30 juli: Een getuigeno-
proep over de verdwijning van
Jessica komt op televisie. Poli-
tiewoordvoerder C. Beunder be-
stempelt veel van de tachtig
nieuw binnengekomen tips als
'zeer bruikbaar.

Donderdag 1 augustus: Twee
Duitse lifters vinden 's nachts
langs de weg bij het dorpjeKlein
Ulsda in Groningen het lijk van
Jessica. De stromende regen is
een hinderlijke factor bij het
speurwerk aan de Groningse
tweebaansweg.

Vrijdag 2 augustus: Uit het sec-
tierapport dat in Hoorn arriveert;
wordt duidelijk dat Jessica is ge-
wurgd. Er blijkt niet uit dat zij
seksueel is misbruikt. Een tip
over een groene Mercedes met
Duits kenteken, lijkt een steeds
grotere rol te gaan spelen. Om-
dat het kenteken zou beginnen
met de lettercombinatieHH, wat
erop duidt dat de wagen uit
Hamburg komt, zoekt het
Hoornse onderzoeksteam con-
tact met collega's over de grens.

Woensdag 7 augustus: Op de be-
graafplaats aan de Berkhouter-
weg in Hoorn vindt 's morgens
de begrafenis van Jessica plaats.

Maandag 19 augustus: In het te-
levisieprogramma Opsporing
Verzocht worden de kijkers en-
kele vragen gesteld. Opvallend is
de oproep die aan het criminele
milieu wordt gedaan, om met
tips te komen.
Dinsdag 20 augustus: Het aantal
aanwijzingen naar aanleiding
van de uitzending van het pro-
gramma Opsporing Verzocht is
uitgegroeid tot 150. De gouden
tip, waarvoor f.25.000,- is uitge-
loofd, zit er niet brj. Het totale
aantal tips overstijgt nu de 1.200.
Dat aantal zal stijgen tot bijna
2.000.

Vrijdag 6 september: In de
nacht van vrijdag op zaterdag
wordt bij de 49-jarige M.S. uit
Assen een huiszoeking verricht.
De verdachte zelf, een vrachtwa-
genchauffeur, is op dat moment
op weg van Italië naar Neder-
land. Hij is al eerder veroordeeld
geweest in verband met ontucht-
zaken met kinderen en werd in
verband hiermeeverpleegd in de

Van Mesdagkliniek. De verdac
te vertoont gelijkenis met »
signalement. Zijn advocaat V«
klaartfdat S. een alibi heeft vo"

fde zaterdag waarop Jessica ve
dween.

Vrijdag 20 september: $%
nieuw buurtonderzoek in ZWa .*
levert weinig op. De Assenaar
nog steeds de hoofdverdachte
de zaak. De recherche is dT»
doende voldoende bewijzen
verzamelen om de man te hU
nen vastzetten.

Vrijdag 4 oktober: Om een de
nitief overzicht te krijgen v^
wat de inwoners van Zwaag e
Blokker weten over de zaak,ve.
spreidt de recherche huis a?
huis 3.200 brieven met daar»
tien gerichte vragen. H. Wee-**
tactisch coördinator van het o"
derzoek, vertelt dat er zendtijd
gereserveerd voor het Duitse t
programma 'XV ungelöst', de t*

genhanger van het Nederland*
Opsporing Verzocht. De uitz^ding staat gepland voor 8 n
vember.

Zondag 20 oktober: In z^woonplaats Assen wordt
avonds de 49-jarige M.S. aan*L
houden, bij wie eerder huisz^king werd verricht. Dereeherd 1.
verdenkt de vrachtwagenchajV
feur ervan Jessica uit het zV/e\l,
bad in Zwaag te hebben meel
nomen, en haar daarna te he
ben vermoord. Op het politief
reau in Hoorn wordt deAssena
aan een verhoor onderworp^
De raadkamer van de rechtbafl
bepaalt later dat voldoende "f
wijs tegen de man verzameld
om hem voorlopig vast te h<>
den. Zijn alibi voor de dag w?^top Jessica verdween, bW
ondeuglijk te zyn.

Vrijdag 1 november: De A*^maarse officier van justitie
Stokman maakt bekend dat °man uit Assen ook wordt ye
dacht van de moord op het jo
getje Salim Thattil (10) uit 1»*
Duitse Neustadt. Het kind ve'
dween in de zomer van 1990. Vjj,
16 augustus vorig jaarwerd
stoffelijk overschot bij Lelys^
aangetroffen. Uit onderzoek v*
onder andere een in beslag gen .
men agenda van S. blykt dat t»
in Neustadt was op de dag A"
Salim verdween. Het reehor
chebnstandsteam in Hoorn bU)
op volle toeren draaien om a3J>
vullend bewijsmateriaal te verz?
melen. De verdachte zit vast J

het huis van bewaring in Zw&K
Derechtszaak staat gepland v°°
28 januari 1992.

Dinsdag 26 november: De Assfj
naar bekent in het bijzijn va
zijn advocaat de moorden ov
Jessica Laven, Salim Thattil e
die op Marco Weisser (13) **j
Wiesbaden. De derde moor
kwam aan het licht na de aa
houding van S. Bij een verh°
op deze dinsdagavond conft'0
teert de politie hem met bewü
materiaal waaruit naar vor
komt dathijrond het tijdstip v*
de verdwyning van Marco .
Mainz was. Hier verdween »">jongetje bij een zwembad. K' 'c
na dit voorval meldde de chau
feur zich ziek bij zijn werkgev

# Jessica Laven " Salim Thattil
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Vakbonden voeren volgende week overleg

AVCB werkt samen
met Interpolis

j-JTRECHT - De verzekeringsmaatschappij Avéro Centraal
j?eheer (AVCB) gaat samenwerken metRabo-dochter Interpo-
ls in Tilburg. Dit heeft bestuurster M. Ramak van de Dien--Btenbond FNV gisteren gezegd.
orige weekkondigde AVCB al een

jjfs,e aan met het Zilveren Kruis in
oordwijk, de grootste ziektekos-
tiverzekeraar van Nederland. Deeuwe combinatie kan beschikken
r een premie-inkomen van 6,5

4«n *"! gulden. In totaal werken
■«00 mensen bij de verschillende
e nieuwe combinatie komt qua

F°otte na Nationale Nederlanden
£at met NMB Postbank al samen-■ erkt in de Internationale Neder-

Groep) op de tweede plaats«n de ranglijst van verzekerings-

maatschappijen. Ramak noemt de
samenwerking 'logisch en niet ver-
rassend. Avéro is van oorsprong
actief in de agrarische sector even-
als de Rabobank.
Rabo-dochter Interpolis drong
steeds meer op naar het werkterrein
van AVCB. „Jekunt dan beter gaan
samenwerken dan elkaar op leven
en dood beconcurreren", aldus Ra-
mak. AVCB krijgt door de samen-
werking bovendien de beschikking
ever het wijdvertakte kantorennet
van de Rabobank. Tot nu toe ver-
koopt AVCB verzekeringen door

directe werving en assurantie-tus-
senpersonen.

Overleg
De vakbonden voeren volgende
week overleg met AVCB over de
werkgelegenheid. Inzet van de bon-
den zal zijn om de eerder overeen-
gekomen werkgelegenheidsgaran-
tie voor Avéro en Centraal Beheer
ook onverkort van toepassing te
verklaren op Zilveren Kruis en In-
terpolis. Door het verschuiven van
verzekeringspakketten (ziektekos-
ten en schadeverzekeringen), kan
regionale werkgelegenheid in ge-
vaar komen.
Ramak is redelijk optimistisch over
een nieuwe werkgelegenheidsaf-
spraak.

Banen weg bij Rabo
UTRECHT - Bij Rabobank Neder-
land in Utrecht vervalt een nog
onbekend aantal banen bij de afde-
lingen transport, postkamer, druk-
kerij en magazijn. De reorganisatie
is nodig omdat de papierstroom van
het hoofdkantoor naar de aangeslo-
ten banken in de toekomst door
computerverkeer wordt vervangen.
Dit heeft bestuurder A. de Leeuw
den Bouter van de Dienstenbond
CNV gisteren desgevraagd meege-
deeld. De bonden krijgen vandaag
te horen om hoeveel arbeidsplaat-
sen het gaat. Volgens onbevestigde
berichten zouden de komende drie
jaar 225 arbeidsplaatsen vervallen.
De aangesloten banken krijgen nu
nog de meeste bescheiden per auto
aangeleverd. Rabobank Nederland
schakelt de komende jarenover van
'schriftelijke naar technologische
media. De Leeuw den Bouter gaat
ervan uit dat gedwongen ontslagen
niet nodig zijn.

beurs

Mat
- De aandelen vanr>e gespecialiseerde bank Mendes

fJ^s zijn weer uit de gratie. Na een
se koersstijging eerder deze

( j®ek als gevolg van een door han-garen omschreven 'stofzuig-actie'
*J| een onbekende koper, moest de
,°tering woensdag op de Amster-
j^mse effectenbeurs met ruim 12%
f tot f 5.000 na een slot van
u ö-650 op dinsdag. Volgens een

drukten met name winst-
tvjüngen de koers,

op Beursplein 5 bleef de
Ruiming nogal mat. Vooral de la-
:£re koersen op de Europese beur-

als gevolg van een waarschu-
ulllg van de minister van buiten-
Sndse zaken van de Sovjetunie,
Jevardnadze, voor een tweede

0UP in zijn land, zorgden voorverwegend iagere noteringen. De
<Wkke °Pening van Wall Street
*cd de stemming ook al geen
cd. De stemmingsindex moest 0,3

uUllt inleveren op 89,4, terwijl de
w^rsindex daalde van 193,1 tot
"45. De omzet beliep f 1,6 miljard
*arvan de aandelen f 526 miljoen
0r hun rekening nemen.

b..h,^ de internationale waarden
f^st Akzo met f 1,10 terug tot
d 27.60.KLM en Philips lieten bei-
f »^en dubbeltje op respectievelijk
f en f 33,20. Unilever kalfde
cv-W af tot f 168 en Koninklijke
j»e verloor veertig cent op f 143.
0

eft verder was het Daf die weder-
j^J aardig zaken deed. Tegen de
V, eur van het Damrak in, won de
tj achtwagenfabrikant vier dubbel-
K?ofwel 1,7 procent op f 23,60.

*~S en Volmac konden weer eens
fIJ?. ae staart tussen de benen af-
b ülPen. Beide verloren bijna drie
r°cent (f 0,60 en f 0,05) op respec-

f 20,90 en f 1,75. Nedlloyd
ft terugzien op een betere dag

jOoreen winst van f 0,60 op f 54,10.
tr»? *mco moest terug van f 58,40tf 57,50.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 42,70 42,60
ABNAmroA.inF. 79,30 79,20
AEGON 120,10 120,30
Ahold 81,20 81,10
Akzo 128,70 127,60
Alrenta 189,80 189,60
Amev 50,50 50,20
Bols 42,80 42,20
Borsumij W. 59,20 60,20
Bührm.Tet. 39,70 39,20
DAF 23,20 23,60
Dordt-Petr. 132,80 132,80
DSM 99,00 99,30
Elsevier 97,50 96,00
Fokker eert. 26,30 26,30
Gist-Broc.c. 31,50 31,20
HCSTechn. 1,80 1,75
Heineken 157,30 156,30
Hoogovens 4730 47,00
Hunter Dougl. 6350 63,50
InLMüller 61,40 61,40
Int.Ned.Gr. 46,90 46,90
KLM 38,00 37,90
Kon.Ned.Pap. 44,10 44,20
Kon. Olie 143,40 143,00
Nedlloyd 53,50 54,10
Océ 63,30 63,20
Pakhoed 44,90 44,90
Philips 3330 33,20
Polygram 41,70 41,50
Robeco 94,50 94,70
Rodamco 58,40 57,50
Rolinco 95,00 94,90
Rorento 69,00 69,10
StorkVMF 42,70 42,70
Unilever 168,80 168,00
Ver.BezitVNU 73,30 73,50
VolmacSoftw. 21,50 20,90
VOC 41,00 41,20
Wessanen 80,80 81,20
Wolters-Kluwer 61,70 61,30

Avondkoersen Amsterdam'
Bührmann 39,10 (39,20)
KLM 37,80(37,90)
Kon.OUe 142,80-143,00(143,00)
Unilever 167,80-168,00(168,00)

Binneni. aandelen
Aalberts Ind 49,50 50,00
ABNAmroHld.prf. 5,84 585
ACF-Holding 31,40 3l!ö0
Ahrend Gr. c 142,50 142,50
AsdOpt.Tr. 9,20 9,10
Asd Rubber 3,40 3,40
Ant Verff. 430,00
AtagHoldc 113,00 113,40
Athlon Groep 41,20 41,20
Athlon Groep nr.c 41,00 39,50 a
Autlnd.R'dam 88,00 87,00
BAM Groep 84,00 83,00
Batenburg 116,00 116,00
Beers 111,00 111,00
Begemann 130,00 130,00

Belindo 346,00 346,00
Berkei's P. 1.20 1,17f
Blydenst.-WUI. 34.00 33,80
BoerDe, Kon. 204,00 204,00
BoerdeWinkelbedr. 80,50 80,50
Boskalis W. 21,70 21,50
Boskalis pr 23,80 24,00
BraatBeheer 32,50 b 32,50b
Breevast 8,70 b 9,00
Burgman-H. 2900,00 2800,00aCalvé-Delftpr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1072,00 1072,00
Cindu Intern. 143,00a 135,00aClaimindo 333,00 333,00
ContentBeheer 21,90 21,90
Cred.LßN 31,10 33,70
Crownv.G.e 140,50 140,50
CSM 84,00 84,00
CSMnrc 84,70 84,70
DAFcert. 19,80 19,90
Delft Instrum. 24,00 23,80
Desseaux 38,10 38,70
Dorp-Groep 41,00 41,00
Draka Holding 23,50 23,50
Econosto 25,00 25,00
EMBA 230,00
Erikshold. 68,00 66,00
Flexovitlnt. 65,10 64,70
Frans Maasc. 77,50 77,20
Gamma Holding 96,00 95,50
Gammapref 5,50 5,60
Getromcs 28,50 28,80
Geveke 38,90 39,00d
Giessen-deN. 114,00 114,00
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso's Kon. 77,00 77,00
Grolsch 179,00 180,00b
GTI-Holding 174,00 174,00
Hagemeyer 129,50 129,80
idemdiv'9l 127,00
HALTrustB 1330 13,40
HALTrustUnit 13,20 13,30
H.B.G. 190,00 e 190,00
HeinekenHld. 141,00 140,00
Hoek'sMach. 225,20 226,00
HoU.SeaS. 0,47 0,48
Holl. Kloos 418,00 418,00
HoopEff.bk. 7,30 7,30
HunterD.pr. 2,10 2,20
IHCCaland 57,50 57,50
Kas-Ass. 33,70 33,40
Kempen & Co 9,20 9,10
kondorwessels 32,50 32,80
KBB 72,40 72,40
Kon. Sphinx 51,00 51,30
Koppelpoort H. 405,00 403.00
Krasnapolsky 204,00 205,00
Landré&Gl. 47,50 47,50
Macintosh 40,20 39,80
MaxwellPetr.H. 112,50 112,50
Medieopharma 14,50
Moeara Enim 1195,00 1185,00
M.EnimOß-cert 15400,00 15200,00
MoolenHold. 36,00 36,50
MulderBosk. 55,00
Multihouse 4,40 4,30
Mynbouwk.W. 363,50 363,50
Naeff 475,00

NAGRON 49,50 49,50
NIB 575,00 575,00
NBM-Amstelland 9,70 9,50
NEDAP 376,00 375,00
NKFHolding 206,50 206,50
Ned.Part.Mn 50,00 50,20
Ned.Springst. 7050,00 7050,00
Norit 28,40 28,30
Nutriciagb 142,00 142,00
Nutnciavb 149,20 149,40
Nijv.t.Cate 8930 89,10
OmniumEurope 9,00 a 8,50 a
Orcoßankc. 71,00 7130
OTRA 315,50 315,00
Palthe 59,00 a 59,00 a
PirelliTyre 23,10 23,00
Polynorm 124,50 125,00
Porcel. Fles 148,00 148,00
Randstad 38,50 38,00
Ravast 31,50 31,50
Reesink 65,00 66,00
Samas Groep 35,50 35,40
Sarakreek 15,50 14,60
Schuitema 1750,00 1735,00 a
Schuttersveld 50,50 50,10
Smit Intern. 45,50 45,00
St.Bankiersc. 17,00 17,00
StadRotterdam c 39,60 3930
Telegraaf De 84,00 84,00
Textielgr Twente 86,00 86,00
TulipComp. 19,40 19,30
Tw.KabelHold 122,50 122,50
Übbink 67,50 67,10
UnionFiets. 64,50 64,50
Un.DutchGroup 4,00 3,90
Ver.Glas 430,00 f 428,50
Verto 35,00 34,00
VolkerStev. 61,00 60,80
Vredestein 14,40 14,40
VRG-Groep 40,00 40,10
WegenerTyl 236,00 234,50
WestlnvestFortr 17,30 17,50
Westlnv.F.wb. 117,00 117,00
WoltersKluwer 245,00 242,00
Wyers 31,80 31,60

Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.f. 75,00 74,50
ABNAmroAmericaF. 63,70 63,50
ABNAmroEurF. 70,00 69,80
ABNAmroFarE.F. 54,40 54,60
ABNAmroL.F. 159,70 159,70
ABNAmroNeth.F. 79,10 79,90
ABNAmroObl. 170,50 170,60
AegonAand.f. 32,20 32,20
Aegon sav.plus 5,00 b 5,00 b
ABNBeleg.f. 59,00 59,30
ALBEFO 50,40 50,50
AldollarßFs 26,10 26,00
Alg.Fondsenb. 224,00 224,00
MianceFd 10,50 10,50
Amba 44,00 43,90
AmroN.Am.F. 61,60 62,40
Amvabel 73,90 74,50
AsianTigersFd 57,90 57,80
AsianSelFund 50,70 51,00
Austro Hung.F. 4,00
BemcoAustr. 54,50 54,50 a

Bever Belegg. 3,35 3,40
CLN Obl.Div.Fonds 105,40 105,40
CLN ObLWaardef. 110,10 110,20
Delta Lloyd 40,00 40,00
DPAm.GrF. 32,00 31,90
DpEnergy.Res. 43,00
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMFrentefonds 64,80 64,80
Envir.Gr.Fnd 49,60 49,60
Esmeraldapart 33,80 34,40
Eur.Ass.Tr. 6,60 6,60
EMS.Gr.Fund 101,70 101,70
EGFlnvestm. 143,00 143,00
EMS.lnc.Fund 101,80 101,80
EMSOffsFund 99,60 99,60
EOEDuStInF. 295,00 295,00
EurGrFund 52,10 52,30
Euro SpainFd 7,00
FarEastSelFund 54,20 54,50
GimGlobal 50,40 50,40
Groeigarant 1,57 1,56
Holland Fund 70,00 70,00
Holl.Eur.Fund 46,50 46,00
Holl.Obl.Fonds 125,90 126,00
Holl.Pac.F. 101,50 101,50
Innovest 85,00 85,00
Interbonds 527,00 527,00
lntereffektSOO 32,70 32,60
lntereffektwt " 127,50 126,00
Investapart 69,40 6930
ISHimal.F.s 7,40
JadeFonds 146,20 147,70
JapanFund 18,40 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 112,40 112,70
Mexico lnc.F. 21,50
MX Int.Vent. 8,00 B,ooe
Mondibel 75,10 75,10
Nat.Res.Fund 1210,00 1210,00
NedufoA 116,00 116,00
Nedufoß 115,00 115,00
NMBDutchFund 41,80 41,30
NMBGeldmF 53,55 53,56
NMBGlobalF. 44,20 44,30
NMBObhg.F. 34,80 34,90
NMBRenteF. 114,60 114,70
NMB Vast Goed 38,20 3830
NewAsia Fund 6,00
NomuraWarr.Fund 1,10 1,10
Obam, Belegg. 232,20 231,50
OAMFRentef. 12,95 12,95
OrangeFund 1930 19,90
Pac.Dimens. 80,10 80,30
Pac.Prop.Secf. 30,70 30,80
PiersonRente 110,60 110,50
Postb.Belegg.f. 55,60 55,60
Postb.Vermogensgroei 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.lnco- 3,90
me
RGDivirent 47,90 47,90
Rentalentßel. 144,10 144,20
Rentotaal NV 34,40 34,40
RGFlorente 111,70 111,80
RG SP Groen 53,50 53,40
RG SP Blauw 49,90 4930

RG SP Geel 46,60 46,80
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00
SchrodlntPropF 29,30 2930
Sci/Tech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPac.H. 218,00 218,00
Trans Eur.F. 77,50 76,30
Transpac.F.Yen 315,00 315,00
Uni-Invest 20,50 20,50
Unicolnv.F. 75,90 75,40
Unifonds 31,00 31,00
VWN 64,90 64,90
Vast Ned 109,50 109,50
VentureF.N. 10,00 10,00
VIBNV 63,20 63,20
VSBMixFund 5030 50,60
VSBRenteF. 107,30 107,30
WBOInt. 66,70 66,70
Wereldhave NV 129,70 129,20
YenValueFund 82,10 82,50
ZOMFloridaFs 46,50 46,50
Parallelmarkt
Alanheri 30,40 30,40
ABF 104,80 104,80
Berghuizer 46,70 46,70
BesouwVanc. 59,20 5930
Biogrond Bel. 10,90 10,90
.Comm.Obl.F.l 95,50 95,60
Comm.Obl.F.2 95,30 95,40
Comm.Obl.F.3 95,70 95,70
DeDneElectr. 12,40 12,20
DeltaLlVast 54,90 54,90
DeltaLl.dlr 62,00 62,80
DeltaLlEcu 57,90 5930
DeltaLlMix ' 59,20 58,10
DeltaLlßente 56,10 56,10
Dico Intern. 83,70 83,70
DOCdata 6,60 6,60
D.T.O.T 45,10 45,10
Ehco-KLMKI. 40,50 40,50
E&L Belegg 1 65,60 65,70
E4LBelegg.2 71,60 71,70
E&LBelegg.3 104,90 104,90
E&L Belegg.4 75,50 75,70
E&LKapßenteFonds 101,40 101,50
FreeRec.Sh. 28,30 28,70
GaiaHedgel 106,90
Geld.Pap.c. 70,50 70,50
Gejman CityE. 50,70 49,70
Gouda Vuurvc 79,80 79,80
Groenendijk 46,30 46,30
Grontmij 51,00 51,00
HCA Holding 45,00 45,00
Heivoet Holding 38,50 35,00a
Hes Beheer 39,50 39,40
Highl.Devel. 17,00 17,00
Homburg eert 1,20 1,25
Interview Eur. 3,50 3,60
Kühne+Heitz 43,00 42,30
LCIComp.Gr. 6,10 6,10
Melle 525,00 525,00
Nedcoh Groep 38,20 38,00
Nedschroef 88,80 88,80
NewaysElec. 6,70 6,60
NewEur.Htls DM 20,50 20,50
NewtronHold 2,70 2,70

PanPacific 10,50 10,60
PieMed. 5,00 5,10
SimacTech. 12,00 12,00
Sligroßeh. 46,10 46,00
VHS Onr. Goed 3,00 3,00
Vilenzo 37,50 37,50
Welna 237,00 237,50
Wereldhave 4,50
Weweler 38,20 3830
Wall Street

26/11 27/11
alhed signal 39 39
amer.brands 39% 38%
amer.tel.tel 36V< 36' A
amococorp 47% 47%
asarcoinc. 21% 21%
bethl. steel 11% 11%
boeingco 44/4 44%
can.pacific 17%
chevron 67% 67%
chiquita 40 40%
chrysler 11% 11%
citicorp 10% 10%
cons.edison 25% 26%
digitequipm. 64% 63%
dupont nemours 44% 45
eastman kodak 46% 46%
exxon corp 58% 58%
ford motor 24 24
gen. electric 65% 65/2
gen. motors 31% 30%
goodyear 48% 48%
hewlett-pack. 49% 48%
int.bus.mach. 97% 94%
int.tel.tel. 53% 52%
klmairlines 21 20%
mcdonnell 72% 70%
merckco. 143% 143%
mobiloil 64% 65%
penncentral 24% 24
philips 18% 18%
primerica 34 33
royaldutch 79% 78%
sears roebuck 37 36
sfe-south.pac. 10% 10%
texaco mc. 58% 58%
unitedtechn. 47% 48
westinghouse 16% 15%
whitmancorp 12% 12%
woolworth 26 25%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,745 1,865
austr.dollar 1,37 1,49
belg.frank(lOO) 5,30 530canad.dollar 1,520 1,640deensekroon (100) 27,45 29,95
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,07 3,32
finse mark(100) 40,00 42,50, franse frank (100) 31,35 34*10
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 310
itaüire (10.000) 13,75 1545
jap.yen( 10.000) 135,00 141,00
joeg.dm.t/m 100
noorsekroon (100) 27,15 29,65

oostschill.(lOO) 15,70 16,20
port.escudo(loo) 1,17 1,35
spaanse pes. (100) 1,66 1,82
turkse pond (100) 0,0290 0,0435
zweedse kr. (100) 29,30 31,80
zwits.fr. (100) 124,00 128,50

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,812451,81495
antill.gulden 0,9985-1,0285
austr.dollar 1,4242-1,4342 "belg.frankUOO) 5.4685-5,4735
canad.dollar 1.59525-1,59775
deensekroon (100) 28,945-28,995
duitse mark(100) 112,6600-112,7100
engelse pond 3,2170-33220
franse frank (100) 32,975-33,025
grieksedr.llOOl 0,9400-1.0400
hongk.dollar(lOO) 23,1250-23,3750
ierse pond 3,0005-3,0105
itaUire (10.000) 14,905-14.955
jap.yenl 10.000) 139,680-139,780
nwzeel.dollar 1,0197-1,0297
noorse kroon (100) 28,620-28,670
oostenr.sch.dQO) 16,0040-16,0140
saudi ar.ryal(10ÓÏ 48.2750-48,5250
spaanse pes. (100) 1,7630-1,7730
suriagulden 0,9965-1,0365
zweedse kr. (100) 30,745-30,795
zwits.frank(loo) 127,385-127,435
e.e.u. 2,2925-2,2975
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 193,10 192,50
idexcl.kon.olie 184.90 184,40
internationals 197,80 197,00
lokale ondernem. 189.70 189,20
idfinancieel 135,40 135,40
idniet-financ. 242,20 241,30
CBS-herbeleggingsuidex (1983=100

algemeen 274.90 274,10
idexcl.kon.olie 248,70 247,90
internationals 293,50 292,40
lokaleondernem. 254,50 253,90
k) financieel 199,60 199.60
id met-financ. 307,40 306,30

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 89,70 89,40
internation 84,40 83,90
lokaal 90.30 90,10
fin.instel 90,90 90,70
niet-financ 90,40 90,20
industrie 99,90 99,50
transp/opsl 98,60 98,90

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21.110 21,710, vorige
20,890-21,490, bewerkt 23,310laten,
vorige 23,090 laten.

Zilver onbewerkt 200-270, vorige 200-270,
bewerkt 310 laten, vorige 310 lat»n.

Dow Jones

Industrie 2900,05.
-16,09

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamropjan 40,00 143 0,20 0,20
akzo pjan 115,00 140 0.30 a 0,50
akzo pjan 125,00 142 2.00 2,30
d/fl c dcc 180,00 203 2,30 3,80
d/fl c dcc 185,00 194 0,80 1,30
d/fl cjan 190,00 152 0,90 1,40
d/fl pdec 180,00 630 2,20 1,40
d/fl pfeb 180,00 173 3,50 3,50
dsm papr 100,00 130 6.00 a 5,50
coc c dcc 280,00 466 3,70 a 3,00
coc cdec 285,00 653 1,90 1,30
coc pdec 270,00 776 I,oob 1,40
coc pdec 275,00 438 2,10 a 2,40
coc pdec 280,00 702 430 4,60
coc pdec 285,00 207 730 8,00
coc pjan 280,00 140 5,40 a 6,00
coc pjan 285,00 258 8,00 8.70
coc pfeb 265,00 500 2,50 a 2,80
coc pn93 230,00 543 3,90 4,20
hoog pjan 50,00 247 3.70 3,60
ing cjan 50,00 156 0,50 0,50
ing cj93 60,90 299 0,70 0,60
ing cj94 47,80 217 5,80 5,80
ing pjan 4730 139 1,30 1,40
ing pj94 47.80 390 3,60 3,80
kim cjan 3730 141 2,50 2,40
knp c apr 47,50 175 1,80 2,00
nlc pfeb 100,00 500 1,55 a 1,80
nno cj93 60,90 247 I,ooa 0,70
phil cjan 32,50 226 2,00 1,80
phil capr 35,00 161 1,90 130
phil c apr 37,50 314 1,10 1,00
phil c 093 30,00 1102 8,10 8,20
phil c 095 20,00 393 15,50 15,40
phU pdec 32,50 300 0,50 0,60
phil p095 20,00 250 I.ooa 0,80
polyg c mei 42,50 300 2,50 a 2,00
polyg c mei 45,00 600 1,40 a 1,00
olie cjan 150,00 389 1,80 1,70
olie c apr 150,00 429 4,40 4,30
olie c apr 160,00 457 1,70 1,50
olie c okt 135,00 518 16,00 16,30
olie c 094 145,00 315 18,70 18,80
olie pjan 140,00 254 1,40 1,30
olie pjan 150,00 138 6,50 b 6,60
olie papr 140,00 434 2,80 2,30
olie p094 145,00 165 11,00 11,30
tops c dcc 540,00 172 9,00 7,20a
tops pdec 540,00 216 4,40 5,50
tops pdec 550,00 134 9,40 1130b

a laten 9=bieden♦ ei-di».
b bieden h-latent ei-du.
c-ei-claim k gedaan + h
d ei-dividend I gedaantg
e gedaan+bieden vk slotkoers vorige dag
I=gedaan+laten sk slotkoers gisteren

economie

Nauwelijks banen door
verlaging minimumloon

DEN HAAG - De verlaging van
de minimumlonen heeft tot dus-
ver niet geleid tot extra groeivan
de werkgelegenheid voor laagbe-
taalden. Bovendien zal gelet op
de wervingsproblemen een ver-
laging van het wettelijk mini-
mumloon in sectoren als detail-
handel en horeca vermoedelijk
averechts werken. Dat schrijven
twee medewerkers van het Eco-
nomisch Instituut voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf (EIM), L.
Bosch en W. van der Hoeven, in
het economenvakblad ESB.

Het wettelijk minimumloon voor
volwassenen is in 1984 met 3 pro-

cent verlaagd en tot januarivorig
jaarbleven aanpassingen achter-
wege. De minimum-jeugdlonen
zijn in 1981 en 1983 al verlaagd.
Dit zou de werkgelegenheid sti-
muleren. Recentelijk stelde de
Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) nog
voor het minimumloon met 30
procent te verlagen.

Sinds de daling van het mini-
mumloon is de werkgelegenheid
inderdaad toegenomen. De me-
dewerkers van het EIM zijn na-
gegaan wat het aandeel van de
laagbetaalden was in die toena-
me in de periode 1985 - 1988. Zij
concluderen dat de forse ingre-
pen in de minimumlonen nau-
welijks werkgelegenheidseffec-

ten hebben gehad. „Wellicht zijn
daardoor minder banen verloren
gegaan," aldus de onderzoekers.

Zij wijzen erop dat er momenteel
wel laagbetaald werk te vinden
is, maar dat men er moeilijk per-
soneelvoor kan vinden. Veel van
die banen worden ten onrechte
als ongeschoold aangemerkt, ter-
wijl toch functie-eisen worden
gesteld. Ook speelt een rol dat
vaak korte dienstverbanden en
weinig zekerheid wordt geboden
en ontbreekt het aan inkomens-
en loopbaanperspectief, aldus
Bosch en Van der Hoeven.

Movon praat vandaag met leden over voorstel

Ambtenaren willen
4,25 % meer loon

DEN HAAG - De Novon, een onaf-
hankelijke vakbondvoor overheids-
personeel en werknemers in de
niet-zakelijke dienstverlening met
19.000 leden bij voornamelijk lagere
overheden, wil dat de salarissen van
de ambtenaren volgend jaar met
4,25 procent stijgen. Volgens secre-
taris J. van der Hoek bestaat de
kans dat de ledenraad van zijn orga-
nisatie hiervandaag nog wat boven-
op zal doen, nu de AbvaKabo op 4,5
procent zit. Dat heeft de Novon gis-
teren in Den Haag bekendgemaakt.

De Novon vraagt een totale loon-
kostenruimte van 5 procent. De
vakbond, ontstaan door fusie van
vier bonden van de vakcentrale
Ambtenarencentrum, met als groot-
ste de Nederlandse Bond van Ge-
meente Ambtenaren, wil 0,15 pro-
cent gebruiken voor hetwegwerken

van in het verleden opgelopen inko-
mensachterstanden. Een kwart pro-
cent moet worden gebruikt voor
verbeteringen in sectoren. Voor het
op peil brengen van de kennis van
het vakbondskader is een tiende
procent nodig, voor meer algemene
scholing nog eens een kwart pro-
cent.
De Novon houdt vast aan de vut-
leeftijd van 60 jaar. Het kabinet
heeft hier met ingang van 1992 een
einde aan gemaakt. „Mocht het niet
lukken om hier op centraal niveau
opnieuw een afspraak over te ma-
ken, dan zullen we dat in de onder-
handelingen per sector trachten te
herstellen", aldus Van der Hoek.
De uitkomsten van de ledenraad
worden meegenomen in het overleg
binnen het Ambtenarencentrum
over een inzet in het cao-overleg

met minister Dales, dat in de eerste
maanden van volgend jaar begint.
De Novon vreest overigens dat Da-
les nog veel verder wil gaan en de
vut voor 61- en 62-jarigen ook wil
schrappen en vervangen door deel-
tijd-vut. De Novon wil wel meeden-
ken over deeltijd-uittredingen.

De Novon wil vanaf in 1993 gaan
onderhandelen over cao's per over-
heidssector. Alleen de pensioenen
moeten dan nog centraal worden
geregeld. Het liefst zou dat al ko-
mend jaar moeten gebeuren. „1992
dreigt echter zon rampjaar te wor-
den voor de ambtenaar (de totale
ruimte die Dales biedt bedraagt
maar 3 procent; er zijn verslechte-
ringen ii*wao, ziektewet en ww op
komst), dat decentraal overleg op
hoofdpunten maar moet worden
vergeten."
De Novon is op voorhand niet tegen
het in overeenstemming brengen
van de sociale zekerheid voor amb-
tenaren met die in het bedrijfsleven.
Er zal dan per sector onderhandeld
moeten worden over aanvullende
uitkeringen, net als in het het be-
drijfsleven. „Daar is men soms be-
ter af dan bij de overheid, die toch
de naam heeft een veel gunstiger
sociaaile zekerheid te hebben", al-
dus Van den Hoek.

Nieuwe krant in Gelderland
ARNHEMAPELDOORN - Het
Gelders Dagblad verschijnt officieel
op 1 februari. Dit hebben de Gelder-
se Dagblad Uitgeverij (GDU) en
Wegener Uitgevery Gelderland
(WUG) bladen gisteren bekendge-
maakt. Het nieuwe dagblad wordt
gevormd door drie regionale kran-
ten: Edese Courant, de Wageningse
editie van de Arnhemse Courant en
Dagblad De Vallei.

WUG en GDU hebben besloten totde nieuwe uitgave om een einde temaken aan de huidige mediaver-
snippering in West-Gelderland ende Gelders-Utrechtse vallei. Vol-

gens de uitgevers wordt deze groei-
regio steeds meer een economische
en maatschappelijke eenheid. De
nieuwekrant moeteen verbindend
element in dit verspreidingsgebied
worden. Het nieuwe dagblad start
met een betaalde oplage van 12.250
exemplaren en verschijnt in drie
edities, voor Ede, Veenendaal en
Wageningen. De hoofdvestiging
komt in Ede. Regiokantoren komen
in Veenendaal en Wageningen
De redactie bestaat uit twintig re-
gio-journalisten. Voor hét eerste
katern met binnen- en buitenlands
nieuws wordt een beroep gedaan op
de Arnhemse Courant.

Sancties
De Verenigde Staten dreigen
met handelssancties tegen Chi-
na omdat onderhandelingen
over de beschermingvan Ame-
rikaanse patentrechten binnen
de daarvoor vastgestelde ter-
mijn niets hebben opgeleverd.
De speciale handelsgezant van
de VS, Carla Hills, verklaarde
dinsdag dat binnen dertig da-
gen een beslissing zal vallen
over strafheffingen op de im-
port uit China. In de tussentijd
zullen de twee landen verder
praten.

Bonaventura
Uitgeversmaatschappij Bona-
ventura, onderdeel van Else-
vier, heeft de uitgeefrechten
overgenomen van Account Ma-
gazine. Account Magazine is
een maandblad over onderne-
ming, financiën en recht dat
gecontroleerd wordt verspreid
in een oplage van ruim 55.000
exemplaren. Uitgeverij Ac-
count gaat na 1 januarizelfstan-
dig, maar in nauwe samenwer-
king met Bonaventura door
onder de naam Uitgeverij Ac-
count/Advies.

Sanering IBM
Het Amerikaanse computer-
concern IBM treft een voorzie-
ning van maar liefst drie mil-
jard dollar (f 5,4 miljard) ten
laste van het resultaat over het
vierde kwartaal voor een verde-
re herstructurering. Het bedrag
is bestemd voor het dekken
van afschrijvingen van activa
en andere maatregelen, waar-
onder het ontslag van nog eens
20.000 werknemers. Dit jaar
gaan er ook al 20.000 banen ver-
loren.

IBM verwacht dat de maatrege-
len een kostenbesparing ople-
veren van een miljard dollar in
1992 en telkens twee miljard
dollar in de jaren daarna.

munt uit

Airbus
Het Europese vliegtuigbouw-
consortium Airbus Industrie
gaat de produktie van enkele
vliegtuigtypes in 1993 beper-
ken wegens de vermindering
van de orderontvangst. De pro-
duktie van de A3OO en de A3lO
gaat omlaag van 44 in 1992 tot
40 in 1993 en die van de A320
van 110 tot 103, zo heeft top-
man JeanPierson verklaard.

Bedrijfswagens
In de eerste negen maanden
van dit jaar zijn in Nederland
blijkens cijfers van de RAI
59.439 bedrijfswagens verkocht
tegen 55.327 stuks in de over-
eenkomstige periode van 1990.

Munt slaan uit voorzitterschap

" Op de nieuwe 50 pencemunt, geslagen ter gelegenheid van het Britse EG-voorzitter-
schap volgend jaar, staat de bovenkant van een conferentietafel afgebeeld waarop de
hoofdsteden van de twaalf EG-landen met sterren zijn aangegeven die vervolgens met el-
kaar verbonden zijn door een netwerk van lijnen die de betrekkingen tussen de verschil-
lende landen symboliseren.

(ADVERTENTIE)

48 maanden (20 000 km pur jaar) EXCLUSIEF BTW.

AUTOBEDRIJF HARRY SCHOBBEN
TEGELSTRAAT 3, BRUNSSUM, TEL. 045 250675

(ADVERTENTIE)

L (ADVERTENTIE).

PTT KWALITEIT
VOOR EEN LAGE PRIJS

PTTItr?rTTÏïïM BÜ Vogelzang Professioneel vindt u niet
.«Vb*H P^ ■P^H I alleen deze kwaliteitsaanbieding maar

% ook alle andere PTT Telecom produkten.
Lt\iA\ m U vinclt ons aan de Kruisstraat in Heer-

len,vlakbij consumentenVogelzang in de

1000 M 2met een compleetassortiment
(auto) telefoons, faxen, computers, rand-
apparatuur en software. Het adres voor
een snelleen zakelijke service.
CARVOX 3100 AUTOTELEFOON
Deze autotelefoon van PTTTelecom biedt u"V^j^AiiJ^^ ondanks de nu absoluut lage prijs zeerveel\\%lS JA mogelijkheden en is zeer gebruiksvriende-

W^H ''ik- w 't bouwen de telefoon zelf in uw auto
(va- 25°.-) en regelen binnen een halve dagW^W^PpY'A een nummeraansluiting. Technische speci-

lÜX(j\£&\ ficaties: Geschikt voor ATF-3, handsfreeWln^v^A telefoneren, electronisch slot, 99 geheugen-
WK^rf Ik plaatsen, nummerherhaling, kladblokgeheu-wk» A gen,automatisch diefstalalarm, gesprekstijd-W^g ■ indicatie, signaalsterkte indicatie, bel en«VB ■ volumeregeling en div. kiesmogelijkheden.

\\V X Nu compleet mcl. 1 jaargratisverzekering

V^^ËEêL VOOR VOGELZANG sf WUfc/fcVEél PROFESSIONEELPRUS J/s#s#
\|^K Ook leverbaar in portable uitvoeringW VAN 2199,-VOOR 1999

jX/jUOGELZniG
W^ PROFESSIONEEL

kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen Tel. 045-740382, fax 045-742528oPeningatijdenma.t/mvr.09.30-18.00uur.Donder<Jagkoopavondtot21.00uur.Za.09.30-17.00uur
■^^____^ Vanaf 1 december geenkoopavond enzaterdag gesloten.

Donderdaa 28 november 1991 "5f!, ■■ -!, H1...' Hl. li.m. n . ' ' ,
iimburgs dagblad k
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Epiccolo's
♦In de Cramer 37, Heerlen
"Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935

<*Fax: 045-739364

"*Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
"/hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
£ millimeter hoogte: ’ 1,25.

t>Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat enpVermist Gevonden ’ 1,10 per mm. Onroerend Goedpen Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's

JOver 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
pjaer kolom: ’ 1,70.
«"Advertenties onder nummer: ’ 7,50
t'Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

rubrieken UITSLUITEND a contant en met
"Jegitimatie.

I Telefonisch opgeven

1045-719966
/Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
kregel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing

Schriftelijk opgeven
gave via de 1e post daags voor plaatsing

opgeven
s>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.
Ë-.'Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
L-voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
»Jiiet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
temeer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
t (Bron Cebuco Summo Scanner)

■

': Vermist/Gevonden
VERLOREN. Portefeuille
roet inhoud, omg. Eikender-
wgg/Sittarderweg. Terugbe-
Zfcrging: Sittarderweg 54,
Heerlen.

Personeel aanbod
THUISWERK gevraagd
(kan gehaald en gebracht
worden). Tel. 045-724527
Wat VERKOPEN? Adver-'
teer via: 045-719966.

"V. " ; 'Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen

V«3br meer info over de aard van het werk, de duur van debèarorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
komt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:
£ Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

c 64198H, huisnr. 16.
Allround pijpfitters

liefst metkennis van lassen. Rijbewijs vereist.
Ervaren grondwerkers

Rijbewijs noodzakelijk.
y J. Daniëls BV, Voerendaal. Tel. 045-751591.

Limburgs Dagblad in Brunssum vraagt voor
Nuth en Heerlerheide

Bezorg(st)ers
De werktijden zijn 6 en 6 uur 's morgens.

£ Interesse? Bel voor meer info 045-253363.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

''Gemotiveerde medewerkers m/v
voor een bedrijf in Landgraaf. U werkt mee aan de produk-
tie van gasbeton op verschillende afdelingen in 3-ploegen-
dienst. U gaat onder meer blokken zagen en rasteren. De
werkomgeving is prettig en de verdiensten zijn goed. Hebt
U interesse? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045 - 71 83 66, Sigrid Nijenhuis
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/ AKERSTRAAT.

SLAGERSHALFWAS gevr.
of vervr. gepens. Tel. 045-
-251083.
WINKEUUFFROUW ge-
vraagd voor slagerij, liefst
met enige ervaring. L. Hu-
ben, Kerkstr. 79, Brunssum.
Tel. 045-252733.
Gevr. HULP in de huishoud,
voor donderdagmorgen. Tel.
04493-4947, na 18.00 uur
Gevr.: ervaren MONTEUR
voor tweewielerbranche op
korte termijn. Werkplaats
Sittard. Schriftelijk sollicite-
ren: Tweewieier specialist
Math Salden, Provinciale-
weg 21, 6141 AA Limbricht.
Tovak gebouwenservice
vraagt INTERIEURVER-
ZORGSTERS voor project
in Valkenburg, ervaring ver-
eist, goede bijverdienste,
ma. t/m vr. van 17.30-19.30
uur. Inl. 04406-42304.
Slagerij Schröder vraagt
part-time VERKOOPSTER
met ervaring. Telef. scil.
045-413432, na 18.00 uur.
Gevraagd verkoopster met
ERVARING in verkoop van
Jeans en vrijetijdskleding.
Leeft, v.a 22 jr. voor plm. 20
uur p.w. 045-226767 na 10u
Spontane MEISJES gevr.
voor goedlopend privéhuis
te Geleen, tot ’ 2.000,- p.w.
Intern mog. Chauffeur aanw.
046-749662
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
045-214500. Na 13.00 uur:
04499-4479.
PART-TIMERS gevr. voor
de zat. in de AGR 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.
Serieuze KRACHTEN ge-
zocht voor Pizzeria in Kerk-
rade o.a chauffeur, serveer-
ster/telefoniste. Voor fritures
in Kerkrade en Vaals frituur-
hulpen, enige ervaring ver-
eiet. Heeft U interessen?
Dan kunt u bellen voor Kerk-
rade 045353735 en voor
Vaals 04454-2203.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Avon-Cosmetics Nederland
vraagt vrouwelijke CONSU-
LENTES, goede bijverdien-
ste, Nederlandse boekjes.
Tel. 04920-50378.
Met spoed gevr. part-time
TAXICHAUFFEURS dag-,
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. 045-252444
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. ■
Met SPOED gevraagd re-
klamebezorgers, min. Ift. 15
jr., Heerlerheide-centrum,
Rennemig, Vrieheide, Heer-
lerbaan, Bekkerveld, Mee-
zenbroek, Schaesberger-
vekj. Tel. 045-257974.
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144.

Te huur gevraagd
Gez. nette Flat v. werk. 22 jr.
net pers. tot max ’ 900,- all-
in, omg. Heerten, Hoens-
broek. Niet beg. grond of 1e
verd. De aanbieder, bezor-
ger krijgt van mij 15 jr. lang
’5O,- p.mnd. BELONING!!!
Echt waar! Reageer dus.
Schrijf een briefje naar Br.o.
nr. B-9896 L.D., Postbus
2610. 6401 DC Heerlen

Dringend APPARTEMENT
gezocht met 2 slpks. voor
jonge moeder met kind om-
gev. Heerlen, huur max.

’ 450,-. Tel. 045-424344.
HOSTESS zoekt kleine wo-
ning of appartement. Tel.
045-714007.
Te huur gevr z.s.m. WOON-
RUIMTE in het zuiden van
Urnburg. Tel. 04454-1239
tijdens kantooruren.
Te h. gevr. ruime BOYEN-
WONING omgev. Heerlen-
Welten, huur per mnd.
’650,-. Tel. 045-213519,
na 18.00 uur.
Te huur gevr. WOONHUIS
met loods of garage of al-
leen loods te huur gevraagd.
Tfil. 045-727347.

OG te huur
Te huur per 1-12 STUDIO,
100 mtr. van station Sittard,
’650,- excL Tel. 046-
-514861 b.g.g. 04498-57991
NIEUWENHAGEN te h.
kamer: wc, douche, kookgel.
eigen ingang. Tel. 045-
-317786 na 19.00 uur.
Te huur BOYENETAGE,
keuken, kamer, slaapk.,
badk. WC en douche en zol-
der. Te bevr. Baanstr. 70,
Schaesberg. 045-319638.

Te huur BOYENWONING, 2
slpks., grote woonk. open
keuken, garage. Huur
’950,- mcl. water etc. Tel.
045-440254, b.g.g. 459530.

Onr. goed te koop aangeoJgevr.

**** 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
Huis kopen of verkopen

Van Oppen B.V. Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

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 28 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

’ 354.00,- 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.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
HEERLEN, Landvoogd-
straat 64, stadswoning met
2 slaapk., ’92.000,- k.k. Bij
volledige financiering netto
ca. ’ 595,- p.mnd. Wijman &
Partners, 045-728671.
HEERLEN, Thorbeckestraat
36, goed onderhouden wo-
ning met 3 slaapk., nette
keuken, badk. met douche,
cv., kelder en vaste trap
naar zolder, ’96.000,-. Wij-
man & Partners 045-728671
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 stlat, ’ 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.

Te koop BOUWGROND, ca.
500 m2, zeer excl. gelegen
te Heerlen. Tel. 045-741874
na 18.00 uur.
SITTARD tussenwoning,
goede stand. Ind.: grote
open kamer/keuken, 3 slpks,
zolder als 4e slpk met vaste
trap, cv., grote hobbykelder,
schuur, binnenplaats met
achteruitgang. Aanv. na
overl. Tel. 046-517642.

Kamers

le-jaars student rechten
zoekt met spoed kamer in
MAASTRICHT, max. huur
’450,-. Tel. 045-718558.
Bedrijfsleider Scapino zoekt
in Heerlen of omgev.
KAMER, plm. ’3OO,- p.
mnd. Tel. 04454-5464.
KAMER gevr. liefst met eig.
kookgelegenh. omg. Val-
kenburg. Tel. 04904-16681.

Bouwen/Verbouwen

6464 XE, huisnr. 37.
Kunststof RAMEN en deu-

HETELUCHTKANONNEN ren, schuifpuien, nu extra
huur of koop je bij Brouwers/ winterkorting tot 15%. Direkl
BBIS! Maastricht 043- van fabriek. Ook wederver-
-684444, Heerlen 045- kopers gaevr. Fa. Feso-
-411930, Wijlre 04450-2220. therm, tel. 045-215341.

Bouwmaterialen & Machines

6325 EX, huisnr. 2.
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677
MASTER en Remko hete-
luchtkachels. Verkoop en
Service. Collé, Nusterweg
90. Sittard. Tel. 046-519980
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677

Speelgoed
Te k. radio-grafisch be-
stuurbare AUTO, merk Ta-
miya, Beach Buggy, mei
zender, accu's, laders, on-
derd. Vr.pr. ’300,-. Tel.
04450-2393.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Hobby/D.h.z.
BEHANGTAFEL 3 mtr"

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

Reparaties

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

en garantie. 045-231340.
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
REPARATIE: huis. app.
Toenbreker wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.

Transacties
VISITEKAARTJES ’49,95.
Bel voor drukwerk catalogus
PostPrint: 010-4132988.
Ter overname aangeboder
GRILLROOM c.g. shoarma
cafetaria. Mooie inrichting,
goede ligging, pr.n.o.t.k. Tel.
045-729814/093211767431

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bu/eau's in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse
soorten gebruikte kahtoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.
Te koop 50er-jr. gebaks/
choc. VITRINE, vr.pr.

’ 650,-. 04450-4332.

Uw VERENIGINGSNIEUWS
op LD-TV. Bel voor info
045-739296/97.

fé^/k Mfe54%/%f\I 4\'£fe rig J^J

t/m 7 dcc. JMMMM^elke dag IjljMijMf vindt
kans als Jl B K tussen de

u uw PICCOLO'S.
■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■

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

Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar |jj
gesteld door PTT Post. Eén maai 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
§1 postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan.

Elke dag vindt u 10 postcode/huisnummer
combinaties uit uw eigen omgeving in het

Limburgs Dagblad.

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u:

1. die dag het speciale Piccolo-nummer belt,
>t„ uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; zaterdag

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.
045 - 739384 fp 2. antwoord weet op een simpele vraag over de

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:

Limburgs Dagblad rüDlïïïHi^^M
De duidelijkekrant I ss:l||

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

. .;■

Landbouw en Veeteelt

Gebruikte Machines
Rumpstadt vastetandcultivator m. en z. rol

Agromet frees 185
Muratori frees 205 (demo)

Maschio frees 205
Muratori rotorkopeg 3 mtr.

Rabe zaaibedcombinatie 3.30 mtr.
Lemken zaaibedcombinatie 4.20 mtr.

Triltandcultivator 3.50 mtr.
Holaras en Audureau kuilvoerdoseerbak

Miedema U-snijder
Div. steekschop snijders

Amazone, Vicon en Lely kunstmeststrooiers
Deutz-Fahr en PZ front- en cyclomaaiers

Mengmestverspreider 4200 Itr.
Kernper opraapwagen 25 m3tandem

Div. voorladers voor Deutz, MF, John Deere en Porsche
12-R Vicon-Fahse precisiezaaimachine

Rabe, Huard, Lemken, Niemeyer 1-2-3-4-schaar ploegen
Deutz-Fahr circelharkKS 90 DN

Fella schudder 5.20 mtr.
Fahr schudder 4 mtr.

PZ Strela, PZ Super Strela, PZ HS 360
Hardi boomgaardnevelspuit
Wolf stalmestverspreider

Tebbe kiepwagen 8 ton tandem
Douven schuimmarkeur

Mase noodstroomaggregaat
COLLÉ SITTARD. Tel. 046-519980

Voor 'n deskundigadvies
en snelle levering uit voorraad...

TOTZIENS
in onze showroom!

industriële gassen machines
lasbenodigdheden veiligheidsartikelen

gereedschappen werkkleding
Nu al 25 jaareen begrip jA* voorkwaliteit en service!

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

MASTER en Remko hete-
luchtkachels. Verkoop en
Service. Collé,' Nusterweg
90, Sittard. Tel. 046-519980

I ..- - . ~
Auto's

Te k. CITROEN BK URE,
'87, ’ 10.900,-. Autobedr.
Engelbert. Tel. 04458-2918.
Te k. GOLF 16 CL, LPG, 10-
-89, nw.st., ’ 18.900,-. Auto
Engelbert, 04458-2918
FIAT type FSO Prima 1.5
LSX 5-drs., bwj. '89, km.st.
33.000, pr.n.o.t.k., mr. mog.
Dr. W. Dreesstr. 26, Übach
over Worms. 045-315996.

Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks en Bristol)
Subaru Legacy demo '91
Subaru 1.6 GL coupé '88
Subaru stationw. 4x4 '87
Subaru Justy 1.0 SL '85

BMW 520iautom. '86
BMW 732i'84
Fiat Tipo '88

Fiat Uno 45 S '86
Ford Siërra 1.6 aut. '84/'B3

Ford Escort 1.6i'87
Lada 2107 15.000km'B7

Mercedes 200 D '82
Mercedes Jeep 280 GE '83

Opel kadett 1.6i'89
Opel Omega 2.0iautom. '89

Opel kadett 1.3 '87
Opel Corsa 1.2 '87

Peugeot 405 GL 1.4 '88
Renault 5 SL '88

Seat Malaga 1.5i'89
Seat Ibiza 1.5 GL '86

Suzuki Alto '86
Toyota Carina 2.0 diesel '87

Volvo 340 autom. '88
Volvo 740 GLE stationw. '85

VW Passat diesel '87
VWGolf 1.3 '88

VW Golf I.Bi veel extra's '87
Tevens ruime keus voor de

kleinere beurs!
Prijsklasse

’ 1.000,- tot ’ 4.500,-
Decemberaktie
APK ’39,50
S 045-725588

Mazdakroon occasions
Mazda 323 1.3, 1.5 LX, GLX Sedan'Bs'B6'B7 1988
Mazda 323 1.3 16V GLX HB weinig km 1989
Mazda 323 1.5 HB envoy 3-drs 1988
Mazda 323 1.3 HB veel extra'srood 1987/1988
Mazda 323 1.5 HB GLX 5-drs 1986
Mazda 323 1.5 Hb 3-drsrood en wit 2x 1989
Mazda 626 2.0 en 1.6 HB GLX 1987
Mazda 626 2.0 GLX en 1.6LX 1986/1987
Mazda 626 2.0 LX diesel Sedan 1987
Mitsubishi Colt 1.5GLI HB 3-drs 1989
Mitsubishi Colt 1.2 Exe veel extra's 1987
ToyotaCarina 11 1.6 16V 27.000km 1988
Daihatsu Cuore TS 10.000 km 1990
Nissan Micra 1.2HB DX 1985
Nissan Sunny 1.3 DX zeer mooi 1984
VW-Golf 1.3 HB 3-drs 1987
Opel Corsa 1.2TRS veel extra's 1985
Ford Escort 1.6HB 5-drs. en 1.1 3-drs 1984/1985
Renaultll Broadwayuitv 1986
Subaru Justy 1.2 3-drs. zeer zuinig 1987

Wordt verwacht:
Mazda 6262.2iGLXcoupé 27.000km. nw.st 1990
Mazda 323 1.6iGLX F coupé 18.000 km 1991
Nissan Micra 1.2LX 1990

Alle occasions met NAP pas en Mazdakroon garantie.
Uw Mazda dealer AUTO LEYMBORGH BV

Bornerweg 2-8 LIMBRICHT, tel. 046-515838.

6471 EX, huisnr. 15.
Rij nu, Betaal in 1993! *)

Daihatsu Cuore 850 TX grijsmetallic 1989
Hyundai Pony 1.5L wit 1987
Lada 2107 1.5L, LPG beige 1990
Renault 5 TL wit 1987
Volvo 360 GL 4-drs. grijsmetallic 1987
VW Golf 1.8CL beigemetallic 1987
Fiat Panda 1.0 Dance wit 1989
Fiat Panda 1.0CL IErood of wit 1990
Fiat Uno45 Carrara wit 1987
Fiat Uno45 Super IE blauwmet. of grijsmet 1989
Fiat Uno 70 IE blauw 1990
Fiat Uno 75 IE wit 1987
Fiat Uno 75 SX IE wit of bronsmet 1988
Fiat Ritmo 60 L, 5-drs. wit 1987
FiatTipo 1.4 IE DGT grijsmetallic 1990

Gekentekende Uno, o kilometer!
Fiat Uno 1.4Super IE rood 1991
Fiat Uno 1.4 ELEGANTzwart 1991
Fiat Uno 1.1 Super DAMARE rood 1991
Fiat Uno 1.1 Super 5-drs. wit 1991

12 maanden 100% garantie
*) Vraag naar onze voorwaarden!

Fiat Schobben Brunssum
Tegelstraat 3. TEL. 045-250675.

Stationcars
Renault 21 Nevada Break, GTS 1987
Opel Kadett 1.7 dieselLS 5-drs, div. extra's 1989
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. wit 1988| ToyotaCarina aut., i.z.g.st 1981
Mitsubishi L3OO 2.3 D lang, hoog 1987/1988

Garantie, inruil en finaniering mogelijk

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlerbaan (naast Vroedvrouwenschool).

Tel. 045-416023.
i

(bij Makado)

10 dagen t/m 30-11
10% korting

op het toe te betalen bedrag
op onze voorraad occasions

OPEL: Corsa, Kadett,
Ascona, Veetra, Rekord,

Omega
FORD: Escort, Fiësta

VW: Passat, Golf, Jetta
FIAT: Uno, Panda, Regatta

AUDI: 80 1.8 S
MITSUBISHI: Galant

MAZDA: 626
VOLVO: 340, 440

Incl. 3 mnd.
100% Bovaggarantie.

Weth. Sangersstr. 1, Beek

creusen heerlen
Fiat Panda 34, 27.000 km

’ 6.700,-
Panda4s 1984 ’ 4.500,-

Panda 1000 CL 1986

’ 6.900,-
Panda 1000 CL 1988

f 9 900 -Panda IE 1990 ’ 11.850,-
Panda Dance 1990

’10.900,-
PandaCLlE 1990

’11.900,-
Panda Super 1987 ’ 8.900,-
Uno 45 38.000 km ’ 9.900,-

Uno 45 20.000 km
’12.900,-

Uno6oS 1988 ’ 12.900,-
Uno diesel 1986 ’ 7.900,-
Ritmo 60 v.a. ’ 4.900,-

Croma Turbo diesel 1987
’16.900,-

Daihatsu Charade 1.3 TXi
1990 ’ 17.900,-

Honda Civic autom. 1987
’11.900,-

Lada 1200 S LPG 1987
x o 900 -

Mazda 323 LX 5-drs. 1986

’ 9.900,-
Mazda 323 LTD 5-drs. 1987

’13.900,-
Opel Ascona 1.6 S 1985

’ 8.900,-
Skoda 105 S 1988’ 7.900,-

Triumph Acclaim HL

’ 3.900,-
Renault 21 GT diesel 1986

’12.900,-
Bovaggarantie Financiering

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34.

Tel. 045-742121.
Te koop BMW 525i'89; Ford
Escort 1.6L '85; Ford Escort
1.6 D '85; Ford Escort 1.1
Bravo '84; Ford Escort 1.3GL 4-drs. '81; VW Polo 1.1
'85; Mini 25 1000 cc '84;
Mazda 626 1.6 GLX Coupé
'83; Mazda 626 1.6 Coupé
'81; Opel Ascona 1.6 D '83;
Peugeot 505 '85; Mitsubishi
Colt 1.3 '84; Citroen Axel 1.1
'85; Ford Taunus 1.6 '80.
Autohandel VERSPAGET,
Locht 85, Kerkrade-West.
Tel. 045-425858.
Opel OMEGA 2.3 D station-
car, '89, 5-drs., 5-bak, kl.
rood, stuurbekr., centr. ver-
grend., donker glas, 1e eig.,
beslist in nbsol. nw. st.,

’ 21.500,-. Tel. 045-462982

LUCAR Kerkrade. Keuze uit
plm. 75 auto's. Let op onze
aanbiedingen 0.a.: Suzuki
Alto 2x '87/'B9 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 WB7 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/'9O v.a.
’4.900,-; Suzuki Jeep 2x
'87/'B9; 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/'9O 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.

.Audi 80 1.9Emet veel ex-
Ura's kl. zwartmet. '88; Ford
Siërra Stationcar CLD Die-
sel '88; Mercedes 230 E au-
tomaat bwj. '86 bijna alle ex-
tra's; Nissan Bluebird 2 0
SLX '88; Mazda 626 diesel
'86 ’10.250,-; Ford Escort
XR3i Cabriolet '87; BMW
316 '82 ’3.500,-; Opel Ka-
dett Club Sedan 1300 '87;
Lada 2107 '87 ’4.900,-;
Nissan Sunny 1300 '88;
Ford Scorpio GL automaat
'86 ’ 14.750,-; Golf GTi '82;
Citroen Visa 1400 GL '85
’5.500,-; Skoda 120 L '86
’4.500,-; Ford Siërra sedan
2.0 CL '88; Mercedes Cam-
pingbus origineel ’ 10.000,-
WEBER Autobedrijf, inruil,
financiering. Bovag-garantie
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.

Autocentrum VEENSTRA:
Honda Accord 20 EX '87,
f 17.900,-; Nissan Micra
Trend '87 als nw. ’ 11.500,-
Golf GTI '86 ’ 17.900,-; Golf
LX '84 ’7.200,-; Opel Ka-
dett 12 S '83 ’ 3.900,-; Opel
Ascona 16 S '84 ’6.250,-;
Opel Kadett 3-drs. '88

’ 16.900,-; Opel Kadett s-
drs. '85 ’10.500,-; Toyota
Corolla 1300 XL sportwln. s-
drs. '88 ’ 16.900,-; Ford Es-
cort 1600 i 3-drs '87
’15.250,-; Ford Siërra 4-
drs. spec. '89 ’20.500,-;
Ford Siërra 3-drs. CL t'BB
’14.900,-; BMW 316 veel
ace. '84 ’ 13.900,-; Mazda
323 LX '88 4-drs. ’ 14.750,-
Mazda 626 GLX coupé '88
’19.500,-; Peugeot 405 GL
'89 ’20.500,-; Volvo 360
GLT 5-drs. '87 ’14.900,-;
Opel Ascona 1600 4-drs.
'87 ’12.700,-; Lada 2105
'87 ’4.900,-; Bovag-garan-
tie, inruil, financiering. Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgerweg 13 Voeren-
daal, 045-752999

Proficiat met je 50-ste ,
verjaardag l

Fons van Hoof &

Van je vrouw, kindere" I
en kleinkinderen. £l

BOVAG-AUTOBEDRIJF j
Loek Schaepkens biedt V
koop aan: Alfa Sud Spf"?
1.5 '82 ’3.950,-; Daihj^J
Mini Jumbo '84 ’ 3.96"JfFord Siërra 1.6 automa»A
drs. '84 ’7.250,-; 2x FJJfeEscort 4 en 3-drs. vï|
’4.250,-; Fiësta 1100 J’2.950,-; Siërra 1.6 L*TO

| nieuw staat, '87 ’ 14.9°ïjk!
Fiësta nieuw model1’ 6.950,-; Mazda 929 c<WP
oud model ’1.000,-; Maß
bishi GLX Lancer type jB

’ 6.950,-; Nissan 280 9

'autom. ’9.000,-; Opel Jf;*1 dett stationcar '80 ’ 2.79*30

'Kadett 1.3i'90 absol. "'-$*1 staat ’20.900,-; Kadett %\1’5.950,-; Kadett '83 L/J Ij

' ’6.250,-; 3x Ascona 1-Ojjt
| '83 v.a. ’3.950,-; Renauli

'Louisiane top-cond. 1e "ajj
1'85 ’8.250,-; Renault U
GTS in perf. st. ’ 4.7^Jj
VW Pick-Up benz. 70.WJÏkm ’ 3.950,-; 3x Volvo JJGL v.a. ’ 3.500,-; Volvo
GL stationcar '82 Z9-s^*Mercedes 200 diesel *Jextra's '84 ’11.900,-; =S|
da 105 L '86 weinig "|J
’3.500,-. Steeds in v'J'Jraad plm 75 occasions jj"s
’l.OOO,- tot ’15.000,-- <g&. vaggarantie, goede servja*
vlotte financiering en "JLkeuringsstation. Klimn*j
derstraat 110, Klimmen. H, 04405-2896. >
De hoogste prijs

Voor uw auto
045-232357 ook 's avOf*^&

OPGELET, gevr. voor $V
port, pers. en bedrijfsau» i^.
in alle prijsklasses .JK-t
’5OO,- . Schade of dfK.bj-
geen bezw. Contant {F £\
045-727742 b.g.g. 7230^ /^.GEVRAAGD auto's v.a.
'80, met RDW vrijwaj''*to.
Tel. 045-423199 of 231g^> Vj;
MINI automaat, zeer
en goed, pr. ’ 5.750,-, *.
del '85. Tel. 045-740829^ j^
Te k. RENAULT 5, bwj. '£ \
i.z.g.st. Auto Le Mans. ' %
045-259111. _^<* p
Ink. alle merken auto's. '?Ls§9
talen hoogste PRIJS. °* fc,j
416239 's zondags oggQ-^pi
Te k. Austin Montego 1-6|iS
bwj. 1987, kleur metalig' Kf
Onderh. boek aanwe*? 6 h
Weinig km., nette auto. Fc
04406-13020. -—^r
Te k. CITROEN BK, M.I&'91, 3 mnd garantie, spe°' fs >le, uitv., radio-cassette. "1%
n.o.t.k. 045-428351. <r M
Te k. AUDI Coupé Gli-^5bwj. '81, i.z.g.st ’5.250- *Tel. 045-316940. __^%
Wij betalen ’ 500,- Jn 1^’20.000,- voor uw AU g;
('S). Gratis afh. 045-42g21>
Te k. FIAT 127 Van d'fpKsf
bwj. '84, zeer zuinig, * /.'92. Tel. 045-718918. js!
Te k. PEUGEOT 505 S>' g»
'81, veel extra's, '"Z*%i.W
APK 8-92, pr. ’ 2.400,-- |e

045-210627 na 19.00_uur̂ ff
Te k. DAIHATSU busjej*0 N
rolstoelvervoer, f s.o^' £'
Tel. 045-317329.
Met spoed te koop 9et. Fr
Jeeps, bestel-, persons', J1wagens. TOPPRUZEN is;
045-456963. --j-;
Te k. GOLF c turbo DJj* 7
'82, i.g.st., vr.pr. f^'kPlatanendreef 50,Brunssun^. n,: ~~~. "at),' %
Te k. BMW 318, bwj. °f.f[automaat, met extra's- s,
045-214244.
Automatiek Ford ESCOjI S
1.6, Bravo 5-drs, 51.000Kn,s
als nw. 045-453572. Aft
Te k. Ford GRANADA 2-
GL, bwj. '78, APK sept y

"^te.a.b. Tel. 045-322599^^Te k. Ford SIËRRA 2.0 G^ s
bwj. 7-'B4, APK '92, 5-ga" v
centr. vergr., electr. rarne.
bordcomp., schuif/kanteld-v s
z.g.st., mr. kl. auto mog-
-17.00 uur 046-529169
Te k. MAZDA 323, i.z.9s!:'
bwj. '79, APK tot 11-92. v
pr. ’ 1.750,-. 045-459553^
Te koop MERCEDES 19**:
'87, i.z.g.st. Auto Le Maf
Tel. 045-259111.
Mooie Opel KADETT 1.3 \5-drs Sedan rood '87, Be"
hardstr. 12, Munstergelggn^
Te k. wegens omst.h. Opf
RECORD 18 S, bwj. '83, '"*;
g.st., ’7.250,-. Tel. 045
244963. -£"
VW GOLF, '79, APK 8-*

’ 1.250,-. Tel. 045-218925^1,
Te k. Opel OMEGA 2.0 i.^'J
'87, LPG, veel extra's. |B't.
04498-54664.
Te koop voor liefhebber F^ j
RITMO Abbarth 130 ,!
bwj. '84, APK 9-7-92, ve;
ace, auto is zeer snel, V
f 8.750,-. Tel. 046-749170^-
MAZDA 323, 4-drs., a&
matic, 1e eig., bwj. '80'.*;t v.,
8-10-92, ’2.250,-, |Sl' j
nw. Tel. 045-323178___^^-
Opel OMEGA 2.0i, <}%,
mond-uitv., bwj. '88, i.n": I
Auto Le Mans. 045-25gvU>
Opel KADETT stationcar \B
S, bwj. '87, i.z.g.st. Auto *■
Mans. Tel. 045-259111-
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ï}- NISSAN Cherry 1.7
F*. '86, 3-drs, i.z.g.st.,
PJ4S-741683.
Ck- Opel KADETT HB., 4ysh/ 1-950--Tei-

]" BOVAG-gar.: Opel
2.0iGL '90; Opel Ka-

ki, caravan, 5 drs., '89;
" Kadett 3 drs. 12S, '85;:a Siërra 2.0 CL, 5 drs.,
i F°rd Fiësta 1.1 CL, 5E!' nB9; Ford Fiësta 1,1 L,
ti'. T

peugeot 205 Accent,
klToyota Corolla 1.6 GL
!; BMW 320i4 drs. '84;
rGolf cabrio GLI '83; VW
Jf 1200 Lux '82. AutoJfssen Klimmen. Tel.15^1358.
Lk- VW JETTA 4 drs. '80;
i???n Cherry 3 drs. '83; 2? peugeot 305 SR '81;
ff« Horizon '82; Opel
"if City '78. Goedkope

auto's met APK. Auto-

'" Maessen Klimmen.
358.

*tstreeks uit Italië; 3
piat 500 L, bwj. 70-71,

i°ede staat. Tel. 04405-

-?' Uno 45 S, bwj. '86, 5
fc8"*. als nieuw, ’5.950,-.

| k- Opel KADETT 1200
£, bwj.'B7, bl.met., alsff"* Vr.pr. ’9.750,- E.S^irstr. 2, Kakert-Land-

üjy°P zeer mooi originele
Cn MINI 1000 E met
lti°ïf' D°uwjaar '85, pr.n.
p-JÜ 046-339347
Lk- van part. BMW 520i,tt 83, i.z.g.st., perf. on-
jSÏ-Jgl. 045-243674.
I'EK BMW M 325i, full op-h! °a. ABS, elec. ramenj^dak.Tel. 043-647235.2]"SÜN 120 V Ril. autom.,
U s;> nwe. APK, bwj. '80,
IfcS-y-nw. ’1.750,-. Tel.gasiTai^OP goede auto's, cont.
ii.' Joosten, SchamerwegKüastricht. 043-634978.
(pi panda 45, bwj. '84,
C, '92, ’ 2.950,-, geen
ijS-Jg!.- 045-323178.
l3 d. ESCORT GL, model
W '2-g-st., ’4.750,-. Tel.

lJ siërra 1.8 cl sta-
Car> nw. model '88, 5-drs
lig erbl., centr. vergr., 1e
t*'niet van nw. te onder-
den, ’ 16.750,-. Tel.

Kl GRANADA 2300 L,
ff,8.0. APK 10-6-92,
COO.-. Met trekh., en
§ 9oede auto. Tel. 045-
-ïjr-^ü> mooie TAUNUS 16 L,
IqV APK 8-92, bwj. 10-
-i^LUOQ,-. 045-422610.
)jkooP Ford FIËSTA, bwj.
& '-z-g.st., APK 6-92,
k: rertimen en kopp., vas-'s. f 1.000,-. Tel. 045-
-jS^na 17.00 uur.
fö Ford ESCORT (typeC< GL diesel bwj. '86,
Sj?: Prijs, Wiegelraderstr.

I,1*-.Ford SIERRA, 1.6 la-
l.'.M '84, 5-drs., APK
n 2 zeer mooi ’ .6.500,-

-4.
't&>P Ford ESCORT 2.0i
-■tan bw'* 8 mnd* '90'Ij*! km, alle opties,
61 'ir",- onder nieuwprijs.jvgjg-255247.
Pr Escort 1.3 bwj. '82,
3: APK, i.z.g.st,

045-232321.
I.^a PRELUDE, bwj.'B3,
(^Vergrijs, nw. mod., km.IOr^OOO, Lz.g.st., pr.

Tel. 045-752933
:$i sterfgeval te k. Honda
C GL aut., bwj. 07-'B7,
Ju,'- 36.000, in nw.st.,Hr^pr- ’10.750,-. Na 20

»j 0 .^ALDEBORN wij beta-öor^4oo,- tot ’30.000,--jfc^juto!! 045-411572.
r.A 1.2 S bwj. '84, APK,

046-522689.
Jj,VW GOLF m. '80-, pik-r Anw- APK, nw. lak, vr.

045-726175.
fyGOLF 1300 bwj. '81,
5^ 11-'92, i.z.g.st.

Tel. 045-726112.
ro,k'van 1e eig. (dame) VW
%*Van 1A iz-9st- '87--~*<S°km. Tel. 045-243674
ta^Op VOLVO 460 GL
r,f..3"'90, smook zilvermet.
&A f 26.500,-. Tel.sïH:266a

W' ' ■ ■ -:.. :.

i Auto's

Volvo AMAZONE B-20, bwj.
'69, APK 6-92, rood, 2-drs.,
wat plaatwerk, pr. ’4.500,-.
Tel. 046-516553.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
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.
Te k. Opel KADETT 12 S HB
bwj.'B6, APK 11-92, i.z.g.st.
vr.pr. ’9.700,-. Tel. 045-
-443642.
Ford ESCORT 1300 antra-
cietgr. bwj. '83, zeer mooi,
APK tot '93. vr.pr. ’ 4.950,-.
Vrankerkerklaan 36, Heer-
len. Tel. 045-729037.
Opel KADETT 1.2 S mod. J,
5-drs., Lz.g.st., 90.000 km,
dcc. '83.04492-4531.
Opel KADETT 1.6 i, bwj. '88,
in nw.st., div. opties. Tel.
045-256357, na 17.00 uur.
Te k. Opel KADETT station-
car 12 S, bwj. '85, E model.
Na 17.00 uur: Vechtstr. 11,
Heerlen.
Van part. te koop Opel KA-
DETT 1.2Sbwj. '83, i.z.g.st,
veel extra's. Manzardestr. 6,
Eygelshoven. Tel. 045-
-460106.
Opel KADETT E 1.2 LS bwj.
'86, rood, 5-drs., APK tot
mrt.'92, vr.pr. ’ 10.900,-.
Tel. 045-213357 op werk-
dagen na ,18.00 uur.
Tek. PEUGEOT 205 XS 1.4
85 PK, juni '89, 50.000 km.,

’ 16.000,-, 3 mnd garantie.
Garage Regie. 043-624354
Te k. RENAULT 19 TXE,
bwj. '89 i.z.g.st. Auto Le
Mans. Tel. 045-259111.
Te k. RENAULT 18, GTL,
bwj. '81, i.z.g.st. Auto Le
Mans. Tel. 045-259111.
RENAULT 5, bwj. '81, zeer
mooi, APK '92, ’1.350,-.
Tel. 045-410750.
SKODA 105 S kl. rood, bwj.
85, km.st. 34.000, 4-drs.,

trekh., nwe. banden, 1e lak,
striping, i.z.g.st., pr.

’ 2.850,-. Tel. 046-527379.
Te koop SUZUKI Alto bwj.
'82, i.z.g.st., vaste pr.
’3.500,-, kl. wit, onderh.
boekje, APK. 046-580407.
VOLVO 340 GL bwj. '85, s-
drs., bord.rood, i.z.g.st.,
APK 5-92, pr. ’4.700,-.
Tel. 045-742368.
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

Sloopauto's
Tek. 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. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens
Nieuwe en gebruikte
Handpallet-

trucks
Frissen 8.V./divisie intern

transport Valkenburg-
Houthem. Tel. 04406-40338

Vorkheftrucks
Verhuur

Bij Frissen 8.V./divisie intern
transport Valkenburg-

Houthem. Tel. 04406-40338

Gebruikte
Vorkheftrucks

benz./LPG, diesel, batt.,
1000 t/m 3000kg hefvermo-

gen. Frissen 8.V./divisie
intern transport Valkenburg-
Houthem. Tel. 04406-40338

AUTOTRANSPORTER te k.
Ford Cargo, bwj. '83 met lift-
back voor 2 auto's. Tel.
045-425858.

"s^^Auto onderdelen en accessoires

6463 BH, huisnr. 38.
Draagkrachtige

Bedrijfsimperiaals
Voor elk type combi-, bestel en personenwagen

* onwrikbare bevestiging op de auto
* voorzien van anti-slip kunststofbekleding

* Perfecte bevestigingsmogelijkheden
* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

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

Üffy|rk. goede gebruikteJRANDEN Passartweg
S-Jlgerlen. 045-222675.

s^^BrornJfletsen
<w£°P gebr. FIETSEN, als
ürt V. Anjerstr. 8, Schin-

i 6,k* mooie HERENFIETS
I5.1? versnellingen. Tel.sgS4478.
ijJ^ONA-SHOP Kerkrade
*w 1 Drornfietsen en on-
Orirt : Puch Maxi' VesPaL: a' Yamaha, Z ündapp.
i9ga Gorettistr. 1. Tel. 045-

Sport & Spel
Te k. radio-grafisch be-
stuurbare AUTO, merk Ta-
miya, Beach Buggy, mei
zender, accu's, laders, on-
derd. Vr.pr. ’300,-. Tel.
04450-2393.
Te k. BODY B. & Fittnes
app., halters, schijven, dum-
bells. Tel. 045-457643.

Caravans
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200

(Huis)dieren

6371 LA, huisnr. 1.
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Geïsoleerd HONDE-
NACHTHOK 1 1/2 jaar Oud.
Tel. 045-710578.
Te k. Hol. HERDER, reu, 10
mnd. oud. Te1.045-231802
na 18.00 u.
Te k. Mechelse HERDERS
7 weken. Na 16.00 uur Cus-
terslaan 13,Landgraaf.
BOBTAIL moet herplaatst
worden. Inl. Piëta Janssen,
04747-2910.
Goed tehuis gezocht vooi
gecastr. KATER. Tel. 045-
-427011.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Startcursus chauffeursdi-
ploma 28-12. Startcursus
gevaarlijke stoffen 4-1-92.

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^

Sier-eend-GANS-fazant-
stomme pauw-AM. wilde
kalkoenen (brandnetelver-
delgers). 04499-1499.
Te k. jonge LEG-KIPPEN
Henk Ploemen, Broekhui-
zenstr. 538, Rimburg. Tel
045-320229.

Vakantie

London
met KLM Cityhopper vanaf

Maastricht Beek,
mcl. hotel v.a, ’ 376,-.
Vraag uw reisbureau
de London folder van

Cityhopper Tours
of bel 020-6493295.

In/om de tuin
Gewolmaniseerde TUIN-
PLANKEN en palen. Houth.
Jos Kuijpers, Holstraat 43.
Margraten. Tel. 04458-1982

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

Mode Totaal

BRUIDSJURK te k. mt
36-38, merk Aloma pr

’ 1.500,-. Tel. 045-423786.

Baby en Kleuter

Te koop KINDERSTOEL
voor in de auto, ’ 50,-. Tel.
045-244963

Bel de Vakman

6218 XE, huisnr. 6~
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Wonen Totaal
Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Horn-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Moderne komplete beige
gestreepte keuken

Normale prijs’ 7.462,-, Hom prijs ’ 5.998,-

Nu slechts ’ 1.698,-
Zeer fraaie komplete grijs

gewolkte keuken
Normale prijs ’ 8.543,-, Hom prijs ’ 6.998,-

Nu slechts ’ 2.598,-
Oerdegelijke komplete wit
massief eiken keuken in

landhuisstijl
Normale prijs ’ 9.382,-, Hom prijs ’ 7.598,-

Nu slechts ’ 4.298,-
Pelgrim inobuw gas-elektro

kombinatie
Type GE 850/08

Normale prijs ’ 1.430,-, Hom prijs ’ 1.050,-
Nu slechts ’ 598,-

Hom
Sittard, Bergerweg 51-53

(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Voor Piccolo's zie verder pagina 8

FÖS^'S^^achtig hoge /fl
V^-B i^^^^l m^r A BV ...In die te gekke, nimmer terugkerende liquidatie-B

«g^fl B^ wK r^K mtfk*>- ver^o0P- Zoals u weet hangt juwelier Borger na 40 1
1| i^T JF iH #4^l Br ) jaarzijn diamantloupe aan de wilgen. Maar eerstl
Üw' y # ifls r V^^H ■# jB7 M .«B K\/ moet de gigantische voorraad er uit. En dat gebeurtß
B^F ' BW JB^"^Bjm rx/^M -r*W~*~^ PP^wpp angstaanjagende wijze. Geen 10, 20, 30 of 40 1
gW >jW J|B JB * jj^TJ^aM^ maar meestal met 50, 60 of zelfs 70% échtel

JTW 4 ifl V^r^rA^ ■*! B* " V "jf^y**^ "MÊ mk korting! Het klinkt ongeloofwaardig maarl
Jt^^ IrWTI l I^JL W^^ÊK^JÊÊSÊ W het is realiteit: ZO GOEDKOOP KOCHT U|("W VJ B ✓"^rA .f M *Jm vVfl lßf&*"^"^'- "^"~XÉ P^ NOG NOOIT! Waardevaste briljanten sieraden/1

I #lilo«<> 5^ *\w \ \ v^^B«fP»W^sv'^ " ' '\\Bb7v voor beleggingsprijsjes. Waardevolle klokken,-!
Bi§p^^p^^^) /#*'**'WV''' iffli^' n" voor superlage meeneemprijsjes. Het geluk lacht I
i^^«^r^ii^^^-*A^^-^^^^^r /i^o''/It "|| '*))jm 9 u toe vanu't onze vee etalages. Proficiat met uw koopje..! I

'*m.^'^^ ’** "-'--" UI *^iSS/! douden horloge met band bezet me' 6 bril- Wij hebben nog voorraad in wand-
§SBbl| '**X( \ 3-

x Ik^wßßM/ 'onten op de band van 'n to,aal °'n crt' en s,aande klokken* w'i

'j«fe-^^WIJ HEBBEN EEN KOLLEKTIE HOR- Geheel gouden horloge met aparte band. Eiken wandklok met tinnen wijzerplaat.
B^B m? 1^ LOGES...OEII MERKEN ZOALS Merk Candino. VanO&ttT- nu 1425,- Van iUfl-Tnü 285,-- SEIKO, SEIKO LASALLE, CITIZEN, Ovaal gouden horloge met band. Merk Noten régulateur. Van-Ö?^nu 570,-

I EEN UNIEKE VOORRAAD PARELS GARONNE, REGENT. WIJ NOEMEN: Marquise. Van £Z36T'hü 2869,- Grote wandklok met westminsterslag.
I AFKOMSTIG UIT DE BESTE KWEKE- HERENHORLOGES Horloge in witgoud. Zeer eigentijds. Rondom Van J5257" nu 998,-

I RIJEN VAN JAPAN LIGGEN KLAAR Seiko staal, ouderwets en toch nieuw, auto- vol bezet met briljant, totaal 0.87 crt. Van Forse hangklok, Westminster.
I VOOR U. UW PERSOONLIJKE WEN- matic. Van iTé-^ nu 120,- 1243?^ nu 6216,- Van 17-357-nu 1200,-
I ccm 7IMIFN Wil 7FKFB KIIWMFM Seiko leren band met datum. '^ j /__.. /._/_...... Licht eiken halklok, bim bam.I VERVULLEN VarU^nü 170,- %<>«<(** ftVwOt*>UMp4, Van^S&Tnu 1500,-
I Wij noemen oo- Regent bicolour met band. Eé" ulterst Plat model herenhorloge met Ha| k|ok> mo del Bruxelles.
I Cultive 4,5-smm. per streng. VanJSe^nu 110,- leren bond Marquise. Von&&& nu 3390,-
I Van_63Ó7^nü 313,- Regent doublé met bond. Van_32écsrnu 1633,- Halklok met veel houtsnijwerk en geslepen
I Cultive 5-5,5mm. per streng. VanJÏS^nu 175,- Een gouden herenhorloge rrjeteen gouden glas. Van 540Or^nü 3900,-

I aii j l,„rt;f;,-n„t k„J \/„r, z.cA- „.-. TB"; de wijzerplaat. Merk Marquise. %% hLwtoV ■?/ "f m S■ Alles geleverd met parelcertiticaat. band.Van ï&VT- nu JB3,- boen-- - .„,, fï WaK^S» ** »/ M "tI Gouden parelsloten met 50% KORTING 100% Waterdiche duiker. 100 Meter. Met VanJÖ*SÜT- nu 4975,- || »M,-| *f § gI EEN WERKELIJK FABELACHTIGE KOL- dag en datum. VonjSW-nu 488,- SupernW horloge met blauwe wijzer- || NSU;S J *A& |I LEKTIE BRILJANT RINGEN STAAT OP DAMESHORLOGES plaat. Van J5«?,-nu 7961,- |j l^|f J >sW /vIU TE WACHTEN. ALLE BRILJANT SIE- Garonne doublé met band. ■ B\ *^ * fe/ SÜf W^W ]I RADEN WORDEN GELEVERD MET VanJ23s< nu 120,- ffPF^^wV !~jk_ F -/ ÏT

I Solitair ring eenvoudig maar chic. 4-poots Goud^zilveren horloge met band. JaÉÉÉy %^^^.. N I
I BbkTing me, rUanifrfvanln totaal O."'" Van^"" 315'" IfrlfcfovuÜ 1 .^C^^ **f I
I Ons succesmodel entouragering. 0.31 crt. tyMtfU*t, CoMt&l4- Éeniruime keuze pleet geschenk- """"»^JI Van iMS^nü 924,- Een extreme kollektie gouden col- artikelen hebben wij in voorraad. &wm~^- j*IP^
I Bicolour ring. Design van Cleef & Arpels met liers en chanelcolliers ligt voor u Hieruit een zeer kleine greep: Ct&UCie#t ClCUK&4SlC*t&£Ci>
I briljant. Van J°*S*^"nu 1463,- klaar. Roosvaasje. VanMr? nu 23,- 8 crt. Dames bandring. Van VDV-nu 55,-
I Apart stuk, middensteen marquise, fantasie 90 cm. Staafjes-collier. Von3^-6T- nu 204,- Whiskey karaf. Van _103^"nü 51,- Laponia design goudenring.
I kleur diamant. Van_62Se^nü 3495,- 60 cm. Koordcollier. Van%Lbrr- nu 263,- Koffie-en theeservies. Van Jso6< nu 750,- VanJSSrF-nu 95,-
I Sublieme entourage ring in witgoud. Totaal 80 cm. Massief bicolour collier. 6 Onderzetters met houder. Klassieke granaatring. VaojtéO*^ nu 230,-
I 2.53 crt. Van is4aB-Tnü 7845,- Van USfr^nü 512,- Van^ör^nü 15,- Klassieke ring met bloedkoraal.
I Een volle koraatsteen. Een briljant van 1.05 50 cm. Breed gourmetcollier. Roomstel. WanJUQr^nu 55,- Van J»S^nu 199,-

Bü, r.rt. Van 17200^ nu O§ËË g^w 8600,- Van JJ-2?T-nu 561,- Tasspiegel. Vandor-nu 15,- Cultive parelring. Von_UBr- nu 74,-
B^^^V 80 cm. Figaro collier, bicolour massief. Luxe pennenset. VanJÜo^*nü 150,- Zirconiaring. Van.33s^~nü 162,-

PL-- ' ** fe Van^D^oVnü 1035,- Kandelaar. 3-armig. VanJO^nü 45,- 3-kleurige Ring, 3 gouden bandjes door
(% vn\ W *"- Speciaal koordcollier 90 cm. Spaarpot. Van jlO^nü 20,- elkaar, Cartier-design. Van 2S9T- nu 140,-

Bl^^^^^i *''■ Van XSS^r-"** nu JS^4'"*" 943'" Diverse fotolijsten. Van nu 22,- Uiteraard te veel om op te noemen.

I £%4*Ccte*t Cl/ltHééUtdctt '^^^^^^^SSft^^S^^ -^ " Uw kans om een echt handgemaakt Heren plaatring, geschikt voor monogram of
I SnQiebijpasbandjes. VarU3r= nü 41,- ’ ' £ miniatuur te bemachtigen. Grote wapen. Van Jjoe^nü 199,-
I Witgouden armband. Van U&VTiü 64,- / GOURMET EN VEMPTia.I 1 ¥ kollektie- Wii n->om«n! 3-kleunge Massieve herennng, smal model.
I Fantasie koordarmband. Vanjta^nü 242,- IEen 9''9Qnt.sche kol/pkf , ANS f ,'; Broodkar. VanJ96T nü 199,- Van TW nu 395,-
I Bicolour buisband. VanJ^T- nu 236,- / 9'9antische prijs W?\ 6 ,te9en een I * liStaande klok. VanJtWer-nu 445,- Bijpassende dasklem. VonJS&Tnu 140,-
I Bicolour fantasieschakelband. I on" super-uitverkn^li P6n 'n UÉ f Postkoets met 6 paarden. Bijpassende manchetteknopen.
|VanJ3?4<nü 61 2,- c°lllers Per gram von ' 9°Uden /' ■-» VanJJSöe:-nu % 1600,- Van^ST-nu 379,-

-■ Massieve S-band. 18 crt. I^ttk IJ^M Normaal R i Zilveren kuiper. Van SOr^nü \ 39,- Moderne ring met onyx. VonJé4< n ü 177,-
I Van JjCkP^'nü 546- | K^* 2S^~ jn || *£ 'i* ' Landauer. Van ,556^nu \^ 275,- Klassieke ring met onyx. VanJü&^ nü 31 0,-
I Massieve geplette schakelbond. Bicolour. «^^ fclenghlM'NV 1 II Massje^rin^met lagensteen.

I Veel te veel om op te noemen. W M Dit is te gek' I **\Xz^ r'- w~". ■"V i'\^ NOG R|llA>lc i^-.

IWl^ «U WrTIL JJln 11 ' Kerkrade, St'jH^ I maandag van 13.00 tot 18.00 uur, Ti^^M\V%\ --»■ Ktcc i J33IJJJ Tol 045-453098. wl dinsda9 ,0ten met vnida9 /#//#-WO^a^a lflL^l r- -^Sn:^^' U4J-43JUYO^_y ■ van 10.00 tot 18.00 uur, "^^lv# 'W^H Iflliiilll lilTOl 40 meter etalages!' NED. RJWELEN^CENTRUM Donderdag tot 21 oo uur en K^#-N^^S^^^-J " *■ _ 1 it^^bi 5? vodrhein BORCtR zaterdag van lU.UU tot I/.UU uur. W"*^^vg§r

Het Ll6O Programma van Pastoe...
Doordacht Design, Verrassend 'Verpakt'

"'*■

'M,. .),-,,„: """. jW""""*

I . 1-„
I m

■ c c

De asymmetrische vlakverdeling van ditPastoe dressoir uit het Speciaalvoor Sijben wordt ditPastoe pronkstuk gemaaktvan
suksesvolle L 160programma verraadt niet alléénraffinement in vormgeving, kersehout. Het dressoir is overigens ook in glad gelakt leverbaar in diverse
maar is ook nog eens bijzonder funktioneel. De hogere laden en bredere basistinteß ofzelfs in een kleur naar wens. Om hetcharmante effekt van
deurtjes zijn heel handig voor grotere spullen. kersehout ofgladde lakafwerkingte ondergaan, moet u echt even bij

Sijben binnenstappen.

In lakuitvoering* 3492.- In kersehout* 4950.- I^TT^^^^^^n
"uit voorraad leverbaar. ff^ïvr^ïff^Tl^ff^Mßß

Maasnielderwee 33, Roermond Telefoon: 04750 -16141 Openingstijden: Maandag 13.00- 18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00uur. Za. 9.30-17.00uur. Donderdag koopavond. /.a^i/1/*^

8 speciaalzaken onder één dak: ■ Internationaal Design ■ Eigentijds Klassiek ■ Gé Top Woontextiel ■ Woonburo's ■ Modern ■ Slaapland ■ SieMatic Keukenstudio ■ Eiken
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Wonen Totaal

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal.

Speciaal-zaak
Rotan-Manou-Pitriet meubelen.

Een andere kijk op wonen.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Voor de betere gebr. MEU-
BELS. 3 x Barok bankst.
’3.495,-, ’2.150,-,

’ 1.275,-. Lodewijk bankst.

’ 2.850,-. Toogkast.
’3.200,-, ’2.150,-,
’1.175,-, ’1.825,-. Eet-
hoeken, slpk., salontafels,
kasten enz. Stadsbeurs,
Holzstr. 19 A, Kerkrade. Info
045-453100.
Te k. eiken fineer WOON-
KAMER-KAST, br. 2.40 mx
h. 1.90m. Tel. 045-316449.

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. lederen BANKSTEL,
3-2-zits, met kuipkussens,
kl. bruin, eiken ombouw,
vaste pr. ’2.500,-. Tel.
04498-54319.
Te k. licht eiken BED mei
ombouw (licht eiken), 2 lat-
ten bodems en salontafel.
Tel. 045-213782.

Radio e.d.
Te k. KTV plus port. KTV,
VHS video, stereotoren en
CD, plus Philips boxen. Tel.
045-459750.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

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

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

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

6438 BC, huisnr. 87.
; ■: ;.:: : - ;: . 'Computers
Te koop gevraagd PC's, ho-
me- en spelcomputers. Tel.
04492-5329.
COM.COMP. 20 Mb/5 1/4,
286, Oki 128, kleurenmon.,
vr.pr. ’ 1.000,-. 046-742666

Kachels/Verwarming
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.
Te k. POTKACHEL, ’ 450,-.
Tel. 045-316449.

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

COMMODORE C-64, cass.
ree, printer, video kl. moni-
tor, 2 joysticks, software. Vr.
pr. ’ 650,-. Tel. 045-426064

TVA/|deo

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’ 125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’ 125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

Nieuw Yamaha orgels-keyboards
Door de komst van de nieuwste modellen orgels enkeyboards, div. overige modellen met 10%-30% korting.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

6372 EX, huisnr. 64.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Band 'The lllusJon" zoekt
ZANrrR(ES). Tel. 045-
-451066, o g.g. 045-210265.

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

NOVAK 4-rijen, i.z.g.st. Tel.
045-421039.

Verzamelingen
Te kööp POSTZEGELS:
100 grim. Australië ’6,-;
100 grfm. Nieuw Zeeland
’6,-; 100 grfm. Canada
’6,-; 100 grfm. Pacific ’6,-
-kilo wereld ’35,-. J. Pekel,
Prof. Debyestr. 18, Hoens-
broek. Inl. 045-319936.
ZAKENADVERTENTIES op
LD-TV. Uitvoerige info
045-739380.

Te koop gevraagd

6419 CL, huisnr. 32.
Gebr. SWINKELS zijn ver- Voor al uw oude METALEN,
huisd naar De Beitel 74, Frans v.d. Loop Recycling/Heerlen. Wij betalen de Methaalhandel, Kissel 12--hoogste prijs voor al uw oud 14, Heerlen &-,; "26392ijzer/metalen. 045-422025. , <cn „ .: . . , ~■—— VEEL Geld. betaal ik voorSLJJ22£ gevraa9d leren Uw grammofcinplaipn vanBANKSTEL. Tel. 045- 1955/1965 (mits „i goede213196. . staat). Schrijf naar Postbus
Te k. gevr ROMNEY- 7098> 5980 AB Parmingen
LOODSEN, Nissenhutten of bel 04760-73472.
en units. tel. 01891-15603 Wat VERKOPEN Adver-of 18368. teer via: 045-719966.

Diversen

Paardevlees
Mals en mager

Vanaf ’ 12,50 p.kg.
Martien Arts, Dorpstr. 86, Brunssum. Tel. 045-252823.

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.

SINTERKLAAS- en zwartepiet-kostuums te huur. Tev.
kerstman-kostuums. Bijs-mans, Mgr. Schrijnenstr. 31,
Heerlen. Tel. 045-717608.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

06-lijnen

Wij verwennen
graag getrouwde mannen
met een live sexgesprek.
06-320.330.72 (50 cpm)

*** Rijpe dame, 38 jr.
live geraffineerd! 50 cpm
06-320.320.38

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

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

06-96.85 (50 cpm)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320:320.14
Griekse porno

Bel Marcha snel, 50 cpm
06-9618

lesbi-hardporno
06-320.321.99 50 et p/m
SEX TREK? Tanja helpt

06-320.326.56

Quick fuck live
Heter mag niet, alleen jij en
ik op de aparte lijn, 50 cpm
06-320.330.73
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Gratis sex

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

Ik ben een sexy donkere
vrouw al wat ouder 50 et p/m

06-320.320.91

Haar mond stond wagenwijd
open. Ze zakte door haar
knieën, 50 cpm 06.96.46
Op zn Frans!
Hete spetters

willen sex, veel sex met jou
en jou en met jou op de

aparte lijn.
06-320.330.74 (50 cpm)

Kleed-me-aan
sex spel. Praat om te spelen
Win een sex orgie. Een fout,

sex is je straf. 50 cpm.
06-320.323.90

Striptease
sexspel Jij bepaalt wat zij

uittrekt. 100% horny.
06-320.322.80. 50 cpm.

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
Verschillende hete meisjes

zoeken een
sexafspraakje

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

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

Homo-jongens
hoor ze lekker tekeer gaan
06-320330*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

Lady B.
50 et p/m 06-320.324.68
Meesteres. Lekker ruig!

met een P-koker.

TopSex
2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25
Val je voor dominante

vrouwen 50 et p/m
06-320.332.32

Bel je meesteres.

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

Call me.... 50 cpm

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

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

Darkroom.... 324.16
Gay Perver5...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

Hete meiden zijn op zoek
**porno dating**
06-320.321.44 (50 et. 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 kontaktl.
Ook trio-sexkontact

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

G.' '20.330.42 - 50 et p/m
Meisjes kontaktü
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 et.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 et. 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 et. 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)

Wil je snel een privé of
Escortmeisje thuis (50 cpm).

06-3?0.3'"'5.r>4

0 I ■ j

De meeste arm-, been- en hoofdruimte
in zn klasse: de Mazda 323.

DE MAZDA 323 V.A. F 25.395,- (HATCHBACK), F27.495- (SEDAN). KOSTEN RIJKLAAR MAKEN F487.50. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. 3 JAAR ALGEMENE EN LAKGARANTIE EN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE STANDAARD. IMPORTEUR: AUTO PALACE-DE BINCKHORST BV.. DEN HAAG. TEL.: 070-3489400 fUfMgP*^. , j
II», iIA4/aM 1 LOVEN HEERLEN B.V.
fj Mf UWZaiWZW- Palemigerboord 401. Heerlenww wvmiwii |„.:..vj Telefoon 045-722451 J

3 AUTOBEDRIJF ORIESSEN 1 AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. ~| AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3. Nieuwslad! Langheckweg 2. Kerkrade

ESEJ Telefoon 046-371920 \^v\A Telefoon 04498-53055 h".-1-..-^ Telefoon 045-464646 J
1AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF 1 AUTOBEDRIJF LEYMBORGH I RADREMA AUTO'S >

Klinkenberg 138Meerssen. Bornerweg 5-8, Limbricht . Galioenweg 73 (Beatnxhaven) Maastricht■iï&ï&i Telefoon 043-642697 Ll^.1-! Telefoon 046-515838 ' | I,ki..vj Teleloon 043-632250 J

Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt.
S.M. voor twee.
06-320.329.99 (50 et. p/m)

Triosex-kontakt
06-320.320.92 - 50 Ct p/m

Ook voor partnerruil.

Een PICCOLO in het üm-
)urgs Dagblad helpt u op
veg naar snel succes. Bel:
)45-719966.

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (50 et. p/m)

***Gay Privé***
Jij wilt voor vanavond snel

en discreet een opwindend
afspraak-je regelen? Bel dan
Gay Privé, want daar zit je
direct apart, en als je met

aen andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!
06-320.322.75 - 50 et p/m
ïcheur de kleren van mijn lijf
k heb een hete bui! (50cpm)

06-350.211.14

Sex kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen zoe-
ken voor het vervullen van

hun hete sexwensen.
06-320.329.88 (50 et. p/m)

***S.M. Privé***
De direkt apart kontaktlijn

Strenge afspraken
06-320.322.17 - 50 et p/m

GRATIS SEXAFSPRAKEN

pornodate
Plaats, reageer op- of luister

naar de advertentie.
50 et p/m 06-

-320.331.40
Stoute Sexafspraakjes

meisjes kontaktlijn (50cpm)
06-320.330.16
Nieuw in Nederland, het

Telebordeel
Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis

niet kan of man, bel dan
06-320.320.85 - 50 et p/m

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan.

06-320.330.96 - 50 et p/m

Monique
Ze trilt van sexgenot

06-320.330.97 - 50 et p/m
Donkere vr0uw..06.96.40

Zapp 5ex..06.96.92
Harde praat..06.96.91

Live met mij?..06.95.06
Volle vr0uwen..06.96.94

Ze bukt! Griek5..06.96.93
Kort en lekker 50 et. p/m.
Jan in een laaiende ruzie
met Sonja 06-320.330.17

Jan troost zich
Life

met 4 getrouwde vrouwtjes
06-320.340.33 (50 cpm)

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

wie ze zijn en wat ze in bed
allemaal lekker en opwin-

dend vinden. Als ze dat ver-
teld hebben geven ze je 'n

eigen geheimetelefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)

/^NDAAGX__—-—^ 25 JAAR s X
Y^~ SAS AUTOSHOP

Hier willen wij graag een feestelijk tintje aan geven. / ■r U bent de hele dag van 9.00-21.00 uur van harte welkomV voor 'n drankje en 'n hapje in onze gemoderniseerde zaak.
I Tevens is er voor iedere koper 'n leuke attentie.

I uitnodiging| ''/léd/ \WBJ
bisex voor twee

direct apart met een
heet meisje of met een

lekkere jongen:
06-320.330.87 - 50 et p/m

Verjaardag.
Thee op bed van haar 2

lieve.... 06-320.321.32, leuk
als de luiken dichtgaan
06-320.326.71 (50 cpm)

Geld lenen? Goed maar
eerst lesbisch

Saskia 06-320.326.92. Car-
las vervult alle bizarre wen-
sen 06-320.340.06 (50 cpm)

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Tf'V

06-320.320.95 - 50_£ljV,
VoorPiccolo's

zie verder pagina 2"
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Studenten verhuren kamers
aan pers tijdens Eurotop

**AASTRICHT - Jour-
bisten die op 9 en 10

in Maastricht
** Eurotop moeten ver-baan maar nog geen lo-
jjjeeradres hebben gevon-den, kunnen voor 135
"tolden per nacht terecht
111 studentenkamers. 'Met
pbruik van douche, tol-
kt keuken, TV en even-
veel telefoon', heet het
1,1 een eenvoudig getypte
""^nbeveling die enkele
(^geslapen studenten
"ebben toegestuurd aan
nationale en internatio-
nalepersbureaus en pers-

combinaties.
De aangeboden kamers
liggen op een bijzonder
gunstige 'stand', name-
lijk aan Raccordement en
Bourgogneplein. Op ge-
ringe afstand bevinden
zich het provinciehuis
waar het Topberaad
plaatsvindt, het congres-
complex MECC waar een

groot perscentrum wordt
ingericht en enkele ho-tels waar regeringslei-
ders en delegaties onder-
dak zullen vinden. 'The
distanccis not more than
ten minutes by bike orby car', luidt het in een
Engelstalige versie. Opeen der adressen kunnenpersmensen ook gebruik-

maken van een donkere
kamer 'for black and
white photography'.

Gistermiddag bleek pas
één studentenkamer
voor drie dagen aan een
journalist te zyn ver-
huurd. Teleurgesteld zijn
de initiatiefnemers nog
allerminst. 'Wij hebben

de brieven pas afgelopen
maandag gefaxt, reacties
kunnen dus altijd nog
binnenkomen', zegt een
van hen. Vooralsnog
staan vijf studentenka-
mers ter beschikking.
Zou het aantal reacties
dit aanbod overtreffen,
dan zijn ook anderen be-
reid hun kamer tijdelijk
af te staan en zelf op de
Top-dagen bij vrienden
in te trekken. 'leder van
ons kan een centje extra
best gebruiken', lichtte
een der studenten giste-
ren ten overvloede toe.

Stort
IVfessen (55) van hoeve Overhui-
jjh ln Bocholtz verheft wanhopig
■'ih?cm: -Niet minder dan zesen-
Ct g Jaar lanS zi Jn we nier gecon"
ljjnïeerd met geweldige overlasten
"4at Van de regionale vuilnisstort-
fö** voor Simpelveld, Bocholtz,
Hij^n-. Vaals, Wijlre en Gulpen.
D) llebben dit moeten tolereren,

toen die eenmaal gesloten
De'Rebben we gedacht: dit nooit

Het Simpelveldse college heeft in
een protestschrijven Aken om op-
heldering gevraagd. Wethouder
Harrie Ewals: „Ik heb niets tegen
grensoverschrijdende, werkver-
schaffende industrie, mits deze is
omgeven door strengeen duidelijke
waarborgen voor het milieu. Maar
als dat waar is van die massale com-
postverwerkende industrie, zonder
dat we daarovervroegtijdig geïnfor-
meerd zijn, dan is dat puur slecht
en dat doet vrezen voor de Euregio-
nale gedachte."

Aan Duitse kant wordt er al langer
en heftiger geprotesteerd tegen het
plan. Onlangs kreeg burgemeester
Jürgen Linden 1500 handtekenin-
gen van bewoners van Richterich.
Alternatieven, zoals bijvoorbeeld
by het klaverblad Verlautenheide,
daar is in principe 30 hectare indu-
striegrond beschikbaar, lijken het
niet te halen.
De Akense gemeenteraad vergadert18 december over het plan en op 4december zal de commissie stads-ontwikkeling zich erover buigen
Burgemeester Linden vindt in ieder
geval dat Aken een nieuw industrie-gebied nodig heeft. „Nieuwe indus-trieën vestigen zich momenteelnamelijk wel in de omgeving vanAken, maar niet in Aken zelf," aldus
de eerste burger.

De bewoners van het grensgebied
zijn van plan aanstaande zaterdageen protestmars te houden.

CDA ziet niets in een Muzisch Centrum

Raad Heerlen vraagt
'simpel' centrumplan

J^^^_Van onze verslaggever

L^LEN - Er valt niet te ontku-
rken aan een bÜstelling van de
lSc se centrumPlannen. De fi-
Fthl66^ henarde situatie van de
RJtJ^nte Heerlen maakt dat nood-

k tPleken gisteren alle fracties in
k fij eerlense gemeenteraad het
Kri 6fns* Tijdens de begrotingsbe-

ellr»g stelde het CDA dat
lf;(la

sdromen' uit het centrumplan,ad moeten worden, met name
at°om van vele miljoenen.'

ii^^ujkeiijk doelden de christen-
ent en daarbiJ °P net Muzisch'

i^U^ 11171" D** zou een verzamelge-
"-Uü llloe*-en worden voor allerlei
Hl rele groeperingen, maar het
i ervoor ontbreekt.
Tijdbom

rth drong aan op een financië-
W, Ssenrapportage, maar volgens
hog °üder Savelsbergh wordt daar
Nerfan ëewel"kt. De Groepering
iW ler»-Noord berekende een te-
W van 25 tot 50 miljoen op het

en sprak van een 'fi-s^ele tijdbom.'

De VVD toonde zich tevreden over
het bericht dat Heerlen op kantoor-gebied veel vierkante meters ver-koopt, maar signaleerde ook proble-
men rond het oude DSM-terrein en
VakC.

D66, Groen Links en SP zijn erken-de tegenstanders van het centrum-
plan en willen dat Heerlen er liefstonmiddellijk mee stopt.
Binnen dat centrumplan was ookveel aandacht voor het MissionairCentrum, dat gesloopt zou moetenworden om plaats te maken voorluxe-woningen.

Bouwfonds
De opmerking van projectontwik-
kelaar Bouwfonds Woningbouw dat
de sociale activiteiten in het Missio-nair Centrum niet zouden passenbij diechique woningen, werd doorPvdA, Groepering Heerlen-Noorden SP gehekeld.
Volgens Groen Links was derecen-
te presentatie van een 'reddings-plan' voor het Missionair Centrumeen schertsvertoning: „Wij kunnenons niet aan de indruk onttrekken
dat het ging om een weloverwogenstrategie gericht opafwijzing van deplannen en aanzetten tot sloop "

Simpelveld vreest afval-compostfabriek in grensstreek

Verzet tegen industrieplan
Van onze correspondent

RPELVELD/BOCHOLTZ - Het protest van de Duitserspn de aanleg van een grensoverschrijdend industriege-
ïïf langs de autoweg , is overgeslagen naar Nederland.-0* in Simpelveld en Bocholtz maakt men zich zorgenma-
i? over het plan. Vooral de komst van een afval-compost-
briek baart de Nederlandse grensbewoners zorgen.

ij^et eenruim 100 ha groot spec-
'air industriegebied ontstaan in

[jj Sebied tussen Bocholtz, Vet-
-6au. Richterich en Horbach langs
Lüt°weg vanaf de grensovergang
L^-Noord tot aan het kruispunt
rien-Maastricht.

yor»ers van Simpelveld en Bo-
L*2 hebben van hun buren gege-
idover de Akense plannen gekre-
L. Niet alleen staan er tal vanne industrieën op het gebied
k in deze grens-
|^k op een steenworpafstand van
ij«oltz gepland, maar ook een 20
grote afval-compostfabriek, die
Sfootste van Europa moet wor-

L' E)e Akense Industrie- und
Aachen heeft al

'OM licnt ge.ëeven hiervoor en de
zouden al afge-

ef zijn. In Simpelveld en Bo-
>htz Wordt veel overlast hiervan'^acht.

Afkomstig van galvaniseerbedrijven in Kerkrade

Beek in Eygelshoven
vervuild met nikkel

Von onze verslaggever
KERKRADE - De benedenloop
van de Anselderbeek in Eygels-
hoven is vervuild met nikkel.
Volgens het Zuiveringsschap
Limburg is de verontreiniging
afkomstig van galvaniseerbedrij-
ven in Kerkrade.
De waterzuiveringsinstallatie
van het Zuiveringsschap is niet
in staat het nikkel afdoende uit
het water te verwijderen. „An-
ders dan de meeste zware meta-
len hecht nikkel zich veel min-
der aan het zuiveringsslib", zegt
H. Tolkamp, hoofd van de afde-
ling Waterkwaliteitsbeheer van
het schap. „Je moet deverontrei-
niging daarom aanpakken by de
bron." Hergebruik van spoelwa-
ter kan al veel effect sorteren en
voor het verwijderen van nikkel

uit het water bestaan verschil-
lende methoden. lonenwisse-
laars en korrelreactors scheiden
nikkel en water. In zogenoemde
ONO-installaties (ontgiften, neu-
traliseren, ontwateren) wordt het
nikkel op chemische wijze ver-
wijderd.
De nikkelverontreiniging in de
Anselderbeek is al langer be-
kend bij het Zuiveringsschap.
De betrokken bedrijven hebben
enige tijd de gelegenheid gekre-
gen om zelf maatregelen te ne-
men. .
Zo investeerde Metaalindustrie
Caja BV aan de Steenbergstraat
drie miljoen gulden in een zuive-
ringsinstallaties. „We beschik-
ken over een zandfüter, een
ONO-installatie en winnen ook
nikkel uit het afvalwater terug",
vertelt directeur J. Mooren.
„Alle betrokken bedrijven zuive-

ren hun afvalwater inmiddels
voordat het wordt geloosd", zegt
N. Theunissen.Hij is by het Zui-
veringsschap verantwoordelijk
voor verstrekken van loosver-
gunningen. „Ik verwacht dat vol-
gend jaar al het nikkelgehalte
daardoor sterk zal dalen."
Caja-directeur Mooren vindt de
milieumaatregelen op zichzelf te-
recht, maar ziet ook schaduwzij-
den. „De investeringen die wij
gedaan hebben, komen natuur-
lek tot uitdrukking in de kost-
prijs van onze produkten. Het
zou daarom aardig zijn als Duits-
land en vooral België ook eens
vergelijkbare milieumaatregelen
nemen. Vooral in het grensge-
bied blijken we flink gehandi-
capt als bedrijven zon veertig
kilometer verderop nog gewoon
hun vuile afvalwater kunnen lo-
zen."

" De Anselderbeek nabij deBosweg in Engelshoven. Foto: CHRISTAHALBESMA

BBK wil Duitsers uitsluiten
bij uitgifte van bouwgrond

KERKRADE - „Als er nieuwbouw
gepleegd wordt in Kerkrade, dan
kun je de voorwaarde stellen dat
Duitsers geen grond mogenkopen."
Dit zei JoBok van de Belangen Be-
hartiging Kerkrade (BBK) gisteren
in de Kerkraadse raad, toen hem
gevraagd werd naar een oplossing
voor het toenemende aantal Duit-
sers dat zich vestigt in Kerkrade.

Bok reageerde op een uitspraak van

wethouder Jan van Leeuwenstein
die onlangs heeft laten weten de
toenemende vestiging van Duitsers
in Kerkrade toe te juichen. „Er is
een onderzoek gaande naar de om-
vang van deze problematiek, maar
de wethouder neemt op voorhand
stelling dat deze ontwikkeling posi-
tief is. De volkshuisvesting in Kerk-
rade is totaal verstoord. De door-
stroming op de huizenmarkt is
danig in de war gebracht", aldus de
fractievoorzitter van de BBK.
De wethouder toonde zich echter
onwrikbaar. „Als we werk willen
maken van Europa '92 en van Euro-
de, dan hebben we de dure plicht
mogelijkheden van integratie niet
uit de weg te gaan. Barrières als de
heer Bok voorstelt, wijs ik princi-
pieel af', luidde dereactie van Van
Leeuwenstein.
Bok wil voor dat principe in dit ge-
val een uitzondering maken: „Als
de consequentie van deze ontwik-
keling zo groot is dat de Nederland-
se gulden op de huizenmarkt niets
waard is, dan schuif ik dat principe
opzij. Ja, dit noem ik als een serieu-
ze oplossing. Volkshuisvesting is
een nationale zaak, die op nationaal
niveau opgelost moet worden."
Wethouder André Coumans beaam-
de dat de voorgestelde oplossing
van Bok wettelijk mogelijk is:
„maar jekunt toch ook niet mensen
grond weigeren omdat ze geen dia-
lect spreken ." Waarmee hij de
ruimte gaf aan Van Leeuwenstein
en André Brauers van Groen Links
die verwezen naar de recente nega-
tieve ontwikkelingen in Europa.

Chloor in
waterleiding

LANDGRAAF - Een kleine hoe-
veelheid chloor is gisteravond te-
rechtgekomen in het leidingwater
in de omgeving van de Hovenstraat
in Übach over Worms. Meteen na
ontdekking waarschuwde de Water-
leidngmaatschappij Limburg
(WML) met geluidswagens de be-
volking en werd door het doorspui-
ten van de leidingen geprobeerd het
chloor uit de leidingen te spoelen.
„Theoretisch zou chloor helemaal
niet in het water terecht hebben
kunnen komen", zegt WML-mede-
werker H. Troisfontaine. „Maar het
is wel gebeurd. Ik heb geen idee
hoe dat mogelijk was." Volgens
Troisfontaine was de concentratie
chloor zo gering, dat er geen gevaar
was voor de volksgezondheid.
In de Hovenstraat heeft de WML
juisteen nieuwe leiding gelegd.

Geen asbesten
waterleiding
in Landgraaf

LANDGRAAF - De Waterleiding-
maatschappij Limburg (WML) stopt
met de aanleg van asbestcementen
waterleidingen in de Landgraafse
wijk Leenhof. Alle projecten waar-
bij ook waterleidingen moeten wor-
den aangelegd, stelt Landgraaf
zoveel mogelijk uit totdat de WML
is overgestaptop gietijzeren buizen.

WML en B en W van Landgraaf
kwamen dat dinsdag al overeen,
maar de resultaten van het gesprek
werden eerst gisteren bekendge-
maakt. Alleen als stagnatie van de
watertoevoer dreigt, zal het Land-
graafse college nog dulden dat de
WML asbestcementen buizen legt
De vernieuwing van de waterlei-
ding in dewijk Leenhof stelt Land-
graaf uit tot voorjaar 1992. Dan pas
krijgt de WML de beschikking over
gietijzeren buizen.
Een poging van WML-directeur J.
Vliegen om Landgraaf te overtui-

gen met het argument dat asbestce-
menten waterleidingen de water-
kwaliteit niet aantasten had geen
succes. „Het college vindt dat het
gebruik van deze buizen beëindigd
moet worden op grond van de risi-
co's die volgens deskundigen aan
het verwerkenvan dit materiaal kle-
ven", aldus een verklaring van
B en W.

De Landgraafse beslissing betekent
niet dat de WML ook elders stopt
met het leggen van asbestcementen
buizen.- Na een gesprek tussen
WML, vakbonden en werkgevers in
de bouw hebben de laatsten een
nieuw verzoek ingediend om as-
bestprodukten te mogen verwer-
ken. De landelijke organisaties van
werkgevers en werknemers in de
bouw moeten daarover beslissen.
Eerder stelden de vakbonden dat
geen enkel bouwbedrijf dispensatie
krhgt van de cao-bepaling die het
werken met asbest verbiedt. „Er
moet een oplossing uit deze impas-
se gevonden worden", zei René
Lahoye, districtsbestuurder van de
Hout- en Bouwbond CNV, echter
na het gesprek met de WML.
Maandag wezen de Hout- en Bouw-
bond CNV en Bouw- en Houtbond
FNV een verzoek van het Sittardse
bedrijfLintzen Wegenbouw af. „Dat
was een aanvraag-achteraf. Lintzen
werkte al zonder toestemming met
asbest", aldus Lahoye. „Nu vragen
de werkgevers een generaal-par-
don."

Drugbende
opgerold
MAASTRICHT - De Maastrichtse po-
litie heeft zes personen aangehouden
en daarmee een belangrijke drugben-
de opgerold. De groep bestond uit
vier mannen en twee vrouwen in de
leeftijd van 19 tot 39 jaar,allen afkom-
stig uit Maastricht. De professioneel
opgezette organisatie, diewerd geleid
door twee van de aangehouden en in-
gesloten personen, beschikte over
een netwerk van koeriers en aflever-
plaatsen. Zij wisten volgens een vast
dienstrooster wekelijks enkele hon-
derden grammen harddrugs aan de
man te brengen.
In vier woningen in Maastricht werd
huiszoeking gedaan, daarbij werden
een hoeveelheid heroïne, een geldbe-
drag van enkele tienduizenden gul-
dens gevonden. Ook werden twéé
personenwagens in beslag genomen.

Gouvernement
dicht tijdens Top
MAASTRICHT - Het gouvernement
is in verband met de Eurotop op 9 en
10 december gesloten. Tijdens de top
vergaderen in het gebouw de rege-
ringsleiders van de EG-lidstaten en
hun delegaties. Het provintiaal be-
stuur en de provinciale diensten zijn
die twee dagen telefonisch niet be-
reikbaar. Het gebouw is dan ook niet
toegankelijk voor bezoekers.

Inbrekers stelen
bruiloftscadeaus
SUSTEREN - Inbrekers hebben het
feest van twee pasgetrouwden gron-
dig vergald. De dieven kwamen deze
week de woning van het stel aan de
Schoutlaan in Susteren binnen door
de achterdeur te forceren. Ze namen
naast een kleuren-tv, een stereo-
installatie en sieraden ook een enve-
loppe met 2.000 gulden mee. Dat was
het totaal bedrag dat de bruiloftsgas-
ten het paar hadden geschonken. Van
de daders ontbreekt nog ieder spoor.

Zwarthandel in
kaarten 'Toon'
SITTARD - Tientallen liefhebbers die
een kaartje wilden kopen voor de
voorstellingen van Toon Hermans in
Sittard kwamen gisteren bedrogen uit.
Binnen twee uur was alles uitver-
kocht. Het bleek dat veel mensen
tientallen kaartjes tegelijk kochten die
ze meteen al na de verkoop buiten
voor de schouwburg verhandelden.
Volgens schouwburgdirecteur P. Go-
rissen was er niets te doen aan deze
zwarthandel.

Een dame uit Heerlen vertelt huilend
aan de telefoon dat haar zoon uren
heeft staan wachten. „Ik heb een zwa-
re operatie achter de rug en het zou
een cadeautje voor mij en mijn man
zijn. We zijn er helemaal kapot van
dat het niet doorgaant."

Voor de mensen zonder kaartje is er
nog één troost: Toon Hermans zal
ook nog optreden in Venlo en Maas-
tricht.

Overvallen
in grensstreek
TESSENDERLO/GENK - Drie gewa-
pende mannen hebben gisteravond
een overval gepleegd op een bank-
kantoor in Tessenderlo. Het drietal
dwong de filiaalhouder de kluis te
openen. Ze namen 200.000Belgische
francs mee. Voor hun vlucht kluister-
den ze de filiaalhouder met boeien
aan de centrale verwarming vast. Wat
de drie overvallers niet wisten is dat
alles op videoband werd opgenomen.
In Genk pleegden drie gewapende en
gemaskerde mannen een overval op
een horecacenter. Zij maakten daar
geld en cheques ter waarde van
350.000 Belgische francs buit.

Slijter zwicht
voor eis Ahold
SITTARD - Slijter Giel van Donselaar
in Sittard heeft besloten de naam van
zijn zaak (Gilberto) te schrappen. Vol-
gende week gaat hij de redame op de
gevel van zijn winkel weghalen. Van
Donselaar geeft daarmee gehoor aan
de sommatie van het AhokJ-concern,
dat vond dat de naam tot grote ver-
warring bij het publiek zou leiden. Van
Donselaar werkte jarenlangbij de slij-
terij van Ahold in Sittard (eerst Alber-
to, later Gall&Gall), maar startte drie
weken geleden zijn eigen zaak.

De Sittardse slijterheeft zich uiteinde-
lijk laten overtuigen door de juridische
dienstvan de Centrale Verenigingvan
Nederlandse wijnhandelaren, die hem
adviseerde gevolg te geven aan de
eis van Ahold.

Van Donselaar laat zijn Wanten nu
een nieuwenaam voor de zaakop het
Tempelplein uitzoeken.
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Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
noodlottig ongeval, in de leeftijd van 17 jaar, onze
lieve zoon, broer, kleinzoon en neef

Maurice Raaimakers
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Ger Raaimakers

'. Hannie Raaimakers-Reuvekamp
Nadine
Familie Raaimakers
Familie Reuvekamp

6467 GTKerkrade, 26 november 1991
Op de Knip 69
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 30 november a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ter-
winselen, waarna de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 11.00 uur.
Tijdens de avondmis van vrijdag a.s. om 19.00 uur
zal Maurice bijzonder worden herdacht in voor-
noemde kerk.
Maurice is opgebaard in het mortuarium van het
De Weverziekenhuis, Henri Dunantstraat te Heer-
len.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Na een korte periode hebben wij afscheid moeten
nemen van onze medewerker

.; Maurice Raaimakers
Wij zullen zijn hulpvaardigheid missen.

Auto Services Gooiker

i. 4-

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in
het De Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van
het h. sacrament der zieken, van ons heengegaan,
in de leeftijdvan 86 jaar, onze moeder, schoonmoe-
der, oma en overgrootmoeder

Josepha Vermeeren
weduwevan

Frits Gösgens
Heerlen: May en Tity Gösgens-Gehlen

Frits en Marly
Arno
Monique en Robert
Roger en Marina, Ralf je
Hans

Schaesberg: t Lou en t Leny Geelen-
Gösgens
Anjo enRicky
Fred en Jeanne
René en Sandra
Rob en Mariëlle

Rosmalen: Janen Marijke Gösgens-
van deBoogaard
Janen Iboya
Bas
Jeroen

Oirsbeek: Zus van Kesteren-Gösgens
Daniële en Mare
Mireille enRonald
Familie Vermeeren
Familie Gösgens

Heerlen, 26 november 1991
Corr.adres: Limburgiastraat 39, 6415 VJ Heerlen
De uitvaartmis zal plaatshebben op zaterdag 30 no-
vember a.s. om 12.00 uur in de kerk H. Hart van
Jezus te Schandelen, waarna bijzetting op de be-
graafplaats aan de Akerstraat, ingang Groene
Boord te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
dë kerk.
Vrijdag om 18.00 uur avondmis in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hébben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te beschouwen.

■' De wind is gaan liggen.
Het is dezelfde stilte als bij de dageraad.
Men zou kunnen denken, dat de dag begon.

Een kind dat sterft, is iets wat wij niet kunnen be-
grijpen.

Chantal Raven
We zullen je missen.
Wij wensen je moeder, vader en zusje heel veel
sterkte.

Leerlingen - Team - Ouderraad
Deken Tyssenschool

~ t
Moegestreden is op de hoge leeftijdvan 92 jaarvan
ons heengegaan onze vader, schoonvader en opa

Johan Leonard
Winthaegen

Ridder in deOrde van Oranje Nassau
weduwnaarvan

Elisabeth Erven
Wij zyn dankbaar voor het vele goede dat hij ons
tijdens zijn leven heeft gegeven.

Sittard: Elly Reumkens-Winthaegen
Pierre Reumkens

Landgraaf: Jo Winthaegen
JannyWinthaegen-Withaar
Pascal en Monique

Landgraaf: Léon Winthaegen
Leidy Winthaegen-Scholte
Ankie
Familie Winthaegen
Familie Erven

Landgraaf, 27 november 1991 - Huize De Dormig
Corr.-adres: Dennenlaan 5, 6371 CS Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 30 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-
Veldstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aan de Hoofd-
straat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag 29 november a.s. om 18.15 uur
in bejaardenverzorgingstehuis De Dormig, Op deHeugden 100.
Gelegenheid tot afscheid nemen van vader in de
rouwkapel van Lindeman Uitvaartcentra, Beute-weg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot
18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmede zij ons gedurende haar leven heeft om-
ringd, delen wij u mede dat God heden tot Zich
genomen heeft, in de leeftijd van 94 jaar, voorzien
van de h. sacramenten, onze lievemoeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, betover-
grootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Lucia (Sic) Coumans
echtgenotevan wijlen

Willem Senden
Stem: Tjeu Senden

Til Senden-Dassen
Geleen: Mien Smeets-Senden

Geel Smeets
Stem: Lies Janssen-Senden

Pie Janssen
Urmond: Mia Breuls-Senden

t HubertBreuls
Stem: letDassen-Senden

Pie Dassen
en al haarkleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Coumans
Familie Senden

Stem, 27 november 1991
Bejaardencentrum de Moutheuvel
Corr.adres: Sanderboutlaan 18, 6171 BD Stem
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 30 november
om 11.00 uur in de St. Jozefkerk te Kerensheide-
Stem.
Er is geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in bejaardencentrum de Moutheuvel te
Stem.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-
Stem. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.I

I f
Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die
wij samen met hem mochten beleven, geven wij u
kennis dat na een langdurige ziekte toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man,
vader, schoonvader, opa, broer, onze zwager, oom
en neef

Chrétien Franssen
echtgenootvan

Maria Rohs
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien van
het h. sacrament der'zieken, temidden van zijn ge-
zin.

Kerkrade: M.C. Franssen-Rohs
Landgraaf: Marianne Winthagen-Franssen

Ely Winthagen
Maud
Familie Franssen
Familie Rohs

6461 BB Kerkrade, 26 november 1991
Oranjestraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 november a.s. om 11.00 uur in de
dekenale kerk St. Lambertus te Kerkrade-Cen-
trum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 29 november om 19.00 uur in voornoem-
de dekenalekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Bedroefd maar ook dankbaar dat haar pijn be-
spaard is gebleven geven wij u kennis dat voorzien
van de h. sacramenten der zieken in de leeftijd van
70 jaarvan ons is heengegaan mijn echtgenote, on-
ze moeder en oma

Hubertina Catharina
(Tiny) Camps

echtgenotevan

Johann Gerardus (Jo) Meijer
Sittard: J. Meijer

Rotterdam: Marianne en Rob
Holturn: Lidy

Echt: WimenAnet
Daan, Stijn

Brunssum: Marjan
Mare, Sharon, Vivian

6132 CV Sittard, 27 november 1991
Felix Ruttenlaan 11
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden zater-
dag 30 november a.s. om 10.30 uur in de H. Petrus-
kerk (dekenale kerk) te Sittard gevolgd door de
crematie in crematorium Nedermaas te Geleen om
11.45 uur.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Avondwake voorafgegaan door het rozenkransge-
bed vrijdagavond om 18.40 uur in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard alwaar gelegen-
heid is tot afscheid nemen dagelijks van 18.45 tot
19.30 uur.

t I
Met grote droefheid en dankbaarheid delen wij u
mede dat toch nog vrij onverwacht na een liefde-
volle verzorging in de verpleegkliniek Invia te Sit-
tard voorzien van de h. sacramenten in de leeftijd
van 95 jaar is overleden onze dierbare moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Elisabeth Jansen
weduwe van

Herman Genders
Nieuwstadt: P.M. Genders

M. Genders-Meisen
Herman

Nieuwstadt: J.H. Genders
M. Genders-v.d. Heuvel
Ruud en Silvia
Familie Jansen
Familie Genders

6118 BS Nieuwstadt, 27 november 1991
Millenerweg 9
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op zaterdag 30 november om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes
deDoper te Nieuwstadt.
Vrijdagavond om 18.40 uur wordt de rozenkrans
gebedengevolgd door de avondmis in voornoemde
kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuiste Sittard. Bezoekuren da-
gelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Mochten wij iemand vergeten zijn een kennisge-
ving te sturen dan hopen wij dat deze annonce als
zodanig wordt beschouwd.

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u kennis dat kalm en vredig van ons is heenge-—— — gaan, mijn lieveman, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Mathij s
(Mathieu) Klinkers
echtgenootvan

Maria Hubertina Hoenen
Hij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzienvan het h.
sacrament der zieken.

Heerlen: M.H.Klinkers-Hoenen
Heerlen: HubKlinkers

"t WilhelmienKlinkers-Donners
Anja
Miriam en Ben

Heerlen: LeoKlinkers
Lia Klinkers-Heussen
Esther
Mare
Nicoleen Piet

Heerlen: JanKlinkers
Annie Klinkers-Demas
Phillie en John
Familie Klinkers
Familie Hoenen

6417 TN Heerlen, 27 november 1991
Horatiusstraat 57
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
maandag 2 december as. om 11.00 uur in deparochiekerk
van St.-Martinus te Heerlen-Welten, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene, za-
terdag 30 november as. om 18.30 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkapel van het
De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot
17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het onver-
wachte heengaan van onze lieve Mamma en Nanny, zo

i i 11 i kort na het afscheid van Pappa

Tiny Beckers
* 18 mei 1932 t 26 november 1991
weduwevan

Jan de Vos
Heerlen: Leon Rothuizen

JoséRothuizen-Helns
Mare, Torn, Bram

Ransdaal: Jacky Smeets-de Vos
Rob Smeets
Sander, Stefan, Sophie
Familie Beckers
Familie deVos

6291AC Vaals, 26 november
Kerkstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op za-
terdag 30 november a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
St.-Paulus te Vaals.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op der.k. begraaf-
plaats Imstenrade te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren is achter in de
kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt er een h. mis opgedra-
gen in de parochiekerk St.-Paulus te Vaals, ter intentie
van de overledene.
Mamma is opgebaard in de rouwkapel aan de Linden-
straat te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben
ontvangen dienen deze als zodanig te beschouwen.

I " 1Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarr«|hij ons heeft omringd, delen wij u mede, dat toch ifl—— — onverwachtvan ons is heengegaan, onze zorgzame enI*
ye man en vader, schoonvader, opa, broer, zwager, o<
en neef ""«

Antoon Hommen r 5
In,

echtgenootvan ,u
Kt(

Liesje van der Sleen fd
ir

Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van het tti
sacrament der zieken. It

rk
Kerkrade: Liesje Hommen-van der Sleen gr

Landgraaf: Henk Hommen tn<Anneke Hommen-Amkreutz
Sandra en Bert
Rob „

Kerkrade: Riet Hommen »
Jo fMiriam enRoger ,rRoger enNicole

Kerkrade: AnnyKlein Breteler-Hommen lsl
FredKlein Breteler !tl
René en Monique ,_
Eric

Kerkrade: Hub Hommen
Ank Hommen-Jung
Rob
Lonneke

Loosdrecht: JanHommen
Mieke Hommen-Dohmen hPatrick
Bram
Jens 11

Tongeren (B.): Jo Hommen
Anne-Marie Stas
Janou
Sanne
Familie Hommen
Familie Croughs g
Familie van der Sleen

6466 JA Kerkrade, 27 november 1991
Kremersstraat 27
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op M
terdag 30 november as. om 9.30 uur in de parochieke'
van St.-Martinus te Kerkrade-Spekholzerheide, waar*1
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cremat11
rivm te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schri'
telijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene ö''
vrijdag 29 november as. om 19.00 uur in voornoemde p'i|
rochiekerk. .
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkapel van W f
De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 f* ■*17.00 uur. l\
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd. h
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieve1 j
deze annonce als zodanig te willen beschouwen. f

*6
Pierre, jij genoot van het leven.
Jij was een allemansvriend.
Ineens kwam aan alles plotseling een eindfi'
De vraag blijft: waarom?
i

De plechtige eerste jaardienst voor
i

Pierre Schlangen ;
zal worden gehouden op zondag 1 december 1991 a.s. o"1
11.30 uur in de parochiekerk St. Martinus te Spekholzer-
heide.

Mevr. B. SchlangeH!
Zus en broers

Kerkrade, november 1991
Industriestraat 47

II !

t
Ons bereikte het droeve bericht dat de heer

Jan Bouts
(ex-prins Jan3)

is overleden.
In 1968 prins van deKaters.
Daarna was hij voor onze vereniging een grote
steun als secretaris.
Wij uiten onze dankbaarheidvoor de vele verdien-
sten aan onze vereniging bewezen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blij-
ven voortleven.

Bestuur en leden,
Verenigingvan Oud-Prinsen Holturn

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in het St.-Grego-
riusziekenhuis te Brunssum, in de leeftijd van 71
jaar, mijn lieve vrouw, zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma en zuster

Sophia Fuchs
echtgenotevan

Hendrik Goossens
Schinveld: H. Goossens

Aken(Dld.): Sonja
Robert en Sylvia
Joyce

Brunssum: Marianne en Jos
Monique,Patrick

6451 BC Schinveld, 27 november 1991
Kan. van Nuijsstraat 8a
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op vrijdag 29 november
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eli-
sius te Schinveld. Geen condoleren.
De avondwake is heden donderdag 28 november
om 18.40 uur in voornoemde kerk.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor alle medeleven ondervonden bij
het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare
echtgenoot en onze zorgzame vader

Johannes Mathias Peters
willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor
de vele condoleances, h. missen en bloemen, als-
mede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding
naar zijn laatste rustplaats.
Het heeft ons goed gedaante zien hoeveel mensen
hem waardeerden.

Fien Peters-Neilen
en kinderen

Sittard, november 1991
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 30 november 1991 om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Paulus te Limbrichterveld-
Sittard.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis dat heden is over-
leden

Ferdinand Martin
Banken
weduwnaar van

Hermina Martina Braakman
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Familie Banken
Familie Braakman

Kerkrade, 25 november 1991 - Lückerheidekliniek
St.-Pieterstraat 145
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden'
op vrijdag 29 november as. om 13.00 uur in deka-
pel van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Che-
vremont, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekapel.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Che-
vremont, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor de vele reacties die wij kregen in
de vorm van condoleances, bloemen, h. missen en
belangstelling bij de crematie van

Alex Vinck
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank. Het was
voor ons een grote steun.
We danken u allen voor uw medeleven.
Een bijzonder woord van dank aan schutterij Wil-
helmina en de overige schutterijen.

Mevr. A. Vinck-Grouls
Harry, Marian enLex

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 30 november a.s. om 18.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Antonius van Padua teBleyerhei-
de, Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en medele-
ven bij het overlijden en de crematie van onze
vader, schoonvader en opa

Jan Braam
willen wij u langs deze weg van harte danken.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, november 1991
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 30 november om 19.00 uur in de kerk
Verschijning van de Onbevlekte Maagd te Molen-
berg-Heerlen.

i TVoor de vele blijken van medeleven door ons TOj
dervonden na het overlijden en bij de begraf^ j

van onze moeder, schoonmoederen oma l^
Juliette

Keulen-BoshouwerS ïl
danken wij u van harte.

Kinderen en kleinkind**1 1.Vj
De zeswekendienst zal worden gehouden op ?** i
dag 1 december a.s. om 10.30 uur in de H. Mieh2 %
kerk te Berg a/d Maas. MiI

Al heeft hij ons verlak. d
hij laat ons niet alleeI',
Wat wij in hem beza^ M
is altijdom ons lieen- \

De eerste jaardienst voor mijn man, onze va0 r
schoonvader en grootvader ij

r

Johan van Lubeek If
zal worden gehoudenop zaterdag 30 november*■ J
19.00 uur in de kerk van het H. Hart van JezUs £Mariarade-Hoensbroek. j*:

C. van Lubeek-Ackermans \kinderen en kleinkinderen "\ ',

* «e
%Groot is de leegte dieu achterliet, H

mooi zijn de herinneringen die blijvel^ i^j
Het is alweer een jaar geleden dat we afsrf^ H
moesten nemen van onze lieve moeder en oma ! t

Maria Francisca
Steins-Cordewener

De plechtige jaardienst zal worden gehouden 'zondag 1 december a.s. om 11.00 uur in de W
chiekerkvan de H. Stephanus te Wijnandsrade-

Haar kinderen, klein- e»
achterkleinkinderen

-:
In de overlijdensadvertentie van

Els Rutters
stond abusievelijk

6461 AH, dit had moeten zijn 6441 AH ,
In de overlijdensadvertentie van

Lei (Johan Leonard) Joh#
Begiftigd met depauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia et Pontifice
weduwnaarvan

(Tien) Hubertina Jaspers
A

stond gisteren de begintijd van de uitvaartdiep

verkeerd vermeld. ê
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag ,t
november om 11.00 uur in deparochiekerk van °H. Cunibertus te Wahlwiller. . j1 vVervolg familieberichten zie pagina
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VVD wil onderzoek Algemene Rekenkamer

Kamer akkoord met
liquidatie van SBDI

Van onze Haagse redacteur

F HAAG - Staatssecretaris E. Heerma van Volkshuis-
N heeft gisteren groen licht gekregen van de Tweede
Nr voor de reddingsoperatie voor de Sittardse woninig-
Nging SBDI. Die operatie houdt liquidatie van SBDI
rername van haar woningbezit in Limburg door de wo-

Huisvesting Bejaarden Limburg (HBL)
{f-t Zuiden in. Beide woningverenigingen betalen daar-
(tien miljoen gulden, terwijl VROM in totaal 24,1 mil-
-1gulden uittrekt voor de sanering van het m zware fï-
fele problemen verkerende SBDI. De gemeente Maas-

verder voor de overname van drieparkeergarages
r stad vier miljoen gulden op tafel.

VVD kon gisteren tijdens
Nndeling overleg over deze
?? niet instemmen met deze
'*"«" Volgens het Limburgse
*Ud Jos van Rey kost de geko-
Mossing de staat miljoenen

% te veel. Van Rey bepleit het
voortbestaan van SBDI

in afgeslankte vorm; alleen het wo-
ningbezit van de corporatie buiten
Limburg en de parkeergarages in
Maastricht zouden moeten worden
afgestoten.
De WD-fractie wil de Algemene
Rekenkamer nu laten onderzoeken
of deze oplossing inderdaad goed-
koper uitpakt voor het rijk dan die
van Heerma. PvdA en Groen Links
en daarmee een Kamermeerderheid
zullen daar volgende week vermoe-
delijk mee instemmen.

Van Rey botste"gisteren stevig met
Heerma. Volgens het Kamerlid zal
WBL zelf tegen de eeuwwisseling in
financiële problemen geraken en
zal danmogelijknieuwe staatssteun
nodig zijn. De hele operatie dient
volgens Van Rey niet alleen om
SBDI te saneren, maar wordt ook
HBL ermee uit de brand geholpen.
HBL zou zonder steun de komende
jaren nauwelijks in staat zijn het
noodzakelijke onderhoud van haar
woningbestand te betalen.

Van Rey veronderstelde dat Heer-
ma met deze operatie mogelijk
meer als politicus dan als boekhou-
der te werk is gegaan, ten koste van
de belastingbetaler. De geprikkelde
bewindsman ontkende dat met
kracht. Citerend uit de bijbel merk-
te hij op dat hij 'als jood, Griek of
Romein altijd gelijk gehandeld' zou
hebben. Heerma verwees ook ver-
der alle beweringen van Van Rey
naar het rijk der fabelen.

Een zelfstandig voortbestaan van
SBDI zou grote financiële risico's
inhouden en zon oplossing zou
juist duurder uitpakken voor de
staat. Volgens CDAer Heerma is
met WBL geen KVP, Kolos Volks-
huisvesting Pecunia, onstaan zoals
Van Rey beweerde, maar juist een
WD, een Volwaardige Volkshuis-
vestings Deal.

Dat oordeel werd gedeeld door
CDA, PvdA, Groen Links en D66.
Volgens het PvdA-Kamerlid Ma-
rianne Ruigrok zou het niet door-
gaan van de operatie de staat moge-
lijk het tien- of twintigvoudige
kosten. Begin volgend jaarmoet de
liquidatie van SBDI en overname
van haar woningbestand door WBL
een feit zijn.

Nucleair
transport
door Aken
gaat door

e'f ~ Het vervoer van nucleair
t^oor Aken blijft doorgaan.
I^en van met name De Groe-

((!* 6bben volgens het stadsbe-
KSeen enkele zin, omdat de

voor het transport

' ;d*cht znn.
uudeaire afval is afkomstig van

if^hcentrale in net Belgische
lC h 'a de grensovergang Lichten-
gi \ ri Jden vrachtwagens naar het

V 0? Aken-West, waar de lading
Jëens per trein naar Karlsruhe

JJvervoerd.
j,\ 'De Groenen in Aken vindt, iJ*e milieu-organisatie Green-
(i >hn e transporten ontoelaatbaar,

' x °mdat de lading aan de grens
L^ordt gecontroleerd. Volgens

f pe,neentebestuur gaat het even-
ijTJ 11 zeer licht radio-actief mate-
I "at niet splijtbaar is.

sfts drKupfer van de gemeente
,iM.is het afval volkomen onge-
il ?** Hem zou zyn meegedeeld
! £e lading van de vrachtwagens

ongeval gewoon met schep
h,,e?em van de weg kan worden
sl^erd.

* H 1? hij het eens met de mening
f*

e Groenen dat nucleair afval
Vste instantie geheel via het
üt moet worden vervoerd en

per vrachtwagen.
.inkort zullen daarover ge-
i pen plaatsvinden met de voor

ransporten verantwoordelijke
otlen in België.

Examens
Aan de Technische Universiteit
Eindhoven slaagden de volgende
personen voor het doctoraal exa-
men: R. Jansen uit Eygelshoven
aan de faculteit Bouwkunde; R.
Deitz uit Vaals en W. Peeters uit
Stramproy aan de faculteit Techni-
sche Bedrijfskunde.

Limburg

Werkgevers voorstanders van financiële prikkels

Aanpak verzuim leidt
tot meer werkloosheid

1onze redactie economie

'GGENUM - Als het
kteverzuim in Lim-
të (nu 9 procent)

'rdt teruggebracht
*r de landelijke streef-
'Oi van 5 procent, bete-
rt dat op korte termijn
fkloosheid of VUT

* grofweg zon 10.000
fosen. Dat vertelde
"fzitter J. Smeets van

Limburgse Werk-
"ersvereniging (LWV)
Keren op de jaarverga-
Jjng in Buggenum. De
*le Limburgse werk-
'sheid zou dan toene-
!h tot 58.000.

Volgens Smeets kan het
aantalvan 10.000 werklo-
zen evenwel binnen 3 tot
4 jaar worden geabsor-
beerd door de arbeids-
markt.

Ondanks de op korte ter-
mijn groeiende werkloos-

heid ziet Smeets toch
vooral voordelen in een
stringente aanpak van
het ziekteverzuim. Het
verzuim in Limburg is op
het ogenblik 2 procent
hoger dan landelijk (7
procent). Wil men op het
landelijk streefniveau

van 5 procent komen,
danmoet in Limburg het
verzuim dus met liefst 4
procent dalen. Dat bete-
kent dat op korte termijn
20.000 mensen meer be-
schikbaar zouden komen
op de arbeidsmarkt.
Smeets is voorstander

van financiële prikkels
voor werknemers om het
verzuim terug te dringen.

Die prikkels (boetes of
beloningen) hebben in
Limburg meer effect dan
in de rest van het land,
meent de LWV-voorzit-
ter. Dat komt omdat
Limburgers geneigd zijn
zich makkelijker ziek te
melden. Als er met boe-
tes of beloningen wordt
gezwaaid neemt dat ge-
bruik ook sneller af, al-
dus Smeets: „Zonder
financiële prikkels blijft
de aanpak van het ziekte-
verzuim bij een loze
kreet."

Aken deelt
planten uit
aan burgers

AKEN - De gemeente Aken is
begonnen met een actie om
huizen in de stad met klimplan-
ten op te sieren. Daartoe heeft
de afdeling groenvoorziening
van de Domstad voor ongeveer
vijftienduizend gulden planten
aangeschaft die aan zon drie-
honderd burgers worden uitge-
reikt.

De gemeente deed in juli
jongstledeneen oproep uitgaan
naar de bevolking om huizen
met planten op te laten smuk-
ken. Volgens een woordvoer-
der van de gemeente was de
reactie daarop overweldigend.
„De telefoon stond niet meer
stil. Op een gegeven moment
hebben we dan ook heel wat
mensen moeten teleurstellen."

Per huis konden maximaal tien
klimplanten worden verstrekt,
waarbij de keuze kon worden
gemaakt uit tien verschillende
soorten. De afdeling groen-
voorzieningvan Aken hoopt nu
maar dat de planten een fraaie
plaats krijgen en vervolgens
ook goed worden verzorgd. En
dat allesom de leefomgeving in
de stad te verbeteren.

Aanleg van 1700 extra plaatsen voor topdagen

Parkeerplaats voor
MECC/AZM in Heugem

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Om tegemoet te
komen aan de groeiende parkeerbe-
hoefte bij MECC en het Algemeen
Ziekenhuis Maastricht (AZM) in
Randwyck, zal de gemeente Maas-
tricht overgaan tot de aanleg van
een parkeerplaats met 1700 plaat-
sen, volgens het park and ride-sys-
teem, waarvan op topdagen gebruik
kan worden gemaakt. De daarvoor
nodigeparkeerterreinen zullen wor-
den aangelegd ten zuiden van Heu-

gem, op de grens van Maastricht en
Eijsden. Voordat het zover is, zal
eerst de geplande verbindingsweg
tussen de A2en Hoge Weerd gerea-
liseerd moeten zijn.

Bezoekers van Randwyck kunnen
daar op topdagen hun auto parke-
ren en vervolgens met het openbaar
vervoer de bestemming in Rand-
wyck in ongeveer vier minuten be^
reiken. Om al enige ervaring op te
doen met deze P&R-vorm zal bin-
nen afzienbare tijd een proef gehóu-

den worden vanaf de parkeerplaats
bij het Geusselt-stadion.

De aanvoerwegen vormen de knel-
punten voor het verkeer in Rand-
wyck. Om het MECC maar ook het
ziekenhuis (AZM) in Randwyck be-
ter bereikbaar te maken per auto,
zal een nieuwe afrit worden aange-
legd vanaf deKennedysingel. Daar-
door zullen deze bestemmingen
niet alleen via de Universiteitssin-
gel aan de oostzijde en de Rand-
wycksingel aan de westzijde, maar
ook vanuit noordelijke richting be-
reikbaar worden. Tevens zal de
ringweg rond het MECC voor alle
verkeer worden ontsloten.
Langs de hoofdingang van het zie-
kenhuis is een 'Allee' gepland,
waarvan behalve de stadsbus ook
het plaatselijk verkeer gebruik kan
maken.

Reactie minister Andriessen op Limburgse 'misstanden'

Geen nieuwe aanpak
beunhazerij in bouw

Van onze Haagse redacteur,
DEN HAAG - Minister J. Andries-
sen van Economische Zaken ont-
kent ten stelligste dat er bij de over-
heidsdiensten een gebrek aan
animo zou zijn om op te treden te-
gen beunhazerij (in de bouw). Hij
antwoordt dit op schriftelijke vra-
gen van het Kamerlid Broos van
Erp (WD). Het kabinet overweegt
geen nieuwe maatregelen tegen het
zwart werken, zo blijkt uit de brief
van de minister.

Van Erp had zijn vragen (onder an-
iere) gesteld naar aanleiding van
Dpmerkingen van scheidend voor-
zitter J. Heemels van het gewest
Limburg van het Nederlands Ver-
bond van Ondernemers in de
Bouwnijverheid (NVOB). Deze had
er zich over beklaagd dat verreweg
de meeste woningen die in Limburg
in eigen beheer worden gebouwd,
door 'zwartwerkers' in elkaar wor-
den gezet.

Heemels maakte er zich vooral
kwaad over dat het openbaar minis-
terie in Maastricht weigerde in actie
te komen tegen het in een Geleense
wijk geconstateerde zwartwerken.
Slechts drie van de twintig bunga-
lows zouden overdag door reguliere
aannnemers worden gebouwd.

Het Kamerlid Van Erp deelde de
boosheid van Heemels en wilde een
reactie van het kabinet op de uitla-
ting van de scheidend NVOB-voor-

zitter 'dat er een volstrekt gebrek
aan animo bestaat bij overheids-
diensten om op te treden tegen
beunhazen. Van Erp was vooral
boos over het feit dat de Economi-
sche Controledienst alleen overdag
en niet 's avonds en in de weekein-
den controleert.

Volgens Andriessen echter treedt
de overheid wel degelijk actief op
tegen het zwart werken en is er
sprake van 'een intensieve en
vruchtbare samenwerking tussen
de betrokken opsporings- en con-
trolediensten. De bewindsman ver-
wijst naar het bestaande beleid als
reactie op de wens van de WD
voor verdere maatregelen.

De bewindsman schrijft nog geen
goed inzicht te hebben in de inkom-
sten die de schatkist misloopt door
de beunhazerij in de bouw. Het 'in-
formele karakter van de werkzaam-
heden' is verantwoordelijk voor dat
gebrekkige inzicht.

Voorzitter Limburgse Werkgeversvereniging:

'Strategische visie
Euregio hard nodig'

Van onze verslaggever

BUGGENUM - De provinciale be-
sturen in de grensregio's moeten zo
snel mogelijk een beleidsnotitie op-
stellen waarin tot uitdrukking komt
hoe de Euregio in de komende jaren
gestalte moet gaan krijgen. In de
Euregio worden op dit moment wel
allerlei positieve initiatieven ont-
plooid, maar de samenhang ont-
breekt. Een gezamenlijk optreden
op basis van duidelijke prioriteiten
zou effectiever zijn.

Dat zei gisteren drs ing J. M.
Smeets, voorzitter van de Limburg-
se Werkgeversvereniging tijdens
een jaarvergaderingvan de LWV in
Buggenum. Volgens Smeets moet
in de Euregio met name op sociaal-
economisch terrein meer overleg
komen. „Er is momenteel geen or-
dening van onderwerpen, noch is
bekend wie zich op bepaalde terrei-
nen als eerst aangewezene be-
schouwt."

De ex-directeur van de Volvo-
fabriek in Bom is voorstander van
een strategische visie waarin zaken
als infrastructuur, scholing en op-
leiding, arbeidsmobiliteit, bedrijfs-

terreinen, recreatie en milieu cenT

trale thema's moeten zijn. Overhel
den, werkgevers, werknemers,
Kamers van Koophandel, innovatief
centra, opleidingsinstituten en re-
gionale ontwikkelingsmaatschapr
pijen moeten hierover duidelijke
plannen opzetten.

Smeets vindt dat er nog te veel
wordt geacteerd binnen en vanuit
de provinciegrenzen zoals we deze
nu kennen. „Dat is echter korte ter-
mijn denken. We moeten acties in
gang zetten vanuit een lange ter-
mijnvisie."

Concurrentie
Zo constateert hij dat er nog steeds
een vorm van concurrentie bestaat
tussen de vliegvelden van Maas*-
tricht, Luik, Keulen en EindhoveU,"-
die zou kunnen uitmonden in vier
nooit rendabel te maken lokaties.
„Beter ware het tot een afstemming
te komen vanuit een Euregionale
visie en af te spreken waar welke
zwaartepunten zouden moeten ko,-
men te liggen."

■i
De werkgeversvoorzitter haalde-
ook andere voorbeelden aan waai*,
naar znn mening een gezamenlijk
beleid voor noodzakelijk is. „Met
name de bedrijventerreinen in
Zuid-Limburg raken vol. Ondanks
bovenregionale plannen zou een
Euregionaal bedrijfsterreinenplah
beter zijn voor de toekomst." Als
andere voorbeelden noemde hh' de
aanpak van het milieuprobleem en
de arbeidsmobiliteit.

Vietnamezen in
hongerstaking

ECHT - In het asielzoekerscen-
trum van Echt gaan vandaag onge-
veer 25 Vietnamezen in hongersta-
king. Zij maken deel uit van een
groep van bijna tweehonderd Viet-
namezen in totaal 17 asielzoekers-
centra dievanaf drie uur in honger-
staking gaan.

Zij protesteren daarmee tegen het
uitzettingsbeleid van het ministerie
van justitie. Onder de hongersta-
kers zijn ook enkele zwangere vrou-
wen. Het was gisteren niet duidelijk
of ook Vietnamezen die verblijven
in het asielzoekerscentrum Moor-
heide in Spaubeek actie gaan voe-
ren.

Een week geleden berichtte staats-
secretaris Kosto (Justitie) dat hij
geen reden zag de uitzetting van
vijftien Vietnamese asielzoekers uit
Amersfoort op te schorten. Zij kwa-
men uit Tsjechoslowakije waar zy
door politie en burgers gediscrimi-
neerd zouden worden. Een aantal
van hen is inmiddels ondergedo-
ken.

Kosto argumenteerde dat Tsjecho»
Slowakije zich heeft verplicht geen.,
mensen terug te sturen naar Vief.---
nam die daar vervolging moeten,
vrezen. Verder zouden de Aziaü/
sche autoriteiten hebben toegezegd,
teruggekeerde Vietnamezen niet té
bestraffen. Kosto's motivatie gold'
de Amersfoortse Vietnamezen in
het bijzonder maar de hele groep
Vietnameze asielzoekers in Neder-
land in het algemeen.

Begeleiding
De hongerstakers zullen in hun
asielzoekerscentrum (ook medisch')/
worden begeleid door een crisis-,
team en een vertrouwensarts. Hoe-
lang de mensen weigeren te eten,
hangt van iedereen persoonlijk af,
aldus Van Wijk.
Drie asielzoekers uit het centrum hl"
Leusden zitten nog steeds in bewa-
ring om 'zeer onduidelijkeredenen',
aldus hun raadsman Veerkamp. Zij
mogen geen bezoek ontvangen.

Explosieve opruiming in Linne

# De explosieven
opruimingsdienst uit
Culemborg heeft
gisteren in hinne een
bom uit de Tweede
Wereldoorlog tot
ontploffing gebracht
die afgelopen week bij
graafwerkzaamheden
bij de stuw gevonden
is. Het was een 7 inch
bom (ongeveer 18 cm)
een 25-ponder van
Duitse makelij.

Foto: JEROENKUIT

(ADVERTENTIE)
; .
"Het gezellige^avondje"

inonze slagerijenhebbenwij bestelformulieren
gereedliggen. Viil even in wanneeru zo'nkers-
verse fondue- of gourmetschotelkomt ophalen.

Fondueschotel voor5personen 21.95
Gourmetschotel voor 5 personen 22.95

ïan linders
't Allerbeste voor 'nvriendelijke prijs.

(ADVERTENTIE)

________
HL Feestelijk noppenshirt

& HL indiv.kleuren.

____r^n _______ «__-P»-7f"""

_\W W\f JÊè \m
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RL-medewerker: wet
bedreigt rechtspositie
onderwijspersoneel

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De rechtsposi-
tie van werknemers in het bij-
zonder onderwijs is slechter
geregeld dan in bijvoorbeeld de
gezondheidszorg. De argumen-
ten om hen zaken als medezeg-
genschap en gelijke behandeling
te onthouden, zijn uit de tijd. Dat
zegt mr. Wim Beurskens, univer-
sitair hoofddocent aan de Rijks-
universiteit Limburg. Beurskens
promoveert vandaag op zijn
proefschrift 'Sociaal recht en het
bijzonder onderwijs.

De Algemene Wet Gelijke Be-
handeling, zoals die is opgesteld
door het kabinet, zal het er niet
beter op maken voor personeel
van katholieke, protestantse of
algemeen-bijzondere scholen,
stelt Beurskens. „Dat een streng
protestantse school op de Velu-
we in zijn leerstof en aanstel-
lingsbeleid rekening wil houden
met de identiteit van de school,
kan ik begrijpen en daar moet
ook een uitzondering voor ge-
maakt kunnen worden," zegt hij,
„Maar negen van de tien scholen
voeren dat 'bijzonder' alleen nog
in hun vaandel vanwege de zelf-

standigheid. Dat geldt zeker
voor de algemeen-bijzondere
scholen, maar ook voor veel ka-
tholieke. Daar is tegenwoordig
niet veel katholieks meer aan.
Dus moet ook de rechtspositie
van de werknemers daaraan aan-
gepast worden."

Die scholen mogen volgens de
komende wet 'legaal discrimine-
ren', aldus Beurskens, die ook
vindt dat er iets gedaan moet
worden aan ontslagbescher-
ming. Het ontslag van een 'gewo-
ne' werknemer moet goedge-
keurd worden door het arbeids-
bureau. In het bijzonder onder-
wijs is er alleen een commissie
van beroep, een verlengde van
de schoolorganisatie.

Bijzondere scholen hebben nu
geen medezeggenschapsraad.
Dat moet volgens de promoven-
dus ook veranderen. Hij pleit
voor een aparte Ouderraad en
een Werknemersraad, die samen
met het schoolbestuur het beleid
vormgeven.

PTT beslist in
december over
gespecificeerde

telefoonnota

DEN HAAG - PTT Telecom be-
sluit medio december over het
uiterlijk van de gespecificeerde
telefoonrekening. Op tafel liggen
twee varianten. Bij de volledig
gespecificeerde rekening zullen
ofwel de laatste vier cijfers van
de telefoonnummers onherken-
baar zijn, ofwel 'gevoelige' num-
mers - geheime nummers of
nummers van telefonische hulp-

organisaties - niet op de nota
worden weergegeven.

Dat is het resultaat van het voor-
gezette overleg tussen PTT Tele-
com en consumentenorganisa-
ties, telefonische hulpdiensten
en de Stichting Waakzaamheid
Persoonsregistratie. Eerder spra-
ken de partijen met elkaar op 15
oktober. De verschillende orga-
nisaties vrezen dat PTT Telecom
de privacy van bepaalde perso-
nen kan schaden als de num-
mers volledigop denota komen.

Van den Broek tijdens begrotingsbehandeling in Kamer:

EG-lidmaatschap Oosteuropese
landen afhankelijk van top

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het toekomstig EG-lidmaatschap van de
Oosteuropese landen staat op losse schroeven als de Euro-
pese Top in Maastricht mislukt. „Een gemeenschap van
pakweg twintig lidstaten is moeilijk voorstelbaar als niet
eerst de EG-besluitvorming verbeterd wordt. Daarom
moet Maastricht lukken!." Dat zei minister Van den Broek
(Buitenlandse Zaken) gisterenavond tijdens het debat over
zijn begroting 1992.

Van den Broek benadrukte dat dat is alleen een haalbare kaart
de opname van Oost-Europa in als de Europese Top in Maas-
de EG juist en passend is. Maar tricht leidt tot een slagvaardiger

interne besluitvorming. „Als dat
niet lukt, kan ik me voorstellen
dat we na de opname van twee a
drie Oosteuropese landen stop-
pen. Missschien beginnen we er
dan zelfs helemaal niet aan," al-
dus Van den Broek.

De bewindsman verwacht dat
over het lidmaatschap van Oost-
Europa direct na afloop van de
Europese Top mededelingenzul-
len worden gedaan.

Met een omweg waarschuwde de

minister van Buitenlandse Za-
ken tegen bezuinigingen op de
defensie-begroting van zijn colle-
ga Ter Beek. Vooral de Tweede
Kamerfractie van de PvdA
dringt voortdurend aan op extra
inkrimping van het defensiebud-
get.

Volgens Van den Broek is extra
geld nodig om Nederland vol-
waardig deel te kunnen laten
nemen aan VN-vredesoperaties
in (mogelijkerwijze) Joegoslavië
en later dit jaar in Cambodja.

Artsenorganisatie
tegen handhaving

strafbaarheid
euthanasie

UTRECHT - Het hoofdbestuur
van de artsenorganisatie KNMG
heeft grote moeite met het hand-
haven van de strafbaarheid van
artsen die met inachtnemingvan
de zorgvuldigheidseisen eutha-
nasie uitvoeren. In een officiële
reactie op het regeringsstand-
punt inzake medische beslissin-
gen rond het levenseinde noemt
het bestuur dat principieel on-
juist.

Dit temeer daar uit het rapport
van de commissie-Remmelink
over de euthanasiepraktijk in
Nederland blijkt dat de kwaliteit
van de besluitvorming door art-
sen hoog is. Doordat ze met
strafbaarheid bedreigd blijven
worden ze ten onrechte gecrimi-
naliseerd, meent het KNMG-bes-
tuur. Een arts moet zich beroe-
pen op overmacht, een wettelijk
begrip dat juist niet is bedoeld
voor toepassing in de vorm van
een algemene regeling.
Vanwege de strafbaarheid van
euthanasie laten veel artsen mel-
ding achterwege. Handhaving
ervan zal volgens het bestuur,
anders dan de regering denkt,
een belemmering vormen voor
volledige toetsbaarheid in de
praktijk.

Gevechten in Togo
door verbod op

oud-regeringspartij
ABIDJAN/LOME - Militai-
ren hebben gisterenkorte tijd
de controle overgenomen
over radio en televisie in het
Westafrikaanse staatje Togo
om een oproep te verspreiden
waarin werd gevraagd om in-
trekking van het verbod op
de voormalige alleenheersen-
de regeringspartij. In de
hoofdstad Lomé werden bij
rellen vijf mensen gedood en
45 mensen gewond door ko-
gels, volgens meldingen van
ziekenhuizen en diplomaten.
De Togolese radio deed een
urgente oproep aan alle
bloeddonors om zich naar het
ziekenhuis te begeven.

In de nacht van dinsdag op
woensdag ontstonden in de
hoofdstad confrontaties tus-
sen aanhangers van de dins-
dag verboden Togolese Volk-
spartij (RPT) van president
Eyadema, en jonge betogers
die de overgangsregering
steunen, meldden ooggetui-
gen. Een twintigtal auto's
werd in brand gestoken.

In oktober kwamen de j ('
tairen ook al in opsta*1

eisten ontbinding va°
overgangsregering.

SDe militairen trokken .
voor 12 uur 's middag j
weer terug van het omr J
terrein, maar in derest va .^
hoofdstad bleef het onrus p
De Togolese premier, Jo^,)!
Kokou Koffigoh heeft !"£,,<
dels Parijs verlaten en'^iweg naar huis. Koffig°n vr
in Frankrijk voor de top t
Franssprekende landen ,
had zijn verblijf in Parijs
enkele dagen verlengd-

Duizenden RPT-aanhan|, v>hielden een demonstrat {

mars met knuppels en P Jj'y 'boog in Kozah, het ëe,J,
waar de president vanfJ.j|T
komt. Dat meldde de nat'"
le radio die de uitzend^al weer snel normaal v£y
zette. In Kozah werd nog .„,
het plaatselijke radiosta..
bezet om het partijlied tel»
hore te brengen.

>

Smartegeld voor slaehtoffer
aidsschandaal in Frankrijk

PARIJS - De Franse regering
heeft gisteren plannen bekend-
gemaakt om duizenden mensen
smartegeld te geven die door
bloedtransfusies geïnfecteerd
zijn geraakt met het aidsvirus.

Minister Jean-Louis Bianco van
Sociale Zaken zei in het parle-
ment dat een gerechtelijke com-
missie zal beslissen wie voor de
uitkering in aanmerking komt.

De schadevergoedingen voor de
slachtoffers zullen snel en eerlijk
zijn, aldus de minister. Hij zei
niet hoe groot het fonds is voor
de schadeloosstellingen, maar de
Franse media noemden een be-
drag van ongeveer 5 miljard gul-
den.

hef'Meer dan 5.000 mensen n^de regering inmiddels s
vergoeding gevraagd v°.gf-
feit dat zij in de periode r
met aids besmet bloed "^toegediend door het Fran if
tionale Bloedtransfusiece'A,
(CNTS) dat wist dat het
geïnfecteerd kon zijn.

Medische deskundigen ° -J
erop aan dat iedereen d'^'Tbeginjaren '80 een transft*-3 f
gediend heeft gekregen- d

aidstest moet ondergaan*^*
gens hen zouden tiendui A
mensen besmet kunnnen A
raakt zpnder dat zij da*

Een aantal CNTS-functi^f
,

sen, onder wie de direct
inmiddels gearresteerd.
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Wij bedanken u allen voor de hartelijke con-
doleances, bloemen, h. missen voor onze
moeder, schoonmoederen oma

Annie
Huibers-Raes ,

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zaterdag 30 november 1991 om 19.00
uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve
echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

Hendrik Leensen
zal worden gehouden op zondag 1 december
a.s. om 10.00 uur in de kapel van Huize De
Kollenberg te Sittard.

Mevr. M.H.H. Leensen-Vroomen
kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onze on-
vergetelijke moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootoma

Maria
Beckers-Keulen

zal plaatsvinden op zaterdag 30 november a.s.
om 19.00 uur in de St. Gregoriuskerk te
Brunssum.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

November 1991

Paradies dekbedden met 70%
fijne Poolse ganzendons, carré
gestikt met tussenschot

1 pers. vulgewicht 700 gram van 349,- v00r.... 175,- I
2 pers. vulgewicht 900 gram van 579,- v00r.... 295,- I
lits-jumeauxlloogramvan699,-voor 350,- I
Dubbele donsdekens 65%
140x200van 649,-voor 395,- I
200x200van 895,-voor 625,- j
240x200 van 1125,-voor 750,- I
Schapenwollen dekbedden
135x200van 194,-voor 155,- I
200x200van 292,-voor 235,- I
240x200van 347,-voor 285,- I
Dubbele wollen dekbeddenvan Irisette
135x200van 395,-voor 295,- I
200x200 van 550,-voor 450,- I
240x200 van 650,-voor 550,- I
240x220 van 695,-voor 595,- I
Natuurlijk ook diverse merken
synthetische dekbedden voorradig
Fraaie Ariadne overtrekken
135x200 59,- I
200x200 99,- I
240x200 125,- I
Zwarekwaliteit witte lakens
150x270 van 29,90 voor 19,90 I
Bijpassende slopen 5,90 I
Flanellen lakens en overtrekken
effen en bedrukt
Hoeslakens effen in
alle maten voorradig
Badstof of Jersey hoeslakens
100%katoen in 5 pasteltinten
1 pers. van 42,-voor 29,- I
2 pers. van 59,-voor 49,-. I
lits-jumeauxvan 69,- voor 59,- I
Bij aankoop van een dekbed

geven wij op alle merken
overtrekken een korting van

10%
alleen bij ...

Filippijnen
Tropische wervelstormen, overstromingen en aardverschuivingen

maken duizenden slachtoffers op de Filippijnen.
We doen wat we kunnen.

En we kunnen wat ü geeft.

Help nu.

-£ MENSEN IN NOOD
*mr "s -Hertogenbosch

Dankbetuiging
t

De overweldigende belangstelling en de vele blij-
ken van medeleven bij het overlijden en de begra-
fenis van mijn lieve man, onze papa, schoonvader
en opa

SefMartens
waren voor ons een grote steun. Hiervoor bedan-
ken wij u allen van harte.

Mevr. M.A. Martens-Mooren
Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, november 1991
De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 1 december 1991 om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Vincentius te Rumpen-Brunssum.

I

tCor F.M. van Schie, 65 jaar, echtgenoot van
E.M.J. van Schie-Gruijthuijsen, Bredeweg 24A,

6042 GG Roermond. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden op zaterdag 30 november
1991 om 11.00uur in de H. Hartkerk te Roermond.

tAnton Derix, 83 jaar, echtgenoot van Hubertina
Kremers, St. Jozefatraat 14, 6067 GJ Linne. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
vrijdag 29 november 1991 om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Linne.

tLena Janssen, oud 93 jaar, echtgenote van wij-
len Pierre Schroen. 6245 GG Eijsden, School-

straat 30. De eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 29 november om 10.30 uur in de St.-Christi-
nakerk (Vroenhof) te Eijsden. Geen condoleren.

tNicolaas Limbourg, oud 88 jaar, weduwnaar
van Maria Bessems. Maastricht, huize Lenculen-

hof. Corr.adres: Glacisweg 75b, 6212 BN Maas-
tricht. De uitvaartdienst is heden, donderdag 28
november, om 11.00 uur in de St.-Matthiaskerk,
Boschstraat, Maastricht.

tGertruda Custers, oud 80 jaar, weduwe van
Frans Kruchten. Maastricht. Corr.adres: Staten-

singel 10b, 6217KD Maastricht. De eucharistievie-
ring zal worden gehouden op vrijdag 29 november
om 11.00 uur in de parochiekerk van Christus He-
melvaart te Maastricht-Pottenberg. In dekerk gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming ons betoond bij het overlijden en de
crematie van mijn lieve echtgenoot, onze goe-
de vader en opa

Antoon Schlösser
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevr. L. Schlösser-Müller
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 1 december a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Terwinselen, Kerk-
rade.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor het medeleven ons- betoond bij het overlijden en de crematie van
onze moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder

Trautje
Steinen-Rothkrans

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 30 november a.s. om 19.00 uur in de
kerk van de H. Familie te Schaesberg Veld-
straat.

Stichting Koningin van de vrede Medugorje
GEBEDSACTIE KROATIË

in Den Haag a.s. zaterdag 30 november
Vertrek bussen:

Heerlen 06.30 aan devoorzijde v.h. station
Maastricht 06.30 aan het station

Sittard 07.00 station
Prijs retour: ’ 30,-

Aanmeldingen tel. 045-740999

HS CD-speler DX7OO J l///.~

Goossens TV-Video-HiFi ECHT Molenstraat I, Tel. 04754-81490
Willems HiFi Center GELEEN Pieterstraat 73, Tel. 046-743306
Aben Beeld & Geluid HEERLEN Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830
Wijnbergen Audio-Videe) Center HEERLEN Limburgiastraat 41, Tel. 045-720560
Vogelzang Heerlen HEERLEN Akerstraat 19, Tel. 045-716055
Gijsdejong LANDGRAAF Sunplein 48, Tel. 045-3 12508
Fa. Bergmans & Wijnen NIJSWILLER-WITTEM Rijksweg 60, Tel. 0445 I -2244

I SORRY, dat we u nog niet
perfect kunnen bedienen.

Jr ■

Sorry, dat we u nog niet perfect kunnen %
m bedienen. Eindelijk, na vier jaar, hebben we %
I de bouwvergunning gekregen waar we %
f reikhalzend naar uitkeken. En daarom staat in
I onze winkel bijna alles op zijn kop.
I We hebben een fantastische aannemer die alles ,
I doet om het winkelen te laten doorgaan, maar af en j
I toe loopt er natuurlijk wel eens iets fout en dan merkt u V
f er tóch wel wat van.Soms kan dat storend zijn. Maar
I straks, omstreeks de tweede helft van december zijn we
% klaar en dan zult u zien dat we van evenveel levenslust I
1 stralen als uw baby. Onze excuses voor het ongemak I

dat we veroorzaken en o ja, dat zouden we bijna ver- I
>r*N geten: onze nieuwe naam wordt BABY-DOMEIN; 1
f Jf^fin dat zegt al genoeg. I

t Baby discount
HEERLEN 045-712161 Laanderstraat 81, via stadsautobaan,afslag 'in de Cramer, 3e straat reeb*

Openingstijden: di/wo/vrvan 13.00-17.00uur, do-avond van 17.00-21.00 uur, zaterdag van 11.00-17.00 "

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? {Q£

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! K_ x
Fabneksstraal 7. 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222. tax 04709-84333. (C< 1)flifl
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'Luchthaven maakt
kans als Europees

verkeersknooppunt'
*-fc,K - „Mits aan een aantal rand-

jeorwaarden wordt voldaan heeft
s *aastricht Airport uitstekende per-
jPectieven om uit te groeien tot een

verkeersknooppunt."
öat ■l

l !s de uitkomst van een onder-
mek naar de economische beteke-
0

S van de Beekse luchthaven in
van de Air Transport As-

(*Sation of The Netherlands
la en Nederland Distributie-
-5d (NDL). Het onderzoek werd
>'gevoerd door de Leerstoel voor
Sjl^tvaarteconomie aan de Univer-

' 'eit van Amsterdam.

.e eerste exemplaren van het rap-
„ort worden dinsdag 10 december
?ngeboden aan mr P. Biesheuvel,
v°°rzitter van de Vaste Commissie
jpor Verkeer en Waterstaat van dë

„T^ede Kamer en de Limburgse
deputeerde drs J. Pleumeekers.

Onderzoek
Volgens de directie is dat gebleken
uit schriftelijke reacties van vier
koeriersbedrijven, die hebben laten
weten dat ze onvoldoende of zelfs
helemaal niets afwisten van het
persbericht dat de NVIK in oktober
verspreid heeft. De directie van
'Beek' ging zelf op onderzoek uit
omdat ze argwaan, had gekregen
door het persbericht. Destijds al
verklaarde directeur W. Jense dat
de NVIK-tijding hem bevreemdde,
omdat hij met geen enkele koerier
in onderhandeling was over een
eventuele komst naar Luchthaven
Maastricht. Hij zegt dat hij toen al
hét vermoeden had, dat het persbe-
richt een ander doel diende.

Van de NVIK was gisteren niemand
meer bereikbaar voor commentaar.

Ambtenarenproduceren 6,5 miljoen kopietjes

Afvalplan gouvernement
MAASTRICHT _ De medewerker

)^ de provincie Limburg produ-
"ert gemiddeld per jaar 300 kilo

val per persoon, dat voornamelijk
Vj..Papier bestaat. Deze productie is
jj lJ hoog, maar kan worden vermin-
t^rd. Dit concludeert het adviesbu-

ii s,ay van de Heidemij in het afval-
>. offenplan voor het gouverne-
i v 6ntsgebouw. Om de berg afval te
11 (/^minderen adviseert het bureau

£<■ afvalbeheer te centraliseren. In-
Ide adviezen van de Heidemij
j t °rden opgevolgd, zou het te stor-
|| n afval zelfs met 80% kunnen da-

len. Een beter gestructureerd ge-
scheiden ophalen van afval behoort
ook tot de mogelijkheden om dat
percentage te halen.
De provincie-ambtenaren gebrui-
ken veel papier, zo blijkt uit het
rapport. Op jaarbasis wordt niet
minder dan 90 ton ingekocht. De
velletjes worden of intern aan de ar-
chieven toegevoegd, extern verzon-
den, in de afvalbak gegooid of ge-
scheiden opgevangen ten behoeve
van recycling. Per jaar produceren
de ambtenaren in het gouverne-
ment ongeveer 6 miljoen kopietjes.

Spuitasbest
De transportvliegenier werkte tus-
sen begin 1969 en medio '72 in het
in de mergelgroeve de Cannerberg
ondergebrachte commandoeen-

trum van de NAVO. In die periode
werd ook een aircondïtioning-
installatie aangebracht, waarbij
spuitasbest werd gebruikt als isola-
tiemateriaal. In 1971 werd in Neder-
land het op deze wijze gebruiken
van asbest gestaakt.

Bewering van directie Luchthaven Maastricht:

'Persbericht koeriers vals'
Van onze verslaggever

- De Nederlandse Vereniging van Internationale
Koeriers- en Expresbedrijven (NVIK) heeft in oktober jl. met

vals persbericht gepoogd de positie van Luchthaven
te ondermijnen ten gunste van vliegveld De Peel.

üat beweert de directie van de Limburgse luchthaven.

„* uitlating is en reactie op het
{^bericht van de NVIK van 17 ok-
h'jjl-' waarin werd gemeld dat de
|W grootste internationale koeriers-

bedrijven in NederlandLuchthaven
Maastricht niet meer zagen zitten
als potentiële lokatie voor vestiging
vanwege de protesten tegen nacht-
vluchten en de 'onwerkbare' geluid-
norm die daarvoor gehanteerd
werd. Volgens de directie van
'Beek' heeft de NVIK destijds hele-
maal niet de waarheid gesprokenen
zien zeker vier van de vijfgrote koe-
riers haar vliegveld als een attractie-
ve vestigingsplek.

Louw Hooglands' eerste opdracht:

'In Vaals nieuwe
coalitie vormen'
VAALS - Waarnemend burge-
meester Louw Hoogland heeft
van gouverneurMastenbroek als
belangrijkste opdracht meege-
kregen in Vaals zo snel mogelijk
een nieuwe coalitiete formeren.
Zijn eerste werkdag bestond gis-
teren voornamelijk uit een ge-
sprek met wethouder Thijs Jus-
sen.
„De gouverneur heeft mij ge-
vraagd, na de breuk tussen de

coalitiepartners PvdA, VVD en
PerspectiefBs, te bezien welke
oplossing op korte termijn mo-
gelijk is," aldus Hoogland. Van-
daag heeft Hoogland een ge-
sprek met ex-wethouder Marjo-
lijn Meindersma en in een later
stadium nog met Piet Meesters.
De volgende stap is een gesprek
met alle fractie-voorzitters.

„Ik probeer alles in een rustig
vaarwater te krijgen en zal de

wethouders die hun functie heb-
ben neergelegd verzoeken hun
taken te blijven uitoefenen tot-
dat een nieuwe burgemeester is
benoemd. Een nieuwe coalitie is
de voornaamste eis waaraan
moet worden voldaan," aldus
Louw Hoogland, tot voor kort
burgemeester van Brunssum.

Hoogland verwacht dat de be-
handeling van de begroting voor
komend jaar geen vertraging on-
dergaat en dat in december de
algemene beschouwingen
plaatsvinden.

De benoeming van een nieuwe
burgemeester voor Vaals is rond
1 februari volgend jaar te ver-
wachten. Dat streven komt door
de recente politieke verwikkelin-
gen niet in gevaar. De raadsle-
den maakten gisteravond tijdens
een besloten raadsvergadering
kennis met Louw Hoogland.

" Waarnemend burgemeester Louw Hoogland (rechts) besprak op zijn eerste werkdag
een aantal zaken met wethouder Thijs Jussen. Foto: frits widdershoven

Limburg

Burgemeester Van Goethem spreekt duidelijke taal:

'Actievoeren binnen de
hekken absoluut taboe'

VERVOLG VAN PAGINA 1

pf bestaat nu volstrekte duidelijk-
'e'd. De grenzen van de tolerantie
"■Il aan de Vereniging kenbaar ge-
bakt", aldus Van Goethem. Hij is,aft mening dat actievoeren binnen
£ hekken absoluut taboe is en

mogelijk getolereerd
J*^ Worden. „Voorop staat," alduse burgemeester, „dat de normale
~**en als verkeer en werken op en
"ndom de luchthaven doorgang

Roeten blijven vinden, maar dat
°k de vrijheid van meningsuiting
?ewaarborgd moet blijven. Even-
Jfeel politieoptreden bij acties
"jdt dan ook plaats 'na een zorg-
j/ljdige afweging van de mate van

op derechtsorde en de con-
gruenties van het optreden hierte-
-Bel'.el. Opgetreden wordt in elk geval,

zo laat Van Goethem weten, als
reëel gevaarvoor de luchtvaart, per-
sonen en goederen ontstaat, de
openbare orde danig verstoord
wordt, en de rechtsorde bovenma-
tig wordt aangetast.
Marleen de Visser, secretaris van de

vereniging, betitelde de bijeen-
komst op het gemeentehuis als een

'duidelijk waarschuwingsgesprek.
"De burgemeester heeft ons duide-
lijk gemaakt, hoeveel gevangenis-
straf ons te wachten staat als wij de

nachtvluchten blokkeren", aldus
De Visser die in haar reactie zelfs
het woord 'intimidatie' in de mond
nam. ,
De doorVan Goethem toegespeelde
bal werd gisteravond door de ver-
eniging met al even gespierde taal

teruggespeeld. In een fax-brief
schreef de vereniging dat blijkbaar
niemand anders zich geroepen voel-
de een einde te maken aan nacht-
vluchten die door de rechter illegaal
waren verklaard. 'Kennelijk volgt
de Staat het primitieve recht van de
sterkste. Als gevolg van dit machts-
misbruik wordt aan de beginselen
van democratie en beschaving ge-
tornd. Dat is onaanvaardbaar.'
Hoewel hij het blokkeren van
nachtvluchten al krachtig heeft af-
gekeurd, ligt vliegveld-directeur W.
Jense nog niet wakker van de aan-
komende acties. "We zullen wel
zien. Ik heb nog goede hoop dat het
gezonde verstand ook hier zal zege-
vieren. Gebeurt dat toch niet, dan
verspeelt de vereniging veel goo-
dwill die ze bij een groot aantal
mensen had."

Asbeslaffaire Cannerberg speelde al in jaren ’70

Defensie snoerde
vliegenier mond

Van onze correspondent

BORNE - De inmiddels voormalig
militair vliegenier J. Oellers is des-
tijds door zijn meerderen de wacht
aangezegd toen hij op het punt
stond de gevaren van asbestgebruik
in het NAVO-commandocentrum in
Maastricht naar buiten te brengen.
Hij spreekt in dit verband van 'in
bedekte termen geuite dreigemen-
ten. „Mij werd in elk geval duide-
lijk gemaakt, dat er rapport zou
worden opgemaakt, als ik mijn een-
mansactie door zou zetten", aldus
de thans in het Overijsselse Borne
wonende oud-vliegenier.

De wijze, waarop defensie thans
reageert op de door TNO geconsta-
teerde verhoogde asbestconcentra-
ties in het Joint Operation Centre
(JOC), getuigt volgens Oellers van
dezelfde arrogantie als waarop in de
jarenzeventig de door hem gesigna-
leerde kwestie werd afgedaan. Tot
tweemaal toe stelde hij zich in ver-
binding met de medische dienstom
te wijzen op de gevaren voor de ge-
zondheid rond de situatie in de
bunker. „De enige reactie die ik
kreeg was, dat ze er mee bezig wa-
ren. Een dooddoener van de eerste
orde, want er gebeurde verder hele-
maalniets".'

Onderzoek
„Wij weten zelf ook wel dat dat
er onzekerheden kleven aan de
Griefahn-methode", zegt Mijn-
ten, „maar het is net beste wat
we op dit ogenblik hebben." De
woordvoerder van Maij-Weggen
wijst erop dat er momenteel ook
nader onderzoek wordt verricht
naar de mogelijkheden om de
voor 'Beek' te hanteren geluids-
norm kan worden 'verbeterd.
Het gaat dan vooral om het weg-
nemen van 'onzekerheden. Het

kaoinet nouat ecnter, onaanijs
het negatieve oordeel in de brief,
vast aan de gekozen variant van
de Griefahn-norm voor 'Beek. JBij VROM verwees men gisteren
voor een reactie op de brief na^ir
het ministerie van WVC. Bij
WVC \vas gisteren geen com-
mentaar te verkrijgen.

Een van de luchtvaartwoord-
voerders van de CDA-fractie £h
deTweedeKamer, Léon Frisser»,
reageert ondertussen zeer boo^
op de brief van Simons en A 3
ders. Hij vreest wel degelijk dat
voor Schiphol, waar nog een vijï-
de start- en landingsbaan moet
worden aangelegd, een scherpe-
re geluidsnorm voor nachtvluch-
ten zal worden gehanteerd.
Simons en Alders schrijven na-
melijk ook nog dat de vtfor
'Beek' te hanteren GriefahrJ-
methode niet elders mag worden
toegepast.

Norm
Een strengere geluidsnorm voor
Schiphol maakt de uitbreidings-
plannen van Schiphol echter
onbetaalbaar, vreest Frissen. De
kosten van isolatie van wonio-
gen in de omgeving van deze
luchthaven zouden astrono-
misch oplopen. Daardoor dreijt
de internationale concurrentiè-
postie van Schiphol in gevaar ie
komen en daarmee meteen het
nationale economische belang.,»

D66-woordvoerder Doeke Eisrpa
is van plan om over de brief vsn
Simons en Alders schriftelijke
vragen te stellen aan deze bfc
windslieden. Het Kamerlid wii
vooral weten of Simons en Al-
ders bereid zijn gevolgen te ver-
binden aan hun positieve stanjal-
punt over het advies van de
Gezondheidsraad en aan te drin-
gen op een strengere geluidÉ-
norm ook voor de Luchthav€)i
Maastricht.

«.
Ook de actiegroep Boze Moedeis
leidt uit de brief van de bewind-
slieden af dat voor Schiphol e£n
strengere geluidsnorm moét
gaan gelden dan nu voor 'Beah'
is voorzien. De actiegroep zietSh
de brief een bevestiging dat ét]e
gezondheid van veel mensen ge-
schaad zal worden ondanks <Je
beoogde woningisolatie. De Ö<s-
-ze Moeders zijn er wel verbijs-
terd over dat wordt vastgehou-
den aan de gekozen norm vóör
'Beek. „Wij zijn geen tweew-
rangs-burgers en onze gezonhöjd
is geen wisselgeld."

'Simons schreefover Beek namens kabinet'

Maij onderschrijft
brief geluidsnorm

Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - De deze week uit-
gelekte brief aan de Gezond-
heidsraad van staatssecretaris H.
Simons (Volksgezondheid) en
minister H. Alders (VROM) over
de voor de Luchthaven Maas-
tricht te hanteren geluidsnorm-
voor nachtvluchten na aanleg
van de Oost-westbaan, vertolkt
het standpunt van het gehele ka-
binet. Dat zegt de woordvoerder
van minister Hanja Maij-Weggen
van Verkeer en Waterstaat, C.
Mijnten. Volgens Mijnten bete-
kent dit echter niet dat Verkeer
en Waterstaat de conclusie van
de Gezondheidsraad deelt dat de
voor 'Beek' te hanteren Grie-
fahn-norm de omwonenden te
weinig bescherming biedt tegen
nachtelijk vlieglawaai.

In de brief aan de Gezondheids-
raad schrijft Simons, mede na-
mens Alders, letterlijk de con-
clusie van de raad te delen dat
'deze methode (de Griefahn-
norm) niet zonder meer geschikt
is om standaard in de Neder-
landse situatie te worden toege-
past. Dit geldt des te meer om-
dat...de van de methode afgelei-
de normen geen veiligheidsmar-
ge bevatten.'

Mijnten schrijft echter alleen
met Simons te maken te hebben
en verwijst daarbij specifiek
naar de passage waarin staat dat
de Griefahn-norm niet 'stan-
daard toe te passen' is in Neder-
land. Simons en Alders schrijven
echter in hun briefde conclusies
en aanbevelingen in het begin
dit jaar uitgebrachte advies van
de Gezondheidsraad over de
Griefahn-methode in grote lijnen
te onderschrijven. Zij hebben
ook al bij de gesprekken over de
voor Schiphol te hanteren ge-
luidsnorm 'dankbaar' geput uit
het advies van de Gezondheids-
raad.

PvdA eist maatregelen
tegen asbest Cannerberg

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - De PvdA-fractie in de
TweedeKamer eist dat ministerRe-
lus Ter Beek van Defensie zo snel
mogelijk maatregelen neemt tegen
de aanwezigheid van hoge concen-
traties kankerverwekkend blauw
asbest in het NAVO-commandocen-
trum in de Cannerberg in Maas-
tricht.

Het Kamerlid Henk Vos maakte dat
gisteren duidelijk tijdens de behan-
deling van de begroting Defensie
1992. Defensie is wel bereid tot een
miljoenen guldenskostende gedeel-
telijke sanering van het onder-
grondse complex, maar dat gaat
Vos kennelijke niet ver en/of niet
snel genoeg.

Vos heeft zich gestoord aan een
brief van Ter Beek aan de militaire
vakbond ACOM. waarin de be-
windsman opmerkt dat de lichame-
lijke gevolgen van het contact met
asbest niet waarneembaar zijn. Het
PvdA-Kamerlid wees Ter Beek
erop dat kanker een incubatietijd
heeft van twintig jaar. „Zo kunnen
we niet met elkaar omgaan." Ook
Defensie moet zich aan de bepalin-

gen in de Hinderwet en EG-riéi
nen houden, merkte Vos op. I

Angelique Herben naar 'Olympiade'

HOENS
INDUSTRIE EL

Hofkamp2o, 6161 DC Geleen-!

Meer dan 25.000produkten vocfr
industrieenbouwwereld

-£-

" Angelique Herben uit Geleen (r.) is een van de
negen prijswinnaars van de rijstreceptenwed-
strijd, die werd uitgeschreven door een aantal
regionale dagbladen en huis-aan-huïsbladen en
een rijstfabrikant. Gisteren genoot zij met Mil-
dred Muis (l.) en jurylidMilène van Duijnhoven,
van het winnende recept: Indische rijstschijven
in exotische satehsaus met een garnituur van
frisse salade, komkommerschijfjes, paprikareep-
jes en zilveruitjes. Kostprijs van deze vegetari-
sche hoofdmaaltijd voor 4 personen; 15 gulden.
De finale is maandag 2 december op televisie te
zien in de 5 uur Show van RTL4,

Foto: PETER ROOZEN

Harlekijn^Dabyland

fOSITIEMODE1' i ü zeer ruime keus in:

: f slraai 141 HrwnsOroek Tel 045-221263
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als het een maatje
meer moet zijn
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de grootste speciaalzaak ROGGEL
i van Nederland en België Tel. 04749-3762

Op 220 m 2verkoopruimte
ivindt U een ruim assortiment I OPENINGSTIJDEN

MAniCI I7C maandagt/m vrijdag
MODIhUZt 9.00 tot 12.30 en

DAMFSCONFFfTIF I3.3ototiB.oouuri_»A\-vi_:.*M_.wi>iri_*_.l IC zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur,
VOOr jong en Oud Jf vrijdagkoopavond

kostuums.kolberts.blazers.
pantalons.jeans.jassen.jacks
truien.hemden.polo's.t.shirts
stropdassen, hoe^pctten.shawls.s^ '-£
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FIETSKADO'S!
KtJ I OMAFIETSEN 24 EN 28 I- Remnaaf, diverse kleuren, met bel, slot, jasbeschermers in

kleur, lakdoek, kettingkast, verlichting en reflectie volgens
NL-norm. -^-—-^-^^.^L"J Nu van 319,-voor F^tf!

PJ DAMES- OF HERENFIETS 28"
■■ Diverse kleuren, gesloten kettingkast, jasbeschermers, complete verlich-
feaaaaaaj ting, pomp, bel, slot, standaard, reflectie volgens NL-norm, chroom vel-H 9en TROMMELREMUITVOERING:

Ï^ Kn^FqQ,TlSll« N«" Luxe van ——£—+ Nn"an '"I 449*" 599.- E391I voor voor voor |
ro i^ 1*** E -fr ICITY-BIKE

f***»^- -"— al 18 versn, 2 bidons, Cantilever rem, ter-
aa^'ff")^^ .^^^^L. reinbanden, spatborden, drager, verlich-

\\/ **^ ting, Shimano SIS derailleur.

jfaj 1 *■ JUITVOERING UITVOERING
opeens VJl^^- V 9?'" ECT Van 599,8 U
binnen, kijk en |C«^^—-»-» r»' nu voor |
vergelijk en
constateer dat u i I

SSU TRACKING-BIKE
terechtkomt. 18 versnellingen, Cantilever rem, spatborden, drager, verlichting,

Shimano SIS derailleur.
SEMI-ALU. UITVOERING ALU. UITVOERING5 jaar garantie Van 499,- IBTTIBi Van 599 - ■fTTÜBLiop (rameen nuvoor KLUBaI nu voor' UUÏJBmvorkbreuk. I

fy7i^i?rnywsTSSsß!SfljD*verse
{■■■■■nH If?(viumit^ accessoires
uUsUI m PflkiiHaiTiffi a,s

L^ ifcifffillli kado-artikel
bIBIhmSUmJU SI voorradig.

£iei mÊmmm^mmmmimmÊmm—mmmmummmm—mm—mmimmmmmßmmmmmmmmmmmmm».

g AUTO'S FORS DUURDER

,<§ Verlaging subsidie
Jons is het 'M jM schone motoren.

lid 2.atx <«_en <te wen» V*« auto importeurs en befanjten -organisaties van automobilisten in heeft
4e regering besloten per f januari de subsidie op schone motoren voor personen auto's drastisch
te verlagen. Baardoor ontstaat een hoger. Btjwmdere Verbruiksbelasting Personenauto's (SVP)
«ie de aanschaf van een auto na i januari rond f 800,~ duurder maakt.

li niet opd^^|^|cnn^^a^g^H%g^^aaajaa^a^cu^l h<K*jn^r

ONTDUIK
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BELASTING
MET

STEUN
VAN

DE NISSAN
DEALER

Per 1 januarigaan de autoprijzen fors omhoog. De milieusubsidie op schone
auto's wordt verlaagd, waardoor de BVP (Bijzondere Verbruiksbelasting
Personenauto's) drastisch stijgt. Maar u komt daar slim onderuit, in samen-
werking met de Nissan dealer. Hij heeft extra voorraad genomen en deBVP
(tarief'9l) al afgedragen. Als unü een nieuwe, uit voorraad leverbare Nissan
koopt, betaalt u de '91 prijs en staat uw auto straks klaar met een kersvers
'92 kenteken! Dat scheelt u rond de f 800,- en geldt zolang de voorraad
strekt. Dat maakt uw overkomst naar de Nissan dealer dringend gewenst.

NISSAN

Pittig en vlot gelijnd, in 3- en 5-deurs. Populair en betrouwbaar
tot en met. Met 1.2 liter motor en 5-bak. Een van de meest
complete auto's in znklasse. Helemaal nieuw is deMicra March
1.2 in sportieve en extra luxe uitvoering waar u nauwelijks meer
voor betaalt.Vraag ernaar bij de Nissan/#jH»«vy«nM
dealer. De Micra, dit jaar nog /^AwiMaUaHbHLai

U RIJDT NU AL EEN MICRA VANAF 195,- PER MAAND*

Even vlot als zijn lijnen beloven en meteen zeer compleet uitrus-
tingsniveau. Met 16 kleppen twin-cam benzinemotoren van
1.4 tot 2.0 liter èn een 2.0 liter diesel. //MMTVTTTin
De Sunny 3-deurs, dit jaar nog //^mmm^mtmmimJÊÊ

U RIJDT NU AL EEN SUNNY 3-DEURS VANAF 299 - PER MAAND*

SB ISSf

Representatief, voorzien van weldadige luxe,vlotte stilering met
ruimbemeten binnenruimte en een kofferbak met een inhoud
van 490 liter. Met 16 kleppen twin-cam benzinemotoren van
1.4 en 1.6 liter èn een 2.0 liter diesel. //JHVn?m
De Sunny 4-deurs, dit jaar nog //Ékm^ÊmMmJkmUmkJÊÊ

U RIJDT NU AL EEN SUNNY 4-DEURS VANAF 345,- PER MAAND*

£■ *\ ■■■■'""'

Een unieke kans om uit je dak te gaan. De T-bar geeft de sensatie
van cabrioletrijden zonder de nadelen ervan. Sportieve volbloed.
Van L6liter 16 kleppen twin-cam tot 2.0 liter GTi met ABS.
Sportstuur en -stoelen, toerenteller c''///PP9RT7VVTW
getint glas. De 100 NX, dit jaar nog //AMJJLLJi^kéJjÊÊÊ

U RIJDT NU AL EEN 100 NX VANAF 410,- PER MAAND*

Het nieuwe revolutionaire concept, zowel qua design als tech-
nologie. 16 Kleppen twin-cam benzinemotoren van 1.6 en
2.0 liter of krachtige 2.0 liter diesel. Hoog uitrustingsniveau,
sublieme afwerking, en een laadvermogen tot 640 kg. Trekauto *

van het jaar 1991 (ANWB KCK). //ÜPVTVT77IDe Primera Wagon, dit jaar nog //AvL^akaOk*afca£Lt%a£a£fl|
U RIJDT NU AL EÉN PRIMERA WAGON VANAF 445,- PER MAAND*

nmn

* De leningwordt verstrekt door Nissan Finance onder de gebruikelijke voorwaarden van een huurkoopovereenkomst. De effectieverente bedraagt 18,3%(Micra), 17,7% (Sunny 3- en 4- deurs), 17,3% (100 NX, Primera Wagon)
en is fiscaal aftrekbaar. Maandbedragis een voorbeeld en is afhankelijk van aanbetaling, looptijd en restsom. Informeer bij uw Nissan dealer naaralle bijzonderheden. Voor iedere Nissan geldt 3 jaar of 100.000 km algemene garantie en

6 jaarcarrosseriegarantie. Prijzen mcl. BTW, excl.kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ookde maker van dePrairie, Maxima, 200 SX, 300ZX, Terrano,King Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar en Tradc.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum Bv
Langheckweg 36,tel. 045-462353. Maasbracht,Auto VanLaar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811.Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts 8.V., DuitsePoort 15, tel.043-214175.Melick(Roermond),Garagebe<Jfl
Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers 8.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

: i
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Blamage
Memorex vervoersmanager R.
Jellema windt zich duidelijk
meer op. „Het is een blamage

voor Limburg als dit soort lieden
hun zin krijgen. Ik kan zo diver-
se koeriersbedrijven opnoemen
die zich onmiddellijk in Beek
vestigen als dat gezeur over de
nachtvluchten er niet was. Dat
betekent voor het bedrijfsleven
meer mogelijkheden en voor de
Limburgers meer arbeidsplaat-
sen". Memorex, volgens Jellema
gespecialiseerd in 'alles' wat met
computers te maken heeft, is
voor een flexibel en betaalbaar
vervoer afhankelijk van het koe-
riersbedrijf Emery. „Mocht Eme-
ry hierdoor verkassen, dan is dat
voor ons geen ramp, maar wel
erg lastig. Ik vraag mij af of deze

vereniging weet waar ze mee be-
zig is."

Ook Directeur H. Kuijpers van
Cargo Service bv in Schimmert
reageert fel. Hij noemt de aange-
kondigde acties 'een absurde
reactie. Bij zijn bedrijf zijn 24
werknemers werkzaam die de
luchtvracht over de weg trans-
porteren. „Ik kan mij over zulke
abnormale situaties echt woe-
dend maken. Het is echt een la-
chertje wat die lui van plan zijn.

Maar ik denk niet dat het zover
komt. Het lukt ze nooit om de
landingsbaan op te komen, maar

al deze onzin betekent wel nega-
tieve publiciteit voor de luchtha-
ven."

Voor de Wall Street Journal en
de Japanse krant Nikkei, waar-
van de Europese uitgave in
Heerlen wordt gedrukt, heeft
een eventuele blokkade van de
luchthaven wel direct grote ge-
volgen. „Als de krant niet op zijn
bestemming komt, is dat voor
ons bijzonder pijnlijk. Zondag
gaat de Wall Street Journal naar
heel Scandinavië en de rest van
de week naar Kopenhagen. Wij
kunnen ons niet permitteren dat
de krant niet aankomt en zullen

naar andere alternatieven moe-
ten zoeken. Maar als dit lang gaat
duren dan verzetten wij de ba-
kens naar Brussel ofKeulen. De
vraag is ofwij dan nog naar Beek
terugkeren," aldus Luciano Stu-
lin van de krant.

Voor de Europese uitgave van de
Nikkei geldt hetzelfde. Volgens
woordvoerder Maclean zijn de
gevolgen voor de krant die elke
dag naar Londen wordt gevlogen
zelfs nog groter. Ook zijn krant
zal, als de acties vaker worden
gevoerd, beraden om de distri-
butie naar een andere luchtha-
ven te verplaatsen.

Bondsconcours
De Rodahal in Kerkrade is zon-
dag 1 december het toneel van
een bondsconcours van de KNF.
Het concours geldtals een kwali-
ficatie voor de Nederlandsekam-
pioenschappen volgend jaar in
Barneveld. Aan de wedstrijd ne-
men zestien muziekkorpsen
deel, waarvan twee uit Limburg.
Het Jachthoorn en Trompetter-
korps Edelweiss uit Heksen-
berg- Heerlen is van de partij,
evenals het Schalmeienkorps
Glück Auf uit Heerlen. Het con-
cours begint om 10.00 uur en
eindigt omstreeks 18.00 uur.

Zusters H. Joseph
Oe zes Kleine Zusters van de H.
Joseph nemen vrijdag 29 novem-
ber afscheid van Rolduc in Kerk-
rade. De zusters zijn de laatst
overgeblevenen van de orde die

in 1897 haar intrede deed in het
abdijcomplex. De zusters van de
H. Joseph hebben bijna eeneeuw lang huishoudelijk werkverricht op Rolduc. Vrijdag om
15.00 uur is er een pontificale
hoogmis en van half vijf tot halfzeven vindt de afscheidsreceptie
plaats in de Aula-minor op Rol-
duc.

streeksgewijs
Afscheid
Jan de Heij verlaat op vrijdag 29
november het Limburgs Dag-
blad. Hij heeft dan 46 jaarbij de
krant gewerkt, waarvan de laat-
ste 17 jaar in de papierrollenkel-
der. De afscheidsreceptie is vrij-
dag vanaf half vijf in de bedrijfs-
kantine van het hoofdkantoor, In
de Cramer 37 in Heerlen.

" Jan de Heij

Jacobsstaf
Scouting De Vrank vierde het45-jarig bestaansfeest in hetscoutinghome aan de Beersdal-weg te Heerlen. Tijdens de vie-
ring werd groepsvoorzitter WimEibers onderscheiden met deGouden Jacobsstafvan ScoutingNederland. Dit is de hoogste na-tionale onderscheiding op scou-
tinggebied.

Adventsexpositie
In Burg Rode te Herzogenrath
wordt dit weekeinde een exposi-tie en kerstmarkt gehouden. Er
worden onder andere creatievewerken van kunstenaars uit deEuregio tentoon gesteld. Op hetgebied van tekenen, schilderen,
glasblazen, houtsnijden, papier-vouwen en poppen maken is er
voor elk wat wils. De expositie/kerstmarkt is geopend op vrij-
dag 29 november van 19.00 tot21.00 uur, zaterdag en zondag
10.00 tot 18.00 uur.

Expositieruimte
De Burgerzaal van hetRaadhuis
te Kerkrade heeft er binnenkorteen functie bij. Op vrijdag 29 no-vember om 20.00 uur wordt deBurgerzaal officieel in gebruikgenomen als expositieruimte.
Wethouder Hub Bogman ver-
richt de opening en Han de Jong,
voorzitter van de verenigingKunst in Kerkrade (KIK), zal deexpositie inleiden. Voor de muzi-kale omlijsting zorgen de docen-
ten van de MuziekschoolKerkra-de.

Winnaars Kreato
In Kasteel Hoensbroek werd on-langs de 18e Kreato gehouden.
De werkstukken werden beoor-
deeld door een jury, die de vol-
gende eerste prijs-winaars uit-
riep:
categorie tekenen en schilderen:
F. Fleuren uit Brunssum; aqua-
rellen en gemengde technieken:
A. Moederscheid-Bout uit Voe-

rendaal. Categorie textiele vorm-
geving: N. Sensen uit Melick.
Categorie Beeldhouwen, boetse-
ren, kerkamiek en vrije expres-
sie: Th. Schuurman-Geerkens
uit Hoensbroek. Categorie foto-
grafie: B. Dragt uit Hoensbroek.

carnaval
BRUNSSUM

" CV de Streupers houdt zater-
dag van 19.00 tot 21.00 uur een
receptie in Dr Brikke Oave. Er
zijn vijf jubilarissen, waarvan
Theo Mengelers 3xll jaar lid is
en Piet Janssen en Jaap Backus
2xll jaar.

HEERLEN

" CV de Circusbuule houdt za-
terdag de prinseproclamatie in
dé dependance van de Broeder-
school aan de Voskuilenweg 137.
De avond begint om 20.11 uur,
de toegang is gratis.

" De Oad Prinse van de Eek-
heuëre houden zaterdag de ont-
hulling en uitreiking van der
Poeffel Moeffel, een 26 centime-
ter groot kunstwerk. Het ont-
werp is van HubertBour en José
van Hoof krijgt het beeldje. Aan-
vang om 22.11 uur in het café
van het HKB-gebouw.

HOENSBROEK

" Het Duo Oetgesjloape krijgt

zondag, na de uitreiking van de
Gouden Narrenkap, een receptie
aangeboden door de CCH. Deze
duurt van 11.31 uur tot 14.31 uur.
Pierre Cnoops is ceremonie-
meester. Het duo presenteert
meteen de eerste CD.

" CV de Klotsköp van het Kas-
tieël hebben een nieuwe prins.
Het is de 22-jarige Richard Ros-
sen, oftewel Richard 1.

'Spoor-cinema'
krijgt gestalte

SIMPELVELD - De grote op-
komst tijdens de eerste avond
van 'Spoor-cinema' in de zaai
van café Oud Simpelveld aan'
de Irmstraat is voor de Stich-
ting ZLSM/Stoom aanleiding
geweest om voorlopig iedere
laatste donderdag of vrijdag
van de maand een film- of vi-
deoavond te houden, waarbij
de geschiedenis van hetrailver-
voer centraal staat.

Vanavond staat de tweede film-
avond voor stoom- en diesel-
trein liefhebbers op het pro-
gramma. Vanaf 20.00 uur
worden in café Oud Simpel-

veld in Simpelveld films ge-
draaid door Railtheater 'Am-
sterdam' met cineast Peter
Rozendaal. Via een speciale
presentatie vraagt de Zuid
Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij nog meer aandacht en
interesse voor het initiatief
voor een toeristische stoom-
treinverbinding op het traject
Schin op Geul - Kerkrade-cen-
trum.

► Stoomtreinen genieten in Zuid-Limburg nog altijd een grote belangstelling.
Archieffoto: DRIES LINSSEN

LANDGRAAF

" Dr Prinseroad van Groot-
Schaesberg viert zaterdag het
2xll-jarig bestaansfeest. Er is
een receptie van 20.00 tot 22.00
uur in het Streeperkruis met de
jubilarissen Jo Storms en San-

der Robberts. Na afloop speelt
het orkest Sunset.

Perpluukomitee houdt zondag
het eerste Landgraafs Carnavals
Moekziek Konkoer. Vijf groepen
spelen acht 'sjlagers' voor een
deskundige jury. Start om 16.00
uur in gemeenschapshuis Carré
aan de Hoofdstraat. Entree vijf
gulden.

Limburg

Ondernemers luchthaven meer verontwaardigd dan ongerust:

'Actie tegen nachtvluchten
is 'blamage' voor Limburg'

in het nieuws

DOOR CATHARIEN ROMIJN

De aangekondigde acties van de Vereniging Geen
Uitbreiding Vliegveld Beek (VGUVB) tegen de

nachtvluchten op Luchthaven Maastricht houden de
gemoederenal ruim een maandbezig. Eind oktober

kondigde voorzitter W. Willems aan met fysieke
middelen de vluchten tussen 23.00 en 4.00 uur met

blokkades te verhinderen. De hoogste rechter
verklaarde de nachtvluchten onrechtmatig, maar de
overheid doet volgens devereniging niets om ze te

stoppen.
Na jarenlangvruchteloos procederen hebben de

leden er genoegvan. Door middel van harde acties
willen zij vrijdag 13 decemberalsnog proberen een

aparte geluidszoneringvoor de Noord-Zuidbaan afte
dwingen.De reacties hierop waren fel. De Beekse
burgemeester A. Van Goethem, verantwoordelijk
voor de orde en veiligheid in de omgevingvan de

luchthaven, noemde nachtvluchtblokkades 'buiten
parlementair handelen. Vliegvelddirecteur

Messelink sprak over 'terrorisme' en vice-voorzitter
van de ondernemingsraad T. Couzy vreesde zelfs

voor het voortbestaan van deluchthaven. De
ondernemingen diebij een blokkade rechtstreeks
worden getroffen, wachten echterrustig af. Hun

lijfspreuk: eerst zien, dan geloven.

BEEK - Regio-manager H. Ras-
.sin maakt zich voorlopig nog
niet ongerust over de aangekon-
digde acties. Het vrachtvervoers-
bedrijf Road Air bv vervoert al
meer dan 22 jaar de meest uit-
eenlopende goederen vanaf
vliegveld Beek. Rassin heeft in
het kantoor aan de Horsterweg
vijftien werknemers onder zijn
hoede. „Het ligt er natuurlijk he-
lemaal aan in hoeverre de blok-
kade wordt doorgevoerd. En wat
de acties precies behelsen. Als
de vereniging op legale manier
Protesteert, maak ik mij geen
zorgen. Maar als zij van plan zijn
nachtvluchten te vertragen of te
stoppen, wordt het een andere
zaak". Rassin vreest wel dat bij
herhaling de luchtvaartmaat-
schappijen die de goederen van
Road Air over de wereld vervoe-
ren hun heil buiten Beek zullen
zoeken. „Wij zijn als bedrijf niet
voor honderd procent afhanke-
Üjk van Beek, maar als blokka-
des een trend worden, zou dat
kunnen betekenen dat Road Air
ook naar elders uitwijkt". Voor
de acties van de VGUVB heeft

Rassin geen goed woord over.
„Zij schaden de luchthaven en
daar zijn zoveel belangen mee
gemoeid. De werknemers wor-
den hier uiteindelijk de dupe
van".

Ook de manager Patrick O'Reilly
van Emery Worldwide wacht de
acties eerst rustig af. Het koe-
riersbedrijf, dat frequent nacht-
vluchten op Beek uitvoert,kreeg
eind oktober een brief van de
VGUVB. Daarin adviseerde de
vereniging het bedrijf een ande-
re thuishaven voor nachtvluch-
ten te zoeken. O'Reilly schakelde
een advocaat in, maar is verder
niet erg onder de indruk. Hij ver-
wacht dat de politie bij illegale
acties direct zal ingrijpen. Alleen
als deze 'nadelige' situatie een
permanent karakter krijgt, zal
het bedrijf zich volgens de ma-
nager ergens anders vestigen. De
'business' mag natuurlijk niet
langdurig onder deacties lijden.

" Manager H. Rassin van het vrachtvervoersbedrijf Road Air bv maakt zich over de aangekondigde acties op de luchtha-
ven geen grote zorgen. Foto: PETER ROOZEN

SCHIMMERT

" De LLTB houdt maandag 2
december in zaal Het Weverke
bij de kerk een voor iedereen
toegankelijke voorlichtings-
avond. De inleiding wordt ver-
zorgd door mevrouw Maria
Saam. Aanvang acht uur.

RANSDAAL

" Het Gemengd Zangkoor St.
Ceacilia houdt vrijdag vanaf 20
uur de jaarlijkse kienavond in
zaal Vonken.

" Het Comitee 60-jarig Be-
staansfeest St. Theresiaparochie
houdt op zaterdag 30 november
om 20 uur een kwajongconcours
in zaal Vonken.

HOENSBROEK

" De leerlingen van de fijnschil-
derschool 3xo te Brunssum hou-
den dit weekeinde een expositie
in Kasteel Hoensbroek. Vrijdag
om 20 uur is de opening in het
Slotgebouw. Zaterdag en zondag
kan men er van 10 tot 12 en van
13.30 tot 17 uur terecht.

kort
HEERLEN

" In de aula van Huize De Berg
wordt vrijdag om 19.30 uur een
oecumenisch avondgebed ge-
houden met als thema 'In de
geest van St. Franciscus'.

" Jeanne Dupuits, Martien Er-
kens, Jacques Palmen, André
Roumen en Maurice Schoffelen
exposeren zondag van 10.00 tot
19.00 uur recent, expressionis-
tisch werk in motel Heerlen.

zakelijk
De Stadsverwarming BV is
voortaan te bereiken via de kan-
toren van het Heerlense Nutsbe-
drijf aan de Spoorsingel 1. Het
Nutsbedrijf heeft namelijk de
meeste aandelen verworven in
de Stadsverwarming BV. De di-
recteuren W. Poell en R. Wau-
mans gaan ook de directie voe-
ren over de Stadsverwarming.

SITTARD:
- do. 28/11: 'De Overwinnaars', tonee
stuk door Het Vervolg.- zo. 1/12:koffieconcert 'List & Qrnstr
ken' met Liesbeth List (12 uur). ■- di. 3/12: Maastrichts Salon Qrkgst.i
l.v. André Rieu brengt speculaas.Conee
(19 uur).

bioscopen

HEERLEN
Royal: A kiss before dying. do '18.30 en 20.30 uur. Rivoli: Thel- ;
ma and Louise, do 20.15 uur. j
Maxim: Out for justice, do 18.15
uur. Eline Vere, do 20 uur. H5: ;
Doe Hollywood, dag. 14.30 19 en
21.30 uur. The Fisher King, dag.
14 18 en 21 uur. Terminator 2, "dag. 14.15 18.15 en 21.15 uur. The
naked gun 2 1/2, dag. 19 erf 21
uur, do ook 14 uur.Robin Hood;
prince of thieves, dag. 18 en 21
uur, do ook 14uur.

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag. |
18.30en 21.15 uur. Out ofAfrica,
do 14 en 20.30 uur. Stanno tutti:;
bene, do 14.30 uur, do ook 18 Jj
uur. Doe Hollywood, dag. 14*
16.15 18.30 en 21.15 uur. A kjss
before dying, dag. 18.45 en 2i'ls
uur. Dances with wolves, dag.
14.15 uur. Ciné-K: Prosperö's
books, dag. 21 uur. Cinem»-
Palace: Terminator 2, dag. 20.45
uur. The King Fisher, dag. 20.45
uur. Robin Hood; prince of thie-
ves, dag. 20.30 uur. Lumière:
Milou en Mai, dag. 20 uur. On
the waterfront, dag. 21 uur. The
cook, the thief, his wife and her
lover, dag. 22 uur.

GELEEN
Roxy: Robin Hood; prince of j
thieves, dag. 20.30 uur. Studio !
Anders: Dying young, dag. 20.30 j
uur.
. . i

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

ECHT
Royal-Microßoyal: Robin
Hood; prince of thieves, dag. I
20.30 uur. Not without my
daughter,dag. 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: The hard way, dag. 20.30
uur. Royaline: Not without my
daughter, do 20.30 uur. Filmhuis
Roermond: Nikita, do 20.30 uur.

in de theaters
HEERLEN:
- do. 28/11: het Kruis van Bourgondifc
met 'De wüze van liefde en dood van d£
cornet Christoph Rilke' van Rilke.- vr. 29/11: cabaretgroep De Typef
brengen 'Morsige types in hart en nie*
ren' (20.30 uur).
- za. 30/11: Opera Royal de Wallonië
brengt 'Carmen'.
- zo. 1/12: 'Jongerendag', (13-19 uur).
- di. 3/12: 'Mevrouw Melanie Klein',
thriller van Nicolas Wright.
- wo. 4/12: Maastrichts Salon Orkest o.
l.v. André Rieu, brengt speculaas<*piv
eert.

KERKRADE:
- do. 28/ll:,cfl St. Popsteps, musical
'Jet Set. C- vi. 29/11: Limburgs Symphdtue Oi>
kest 0.1.v. David Robertson en met pi»-
nist Jean-Yves Thibaudet.- za. 30/11: groot Johann Strayss eó
Robert Stolz concert.
- zo. 1/12: Hafa-concert St. Caecili»
Spekholzerheide & St. Aemiliaan (ij
uur). -'»- zo. 1/12: kamerconcert door het ShA
ron Quartett.

MAASTRICHT:

- do. 28/11: Maastrichts Salon»©rkesjt
0.1.v. André Rieu brengt speculajascorf-
cert.
- vr. 29/11 en za. 30/11: Mikadq,-Opérji
Comique Maastricht.- vr. 29/11 en za. 30/11: Nick Bapends(s
(23 uur).- za. 30/11: Limburgs Symphoïöe Or-
kest 0.1.v. David Robertson en m*ét pia-
nist Jean-Yves Thibaudet.
- di. 3/12: an audience with EVHa Be"-
-zuidenhout, cabaret met Pieter'Dirl^-
Uys en Lizz Meiring.- wo. 4/12: lunchconcert met hefrgitaai»
duo Symbios (12.30 uur).- wo. 4/12: 'Mevrouw Melanie' KleinJ
thriller met Annet Nieuwenhuijzer*
Marjon Brandsma en Nettie Blanken. *

ROERMOND:
- zo. 1/12: Maastrichts Salon Oriae,s* <l.v. AndréRieu brengt speculaasconcei
(12 en 16 uur).- ma4/12: 'Hans en Grietje', jeugdthe;
ter gespeeld door theater Het APSiejtj
(14.30 uur). , - ~

AKEN:

- zo. 1/12: La Cage aux Folies^ (19.Z
uur). -T* «
- ma. 2/12: 'Kammer Concert. ♦2'it- di. 3/12 en wo. 4/12: 'Die*SgJ:
Stirbt', Michel de Ghelderode. * *ïjr
Tenzij anders aangegeven begiiifiel*s
voorstellingen om 20.00 uur. ,», *
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Originele 'Imbifs' aan slot

Gangelt en Onderbanken
samen in vergadering

Van onze verslaggeefster
q^NGELT - College en raad van
leerbanken hebben gisteren voor
hu eerst officieel vergaderd met
thutl collega's in de Duitse zusterge-
,6ente Gangelt.

bra^at het glas geheven was op de
t^ederschap tussen beide gemeen-

en burgemeester HeinrichAretz
jjf- Welkomstwoord had uitgespro-
d n> bespraken de bestuurders in

raadszaal van het Gangeltse ge-
meentehuis een aantal 'grensover-

onderwerpen.

ij& de agenda stonden onder meer
C renaturalistie van deRode Beek,
j5Verleggen van het Schinveldse

en de groeiendeeemdelingenhaat.

Maar in eerste instantie ging het er
by deze internationale bijeenkomst
om elkaar (wat beter) te leren ken-
nen. Burgemeester Aretz sprak
daarom aan het eind van de bijeen-
komst de hoop uit dat het in de toe-
komst vaker tot dergelijke ontmoe-tingen zou komen. Hij nodigde
zichzelf en zijn raad daarom meteen
al uit voor een tegenbezoek aan On-
derbanken.

Daarna was het tijd voor een echte
Duitse 'Imbifl' compleet met'Schinken und Sauerkraut'. Want
wat had burgemeester Aretz de pers
aan het begin van de avond toege-
fluisterd: „Deze avond wordt leer-
zaam en lekker."

Verdachte van
brandstichting

vrijgelaten
"^NDGRAAF - De politie van
--atidgraaf heeft gisteren een

vrouw op vrije voeten
""esteld, die verdacht werd van
randstichting. De vrouw be-
'°nd zich dinsdagavond om tien
"Jur in een flatwoning aan de Ire-
Jestraat in Nieuwenhagen, waar
*1 brandje onststond. Verschil-
lende kledingstukken die op de
>rond in de slaapkamer lagen
fatten vlam. De brandweer was

'nel ter plekke en bluste het
bandje. De schadebleefbeperkt

'ot vernielde kleding, vloerbe-
lekking en een bank.
e politie dacht eerst dat de

■Touw de brand had gesticht,
aar naderhand werd duidelijk

lat er mogelijk sprake is van on-
)chtzaamheid.

Financieel beleid college staat ter discussie

Heerlense raad hekelt
uitblijven resultaten

Van onze verslaggever

'êERLEN - Burgemeester en wethouders van Heerlen kre-
jei> het gisteren bij de start van de begrotingsbehandeling
f^k te verduren. Vrijwel alle fracties vroegen zich af of wel
6 juiste keuzes gemaakt zijn en hekelden het uitblijven van

£S"st het centrumplan werden on-r meer genoemd de (eu)regionale
werking, de onduidelijkheid

ijl-* het Geleendal en de herinrich-
IS van het winkelcentrum in
'°ensbroek.

De VVD mist de ingrijpendekeuzes
die afgesproken waren: „Uw college
verstaat de kunst om de boeken op
papier sluitend te maken."

De Groepering Heerlen-Noord
denkt dat Heerlen alvast kan gaan
kijken naar de artikel 12-status.
„Een dergelijk avontuurlijk beleid
kan niet ongestraft gevoerd wor-
den." De SP noemt de hele begro-
ting een absoluut dieptepunt en wil
snel afvan het centrumplan.

Hiernaast hadden de onderscheidenfracties nog een veelheid aan indivi-
duele vragen, opmerkingen en sug-
gesties. Hieronder volgt een aantal
opmerkelijke uitspraken.

" CDA: buitenlanders die een mis-
drrjf hebben gepleegd, moeten snel-
ler het land uit worden gezet.- Er moet zon acht tot tien miljoen
per jaar gereserveerd worden voor

L op financieel gebied heerste
E* flinke dosis scepsis. De PvdA
„r de Rekeningcommissie laten
"2l^rzoeken of de gemaakte gelde-
r* afwegingen wel verantwoord
2J 1-°ok vragen de sociaal-demo-jj"tenzich af wat Heerlen denkt te

met de te verwachten extrapoenen die volgend jaar binnen
u-ten na de hertaxatie onroerend
i

'3 CDA eist dat het college snel
gelijkheid geeft over de twee
* "Joen die bezuinigd moeten wor-
lj ? °P personeelskosten. De fractie
i( tegen een verhoging van de og-

«ondenbelasting.

hetvervangen van versleten wegen

" D66: - onderzoek een autoloze
binnenstad naar het voorbeeld van
Aken.- openbare en bijzondere scholen
moeten gezamenlijke besturen vor-
men.- Heerlen moet een ombudsman of
-vrouw instellen voor de klachten
van burgers.

" Groen Links: - CDA is een onbe-
trouwbare coalitiepartner en doet
aan politieke chantage, door de
PvdA uit te spelen tegen de Groepe-
ring Heerlen-Noord.- Het project Wijkbeheer Zeswegen
lijkt niet erg gedragen te worden
door de bewoners.
- Ook drugverslaafde daklozen moe-
ten geholpen worden.

" Groepering Heerlen-Noord:
Van Zeil is partijdig. Dat hij drie
maanden langer burgemeester wil
blijven is onzin. Er moet snel een
nieuwe CDA-burgemeester komen.
De vertrouwenscommissie kan wor-
den afgeschaft.
- Het massaal uitdelen van parkeer-
bonnen als veel Duitsers in de stad
zijn, is dodelijk voor hetkooptoeris-
me.

" PvdA: - De Zwart 5 en 6 hebben
geen zin meer, nu de Zwart 1 is af-
geblazen. Alleen de aanleg van de
Zwart 5 Zuid en de Mijnspoorweg
hebben nog nut.- De welstandscommissie weet on-
voldoende invloed uit te oefenen op
het architectuurbeleid, dat te veel
door het bedrijfsleven wordt be-
paald.

" Socialistische Partij: - Subsidies
op vrijwilligerswerkworden gekort,
terwijl het college een nieuwe-
dienstauto van 90.000 gulden krijgt
en de raadsleden een vette pen-
sioenvoorziening.- De SP doet niet mee aan de ver-
trouwenscommissie voor de nieuwe
burgemeester. Deze zou gekozen
moeten worden.

" WD - Geld Zwart 1 gebruiken
voor oplossen financiële problemen
gemeente.- Cultuurbeleid moet op commer-
ciële basis plaats vinden.- Meer aandacht voor de wijkeentra
en besparingen op bijvoorbeeld
Openbare werken, subsidies, de
Vrijwilligerscentrale en hetA&S.

Gemeenteraad nam begroting voor 1992 aan

Kerkrade maakt pas
over half jaar keuzes

Van onze verslaggever
KERKRADE - „Niet meer praten,
maar keuzes maken." Het zijn de
woorden van fractievoorzitter Hans
Bosch van de PvdA gisteren tijdens'
de algemene beschouwingen in
Kerkrade. Daarmee wees hij naar
de vele plannen die de gemeente
heeft, maar die nooit allemaal gerea-
liseerd kunnen worden van de 30
tot 40 miljoen die de gemeente ter
beschikking heeft.

Burgemeester Jan Mans kon
slechts verwijzen naar het volgend
jaar. „Nogvoor het eind van het jaar
zal de toekomstvisie voor Kerkrade
verschijnen. Met deze visie als uit-
gangspunt zullen we dan in mei of
juni van het volgend jaar prioritei-
ten gaan stellen", aldus Mans. On-
danks de vele nog onduidelijke
punten in deKerkraadse begroting,
kon de raad instemmen met de ge-
meentelijke balans voor 1992.

Wethouder Jan van Leeuwenstein
presenteerde onlangs een begroting
aan de raad die 'structureel slui-
tend' is en gaf te kennen dat de
gemeente 'dertig tot veertig müjoen
te vertimmeren heeft. „Maar is er
wel sprake van een structureel slui-
tende begroting, als niet duidelijk is
of er genoeg geld is om de voorge-
nomen onrendabele investeringen
te kunnen plegen?", vroeg Hans
Bosch zich af.

Beperkt 'ja'
De PvdA'er somde daaropvolgend
een lange lijst met plannen op, zoals
de aanleg van de 523 en de Zwart-5,
de renovatie van de Rodahal, het
opkrikken van het stadscentrum,
de sanering van het Lauraterrein,
de opknapbeurt Nieuwstraat en de
bouw van het muzisch centrum.
„En dan heb ik nog veel niet ge-

noemd. Op de vraag of er genoeg
bestedingsruimte is, kan ik daarom
slechts met een beperkt 'ja' ant-
woorden", aldus Hans Bosch.

Jan van Leeuwenstein wilde iets
voorzichtiger zijn met het woord
'onrendabel': „Met onrendabele in-
vesteringen worden investeringen
bedoeld die geen winst opleveren.
Maar de voorgestelde plannen heb-
ben grotendeels tot doel Kerkrade
als geheel op te waarderen en dat
kan duidelijk winst opleveren."

„We moeten het lef hebben om risi-
co's te nemen. De directeur van
Mobil Oil heeft niet lang geleden
gezegd, dat zijn bedrijf onder ande-
re voor Kerkrade heeft gekozen
vanwege de 'quality of life' hier. Als
we de Rodahal, Dr Pool en het,
Wijngrachttheater niet hadden ge-
had, dan had hij dat beslist niet ge-
zegd", aldus de wethouder van fi-
nanciën.

„Het opkrikken van Kerkrade is al
eerder gebeurd. En voor dertig mil-
joen zinvol vertimmeren is geen
enkel probleem", haakte Bosch in,
„het gaat echter ook om de exploita-
tie van een plan." Daarmee wees hy'
erop naar de lange termijn te kij-
ken, als een gerealiseerd plan ook
draaiende gehouden moet worden.

Provincie wil
meer projecten

beschermd wonen
BRUNSSUM - Het
provinciebestuur
van Limburg wil dat
tot 1996 ruim' 250
plaatsen beschik-
baar komen in zoge-
noemde 'bescherm-
de woonvormen.
Dat heeft deputé
Bronekers gister-
middag gezegd bij
de opening van de
beschermde woon-
vorm 'Hofpoel' in
Brunssum. Hofpoel
is een groepje van
woningen, waar 24
mensen verblijven
die daarbij enige be-
geleiding behoeven.
Het gaat bijvoor-
beeld om senioren,
ex-psychiatrische

patiënten, bepaalde
groepen jongeren,
Korsakov-patiënten
en autisten.

Gistermiddag werd
met enig feestelijk
vertoon de Hofpoel
in Brunssum ge-
opend. De stichting
die de woningen ex-
ploiteert, de Regio-
nale Instelling voor
Beschermde Woon-
vormen Oostelijk
Zuid-Limburg, wil
binnen afzienbare
tijd komen tot een-
zelfde voorziening
voor 24 plaatsen in
Heerlen. Een aan-
vraag daartoe is fei-
telijk al goedge-
keurd door Den

Haag. Deputé Brone-
kers toonde zich gis-
teren erg ingenomen
met dit initiatief,
omdat de provincie
heel graag wil dat er
meer van dergelijke
woonprojecten in
Limburg komen.

Het St. Joseph-rus-
toord in Heerlen
wordt door de pro-
vincie gezien als een
soort regionaal op-
vangtehuis voor
ouderen die psychia-
trische hulp nodig
hebben en telt met
105 bedden mee in
devoorzieningen die.
er op dit gebied zyn.

„Maar dit instituut
mag geen belemme-
ring vormen voor
een gefaseerde op-
bouw van het be-
stand aan reguliere
beschermde woon-
vormen in de ge-
zondheidsregio,"
aldus Bronekers

" Deputé Bronekers (tweede van links) hijst voor de Hof-
poel in Brunssum de vlag van deRegionale Instelling voor
Begeleid Wonen. Foto: CHRISTA halbesma

Francofielen willen TV5
HEERLEN - De Heerlense afdeling van de Alliance Francaise heeft het
college van Heerlen verzocht de Franstalige tv-zender TVS in het kabel-
pakket op te nemen. De vereniging van francofielen telt in Heerlen onge-
veer 160 leden. 'Ongetwijfeld zijn ook vele andere zeer geïnteresseerd in
de Franse taal en cultuur', schrijft de Alliance Francaise section Heerlen
in haar brief aan de gemeente. In Maastricht en Kerkrade maakt TVS
reeds deel uit van het kabelpakket.

Raad Kerkrade
uit ongenoegen
in Den Haag

KERKRADE - De Kerkraadse
raadsleden gaan op 16 december
met een bus naar Den Haag. Op
het Binnenhof willen zij hun on-
genoegen uiten over het landelij-
ke beleid ten opzichte van Kerk-
rade.

Raadsleden uit alle partijen kon-
den instemmen met het door
Hans Bosch (PvdA) gedane voor-
stel. Hij uitte felle kritiek op het
selectieve karakter van debezui-
nigingen van de rijksoverheid,
waardoor Kerkrade wordt ge-
troffen. „We moeten ons bezin-
nen op onze eigen positie," aldus
Bosch.

Daarmee wees de sociaaldemo-
craat naar CDA en PvdA, die
niet alleen in Kerkrade de coali-
tie vormen, maar ook in Den
Haag.

Nieuw centrum
hulpmiddelen
gehandicapten

GELEEN - De Gemeenschappelij-
ke Medische Dienst (GMD) gaat
binnenkort in Geleen een regionaal
hulpmiddelencentrum in gebruik
nemen. Met dit centrum wil de
GMD zijn dienstverlening aan ge-
handicapten in Zuid-Limburg, die
hulpmiddelen nodig hebben, uit-
breiden.

Tot nu toe konden gehandicapten
hiervoor onder meer in Beek en
Heerlen terecht bij gespecialiseerde
particuliere ondernemers. Opzet
van het nieuwe centrum is om de
cliënten sneller van dienst te zyn.

Op vrijdag 6 december openen ge-
deputeerde G. Kockelkorn en di-
recteur W. Boersma van de GMD in
Rotterdam het nieuwe centrum aan
de Hofdwarsweg in Geleen.

Het hulpmiddelencentrum, ge-
opend op werkdagen van 9 tot 12
uur, biedt een compleet overzicht
van de meest voorkomende hulp-
middelen en voorzieningen die er
voor gehandicapten te krygen zijn.

Behalve rolstoelen, verstelbare bed-
den en patiëntenliften zijn in het
centrum een aangepaste testkeuken'
en een natte cel met douche-en toi-
letvoorzieningen aanwezig, zodatde
belangstellende de voor hem of
haar geëigende hulpmiddel direct
kan testen, passen en uitproberen.

Treinreis
"Om wekelijkse treinreizen
van vijfuur en langerzit eigen-
lijkniemand te springen. Maar
voor Angelique Lammers en
Régula Hofman, leerling-ver-
loskundigen van de Vroedvrou-
wenschool in Heerlen, zit er
niets anders op. Al anderhalf
jaar stappen zij op vrijdag in
de trein om het weekeinde door
te brengen in hun woonplaat-
sen Grootebroek en Den Helder.
Op zondagavond of maandag-
morgen herhaalt zich dat 'saaie
reisje. De woorden 'overstap-
pen' en 'vertraging' krijgen bei-
de verloskundigen-in spe bijna
niet meer uit hun strot. Want
na een treinritje van vijf uur
ben je (volgens Angelique en
Régula) 'moe, misselijk, duize-
lig, hongerig, slaperig en super-
gaar'. Gerrit Hofman en Bé
Lammers, de vaders van de
Noordhollandse dames, zijn
niet erg meelevend en tonen
geen begrip voor de (wekelijk-
se) klaagzang. Angelique en
Régula hebben nu - in samen-
werking met de Steen en Been
Show van de VARA - een stout
plan bedacht om devaders eens
op andere gedachten te bren-
gen...

Weg
# De nieuwe weg tussen Doen-
rade en Brunssum blijft de
gemoederen bezighouden. Tij-
dens de afgelopen raadsverga-
dering in Brunssum was het
ook weer prijs. Het college stel-
devoor denaam 'Hemelder' (de
officiële naam van het eerste
gedeelte van de weg in Bruns-
sum) in te trekken, omdat die
verwarring wekt. De provincie
duidt de weg aan met S2O en
dat zou Brunssum dan ook
maar moeten doen.

Weg (2)
" Servië L'Espoir (Lijst Horse-
lenberg) - die eerder al voorstel-
de de weg voor verkeer af te
sluiten en er een speeltuin van
te maken - had zelf een andere
naam in gedachte: „Waarom
noemen we die straat niet
SS2O?", vroeg hij zich hardop
af. ,JJaar de Russische tegen-
hanger van dekruisraket. Toen
die eindelijk klaar was, werd
immers ook duidelijk dat-ie in
feite overbodig was. Net als de
S2O dus, nu de aansluiting op
de geplande Zwart-1 er defini-
tiefniet komt."

Konijn
" Sjakie is de naam van een
konijn, dat de laatste dagen
steeds meerfans heeft gekregen.
Sjakie is in het toneelspel 'Der
Soekernonk' het lievelingsdier
van boerenknecht/konijnenfok-
ker Siem. Maar zo vlakvoor de
Kerst heeft de eigenaar van het
dier, een plaatselijke agrariër,
ancbere plannen met Sjakie.
Hoe het allemaal afloopt, hou-
den wij geheim. Want zaterdag
en zondag brengt toneelvereni-
ging St.-Laurentius 'Der Soe-
kernonk' vanaf 20.30 uur op de
planken in het Laurentiushuis
in Voerendaal. Om teleurstel-
lingen te voorkomen, de pre-
mière was onlangs uitverkocht,
kunt u kaarten reserveren: ®
045-750975. Veel plezier.

Grapje
" Een man stapt een drogiste-
rij binnen en vraagt aan de
bediende: 'Mag ik een kilo
aardappelen en een bloem-
kool?'. Waarop de bediende
meteen reageert: 'Spaart u ze-
gelsen heeft u nog legeflessen?'„

Treinreis (2)
" Pa Hofman en pa Lammers
stappen donderdag, ergens in
de kop van Noord-Holland, in
de trein en hopen vijfuur later
(de beide dochters maken geen
probleem van het dubbel aan-
tal reisuren) in Heerlen op het
NS-station aan te komen. De
VARA betaalt de treinkaartjes
en hotel Pullman vangt de
doodvermoeide vaders donder-
dagnacht op. Een dag later
reist het viertal samen terug
naar Den Helder en Groote-
broek. Angelique en Régula
willen hun vaders alvast een
tip meegeven: alvorens in de
trein te stappen even binnen te
wippen bij een drogisterij.
Daar is volop keuze aan hoofd-
pijntabletten, pilletjes tegen
reisziekte, poedertjes tegen lus-
teloosheid en sapjes tegen pijn-
lijke bilspieren. 'Gute Reise'
wensen wij beide vaders indien
zij in slaap vallen en in Heer-
len vergeten uit te stappen.

" Sindskort is het toeris-
tenstadje Valkenburg
dan de Geul 'nog Touris-
tischer'. De ouderwetse
spelling heeft in dit geval
een bijzondere betekenis.
Meer nog dan op toeris-
tisch slaat het op de
komst van de Tour de
france op zaterdag 11 en
zondag 12 juli volgend
jaar. Een groot reclame-
bord met de tekst 'Val-
kenburg nog Touristi-
scher' is vanaf deze week
te zien op de Rijksweg in
Berg bij de plaats waar
op 11 juli de eindstreep
Wordt getrokken voor de
Touretappe van Brussel
naar Valkenburg. Het
Tourbord dat 's avonds
en 's nachts is verlicht,
heeft aan beide kanten
dezelfde tekst met een le-
vensgrote afbeelding van
een groepje wielrenners.

Foto: FRITS WIDDERSHO-
VEN

(ADVERTENTIE)

INDUSTRIEEL
Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produktenvoor
industrie enbouwwereld

"* _*___-"T___» ___

Nog Touristischer

(ADVERTENTIE) .
Wereldklasse in keukens.

— _M!L___é . . .«. .? '- -^__)j§M^k ■
ALNO inbouwkeukenszijn er in talloze stij- H
len, materialen en kleuren. ALNO zorgt voor bperfektie in kwaliteit en betrouwbareser- Wm W\vice. ALNO, zekerheid voor jarenlangbe- ■_■
taalbaar plezier van uwkeuken. ■ ■"H ■ ■■

Wereldklasse die u toekomt
Haal gratis de informatieveALNO brochure bij:

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

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

Kruisberg 46 tel. 043-642535.
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Veranging
-0 am Petersens vervanging niet
tw^rwacht, die van Alfons Groe-
V-JJdijk en vooral van Marcianot^K- was op zijn minst verrassend
Roemen. Van Gaal vond zijn in-
g'

pen evenwel alleen maar lo-
rtlech- ..Met Kreek en Silooy heb ik
(C61- verdedigende kwaliteiten in
0! ploeg", legde hij uit. Vink, die
se name anderhalve week geleden
tQ cht speelde tegen Feyenoord en
da

n ook een rode kaart kreeg, is
g^2Ün oordeel bovendien minder
Q V in vorm. „En", voegde Van
rjo al er nog aan toe: „Vink is op-
JnÜ,Wend ook minder sterk dan

en Blind".
j.

sicvWel Van Gaal wat meer defen"
4: Ve accenten had gezet, maakte
r,^* de dienst uit. Vooral in de ope-
g: gsfase zat er enorm veel bewe-
t 0 in de Amsterdamse ploeg, die
Sm*1 swingde als een trein. De bal

g in hoog tempo van voet naar

voet en de Spanjaarden wistenzichaanvankelijk geen raad met het cir-culatievoetbal. Ajax creëerde toenook een tweetal schitterende moge-lijkheden. Aan Alflen en Winterwaren ze evenwel niet besteed. Vrijvoor Roberto produceerde Alflen
niet meer dan een slaprollertje diede keeper van Osasuna eenvoudigkon oprapen. Bij de inzet van Win-
ter, knap bediend door Silooy, red-
de Roberto met een reflex.
Bij de nummer 13 in de Spaanse
competitie moest het gevaar vooral
van Jan Urban komen. De Poolse
international kopte na krap een
kwartier net naast en zag vlak voor
de pauze een halve omhaal even-

eens langs het doel van Menzo sui-
zen. Ajax was toen wat weggezakt,
maar veel kansen kreeg Osasuna
voor de pauze niet, al knalde Lar-
rainzar II vanuit een moeilijke hoek
nog een keer wild over. Aan de an-
dere kant schoot ook Dennis Berg-
kamp van dichtbij over en een inzet
van Kreek vloog naast het doel van
Roberto.

Dennis Bergkamp, opererend vanaf
de rechterflank, had van Van Gaal
een vrije opdracht gekregen. De
beste speler van Ajax honoreerde
het vertrouwen dat de coach in hem
stelde direct na de hervatting met
een prachtig doelpunt. Winter pikte

op de eigen helft de bal van Sola af
en zette onmiddellijk Stefan Pet-
tersson aan het werk. De Zweed
werd bij zijn lange rush over ten
minste 30 meter geen strobreed in
de weg gelegd. Precies op het juiste
moment bediende hij Dennis Berg-
kamp, die vanaf de rand van het
strafschopgebied diagonaal uithaal-
de, 0-1. Het was Bergkamps derde
Europa-Cupdoelpunt van dit sei-
zoen. Tegen het Zweedse Örebrö
en Rot Weiss Erfurt uit de voormali-
ge DDR was hij eveneens succesvol
geweest. Vijf minuten voor het ein-
de scoorde Jonk nog, maar die tref-
fer werd wegens buitenspel afge-
keurd. Vink was toen inmiddels in

het veld gekomen voor Silooy.
De voorsprong van Ajax was ver-
diend. De les en de overtuiging die
afgelopen zondag bij het bezoekje
aan FC Twente nog ontbraken, wa-
ren nu in ruime mate voorradig. Er
werd bovendien vaak knap gecom-
bineerd en achterin werd scherp en
geconcentreerd gedekt. Hoofdrol-
len daarbij waren weggelegd voor
Frank de Boer en Danny Blind.
Ajax speelde, kortom, één van zijn
beste wedstrijden van dit seizoen.
Jan Wouters werd in Pamplona niet
gemist, al is zijn vertrek naar
Bayern-München natuurlijk een
groot verlies voor de Amsterdamse
ploeg.

Sterker
Na rust bleef Barcelona sterker
ondanks hetfeit dat het met tien
man speelde. Koeman schoot
een directe vrije trap op de lat en
Beguristain strandde bij een lan-
ge solo op doelmanKouba. In de
63e minuut was het wel raak.
Witschge startte vanaf links een
solo en speelde Goicoechea aan.
Die zagBakero vrij staan en deze
scoorde 3-1. Lang bleef die stand
niet op het scorebord staan,
want reeds drie minuten later
was het Nemeceh, die profiteer-
de van een misverstand in de
Catalaanse achterhoede. Daarna
probeerde Sparta Praag alsnog
de gelijkmaker te forceren, wat
leidde tot chaotische situaties
voor beide doelen. Maar in de
eindstand van 3-2 kwam geen
verandering meer. " Richard Witschge (rechts) stond in de basis van Barcelona. De Nederlander presteerde

verdienstelijk. Bij deze actie wordt hij op de voet gevolgd door Mistr van Sparta Praag.

Barcelona met tien man te sterk voor Sparta

Doelpuntenfestijn
in Nou Camp-stadion

Van onze verslaggever

BARCELONA - Ook met tienspelers was Barcelona uiteinde-Sl D erk, voor SParta Praag(3-2). Barcelona, met RichardWitschge voor de geschorsteBulgaar Stoichtov in de basisbegon in een met 50.000 toe-schouwers matig gevuld CampNou-stadion aanvallend, wat inde elfde minuut al tot een doel-punt leidde.

Bij een breed uitgespeelde aan-val kwam Witschge plotselingvoor de Tsjechische doelman
Kouba vrij te staan, maar die
stopte zijn schot. In de reboundmaakte Amor geen fout. Een mi-nuut later kreeg de wedstrijd eentotaal ander aangezicht. Bij eenTsjechische tegenaanval zag
doelpuntmaker Amor, die neteen schorsing van vijf wedstrij-
den had uitgezeten, geen andere
mogelijkheid dan de Tsjechische
aanvaller Siegl onderuit te halen.
De Deense scheidsrechter Niel-
sen aarzelde geen moment en
trok rood. Tot overmaat vanramp schoot Urabec de directe
vrije trap ook nog zacht, maar
zuiver achter de Spaanse doel-

man Zubizaretta. Even leek het
erop dat Barcelona de kluts
kwijt was, maar nadat de nieuwe
rollen waren verdeeld, trok het
tiental van Johan Cruijff toch
weer ten aanval. Hierdoor vielen
er aan beide kanten kansen,
maar alleen Laudrup wist in de
34e minuut er één van te benut-
ten (2-1).

sport
Na overwinning op Osasuna Pamplona

Wijs Ajax met één
been in kwartfinale

Van onze verslaggever

JMPLONA - In Düsseldorf
r de bal natuurlijk nog raar
'len. Maar hij moet al hele rare
j^entelingen maken, wil Ne-r-and over veertien dagen
j°r het eerst in elf seizoenen
" weer een vertegenwoordi-

-1 in de kwartfinales van het
A-Cuptoernooi kunnen be-

ften. Ajax won in Pamplona
.e| 1-0 van Osasuna en kan zich,e- een gerust hart opmaken
ij 01" de return in het Rheinsta-
ïï*- De laatste Nederlandse,Ub die tot dekwartfinales van

** EC-111-toernooi doordrong,
J? AZ'67. De Alkmaarders

in het seizoen 1980-1981
!fs tot in de finale, waarin zij

!*- meerdere moesten erken-
in Ipswich Town.

Isj" geworden van het geringe ren-
L^nt in de competitiewedstrij-
■* .tegen PSV en Feyenoord, had
I *)is van Gaal een opzekerheid af-
to^rnd tactisch concept uitge-
jubeld. Daarin was volgens hem
hf1 ruimte voor Marciano Vink,
ljlon-s Groenendijk en Dan Peter-
C Sonny Silooy, Michel Kreek en
\.b Alflen waren hun vervangers.
H|? ditdrietal maakte de Utrechter
£'-;« zijn Europa-Cupdebuut voor
\r-Amsterdamse ploeg. Kreek is
i fopees gezien ook nog een
Tentje' en Silooy mist wedstrijd-
je- De Zaankanter liep in de
Ver van 1989 een ernstiëe knie"

SsUre op en is nog aityd op zoek
r zijn vroegere vorm.

2sasuna Pamplona - Ajax 0-1 (0-0). 47.
Sergkamp 0-1. Scheidsrechter: D'Eha.
i°eschouwers: 15.000. Gele kaart: Si-
rL0y (Ajax).
j^asuna:Roberto; Larrainzar I, Pepin,

ti , ngorri en Aronzarena; Larrainzar
'" Martin Gonzales en Martin Domin-

r^z< Urban, Aguila en Sola(68. Cholo).
2«X: Menzo; Silooy, Jonk, Blind en De
lc°6<'; Winter, Alflen, Bergkamp en

(75. vink); Pettersson en Roy (87.
Uavids).

k,|Z vervanging van Dan Pettersen
Voor de hand. De Deense stand-

S u de rebellerende Johnny van
-'m p kende een ëoed begin op de
v «erlandse velden, maar is daarna
t^Sleden naar een voor Ajax on--sterieikend niveau. Omdat de hoofd-
gelijken met 17 selectiespelers
5f Pamplona waren afgereisd en
fof^aar 16 namen op het wedstrijd-
j^^Ulier ingevuld mogen worden,
»et Ŝt Petersen gisteravond plaats-
vJ??n op de tribune. „Petersen",
luiaarde Van Gaal, „is momen-
y 1 net een dood vogeltje. Hij zit er

lemaal doorheen".

# Spaanse
aanval van Urban
en Larrainzar op
het doel van Ajax.
De Boer (links) en
Blind (rechts)
proberen met
succes een
doelpunt te
voorkomen.

EUROPACUP
LANDSKAMPIOENEN

Halve finales, eerste speelronde

Groep A
Anderlecht-Panathinaikos 0-0
Sampdoria-RodeSter 2-0

Sampdoria 110 0 2 2-0
Panathinaikos 10 10 10-0
Anderlecht 10 10 10-0
Rode Ster 10 0 10 0-2

Volgende wedstrijden 11 decem-
ber: Rode Ster-Anderlecht en Pa-
nathinaikos-Sampdoria.

Groep B
Dinamo Kiev-Benfica 1-0
Barcelona-SpartaPraag 3-2

Barcelona 110 0 2 3-2
DinamoKiev 1 10 0 2 1-0
Sparta Praag 10 0 10 2-3
Benfica 10 0 10 0-1
Volgende wedstrijden 11 decem-

ber: Sparta Praag-Dinamo Kiev en
Benfïcarßarcelona.

Anderlecht-Panathinaikos 0-0
Scheidsrechter: McGinlay (Sch).
Toeschouwers: 36.000. Gele kaart:
Kalatzis (Panathinaikos).

Sampdoria-Rode Ster Belgrado
2-0 (1-0) - 7. Mancini 1-0, 73. Vialli
2-0. Toeschouwers: 30.000.
Dinamo Kiev-Benfica 1-0 (0-0) - 31.
Salenko 1-0. Scheidsrechter: Hac-
ket (GBr). Toeschouwers: 41.500.
Gele kaart: Aleksankov (Dinamo)
en Thern (Benfica).

Barcelona-Sparta Praag 3-2 (2-1) -
16. Amor 1-0, 18. Vrabek 1-1, 34.
Laudrup 2-1, 61. Bakero 3-1, 63.
Nemecek 3-2. Toeschouwers:
82.000. Rode kaart: Amor (Barcelo-
na).

UEFABEKER

Achtste finales, eerste wedstrijd

Osasuna-Ajax 0-1
BKKopenhagen-Trabzonspor 1-0
AA Gent-Dinamo Moskou 2-0
Hamburger SV-Siga Olomouc 1-2
FC Tirol-Liverpool 0-2
Steaua Boekarest-Genua 0-1
AEK Athene-Torino 2-2
Neuchatel Xamax-Real Madrid 1-0

AEK-Torino (Ita) 2-2 (1-2) - 22. Ba-
tista 1-0, 33. Casagrande 1-1, 36.
Bresciani 1-2, 73. Sabanazovic 2-2.
Scheidsrechter: Schmithuber
(Dvi). Toeschouwers: 26.000.

Steaua Boekarest-FC Genua 0-1
(0-1) - 22. Skuhravy 0-1. Scheids-
rechter: Sorano Aladren (Spa).
Toeschouwers: 20.000.

FC Tirol-Liverpool 0-2 (0-0) - 58.
Saunders 0-1, 78. Saunders 0-2.
Scheidsrechter: Fredriksson
(Zwe). Toeschouwers: 13.500.

BK'O3 Kopenhagen-Trabzonspor

1-0 (1-0) - 43. Nielsen 1-0. Toeschou-
wers: 12.100. Rode kaart: 35. Peter-
sen (BK'O3) wegens het neerleggen
van een doorgebroken tegenstan-
der.

AA Gent-Dinamo Moskou 2-0 (1-0)
- 32. Vandenbergh 1-0, 85. Van der
Linden 2-0. Scheidsrechter: Cria-
nascu (Roe). Toeschouwers: 6000.

Hamburger SV-Sigma Olomouc
1-2 (1-2) - 10. Hapal 0-1, 22. Furtok
1-1, 45. Hapal 1-2. Scheidsrechter:
Damgaard (Den). Toeschouwers:
23.000. Rode kaart: 89. Matysik
(Hamburger SV) wegens overtre-
ding op doorgebroken tegenstan-
der.

Xamax Neuchatel-Real Madrid
1-0 (1-0) - 35. Ibrahim Hassan 1-0.
Scheidsrechter: Van der Ende
(Ned). Toeschouwers: 20.400. Rode
kaart: 78. Hierro (Real).

Frits Sins
genomineerd
voor Spelen

BORN - Wildwaterkanoër Frits
Sins uit Bom is genomineewl voor
de Olympische Spelen in Barcelo-
na. De nominatie staat gelijk aan
uitzending, want Sins uit Bom
hoeft in de periode die voorafgaat
aan de Spelen, enkel vormbehoud
aan te tonen. „Als ik goed blijf pres-
teren en niet geblesseerd raak, ga ik
zeker," aldus Sins, die samen met
Michael Reys de Nederlandse equi-
pe in het wildwaterkano vormt.
Het bestuur van het Nederlands
Olympisch Comité heeft ook het
mannen-handboogteam met de
Limburgers Bernie Camps uit IJs-
selstein en Gerard Koonings uit
Leunen-Venray genomineerd voor
Barcelona. Eerder werden military-
amazone Mandy Stibbe (derde bij
de military in Boekelo) en de twee-
koppige bemanning van de Star-
zeilboot (achtste bij het WK) al aan-
gewezen.

Merckx bezorgt
Moens contract

HEERLEN/BRUSSEL - Dankzij de
steun van Eddy Merckx kan de Bel-
gische amateurwielrenner Greg
Moens in het nieuwe seizoen als
prof debuteren in de Spaanse equi-
pe Kelme, waarvan Merckx als rij-
wielconstructeur co-sponsor is. De
25-jarige Moens, die als framebou-
wer in de fabriek van Merckx
werkt, won afgelopen seizoen liefst
50 wedstrijden en behaalde daar-
mee in 1991 het grootste aantal ze-
ges ter wereld in de amateurcatego-
rie. Aanvankelijk had Greg Moens
weinig trek in een profloopbaan,
maar op aandringen van zijn huidi-
ge baas Eddy Merckx waagt hij in
1992 alsnog de grote stap.

Ajax terug naar
Olympisch stadion
PAMPLONA - Bij een succes-
vol verloop van de tweestrijd
met Osasuna zal Ajax in de vier-
de ronde van het toernooi om de
UEFA-beker terugkeren naar het
Olympisch stadion van Amster-
dam. Wegens een straf van de
UEFA moest de club drie keer
uitwijken naar Düsseldorf. In de
Duitse stad zal over twee weken
ook de return tegen de Spaanse
subtopper plaatsvinden.
Burgemeester Ed van Thijn van
Amsterdam heeft een brief ge-
kregen van het stadsbestuur van
Düsseldorf. Daarin wordt met
nadruk gesteld dat Ajax voor
zijn thuiswedstrijd tegen Osasu-
na opnieuwvan harte welkom is.

Belgische judoka
betrapt op dope

BRUSSEL - De Belgische judoka
Patrick de Poorter is bij de Europe-
se titelstrijd voor landenteams, eind
vorige maand in Den Bosch, betrapt
op doping. In de urinevan De Poor-
ter (24) werden sporen van het ver-
boden middel Diuretika aangetrof-
fen. Deze substantie is in de kracht-
sport niet onbekend. Het wordt
gebruikt om snel gewicht te verhe-
zen.
Volgens de reglementen van de Bel-
gische judobond dient een doping-
zondaar voor vier jaar te worden
geschorst. De Europese judobond
legt bij het bewezen gebruik van
dope een uitsluiting van ten hoog-
ste twee jaar op. De Poorter, wiens
straf nog niet in uitgesproken, heeft
afgezien van een contra-expertise.
België won brj het EK de bronzen
medaille. In de strijd om de derde
plaats werd Duitsland met 4-3 ver-
slagen. De Europese judobond kan
op grond van de regels België de
medaille afnemen, maar heeft hier-
toe nog niet beslist.

(ADVERTENTIE)

meesterlijke kleding

Wiel Eijssen
mode shop

Theaterpassage 13Kerkrade
Telefoon 045-454617
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Ja, ik wil Versier
Telefoonsex met jou!! een afspraakje? De flirtbox,

Of een hete latrelatie... daar lukt het altijd.
06-320.324.96 - 50 et p/m 06-320.330.01 (50 et. p/m)

Kontakten Klubs

Madame Butterfly
Met nieuwe Butterfly-tjes. Gezellige bar op de Hommert.

Open v.a. 14 uur. Hommert 24, Vaesrade-Nuth.
St. Nicolaas

Aanbieding
Deze maand iets extra's. Bel v. info. 8 sexy meisjes verw. l

in romantische sfeer, 7 dgn. geopend, Kapelweg 4,
Kerkrade. 045-425100. Tevens 4 niewe meisjes aanwezig.

Villa Liberta Susteren
Open Sex, orgies en party's in nudistische salon.

Onbep. genieten van alle vormen van sex en ontsp. plezier.
Goed en ongehaast met jonge sexy dames in pikante
kleding of bloot. Moeder en dochter voor trio. Wij vrijen

zonder taboes. Ervaar het zelf. Discreet parkeren.
3x wippen voor 1 all-in prijs

Ma. dind. en dond. 12-02 uur. Woensd. en vrijd. tot 18 uur.
Maaseikerweg 24, Susteren, 300m. va. A2richt. Susteren.
Leuke meisjes altijd welkom. P.s. Lees over onze paren-

club woensdag-vrijdag-zaterdag.
Klein in de krant maar bekend in het hele land!!!

** Riversideclub **
A2afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak,

100 mtr. voorbij camping De Maasterp. Open van maandag
t/m vrijdag van 14.00-02.00 uur. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.
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

Club Maison D'Amour Simpelveld
Vanaf 14.00 uur. Ook voor thaise massages.
Paren en alleenst. party's
op vrijdagen met shows vanaf 21.00 uur.

Zat. uitsluitend paren en trio's, met shows door Patricia
Dr. Poelsplein 33, Info.: 045-445120

’ 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.

Porky's Pretpark!!
12 leuke dames aanwezig.

Nieuw met 4 leuke jonge meisjes
S 045-228481 / 229680

nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Contactburo
Limburg

Bemidd. privéadr. en rela-
ties. Inschr. gevr. Kamerver-
huur. Barmeisje/Dame gevr.
(18-45 jr.)voor 2 dgn. p.wk.

v. 14-22 uur. Intern mog.
Erv. niet noodz. Maaspavil-
joen a/d Maasbrug Rooste-

ren. 04499-3003.

UNIEKE MASSAGE
tel. 045-228481
Sacha's Escort

V.a. ’ 100,- all-in
Tel. 06-52980255.

Sauna-Club
Rustica

V.d. Weyerstr. 9 Kerkrade.
Tel. 045-412762.

Open: ma. t/m vr. 11-24 uur.
Nu ook sauna met dames.

Sans Soucis
Club, Roermondseweg 9-11
Tegelen, 20 km va. Roer-
mond, zoekt meisje. Zeer
goede verdiensten. Inl. 077-
-736086 va. 15.00 uur.

Paradiso
Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032

Love Escort
S 045-320905

Nieuw Salmatina.

**045-326191**
* Escort all-in *
Buro Geleen

Bern, in adr. 046-748768.

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.

Buro Yvonne
met een superadresje

046-523203.

Privé Daisy
Deze week: iedere dag

mooie lingerie.
1/2 uur all-in ’ 85,-.
Tel. 045-229091.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Andreas Escort
ma.-vr. 14.-24. uur. Tev.

meisjes gevr. 043-612717.

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.

Buro Elvira
Privé-escort-adressen.

045-419384. Meisje gevr.

Kevin-Boy
privé en escort.

045-419384.
'n fijne weet"

Lydia
Goed en discreet

046-749662.

Privé Anita
Tel. 045-352543

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707.

Blondy-Annet
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.

dames gevr. 043-257229

B

I U had het al gezien: dit is een auto-advertentie. benzine-injectiemotor en compleet tot en met de wis/ jE.chr.er, we zijn er nog niet. We willen u nog even
Een advertentie met aanbiedingen, een advertentie wasser op de achterruit. .-^TSÜSS^SêMSSSI. meenemen langs twee bijzondere versies van onze 405.

met voordeel, een adver- Een auto met een prijs, Nemen we eerst de Peugeot 405 Référence in ogen-

__^^^JfffKSfs ,/^Kss«S(t j^Hp^^B' *^rttiffffMftffr'nTiïTfó""*~ i

'n advertentie die u wil te vergelijken met die de peugeot309 xi 1.1 (44.1 ceekw;6opk) en een waardige wm^i&tefr iÊRÊËÉÉÊk
DE PEUGEOT 205 ACCENT.VANAF F20.850,-, VANAF F23.995,-. MET F 1.000,-AAN GRATIS ACCES- "WK'< *1 WÊÊÊÊ'"Wm9

nu met f ï.000,-aangratis accessoires of: aansporen om naar een van zn concurrenten. soires.of: nu halen, nuu 1992betalen: dragervan de titel
NU HALEN, 1 JULI 1992BETALEN*. Onderstaande "ZakenaUtO DE PEUGEOT 405 référence. VANAFF 35.310.-,nu met

EEN VOORDEEL VAN F 1.800.-OP STUURBEKRACHTIGING EN
dealers te gaan. Sterker: het is een advertentie die u *^T TT" van hetJaar". elektrisch bedienbarevoorportierruiten.

wil aanzetten om een Peugeot te kopen. Maar is het f Af~^^ -&9 f"m mr^^ Verkrijgbaar met 5-versnellingsbak, zowel in sedan-
daarom ook een glad verhaal? mxj i |l | I fl I I als in break-uitvoering, zowel met benzinemotoren

Loopt u even met ons mee door de show- -fIL- -* (1.6 of 1.9 liter) als meteen dieselmotor. En standaard
room, en oordeelt u vervolgens zelf. U vindt in die voorzienvan elektrisch bedienbare voorportierruiten s
showroom vanzelfsprekend " en stuurbekrachtiging.
onze veel besproken nieuwe- "W "T'Af~^%> 4^f\ "^^^^ f^ ■ fl^^ "^^fl m^^T " Het laatste model dat we
ling, de Peugeot 106. %/ M I fi I hier in het bijzonder onder de

U vindt daar ook onze V ' JL. %y\fJL. JL.^^^P' ' JL. MM. JLjfMW^" aandacht willen brengen,
limousine. Inderdaad, de J is de 405 GLX. Een zeer aan
Peugeot605. En tot 31 decembervindt ver van onze 205, T _ -~\ || trekkelijk geprijsde standaarduitvoering, met getint glas
onze 309 en onze 405 een aantal specialeuitvoeringen. "W 'M M Im■ A* J rondom en centrale vergrendeling.

Z-oals om te beginnen de Accent. De Accent is een M*M m. zover de sPeciale aanbiedingen van Peugeot.
Peugeot 205 met een pittige 1.1 liter injectiemotor, goed - fl^^^W"^^^^^^ Maar ook de overheid heeft nog een bijzondere ver-
voor 44,1 CEE kW (60 pk). Hij is standaard voorzien van «<r rassing voor u in petto. Want mocht u nog twijfelen of
een riante hoeveelheid onderschei- dit wel het juiste moment is om aan
dende extra's, waaronder speciale "W "JTm^^k W^\ é*~\ éf~\ W "Y"^\ W^^m. een nieuwePeugeot te denken:vanaf
bekleding, full cover wielplaten, Wa/ B *f^W %/ 1 januari 1992 zal de overheids-
wis/was installatie achter en brede ▼ JL\. , M .■> '-^✓■jVw' A. V Wjt^r, M , JL. subsidie op benzineauto's met kata-
stootstrips rondom. ~JWAi~jr'j!«*swv lysator omlaag gaan. i
En vanaf nu is 'ie ... H 2*J*A 4~%\ "^ "^ *W~ m^. In de P 1" betekent dit, dat een nieuwe
verkrijgbaar in de $Ë É§ M *# * j M M auto met benzinemotor u vanaf die datum
opvallende metallic l3| „W Wl\s -> ** -^ minimaal i'9oo-méérzal gaankosten,

kleur Bleu Miami. Wanneer u echter tussen nu en 31
Damdespor- beperkt leverbaarvoor f 31.795, g*m december besluit om een nieuwe Peugeot te

tieve 205 Roland Garros. Voorzien van een "TummAr~M M m^. A lU li 7**"^"^ ■""
kopen uit de voorraad bij onze dealers, dan

krachtige 1.4 liter injectiemotor (55 CEE kW; j ImT .✓*"■ kuntu dezekostenstijging vermijden.
75 pk) en standaard geleverd met heel pie M _ B BM_ M M -^fj! M*^A Want zdfs als uuw auto pas in ja-
zierige extra's zoals centrale vergrendeling, nuari '92 laat registreren, geldt die prijsver-
een glazen schuifdak, elektrisch bedienbare voorportier- De tweede speciale 309 heet Select. Deze versie hoging nog niet. -^«—^
ruiten, lichtmetalen velgen, lederen stuurwiel, stoelen met heeft een pittige 1.4 benzine-injectiemotor of een fluister- Enfin. JÉEr"IM W[^iLJ&Z%
fraai afgewerkte witlederen zijkanten en rode veiligheids- stille 1.9 dieselmotor. Tijdelijk met een voordeelpakket, Als u heel eerlijk Jmu
gordels. Dit model is beperkt leverbaar en in slechts één '"i*"*»»*^ waarin behalve de wis/ bent, zult u moe- j^pT

.^Saaa«i^»»«^ ClLè^É DE PEUGEOT 405 GLX VANAF F32.500,-, STANDAARD
Komen we aan bij de 205 die niet alleen qua prijs, JéS! BaMiJMßi^^^ °°k een fraai glazen we u enorm zijn metgetint glas rondom en centrale vergrendeling.

maar ook qua uitvoering de top van de 205-range verte- "^JIS^P' schuifdak. Waar nog bij meegevallen. Niks glad verkoopverhaal, maar een rond-
genwoordigt: de Gentry. Met'n heel ambitieuze 1.9 liter de peugeot 309 select vanaff 26.070,. komt, dat de Select is leiding langs een aantal aanbiedingen die van zichzelf al

INCL F 2.160, VOORDEEL. MET F 1.000, AAN GRATIS
injectie-motor (75 CEE kW; 105 pk), en verder maar liefst accessoires of: nuhalen, i juli1992 betalen* uitgevoerd in een aantal aantrekkelijk genoeg zijn om nader te gaan bekijken.
'n anti-blokkeersysteem, stuurbekrachtiging, glazen schuif- mooie metallic lakken. De Peugeot 309 Plus vervolgens, JVlaar dan. Dan wagen we ons tóch nog op een
dak, lederen bekleding, notehouten deurstrips, verwarmde heeft 'n aantrekkelijk pakket aan extra's met onder meer hellend vlak. Blijkt dat wij u tóch nog anderszins door
buitenspiegels en lichtmetalen 8-spaaks velgen. een digitale klok, een elektronische toerenteller, een in de bocht willen krijgen. Komen wij tóch nog met een

De Gentry is er in Ven Sorrento of Beige Mayfair, twee delen neerklapbare achterbank en een in de lende- glibberig aanbod. Want mocht u inderdaad een nieuwe
twee schitterende vernis-metaallakken. Dit alles klinkt net nen verstelbare bestuurdersstoel. Peugeot 205, 309 of 405 kopen tussen nu en 31 decem-

<ssSB^f^i
_
!^ zo exclusief als de Gentry Voor alle Peugeots 205 (behalve de Roland Garros ber, dan krijgt u daar een anti-slipcursus bij (dit geldt

jZ^, Jk is. Hij is uiterst beperkt en de Gentry) en alle Peugeots 309 geldt trouwens, dat ook voor de aktiemodellen).

Éllb-ffiStf^^* lever,:,'aar (u zult 'm <Jan we u mer eigenlijk niet precies kunnen vertellen hóe Een professionele cursus, van een dag lang. Onder

KBP ook iammer genoeg niet compleet ze worden afgeleverd. zeer deskundige, erkende begeleiding. Op de speciale

MPEIJGEOT2OS gentry b
*'

elke dealer vinden). Want tot 31 december zitten er ook nog gratis acces- terreinen van éénvan de gerenommeerde antislipscholen
uiterst beperkt leverbaar voor f 44.500, Tot zover de Peugeot 205. soires naar uw keuze op, ter waarde van f 1.000,- (mcl. waar u uit kunt kiezen. Gratis. Geheel verzorgd.

Vervolgen we met een drietal speciale versies van BTW en montage). * 'Jrrtiirm Een aanbod, datweliswaar niets kan toevoegen aan
de uiterst betrouwbare 309, die daarmee een nóg concur- In plaats van dit slsm^^MwÊ^^X^. de toch al formidabele wegligging van een Peugeot. Maar
rerender aanbod in zijn klasse wordt. aanbod kunt u ook kie- Jgglll |E^j7^fe j| wel aan uw grip op de weg.

Deze uitvoeringen zijn alledrie verkrijgbaar in zowel zen voorn aantrekkelijke fciHfel<3Ry Tja, en dat lijkt dan toch weer verdacht veel op een
3- als 5-deurs versies. Om te beginnen is er de Peugeot financiering: nu halen, de peugeot 309 plus vanaff26 ok-. aanbod.dat u eigenlijk niet kan laten glippen.

INCL FlBOO, VOORDEEL MET F 1.000, AAN GRATIS
309 XL 1.1, een model met een 44,1 CEE kW (60 pk) 1 juli 1992 pas betalen', accessoires of: nu halen, i juli 1992 betalen: Maar ja. U was gewaarschuwd.

T/m 31 decemberbij Peugeot:
gratis anti-slipcursus envele andere aanbiedingen.

PRIJZEN INCL BTW, EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. ANTI-SLIPCURSUS CADEAU CHEQUES GELDIG T/M 31 12 '92. AANSIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT EN UITSLUITEND BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE205, 309 OF 405 PERSONENAUTO TUSSEN 21-11 '91 EN 31 12 '91, ENREGISTRATIE VÓÓR 12 1>9,Z
MAAKT U GEEN GEBRUIK VAN HET ACCESSOIRE AANBOD T.W.V. F 1.000,, DAN HEEFT UWETTELIJK RECHT OP 50% VAN DE WAARDE HIERVAN. "MAXIMAAL TE FINANCIEREN BEDRAG: F 10.000,OP DE 205, F 15.000, OP DE 309. VRAAG DE DEALER NAAR DE VOORWAARDEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUP£l*

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS 8.V., SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL.: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF
SEEGERS 8.V., ST. JOSEPHSTRAAT44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER 8.V., WINDRAAK 29, TEL: 046-521944.

IIPEUGEOT j
DYNAMISCH OH WliG. :— "^

>^^^^>MunstergeleenV^ jS

V.V. "De Edelzanger"
organiseert

op 13, 14 en 15 december 1991
LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN

VOOR VOGELLIEFHEBBERS
aangesloten bij de N.B.v.V.

in
Gemeenschapshuis 't TREFPUNT
Pancratiusstraat 23 Munstergeleen

3000 vogels, waaronder voor Nederland
zeldzame exemplaren

Keuring 10 december 1991

OPENINGSTIJDEN TENTOONSTELLING:
vrijdag 13 dcc. 20.00- 22.00 uur
zaterdag 14 dcc. 10.00 - 22.00 uur
zondag 15 dcc. 10.00 -17.00 uur

Entreeprijs ’ 2,50
Catalogus verkrijgbaar

/# ALARM J&mZ(,06-im
ALSELKESECONDE TELT

Maak er verstandig gebruik van.

UI van Hooren I Jianteorcentrum b.v.
MAAKT UITPAKKKEN VOORDELIGER!r WESTARO4OOO I [~ NAKAJIMA ~1 ll'i ' —-i ~1 f crhWifma«non / j£%l Sheaffer 7I Runxf», crn**W Z / Elektronische portables / / ,!>^- BB^ / / -->C/7/7/m73ppe/7 / JENw „.OfWrY TWr.mg Bureaustoel mmm S chn)fmach,_ne ax-6. j| V -g"j_ 'ff MMwjMÏfalligrafiesetMW " 2 jaargarantie jflj l|f ''M MA W ÊR W r^^^. jÉjl WMMyKMMt MAm op gasveer Jg £# É& Mm ■■ W \CI i& Jl WSmi"mnl Minikit met 1

V * zelfremmende «S Ér " —~"—- WMA W 4> PAPI^FP JU*?/ \k^HL \ Jl HEB' WWf penhouder, 3 M
W wielen ,«::«* J& W /M M T rVMMVLIX Mm \k?%L%M\. x Jl |W Wii««4: \i/ penpunten, 4 M

W -armleggers mX, Mm "" 'f MA W Mï W WÊmMnwm\* I WMm;tmmm*/ mktpatronen en
S 7 te9en ' « J| V . ÜT Ëf fie/cenf u even mee? £Éf M fWmWv/ 'nstruktiefoider.

IP meerpri'S Ifi^ J 'verwisselbare letterschijf gf^ Parker geeft u het J* W .. M WMltUs/ rec°tef-aITHr van 255 -^^IIHSBw *MA W * snelheid 600 tekens p/min. JM pf vulpotlood gratis. U betaalt Mm? UIVBrSB Mi MT^i^JfgM/ linkshandigen MAW m\ W ' correctie/'tabulator ij|| W voor de matzwarte trioset M W iiit\tnt*rinnan M W oaso MAm voor mm - rpntrprpn M m geen’ 95,-maar slechts M W uuvuenngen mm TT r,
, 9' M

W HQQ '«-sIL,!! van 425 voor Hlf ’ 65,-. En de trioset in j®sf en kleuren MW Nu: 2 penhouders
y iyy,~ éTTÏï-^C^fWËf °' J| m edelstaal kost geen ’ 75,- MW MW t.W.v. 17,- M

lr,„, Kt ,., ' /^ l«*| QQC ifi maar slechts ’ 50,-. Als dit «ft , OO 95 H ✓"nviTiro MAf mcl.b.t.w. f» J|^ y O^O,- mcl. b.t.w. yf geen aardig rekensommetje is. M Zo, £ W GRATIS M

lil VAN HOOREN KANTOORCENTRUM b.v.■^"L Geleenstraat 40-48, 6411 HS Heerlen. Tel. 045-712741* - Faxnr. 045-741189



Mmwmmfmmmmmm fgßï Chips ■WSHHffl'il Min' P unt- es I Q WwTSTWtETMmSjZsaMjÊjiA —<«>— naturel, paprika of bolognese, I BJl^£U^lU4l zak 10 stuk-s -Hr9* 1.1/ VSSTfYfrri^PrTwr'^ffl^^^H zak 200 gram 1.Z7 Iglo thuismenu i*-*-**************************»****^^

JWelzen roomboter peTsoo^am^r 10.49 IQ QQ u . ■ ■>*
Spruiten I^Q Wt *\ *\andelletter [ QT perkiloW 17.70 Gebraden slagersgehakt I Q net a 750 gram 1.J7 **?*% QQ«gram S M sniJvers> *7 /- r A .**

Champignons / *I*J
* J./J F'letsteaks 00Q per 100 gram -Wr?" 1.1/ @»*d Avocado 4Q bak 500 gram Am"/ /
k I per 100 gram &ft Z-.JL7 I K : I per stuk A.~ / I 1
jjCaféCruz I Shiral shampoo

cafeïnevrij diverse soorten,
"H gemalen, flacon 300 ml. I QT.JOOgram yl QQ *» : 1.73
* *T 07
IgTïllaryTea Lil W AMmM ■ I I kuip 250 gram TQ

VJU ar A « aal r aaaaam W W ¥ a% 1 LaV * ■ bw | 1 F naaaa*1 T*Vam-H-9-_77 f P r| I Mi ' I 1 Va ATA LJ^^ Ardenner
bi-x i I ml k m W k k\ %\ IJ W -^ k I É -^ a-rl^ boterhamworstI aSagne L^l n kL. i A -4.^ I^^ IV k L" l " 11 smverspe IW*) QQ l^i^.^A^l U^J ■■■■■■ Bi^taÉpaMÉHÉ M■ MM lOOgramW 1.Z7

Mm* f 7 laaaaal <nt> ✓*- j i
b. ëKaü Goudse kaas
|8 Zakdoekjes <"> belegen,
1,1 voordeelpak van vacuüm verpakt,

*-ostuks0 stuks **\ "TO kilostuk, per [ QQ

f comfort toiletpapier -*} aaaaaaaaaaaT^TT^HTW^aaaaai h| Calvé mayonaise ~7Q iMHamfMMM Eru goudkuipje
] 4rollen -ir9* - 7 HrtYfrMrTTl pot 50° mL 4r^" ~~~ * BrWnTM^Trilr^ goudlijntje, pikant sambal of

fe Dart wasverzachter 1^8^003033» I Sun-O-Sun Puppies, Rizzy's, lTOla^VlHHaa«a pikantje rookvlees, QQ
* normaal (flacon 1500 ml.) Choco Rizzy's of Blizzy's E 2*??! kuipje lUU gram . *■ #

foncentreerd (flacon 500 ml.) |7Q vAr pak 250 gram *9^—, £.^7 m\M*M \ Blue Band halvarine TQ

" WÊÊÊ®®®^ Houdbare melk fit" IH^ KooDmans
UW b|Jddll\adllt:il _ _ halfvol, pak 1000 ml. 4^S"_ 7*J pannekoekmix speciaal OQ-ill te leV6r6ll! E aVT3

'■ (S*"* pak4oogram+4^- 1.X.7*
Öe Finale van Edahs Daverende Magere hamburgers yi QQ KOEKJE VAN DE WEEK Handsinaasappelen *} A Q ProSet hairspray

Waktie is in volle gang. U heeft nog van püür rundvlees, üMQ -<-- Banketbakkersspeculaas Iyl O
NaV

7
emaS JT7 of extra sterk, 9QQfetenmet3l december 1991 detijdom lper6stuks ~\. /\J | |

#49 lneta2k"° * ' 1 bus3oom..*a* Z.77
y,,v volle spaarkaarten in te leveren.1 F

M J&m"- EDAH SERVICELIJN. Van maandagt/m vri|dag
ïaCht daarom niet te lang en profIteer I 1. 1 1 f«;«« vanlototl2envan2tot4uurkuntugratisbellenSriel Van de fantastische aanbiedingen I^l a#V *^% Br% l*l^ *^% aaa*/' aaaaV a^l **^ ■*% 1 1»lm M V"!,7met onze service-afdeling. Zet- en drukfouten

«n de Daverende Spaaraktie Finale. |M ËMM WMéfgfT tfl-irlll. r.Ui\** 'ISZZT^ZZZX^XZI ||m I M^4Ll^pliaaa! aaaaaaaaf II W -Mm*''^^. mm^mtmmmm—m\ zaterdag 30 november 1991. Zolang de voorraad strekt.

mmmw — w-48-oi .
'

*^_ Wi) verstrekken alle soorten leningen.

Enkele voorbeelden PI.,„ 36x 42x 54x 60x 72x
No,- 339 06 299,78 247,80 229,79 203,07

K°°o.- 406,88 359,73 297,36 275,75 243,69
„°OO,- 508 60 449,67 371,70 344,69 304,61
/°°o- 610 32 539.60 446,04 413,62 365,53

v°oo,- 813>5 719,47 594,72 551.50 487,37
1017,19 899,33 743,41 689.37 609,22

Overlijdensrisico is meestal meegedekt. effectieve rente vanaf 14,3%

2e en 3e hypotheken
240 x 180 X 120 X 72x

2-500,- 151,. 162,- 190.- 254,-
JNO,- 181,- 195,- 228,- 305,-
-£°oo- 302,- 325,- 381,- 509,-
S'ooo,- 484- 520,- 610,- 814,-
-°°oo- 605,- 650,- 762,- 1018,--rente ».a. 13,5%

Andere bedragen en looptijden zijn ook mogelijk
Lopende leningen geen bezwaar

Geheimhouding gegarandeerd
j fc^EL VANDAAG NOG 045-211668 221090_

Ti^ *" I-\ Jil

Bfe', -. ■

I Tijdig begrip kan veel
ellende voorkomen
Ook inuw omgeving kan hetvoorkomen

v Reageer: (030) 33.15.49
Antwoordnummer 9089,3500 ZA Utrecht

Heeft u al in de nieuwe
Honda Civic gereden?

■'-"lIIH^-j^.,. i; 1 ABJ \ llNi^li mm ■--^Sfer-v it

S' ""^aaallaaiH^ttaaatffla^ïnïiiiiim " '-^ÉÉaan Lbbbhbv WÈÊÊffe -vaal mW^^^^^^^^Mmr ~2

■..-■'"*" SSÊ^S3 aaaai^B^^^^aßßßl bbbbb^b^HbbM^^bbT C

3teï£*»ï3? bbbw§3bbbbl*^^ -.'■':*::: %^B^^^Lal r'^* LaaVvW^drii^BW wr^^ii|Wï^z~_^»lWß Wff :I^^Lbb! mm

LbbHbbW: ::-3fS ÉÊ&- v3Éiï**a*Haaaar t-S^:: '■aKSaBBBaI >mmr mm-MW ■*■XC-Saffl I*^ a&- Jaaw —BBBBBB^ÉÉËBBB^ËaBBBBBBBBBBBa! BBBaHß^^^^r^^^aß^^^^BV^^Ba! "': ::^ÉÉbbbbbbb! bbbS * *r^ vrjj^l "BBBBBV^aBBB^^^^^^^'aBBBBB! CT* 1c -1BBBK^^^V^^-aBBBaI
BBBBBBBk, ■ " "^BBVcaat^^aaflSSal -E

t-m
oc

«öo*.

(TT) !Kom vandaag nog voor een proefrit naar Garage Knops 8.V., Sittarderweg 10, Bom, 04498-53434; Crombag Auto's BV, Rijksweg Z 236, Geleen, Ifl J
046-746260; Autobedrijf Rotor 8.V., Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900;Auto CentrumAmby 8.V., Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880. HOXDA

o..

Donderdag 28 november 1991 " 21frftbirrgs Dagblad



Limburgs Dagblad

Vanaf 1 januari 1992 worden zeer waar- MmW MmW > MM
_ . .W^ "vT _ £ M 4 TM financiering met uitgestelde betaling en extfl

schijnlijk de subsidies op auto's met schone U Ël I *M . J^jF^. Ë IIPtM P"l | , ~ n nn/^N ,_■LvA%kr v *%wa§,VwH%wJ.f -w ge e( ■ } hoeft u pas vanaf ap

benzinemotoren behoorlijk verlaagd. a-4-^^k Aw^^AMv M^~\\ J MX > , " »
.VMa^% MiA MÊT ■M' \*M Mm^MmMMm MMM. Mum ■— .a^^^L te betaleiL Bovendien geefi

Hierdoor zullen de prijzen straks W %*MMMMT ËL MMMM^MmW mM. M. ÊM A>LJ. MM -"»mm^mmm\\ m "* *^mW Wf ■» aWT^^ -CT de Ford Dealer een bijzonder hog«

zon f 800,- tot f 1.700,- hoger IL -mm. ' — - *^ WWP^Ba-d É M mT^mWÊmM -Vp«A|VWA^a^lM^|A A M mruilpremie voor uw

uitvallen. U kunt het zekere WLVmL IU |f --k^^L-^JL vftl 71 #»
..HMHIH ■■ h ■ aut°' Dlt 10° Topdagen-voor-

voor het onzekere nemen. Als u voor 31 mMVMBImwmWm. WMmmM Ël m mm I M , ~ , o, ,M 213 mWwt M S deel 9eldt t/m 31 december a.s. VoorwaardeVClll ±%J%JJ.mdecember 1991 een nieuwe Escort, Onon of .-(a^a^a^i^—
_ , „ j

"""""""""-■^--------------------"""""---------^----------^■■■^■■■■■■■■■■■■la-B-B-aa-B-B-Ba-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B is dat de Ford van uw keuze bij de Forfl

Sierra koopt, levert de Ford Dealer deze in I ■■■■■■■■' SI _ .

WI^TTTêm WT^WlWkf/êlim PBW"J^ffP^PPff^HPli^lW' % Dealer m voorraad moet staan. Reden te

1992 met het kenteken van 1992. Terwijl 1 Tl? ■? 57SÏHS? WmrWt
Élliiiillilll iliAlV laaalaail lil é ' w èiii lfi> iiHi^flT ' meer om daar snel even langs te gaai-'

u toch geniet van het belastingvoordeel t&HniaSiÉKaaV wJili U Wi .mf^xlfÈ-

van 1991. En met de unieke Ford Credit |--^^^—^-^-^M "P""M fÖrtf WeetWSt UteWBeOJ

jMÊM^M^^^MU^K^foßMvS!^^^^u^Li^S^Sß»^Bnma\ a^»^gP^*aaaaSßgJßsfsssssiss sfesTxsrim*g*E^ IsamSumËffl '-~"■
K ""~~~"~"*'*a'Bmm'oaamm^a"''tom''MM*am^ IkmkLHil

'Effectieve rente op jaarbasis. Op basis van huurkoopovereenkomst via Ford Credit. Minimale aanbetaling 50% van de koopsom, vanaf f 14.000,-.
>«i————aaßannnnniiiiai^

Autobedrijf Auto I
A I 1 X

Van Haaren KONINGS B.V. Automobielbedrijf aht^"-» Automobielbedrijf A
Heerlen BV t J JOS BOGMAN B.V. " J-T JOS BOGMAN B.V. charles

tfmmd . . ... %&F Sittard B.V. FEIJTS B.V.(SS? JÏÏ^rÏn M9r- Vranckenstraat 20 Wethouder Sangersstraat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 Hamstraat 70 Beatrixhaven
tel\uimt5 SITTARD BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHTl I Telefoon 046-516046 Telefoon 046-375353 Te|efoon 046,515200 Telefoon 045-423030 T

Korvetweg 20-22
1 ' m^m I Telefoon 043-632555 >

HetKlerkx: uitgerekend beter! &^i
Nederland: wanneer u

~~T~ Z ■ voor ' 2.500,- of meer
_^____

KOOPAVOND OP 28.29 NOVEMRFR EN 2.3 EN 4 DECEMRFR k°°pt< dan betaalt

" spreiding betaling mogelijk " ook op maandag en zaterdag geopend " isl f II jB-^1 1Éf^Slll fi Biizondor m",!» u*»r*n„donderdag koopavond tot 21 uur " gratis thuisbezorgd in Nederland :J il * PRH .1 iffl 11 &n doSi?whïT
>1 I^*P»' #*^V^ ll| **i 1 Twee deuren met veel 7||Uk.

Bjl I (__ WA^ _ " Fl" J i?f 11111^!' " sji glas en een ruime lade. iJ"——4 I BJBJH I A I p^J -^ *# * 'S UJ I Schitterende tafel en vier met comfortabel
A / i § I leer beklede stoelen uitgevoerd in

MAASTRICHT . sPre,d,ng betaling mogel.k . ook op maandag en zoterdog geopend . donderdag koopavond tot 21 uur . grahs thuisbezorgd in Nederland Tafel IjjU." W^ 3/J "

é^ÊWLIWLm((*VENDVHUIS DICKHAUT«^HMia?MïIEÏ^
1 ROEREND GOED
I BREDESTRAAT 23/23 A- 6211 HA MAASTRICHT - TEL 043-21300

! VEILING
Van KUNST, KUNSTNIJVERHEID, ANTIEK en DESIGN op

maandag 2 december 1991 op bovenvermeld adres,
t.o.v. mr. C. Smeets, notaris te Maastricht en wel om 16 en om 19 uur.

Meubilair: uit de 19de en 20ste eeuw, w.o. 2-deurs Zilver: divers tafelzilver, schalen kapstel, brand**
jjii kasten, linnenkasten, boekenkasten, dressoir Piet wijnskom;— van Dongen, vitrinekasten, hang-etagère, dames- „ „
■ ! secretairtje, rolluikbureau, bureau-plat theekastje Porselein en aardewerk: diverse eetserviezen
"i salonstel, tafeltjes, halve-maans-tafe'ltje rolluik- wo* uitgebreid vis-servies. Sierporselein; Merken
$ kastje, speeltafeltjes, LXV console bruidskist, ?:a-Delft' Gouda, Herend, Kopenhagen, Limoges.

I commode; Meissen, Regout, Royal Albert, Rosenthal, Sèvres,
Klokken: staande klok, kolompendule, pendule Winterling;
<stell?n). Divers glas en kristal;Perzische tapijten: Afghan, Baloudj, Hamadan, Schilderijen: o.a. W. Burner H Dijkman Du P(è<

tt Henz, Kashan, Nam, Senneh, Serabend, Shiraz, Eberhard, B. Gallez, I. Joffroy, Ch. Leickert, NarinX.
i; Turkestan, wandkleed Helga Petzholt, wollen lo- W. Paes, S. Renier, H. Schippers D Schulman;
<T, per;
5 Art nouveau/Art deco: huiskamer-meubilair boe- Aquarellen, tekeningen, grafiek: o.a. G. Agsyg.
:; kenkasten, staand horloge, salontafeltjes, hana- Gh Eyck' Paula Gerards- J-Gof,in. Hondhorst, l*
S lamp;

y Lataster, H. Levigne, M. Raaymakers, W. Rip; an-
-5 Speelgoed: blikken trein Distier en Marklin met di- Ü?ke toPo9rafische kaarten, kalender A. Warhol;
Ti verse toebehoren, poppenkeuken-meubilair; diverse 19deeeuwse houten en koperen ikonen,

n Aziatica: antieke Chinese bruidskist en bruidskast- Varia: diverse spiegels, haardscherm, lampen en

Ïje,
brons, email cloisonné, lantarenlamp, Japans kronen, WP-encyclopedie, DSM-kalenders, siga-

Iman, Satsuma, Chinese aquarel; renbandjes, verzilverd en verguld tafelbestek, di-
Sculptures: 17de eeuws madonnabeeld, wandre- vers koperwerk, wijnrek, bromfiets Piaggio; piano
liefs Prof. Knap, reliëfs Fr. v.d. Laar, bronzen eon- Rippen

\mf dor; Btt en wat verder ter tafel wordt gebracht. B
■ Kijkdagen: 30 november en 1 december van 14 tot 17 uur op bovenvermeld adres
;i Afhalen: na de avondzitting of dinsdag van 11 tot 16 uur. Eventueel na afspraak. B
£ v°'ge"de veiling: 20 januari 1992. Inbreng: vanaf 6 december dagelijks van 13tot 17 uur; zaterdags van 14tot 16 uur. Jj

A
OOK U KUNT EEN GEHANDICAPT KIND IN DE DERDE WERELDJ^MWStichting Liliane Fonds fcfi.?7- 67 HB-P^4^^ Postbus 75, 5250 ab vlijmen, G\H^-' " Voor direkte hulp op een individuele en kleinschalige wijze

Telefoon Q4lOB-19029 VOQR ALLE BAN(<EN R£K _ NR_
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Finish Gold Race
op Sint Pieter

- De eindstreep
de Amstel Gold Race wordt

jagend jaar niet meer op de'aasboulevard in Maastricht ge-
kken. Wegens technische pro-
i*rnen wordt de finish ander-
f?'ve kilometer verder gelegd,

Erjci op de Lage Kanaal-
Jk. ter hoogte van de wyk Sintpeter.
u 1992 gaat Nederlands enige
j^ssieker die meetelt voor de
ereldbeker, ook even de Belgi-che grens over. In debuurt van
l" drielandenpunt van Vaals
.eeft geestelijk vader Hermanjr^tt dik drie kilometer heuve-
chtig parkoers uitgestippeld in
omgeving van Gemmenich.

Huck en Moreno
vrijgesproken
?HLIJN - De arbitragecom-

missie van de Internationalefleren Unie (UCI) heeft de
"u«ser Bill Huck en de Span-

srd José Moreno vrijgesproken
vermeend gebruik van ver-doen stimulerende middelen,

o uck werd op de laatste wereld-
/elstrijd in Stuttgart tweede op
* sPrint voor amateurs, Moreno
roverde goud op de kilometer{Mrit.
*t duo behoorde tot vier ren-.l rs> die op 28 augustus tijdensaanwedstrijden in de Italiaanse

|y aats Bassano del Grappa posti-
l^r reageerde op de dopingcon-
L°'e- In de urine werden sporen[*« et anabo°l Nandrolan aan-
"CeHoffen- Er bleken echter pro-

uurefouten te zijn gemaakt. Zo
f. Ten de flesjes niet juistverze-
Se,d, hadden derden toegang tot
je verpakkingen en vond een
J^l van de controle plaats in
j.

n met geaccrediteerd laborato-
J11"!. „Na het aanhoren van alle
c gumenten restte ons maar één
j, ftclusie: vrijspraak", aldus deranse voorzitter van de com-
, issie Francois Alaphilippe in

Muller niet
met Fortuna

inMaasbracht
S£*TARD _ Danny Muller vanJandardLuik, die deze week op

°ef meetraint bij Fortuna, kanJJ^avond niet aantreden in het
om nduel Maasbracht-Fortuna
jj

111 19.00 uur op het terrein van
J\ derdeklasser. De jonge aan-

blesseerde zich op de trai-
jJ^S aan zijn voet. De medische

l i^* van Fortuna achtte het na
fw bekrjken van de röntgenfo-,. s niet verantwoord Muller
st^ te laten d°en- Dinsdag aan-
bande oefent Fortuna op het
b^in aan de Maashaven in

tegen RFC, om 19.30

Motorcrossorganisatiemijdt Limburg
JpÊRLEN - De motorcrosskalender 1992 van de Motorsport Organisatie
jherland bevat geen enkele internationalewedstrijd op Limburgse bo-
(je,*i. Dat is opmerkelijk, want verschillendeLimburgse coureurs maken
veel uit van de teams van de IMBA, de Internationale Motorsportbond
„°0r Amateurs. Desondanks koos de MON voor circuits buiten ons ge-
lest.
hVntemationale kalender voor volgend jaar luidt:
Ht^C: 29"3 Nederland, Boekei; 5-4 Zwitserland, Volketswill; 3-5 Groot-Brittaniè, Can-jij?*; 30-8 Duitsland, Erkelenz; 6-9 België, KoningsHooikt; 20-9Denemarken, Mols.(T^SOOcc: 24-5 Groot-Brittannië, Stroud; 28-6 Frankrijk, Cesson; 5-7 België, Ranst; 23-8fcV-terland, Berghem; 13-9 Zwitserland, Sleitheim; 27-9Duitsland, Kleinau;
f. «Pannen: 5-4 Nederland, Heeswrjk; 3-5 Groot-Brittannië, Bridgnorth; 8-6 Frankrijk
Al de s"r Escaut; 12-7 België, Rnkevorsel; 26-7 Duitsland, Bramberg; 27-9 Zwitserland,
£*r'swil.
iCj-'enwedstrijden: 125/250/500cc: Frankrijk, Tremblay; 250/500cc Duitsland, Wisskirc-n; zijspan 10-5België, Laakdal.

sport

Sportsymposium
inCarperion

J-TTARD - Ter gelegenheid
Jj& het afscheid van enkelefOS-docenten wordt morgen in
enniscentrum Carperion te Sit-

r'd een sportsymposium gehou-
Jer» met als thema: 'C105... ein-,e of begin. Het symposium
j^ivang 09.30 uur, afsluiting
b-00 uur) bestaat uit drie work-
flops: conditie, voetbal en ten-
T- Voor het onderdeel voetbaln de trainers Reker, Vergoos-
*e,li Rayer en Versieyen bereid
jonden tekst en uitleg te ver-een. Vanaf 17.00 tot en metbOO uur is er in het Nationaal
Portcentrum gelegenheid om'scheid te nemen van de schei-dde docenten.

Teleurstellend gelijkspel tegen Panathinaikos

Anderlecht besluiteloos
BRUSSEL - Anderlecht is de
groepswedstrijden in de halve
finales van de Europacup I
slecht begonnen. Op eigen
veld werd in een teleurstellen-
de wedstrijd doelpuntloos ge-
speeld tegen Panathinaikos,
dat vijf man uit de Griekse se-
lectie in het veld bracht. An-
derlecht speelde iets aanval-
lender, maar was -net zo mm
als de Grieken- gevaarlijk en
niet in staat om besluiten te
nemen. Anderlecht zal zijn
tweede wedstrijd, tegen be-
kerhouder Rode Ster, in Boe-
dapest spelen.

De Joegoslavische club, die van de
UEFA niet in eigen land mag spe-
len, wilde zijn thuiswedstrijd net
over de grens, in Szeged, afwerken.
Anderlecht ging echter niet ak-
koord met een wedstrijd in het pro-
vincieplaatsje.
Sampdoria versloeg bekerhouder
Rode Ster dankzij zijn super-koppel
in de aanval Mancini en Vialli met
2-0. In de andere groep begonnen
Barcelona (3-2 tegen Sparta Praag)
en Dinamo Kiev (gelukkige 1-0 te-
gen Benfica) met overwinningen.
Barcelona kwam in de slotfase nog
in moeilijkheden door vermoeid-
heid omdat de ploeg van de zeven-
tiende minuut met tien man moest
spelen na het wegsturen van Amor.

In Genua beheerste Sampdoria de
strijd volledig. Rode Ster, in de ei-
gen verzwakte competitie zelden
getest, kon de Italiaanse ploeg bij
lange na niet bijbenen. Doelman
Pagliuca, die de laatste weken hevig
bekritiseerd werd, kwam niet één
keer in moeilijkheden.

Sampdoria kwam fortuinlijk aan
een voorsprong, na zeven minuten.
Na een pass van Vialli raakte Man-
cini de bal half, maar zijn mislukte
volley werd een voltreffer omdat
een verdediger de bal nog toucheer-
de en Milojevic tot een volstrekt
kansloze doelverdediger maakte.
Een kwartier voor tijd verdubbelde
hetzelfde tweetal de voorsprong.
Dit keer was Mancini de aangever
en Vialli , van dichtbij, de afmaker.
Milojevic, de sterkste van Rode
Ster, kreeg nog een hand tegen de
bal, maar stoppen was zelfs voor
hem onmogelijk.
Anderlecht toonde in het Astrid-
park weinig van de overgave waar-
mee PSV uit de strijd werd ge-
werkt. De Belgische kampioen
draaide niet, de twee spitsen Bos-
man en Nilis waren zelden te vin-
den in de versterkte Griekse verde-
diging.

In de tweede helft dwong Ander-
lecht de Grieken verder terug, maar
door sterk spel van Kalatzis en Ma-
vridis bleef de verdediging voor de
Poolse nationale doelman Wandzik
redelijk gesloten. Wat er doorglipte,
kleine kansjes voor Oliveira en Ni-
lis, werd door Wandzik zelf opge-
lost.
Benfica haalde het einde met
slechts tien man. Drie minuten voor
het einde was Rui Aguas het slacht-
offer van een veel te harde tackle
van centrale verdediger Alelsankov.
De Portugees werd onmiddellijk
naar een ziekenhuis vervoerd om-
dat gevreesd werd dat zijn rechter
scheenbeen was gebroken. Coach
Erikson kon niet meer wisselen om-
dat hy in de tweede helft alPacheco
en Silvino had ingebracht voor Vi-
tor Panera en Belosu.

" Panathinaikos-verdediger Christo Kalatzis (3) probeert Johan Walem (midden) van Anderlecht het scoren te beletten.

Xamax Neuchatel verslaat Real Madrid met 1-O

Saunders bewijst ongelijk trainer
LIVERPOOL - Liverpool heeft zich
al in de eerste wedstrijd tegen FC
Tirol vrijwel verzekerd van een
plaats in de kwartfinales van het
toernooi om de UEFA-beker. De
'Reds' versloegen de ploeg van trai-
ner Ernst Happel in Oostenrijk met
overtuigende cijfers: 2-0. Ook AA
Gent (2-0 tegen Dinamo Moskou),
FC Genoa (0-1 bij Steaua Bukarest)
en Sigma Olomouc (1--2 bij Hambur-
ger SV) namen een optie op de vol-
gende ronde. Real Madrid hield in
Zwitserland tegen Xamax Neucha-
tel de schade beperkt: 1-0.

Saunders was bij Liverpool, nog al-
tijd door blessures geplaagd, de
gevierde man. De aanvaller uit Wa-
les scoorde voor 13.000 toeschou-
wers na de rust twee keer. Hij
maakte met zijn produktieve bui de

return over twee weken op Anfield
Road tot een redelijk simpele klus.

Saunders bewees net op tijd zijn
waarde voor Liverpool. Het negen-
tien-jarige talent had sinds zijn
overstap van Derby County afgelo-
pen zomer, voor een Brits recordbe-
drag van tien miljoen gulden, nog
niet echt kunnen imponeren. In de
competitie trof hij tot dusver
slechts twee keer doel.

Begin dezeweek bood trainer Grae-
me Souness hem aan bij Notting-
ham Forest, in ruil voor de lerse
international Roy Keane. De club-
leiding van Nottingham had echter
geen trek in de transactie. Na zijn
twee doelpunten tegen Tirol, waar-
mee hij zijn totaal in het toernooi op
zes bracht, zal Souness zijn peper-

dure spits ongetwijfeld nog even
het voordeel van de twijfel geven.

Real Madrid beëindigde de wed-
strijd tegen Xamax Neuchatel met
tien man. De Nederlandse scheids-
rechter Van der Ende stuurde mid-
denvelder Hierro in de 78ste minuut
naar de kleedkamer met twee gele
kaarten. In de slotfase konden de
Zwitsers de numerieke meerder-
heid niet uitbuiten. De Egyptische
internationalHassan Ibrahim scoor-
de in de 36ste minuut uit een mach-
tige vrije trap.

Vijfjaar geleden won Xamax thuis
met 2-0 van Real, maar ging de re-
turn met 0-3 verloren. De Spaanse
club veroverde in dat seizoen de
UEFA-beker.

AA Gent kan over twee weken met
een gerust hart naar de Sovjetunie
afreizen. De Belgische ploeg bleef
op eigen terrein het hoog aangesla-
gen Dinamo Moskou met 2-0 de
baas. Vijf minuten voor tijd nam
Van der Linden de belangrijke
tweede treffer voor zijn rekening.
Vandenbergh had in de 32ste mi-
nuut de score geopend.

De krappe thuiszege (1-0) van BK
Kopenhagen op Trabzonspor werd
overschaduwd door rellen op de tri-
bunes en de rode kaart voor doel-
man Petersen. De sluitpost werd in
de 35ste minuut van het veld ge-
stuurd wegens het neerleggen van
aanvaller Unal. Met tien man zege-
vierde Kopenhagen alsnog door een
treffer van Nielsen in de 43ste mi-
nuut.

GP Forbo niet meer op wielerkalender

Beste vijfentwintig
ploegen in wereldbeker
BERLIJN - De strrjd om de we-
reldbeker wielrennen krijgt vol-
gend seizoen een iets andere aan-
blik. De Federatie van Internationa-
le Beroepsrenners (FICP) voerde
tijdens een bijeenkomst in Berlijn
enkele veranderingen door op het
gebied van de puntentelling en sa-
menstelling van het deelnemers-
veld.

Voor de twaalf wedstrijden van de
Coupe du Monde 1992 krijgen de

beste 25 ploegen van hetFICP-klas-
sement op 1 januari, het recht te
starten. Ploegen uit het organise-
rende land, die buiten de top-25 val-
len, krijgen alleen de mogelijkheid
deel te nemen bij afmelding van een
formatie uit de „eerste divisie".

Voor het ploegen-klassement van
de FICP tellen volgend seizoen de
punten van de beste tien coureurs
van elke formatie. Het aantal was
vijf.

In tegenstelling tot dit jaar komen
volgend seizoen slechts twaalfren-
ners in aanmerking voor punten
voor het individuele wereld-beker-
klassement. De winnaar krijgt vijf-
tig punten, de waardering voor zijn
achtervolgers wordt 35, 25, 20, 18,
16, 14, 12, 10, 8, 6 en 5 punten. In
1990 werden twintig renners be-
loond met punten, met 25 voor de
winnaar. Het ploegenklassement na
elke wedstrijd komt tot stand door
de resultaten van de eerste vijfcou-

reurs van elke formatie op te tellen.
In het verleden werden slechts drie
renners in de berekening opgeno-
men.
Het deelnemersveld aan de finale
van de cyclus, een tijdrit, wordt uit-
gebreid. Twee klassementen bepa-
len welke coureurs aan de start
mogen verschijnen. Enerzijds de
kwalifïcanten via de voorwedstrij-
den, anderzijds worden renners uit-
genodigd op grond van hun klasse
in het tijdrijden.
In Leeds valt komend jaar debeslis-
sing over het aantal wereldbeker-
wedstrijden in 1993. De FICP wil in
dat jaar slechts elf wedstrijden, in-
clusief finale, uitschrijven. Naast de
vijf monumenten Milaan-Sanremo,
Ronde van Vlaanderen, Parijs-Rou-
baix, Luik-Bastenaken-Luik en de
Ronde van Lombardije, moet er een
rouleringssysteem van andere de
koersen komen.
De volgende wedstrijden verdwij-
nen volgend jaar van de kalender;
de Grote Prijzen van Albacete, Can-
nes en Forbo in Nederland.

scorebord

eredivisie
FC Den Haag - Willem II 0-2.

eredivisie
PSV 16 11 5 027 38-17
Feyenoord 17 10 6 1 26 24 - 9
Ajax 16 10 3 323 36-10
FCTwente 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 17 4 5 8 13 17-24
Den Haag 16 2 6 8 10 13-36
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

Zaterdag 19.30 uur:
De Graafschap-VW

Zondag 14.30 uur:
Groningen-Utrecht
Volendam-Den Haag

scoreverloop
FC Den Haag - Willem II 0-2 (0-1). 21.
Vincent 0-1, 52. Hofstede 0-2. Scheids-
rechter: Houben. Toeschouwers: 2200.
Gele kaart: Lems (FC Den Haag) en
Werdekker (Willem II).

ek-kwalificatie
Onder zestien jaar: Malta - Nederland
0-6 (0-3). Doelpunten: Paauwe (3), Plat-
voets (2), Seedorf. Tweede wedstrijd op
18 maart.
Onder achttien jaar: Italië - Duitsland
2-2 (1-0).

toto/lotto
Duitse lotto
Winnende getallen: Trekking A: 1 - 6 -
17 - 29 - 34 - 42. Reservegetal: 5. Trek-
king B: 1 - 10 - 29 - 40 - 46 - 47. Reserve-
getal: 16.
Spel 77
7369322. (onder voorbehoud)

Willem II
veert op

DEN HAAG - Willem II hoeft zich
voorlopig geen zorgen te maken. In
Den Haag werd via een 2-0 zege een
zwarte periode afgesloten. Dat ge-
beurde met een behoudende speel-
wijze. Coach Jan Reker was heel
voorzichtig, ook toen hij wist dat
zijn collegaAdriaanse detopscorers
Van der Laan en Danen op de bank
had gezet.

De grootste fout van Adriaanse was
Lems libero te laten spelen. De re-
gisseur werd corrector. Een riskan-
te onderneming, vooral omdat
scheidsrechter Houben van hem
niets door de vingers wilde zien.
Lems had al snel de gele kaart te
pakken. De libero durfde niet te
schoffelen bij de eerste de beste
counter van Willem 11. Vincent
combineerde met Overmars en
schoofde bal in: 0-1.

Willem II was niets beter dan de
dolende thuisclub. De Tilburgers
kregen na rust de overwinning zo-
maar toegeworpen. In de 52ste mi-
nuut trapte Overmars de bal wild
naar voren. Doelman Stam was ver |
uitgelopen en bracht Lems in ver- 'warring, waarna Hofstede de bal in
het lege doel kon lepelen: 0-2.

Italiaanse bond
kwaad op Gullit
ROME - De Italiaanse voetbalbond
overweegt een strafzaak tegen
Ruud Gullit. Volgens voetbaloffi-
cials heeft de aanvoerder van het
Nederlands elftal de reputatie van
de bond schade berokkend. De be-
doelingis volgende week het onder-
zoek te beginnen naar uitlatingen,
dieGullit heeft gedaan in het Belgi-
sche blad Sport '90.

„De Italiaanse voetbalbond heeft
het kampioenschap van 1990 aan
Napoli geschonken", citeerden Ita-
liaanse dagbladen uitlatingen van
Gullit, uit het Belgische sportblad.

Gullit noemdeeen omstreden maat-
regel van de bond, die Napoli een
papieren overwinning van 2-0 be-
zorgde in de uitwedstrijd tegen Ata-
lanta in Bergamo. Alemao van
Napoli was in die wedstrijd aan het
hoofd geraakt door een van de tri-
bunes geworpen muntstuk. De
wedstrijd eindigde in 0-0. Aan het
eind van het seizoen had Napoli een
voorsprong van twee punten op AC ;
Milan.

Uit het trainingsverblijf van AC Mi- \
lan, Milanello, meldde Gullit overi-
gens dat hij de gewraakte opmer-
kingen niet heeft gemaakt.

Forse boete
Tottenham

LONDEN - Het bestuur van de En- 'gelse voetballeague (FL) heeft Tot-
tenham Hotspur een boete van ruim
70.000 gulden opgelegd. De komen-
de tegenstander van Feyenoord in
het toernooi om de Europa Cup
voor bekerwinnaars werd beboet
wegens een te late betaling van een
deel van de transfersom van Gor-
don Durie.
Tottenham maakte een week nadat
de eerste betalingstermijn was ver-
streken het vereiste bedrag van
ruim acht ton over aan Chelsea, dat
voor de Schotse international een
vergoedingssom van bijna acht mil-
joen gulden bedong. Engelse clubs
die hun betalingsverplichtingen
niet nakomen, krijgen een boete
van 1 procent per dag van het be-
treffende bedrag. Het bestuur van
de FL, waarbij alle profclubs zijn
aangesloten, fungeert als scheids-!
rechter bij financiële conflicten.

Boessen in het 'bootje'
" De Limburgse
profvoetballer Willy
Boessen (2e van rechts)
is gisteren in Sittard
met JoséDuysters
(rechts) in het huwelijk
getreden. De
voormalige spelervan
Fortuna Sittard, die
dit seizoen dekleuren
van SVV/Dordrecht
verdedigt, kon tijdens
de receptie en het
aansluitendefeest in
Oos-Kaar in
Overhoven vele
bekenden uit de
voetbalwereld
begroeten. Daarbij
uiteraard spelers van
SWlDordrecht, maar
ook oud-clubmakkers
als Fortunees René
Maessen (2e van links).
Het kersverse echtpaar
Boessen was uiteraard
in zijn nopjes met al
die belangstelling.

Foto: PETER ROOZEN

(ADVERTENTIE)
ons visitekaartje

_^^

COSMRSS Last van een
rxuiwmrAinMwlei virus ?

Bezoek onze workshop op
10of 11 december.

reserveer tijdig!
Vakannwuffd Hmclwi

J.F.K«»«)Ytaan7I,SSSSXC /T^->, lnd.Cnmetl.64llRS
Portbuell.SSSOAA /iö^l/ Portbu. 3074,6401 DN
Tel: 04902-«6705 '-SS&f/ Tel: 045-741222
F«: 04902-1705» F«x: 045-740595

(ADVERTENTIE)

Rijkshogeschool Maastricht
PABO

De nieuwe brochure is uit!!!
I \r\ Bel voor toezending:

\ ■: 043-46 66 50
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Pearle Heerlen is verhuisd van de Geleenstraat naar een tje klaar is. Perfect van kwaliteit en zonder extra kosten,
nieuw en twee keer zo groot pand op de Promenade 129. Verder kunt u bij ons kiezen uit maar liefst 2000

Bovendien is het een Pearle Express winkel geworden, verschillende monturen, waaronder designbrillen en de
waar uw nieuwe bril vaak al binnen een uur klaar is. beroemde merken, in heel veel prijsklassen. Altijd met een
Compleet met glazen. Alle reden dus, tot een spectaculair jaar lang onvoorwaardelijke garantie. Voor professioneel
openingsfeest! advies en veel extra's bent u bij ons aan het goede

Vandaag bent u van harte welkom voor een feestelijk adres. Bijvoorbeeld als u twee maanden langcontactlenzen
glas champagne, een straattheater, live muziek, living dolls wilt proberen (niet goed, geld terug),
en nog veel meer. Bovendien kunt u ons unieke Vier het feest mee en profiteer meteen van onze

I high-tech laboratorium bezichtigen, waar ervaren opti- speciale aanbieding: bij ons kunt u gratis* een tweede bril
ciens ervoor zorgen dat uw bril vaak al binnen een uur- uitzoeken, als u deze bon uitknipt en meeneemt.

| Nieuw:Pearle Express Heerlen, Promenade 129. Vandaag feestelijke opening!

I VOOR 'N TWEEDE i
iBRIL GRATIS!

* Met deze bon krijgt u bij aankoop van een bril een tweede
bril gratis. Dit aanbod is geldig in iedere Pearle- of Pearle
Express winkel, waar u tevens de exacte voorwaarden vindt.

I Pearle Express Heerlen, Promenade 129. X
" 1



Kannkkunen
weer de beste
Jf-ROGATE - De Finse auto-i^ur Juha Kankkunen heeft
'ti'

6
*- Britse Harrogate geschie-J"s geschreven. De 32-jarige,

t.Claryder veroverde voor de
hjte keer in zijn loopbaan de

Die prestatie
oR

*I°g niet eerder geleverd. In°D (Peugeot) en 1987 (Lancia)
( "Ü eveneens de beste. Kank-

6ti verzekerde zich van zijn,Qe titel door de Rally van
°t-Brittannië, de veertiendepatste in de WK-cyclus, op
laam te schrijven. Het was

( VlJfde zege dit seizoen. Lan-s'oot ook het merkenkam-
winnend af. Voor de

w^en was net de vierde dub-'le triomf.

Boris Beckernaar Rotterdam
t - De organisatie
CJJ.het ABN/AMRO tennistoer-|/-' dat van 24 februari tot en
E t maart in het sportpaleis
C \ te Rotterdam wordt gehou-Kf'ls er in geslaagd Boris Bee-
k,h e contracteren. Ook Johnk^riroe is van de partij. De
Lerikaan zal binnen enkele
j f̂tden twee keer actief zijn inL erland. Hij kwam onlangs
[Overeenstemming met de or-r satie van het grastoernooi tef^alen (juni).

Poolse spitsvoor HSV
E^BURG - Hamburger SV

'^yszarc' Cyron gecontrac-
Poolse spits, afkomstig

(J, "-fornik Zabrze, onderteken-tJ* 1) de Duitse Bundesligaclub
|e 'contract tot 30 juni 1994. Met
ij ransfer is een bedrag van cir-
tj^'s miljoen gulden gemoeid.
qf ..c'n maakt zaterdag in de wed-
|Vut tegen Schalke '04 zijn de-
lij ..v°or zijn nieuwe club waark **Jn landgenootFurtok treft.
ito. "

Chinesebokser
vraagt asiel
tj[ONEY - De Chinees Yuan
tij08-Hai heeft na de wereldkam-
(l eftschappen boksen in Syd-
jjPolitiek asiel gevraagd. De
ieJari.ge weltergewicht, lid van
\ Militaire politie, vloog niet
W zi Jn teamgenoten huis-
kj}s- De Chinese ambassadeta^stralië weigerde elk com-. ntaar.

Schaatsfans naarAlbertville
$* HAAG - Voor de Olympi-
ijj f

e Winterspelen, die van 8 tot
H 6 ruari in Albertville worden
H^ °uden, zijn op dit moment

toegangskaarten
Ik Nederlanders verkocht.

fvan geven er achtduizend
\h g tot het scnaatstoernooi.
tlie .heeft Arke, de touroperator

1 Nederland het exclusieve
eeft op de kaartverkoop,endgemaakt. Naar verwach-te zal de vraag naar kaarten

sL^emen naarmate het winter-den vordert.

Extradochtervoor Pele
So? ÖE JANEIRO - Op 51-jari-
Ü6 u?ftiJd heeft Pele er een vier-
k bij gekregen. Een wolk
Qrfen dochter- 27 lentes jong,
tohj:ra genaamd. Van de korts-
ij)Q 'Se verhouding met haarcL^er, de werkster Anizia Ma-
*;i(,,c-0, kan de oud-topvoetballer
L. zo lange tijd niets meer
$,'Sneren. Een rechtbank in
W maande de multi-miljo-
h 6 ■ van wie een genetische testkj^es dat hij de vader is, het
~\l® als het zijne te erkennen.L 2al Sandra met alle respect
Oandelen," vertelde Pele, ooker van drie wettige kinderen.

AlbertVoornfailliet
failliet
I^GSEL - Springruiter Al-
'to Voorn is failliet. Hij moet
kpPen met zijn hippische on-
tneming Rainbow Stables in:0 egsel. Hij werd hij onlangs ge-JJtronteerd met een forse be-
(t-igschuld. Twee weken gele-,3 had Voorn al zijn afscheid
Crt de sPringsPort aangekun-
de1, omdat hij zich niet langer,n verenigen met het beleid
jy bondscoach Hans Hom.
Qle beslissing staat helemaal
[K van de huidige problemen,"
yUs Voorn. De paarden van
w sPonsor zijn inmiddels door-
tocht aan Jan Tops. De ruiter1bezint zich op zijn toekomst.

Onzeker
Of Estland nog zal deelnemen, is
hoogst onzeker. Telefonisch contact
met Talm, de hoofdstad van Est-
land, leerde dat de daar actieve
handbalbond weliswaar devliegtic-
kets naar Schiphol heeft klaarlig-
gen, maar dat de goedkeuring van
het ministerie om het land te mogen
verlaten nog ontbrak. Tot vanoch-
tend krijgt Estland nog de kans
naar ons land tekomen; zo niet, dan
is de kans verkeken en moet de or-
ganisatie verder gaan improviseren.
Gisteren werd het deelnemersveld
gecompleteerd met eredivisieploeg
Aalsmeer, dat in de slotwedstrijd te-
gen België mocht opdraven.

Het eerste Nederlandse succes was
vooral de verdienste van een ijzer-
sterke dekking. De slopers uit Li-
touwen kregen maar moeilijk een
gat in de Oranje-muur, met aan het
hoofd Wil Jacobs, geslagen. De rol
van de Gelener was opvallend, om-
dat hij na het Europees kwalificatie-
toernooi vorig jaarmaart in Finland
geen wedstrijd meer in het Oranje-
shirt had gespeeld. De maatschap-
pelijke carrière staat voorop bij Ja-
cobs, maar zijn spelinzicht is van
een dermate hoog gehalte dat hij
nog altijd onmisbaar is voor de na-
tionale ploeg.

Fouten
Minder te spreken was Guus Can-
telberg na afloop over de Neder-
landse aanval. „We hadden bewust
gekozen voor een snelle aanvalsop-
zet", aldus de Gelener. „Maar dat
leidde tot nogal wat afspeelfouten
en slordigheden in de afronding."

Tot halverwege de eerste helft ble-ven beide partijen nog in evenwicht
(4-4). Daarna kon Oranje een eerste
kloof van twee treffers slaan, die
verderop in de wedstrijd ook nooit
meer kleiner zou worden. De ijzer-
sterke dekking en een prima sluit-
post Jacques Josten voorkwamenin deze fase datLitouwen kon profi-
teren van het matige rendement dat
met name Van Noesel en Hagreize
uit de gebodenkansen haalden. Met
11-8 haalde Oranje het rustsignaal.

Limburgers
Oranje moest het gisteren vooral
van de Limburgers hebben. Daar-
voor zijn niet alleen de zestien van
de zesentwintig doelpunten verant-woordelijk. Naast de al gememo-
reerde Josten en Jacobs stonden
ook Lambert Schuurs en Claus
Veerman aan de basis van de uitein-
delijke 26-20 zege. De cirkelloper
van Sittardia toonde ondanks een
schouderblessure, diehem zelfs een
tiental minuten aan de kant hield,
een bewonderenswaardige inzet en
pikte ook nog zijn doelpunten mee.
Claus Veerman wordt steeds meer
de man die Oranje aan de doelpun-
ten moet helpen. De V&L-speler
zakte in het verleden bij belangrijke
wedstrijden nog wel eens door het
ijs, maar de vele trainingsarbeid
heeft hem ook mentaal een stuk
sterker gemaakt. Met zeven treffers
was hij gisteren de meest succesvol-
le Oranjeschutter.

Gouden Spaak
voor Maassen

AMSTERDAM - Frans Maassen
werd door de lezers van het magazi-
ne Wieier Revue gekozen tot beste
Nederlandse profrenner van 1991.
Daarom ontving Maassen gisteren
in Amsterdam ter gelegenheid van
de traditionele Amstel Wielerluch
uit handen van hoofdredacteur
Evert de Rooy de Gouden Spaak.
Leontien van Moorsel (succesvolste
dame op de fiets in 1991) kreeg de
Zilveren Spaak. Bij de amateurs
kreeg Jans Koerts dezelfde prijs.

Eaters twee keer tegen Pro Badge

Joep Franke terug
op competitievloer
GELEEN - De kans is groot dat
coach Cliff Stewart van Meetpoint/
Eaters dit weekeinde de van een
hernia-operatie herstelde Joep
Franke weer effectief kan inzetten.

De Geleense ijshockeyclub speelt
morgenavond uit tegen Pro Badge,
de regerende landskampioen. Za-
terdag om 19.00 uur is de thuiswed-
strijd tegen de Utrechters.
Tien punten uit zes duels haalden
de Eaters binnen in de afgelopen
periode. In de tweede ronde van de
nationale competitie is de ploeg nog
altijd ongeslagen. Bij Pro Badge lij-

ken de zaken minder soepel te ver-
lopen. Het rommelt in de boezem
van de landskampioenen. Coach
John Toren ligt bij diverse spelers
niet goed. Het verlies thuis tegen
De Trappers en in de uitwedstrijd
tegen Rotterdam heeft de gespan-
nen verhoudingen nog strakker
gemaakt.

Volgens Joep Franke moeten de
Eaters de goede lijn kunnen door-
trekken tegen de Utrechters. „Onze
ploeg steekt op dit moment in een
uitstekende conditie. De nieuwe
trainingsaanpak van Stewart heeft
geweldig gewerkt."

HANDBAL sport in cijfersHaarlemse Handbalweek, eerste dag:
Denemarken-Polen 21-15 (10-10), Neder-
land-Litouwen 26-20 (11-8), Aalsmeer-
België 19-25(11-13). Stand: 1. Nederland
1-2 (26-20), 2. België 1-2(25-19), 3. Dene-
marken 1-2 (21-15), 4. Litouwen 1-0
(20-26), 5. Aalsmeer 1-0 (19-25), 6. Polen
1-0 (15-21).

VOLLEYBAL
Wereldbeker mannen. Groep A, Osaka:
Mexico-Chili 3-1 (15-10 16-14 13-15
15-11), Tunesië Verenigde Staten 1-3
(1-15 3-15 15-13 13-15), Sovjetunie-Japan
3-0 (15-10 15-12 15-11). Eindstand: 1.Ver-
enigde Staten 5-10 (15-5), 2. Sovjetunie
5-8 (13-3), 3. Japan 5-6 (11-6), 4. Tunesië
5-4 (7-10), 5. Mexico 5-2 (5-13), 6. Chili 5-0,
(1-15). Groep B, Gifu: Duitsland-Cuba
1-3 (15-12 9-15 6-15 8-15), Zuid-Korea-
Iran 3-0 (15-12 15-4 15-5), Brazilië-Algeri-

je 3-0 (15-0 15-4 15-3). Eindstand: 1.Cuba
5-10 (15-2), 2. Brazilië 5-8 (12-6), 3. Zuid-
Korea 5-6 (12-9), 4. Duitsland 5-4 (10-9),
5. Algerije 5-2 (4-12), 6. Iran 5-0 (0-15).
Cuba, Verenigde Staten, Sovjetunie,
Brazilië, Zuid-Korea en Japan in finale-
ronde; Duitsland, Tunesië, Mexico, Al-
gerije, Chili en Iran in verliezersronde.

BOBSLEE
Igls. Derde wereldbekerwedstrijd twee-
mansbob. Eindstand na twee manches:
1. Hoppe/Hannemann 1.47,74; 2. Weder/
Gerber 1.47,75; 3. Rainer/Bachler
1.47,87; 4. Huber/Ticci 1.43,94; 5. Tout/
Paul 1.48,11; 17. Geurts/Langeveld
1.49,08; 29. Minjon/Drost 1.49,97. WB-

stand: 1. Lochner 119 punten, 2. Hoppe
112, 3. Weder 95, 4. Lori 91, 17. Geurts
38, 20. Minjon 30.

sport

'Feyenoord leidt
stewards' op
[^ERDAM - Stadion en
0 "üng Feyenoord leiden en-
"e tientallen 'stewards' op, die
"j*e toekomst supporters by
wedstrijden gaan begeleiden.
J*er toeziend oog van de Rot-
jj^ttise politie worden kandi-

-11 op dit moment voor deze
( *** e functie klaargestoomd.

stewards worden geselec-rcl uit de honderdvijftig secu-i'öiensen, die nu al bij thuis-
jptrjjden van Feyenoord
1" zijn. De verwachting is dat
,°P zijn vroegst aan het einde, dit seizoen kunnen worden
rzet om de poütie te vervan-

Estland niet gearriveerd, handbalweek loopt in het honderd

Zege Oranje als troost
DOOR IVO OP DEN CAMP

HAARLEM - Het Nederlands
Handbal Verbond heeft dit
jaar een slechte hand gehad in
de keuze van het deelnemers-
veld bij de enige twee meer-
landentoernooien die ons land
rijk is. Improvisatie van de or-
ganisatie van de Haarlemse
Handbalweek was gisteren
noodzakelijk om de eerste
toernooidag niet helemaal in
de soep te laten lopen. Gevolg
was wel dat het Oranje van
Guus Cantelberg het niet te-
gen Estland, maar tegen Li-
touwen moest opnemen. Dat
weerhield Nederlands beste
handballers er niet van mid-
dels een gedegen partij hand-
bal de eerste twee punten te
pakken. Tegen het uit spelers
van Granitas Kaunas bestaan-
de Litouwen werd het 26-20.

Vorige maand moest in Schiedam,
bij het Hollandtoernooi voor da-
mesteams, het hele programma
overhoop worden gehaald omdat
Finland op het laatste moment af-
zag van deelname. Gisteren zat de
organisatie van de Haarlemse
Handbalweek met de handen in het
haar. Estland, dat tegen de mannen
van Guus Cantelberg zijn eerste of-
ficiële interland zou spelen, bleek
niet in het bezit van de vereiste pa-
pieren om naar Nederland af te rei-
zen.

# Lambert
Schuurs (rechts)
ziet zijn bal
gekeerd door de
doelman van
Litouwen.

MVV test Roemeen
MAASTRICHT - Vanaf vandaag
traint bij MW deRoemeen Vio-
rel Moldovan op proef mee. De
negentienjarige spits die nog bij
de Roemeense middenmoter
Gloria Bistrita -afgelopen week-
einde nog met 2-0 sterker dan
Universitatea Craiova- onder
contract staat, arriveerde gister-
middag in De Geusselt, waar hij
sprak met MW-trainer Sef Ver-
goossen en manager Ron Weij-
zen.

De 43-voudige jeugdinternatio-
nal logeert samen met zijn zaak-
waarnemer Marian Costa in ho-
tel Du Chêne in Maastricht.
MVV test de jonge aanvaller, die
ook op het middenveld uit de
voeten kan, vanavond al in het
duel om de beloftencompetitie
tussen de reserveteams van de
Maastrichtse club en FC Twente
(om 19.30 uur in Geusselt), om-
dat de club -volgens Vergoossen-
'geen^ kans voorbij mag laten
gaan.' „Gezien zijn staat van
dienst als jeugdinternational en
speler van het Olympisch team
is het een talent. Dan moet je
hem testen als je daarvoor in de
gelegenheid bent. Overigens zou
Moldovan, mits hij voldoet, pas
volgende competitie voor MVV
kunnen spelen, want dit seizoen
beschikken we met Agu en Bu-
can al over het reglementair toe-

gestane aantal buitenlanders,"
aldus de MVV-manager.
Weijzen vond het nog te vroeg
om in te gaan op de vraag wie

voor de eventuele komst van
Moldovan moet wijken. „Zowel
met Agu als Bucan moet vol-
gend seizoen onderhandeld wor-

den over een nieuweverbintenis.
Wat die onderhandelingen ople-
veren, kan ik nu nog niet zeggen.
" Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

sport kort

" TENNIS - Stefan Edberg wil
tijdens het tennistoernooi om de
Grand Slam Cup van 10 tot en
met 15 december in Münehen
zijn rentree maken. De Zweedse
nummer een van de wereldrang-
lijst heeft na zijn knieblessure de
trainingen hervat. Edberg meld-
de zich twee weken geleden af
voor de ATP-finale in Frankfurt.

" VOETBAL - De wedstrijd
Limburg-Brabant voor meisjes
onder 18 jaar in de voorronden
van het nationaal voetbalkam-
pioenschap eindigde in een 1-1
gelijkspel.

"VOETBAL - In het sportcom-
plex Maashaven te Roermond is
maandag 2 december om 19.30
uur de wedstrijd Limburg-Arn-
hem in de voorronden van het
NK voetbal jongens onder zes-
tienjaar. De meisjesteams onder
vijftien jaarvan beide afdelingen

ontmoeten elkaar op dinsdag 3
december op het terrein van VV
Helden.

" BRIDGE - Voor de finale van
het Harry de Klerk bridgetoer-
nooi ten bate van het Koningin
Wilhelminafonds plaatsten zich
in groep A: 1. Sodekamp en
Sterk met 60.92%, 2. Felder en
Eussen met 60.08V2, en in groep
B: 1. Adler en Van Nunspeet met
60.46% en 2. Speth en Werry met
58.13%. De finales zijn op zondag
5 april in de Drive Inn te Geleen.

" DAVISCUP - Voor de tweede
keer in zijn loopbaan zal Henri
Leconte een finale van het ten-
nistoernooi om de Daviscup te-
gen de VS spelen. Aanvoerder
Yannick Noah heeft Leconte, na
Guy Forget, aangewezen als
tweede man voor de enkelspe-
len. Leconte, afgelopen zomer
aan znn rug geopereerd, zoekt
zijn weg terug naar de top van de
tenniswereld.

AUTOSPORT
Harrogate. Rally van Groot-Brittannië,
eindstand: 1. Kankkunen/Piironen
(Lancia) 5.46.43, 2. Eriksson/Parmander
(Mitsubishi) 5.49.35, 3. Sainz/Moya
(Toyota) 5.52.43, 4. Salonen/Silander
(Mitsubishi) 5.55.34, 5. Vatanen/Berg-
lund (Subaru) 5.56.50, 6. Delecour/Gra-
taloup (Ford) 6.01.40. Eindklassement
wereldkampioenschap: 1. Kankkunen
150 punten, 2. Sainz 143, 3. Auriol (Lan-
cia) 101, 4. Biasion (Lancia) 69, 5. Eriks-
son 66, 6. Schwarz (Toyota) 55. Merken:

1.Lancia 137, 2. Toyota 128, 3. Mitsubis
hi62.

VOETBAL
China. WK vrouwen. Halve finales:
Noorwegen-Zweden 4-1, Verenigde Sta
ten-Duitsland 5-2.

DAMMEN
Tallinn. WK-tweekamp (20 partijen);
vierde partij: Tsjitsjov-Valneris 1-1.
Stand 5-3 voor Tsjitsjov.

TENNIS
Johannesburg. Mannen, 200.000 Gun-
narsson-S. Davis 6-4 6-4, Cash-Bale 6-2
6-3, Korda-Black 7-5 7-5, Jarryd-Neme-
cek 6-3 6-7 6-1, Connell-Michibata 6-4
6-4, Ferreira-Kaplan 7-6 6-0, Muller-Pate
6-3 6-4. Tweede ronde: Davis-Fitzgerald
6-3 6-3, Connell-Michibata 6-4 6-4, Wits-
ken-Curren 6-4 6-3.
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Sinter-
klaas-
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vindt u
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I
Kompleet

assortiment
De Sint vindt hier al

zn geschenken.

f
Komfortabel

winkelen!
Overdekt, verwarmd

en een opvallend
vriendelijke bediening.

3
Koopavonden.

gezellig
Van maandag 2 t/m

woensdag 4 december
tot 2 1 .00. uur.

Donderdag 5 december
tot 1 7.00 uur geopend.

Winkelcentrum
4LOON
U treft 't in 't Loon.

Limburgs dagblad
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Grote sneeuwzekerheid, mooie pistes maar geen uitgaansleven

Andorra belangrijkste
skicentrum Pyreneeën

DOOR RUUD DE WIT

**et- semi-onafhankelijke
Andorra, dat in het hartvan de Pyreneeën ligt in-
geklemd tussen Frank-
fjjk en Spanje, is vooral
gekend als een van de 50
belastingparadijzen die

wereld kent. Nu de
henzen binnen het Ver-
enigd Europa langzaam

zeker verdwijnen
daarmee het belas-

lr*gvrije karakter van
minder aantrek-

kelijk zal worden, pro-
beert de regering van het

zich te profi-
leren als een vakantiepa-
radijs. Niet zozeer in de
ï*°mer - wanneer de
jjpofdstad Andorra lavella alles weg heeft vaneen filerijk en stinkend
Wespennest - maar met
j^me in de winter. Het
geschikt immers over de
seste ski-gebieden in de
*rans-Spaanse Pyre-
neeën.
f^eehonderd en twee kilometer
*atl pistes over vijfverschillendei^üons, met eenkleine honderdJJ'ten en bijna 500 sneeuwkanon-en zijn waarschijnlijk te weinig

grote indruk te maken op
ervaren skiër, maar daar

J-aat tegenover dat deAndorrese
K*-pistes de afgelopen drie sei-nenen in december en januari
s^er meer dan voldoende

beschikten. En dat is
ifts wat van de meeste andere,
ster bekende ski-oorden in de

niet gezegdkan worden.

d an de vijf ski-gebieden dieAn-
-5°rra telt, is 'Arcalis' het klein-
es* Het telt twaalf liften met een
Qtale lengte van twintig kilome-
„,[" 'Arinsal' en 'Pal 'ontlopen
J^ar met elk vijftien liften en
t5sP. 28 en 35 kilometer aan pis-rs niet veel. Groter zijn 'Pas dea Casa-Grau Roig', dat op de
S?^s tussen Andorra en Frank-'J« ligt, en 'Soldeu-El Tarter'
e\!et resp. 27 en 22 liften en 58 en

kilometer aan pistes. Met uit-

zonderingvan Arcalis kan er ook
overal gelanglauft worden, ter-
wijl skikanonnen er voor zorgen
dat ook in tijden van geringe
sneeuwval op een aantal pistes
geskied kan worden.

Voor de meeste Andorrese pistes
geldt dat ze niet al te moeilijk
zijn en dus geschikt voor begin-
ners en wat meer geoefende
skiërs, die het rustig aan willen
doen. Maar wie van een lekkere,
niet al te makkelijke afdaling
houdt en bovendien nog watvan
het fraaie natuurschoon wil ge-
nieten, kan ook uitstekend te-recht in zowel 'Pal', 'Pas de la
Casa-Grau Roig' en in 'Soldeu-ElTarter'.

# Het skigebied Pal: vijftien liften en 35 kilometer piste

Uitdaging
'Arinsal' (1550-2600 meter) biedt,
ondanks de slogan 'Het makke-
lijke skiën' dat het hanteert, voor
de geoefende skiër de meesteuitdaging. Het ski-gebied ligt in-geklemd tussen twee bergrug-gen en dat maakt de pistes tame-lijk steil en dus moeilijk. 'Arca-lis' (1940-2600 meter) daarente-gen beschikt over pistes die bijuitstek geschikt voor beginnen-
de skiërs.

'Pal' (1780-2358 meter) bevindtzich grotendeels onder de boom "grens, wat het skiën over de nietal te zware pistes toch tot een er-varing maakt. 'Pas de la Casa-Grau Roig' (2100-2800 meter) en'Soldeu-El Tarter' (1710-2560 me-ter) bieden een afwisseling vangroene tot rode pistes, met alsbelangrijkste kenmerk dat zebreed zijn. Dat maakt het moge-lijk om op een ontspannen ma-nier de techniek bij te schaven

Zon
Afgezien van de vrije grotesneeuwzekerheid en de dank zijde grote hoogte goede kwaliteit

van de sneeuw, kan ook de zon
een reden zijn om de winter-
sportvakantie in Andorra door te
brengen. Het jaargemiddelde
van wolkenvrije dagen ligt op
300 en dat betekent, dat er vaak
in t-shirts en spijkerbroeken ges-
kied kan worden.

Voor het 'after-ski'-vermaak
hoeft men Andorra niet aan te
doen, terwijl men ook geen al te
hoge eisen moet stellen aan de
hotels of pensions. Vergeleken
bij de luxe wintersportplaatsen

in de Alpen is het in Andorra be-
helpen, hoewel de situatie de
afgelopen jaren sterk verbeterd
is. Slechts het hoofdstadje heeft
iets wat op uitgaansleven lijkt.
Bij slecht weer kan men terecht
in het sportcentrum Anyos, waar
gezwommen kan worden en
waar tennis-, schiet- en squash-
faciliteiten aanwezigzijn. Verder
zijn er wandeltochten te maken,
waarvoor bij het plaatselijke toe-
risme-bureau routes verkrijg-
baar zijn. Het is ook mogelijk per
bus een dagtocht te maken naar
de Costa Brava of naar Barcelo-
na (200 km.).
Andorra is goed per auto te be-
reiken. De afstand van Amster-
dam bedraagt 1372 km - groten-
deels over deFranse tol-routes af
te leggen -, maar daarvoor moet
minstens een dag worden uitge-
trokken. Per vliegtuig ligt als
eindbestemming Barcelona of
Gerona voor de hand, van waar-
uit Andorra per trein, taxi of per
autobus niet zo ver meer is. Ook
kan men vanuit Nederland de
trein nemen en uitstappen op de
Frans-Andorrese grens bij het
plaatsje L'Hospitalet. Vandaar
gaan er bussen naar de hoofd-
stad. Er zijn ook Nederlandse
reisorganisaties die busreizen en
volledige ski-trips naar Andorra
verzorgen.

Tenslotte, Andorra is niet duur-
der dan andere ski-bestemmin-
gen in Europa. Een ski-pas kost
in het komende hoogseizoen tus-
sen de 2400 en 3100 peseta's per
dag (tussen de 42 en 55 gulden)
en in het laagseizoen tussen de
1900 en 2700 peseta's. Voor een
abonnement van zeven dagen
dalen die prijzen tot de 200 en
300 gulden in het hoogseizoen.
Voor kinderen beneden de 10
jaar gelden lagere prijzen.

Er zijn een aantal vier-sterrenho-
tels, zowel in de hoofdstad zelf,
als in Les Escaldes-Engordany,
Sant Julia de Loira en in Soldeu.
De prijzen liggen tussen de 7000
en 11.000 peseta's (f 125,- en
f 200,- per nacht per persoon).
Daarnaast zijn er talrijke kleine-
re hotels met prijzen rond de
f 400,- per week per persoon, half
of vol pension. Er is ook een
camping, die het hele jaar open
is. Verder heeft de plaatselijke
VW voor elk van de vijf skige-
bieden een uitgebreide lijst met
appartementen beschikbaar.

Informatie: Oficina Informacio i
Turismo, Avda. Meritzell, tel.
27117; of:
Sindicat D'lniciativa de les Valls
D'Andorra, Rue Dr. Vilanova,
tel. 20214. - Ski Andorra, 64389.

Oudejaar op zee
Oudejaar op zee. Het is weer
eens wat anders. North Sea
Ferries organiseert ook dit jaar
weer een Oud en Nieuw Cruise
aan boord van de MS Norsun.
Op het programma staan optre-
dens van verschillende arties-
ten en er kan gegokt worden.
Om middernacht wordt er

champagne geschonken, waar-
na het feest nog een paar uur-
tjes doorgaat, 's Morgens tus-
sen 9 en 11 wordt er een 'En-
glishBreakfast' geserveerd.
De afvaart op 31 december om
17.00 uur vanuit Europoort,
waar het schip de volgende dag
om 11.00 uur weer terug is. De
kosten bedragen 245 gulden.
Informatie 01819 - 55279.

tijdje vrij

Nederlander geeft net zoveel geld uit
aan dagtochten als aan vakanties

e Nederlandse bevolking heeft
I de periode van september
jS90tot en met augustus van dit
(

ar bijna evenveel geld uitgege-
ier> aan dagtoerisme als aan va-

Dat blijkt uitgegevens
«Jft het Centraal Bureau voor de
L^titiek (CBS).
J1het onderzochte jaar maakten
i Nederlanders 870 miljoen

pjgtrips. Dat zijn er volgens heti °S gemiddeld vijfper persoon.
■'totaal werd er tijdens die uit-

11,6 miljard gulden uitge-
Jlven, bijna evenveel als tijdens
n reguliere vakanties.
jet merendeel van de dagtripjes
J*urt, zo blijkt uit de cijfers, tus-F n de twee en vier uur. Slechts. ° procent van de dagrecreatie
i as men langer danacht uur van

ls- De uitstapjes worden ge-
joktvoor sporten (33 procent),j*n avondje uit (19), 'gezellig'
'nkelen (15), bezoeken aan

.^parken of andere beziens-
waardigheden (9) en allerhande

(14).
'Jdens de uitstapjes werd het

süeeste geld uitgegeven aan con-
7,2 miljard gulden.

°or de reis werd 2,1 miljard be-
Ka"i, de entree en of deelname-(,osten bedroegen 2,3 miljard,

betekende dat een
tgave van ruim 13 gulden per.rSoon. Voor het vervoer maak-

-55 procent gebruik van de
«?-<>. Slechts 8 procent liet zich
'^openbaar vervoer brengen.

# Nederlanders
maken gemiddeld vijf
dagtrips per persoon
per jaar, bijvoorbeeld
naar een pretpark.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Eigen hotel
Efteling

De Efteling in Kaatsheuvel
heeft vanaf juni volgend jaar
een eigen hotel. Dat staat in
de zojuist verschenen vakan-
tiereisgids Noord Brabant
1992. In deze gids wordt een
overzicht gegevenvan deBra-
bantse mogelijkheden op het
gebied van bungalowv^kan-
ties, watersportarrangemen-
ten en bezoeken aan en over-
nachtingen in attractiepar-
ken.
De brochure kan worden af-
gehaald op zo goed als alle
reisbureaus in Nederland en
de grotere VW-kantoren. ■

Vliegreizen
erg in trek

De landen rond de Middellandse
Zee zijn deze winter zeer in trek
bij de vakantieganger. Het aantal
boekingen voor een vliegvakan-
tie is met maar liefst veertien
procent gestegen ten opzichte
van vorig jaar. Tot nu toe hebben
114.297 mensen deze winter een
vliegvakantie geboekt.
Dat meldt de Vereniging van
ANVR Reisorganisatoren. In
trek zijn vooral de Canarische
Eilanden (+25 procent) en Oost-
Europa (+36 procent). Maar ook
Portugal en de andere traditione-
le zon-bestemmingen mogen
zich in een toenemende belang-
stelling van de Nederlandse va-
kantieganger verheugen. De
vraag naar verre vakanties is
minder sterk toegenomen; plus
drie procent vergeleken met vo-
rig jaar.
Het aantal boekingen voor bus-
reizen is met acht procent geste-
gen, waarbij Frankrijk deze win-
ter de uitschieter is. Het aantal
autovakanties neemt met dertien
procent toe. De trein is ook in
trek als vakantievervoermiddel
en noteert een stijging van elf
procent.

Wandelen in
Engeland

Wie van ongerepte natuur en
(veel) wandelen houdt kan van
oudsher goed terecht in Groot-
Brittannië. English Wanderer,
een gespecialiseerde touropera-
tor op dat gebied, zoekt het voor
dewandelliefhebber het volgend
jaar vooral wat hogerop, tegen
de Schotse grens aan. De specia-
le brochure biedt tal van moge-
lijkheden Voor langere en korte
wandelvakantiesen is aan te vra-
gen bij English Wanderer, 6
George Street, Ferryhill, County
Durham, DL 17 ODT in Enge-
land.

korte toer

DONDERDAG 28 NOVEMBER:

HOENSBROEK: Concert door
deKring van Muziekvrienden in
Kasteel Hoensbroek. Limburgs
Saxofoon Trio, met werk van
Beethoven, Gershwin en ande-
ren. Aanvang 20.15 uur.

VRIJDAG 29 NOVEMBER:

MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steijns. Van 11.30-12.30 uur.
GRUBBENVORST: Nationale
kampioenschap biljarten grand
prix in zaal deZwaan. Ook op 30
november. Gehele dag geopend.
MAASTRICHT: Rederij Sti-
phout, Maaspromenade 27, ver-
zorgt om 20 uur een Moonlight-
cruise op de Maas met koud
buffet. Het Scheepsorkest musi-
ceert. Reserveren is noodzake-
lijk; 043-254151.

ZATERDAG 30 NOVEMBER:

MAASTRICHT: Antiek- en*
Vlooienmarkt in de Station-
straat, van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Bef-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.
VALKENBURG A/D GEUL: St.
Caecilia-viering in de Katacom-
ben, einde Plenkertstraat. Aan-
vang 18 uur. Na afloop mogelijk-
heid van deelname aan rondlei-
ding.
MAASTRICHT: Stapavond in
de binnenstad van Maastricht;
een aantal cafés en bars is tot 3
uur geopend.

ZONDAG 1DECEMBER:

LANAKEN (B): St.-Nicolaas-
Wandeltocht, start vanaf 8.15 uur
aan Sporthal St.-Servaas in La-
naken. Afstanden; 6, 12 en 20 ki-
lometer.
LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.
GANGELT (D): 'Nikolausmarkt',
opening om 11 uur. Om 19 uur
kleurrijk vuurwerk.
MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).-
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen
voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25
cent.
MAASTRICHT: Aan de Caber-
gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein start om 15 uur een rondlei-
ding in de zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel van
de oude vestingwerken van
Maastricht. Duur één uur.
HEYTHUYSEN: Vlooienmarkt
in zaal Marcel, geopend van
10-18 uur, toegang volwassenen
2 gulden en 50 cent, kinderen
gratis.
GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermo-
len. Aanvang 11 uur, duur onge-
veer 1 uur. ,
WOENSDAG 4 DECEMBER:

MAASTRICHT: Sport- en spe-
linstuif voor de jeugd in Sport-
hal Daalhof, Goudenweg 190.
Van 14-15.30 uur.

" Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de in
deze rubriek opgenomen evene-
menten zonder ons medeweten
afgelast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

VVV Drenthe verhuurt
volledig ingerichte
bungalowtenten

De VW Drenthe introduceerde
tijdens de Caravan en Camping
RAI '91 het arrangement 'Drent-
tent. Is het in ons land al enige
jaren mogelijk tenten te reserve-
ren die volledig ingericht op
campings in het buitenland zijn
geplaatst, de VVV Drenthe start
nu ook met deze succesvolle for-
mule. Men kan er voor de perio-
de tussen begin april tot en met
de herfstvakantie 1992 een week-
end-, midweek- of weekarrange-
ment boeken. De bungalowten-
ten, voorzien van verlichting tot
verwarming en van kurketrek-
ker tot koelkastje, worden ge-
plaatst op de campings Wester-
bergen bij Echten en de Valken-
hof bij Westerbork. De prijzen
variëren van 150 gulden voor een
weekeinde tot 560 gulden per
week in het hoogseizoen.

De heer A.H. Merts, directeur
van de VW Drenthe, verwacht
veel van dit initiatief, waarmee
zijn VW volgens hem in ons
land de primeur heeft. „Tent-
kampeerders hoeven nu niet
meer met aanhangertjes achter
de auto of een imperiaal er op
naar hun vakantieadres. Het eni-
ge dat zij nog moeten meenemen
is slaapzakken en linnengoed,
voor de rest wordt door ons ge-
zorgd."

De VW Drenthe begint met
twee campings en tien bunga-
lowtenten dus bescheiden.
„Maar slaat de formule aan, dan
kan het pakket snel genoeg wor-
den uitgebreid," zegt Merts. Uit
gesprekken met directies van an-
dere campings is hem al geble-
ken dat ook zij positief tegen-
over het initiatief staan. „Is de
vraag dus groter, dan kan daar
op korte termijn aan worden vol-
daan," zegt Merts.

De tenten worden gemaakt door
de firma Gerjak uit Harfsen. Dit

"bedrijf heeft al enige jaren erva-
ring met tenten die bestemd zijn
voor de buitenlandse verhuur.
„Aan die tenten worden hogere
eisen gesteld dan aan normale
bungalowtenten; de verwerkte
materialen zijn dan ook afge-
stemd op de langere gebruikspe-
rioden," zegt Gerjak. De slaapca-
bines zijn ook groter dan in
normale bungalowtenten, met
name omdat er geen luchtbed-
den maar echte bedden in wor-
den geplaatst.

Het Overijsselse bedrijf heeft
ook een opdracht van het Pony-
park Slagharen voor de levering
van deze speciale tenten. Men
wil de tenten daarvanaf het vol-
gend jaar gebruiken voor het
onderbrengen van groepen.
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Andere formule en nieuwe gezichten voor jongerenmagazine

Pauze TV heet voortaan Forza
Van onze rtv-redacrie

HILVERSUM - Het AVRO-pro-
gramma Pauze TV is niet meer.
Het gat dat door het wegvallen
van dit jongerenprogramma ont-
stond, wordt nu opgevuld door
Forza, een soort lifestyle-pro-
gramma voor dezelfde leeftijds-
groep als Pauze TV was. Jessica
Broekhuis en Humberto Tan
presenteren het nieuwe, dertig
minuten durende programma.
De 27-jarige Jessica maakte twee
jaar lang deel uit van het Pauze
TV-team, waarin zes jonge pre-
sentatoren reportages maakten
over diverse onderwerpen.

Tussen Pauze TV en Forza zit
een wezenlijk verschil. „Nu
wordt het programma gepresen-
teerd door een duo. Ook worden
in tegenstelling tot Pauze TV
studio-gesprekken opgenomen.
Eigenlijk gaat Forza inhoudelijk
dieper op de onderwerpen in,"
vertelt Jessica, terwijl ze een si-
garet opsteekt. „Maar het snelle
is gebleven. Dat maakt het voor
onze doelgroep, dertien- tot
twintigjarigen, ook leuker om te
kijken."

■ Het was de bedoeling dat het
nieuwe programma Pauze TV

■-jzou blijven heten. Jessica: „Maar
'"©p een gegeven moment dachten
.we: de formule van het program-
ma verandert, dus dan ook maar

hele nieuwe naam. In sep-
tember veranderde de naam in

! Forza. In het Italiaans heeft het
; woord meerdere betekenissen:
! vooruit, kom op en kracht."

„Mij is gevraagd of ik het pro-
gramma in die andere formule
samen met Humberto Tan wilde
presenteren. Nou ja, dat voorstel
heb ik natuurlijk aangenomen,"
legt Jessica uit. Maar waarom
juist een succesvol programma
veranderen? „Na twee jaar een
bepaalde formule te hebben ge-
had, is het tijdvoor verandering.

Je moet nooit te lang hetzelfde
doen," is haar mening.

Jessica heeft communicatiewe-
tenschappen gestudeerd in Am-
sterdam, waar ze nog steeds
woont. Ze liep stage bij AVRO's
Televizier. Sindsdien is ze niet
meer weggegaan bij die omroep.

" Jessica Broekhuis en Humberto Tan presenteren van-
avond om 18.30 uur Forza op Nederland 1.

Oók radio
Ze deedredactiewerk bij Overle-

ven in '89. En in de zomermaan-
den heeft ze een aantal keren
omgeroepen.

Forza wordt niet alleen op de te-
levisie uitgezonden ('s donder-
dags, om 18.30 uur op Nederland
1), maar ook op de radio. Jessica:
„Daar presenteer ik 's zaterdags
samen met Hans Kuyper het
programma. Omdat de uitzen-
ding drie uur duurt, is er een
grotere verscheidenheid aan on-
derwerpen. Natuurlijk worden

ook de zaken die al op de tv zijn
geweest nog eens behandeld.
Maar dan uitvoeriger en vaak
vanuit een andere invalshoek,"
aldus Jessica.

Volgens Jessica zijn informatie-
ve jongerenprogramma'sbelang-
rijk. „De jeugd moet ook geïnfor-
meerd worden over allerlei
zaken. Waarom wel informatieve
programma's voor volwassenen
en niet voor jongeren? Ik denk
dat tieners met méér zaken bezig

zijn dan alleen maar kleding en
muziek."

Om deze reden wordt gestreefd
naar een grote verscheidenheid
aan onderwerpen. „We houden
de variatie erin. We wisselen ook
telkens de aard ervan. Een se-
rieus studiogesprek wordt ge-
volgd door een luchtige, maar
daardoor niet minder interessan-
te reportage," verklaart Jessica.
„Forza heeft nu meer het karak-
ter van een lifestyle-magazine."

Politici
Toch vindt Van Doorn dat de
Nederlandse omroepwereld uit-
groeit tot een nog grotere 'klere-
bende' zolang de politici blijven
tobben over de vraag hoe ze het
anders moeten inrichten. „Als er
niet ingegrepen wordt, verwacht
ik dat de omroepen nog hooguit
drie jaar hebben te gaan. Dan is
het afgelopen." Van Doorn trekt
daarbij een vergelijking met de
sport. „Vroeger kon die nog zon-
der shirtreclame, met alleen een
paar borden langs het veld. Die
tijden zijn voorbij. Datzelfde is
het geval bij de omroepen. Die
hebben al lang ingezien dat ze

zonder 'shirtreclame' en 'hulp
van buitenaf niet verder kun-
nen." Van Doorn vindt het on-
verantwoord nog meer geld uit
de potten van de overheid en de
omroepbijdragen te vragen. „Dat
kun je niet maken. Zeker niet te-
genover al die luisteraars en kij-
kers die nooit om zon maf om-
roepbestel hebben gevraagd."

" Jan van Doorn: ,JDat we
een behoorlijk potje hebbenkomt doordat we ons om-
roepblad in eigen beheer
maken."

show

Stimuleringsfonds Omroepprodukties stopt met subsidies concerten

VARA-Matinee onder druk
DOOR ROB VAN

DER HILST

UTRECHT - Het Stimule-
ringsfonds Nederlandse
Culturele Omroepproduk-
ties, in 1988 ingesteld door
(voormalige) WVC-minister
Brinkman, wil stoppen met
subsidies voor steeds terug-
kerende muziekseries op de
radio. Vanaf het seizoen
?92-'93 zouden tot nu toe
Jhin of meer vaste subsidie-
Bedragen aan VARA, KRO
«n NOS elk jaar met 20 pro-
cent worden gekort.

De VARA, organisator van een
van de opvallendste concertse-
ries van ons land, de 'Matinee op
de vrije zaterdag', zou het 'snij-
dende effect' van deze maatregel
zeker gaan merken. Het fonds
keerde de VARA de afgelopen
jarenforse subsidies uit: voor de
integrale concertuitvoering van
Wagners operavierluik 'Der Ring
des Nibelungen' en in 1989 voor
de complete jubileumserie van
de toen dertigjarige Matinee. Het.fonds heeft de VARA meege-
deeld, dat wanneer voor het sei-
zoen '92-93 weer een subsidie-
,aanvraag wordt ingediend die
tjua belang, omvang en kosten
gelijk is aan het huidigeMatinee-
seizoen, dan 20 procent op het
aangevraagde subsidiebedrag
wordt gekort. In de loop van vier
daaropvolgende jaren zal elk jaar
weer 20 procent worden gekort.

Over deze koers is bij Hilver-
jßumse omroepen de nodige on-
rust ontstaan. Het gevolg van de
kortingen zou zijn dat VARA's
'Matinee op de vrije Zaterdag',
die in het huidige kunstseizoen
met 1,2 miljoen door het stimule-
ringsfonds wordt gesubsideerd,
zijn omvang behoorlijk zou moe-

ten inkrimpen. Zoals ook de
KRO-serie 'Bijzondere Concer-
ten' in het muziekcentrum Vre-
denburg in Utrecht en zelfs het
co-producentschap van de NOS
bij Holland Festival-produkties
behoorlijk op de tocht zouden
komen te staan.
De VARA is, volgens hoofd afde-
ling klassieke muziek Jan Zek-
veld, de belangrijkste gebruiker

van het zogeheten Muziekcen-
trum van de Omroep in Hilver-
sum. Door de actie van het fonds
wordt op indirecte wijze de posi-
tie van de omroeporkesten (Ra-
dio Filharmonisch Orkest, Radio
Symfonisch Orkest, Radio Ka-
merorkest en het Groot Omroep-
koor) in het geding gebracht.
Het Stimuleringsfonds is bc->
doeld, zo blijkt uit een recente

brief van het fonds aan de Hil-
versumse omroepen, 'om bijzon-
dere omroepprodukties met een
hoogwaardig artistiek gehalte
van de grond te laten komen. Uit
de parlementaire stukken die
voorafgingen aan de oprichting
van het fonds valt af te leiden dat
het de bedoeling is geweest dat
het fonds steeds aan ad hoc pro-
jecten, die niet voorkomen in het

'gewone' programma-aanbod
steun zou verlenen. Van meet af
aan heeft het bestuur van het
fonds zich op het standpunt ge-
steld dat dit betekent dat het
fonds niet structureel subsidie
behoort te verstrekken aan
steeds terugkerende series die
niet meer als bijzonder kunnen
worden gekwalificeerd.

De directeur van het fonds, me-
vrouw mr A.M. Gerritsma meent
dat het niet op de weg van het
fonds ligt om concertseries als
de VARA-Matinee structureel in
stand te houden: „Als omroepen
opnamen zouden maken van, ik
noem maar willekeurige voor-
beelden, het Nederlands Kamer-
koor of van de regionale orkes-
ten, zou een andere situatie gaan
ontstaan. Maar dan nog kunnen
wij geen structurele subsidies
verlenen. De omroepen krijgen
800 miljoen gulden per jaar om
al hun activiteiten te financieren.

De rol van het fonds is een aan-
vullende, een stimulerende. Niet
een structureel dragende. Maar
ditbesef is in Hilversum niet erg
groot.Per jaarkrijgt het fonds 28
miljoen te verdelen, daarvan
gaat 10 procent naar de radio.

Voor dat geld moet ruimte blij-
ven voor andere, nieuwe initia-
tieven. We mogen die 2,8 miljoen
niet laten opgaan aan vaste sub-
sidies."

Jan Zekveld wil niet veel over de
hele zaak loslaten. De program-
mering van de Matinee voor het
seizoen 1992/93 is al bijna rond.
„We moeten natuurlijk wel door-
gaan, ongeacht welke koers het
fonds vaart. Anders zou achteraf
de schade wel eens veel groter
kunnen blijken te zijn. Tussen
het bestuur van de VARA, WVC
en de voorzitter van het fonds is
overleg gaande. Ik moet gewoon
afwachten wat er gaat gebeu-
ren."

" Tijdens de VARA Matinee van aanstaande zondag dirigeert Edo de Waart (links) op-
nieuw het Radio Philharmonisch Orkest. (Nederland 2 - 12.45 uur).

AVRO brengt
bijzonder
tv-concert

HEERLEN - De AVRO zendt
zaterdagavond om 23.30 uur op
Nederland 1 gedeelten uit van
een bijzonder tv-concert. Acteur
Willem Nijholt presenteert o.»
de wereldberoemde opera-ster
Roberto Alexander, de Rijkspoli*
tiekapel en het grote mannen-
koor The New Vork City Gay
Men's Chorus. Op programma
staat muziek van zowel Verdi als
Abba. Het concert wordt gege*
ven ten bate van het Aids Fonds.

Muzikantenparade in
Geleense Hanenhof

GELEEN - Een keur van Limburgse artiesten komt aanstaande z?
terdagavond in actie tijdens een 'Muzikantenparade', die voor d
eerste maal in de Geleense Hanenhof wordt gehouden.

Van de partij zullen zijn: Grensland Express met Oberkramer mv
ziek, het zingende echtpaar Peggy & Richard, trompettist Ma1,
Haan, 'tangokoning' Bruno Majcherek, zanger Tobias Berger, h
Venlose duo Peter-Jan & Hannelore en de twintig leden tellende’pel Breultaler Musikanten. Bij welslagen zal dit door Wim van de
Munckhof en Ton Balendonck georganiseerdemuzikale festival cc"
in de drie maanden worden gehouden.

" Het Venlose duo Peter-Jan & Hannelore

Veronica: zeventig miljoen
in kas voor als het misgaat
DOOR WIM KAAG

HILVERSUM - In een mo-
dern kantoor op de tweede
verdieping van het Veroni-
cagebouw in Hilversum
komen twee vertegenwoor-
digers van het Israëlisch
Verkeersbureau ogen en
oren te kort. Daar zorgt pro-
grammaleider Jan van
Doorn (43) voor als hij met
enkele krachtige Engelse
volzinnen en aan de hand
van door hem op afstand
bediende videobeelden uit-
legt wat er (financieel) van
hen wordt verwacht om een
vier man sterke tv-ploeg
naar hun land te halen voor
hooguit vijf minuten beeld
in 'Go Veronica Travel.

Het gesprek weerspiegelt exact
wat Jan van Doorn, sinds zijn
vaste aanstelling vorig jaar bij
Veronica, als zijn opdracht ziet:
programma's organiseren en la-
ten maken. Met steun van spon-
sors, zonder echter in conflict te
komen met de reclameregels.
Dat zoeken naar sponsorgeld
lijkt hem op het lijf geschreven.
Maar met welke handigheidjes
Jan van Doorn, afkomstig uit
Alkmaar, vanuit zijn 'managers-
stoel' de geldstromen voor de
produkties binnen weet te halen,
moet je hem niet vragen. „Het
gaat elke keer anders. Ik wil
vooral voorkomen dat iedere re-
gisseur of programmaleider,
zoals vroeger, zelf met bedrijven
gaat bellen om wat te regelen."

Jan van Doorn zelf weet bij het
binnenhalen van sponsors han-

dig gebruik te maken van de
nieuwe Europese richtlijnen op
het gebied van reclame. „Het
komt er op neer dat je bij het
maken van een programma met
hulp van buitenafeen bedrijf vijf
seconden mag noemen. Ga je
over de schreef, dan heb je vijftig
mille boete per overtreding aan
jebroek. Maar ja, met die vijf se-
conden heb je toch de mogelijk-
heid om wat tegen die enorme
concurrentievan RTL4te doen."
Bij het maken van programma's
met vijf secondenreclame is Van
Doorn bereid sigaretten-en alco-
holmerken buiten beeld te hou-
den. „In dat verzoek van het
Commissariaat voor de Media
willen we ons best schikken.
Aan de andere kant houd je je-
zelf voor de gek. Kijk maar eens
naar uitzendingen van motor- en
autoraces. Van voor tot achter
zie je reclame op motoren en ra-
cewagens. Als ze die zouden ver-
bieden, dan trekt meneer Eccles-
tone als grote organisator zich
onmiddellijk terug. Dat betekent
dat er in Europa nooit meer een
Grand Prix of TT wordt verre-
den."

Rijk
Maar Veronica is toch niet onbe-

middeld? De omroep heeft v°
gens een recent accountantsojj
derzoek toch zon slordige zevej1

tig miljoen in kas? Van Doo>
draait er niet om heen. „In^j,
daad, je kunt stellen dat we te
opzichte van de anderen r'J
zijn. Maar dat geld hebben
nodig om het personeel veilij? l

stellen als er in omroepland *e egeks mocht gebeuren. Dat
een behoorlijk potje hebt>e
komt doordat we ons omroep
blad in eigen beheer maken. Wa
denk je: met 1,2 miljoen leden e
een gigantische advertentieof1!'
zet tikt dat wekelijks behoorW
aan."

Dat 'de zeventig miljoen van y
ronica' snel nodig zullen zJJ£
staat voor Van Doorn vast als »
politiek haar best blijft doen <V
omroepen om zeep te helpe^l
„Er is niemand die opstaat f
zegt: nou is het afgelopen, <*»' I
gaan we doen. Nee, ze stoppf thun oren dicht als ze horen d.a,
het Nederlands Omroep Bed"
alleen al bij de afdeling audi°.
visuele programma's dit jaarcc
verlies van 38 miljoen verwad1*Geen wonder. De publieke o&'
roepen hebben mensen in dief*
met een maandsalaris voor hooê
uit twee of drie uurtjes radlij
Wat voor verkwisting van ée
en creativiteit is dat niet."

De vraag is hoe Jan van Door
de tweehonderd personeelslede
met wie hij te maken heeft, toe
blijft motiveren. „Ach, je rn° eeerlijk blijven, gewoon tegen z

fdurven te zeggen hoe je erov*
denkt. Maar als ik merk dat «
werkvloer mij niet meer acce\,
teert, dan is er altijd nog R.°
Out die als grondleggerVeronicg
verder zal dragen. Hij zeult oflZ
omroep dag en nacht met zie
mee. Hij heeft hem opgezet e
zal het karwei afmaken."
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(ADVERTENTIE)

/j^^^^^^^ffiÏÏfflTft/TYfryr^ De tijden dat een fax alleen op een
/ Jak B^—-^ kantoor stond zijn voorbij. Voor zowel
/ J^^S_5 Kïlll& jf Pr'v^' a's za^e!ük gebruik introduceert

/ j<«i|||iÉfe£y"»__J.^^^-3 IjF ijl Dixons de Qristal personal fax.

/ / JBBlïl^ «Hf oor e automatische fax/telefoon-
/ / .x— ""^^^^^^^ Jl| ï| schakelaar, is maar één telefoonhjn-
LlV m_ ®l>Q,_r^ Jïir' -c:- /^ Jij ' en toestel nodig. De Qristal fax onder-
l

~ 1 / J|| ||| scheidt zich door een bijzondere vorm-
i^^^PHBH Wm^^^^^^ I |j| geving en is eenvoudig te bedienen
| «T|T»p^L ’ Jj| terwijl u er nog mee kunt kopiëren ook.

L_ k_ *__^^^^_BbS3||||§1 [-0 Extra opties: picture mode (16 grijs-
jW aW m^ iSS*""^ tinten) en automatisch 5 pagina's

-^^^B m0m\£**mi^$:. jf invoer. Leverbaar in zwart en wit.

V^^r5W5ff!?1 'e tomt °8en
lc3nE^ii en oren tekort.
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SINTERKLAAS KOMT DIT JAAR
MET 4000 PIETERMANNEN.

Sinterklaas bij Citroen wil zeg- bij de Citroen dealer en overtuig uzelf. En die voorraad is niet on- iclU-yl
gen dat er fantastisch wordt Jmffi m De rode stippen op de voorruit beperkt... Dus als uw hart
uitgepakt. m^ van de vernieuwde Citroen AX, nü vol verwachting begint te

Nu zult u denken: dat is niks de Citroen BK, de onlangs gelanceerde kloppen, kom dan snel naar de
nieuws, want dat hoort nu eenmaal Citroen ZX en de Citroen KM vermelden Citroen dealer,

bij de goedheiligman. Maar wat dacht u het ongekende voordeel. MÊ^m. W^**
dan van een surprise die kan oplopen Dit voordeel geldt uit'^Él^J U^
tot f 4.000,* op de aanschaf van uw sluitend voor auto's die uit WË /*iTn/\Pk
nieuwe Citroen?Kom dan maar 'nskijken voorraad leverbaar zijn. wl I RwfclM

NU BIJ CITROEN: T0TF4.000,-* VOORDEEL.
*Kentekenregistratie uiterlijk 31.1.92. De aktie geldt voor bestellingen van 20.11.91 tot 1.1.92.De uitvoorraad leverbare auto's worden ook in januari 1992gegarandeerd afgeleverd tegen deovereengekomen prijs. 6jaar carrosserie garantie. Citroenprefereert Total.

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

Autobedrijf Nizet BV, Industriestraat 14, Sittard. Autobedrijfchiaradia (service-agent), Irichterweg 122, Brunssum. i

REMBRANDT,
de meester en zijn werkplaats
Unieke tentoonstelling van etsen,
tekeningen en schilderijen van Rembrandt
van Rijn en zijn leerlingen, waaronder
schilderijen die lang niet inNederland te
zien waren.
SPECIALE VRIENDENPRÏJS ’ 45,00
Busreis inclusief entreebewijs

zondag 29-12-'9l
é**^

zondag 26-1-92 Jgj

RIJKSMUSEUM C;**r

AMSTERDAM '^^HBIJ
Ukunt op dezondag van uwkeuze tussen 13.00 en
14.00 uur naar binnen en voor onbepaaldetijd de
tentoonstellingbezoeken.

Boeken: op vertoonvan uw vriendenpas bij alle
LD-kantoren, de VW Vaals en deVW Simpelveld. U
krijgt daar ook alle informatie over de opstapplaatsen
en de opstaptijden.

Vrienden van het^n
-.

Wilt u lid worden van de vereniging .Vriendenvan het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis. ;■

I
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BENT U ER OOK XO ÉÉN
DIE 'N BIJDRAGE

AAN 'T MILIEU LEVERT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.

Pubhkatie aangeboden door dit blad m samenwerking mei de Stichting Ideële Reclame ijlltt

POEIETSIfVERKEERS-ÜWAAI...

ü deuren en keuken
(. en nieuw aanschaft,
f*«L eerst ons Het
„^alternatief: uit
Voft

,<" „nieuw", staat
fy

r de beste kwaliteit,
voo Pr''s en ,oPservlce
in.' radiatorkasten env^eubels.

J!j^issssiSirsf"ni

8Ael bv-
"eg 4, Bunde nns

1^47833 ttJj

I „,„*>"<>«-'%„ 3S-*::>.,-5-< Bovendien NU
***$$$&- !«r -' 'ï& met GRATIS*
-■""■ -1"9 '"-"■"'■ ari *" ■ V: fleren poef. p^-**^"-»

Sass'^^Lmmltmwjlïm "" ZIT WERELD KERKRADE U

mf^^WM^mlmm^^^ mmmmPP^wT^\ VJmmmt^^^^^a\ rneef stij'er>' -fÜÜt Si Sr *zeer 9oede service heeft en

VLmmw^ m^^LT^mßjmmmmW^^^^tK^ t>,e "in diverS6 iedere° ■ Jl W " n uitgebreide kollektie toont

■ï3il^^S'^^^DELD^ER
korTlt)-nöt'ie oo^^ra' 1 HBéS ■ ZIT WERELD Kerkrade is in staat

70 l^'psdeze J°van ge^ ■^^"^■^^^^ door haar uitgekiende inkoop en

baokstellere l e° rU'^ die sPeCSen °ü e6° LgÉ die zijn weerga niet kent.

Wm> K^' V°
enPr 0 zitroeüD Mooie klassieke 3-1-1 zitkombinatie. S»V ZIT WERELD garandeert met

AmVi jj^ -eCie Heerlijk zitkomfort, uitgevoerd in 1 e kwaliteit È Wf^Wmwfl haar prijsgarantie-formule dat

r-~""""\ UM^^^\X^\ Ü'tS f
rundieder antiek. In vele kleuren leverbaar. u alt|Jd koopt voor

* Normaal fl 5750.- VjJ^^ de allervoordeligste prijs.

ylVi-^jSRf \^^ éÊÊÊËLWÊ Kk JL... m ■

Efl/iPWfcKMWJvW^i*'^^^^ HS I WW^^^kw^^^ l_ _i^ |,|,~, ,-«— l„, ,^rl^s^~.^,K "Bij aankoop van elk leren bankstel gedurende deze maand
IHÜrWBEKl^^^^ PP«^ I Jp^^^^ IR Veie KieUren leVerDaar. ook is het mogelijk in plaats van de gratispoef de helft
têWWK^ijt^^^^l gpiP1*"* Am^^^ ~ -—~- van de winkelwaarde (van de poef)

lïfil***^^ I |Pr' Heerlijk zitkomfort door interieurvering. Normaal fl 5295.- aiskomngopuw aankoopbedrag telgen.
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t Sb rf*■*"*"► SHjk M mtm^m. 41^ )jv% v^jk V^ Mk 4m±mw W um\

fWsffiï^Mf&msÈiÊiïfÈMèi *^ w^ M "^ ■*» B ■ "4pF ■ ■ a

Kt' motief, dat mag u zelf bepalen.

■ ■■■■ ?.'"fr. . .

%È& 'y' ■BBaBBB^^PPÏIffInHi na^aaaaS a^RL *aff&'MBsl. -M&mk, ' <$■ mmmmmmmWzmmmm&jvM mwT**ifL lÊmww

mW^ÊmsWL^^^MmwSÊÊm^mmm\m\ W^SSi

r—v/l n qirnr\

\§msë
| -v£/ r-~-~*~~--

aan de Brugman J| ("Wi!'^w''m*^SÈf« pf ■/ T'pA*^^ F = r ~;-~"~ Ishowroom trekt .-."A..^Ws Jftulf 4 m**>*Èmm J'Pr" it"/ t**^» L /

waardecheque, Jjj . pL-Jtj Jflp V-s*WiL'j /

tw.v. minimaal j —« c^«Ps~;%;;;:~^^É Kornp/ete
F 2.500,- recht - - ~-r^JfH —4 rH4* bat"<amer
geeft op gratis lS^~si I °Ps'echts

badkamerartiKelen. . -^^S^rlaaMaafaTißPl^ ËÉ^ÉIL 5,3"i2

<;hnwrnnm Pn "" T "^"t—' -^srrrr^ &J 1D.lddiitxxl «jacks Üm7december 1991--bl lUWIUUI IICI I ~.«- pF,"JS"*r^ JL ~~" - <m^r J^'*L *J«»!.«enslkuiil.j,p»sniK»liteler,
pirr"\frtPPr- \/"*in Hft i~."~-**~~g*"' v%0%t0&& '■'""'"" *l^li£*-^. |>$^."<S!Sc. de hein van de waarde van u* getrokken[Jl '-MILCCT VOI IUIL 'f ;; : | ,-^*N. VrlÜ'. cheque als extra korting op uw aankoop
tiiHpliiki'A **t**tnhw-tH ~ ''— ?*>--4XgO-l i ontvangen Waardecheques zijn metUJUCIIjIVC; 001 IUVJU. [ < ___—. 'ZÏP&Ï'.:.".>.... ,„:..--^SJ E I I geldig b>| aankoop van showroommodellen

LUXE WHIRLPOOL BADKAMER LE MUST
Zeer luxe komplete badkamer, afm. 200 x 265 cm. Uitgevoerd m wit met tweepersoons whiripoolbad met 6 jets,
wandcloset met zitting en mbouwreservoir, modem meubel, 105 cm breed met wastafel. Deze badkamermaken wij
kompleet met de mooistekranen die ooit zijn gemaakt, nl. de sene Le Must van Grohe. Uitgevoerd in -chroom met
23 karaat goud. Normale prijs 9.804,- AKTIEPRIJS (wit) BBV m^ gm± ■■
Tegen meerpnjs in diverse kleuren leverbaar. È ▼*» \M "^ mm
Aanbiedingspnjs dezelfde badkamer, met ligbad doch zonder whirlpool 6.295.-. m" m M mm^ %

l^^S^'.tjl I ï ryr - I

VOORRAAD f igrff-'' "A m^Jf^'
LEVERBAAR l#y Ix^XW^^^

BADKAMERMEUBEL CANNES BADKAMERMEUBEL CASABLANCA
Schitterend afgewerkt meubel, 130 cm breed. Functioneel wit meubel, 160 cm breed. Uitgevoerd in
Uitgevoerd in wit met postform afgeronde deuren en exclusief design met chroommetalen lijsten en messing
wastafelblad. Kompleet met 2 witte wastafels en 2 grepen. Kompleet met luxe witte wastafel en Grohe Le
Grohe kranen. t\t\Wu Mustkraan. m ■■#%,*■

Normale pnjs 3.656,- J QQt Normalepnjs 5.475,- A mZQ UZ
AKTIEPRIJS AmmMM mW J AKTIEPRIJS ""m9M mWm, *#^r—, s^ __ .
\?ytJr% WM Séf) PLUSPUNTEN:
W^f^mi ■^±^X**&L. + De grootje badka-

„pTY) 8 merkollektie(*y^_<«\ / van Europa
Indien u binnen. t.4 /?/ \( t V —. . . -„-. - .^ * Gratis ontwerp en

dagen naaankoop van ff .JtJl B vinll lÉiil / t Ê f advies
uwbadkamer, dezelfde It 'm^mmmi^mmp^i JUmUWm + A"c grote merken
badkamer elders voor- / ll] , I^TTriTßl__ sanitair leverbaar

deliger aantreft, dan L 11 1 * -fTYI ffW* fffK^X?*^? * Levering volgens de
betaalt Brugman u het JLRI —«■■* riJirfrf iimT i/i tmJmSLJS r consurnentenvoor-

prijsverschil terug waarden.

Het verschil zit 'm écht niet alléén in de prijs!
ALKMAAR. Noorderkade I, 072-153226. BEVERWIJK, Parallelweg 95 (Meubelboulevard), 02510-24299. CAPELLE A/D IJSSEL, Hoofdweg 46. 010-
-4585446 GRONINGEN, Peizerweg 82 (Meubelboulevard), 050-258638. HEERLEN, In de Cramer 166 (Woonboulevard). 045-754248. HOOFDDORP,
Kruisweg 785, 020-6533482. LEEUWARDEN, Franklmstraat 48 (Winkelplem De Centrale). 058-160330. UTRECHT, Hollantlaan 14 (Meubelboulevard
Kanaleneiland), 030-883038. TEVENS KEUKEN SHOWROOM.Openingstijden: dinsdag t/mzaterdag + de koopavond. Groningen en Heerlen ook op maandagmiddag geopend.

K^Êt^Ê *1 "1 *I - Bestel GRATIS.
tSÈM^Mmmmw» mm .**■*«■ «■ I .^m .«*■* «jwaat. mmmm*. ,***jk .a*B». aamaa. onze nieuwe keu .illw keukenüFoom

wordt bif Hom (SRI
Cl aallailaH IMJ% ' *' **-*■*-" -*l *i ♦* -"! "! ** "1 I MmÈÉmliMmkmm* '■■ «■" £werkelijkheidH|| a{

_^--~""""""'^ mnHorna Onze keukensupers bieden een er
fl -r*^^^S',?^r----—"~~~*~~-^-~-~-.,: ÏMUUCINc keus aan dekende merken inbou^'ji
fl ""-"^■~!Sit!TO^ 'hinhf-orh' apparatuur voor de-allerlaagste Pr".
il "lip1 J f— 3*"»>"»!"w««"3 iiiyiiLCLxii .

-"
|:^2^^ste-^j _t^J rmWOSSz-- hoekkeuken (*,ndes,r -nbouw di

iW^t-5 Bs-^****s^] kompleet met alle apparatuur afzuigkap llb^e.1 , Ë^J^lf ~J llllNl^ zeer komplete keuken met extra rooT^ui wZÉÊÏÊfjZ'" 1"","„., j!"'/ hoge hangkasten en speelse over- vfrmogeneen\ngTbo!iwae'B^^^;I -fefeja^,,^^ !^^^^^^^ kapping van de hangkasten. verlichting, vruweigeruis- jê f\Q\I i^3r--+Ty^=^i^3. fl sf&~ inklusief 160 liter ZANUSSI koelkast, loze werki"* 1MöHW^^ffl^ W*% PELCRIM edelstalen schouw, PELGRIM normaal44s^ nu: I
1 '^mii4ï^:^ïf" tt ItÉ^^^tZÏ gaskookplaat, pelgrim fornuis, gas- ItT.^jalET,

(0(%-\^^r:hJ^M O werkblad, spoelbak, licht-en £t*a inbouw Zj»S fPSfl^i^^.^^^^^^^g^^^^^.^ kroonlijsten. Afm: 280x160 cm. kookplaat ÉSÜ^HSs^
Il , , ...._, «/-/"-as^^ voorzien van energiezuinige

Il ""* "" 1 "^^... -~J-tg^ r̂--*-a^ £-^^_ -ir Dranders en tweedelige /^/*^G

' P^^^ Epf *SS -WïtfZÜ- normaal WST- nu:

DÖ i[-JUl^^^^%' é*^ !■" é**\ a^ elektrische CEE^I
---""""-"^ [~ f Jri inbouwoven

"^Lï !",!rswr*" „^* \\ 1 'S Ti-S? M^^m W^^m "" Geheel kompleet met i --^\J !'',^ R\ifeJ,*e,*5,C113-^^ t. J L. J - grill, draaispit, thermos- KJLÜ V:ffl
\ „^r——*~—"~^*

■■ : ilklllllfe^ '""SadSS'^ '.» " taat en ovenverlicnting. .' f' 'komplete keuken in fraaie eiken keuken fraaie I CQalinnenstructuur in landhuisstijl eigentijdse hoekkeuken normaal«26? nu: D*/t/
kompleet met alle apparatuur kompleet met alle apparatuur kompleet met alle apparatuur —-i

rfM, «1W; paaL. i,A ~, ;i "i M^i 230 literJ f - ■. CSBr^E^ffWW ! i T^f^T**''^ »»« inbouw dubbel- j— >

h ■IfiL^^faLJl C r*""^ fe^ÉstA, 1 "eurs koelkast V^ztk
} ï'^^S^^-^SC^^;. i: jl '; g?^r^^^if^:^|-> Ws '« h^*,!®f?^^^^^T^Sf"'"" koelruimte met PCïJ:

.'.-U' "$ i^jJp^^^Si^i^^aS^S! J» fT( :¥ .volautomatische -ë|l§S|P

UIT VOORRAAD É i^^^^^,'te^ê| UIT VOORRAAD | ! fel <000^~~^" V -*'^^vrsrK!söi*sa^ravSs^di. LEVERBAAR! F '' A;-^--s^^\~>-^T---*>*f-?;*^^»~ LEVERBAAR! ; *sfü.": \-"'"', .V-*' , ■ ■ *"* .».. OIJyS~**-:-U- . r .,,.,k -' —i":-'-—^ - normaal 4598-.-nu: Hz7Ö'Uitgevoerd in linnenstructuur met Geheel kompleet met bijpassend waarbij de deuren zijn voorzien van hout- ** sbijpassende houtkleurige grepen en werkblad, spoelbak, zanussi inbouw- kleurige biezen. Praktisch afgewerkt met f ■—zijwanden. Geheel kompleet met ZANUSSI kookplaat, zanussi afzuigkap en 160 houtkleurige grepen en zijwanden Geheel HOfll bjfidt IJ fIIPPF'inbouwkookplaat, ZANUSSI afzuigkap, 160 liter inbouw koelkast. kompleet met inbouwapparatuur zoals een »'*"i w iiiwi.
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.30 After school special. Thema-
tisch jongenprogramma. Vandaag:
Eén vurige wens.

16.15 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.00 Van kruk tot crack. Schaats-
cursus. Afl.3.

17.35 Starstreet. Animatieserie. Afl.:
De rappende Batmen (2).

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: De
robot. (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.20 8.0.0.5. Jongerenmagazine

met Bart de Graaft.
18.50 "* Top 40. Popmuziek.
19.20 De heilige koe. Automagazine.
19.50 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Schoolliefde. Harry is
blij als hij een brief krijgt van zijn ou-
de schoolliefde Jean Ballard. Destijds
gooide Eric Lancaster roet in het
eten, maar nu zal het anders gaan?

20.15 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Cold turkey. Anderson moet
een inval doen om de verslaafde Per-
cell te redden. Brewster zet zijn car-
rière op het spel als hij een boekje
open doet over de Phu An slachting.

21.05 Nieuwslijn. Actualiteitenmaga-
zine. Presentatie: Hans Emans en
Elsemieke Havenga.

21.30 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-
medyserie. Afl.9: Natte dromen. Dirk-
je is woedend als ze ontdekt dat Frits
in haar dagboek heeft gesnuffeld. Ze
eist openbare genoegdoening.

22.00 Artsen zonder Grenzen. Serie
over het werk van Artsen zonder
Grenzen. Afl.2: Ria Lubbers in Nica-
ragua.

22.50 (""+TT) Take off. Nederland-
se serie. Afl.9. Mark zoekt Merks op
in de gevangenis en de man van An-
ke komt naar het vliegveld.

23.20 Stop de persen. Media pro-
gramma. Presentatie: Torn Egbers.

23.50 Twilight zone. Serie mysterieu-
ze verhalen. Afl.: Koperen bruiloft.
Een stel van midden dertig verlangd
zo sterk terug naar de begintijd van
hun liefde, dat er twee nieuwe versies
van henzelf ontstaan.

00.20-00.25 "" Journaal.

Duitsland 1
J-00 Heute.

Der Denver-Clan. Serie. Afl.:
kornpromittierende Fotos.JB-45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 15.»-00 Heute.
°03 Gott und die Welt: Das frie-.^nsstiftende Amt? (herh.).
«40 ZDF-info Arbeit und Beruf.J 00 Heute.
1.03 Verkehrsgericht: Unfall aus Ei-'ersucht. (herh.).
«.35 Urnschau.
2.55 Persoverzicht.'3-00 ZDF-Mittagsmagazin. Met
Heute-Nachrichten.
3.45 Wirtschafts-Telegramm.

Tagesschau.
'02 "" Hallo Spencer. Kinderserie.

.jW.: Pinnwandmalerei.
~"30 Insel der letzten Piraten. 4-de-J'9e kinderserie. Deel 2.
500 Tagesschau.
5-03 Achtung Klappe! Kinder als
Reporter: Paardesport-festival.
*-30 Frauengeschichten. Serie.
Vandaag: Eva-Maria Roer.6-00 Tagesschau.
"j-03 Falsch - Falscher - richtig.
Quiz.
*-30 (TT) Vale Tudo - urn jeden

Serie. Afl. 14.,'"00 Punkt 5 - Landerreport.
.'l5 Tagesschau.
{'"25 WWF-Studio.
''"35 "" The young riders - 7 für

"Jie Gerechtigkeit. Serie. Afl.: Schatz
I'tri Russ.i°-30 Hier und Heute. Actualiteiten.
"■45 Hafendetektiv. Serie. Afl.: Was-ser marsch.{9.45 WWF.
.'"5B Programma-overzicht.
S-°° (TT) Tagesschau.
°-15 Unter deutschen Dachern.
jTOrtret van minister Genscher.0-59 Tagesthemen-Telegramm.
<i.OO (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstip.
*>Q3 "" Kein schoner Land. Volks-
muziek uit het Oostenrijkse Karinthië.
J2-00 Fünf für Deutschalnd.2.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
'3-00 Schauplatz der Geschichte.
Documentaire over Transsylvanië.
3.45 Tagesschau.

'3-50-23.55 Z.E.N. Gesichter Budd-
'"as: Die übung der Achtsamkeit.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 "" Musik von Franz Schubert.

1. Mis in As. 2. Menuet uit het Strijk-
kwartet in Bes opus 168 nr.B.

14.40 Alexander der Grosse - König
von Asien. Documentaire serie over
Alexander de Grote. A*fl.l: Kampf der
Könige. Na de dood van zijn vader
Philippus van Macedonië begint
Alexander aan zijn veroveringstocht
van Az\ë, die hem tle heerschappij
over hetPerzische Rijk zal bezorgen.

15.10 Lorentz & Söhne. Serie. Afl.:
Reise in die Vergangenheit.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 (TT) 1 - 2 oder 3. Jeugdquiz.
16.45 Logo.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Zwei Münchner in Hamburg.

Serie. Afl.: Medaillen für den Michel.
Aansl.: Programma-overzicht. (VPS
18.50).

19.00 Heute.
19.30 Johannes Heesters zum 88.

Geburtstag: Altes Herz wird noch-
mal jung. Drie verhalen van Rolf von
Sydow. 1. Nichts geht mehr. In de
trein naar Baden-Baden bevindt zich
een bijzonder elegant stel dat echter
opmerkelijke plannen beraamt. 2.
Spatlese. Ofschoon Julius Heine het
werk op zijn wijngaard voor een deel
aan zijn zoon Hanns overlaat, kan hij
het toch niet nalaten om zich met de
oogst te bemoeien. 3. Sieg und Platz.
Erika Scholz rijdt graag op haar lieve-
lingspaard Annabella. Op een dag
ontmoet ze een oudere heer, die ze
al gauw alles over de renstal vertelt.

20.30 (TT) Das natten Sic sehen sol-len. Opmerkelijke film- en televisie-
fragmenten. Gast: Peter lllmann.

21.00 Telemotor. Automagazine.
21.45 Heute-joumal.
22.10 "" Live. Talkshow.
23.30 Filmforum: Abschied von al-

ten Bildern. Reportage over de laat-
ste ontwikkelingen in de Iraanse film.00.15 Heute.

00.20-01.50 "" Der Laufer. Iraansespeelfilm uit 1985 van Amir Naderi.
Met: Majid Nirumand, Mussa Torkiza-
deh, Ali Reza Gholamzadeh e.a.

TV FILMS VIDEO
BBC2
19.00 The Spy With My Face.
Amerikaanse spionage-film uit
1966 van John Newland. Robert
vaughn strijd tegen een voor eenonbekende mogendheid opere-
rende dubbelganger. Ook met
Senta Berger. Middelmatig.

Duitsland 3 west
20.00 Bend of the River. Ameri-kaanse western uit 1952 van Ant-
■■ony Mann. Gewezen bandiet
(James Stewart) leidt een groep
kolonisten in de Midwest. Groots
°Pgezette film uit de hoogtij da-
9en van de western.

Nederland 3
Meeuwen. Film van Inekevan der Weele, gebaseerd op het

9elijknamige boek van J. Bernlef.belaas van geïsoleerde mensen,
die elkaar even tegenkomen. Bo-
ven hen zweven altijd wel
leeuwen. Zo ook op een eiland
Waar een kantoorbediende met
zichzelf in het reine tracht te ko-
men. Hij lijdt aan keelkanker.

Geen sterk verhaal. Met o.a. Hu-
go Metsers en Piet Kamerman.

" James Stewart in 'Bend of the river'. (Duitsland 3 west- 20.00 uur).

BRT 2
22.00 Tro, hab og kerlichhed
(Twist ans shout)\ Deense film uit
1984 van Bille August. Vervolg
op Zappa, de film die de BRTN
vorige week uitzond. Het is nu
1964.Björn, Kirsten en Erik zitten
nu op de middelbare school. Kir-
sten doet alles om bij Björn te
zijn, maar deze wordt smoorver-
liefd op de rijpere Anna, die hij in

een disco leert kennen. Redelijke
film. Met Adam Tonsberg en Lars
Simonsen.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Zo maak je dat! Afl. 6.
11.00 (TT) Boeken kastje kijken 11.

afl. 4.
11.30-12.00 (TT) Aarde, mens en mi-

lieu. Afl. 4.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Binnenland. Actueel magazine

voor Nederlanders en landgenoten
van buiten.

19.30 Monopolie. Serie. Af1.37.
20.00 "" Journaal.
20.25 Meeuwen. Film van Ineke van

der Weele. Met: Hugo Metsers, Wim
van den Heuvel, Pieter Kamerman,
e.a. De 51-jarige Arend Wijtman gaat
naar een eiland om zich voor te be-
reiden op zijn dood. Kort na aan-
komst wordt een 13-jarige meisje
vermist, en rechercheur Wigman
komt de zaak onderzoeken.

21.26 De connaisseur. Kunstquiz.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie met om 23.00 Den Haag vandaag.
23.15 Kennissystemen. Afl. 1.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Hugo Metsers in
'Meeuwen. (Nederland 3 -
20.25 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 School-tv.
09.40 Cursus Engels, (herh.). 10.10
School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50 Das
Recht zu lieben, serie. Af1.34. 12.15
Plus 3 extra. Wissen ist Macht, reporta-
ge over persbureau Reuters, (herh.).
13.00 Schauplatz Bielefeld: arztliche
Kunstfehler bei der Geburt. (herh.).
13.45 Weltwunder der Technik, serie.
Af1.1. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.30 Landesspiegel: Macht
Madehen Mut. (herh.). 16.00 West 3
aktuell. 16.05 Wie das Leben so
spielt..., serie. Afl. 22: Ein Haus führt
durch die Nacht. 16.30 School-tv.
17.30 Cursus natuurkunde. Les 13.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Urmel
spielt im Schloss, poppenserie. Afl.l.
18.30 Klemens und Klementinchen,
kinderserie. Afl. 12. Aansl.: Tagebüch
einer Gansemutter, kinderserie. Afl. 13.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde, met om 19.45 Raampro-
gramma's. 20.00 Meuterei am Schlan-
genfluss, Amerikaanse speelfilm uit
1951. Met: James Stewart, Arthur Ken-
nedy, Julia Adams e.a. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 Linie K. 22.15 Einmal ein
C0p..., misdaadserie. Afl.s. 23.05
Computerclub, (herh.). 23.50 Laatste
nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. 08.30
Cursus mechanica. 09.00-10.43
School-tv. 16.00 School-tv. 16.30 Cur-
sus Frans. 17.00 Cursus mechanica.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.59 Es war einmal... das Leben, te-
kenfilmserie. Af1.14. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal. 19.00 Service urn Sieben: Fragen
an Kathrin Rüegg. 19.15 Heroinbabys,
documentaire. 20.00 ■ Die Munsters,
serie. Afl.: Der Untermieter. 20.24 Aus-
zeit. 20.30 Deutschhausplatz, politiek
magazine. 21.00 Nieuws. 21.15 Sport
unter der Lupe, sportmagazine. 22.00
Goethe, Schiller & Co. 23.00 ■ lm Na-
men des Gesetzes, Italiaanse speelfilm
uit 1949. Met: Massimo Girotti, Charles
Vanel, Camillo Mastrocinque e.a. 00.30
Laatste nieuws.

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap. (herh.).
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse comedy-

serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.05 Boodschappenbeurs.
10.10 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
10.55 Bios. Film- en videomagazine.

Herh.
11.40 Channel E. Educatief program-

ma.
12.10 Classique.
12.30 Teletext.
13.20 Wildlife. Engelse natuurserie.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.00 Sons & daughters. Australi-

sche serie.
15.25 Boodschappenbeurs. Herh.

van 10.05 uur.
15.35 The bold and the beautiful:

topmodels. Amerikaanse soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rons honeymoon quiz.

Showprogramma.
22.15 Murder ordained. Amerikaanse

miniserie in vier delen.
23.10 Match Barend & Van Dorp.

Sportprogramma.
00.00 Nieuws.
00.15 Autosportjournaal.
00.30 21 Jump Street. Serie.
01.20 M.A.S.H. Comedyserie, (herh.).
01.45 Oprah Winfrey Show.
02.30 Teletext.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Sat 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Serie.
Herh.o9.oo Sat 1 Bliek. 09.05 General
Hospital, serie. Herh. 09.50 Teleshop.
10.05 Sat 1 Bliek. 10.10 Grün ist die
Heide. Duitse film uit 1951. Aansl.:
Beursberichten en tekenfilm.l2.os
Glücksrad. 12.45 Tele-Börse. 13.35
Bingo. 14.00 Thundercats. 14.25 Ge-
neral Hospital. 15.10 Nachbarn. 15.35
Teleshop. 15.50 Ein Duke kommt sel-
ten allein, serie. 16.45 Make-up und
Pistolen, serie. 17.40 Sat 1 Bliek. 17.45
■ Addams Family. Griezelserie. 18.15
Bingo. 18.45 Guten Abend Deutsch-
land. 19.20 Glücksrad. 20.05 Wetter-
News. 20.15 Die Mike Krüger Show,
amusementsprogramma. 21.10 SAT.I
Bliek. 21.15 Indiana Jones und der
Tempel des Todes. Amerikaanse avon-
turen en actiefilm uit 1984. 23.20 Sat 1
Bliek. 23.30 Kommissar X - Drei blaue
Panther. Duits-ltaliaanse misdaadfilm
uit 1967. 01.00 Make-up und Pistolen.
Herh. 01.50 Tennis. 02.20 Vorschau en
videotext.

Duitsland 2
0.20 Davandeh (Der Laufer).
Amerikaanse film uit 1985 van
Amir Naderi. De twaalfjarige Ami-
roo is volledig op zichzelf aange-
wezen. Met het poetsen van
schoenen en het verzamelen van
flessen houdt hij zijn hoofd boven
water. Matige film met Majid Niru-
mand en Ali Reza.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
"echthorenden.
"■OO "" Journaal.
'"05 Studio Trappelzak. Kinderpro-
Qfamma met: Duinkonijn, poppense-
"e. Afl.: Mist.""10 De wijze koning vertelt. Ani-
toatieserie. Afl.: Het staat in de ster-
'en geschreven.
""15 Hallo Bert. Serie natuurdocu-
jtoentaires.Afl.: Handig (1).■""30 (TT) AVRO service salon. Ge-
varieerd middagmagazine. Presenta-re: Amanda Spoel/Tineke de Groot/

.Sirnone Wiegel.
''"30 Wordt vervolgd. Tekenfilmma-
Jazine. Presentatie: Judith de Bruyn.
'■55 Een nieuwe jas: Stroei voei,
toet Lieuwe Visser en Jasperina de
i °ng.

jj>oo Boggle. Woordspel.
""30 Forza! Gevarieerd jongerenma-
gazine. Presentatie: Jessica Broek-huis en Humberto Tan.'■00 Achter de schermen van ...
Jussen kunst en kitsch.
£"30 Villa Borghese. Serie. Afl.B."00 (""+TT) Journaal.'"25 L.A. Law. Advocatenserie. Afl.:
'OOth episode celebration. Special
toet hoogtepunten uit de serie en in-terviews met de acteurs.
""20 AVRO Televizier. Actualiteiten-
[Vbriek. Presentatie: Ria Bremer en
Karel van de Graaf.
«00 Tussen kunst en kitsch. Ex-
perts beoordelen door kijkers meege-
dachte voorwerpen. Vandaag: kijk-
Jag vanuit het Mauritshuis in Den

b ag--8-50 Medialand. Satirische kijk op
omroepland. Met: Marjolijn Uitzinger,
Clous van Mechelen, Simon van der

en Mariska van Kolck.3-18 Hollands decor. Een wandeling
Ij" fietstocht n.a.v. een boek. Presen-
I Jatie: Willem Nijholt. Vandaag: Eind-
Ljoven en Geldrop.
pf-30 Opium. Cultureel magazine.I 'andaag: Not Mozart. 6-delige serie
> daarin componisten hun visie op Mo-

Sart geven. Afl.4: M is for man, music
Mozart. Presentatie: Petra van

Heuvel.
"005-00.10 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Aardrijkskunde: Afrika. Afl.2.
15.00-15.30 Engels: People and pla-

ces. Af1.10.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Af1.304.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.332.
18.05 Plons. Afl.: Plons en het moe-
rasspook.

18.10 Prikballon. Kleutermagazine.
18.25 Duupje. Afl.: Bus.
18.30 De geheimzinnige steden van

goud. Japanse serie. Af1.36.
18.55 Kom op tegen kanker - Jour-

naal.
19.03 Buren. Serie. Af1.729.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Schwarzwaldklinik. Serie.

Afl.10: Bewijs van moed.
20.50 Het huis van Wantrouwen.

Gevarieerd verrasssend programma.
Afl.9.

21.30 Panorama.
22.25 Kunst-zaken. Aansl.: Kwislijn.
22.30 Vandaag/Sport.
22.50 Programma van de Agrari-
sche Televisie- en Radio-Omroep.

23.10 Huizen kijken.
23.25-23.30 Coda. Mercutio, Prokof-

jev. Uitgevoerd door Boyan Vode-
nitchkarov, piano.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Europa - Noord-Amerika. Se-

rie. Afl.s: Werken in de landbouw
(Kentucky, Zuid-Holland).

19.30 Grensstad. Serie. Af1.64: In
koelen bloede.

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

20.00 De nieuwsjongens. Britse ko-
mische serie. Af1.15.

20.30 Moviola. Filmmagazine.
21.30 Journaal/Sport.
22.00-23.45 Twist and shout. Deen-

se speelfilm uit 1984 van Bille Au-
gust. Met: Adam Tonsberg, Lars
Simonsen, Camilla Soeborg e.a.

RTL Plus
05.30 CBS News. Actualiteiten uit de

VS.
06.00 RTL Früh-Magazin.
08.25 RTL aktuell.
08.30 Show-Laden. Gevarieerd pro-

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

Afl.: Versöhnung. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.
Afl.: Der Aussteiger.

11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-
gramma met Waiter Freiwald.

11.25 Die wilde Rosé. Serie. Afl.Bo.
(herh.).

12.15 Delvecchio. Misdaadserie. Afl.:
Kopfpreis für Harry. (herh.).

12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie. Af1.26.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Der Sohn ihrer Traume.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Ein

mörderisches Rennen.
16.40 Riskant! Spelprogramma met

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

met Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit

Janhsen.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. (herh).
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump Street - Tatort Klas-

senzimmer. Misdaadserie. Afl.: Auf
der Strasse.

20.15 Mini Playback Show. Presen-
tatie: Marijke Amado.

21.15 Ein Schloss am Wörther Sec.
Duitse serie. Afl.: Herbstsaison am
Wörthersee.

22.20 Das Glöckiein unterm Him-
melbett. Duitse erotische film uit
1970 van Hans Heinrich. Met: Hans
Kraus, Christine Schuberth, Ralf Wol-
ter, e.a. (herh.).

23.50 RTL aktuell.
00.00 Ruckus - dieKampfmaschine.

Amerikaanse thriller uit 1980 van
Max Kleven. Met: Dirk Benedict, Lin-
da Blair, Ben Johnson, e.a. (herh.).

01.35-02.00 Alfred Hitchcock zeigt.
Misdaadserie. Afl.: Wer anderen eine
Grube grabt. (herh.).

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 AVRO ra-
diojournaal (7.30 en 12.30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 15.07 NOS aktueel.
16.05 Echo-magazine (17.30
Nws.). 19.04 Goal (19.40-19.58
Manen paard). 20.04 Voor wie niet
kijken wil. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02-7.00 Gerard Reve
leest De Avonden. 2.28 Nws.
2.30-7.00 VPRO's night-live.

Radio 2
Elk heel uur nws De NCRV staat
voor u open met om 7.04 Goede-
morgen Nederland. 7.53 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Goedemorgen Nederland. 9.04
Wie weet waar Willem Wever
woont? 10.04 Plein Publiek. 12.04
Ted's lunchpakket, met om
13.04-13.20 Hier en nu. 14.04
NCRV's Belspel. 15.04 Beste Beer.
16.04 Discogram. 16.47 lets an-
ders. 17.04 Hollandse hits. 18.04
Café de Luikgraaff. 21.00-07.00
Zie Radio1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 De haver-
moutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.04 TROSdancetrax.
21.04 De CD show. 23.04-24.00
Sesjun. ~

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws). 9.07 Veronica's mees-
terwerken I: Radio Filharm. Ork.

met piano. 10.32 Muziek voor mil-
joenen. 12.03 Veronica's meester-
werken 11. 13.00 Nws. 13.02 Ne-
derland muziekland klassiek. Peter
Bree praat met bariton Maarten
Koningsberger. 14.00 Metrono-
mium. 15.30 Zeggen en schrijven.
16.00 Gerard Reve leest De Avon-
den. 18.00-24.00 Gerard Reeve
leest De Avonden.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 Geloven met hart en
handen. 9.00 Nws. 9.02 NOS
Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU:
9.30 Boom & Milieu. 10.00 Dilem-
ma. 11.00 Gezondheid, een zorg.
12.00 Nws. 12.05 Begane grond.
12.30 Derde wereld. 13.00 Nws.
13.10 Emmastraat 52. 14.00
5-Sterren. 14.30 Gasten van de
KRO. 15.30 Hooglied, een godde-
lijke minnezang. 15.50 Het levende
woord. 16.00 NOS Cultuur. 17.00
De ronde tafel van Pam. 17.25 In
gesprek met de bisschop. INFOR-
MATIE VAN DE RIJKSOVER-
HEID: 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Pop-Eye. IOS: 18.40 Dinimiz
islam. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 Indone-

sië, taal en cultuur. 21.00 Geheu-
gencursus van TELEAC. 21.30
Russisch, taal en volk. 22.00-22.30
Grieks voor beginners.

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 10.00
School-tv. 10.10 Standard grade.En-
glish. Afl.: Language and place. 10.30
Let's sec: A Christmas story. 10.45
School-tv. 11.15 Over the moon.^fl.:
Christmas. 11.30 School-tv . 14.20-The
adventures of Spot, serie. Afl.: J?pot
goes to school, (herh.). 14.25 School-
tv. 14.35 Crystal Tipps and Alisiair.
(herh.). 14.40 School-tv . (15.00
News). 15.15The history man. (herh.).
15.20 (TT) Around midnight, reporfjjge.
(herh.). 16.00 News. Aansl.: Wesfrnin-
ster live. 16.50 News. 17.00 Snoaiker.
18.30 Food and drink. (herh.). 15.00
The spy with my face, Amerikaanse
speelfilm uit 1966. Met: Robert
Vaughn, Senta Berger, David Mc*Cal-
lum e.a. 20.25 Regionale program-
ma's. 20.55 Prisoners of conscience,
serie. 21.00 (TT) The Victorian Flower
Garden, serie. 21.30 Top gear, auto-
magazine. 22.00 Murder most horrid,
serie. Afl.: He died a death. 22.30 {TT)
40 minutes, serie. 23.10 Small objects
of desire. Afl.: The light bulb. (herh.).
23.30 Newsnight. 00.15 The late show.
00.55 Prisoners of conscience, serie,
(herh.). 01.00-01.10 Weerbericht.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 Dix hom-
mes a abattre, Amerikaanse speelfilm
uit 1954. 14.55 Les arts en liberté: Pa-
ris en liberté. (herh.). 15.40 Concert
pour le centenaire de Carnegie Hall
Dl.l. 16.35Clips a La Une. 16.40 Nou-
ba nouba. 17.35 21 Jump Street. 18.30
Le jeu des dictionnaires. 19.00 Ce
50ir.19.30 Journal. 20.10 Autant savoir.
20.40 Nico, Amerikaanse speelfilm uit
1988. 22.25 Grand écran. 23.10 Laat-
ste nieuws. 23.35 Bourse. 23.40-23.50
Reflets du liberalisme.

België/Télé 21
14.30Art 21: Max Ernst. (herh.). 16.10
Liverpool oratorio. (herh.). 17.10 Radio
21. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Le PRL
19.00 Clips. 19.10 Le jeu des diction-
naires. 19.30 Journal. 20.00 Synthese
91: Les fables geometriques. Afl.4.
20.05 Coup de film. 20.25 Clip pour
Europalia Portugal: Asiouas. 20.30 Sur
le f il, doe. 21.05Azimuts. 21.35 Laatste
nieuws. 22.10 ■ Les pique-assiette,
Franse speelfilm uit 1959. 23.30-23.55
Ce soir.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Rallysport.
09.00 Golf. 10.00 Spaans voetbal.
10.30 Eurobics. 11.00 Supercross
12.00 Supercross. l4.oo Americanxol-
lege football. 15.00 Eurobics. 15.30
Rallysport. 16.00 Rugby A X'lll
17.00 Sumo. 18.00 NHRA dragrafen.
19.00 Argentijns voetbal. 20.00 Rally-
sport. 20.30 F 1GP films: House of
Stewart 1971. 21.00 Autosport. 22.00
Spaans voetbal. 23.30 Golf. OÜ.OO
American college football.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Bienvenue en
France. 08.00 Clin d'oeil. 08.05 Cana-
dees nieuws. 08.20 Nieuwsflits. Aansl.:
Amnesty. 08.30 Sélection One world.
09.00 Continentales - Eurojournal.
10.00 Caractères. (herh.). 11.00 Re-
flets. 11.50-11.55 Nws. 16.05 TVS in-
fos. 16.15 Teil quel. .(herh.). 17.15
Bonjour, bon appétit. 17.40 Kim et Clip
en Casimir. 17.55 Bienvenue en
France. 18.10 Le jeu des dictionnaires.
18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Té-
létourisme. 19.30 Nws. 20.00 Faut pas
rever. 20.55 Amnesty. 21.00 Nws.
21.30 Babel. 23.00 Nws. 23.20 Alice.
00.20-00.50 Dossiers justice.

Eurosport
14.00 Voetbal, (herh.). 15.00 Eurolym-
pics Albertville. (herh.). 15.30 Benelux
Sport magazine, (herh.). 16.00 Auto-
sport. 18.00 Paardesport. 19.00 Motor-
sportnews. 19.30 Motorsport Corsica
1000. (herh.). 20.00 Trans world sport.
21.00 Motorsport. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Voetbal. 23.30 WTA {na-
gazine. 00.00 Eurolympics.
00.30-01.00 Eurosport news.

RAI UNO
05.50 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 TGI flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di Quark. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Crème
caramel. 22.45 TGI linea notte. 23.00
Poliziotti in citta, telefilm. 00.00 TGI
notte - Che tempo fa. 00.30 Oggi al
parlamento. 00.40 Mezzanotte e dintor-
ni. 01.00 La gang dell'anno Santo, film.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news met o.a. Business Breakfast
(7.30-7.55). 10.05 Kilroy. t0.50 Hot
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays:
The patch stop. (herh.). 11.25 Pinny's
house, serie. <herh.). 11.35 Health UK.
12.00 News. 12.05 No kidding with Mi-
ke Smith, quiz. 12.30 People today,
talkshow. (13.00 News). 13.20 Pebble
MUI, praatprogramma. 14.00 News.
14.30 (TT) Neighbours, serie. 14.50
Going for gold, quiz. 15.15 Snook-
er.l6.so Spider, serie. 16.55 Brum,
serie. 17.05 Get your own back, quiz.
17.20 The new adventures of Mighty
Mouse, tekenfilm, (herh.). 17.35 The
dark season, serie. 18.00 Newsround.
18.10 (TT) Blue Peter. 18.35 (TT)
Neighbours, serie. (herh.). 19.00 News.
20.00 Top of the pops. 20.30 (TT) Eas-
tEnders, serie. 21.00 (TT) Schofield's
Europe, serie. Afl.: Wenen. 21.30 (TT)
An actor's life for me, serie. 22.00 (TT)
News. 22.30 (TT) Canned Carrott, se-
rie. 23.00 So you think you've got trou-
bles, serie. Afl.: Life in the fast lane.

23.30 Question time. 00.30 Snooke
01.30-01.35 Weerbericht.

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.
03.00-07.00 Night videos.

CNN
09.45 Newsroom..l2.3o Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00Larry
King. 16.00World day. 17.30 Crier -Jnd
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Monèyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime netos.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten. 8.30
Limburg op donderdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 Voor gebruik
schudden. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00Overname landelijke zender.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
schamiertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over
stuur. 20.00 Het gelag. 22.00
Nieuws 22.05 Boem boem.
23.30-6.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-

schkasten. 7.45 Veranstaltungska-
lender. 8.30 Besinnliche Worte.
9.10 Musikexpress.. 10.00Gut Auf-
gelegt. 12.00 Musik bei Tisch.
(12.15 Veranstaltungskalender).
13.00 Frischauf. 14.05 Musitóeit
heute: Country & Western. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-
Aktuell. 18.40-20.05 Jazz.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege -vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsth-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag
14.00RTL-Radio Café. 16.00 Féie-
rabend. 18.00 Radio-Bar. Classic
Hits. 21.00 Liebe ist. Das zartliche
Magazine. 24.00-4.00 RatJio-
Nacht.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09,-00
News. 09.10 The mix. 10.00 Victory.
10.30 The mix. 11.50 Music nej/vs.
12.00 The mix. 13.00 Japan business
today. 13.30 Wild America. 14.001 All
mixed up! 14.50 Music news. 13..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
Beyond tomorrow. 21.30 Talking
heads. 22.00 News. 22.30 USA market
wrap. 22.45 The Thursday film. 00.15
News. 00.25 Europalia. 00.35 Music
news. 00.45 Wanted. 01.45 Blue night.
02.15 The mix all night.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 MusikpavtiJJon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05Zur Sache. 12.07Gut aiulge-
legt. 13.00 Mitmenschen, aanslui-
tend Gut Autgelegt. 14.00 Nach-
richten, Wetter. 14.05 Stic'hwort
Wirtschaft. Auf der Promenade.15.00Café-Konzert. 16.05 Heïtnat-
melodie. 17.00 Der Tag urn ißjnf,
aansluitend Musikexpress. 2Q.00
Nachrichten. 20.05 Zwischen Broa-
dway und Kudamm. 21.10 Musik
zum Traurnen. 22.30-4.05 Naicht-
express.

(ADVERTENTIE)

Vernieuwde Vogelzang
CD afdeling

heeft nieuws
in beeld engeluid

MICHAEL JACKSON- "Dangerous"
De veel besproken CD van Michael
Jackson vol unieke songs waaronder
"Dangerous" en de hit 0Q95
"Blackor White". 0%/

DIANA ROSS ANDTHE SUPREMES -
20"Golden Greats"
Een CD vol sublieme hits met o.a. "Baby
love", "Stop! In thename of love" en de
speciale bonustrackvan DianaRoss met
"Reach out and touch". 0095

Nieuwpp deCD afdeling:
Videofilms

WHO FRAMED ROGER RABBIT
De spannendste animatie aktiefilm die
nietmag ontbreken in uw video kollektie.
In 1988bekroond 0Q95met4 Oscars. -L«7

iiuoGELznnc
Daarkunjenietomheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN
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VOLVO J^Êm* .&mWk. jÉSi NEDERLANDSE

* S5&1'^' / m iÊÊr\ SKIVERENIGING

VOIVO OfWHETSKISOzTJOSJ
MÉT N DAG

Wintersporters, automobilisten, het is dingen niet. Tevens kunt u uw ski's gratis (zolang de voorraad strekt). Ook aan de
zover! Het jaarlijkse Volvo Ski Open gaat bin- latencontroleren, meenemen dus. kinderen is gedacht. U bent a.s. zaterdag van
nenkort weer van start in onze showroom. Als klap op de vuurpijl is er een harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. Tot

Dit in samenwerking met de door winterkwis en kans op een Volvo 440 GL mèt skies op 't Volvo "-C/OT X7Ï»
Volvo gesponsorde Nederlandse Ski Vereni- Chateau caravan*. Kortom: zorg dat u erbij Ski Open! Geniet het vertrouwen.
ging. En het wordt een fantastische dag. Vol bent. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd 'Wanneer de hoojdprijswinnaar bereid is mee te werken aan

fotosessies en/ofreclame-acties, zal hyofzij daarvoorals tegen-informatie, tips en verrassingen. en er ligt een leuk presentje voor u klaar prestatie een Volvo 440 GL plus Chateau caravan verdienen.
Zo komt u alles te weten over de juis- I

■evcrbm,d,„g„„ TO a„,ovo<)rdew, mer KOM ZATERDAG 30 NOV6MB6R NAAR ONS VOLVO SKI OPENEn uiteraard staan diverse Volvos startklaar
voor een proefrit. " Met wintercontrolebeurt voor Volvo-rijders " Met medewerkingvan:

Tevens is een team van de Nederland- .voor slechts’35- met leuk cadeau. W^ZS""'
se Ski Vereniging aanwezig, met informatie ~ . , ~. , . . .... BHUialflElK-.— ür* *" Met into over ski-mode/winterkledingen schoenmode* wandelsport i__^^- w Ramakers

over skigymnastiek, Snowcamps etcetera. , „. HM ,ier,se*e 9M- 63 7, hs Lawaai *TZ'Z"?<>
De sport-speciaalzaak vertelt u alles landgraaf, groene oase» De Nederlandse

over de nieuwste ski-mode, de modernste ski- " A"es over winterschoenen. Kakertsweg 133-6371 gb Landgraaf SKI SCHOOL
Telefoon 045-318291 - Fax 045-320228 LANDGRAAF

uitrusting. En ook hier ontbreken de aanbie- „
" De winter en uw tuin. =WÈl£W%ËtW§i

JL/mmmmWft^Sn^^ ' Speciale ski-gymnasliek informatie. WMm'\ii*l*it
jr feÉÉÉW. filiaal: homeruspassage 8

yO||§ Kfiß^^P **Pk lelefoon: 045-717779

lT%Mmf^^^^^r^m AUTOBEDRIJF JAC. KUJN

met medewerking van:

Hf A pyiiai Polaroid fepgrf gfjfi: Cfaiï&\ACarU)av\6roup /i-ie^c» HighDefinition " Tï dStcr^oJ^

_____ 'mWx&é&ffi.i:o::W- lÉÉ__^_»_

__^__P^lßP_!_P*_s^^^^_rf,'_B-^

VOOR MENSEN MET KOFFERS
KENT LADA EEN NIEUWE BAK.

»

De Diva is het nieuwste model van Lada. Dat merk je direkt Want al het goede van zijn voorgangershebben we gewoon gehandhaafd. Daarom beschikt de Diva bijvoorbeeld -^*mr"-"—'^■^ook over een functionele standaarduitrusting. Maar we hebben ' m M«mm»''P!P!'l_lF--l^
wel extra ruim uitgevoerd. Neem nou die nieuwe kofferbak. -- -**

Die is zo ruim. Daar kunt u dus gewoon lachend al uw /j^ltl fISkoffers in kwijt. En het aardige is dat de Diva al vanaf VgggljÉjl IB_ffiplilii I'Sflß^^^Wf 20.275,-* voor u klaar staat. Bij uw Lada-dealer. mmmmmmmmmmmmmJm^Y^f^
_^^^________^___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^iiiijll hhi du bë^^_^__

' prijzen mcl. BTW en katalysator. Excl. afleveringskosten en ML-behandeling.

' ELSLOO, Garage Meijers, Koolweg 75, tel. 046-371088. KERKRADE, Autocentrum Keulartz, Locht 42
83, tel. 045-419905. MAASTRICHT, Autobedrijf J. van Ameln, Sibemaweg I, tel. 043-612310.

------------ —— - -

Service als
zekerheid

a ii <l i ii - v i cl e o c c n i e r

ARCAM
B&O
BNS
DENON
DRIADE
DUAL
EPOS
KENWOOD
LINN
MAGNAT
MC
MITSUBISHI
MONITOR P.C.
NAD
NORDMENDE
ONKYO
PANASONIC
PIEGA
ROGERS
ROTEL
SCYLLA
SIEMENS
SONY
SYNTHESE
T+A
TANNOY

LUISTERKAMERS
AANWEZIG

Limburgiastraat 41, Heerlen
Tel. 045-720560

—————— ____
■"^■■■"■jjaaaaaaam ■■■*_■■■■«*■*■ l^^la '

Best. Een hitcompilntie van wereldformaat. Dus WÈÊL^^ m
gewoon het beste geschenk voor de ware liefhebber. _L_bV_b*Mblb'-__b'_b_ Ra__ ' é
Met hits 'Let's Stay Together', 'Private Doneer*; 'It Mes Two", 'TheBest*; \ v %aangevuld met 3 nieuwe songs waaronder de nieuwe single 'Way Of The World'. f
De nieuwe superswingende bewerking van' N utbush City Limits' is de eerste single
dievan ditalbum getrokken werd. En natuurlijk 'een hit' zoals hef een 'Queen of * |Rock 'nRail' betaamt! Verkrijgbaarop longplayCD /MCen Video. % j i/11, | 1

__£_. -~~w ____^ _B_»_k^Hp. - p <HP fli mw _P_B^_P_PP_r__w___l

___ HvH f*»<fl■■ j■ MmÊÊ. ilJL>*' ____ _■■__ _____!

/^^ IjI"I" \. I Ruim twintig jaar geleden richtte Freddie Mercury 'Queen' op. De spectaculaire optredens SÊÊÊÊUt
»■ !■ |\| trokken snelvollezalen en met het album 'SheerHeart Attack' ging ook Nederland ,'^\M LLI 1 definitie! plat voor Queen. Met 'Greatest Hitsll' wordt het tijd om weer

C * tUt II eens stil te staan bij het fabuleuze hitverleden van Queen. Deze longplay
vjreatest MITS 11 (o |, eyat meer Qn zeven tj g minuten muziek. Een schitterend hitoverzicht ** ** I w
van de jaren '81-'9I met onder meer 'Radio Gaga', 'Under Pressure', 'IWant To Break Free', .... -~J&| f -M'AKind Of Magie/, 'I Want It All', 'Breaktrough', 'Innuendo', 'InvisibleMan' en ~iv £■¥.__ W

ofw/rttr ~- ■ ~~~*i j <mwM

De enigszins aparte titelvan het nieuwste album van WÊêÊ^ "r*^ W Mm
Paul McCartney, waarin hij zei dathet schrijven van songs flßp^jf wÈk\ __F' JPmet JohnLennon leek op een eindeloze joyride.En dat I t k^mw\ /_I ■ene woord|e geeftprecies weer watMarie en ik voelden tij- M I_L IM_ ËM m
dens het schrijvenvan de nieuwe songs voor ons laatste al- P t , *Tt^i t;"^-^BL Hbum'. Hoewel Roxette in Zwedenal jarenlangeen absoluut m (), \**fl IjC^JtG»begrip is, is deformatie pas sinds 1989 buiten deZweedse B^^ ! jSTeVM^Wf J
grenzen bekend geworden. Met bekendenummers als mW^mmSÊk^mÊÊ^mmJ WÊ\
Been Love' besteeg het duo nummer 1 posities op de in- mm\
ternationole hitparades. 'Joyride' bevat onder andere melancholiekeballads zoals 'Foding T^__P__ IA v IlikeA Flower', 'Spending My Time' en defantastische remix van de Zweedse hit 'Souldeep? L^f^B | ■Ma*Udk*i|
denummerl hit 'Joyride' en The Big LS, Het albumis verkrijgbaarop CD/MC/Video. %€\&.*J■ ——_______ ; ; ; m^/jmmmmmmmmmmmmm*

JÖÉCOCKER IMARILLION I PETSHOP BOYS ) NIGELKENNEDY
Night Calls : Holidays In Eden ; Discography ; Bruch/Mendelssohn
Cockers nieuwste album 'Night J Incl. de hitsingleCover My Eyes * (The Complete Singles Coilection) " Nigels nieuwste CD is opgeno-
Colls' iseen ijzersterke voortzet- J (Pain & Heaven), NoOne Can en " Een hitoverzicht me» o.a. Where l men met het EnglishChamber
ting van zijnhoogst persoonlijke " Dryland. In Concert: sen 6 l The Streets Have No Name, So l Orchestra onder leiding van
stijl. Met o.a. NightCalls en " december Muziekcentrum l Hard, It's a Sm, Always On My J Jeffrey Tate. Een combinatie dieI Con Hear TheRiver. Geprodu- 1 Vredenburg. CD/MC J Mmd, DominoDancing en twee J garantstaat voor een weergaloos
ceerddoor o.a. Jeff Lynne. CD/MC J J gloednieuwe songs. CD/MC/Video jmooi concert. CD/MC

ANDREHAZES JRICHARDMARX !HAMMER jCROWDEDHOüSE
Samen .Rush Street ;TooLegitToQuit jWoodface
Wederom een prachtig album na JOp zijn nieuwealbum laat J Dit fantastische nieuwe Hammer J Met Neil en Tim Finn. Incl.
het grotesucces van 'Kleine Jon- JRichard Marx zien dathij meer- j album staat evenalszijn voor- J Chocolate Cake,Fall At Your Feet,gen. Incl. de hitsZomer, Zal Jij Jdere stijlen perfect beheerst. " ganger 'Please Hammer Don't " It's Only Natural en Four Sea-
Mij Nooit VergetenentRode «Incl. Keep Coming Back, Hazard 1 Hurt 'Em' boordevol rap, hip- I sons In One Day. CD/MC
Licht. CD/MC .enPlayingWithFire. M.m.v. ï hop, funk, latinoen jarenzeven-J

lElton John CD/MC ; tig soul. CD /Longplay MC J

_H _^B_ 1 ■-■■:vy " il'fflifi'^P jß_ilfr*T_l_■?■* * I fe'-Jl^JlJifkAmm "'m mmMm\mmwMm\\w^f^Mm^kW'Wmm\\- ' " _l_H * J__. " " mW^mm \mW%*m%m- "■WmmJ * H_t'' ' '■-■* * _BP^^ mSywÊj WÈfr^*ï " I I* «fl __l
''ï$Êm\ " ■■■ ::^i_sï!*:- AmwÊSm '" * V Wm * I mms^w^MMt

WM *fl m^MtA^LmmmmmwÊAmm " I '^^^^^ÊÊÊÊLmêM _H■LtHHROBDENIJS ïJANVAYINE JBONNIERAITT
-Mmm VHartslag ï ColoursOf MyMind J LuckOf The Draw

"<W " Het nieuwe albumbevat 14 schit- * De pianist Jan Vayne combineert ', Incl. Luck Of The Draw, Not TheI '. terende songsw.o. Huis In De Zon, * pop metklassiek op zijn schitte- * Only One en I Can't MakeYou
mÊÊÊmmmmMÊmWÊÊf l Liefste en Joshi. CD/MC J rende debuut CD. " Love Me. CD/MC
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Stuur Toon eenkaartje (en steunhetWereld Natuur Fonds).
*

Op 17 december a.s. wordt Toon Hermans 75 jaar jong. En zoiets gala-uitzending, die door de VARA en de BRT op 17 december woi

laten we toch niet ongemerkt voorbijgaan. Weet u wat? We sturen uitgezonden, zal dan naast de huldiging van Toon worden beker

hem een kaartje. Als 't kan, vandaag nog! Om hem persoonlijk te gemaakt hoeveel er door u allen is bijeengebracht voor het Wereld

bedanken voor al het moois en leuks dathij ons al die jaren gaf. Dat zal NatuurFonds. De eerste 75 inzenders zullen daarbij worden uitgenpdis;
een verrassing zijn! Maar dat is nog niet alles... De namen van de eerste 1000 inzenders worden afgedrukt in 1

Toon draagt het Wereld Natuur Fonds een warm hart toe. Hij boek TOON 75, met bijdragen van o.a. Prins Bernhard, Mies BouWm;

Zal het zeker nog leuker vinden, als u ook daar iets aan doetPlak daar- Ér Henny Huisman en Herman van Veen.

om 2 postzegels van 80 cent extra op uw felicitatiekaart. Stuur F^_d Kortom, met uw felicitatie bezorgt u niet alleen Toon een onverge

deze naar: TOON 75, Postbus 222, 1000 AE Amsterdam. In de speciale 1 ':wP^_i I lijke dag,maar levertu tevens eenbijdrage aan hetWereldNatuurFón

Deze actie ismogelijk gemaakt door de Stichting VSBFonds/Verenigde Spaarbank N 1
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ENGELS RAAIGRAS
Lolium Perenne BEEMDLANGBLOEM

WILDE TIJM LIGGENDE KLAVER pi i itr~.- DWERG SPITSMUIS Thymus serpyllum Trifolium Camptstre ■ ECHTE SLEUTELBLOEM 1 l*ntago Lanceolata
BgC* Sorex Minutes Primula Veris

_K
_-""*-*

Ëe biefstuk hebben we nog Ch Hele kip. BC Knnrr nnirk cnon r^i <- ... „__
eer Greenfields vlees in de kilo ©o©® 7^5- 635 diverse smaken

CH Grapefraitsap, Oh Roomboter amandel- ah servicelijn: bei gratis oe-03 05.
ding , o SmaKen- ... 1 QQ pak 1 liter -2ris- 1.4y «SSSB^-Sïn, Speculaasies De artikelen in deze advertentie kunt vin alleAH

,**" ë' pakje 3 zakjes ai®®. Nu l.Jy |i_S_^__wL iTorTn wl? open' behalve de artikelen waar kleine
.reenfields kogelbiefstuk, „ __„ «1 Kipkarbonade, bij aankoop van 2pakjes f 2.29retour Nibb-it cocktail, _. ■iSS^^I 17Q SttratSi1?*Qö-gram d@®© zm 359 ca-2000gram ©®«© 10.50 v,a bank of giro (zie deverpakking).* zakSOgram 4-7^159 deur staat Reclameprijzen gelden

Te-, ° rrTJ -.■vr.y i/m zaterdag 30 november a.s
Vo_f^ï;_iH_ K;«*-♦ i -^ i v -. " f^S!St_^___L, Douwe EgbertS Met gratis sinterklaassticker.' Prodent tandpasta, 'Zolang de voorraad strekt.b.efstuk, „Q X^%^ Joyenne du Com.ce b||^^ roodmerk koffie, lzie in de winkell * cool mint of soft mint, onn É jOgram J.29 " 999 NIK - Ctl Zaans volkorenbrood, 4tubesasoml «4^3.99 j//
.reenfields rosbief, peren, kilo _:._7_7 Ë31p1%| of grove maling ®©@, VPr-,kt hpp

,
a,J'l 7Q f ttJHf_,

OOgram „o. 2.59 Witlof,
1 orr _Öt_^|kpak 500 gram verpakt, heel 2^ 1./y Biotex blauw of groen, __ . Ë¥§&*+*

ireenfields steak, sQogram 1-25 *-^"|gJr 4'bb —- =] 2 pakken a 500 gram *»■ 5.49 <%r^y.^ tjÉF^"
OOgram ©@©@ £6§- 2.39 Uit de bedieninesafdeline- Dlni- ntrtS , fmW^Stl o j'S^VÉtTj.~lH»»*_^_^it__uc »e»ieiimgbdiueiing. Rioja Otoftal, een zachtdroge, frisse KP\_i_E- C*\ cn_,„i 3aCwhv Omo compact, JfrtV ■lA&Jm^mNr*mm-^.reenfields pepersteak, Katenschinken * witte of een niet te zware, droge ®®® f%É§P> IJ' «BS ' Pak L25 kil° -ft^-9.29 i

«J-^* . |f
OOgram «„» a» 2.49 lOOgram « 239 rodeSPaanse wijn, fles 0.75 1-64*5.45 d°°S 525

„ * Maak kans op één van de 50 portable ______ __1 ____.
NÜ 4.95 SonyDiscmans lzie de verpakking].* _l^tfl__P% Ila/erug, Stegeman slagersleverworst, Cfi Huistraiteur Quiche W^M^M^ ■ B M W ■ Idtf'-gTam ®@@© _^ 2.49 10° gram ®@@© 99 79 Lorraine, Uit onze bloemenafdeling* 1 aW

lartWannPn „ t ~ bakje 375 gram ®a>® 455- 4.95 "<ffl^ " — m___P I*l2nT*7 25 s^^^f veZkt °rSt ' v^nnpiftu t , Friskies Gourmet voor de kat, Cyclamen, Z^iu "I~J Lx, _&-49- 1349 .l^^7^<\\ V;/nPf 279 f 'eUtertaai ' IQQ rundvlees, wild of zeevis, 1r __ rood, wit, rosé of lila, , * BKHTt heijn |L g"-M-- _,0.-H_7 2. r\ 250 g £99- __./ y zak 500 gram 4 blikken a 400 gram m -7^5.67 per stuk @ 4.95 ._—fc» F» I
's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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ÏfINZF SURPRISE-TIPS É'."**'' -^ m& _■■

AutopiaiT °e e"

9,90 pyama's * 1 __ I
lUI#MkkA« in vele kleuren fimtp Ifflllolrtio CnoolnnorlIJsKraDoer endessms Mm umie kuiickiic speeigueii... . tm HC normaal 29.75 Ja _$ *._"*«->« "._«.*_&_._...- _._._,impt hanrkr-hnpnt Z Htl _r ■ auto s - tractoren enz.Illld II<UIU_I>HU-lIJ _~«*«# St. Nicolaasprijs U B _

#%■

Beauty-case 39,75 19.90 3 "x
*»*<*"* m D-35

Twee-delige Kindertruien Luxe «epdoosset 9,90
U_=__-i_f*___»l__r« 4_fi_v

damespakjes speelgoed NEIIVKIIIa CJ_fi__t
In «verse Jns "-^"9O 7^ M- ailtO)» 4,95 TFYTIPL _>^Ü^_-_
Maten 40 t/m 52 116 t/m 176 _£■\3 ■f W | j H fi Hua flttf
normaal 14950

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! r^^n 111
~ #3.31. Leaaina^ _li9U HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond en koffie

■^jst. Nicoiaasprus ■w ww -.^aai"aj a. —■ Ww SinARD, Brugstraat 1, tel. 045-721124. Geopend:ma.fmzat.9.oo-18.00uur. Pond, koopavond GRATIS! j

k-

PORTABLE COMPACT-DISC SUPER WAFELIJZER MAGNETRON KOFFIEZETTER type STOOMSTRIJKIJZER AQUAGLISS 70 S
20 Nummers programmeerbaar. Met verwisselbare wafelplaten HD-7200 lype 1970
'nel. hoofdtelefoon. Nu voor slechts voorzien van anti-aanbaklaag. Voor 3-10kops. Met Het unieke aquasysteem garandeert door de

Kleur wit/bruin. Aanvullende ■ 850 Watt. 5 standen en maar liefst waterniveau-indicatie en verwisselbare anti-kalkcassette, een lange levens-
.«_*_»*__ bakplaten los verkrijgbaar. Met 123 liter Inhoud. In witte uitvoering in een kompakte uit- duur.Zeer compleet strijkijzer met vele.stë|| _fe|^w regelbare thermostaat (4 standen) INu extra goedkoop geprijsdvoor voering. Nu mogelijkheden.___■ l_fr en kontrolelampje. Los snoer 1,20m. I ■ slechts ______--JjL__ffi Met receptenboekje. 122 Watt. ______ n Nu voor «

Er I-b__eb_h_2_3 II 4r^_-4i'l //

249r|9-f l^9rl 5& 1 135?
TELETEKST LOCK & ROLL type BT 1 I hmslAJle ariMen metjoll cd.ge I Stereocombinatie van digitale

I type2BGß977o.7ocm.nat-square I Krulset met 24 voorverwarmde I voorraad strekt Afw
,
jk
,n gen ,n KRUIMELDIEF type I tuner, versterker, cassette- ___B_BBH_^I beeldbuismet rechte hoeken. Stereo I flexibele sty^lers^ulerklemmen I afbeeldingen voorbehouden HC-8S I recorder, cassettespeler, _[ K

len Teletekst Incl. draadl.afstands- of spelden de /y —■ I nu 30 dagen I platenspeler en s —'JQM ___&
I bediening. PrUs bij inruil nu: !"0„ /// II I l " " op proef en met 2 ~ I afzonderlijke _g _| arnggggsm.
th*=- ■ 11, imm^Jl krullen. ///,=-. ® ■I I imhl IM JAAR GARANTIE /£ I Compact Disc MSflÉ____Es_i_^== S-_ggf._'|^ Nuvoor )^c_^i I LlllïUUiy voor slechts /jf I met afstands- gg

lU^""""" H4~___.l lj_li_*3Jj^s[^_ïiï^s==__LJl ■ ■ g y-^i tér I bediening voor I
ÜM ©__W_|Krill L-\Of*Trr\. /wT I stand-by, bron- ■ H_MÏ_£___S_B
IËÜsÜ-i l^^^^litelfe^Ël // 1 I Li V J / mfk&A I e'volume* I __"?_B_i_¥*S
UH^SII Ht*S_Sw^^Oi. I I Srhnnrk Promenarlp Hpprlen yjmy.y.\A.\r\^\y\\\^ I Compact Disc. I HOI SB_____

'/■öüüßu _ 'S^_mi^ii"v*ii'rj?f?WJlÖJ=3*__ I I "**''"U"^''V n_iii^iiau—nccncn, 1 ___■■—■^ I I :*r »r~rr~j~:Y^:^^

IÉB AAW^M^mMm.Êm\ BIUP^B __P B'JPJ^ I P"|S-en modelwijzigingen _H H_Él^__,
_■_■ ._■ Mr^M\My^ '\pg*ëJM_i _V 3e^ I voorbehouden. _^^T^^T^H _B
S^K^P j^È_^_l^^^^_ka--B__ __P __^^^__J_H I Betaling in maandelijkse termijnen is __Vgl B^^BPL. _■___"'___ __T^__L_. __F__T^ I mogelijk, dankzij onze eigen betaal- H)^___r^__ ___T[l%_#_-y^_^#jt M _____ mmwAwm WM at aww

LAAT UDE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS ."»
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? |g&

Bel Spiral als 't eekontroleerd verspreid moet worden! nLt
Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. ■ Skl^l |t/%l

I «Ai. DRAAG EEN STEENTJE BIJ!
mnk .im\ een school in hetkinderdorp

/OAO PESSOA BRAZILIË
Het comité Heerlenvan SOS-Kinderdorpen zal in JoaoPessoa debestaande kleuter-
en lagere school uitbreiden.
In de toekomst is de school ookbestemd voor dekinderen uit de sloppenwijken in
debuurt van het kinderdorp.
Teneindeooiteen veranderingin de leefsituatievan dezekinderen tebrengen isveel
geld nodig. Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpen vraagt daaromuw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE MAKEN,
KOOPT U SYMBOLISCH EEN STEEN

VOOR DE SCHOOL.
U kunt dit bedrag overmaken naar Rabobank Heerlen, nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-
Kinderdorpen, schoolactie.(girorekeningRabobank: 10.30.856). Inlichtingen:Mevr.
I. Philips-Leufkens, Comité Heerlen SOS-Kinderdorpen. Tel.: 045-412736.

1 p^—__
' ■""-'-:■ ... . ' "' l "".■■■" -*' : .i I I i ai! r '::: :' ■.■■.'■.... :- Ir- hïm ■■■■■l nï— i|:;: .'' ''' ' ' :':n ui ii- . n | f ■

' I l iiijiim-ii . *Lu i . '» ■ ■ W ii.□ ______________ , -~ -fi-f- - - -'- -,„

' .. i " llln '-' Ip-1I """ 11 JI " II ID
(__Z__CZJCZJ EEDCZ.— II——,

, _—____,—— -——. r **"—"-"vi ir* i

WEEKENDVOORPEEL

:*'«ct jacquard herenpullover. Kamerscherm. Zeer decoratief, 5-delig. Milieu- Kunstkerstboom 150 cm. Compleet met 50 mini- Nikon RF 2 Compactcamera. Automatische be- Select heren party-shirt Lange mouw. 2 Model- TDK SA 90. Uitstekende chroomcassette. Geschik0/30, acryl/wol. Ml M-L-XL vriendelijk Zweeds Korsnass karton. lampjes en 40 verschillende lichting, filminlegen elektronenflitser. Incl. batterijen, len: met klassieke boord of met Vadermoordenaar, voor elke digitale opname. Nu 5 stuks met eer
/_€} 170 cm hoog, 196 cm breed. TO versieringen QQ tas en "f QQ Kleur Wit. Maat 37-44. 2Q speelduurvan 5 x Vh uur. *|«f

JZ995 HST my 17T 149- draagkoord. Nikon WT-mV?? J- ,49-95 _> _.l.u

geldig tot en met 30 november 1991 of zolang de voorraad strekt. l/j? 1 lI\AIIAIA P I— l\l I—l I \\K^ \k^«Le' op onze extra koopavonden in december. V OcUf UV V V \l/"\l\L I>JM U IO VBS-

wrnburgs Dagblad
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