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Huiszoeking
bij notaris
mocht niet

'AAKSBERGEN - Huiszoe-
ing bij een notaris met het doel
"n in bewaring gegeven stuk-en in handen te krijgen, is niet
<>egstaan. Na het gerechtshof in
|rnhem heeft nu ook de Hoge
*aad een uitspraak van de voor-
malige Almelose rechtbank-pre-
'dent mr H. van den Biesen
tecorrigeerd in de zaak van het
feaksbergse notariskantoor
berkman & Van Thiel.

Üles wat de notaris uit hoofde
Jan zyn beroep verneemt of on-
*r zijn beheer krijgt, valt onderjegeheimhoudingsplicht, meent
* Hoge Raad. Het is de notaris
jfclf die beslist of brieven en an-

stukken onder zyn verscho-
ningsrecht vallen. De Koninklij-
ke NotariëleBroederschap heeft
"e uitspraak met instemming be-
boet.

Klaagster proces
Kennedy stort in
jPS ANGELES - De 30-jarige
j°uw die door William Kennedy
J'Üth, de neefvan de Amerikaanse
"tetor Edward Kennedy, zou zijn

is gisteren in de getui-
R,lbank tot twee keer toe ingestort.

e klaagster zegt dat .Kennedy
."Üth haar in maart op het land-

van de Kennedy's in Palm
*ach heeft verkracht. De advocaat
£* Kennedy Smith, Roy Black, on-
l^vroeg de vrouw over haar gedrag
?* op de bewuste avond mogelijk
Ovocerend is geweest, zo stelde

5- De vrouw zou onder het oog van
f^nedy Smith haar zwarte panties
J-oben uitgetrokken, zei de advo-

L^ck wees op eerdere uitspraken
de vrouw dat de verdachte ty-

.rjjs de verkrachting geen erectie
jfh-d zou hebben en zei het niet

te vinden datKennedy
.^i-h tot de gewelddaad in staat
j^,omdat het hem alle moeite zou
jjS-ben gekost om de vrouw in be-
hang te houden.

het weer

hO*J krachtig hogedrukgebied
v4-[en e Noordzee bepaalt
H^daag ons weer. Met een

"'«lelijke luchtstroming
54 '«It koudere en droge luchtii3>evoerd. Vandaag wordt
fy vrij zonnig en bij een
""Oo *°* mat'&e noord tot
t^doostenwind loopt de
QPeratuur op tot 3 graden
lU^n nul. Vannacht gaat het
*%_- vriezen en daalt het
\ve * naar -4 graden. In het
tyo?*einde is er wat meer be-

/ W ,nS> niet ook dan een oos--e^nd, middagtemperatu-

' \< ne* boven het vriespuntv„.s nachts lichte tot matigeCst-
I he,°r informatie betreffende

* \\\ Weer in Limburg kunt u

' "en 06-91122346.

Opzet
In de opzet van het kabinet zou een
aantal maatregelen ter bestrijding
van het ziekteverzuim pas kunnen
ingaan per 1 juli volgend jaar. De
Kamer meent dat cao-afspraken
over het inleveren van verlofdagen
bij ziekte al een halfjaar eerder van
kracht moeten kunnen worden. Een
aantal cao's wordt in de eerste helft
van volgend jaar afgesloten en voor
deze overeenkomsten zou 1992 an-
ders een verloren jaar dreigen te
worden.

Loon
Een voorstel van het CDA om ook
de maatregel waarbij niet langer het
volledige loon wordt doorbetaald
bij ziekte te vervroegen met een
half jaar, kreeg geen enkele steun
van de andere fracties. Coalitiege-
noot PvdA was tegen dit idee, om-
dat het - te zamen met de regeling
voor de verlofdagen - te eenzijdig
de werknemers zou treffen.

De VVD kreeg met behulp van de
PvdA een meerderheid voor haar
voorstel bedrijfsverenigingen te
verplichten al na zes weken ziekte
van een werknemer de Gemeen-
schappelijke Medische Dienst
(GMD) in te schakelen.Het kabinet
wilde een dergelijke melding na zes
maanden laten plaatsvinden. De
Kamer vindt die periode veel te
lang. Hoe eerder de GMD er bij is,
des te groter de kans op een snelle
terugkeer van de zieke werknemer
op het werk. Na uiterlijk 13 weken
ziekte zijn werkgever, werknemer
en GMD verplicht een plan voor te-
rugkeer op te stellen, aldus het aan-
genomen VVD-voorstel.

Beroep
De Kamer drong er verder bij het
kabinet op aan ervoor te zorgen dat
alle werknemers een beroep moe-
ten kunnen doen op een bedrijfsge-
zondheidsdienst. De kleinere on-
dernemingen die zelf niet over zon
dienst beschikken, zouden aanslui-
ting moeten zoeken bij grotere in-
stellingen.

Kamer: al vanaf 1 januari vakantiedagen inleveren

Snelle invoering plan
tegen ziekteverzuim

DEN HAAG - De Twee-
de Kamer heeft zich gis-
teren in overgrote meer-
derheid uitgesproken
voor de mogelijkheid dat
afspraken tussen werk-
gever en werknemer
waarbij ziektedagen in
mindering worden ge-
bracht op het vakantiete-
goed, al kunnen ingaan
per 1 januari. De Kamer
stemde in met een voor-
stel van de PvdA om het
Burgerlijk Wetboek in
deze zin te veranderen.
Een eerste serie maatregelen van
het kabinet om ziekteverzuim en ar-
beidsongeschiktheid te beperken
kreeg gisteren de instemming van
vrijwel de gehele Kamer. Tot de
maatregelen behoort onder meer
een systeem waarbij werkgevers die
arbeidsongeschikten in dienst ne-
men of houden worden beloond en
zy' die arbeidsongeschikten ont-
slaan een boete moeten betalen.

Bond vreest verlies
400 banen bij NS

UTRECHT - De Vervoersbond
FNV vreest voor het verlies van
400 banen bij de Dienst Wegon-
derhoud van de Nederlandse
Spoorwegen. De NS zouden
meer werk willen uitbesteden
waarmee zon 20 miljoen gulden
wordt bespaard. Bij de aanne-
mers die voor de onderhouds-
contracten in aanmerking ko-
men, zouden in totaal 200 nieu-
we arbeidsplaatsen ontstaan.
De spoorweg-directie wil de
gang van zaken bij de Dienst
Wegonderhoud binnenkort met
de vakbeweging bespreken. Vast
staat in elk geval dat er bij de
dienst efficiënter moet worden
gewerkt en dat het personeel
ook bereid moet zijn om meer 's
nachts te werken.
Volgens Vervoersbond-bestuur-
der Co van den Bergzou dat laat-
ste wel eens een van de belang-

rijke drijfveren kunnen zijn
waarom de NS meer werk willen
uitbesteden. De aannemers kun-
nen gemakkelijker 's nachts wer-
ken; in de cao die bij de NS voor
het onderhoudspersoneel geldt,
zijn de regels voor nachtwerk
veel strakker.

De Dienst Wegonderhoud (ver-
antwoordelijk voor het onder-
houd aan rails, wissels, bovenlei-
ding, seinen, viaducten en spoor-
dyklichamen) besteedt op het
ogenblik zon 15 procent van het
werk uit. Bij een reorganisatie
van de dienst in 1990 werd met
de vakbeweging overeengeko-
men dat dat percentage tot 1994
niet omhoog zou gaan. Maar vol-
gens Van den Berg heeft de be-
drijfsleiding de gedachte aan
uitbesteding nooit willen laten
varen.

vandaag
Dieuwertje Blok
wil half miljoen
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Prikkeldraad bij Gouvernement

Om nieuwsgierigen of
ongewenste personen
tijdens de Eurotop op
een afstand te hou-
den, werd gisteren
rond het Gouverne-
ment in Maastricht
prikkeldraad aange-
bracht.

Voor de top, die
maandag en dinsdag
wordt gehouden, zijn
trouwens nog heel
wat meer veiligheids-
maatregelen getrof-
fen, zoals onder meer
camera-bewaking
van het provinciehuis
en het MECC.

Ook wordt de komen-
de dagen in de omge-
ving van beide gebou-
wen en in de buurt
van de hotels waar de
regeringsleiders ver-
blijven, gespeurd
naar eventuele explo-
sieven.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Forse contributieverhoging voornaamste oorzaak

Leden CDA Limburg
stappen massaal op

DOOR LAURENS SCHELLEN
HEERLEN - Het CDA in Limburg
heeft te kampen met een ongekend
groot aantal leden dat de partij de
rug toekeert. Ruim 750 christen-
democraten in deze provincie heb-
ben hun lidmaatschap dit jaar al
opgezegd, een verlies van meer dan
tien procent. Kader en partijtop be-
schouwen de meer dan pittige ver-
hoging van de minimum-contribu-
tie van 25 naar zestig gulden als de
voornaamste oorzaak van het histo-
rische aantal opzeggingen. Een en
ander is gisteren desgevraagd be-
vestigd door CDA-penningmeester
G. Koopmans van het gewestLim-
burg.
Ondertussen hebben leden van ver-
scheidene partij-afdelingen in Lim-

burg hun groeiende verontrusting
kenbaar gemaakt over het grote
aantal bedankjes en de veronder-
stelde hoofdoorzaak. Zo kwam het
thema deze week onder meer aan
de orde tijdens een afdelingsverga-
dering in Sittard, waar er van een
leden-uittocht overigens geen spra-
ke is.
Koopmans van zijn kant haast zich
evenwel te benadrukken dat de ver-
liescijfers ook weer niet ól te drama-
tisch moeten worden uitgelegd.
„Enige relativering is daarbij wel op
zijn plaats. Tegenover het vertrek
van die 750 leden staan ook weer
een paar honderd nieuwe aanmel-
dingen. En het is natuurlijk niet zo
dat al die bedankjes louter en alleen
zijn terug te voeren op de contribu-
tieverhoging. In dat cijfer zijn na-

meiijk ook de overlydensgevallen
verdisconteerd."
Anderzijds is Koopmans de eerste
om toe te geven dat de ingrijpende
verhoging van de financiële drem-
pel het partijlidmaatschap er niet
aantrekkelijker op heeft gemaakt.
„Je mag er inderdaad vanuit gaan
dat die contributieverhoging (die
overigens al eerder was ingevoerd
maar pas sinds dit jaar strikt wordt
toegepast, red.) de belangrijkste
verklaring vormt voor dat grote
aantal bedankjes.

Zie verder pagina 1 7

" 'Contributie nog
altijd de laagste'
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KNVB wil Cruijff
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Ter Veld gunt
vrouwen iets

meer pensioen
DEN HAAG - Gepensioneerde
vrouwen die gedurende hun werk-
zame leven geen volledig pensioen
hebben kunnen opbouwen, mogen
wat staatssecretaris Ter Veld betref!
dat recht met terugwerkende
kracht tot mei 1990 alsnog opeisen
De staatssecretaris van Sociale Za
ken zal dat volgende week aan haai
collega's van de andere EG-landen
voorstellen, zo liet zij gisteren in de
Kamer weten.

Veel vrouwen hebben vroeger nooit
pensioenpremie mogen betalen.
Daardoor hebben oudere vrouwen
nooit een volledig pensioenkunnen
opbouwen. Vorig jaar heeft het Eu-
ropese Hof van Justitie uitgespro-
ken dat vrouwen ook recht hebben
op een volledige pensioenuitkering.

Op grond van de gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen kun-
nen mannen pensioen opeisen over
de jaren dat zij nog hebben moeten
werken waar vrouwen al met pen-
sioen waren. Dat zou tenminste
tientallen müjarden kosten.

Ter Veld en haar collega's in Euro-
pa willen nu de regels zo wijzigen
dat niemand aanspraak kan maken
op achterstallig pensioen. Met als
enige uitzondering de terugwerken-
de kracht tot de uitspraak van het
Europese Hof van 17 mei 1990.

Geen excuses
van Japan

TOKIO - Het Japanse parle-
ment zal waarschijnlijk geen re-
solutie aannemen waarin het
spijt betuigt voor de Japanse ac-
ties in de Tweede Wereldoorlog,
zo is gisteren in parlementaire
kringen vernomen.

Leden van de regerende Libe-
raal-Democratische Partij en van
de oppositie konden het niet
eens worden over de tekst van
de motie, die zou worden aange-
nomen ter herdenking van de
Japanse aanval op Pearl Har-
bour, zaterdag 50 jaar geleden.
Binnen de LDP is verzet gerezen
tegen de voorgenomen resolutie
nadat de Amerikaanse president
George Bush had uitgesloten dat
Washington zich zou veront-
schuildigen voor de atoombom-
bardementen op Hiroshima er
Nagasaki. De socialistische op
positie had bezwaac tegen eer
zinsnede over Japanse onder
steuning van collectieve veilig
heid in de wereld, waarme.
Tokio's deelname aan internatio
nale vredesoperaties van de Ver
enigde Naties zou worden goed
gekeurd.
Het Japanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken had erop aange-
drongen de resolutie op de dag
van de herdenking van Pearl
Harbour aan te nemen, om zo het
imago van Japan te verbeteren.

Verpleegduur
ziekenhuizen
flink gedaald

edankt en tot ziens...
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SCHAESBERG
Autokino: Dying Young, vr za
20 uur, zo 18.45 uur. Terminator
2, vr za 22.15 uur, zo 21 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: The silence
of the lambs, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Doe Hollywood, dag.
21.15 uur, vre t/m zo ook 18.30
uur, za zo wo ook 14.30 uur. A
kiss before dying, dag. 21.15 uur,
vr ook 18.30 uur, za zo ook 18.45
uur, za zo wo ook 14.30 uur. Dan-

*ces with wolves, dag. 20.30 uur,
jza zo wo ook 14.15 uur. Thelma
,and Louise, dag. 21.15 uur, vr za

Izo ook 18.30 uur. De Reddertjes
in Kangaroeland, za zo 13.45 en
16 uur, wo 14.30 uur. Ciné-K:
Marmer, dag. 21 uur. Cinema-
Palace: Terminator 2, dag. 21
'uur, vr t/m zo ook 17.15 uur, za
[ook 14 uur. The fisher king, dag.

20.45 uur. vr t/m zo ook 17.15
uur. za zo wo ook 14 uur. Robin
Hood: prince of thieves, vr t/m
zo 17 en 20.30 uur, wo 14 uur.
Amadeus, zo 14 uur, ma t/m do
20 uur. Ook honden gaan naar de
hemel, za zo wo 14.30 uur. Lu-
mière: Sovjet-filmweek: dag. 20
uur; Geschiedenis van Asja, vr;
Moskou gelooft, za; Herfstmarat-
hon, zo; Jij & ik, ma; Kleine
Vera, di; Ik wandel door Mos-
kou, wo; De Fontein, do. De
naam van de roos, dag. 21 uur.
Milou en Mai, dag. beh. za en di
22 uur, za 22.30 uur, di 22.15 uur.

O " Robin Williams in £J
Q The Fisher King'. fp;

GELEEN
Roxy: Out for justice, dag. 20.30
uur. De Reddertjes inKangaroe-
land. za zo wo 15 uur. Studio
Anders: Dying young, dag. 20.30
uur.

SITTARD
Forum: Thelma and Louise, dag.
20.30 uur, zo ook 14 uur. Not wit-
hout my daughter, dag. 20.30
uur. Filmhuis Sittard: Cyrano
de Bergerac, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Backdraft,
dag. beh. Wo 20.30 uur, zo ook
17.30 uur. Robin Hood; prince of
thieves, vr t/m zo 20.30 uur, zo
ook 17.30 uur. Not without my
daughter, ma di do 20.30 uur. De
Reddertjes in kangaroeland, za
zo wo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Point Break, dag. 20.30
uur, zo ook 16.30 uur. De Red-
dertjes in Kangaroeland, zo wo
14.30uur. Royaline: King Ralph,
dag. 20.30 uur, zo ook 16.30 uur,
zo wo ook 14.30 uur. Filmhuis
Roermond: Cyrano de Bergerac,
do 20.30 uur.

VENLO
Filmhuis Venlo: Cyrano de Ber-
gerac, di 20.30 uur.

Grijns
Hoe lang laat je als betrouwbare po-
litie-agent met je sollen? Om deze
gewetensvraag draait 'Blue Heat.
Frank Daly, routineus gespeeld
door Brian Dennehey, is een toege-
wijde wout in Los Angeles. Samen
met drie jonge agenten, met wie hij
ook na diensttijd vaderlijk optrekt,
rookt hij nesten van misdadigers
uit. En dat allemaal tot tevreden-
heid van zijn politiechef, kapitein
joe Torres ('Waar heb ik die meer
gezien?... h.t.).

Als Daly met zijn maatjes te dicht
op de huid van een bende zit, die
onder het vermolmde begrip 'weg
met het communisme' wapens ruilt
voor drugs uit Midden-Amerika,
wordt hem de voet dwars gezet. Da-
ly wordt zelfs tijdelijk geschorst
door zyn chef Torres ('Die grijns
komt me zo bekend v00r...'). Boven-
dien is er plotseling een 'fed' (FBl-
agent) uit Washington verschenen.
Uiteraard kan doordouwer Daly
niet stil zitten. Met zn viertjes hou-

den ze het in keurig pak gestoken
tuig in de gaten. Als echter bij een
achtervolging een van zijn maatjes
dood achter een boom ligt, moet
Daly zich onderwerpen aan een in-
tern onderzoek.

y / recensie J
Eenmaal in de gaten dat er met hem
gesold wordt, ook door zijn supe-
rieuren, levert hy ter plekke zijn
politiepenning in. Zijn twee nog
overgebleven 'jonge honden' volgen
zyn voorbeeld. Samen vormen ze
een beduchte 'burgerwacht. Niet
gehinderd door pennelikkers zet dit
A-team de jacht op de bende voort.
Even later wordt het Daly duidelijk
dat zijn politiechef ('Wacht 'ns, dat
is toch die Manolito uit 'High Cha-
parral'...) vuile handen heeft.
En weer even later bijt de bende,
inclusief de schurk van een politi-
cus, in het zand. Daly wordt in ere
hersteld. Net als zijn twee maatjes

maakt hij weer deel uit van de 'blue
knights', de klabakken van Los An-
geles.
'Blue Heat' is het Amerikaans film-
debuut van de Britse regisseur
John Mackenzie, van wie 'The Long
Good Friday' de meest bekende
film is. Van deze Brit had je dus
best een verfrissende kijk op het
genre politiefilms mogen verwach-
ten. Maar daar is durf of toestem-
ming voor nodig.

Het enige frisse vind ik het terug-
zien van Manolito (Henry Darrow)
uit 'High Chaparral', een populaire
tv-westernseriè uit de jaren zestig.
Pafferig dik, dat wel. Maar nog al-
tijd die onvergetelijke grijns.

Te zien in Royal Heerlen.

" Brian Dennehey (r) aan het slot van 'Blue Heat',

" Henry Dar-
row, beter be-
kend als 'Ma-
nolito' (foto),
duikt ook op in
'Blue Heat.

video vers
In Video Vers wordt aandacht be-
steed aan speelfilms die onlangs of
binnenkort als video te huur of te
koop zijn.

DOOR HANS TOONEN

'Truc Colors' heeft nooit de bios-
coop in Nederland gehaald. Niet
omdat het een slechte film is.
Beslist niet. Het onderwerp gaat
over corruptie, vriendschap en
macht. Inderdaad, universele
thema's. Maar de kleuren waarin
'Truc Colors' is geschilderd, ko-
men te Amerikaans over. Arbei-
dersjongen Peter Burton (John
Cusack van 'The Grifters') raakt
tydens zyn rechtenstudie dik be-
vriend met de rijkeluiszoon Tim
Garrity (James Spader van 'Sex,
Lies and Videotapes'). Peter wil
hogerop in de politiek. Niks op
tegen, maar zijn ambitie maakt
hem blind. Hij manipuleert,
liegt; is zelfs omkoopbaar. Kort-
om, hij past precies in het we-
reldje van die senatoren en lob-
byisten die met scheermesjes op
de ellebogen hun zin krijgen. Pe-
ter trouwt uit berekening met de
dochter van een wel eerlijke se-
nator, gespeeld door veteraan
Richard Widmark. Bovendien
schrikt hij er niet voor terug zyn
boezemvriend Tim, inmiddels
hulpofficier van justitie, onge-
merkt een vies karweitje te laten
opknappen. Natuurlijk komt
boontje om zijn loontje: Peter
wordt door zijn eigenvriend ont-

maskerd als een onbetrouwbaar
politicus.
Probleem van deze film is het in
Nederland onbekende wereldje
van ambitieuze hulpjesvan sena-
toren. Daar krijg je geen bios-
coop mee vol. Misschien trekt ie
in de huiskamer meer bekijks.
(Paramount/Esselte)
'Nothing But Trouble' is welis-
waar slapstick, maar je slap la-
chen, ho maar. Aan de rolbezet-
ting ligt het niet. Chevy Chase
(Fletch/Spies like Us), Dan Ay-
kroyd (Ghostbusters/Driving
Miss Daisy), Demi Moore (Ghost)

en John Candy (Uncle Buck) we-
ten hoe jeeen
knettergekke komedie moet spe-
len. Uiteraard zitten er dijenklet-
sers in 'Nothing But Trouble',
genoeg om er een aangenaam vi-
deo-avondjemee te beleven.
Het verhaal speeltzich afin 'Val-
kenvania', een verzonnen nie-
mandsland tussen New Vork en
Attentie City. Chevy Chase en
Demi Moore plus twee yuppies
uitBrazilië raken er in de proble-
men als zij een stopteken nege-
ren. Als trouwe klabak sleept
John Candy het stel voor de

rechter, kostelijk neergezet door
Dan Aykryod. De rechter is een
mafketel, die er niet voor terug-
schrikt wetsovertreders ter dood
te veroordelen. Via een valluik
dondert de veroordeelde op een
achtbaan die uitmondt in een
stansmachine met daarachter
een knekelberg. „Want een mens
heeft aan het einde van zijn le-
ven nu eenmaal recht op een
paar plezierige minuten," gniffelt
derare rechter. Uiteraard overle-
ven Chase en Moore deze nacht-
merrie, die je glim- en niet scha-
terlachend meebeleeft.(Warner)

" Chevy Chase " John Candy

film

bioscopen
HEERLEN

Royal: Blue Heat, vr t/m zo 19.15
en 21.30 uur, ma t/m do 18.45 en
21 uur. De Reddertjes in Kanga-
roeland, za zo wo 14.30 uur, za zo
ook 16.30 uur. Voorpremière:
Hot Shots, za 23.30 uur. Rivoli:
A kiss before dying, vr t/m zo 19
en 21 uur, ma t/m do 18.30 en
20.30 uur, za zo ook 15 en 17 uur.
Maxim: Whatabout Bob?, vr fm
zo 19 en 21 uur, ma fm do 18.30
en 20.30 uur, za zo ook 14.30 en
16.30 uur. H5: Doe Hollywood,
dag. 14.30 19 en 21.30 uur, za zo
ook 16.30 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 en
21 uur, vr ma di do ook 14 uur.
Robin Hood; prince of thieves,
dag. 14 18 en 21 uur. Beertje Se-
bastiaan, za zo wo 14 en 15.30
uur.

'Blue Heat' niet meer dan
betere aflevering A-Team

DOOR HANS TOONEN

Voor 'Blue Heat' loop ik niet warm.
Niet dat deze film me koud laat.
Maar zelfs als jeverkikkerd bent op
politiefilms, moet je toegeven dat
'Blue Heat' de bekende dertiende
uit het dozijn is. Natuurlijk steekt
hij vakkundig in elkaar. Logisch,
want films maken en erin spelen is
in Hollywood gewoon een vak, een
best betaalde broodwinning. Op het
verhaal is niks aan te merken. Maar
eigenlijk is het niet meer dan een
aflevering van het 'A-Team', ooit
een populaire tv-serie. In 'Blue
Heat' vallen uiteraard meer doden.
Ook het taalgebruik is 'vleziger.

Trouwens, films die met 'Blue' be-
ginnen gaan acht van de tien keer
over het politiekorps van Los Ange-
les, afgekort LAPD. De aanduiding
slaat op zijn donkerblauwe unifor-
men. 'Heat' is bargoens - daarmee
wordt het optreden van de politie
bedoeld.

Plat verhaal rond
'De Reddertjes

van Kangoeroeland'

Bioscopen nu al
met blije films

voor Kerstdagen
DOOR PETER SLAVENBURG

De kerst valt vroeg dit jaar. Deze
week namelijk al verschijnen de
eerste, geheel op een blijmoedig fa-
miliepubliek gerichte films in de
bioscopen. Met kerst als zodanig
hebben die films niks te maken,
maar detraditie wil dat bioscoopex-
ploitanten een fors deel van hun
omzet in de kerstperiode vergaren.
Daarom spelen zij op zeker; zie de
maan schynt door de bomen en
daar zijn ze weer, de getekende hel-
den van het witte doek. Dit jaarvalt
de eer te beurt aan een stel muizen:
de migratie-muis Fiebel (over wie
binnenkort meer) en het koppel
Bernard en Bianca, samen bekend
als De Reddertjes.

'DeReddertjes in Kangoeroeland' is
het tweede optreden van het kop-
pel, dat zijn debuut maakte in 1977.
De muizen werken voor een grote
hulporganisatie, die overal ter we-
reld mens en dier uit de penarie
redt. Bernard enBianca rukken dit-
maal uit naar Australië, alwaar een
jongetje gegijzeld wordt door een
wildhandelaar; een stroper bij wie
de slechtheid diep in de groeven
van zijn gelaat gegrift staat. Het
knulletje onderhoudt een warme re-
latie met een in zijn soort bedreigde
arend en de stroper is er op uit dat
dier in handen te krijgen. Zodoen-
de. De Reddertjes vliegen uit - let-
terlijk op de rug van Wilbur de
Albatros - om aan de andere kant

van de wereld de stroper in hetf
te doen bijten. Dat lukt natuufl
maar niet voordat De Redden
een lange reeks van opwindel
avonturen beleven.

Op het tekenwerk van De Redd
tjes, afkomstig uit de Disney '
dio's, valt weinig aan te merK
Het verhaal daarentegen is ook V
kleinere kinderen zo plat als 'dubbeltje; een flauw ABC-tje t
der verrassingen. Spanning is
genoeg, maar de grappen zijn «
gezaaid en voorspelbaar. En
zyn de leuke liedjes gebleven?

Te zien in Royal Heerlen,
Heerlen en Royal Echt.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. braaf; 3. begin - vertrek;
6. wisselborgtocht; 11. feitelijk (Lat); 12.
exit; 13. onvriendelijk - nors; 14. uitgave;
16. hoeveelheid; 19. deficit; 21. derrie -
modder; 22. volkomen ontwikkeld insekt;
23. sportteam; 26. diploma; 29. bevel; 31.
gehalte; 32. toorts; 35. schoonmaakartikel;
36. traagheid; 37. verharde huid; 38. ge-
notmiddel; 39. niet gespannen.

Verticaal: 1. afgestoken stuk grasj
voorwerp uit een nalatenschap; 4 befl^ging; 5. bladvet; 7. inwoner van een "jj
van België; 8. schouwburgrang; 9-jj
bouwtje dat tot bergplaats dient; 10- j
sierd huzarenhuis; 15. zitplaats; 17. '3
steen; 18. muze; 20. vogelve.blij'j A
soort slee; 24. bijkantoor - bijwinkel. 2
slijmdiertje; 27. deugniet; 28. dieren^';
op boerderij; 29. gebergte in Spanje- "

werelddeel; 33. werelddeel; 34. jong<H

recent door huub meijer

Zalm met spinazie

Zalm is op allerlei manieren te
bereiden, eenvoudig of ingewik-
keld, gegrilleerd of in zijn geheel
gepocheerd, hetresultaat is altijd
verrukkelijk.

Benodigdheden voor 4 personen:
100 g spinazie, 2 sjalotjes, 2 dunne
stukken verse gefileerde zalm van
r&, 250 g (met vel), 2 el
zonnebloemolie, tl tijm (vers of
gedroogd zout), zout.
Spinazie goed wassen en in ruim
kokend water met snufje zout vijf
minuten koken.
Vocht afgieten en spinazie goed
laten uitlekken.
Het sjalotje fijn hakken.

Spinazie over bodem van oven-
vaste schaal verdelen en be-
strooien met fijngehakt sjalotje.
Bestrijk zalm met olie en leg met
vel naar boven op spinazie.
Bedek de bovenkant met zeezout
en tijm.
Plaats schaal vlak onder voorver-
warmde hete grill en grilleer de
zalm vijf minuten.
Verwijder het vel.
De zalm is door de korte berei-
dingstijd heel zacht en beetgaar.
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Geen informatie
over nieuw plan

ziektekosten
HAAG - Honderden men-

J 1die informatie wilden heb-
*l over het nieuwe ziektekos-
Istelsel, hebben vergeefs

j beid naar het speciaal voor dit
r e' ingestelde telefoonnummer.
Hj tegenstelling tot wat het mi-
.sterie van WVC in pagina-grote
j^ertenties bekend had ge-
ijkt, was het nummer nog niet
£reikbaar. Vandaag kan de In-

Zorgvernieuwing
j' 16.00 uur worden gebeld,
ij^na op werkdagen van 11 tota°o uur.

Qe advertenties maakte het
bekend dat elke dag

jjjlll tot 19.00 uur via het gratis
06-0613 vra-

L? bunnen worden gesteld over
L '^grijpend gewijzigde ziekte-
H stenstelsel. Mensen die ditJ^mer draaiden, kregen echter
l" antwoordapparaat. Het
g^dje meldde dat pas met in-

van vandaag de Informatie-■s^Zorgvernieuwing is bemand.

Bekentenissen
in zaak De Jonge
'itv

_ ier verdachten van de
ly. °ering van de Prinsenbeekse
welman Pierre de Jonge jr heb-
k d een volledige bekentenis afge-
,fe' Dit heeft de rijkspolitie inaa bekendgemaakt.
t|wst bekende de 26-jarige shoar-
t^aakexploitant G. K. uit Etten-
t>rQ _r' Later deden dat zijn 16-jarige
4 rT.K., zijn 30-jarige Nederland-
Ij ,r»endin C. S., en de 26-jarige M.
0^n Dordrecht.
iti l 'eders rol in deze zaak precies
Hor_eed te krijgen zijn nadere ver-
lof n nodig, aldus de woordvoer-

'e 1 1?e andere zeven verdachten, al-
Hjf zijn er inmiddels
Vrijgelaten. Degenen die nog in
Vo0 bering zitten, worden vandaag
t^ . Seleid aan de officier van justi-
ciw 1 Breda. De politie zal het re-

Cet>ij standsteam maandag van
li6(1 § man terugbrengen naar vijf-

Liga en VN
onderzoeken

'Lockerbie'
sister ~ e Arabische Liga heeft!'^s t

etl besloten de Verenigde Na-
p-.ra^ragen om samen de Locker-

steij e onderzoeken, om vast
V*n of Britse en Amerikaanse
rt 'Sch gen Juist zi Jn dat n°ge

bo,!? e regeringsfunctionarissen
organiseerden.

fl * e©IV v Verklaring vraagt de Liga om
QHitJ?rmen van een gezamenlijke

r^tfe vSie van de Arabische Liga
_Ulï>enf ereniëde Naties om alle do-
6stüH n betreffende de zaak te,
v Aderen.'

Zwangerschap en
bevalling eisen

veel levens

GENÈVE - Meer dan
een half miljoen vrou-
wen over de hele we-
reld sterft ieder jaar
tijdens de zwanger-'
schap of de bevalling.

Dat heeft de Wereldge-
zondheidsorganisatie
(WHO) bekendgemaakt.
Bijna de helft van dit
aantal heeft betrekking
op vrouwen uit Zuid-
Azië.

De VN-organisatie zegt
in een onderzoek dat in

veel gebieden de situa-
tie er op vooruit is ge-
gaan. Maar in de armste
gebieden is de toestand
volgens de WHO ver-
slechterd.
De risico's zijn het

grootst in Afrika ten
zuiden van de Sahara,
een gebied waar de eco-
nomische en gezond-
heidssituatie achteruit-
gaan. De meeste vrou-
wen sterven echter in

Zuid-Azië, omdat daar
de meeste kinderen
worden geboren, aldus
de WHO.

Tijdens de zwanger-
schap en in het kraam-
bed sterft in Afrika één
op de 21 vrouwen. Voor
Azië is de verhouding
één op de 54 en in La-
tijns-Amerika één op de
73. Daarentegen over-
lijdt in Noord-Europa
één op de 10.000 vrou-
wen tijdens zwanger-
schap of bevalling.

Waarschuwing
Namens de kamercommissie voor
Financiën heeft voorzitter Linscho-
ten (VVD) Van Amelsvoort deze
week tot twee maal toe gewaar-
schuwd dat zijn plannen inzake de
normen voor kwijtschelding van
belastingen door deKamer geblok-
keerd zullen worden indien er niet
alsnog over gepraat kan worden.
Dat gebeurde een eerste keer afge-
lopen maandag, een tweede keer
gisteren. Van Amelsvoort heeft ech-
ter nog niet gereageerd op het
standpunt van de Kamer.

Meerdere lidstaten willen niet meedoen

Energieheffing in
Europa van de baan

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De kans dat
met ingang van 1993 in Euro-
pees verband een energiehef-
fing kan worden ingevoerd,
lijkt klein. Verscheidene lid-
staten willen er niet aan mee-
doen, andere hebben grote
twijfels. Dat bleek gisteren uit
mededelingen van de minis-
ters Andriessen (Economische
Zaken) en Alders (Milieu) tij-
dens een overleg met de Twee-
de Kamer. |

De Europese Commissie en Neder-
land hadden de hoop dat de minis-
ters van Milieu en Energie volgende
week tot overeenstemming zouden
komen over de heffing. Het voorstel
is om in 1993 een heffing van zes
gulden op een vat olie te leggen, op-
lopend tot zon twintig gulden in
2000. De opbrengst ervan zou terug-
gegeven moeten worden in de vorm ,
van verlaging van dearbeidskosten.

Alleen Duitsland, Denemarken en
Nederland stemmen vrijwel volle-
dig met het voorstel in. De andere
EG-landen zijn tegen of willen veel
minder ver gaan. „En dan ben je
toch een heel eind wegvan overeen-
stemming", aldus een pessimisti-
sche Andriessen.

'Zwakke plek'
Premier Lubbers noemt het demo-
cratisch gehalte van de ontwerp-
tekst voor de Europese Politieke
Unie een 'zwakke plek' en een 'min-
punt. Lubbers zei dat tijdens een
kort debat in de TweedeKamer aan
de vooravond van de Europese Top
in Maastricht.

De TweedeKamer maakt zich eens-
gezind grote zorgen dat de besluit-
vorming in Europa steeds ondemo-
cratischer wordt. „Dreigt het
democratisch gat niet eerder ver-
groot te worden", vroeg ex-staatsse-
cretaris Van der Linden (CDA) zich
af.

Zijn PvdA-collega Jurgens liep vast
vooruit op een teleurstellende uit-
komst van de Eurotop in Maastricht

volgende week maandag en dins-
dag. Hij voorspelde 'zeer grate
moeilijkheden' in het Nederlandse
parlement als de Top in Maastricht
niet leidt tot een vergroting van de
democratie in Europa.

Premier Lubbers waarschuwde dat
'Maastricht' misschien niet oplevert
wat Nederland voor ogen had.

„Maar er wordt een stap gezet in de
richting van een volledig parle-
ment. (...) Alles afwegend is het tóch
beter om het te doen", aldus depre-
mier.

Zie verder pagina 4

" EG-ministers zwoegend
naar Top in Maastricht

binnen/buitenland
Centrum-rechts
levert nieuwe
premier Polen
HtSCHAU - Na een politieke
'is van anderhalve maand is pre-
ent Lech Walesa gisteren ge-
'cht voor de eis van de centrum-htse partijen. Donderdag wees
hun kandidaat Jan Olszewski

1 als premier, nadat het parle-
tot het aftreden van premier Jan
'lecki goedkeurde.

tesa nam deze beslissing 'om de
&cipes van de democratie te res-
teren', stelde hij in een verkla-
die de voorzitter van de Sejm

pt lagerhuis) voorlas. De verras-
te verklaring van de president,
* tiet applaus door de afgevaar-
Wen werd begroet, volgde nadat
I Parlement met overweldigende
'erderheid de beslissing van pre-
*r Bielecki om af te treden goed-
Tde. Er stemden 375 afgevaar-Wen vóór zijn vertrek en slechtsII tegen, bij 41 onthoudingen.

* dusver had Walesa aangedron-

" op het aanblijven van Bielecki,
6elf maanden premier is geweest,
? de economische hervormingen% te stellen. Maar de vijf cen-'fi-rechtse partijen, die na de ver-
dingen van 27 oktober een meer-heid in het parlement kregen,
Wen Olszewski naar voren.
Jfcewski staat zeer kritisch ten op-
■*te van het bezuinigingsbeleid
minister van Financiën, Leszek"'cerowicz, dat volgens hem debet«an de 'catastrofale' economische'natie.

Staatssecretaris in problemen met wijzigen normen

Geen kwijtschelding
van belastingschuld
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Staatssecreta-
ris Van Amelsvoort (Finan-
ciën) dreigt vast te lopen met
zijn plan de normen voor het
kwijtschelden van belastingen
per 1 januari 1992 te wijzigen.
De bewindsman meent dat hij
de nieuwe normen zo kan
doorvoeren. De Tweede Ka-
mer wil echter eerst nog een
formeel debat over de zaak,
voordat men met kerstvakan-
tie gaat op 19 december.
In juli van dit jaar liet de staatsse-
cretaris in een brief aan de Kamer
weten de normen om voor kwijt-
schelding van belastingen in aan-
merking te komen, te willen aan-
scherpen.
De bewindsman zond zijn voorne-
mens in juli aan de Kamer uit een
soort van beleefdheid. Formeel zou
hij de zaak op basis van de Invorde-
ringswet zonder meer kunnen door-
voeren. Nu heeft de Kamer al sinds
de briefvan de bewindsman te ken-
nen gegeven met hem over de plan-
nen te willen praten. Gemaakte
afspraken werden echter steeds op
het laatste moment weer verscho-
ven naar later.

Bij de behandeling van de Gemeen-
tewet, formeel een zaak van Bin-
nenlandse Zaken, werd Van Amels-
voort enkele weken geleden door
kamerleden gevraagd een nota te
maken over het kwijtscheldingsbe-
leid op zich. Daarbij zouden techni-
sche, juridische en staatsrechtelijke
aspecten aan de orde moeten ko-
men. Die nota, die formeel niets te
maken heeft met de nieuwe normen
die Van Amelsvoort wil, komt nog
deze maand.

Tegemoetkoming aan wens van EG

Parlement Kroatië:
Serviërs autonoom

ZAGREB - Het parlement van
Kroatië heeft een wet aangenomen
over rechten van de mens en min-
derheden, waarmee autonomie
wordt toegekend aan de gebieden
waar de Serviërs in de meerderheid
zijn. Dat heeft de Kroatische radio
gisteren bericht.

De wet, die volgens een spoedpro-
cedure is aangenomen, beant-
woordt aan de wens van de Europe-
se Gemeenschap die als voorwaar-
de voor eventuele erkenning
bescherming van de minderheden
eist. De wet biedt grote culturele,
politieke en juridische vrijheid aan
de regio Knin aan de Dalmatische
kust, en Glina, 80 kilometer ten zui-
den van Zagreb, waar de meerder-
heid van de bevolking uit Serviërs
bestaat. Deze gebieden zjjn de laat-
ste maanden door Servische mili-
ties met steun van het federale leger
veroverd.

De Kroatische regering stelt twee
voorwaarden voor het van kracht
worden van de minderhedenwet.
De vrede moet teruggekeerd zijn op
het gehele Kroatische grondgebied
binnen de vooroorlogse grenzen.
Bovendien wil de regering in Za-
greb dat er in de bewuste gebieden
vrije verkiezingen worden gehou-
den onder internationaal toezicht.

De nieuwe wet betekent een be-
langrijke wijziging van de regering
van Franjo Tudjman, die in 1990 tot
president gekozen werd op basis
van een zeer nationalistisch pro-
gramma

Vluchtelingen
De 'Actie Joegoslavië' heeft in vijf
dagen tijd 43.000 gulden opge-
bracht. Het Rode Kruis heeft giste-
ren het eerste transport met hulp-
goederen naar Kaposvar in Honga-
rije laten vertrekken. Daar zijn
inmiddels al 30.000 vluchtelingen
uit Kroatië aangekomen. Hun aan-
tal zal volgens een woordvoerder
van het Rode Kruis in Den Haag het
komend weekeinde oplopen tot
120.000.

Smartegeld voor
voor ex-politieke
gevangenen DDR

BERLIJN - De duizenden Oost-
duitsers die onder het communisti-
sche regime om politieke redenen
in de gevangenis hebben gezeten,
krijgen een schadevergoeding van
300 tot 600 mark per maand celstraf.
Dit staat in het wetsontwerp met de
naam 'Eerste SED-onrechtzuive-
ringswet', waarover de Duitse
Bondsdag gisteren discussieerde.

Minister van Justitie Kinkel noem-
de de rehabilitatie van en schade-
loosstelling voor vervolgde Oost-
duitsers de 'belangrijkste juridische
uitdaging' in deze regeringsperiode.

Hij waarschuwde echter voor te ho-
ge verwachtingen, want 'een alles
omvattende rehabilitatie is helaas
moreel en financieel onmogelijk.
In een tweede en mogelijk derde
wet wil de regering regelen dat
DDR-vonnissen waardoor mensen
werden gedegradeerd of zelfs hun
baan verloren, snel worden gecorri-
geerd

Optimisme
over Duitse
gijzelaars

BONN - Duitsland en de Verenig-
de Staten hebben gisteren opgeroe-
pen tot de onmiddellijke vrijlating
van de twee laatste Westerse gijze-
laars in Libanon, de Dilitsers Hein-
rich Strübig (50) en Thomas Kempt-
ner (28). In een verklaring van het
Duitse ministerie van Buitenlandse
Zaken in Bonn werd optimisme
geuit over een snelle invrijheidstel-
ling van de twee.

Giandomenico Picco, de gezant in
het Midden-Oosten van de secreta-
ris-generaal van de Verenigde Na-
ties Javier Perez de Cuellar, vloog
donderdag naar Bonn om de Duitse
minister Hans-Dietrich Genscher te
informeren over zijn pogingen Strü-
big en Kemptner vrij te krijgen.

Na de ontmoeting tussen Picco en
Genscher benadrukte een woord-
voerder van het Duitse ministerie
van Buitenlandse Zaken dat de re-
gering in Bonn de vrijlating van de
gijzelaars niet zal afkopen door deLibanese broers Mohammad en Ab-
bas Hamadi op vrije voeten te stel-
len.

Israël wil op 10 december overleg
JERUZALEM - Israël is bereid
de vredesbesprekingen over het
Midden-Oosten in Washington
op 10 december te hervatten als
9 december - de datum die Is-
raël aanvankelijk voor ogen had- de andere partijen niet schikt.
Dat hebben Israëlische rege-
ringsfunctionarissen in Jeruza-
lem gisteren duidelijk gemaakt.
De Palestij nen willen absoluut
niet op 9 december onderhande-
len omdat die dag samenvalt met
de vierdfce verjaardag van de Pa-
lestijnse opstand (intifada) in de
door Israël bezette gebieden. Is-
raël boycotte woensdag de door
de Verenigde Staten uitgeschre-
ven tweede ronde van het vre-
desoverleg dat begin november
in de Spaanse hoofdstad Madrid

van start was gegaan. Syrië, Li-
banon en een Jordaans-Pales-
tijnse delegatie waren woensdag
wel aanwezig in Washington.
Als officiële reden voor het weg-
blijven werd van Israëlische zij-
de opgegeven 'een te geringe
voorbereidingstijd', maar minis-
ter van Informatie Benjamin
Netanyahu zei donderdag voor
de Israëlische radio dat het Is-
raël er om was begonnen 'zijn
politieke onafhankelijkheid te
demonstreren. „Het is nu niet
langer meer mogelijk Israëls po-
sitie te negeren en ons een dic-
taat op te leggen", merkte hij op,
doelend op de door Jeruzalem
fel veroordeelde eenzijdige bepa-
ling door de VS van de onder-
handelingsdata.

De Arabische delegaties vroegen
de Amerikaanse regering woens-
dag een nieuwe datum voor de
hervatting van het vredesoverleg
vast te stellen. Donderdag had-
den ze nog geen antwoord ont-
vangen. Een functionaris van het
Amerikaanse ministerievan Bui-
tenlandse Zaken, die anoniem
wenste te blijven, zei dat de VS-
regering niet van plan is een
nieuwe datum vast te stellen.
„Sinds 4 december staan de on-
derhandelingslokaties in Was-
hington ter beschikking van de
partijen en dat blijft voorlopig
zo. De deuren staan open. Als de
partijen elkaar willen spreken
dan zijn ze welkom", aldus de
functionaris.

punt uit
Moord

De 33-jarige Purmerender J.V.
is in de nacht van woensdag op
donderdag op gewelddadige
wijze om het leven gebracht.
Agenten vonden het stoffelijk
overschot van de man in zijn
flatwoning in de wijk Wheer-
molen. Het slachtoffer is ge-
dood tijdens een heftige ruzie,
die door buurtbewoners bij de
politie was gemeld.

Oogartsen
Bij ongewijzigd beleid zal het
tekort aan oogartsen oplopen
van tachtig in 1990 tot ongeveer
vierhonderd in 2005. F. Bies-
heuvel-Snellen heeft dit becij-
ferd in haar doctoraalscriptie
voor de studierichting beleid
en management gezondheids-
zorg aan de Erasmus Universi-
teit in Rotterdam. Ze baseert
haar prognoses op een enquête
onder alle 420 praktizerende
oogartsen.

Weduwe
De weduwe van de Albanese
dictator Enver Hodzja is samen
met andere ex-communistische
leiders in Tirana aangehouden
op verdenking van corruptie.
Dit heeft de hoogste officier
van justitie van het land, Kris-
taq Ngjela, gisteren meege-
deeld. De oppositiepartijen
hadden op maatregelen aange-
drongen tegen de vroegere
communistische heersers die
ruim 40 jaar aan de macht wa-
ren. In het armste land van
Europa, waar moderne huis-
houdelijke apparatuur uiterst
schaars is, hadden de Hodzja's
een rits huizen en villa's tot
hun beschikking met 25 ijskas-
ten, 28 kleurentv's en 19 tele-
foonlijnen. Enver Hodzja stierf
in 1985, en het machtsmonopo-
lie van de communisten ging
ten onder in de bevrijdingsgolf
die de afgelopen twee jaarover
Oost-Europa spoelde.

Grensoverleg
China en de Sovjetunie hebben
tijdens hun onderhandelingen
begin deze maand over vermin-
dering van het aantal troepen
bij hun gemenschappelijke
grenzen 'een zekere vooruit-
gang' geboekt, meldde het Chi-
nese ministerie van Buiten-
landse Zaken gisteren. Het
overleg vond plaats in een
'vriendschappelijkeen pragma-
tische sfeer' en heeft ook meer
overeenstemming opgeleverd
over 'wederzijdse vertrouwen-
wekkende maatregelen. Er is
nog geen datum vastgesteld
voor voortzetting van het over-
leg. In de jaren '60 kwam het
bij de 7.000 km lange grens tot
gevechten. Pas in 1989 heeft
Chinazijn betrekkingen met de
Sovjetunie genormaliseerd.

Prijs
De Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
heeft de Johan de la Court-prns
voor onbezoldigd onderzoek op
het gebied van de alfa-weten-
schappen toegekend aan E. van
den Berg uit Hattem. Van den
Berg krijgt de onderscheiding
voor zijn studies op het gebied
van de Middelnederlandse taai-
en letterkunde. H. Blokland
krijgt de Pieter de la Court-
prijs voor onbezoldigd onder-
zoek op het gebied van de
gamma-wetenschappen, voor
zijn proefschrift 'Vrijheid, auto-
nomie, emancipatie.

Grafietregens
Het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM) stelt op verzoek
van de gemeente Beverwijk
een onderzoek in naar de gevol-
gen van de zeven grafiet- en ij-
zerstofregens van Hoogovens.
Volgende week heeft het ge-
meentebestuur een eerste
oriënterend gesprek met het
RIVM en het provinciaal be-
stuur, zo heeft de gemeente gis-
teren bekendgemaakt. Tussen
22 juli en 1 november zijn ze-
ven maal wolken grafiet en ij-
zerstof neergeslagen in het tot
Beverwijk behorende Wijk aan
Zee. Het gemeentebestuur wil
weten wat daarvan de effecten
zijn voor de volksgezondheid
en het milieu.

Vrijdag 6 december 19913

"De ravage
die een bom-
aanslag in de
Noordierse
hoofdstad Bel-
fast woensdag-
nacht aan-
richtte was
enorm. Door de
explosie raak-
ten 23 mensen
gewond, waar-
van dertien
politiefunctio-
narissen, twee
soldaten van
het Ulster De-
fense Regiment
en acht bur-
gers. De aan-
slag is opgeëist
door de IRA,
die in een ver-
klaring onthul-
de dat de bom
450 kilo zwaar
was en 'geen
specifiek doel'
had beoogd te
treffen. De po-
litie zei dat de
bom was geëx-
plodeerd in een
bestelwagen
die stond ge-
parkeerd in
een zijstraat
naast het Euro-
pahotel. De
ontploffing
vond plaats na
een telefonische
waarschu-
wing. Gezegd
werd dat de
bom over een
half uur zou
exploderen,
maar de ont-
ploffing deed
zich al voor na
25 minuten.
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"> t |__

HET WINTERNUMMER NU OVERAL TE KOOP
PIER PAOLO PASOLINI, HALFGOD VAN DE HOMOSCENE. Een werkelijk schitterend, / yrfff^irg-^.
'eer Indringend verhaal overéén van (Je grootste en meest verguisde kunstenaar» van Italië. / ff HMJifcV)JaütïlfïlFORMULE I: ALESSANDRO NANNINI. Paul Keysers Interviewde hem over zn noodlottige / Ml Jp»IMJ^//w/m /hellcopterongeluk en zijn levensgevaarlijke coma-back. ’ JaF^^"^*J_ï 'V// i I*0 PAGINA'S PARTYMODE. Italië Magazine fotografeerdeIn Des Indes kinderen In gróte-mensen-kleren. ’ _FN_' ' /*fjJM| /WINTERSPORTIN CORTINA D'AMPEZZO. De Franse natuur wordt bruut geotterd aande /-_-_jFÖ-* /Olympische Winterspelen '92, maar In Italië slagen ze er In Cortlna vrijwel ongerept te houden: een fotoreportage. / u _W_l_* /DE JACHT OP WILDE ZWIJNEN. MEER DAN BEESTACHTIG. / _2v_j- ~~J MA^k"ens en zwijn leveren In de Ugurlsche bergen eengevecht op leven en dood. Alle wapens zijn toegestaan. / _ 7_-- IM)
DE KEUKENS VAN VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA EN TRENTINO-ALTO ADIGE. / ~j__X___^ofl ■°°-tseller schrijfster Claudia Roden bericht o.a. over de delicateen kleurrijke keuken van de Veneto. / *8S H___T^VMARJON VAN ROVEN. Italië op maandag. 'èSjJJ.'B _____"/°E RIJKSTE VRIJGEZELLEN VAN ITALIË IN DE AANBIEDING. /igÉ j|^2 ■.

%
THE BEST OF SEASONS MAGAZINE, ALBRECHT DURERSTRAAT 2, 1077 LZ AMSTERDAM

i__^_.,,.TËR KENNISMAKING VAN ’ 9,50 VOOR ’ 7,95

(ADVERTENTIE)

Aan de abonnees
Kostenstijgingen maken voor de Neder-
landse dagbladen een aanpassing van
hun abonnementstarieven noodzakelijk.
In verband hiermee zijn onze abonne-
mentsprijzen per 1 januari 1992 als
volgt vastgesteld.
Bij betaling automatisch;
per maand ’ 27,45
per kwartaal ’ 82,35
per jaar ’329,40
Bij betaling per acceptgiro:
per maand ’ 28,45
per kwartaal / 83,35
per jaar ’330,40
Wij nemen graag aan dat dl abonnees
die een machtiging tot automatische af-
schrijving hebben verstrekt, ermee ak-
koord gaan dat bij de eerstvolgende
afschrijving de nieuwe abonnements-
prijs wordt aangehouden.
Directie Limburgs Dagblad

IRA slaat toe in Belfast

Limburgs dagblad



DOOR HANS DE BRUIJN
EN PETER DE VRIES EG-ministers zwoegend

naar top in Maastricht
BRUSSEL - De beslissende on-
derhandelingsronde voor de
EG-top van Maastricht is maan-
dag in Brussel met horten en
stoten op gang gekomen. De mi-
nisters van Financiën en Buiten-
landse Zaken slaagden er niet in
de dreigende veto's tegen de
voorstellen voor economische en
politieke eenwording onschade-
lijk te maken.

Vooral de Britse bezwaren blij-
ven enorm en het ziet er naar uit
dat Londen alleen wil meewer-
ken wanneer het zich op tal van
terreinen kan onttrekken aan de
praktische uitwerking van de
verdragen. De Britten willen niet
gedwongen kunnen worden mee
te werken aan een gezamenlijk
Europees veiligheidsbeleid, een
sociaal beleid en de invoering
van één munt.
De Nederlandse raadsvoorzitters
Kok (Financiën) en Van den
Broek (Buitenlandse Zaken)
hebben nog geen formule gevon-
den die deze Britse uitzonde-

ringspositie verzoent met de
wens van de andere landen om
wel degehjk te komen tot een
politieke (EPU) en monetaire
unie (EMU).

De ministers van Buitenlandse
Zaken spraken maandag vooral
over een gezamenlijk buiten-
lands- en defensiebeleid. De
Britten willen dat elk land zich
hieraan kan onttrekken zodra
een 'vitaal nationaal belang' in
het gedrang komt. De meeste an-
dere landen vinden dat een on-
aanvaardbare uitholling van de
EPU.
De ministers van Financiën
boekten weinig vooruitgang bij
hun onderhandelingen over een

monetaire unie. Ook hier ligtEn-
geland dwars, maar zijn er ook
veel technische details nog niet
geregeld. Probleem bij de rond
1997 voorziene invoeringvan één
munt is dat elk EG-land een
veto-recht heeft.

Ook bestaat er onenigheid over
de vraag hoeveel landen mini-
maal aan dit slotstuk van de
EMU moeten meedoen. De eco-
nomisch zwakke zuidelijke lid-
staten vrezen de boot te missen,
omdat ze dan nog niet rijp zullen
zijn voor een streng gecoördi-
neerd monetair beleid. Tegen die
achtergrond leveren de EG-rege-
ringen al maanden strijd over de
vraag of minimaal zes, zeven of

acht landen in 1996 nodig zijn
om degrote stap te zetten.
Een Frans compromisvoorstel
maakt aan al die discussies voor-
lopig een einde. Wanneer een
eerste poging de munt in te Voe-
ren in 1996 op een top van de
regeringsleiders strandt op onwil
van een minderheid binnen de
EG, zal in 1998 door de lager ge-
plaatste ministers van Financiën
een tweede poging worden on-
dernomen. Daarbij kan geen
enkel land een veto uitspreken,
al moet er wel een ruime meer-
derheidzijn. Het nadeel dat som-
mige delegaties maandag aan-
voerden, is dat de invoering van
de munt zo alleen maar ver-
traagd wordt.

De voorzitter van het Europees
Parlement, de Spanjaard Crespo,
dreigde de ministers van Buiten-
landse Zaken maandag opnieuw
dat het parlement de voorstellen
voor de politieke unie zal afwij-
zen. Het parlement is vooral niet
te spreken over de voorstellen
voor uitbreiding van haar mede-
zeggenschap. Het Europees Par-
lement heeft geen echt veto-
recht, maar wel veel aanzien bij
diverse nationale parlementen,
die de verdragen moeten ratifice-
ren. Premier Lubbers zal zich
donderdag, direct na de top, in
Straatsburg verantwoorden.

Het Europees Parlement zal ook
in actie komen als de EG-top
geen besluiten neemt over een
'sociaal Europa', waarbij in EG-
verband afspraken worden ge-
maakt over arbeidsomstandighe-
den en rechten van werknemers.

Voorzitter Cot van de socialisti-
sche Europarlementariërs zei
maandag met vertragingsacties
te zullen komen als op de EG-top
niets gebeurt. Het parlement
heeft dat eerder met succes ge-
daan.

DOOR HANS DE BRUIJN Ook 'sociaal Europa'
bezorgt Britten rillingen

BRUSSEL - Dé manier om
Britse poütici op de kast te ja-
gen, is te beginnen over het 'so-
ciale Europa. De allergie van de
Britten voor het vermaledijde 'F-
woord (van het 'federale Euro-
pa') wordt alleen geëvenaard
door hun gevoeligheid als het
om het 'S-woord' gaat.

Die ene munt kunnen ze krijgen,
en een Europees veiligheidsbe-
leid desnoods ook, als ze daar in
Brussel maar met hun vingers
van onze sociale verworvenhe-
den afblijven. Dat is de stem-
ming in Britse kring. EG-diplo-
maten verwachten zelfs dat dit
thema op de top van Maastricht
nog de meeste kopzorgen zal ge-
ven.
Minister van Buitenlandse Za-
ken Douglas Hurd ridiculiseerde
onlangs de Europese bemoei-
zucht met de bewering dat
'Brussel' zelfs de vorm van Brit-
se kaas en de kleur van de ham
zou willen voorschrijven, maar
de eilandbewoners moeten er he-
lemaal niet aan denken dat de
EG tot op de werkvloer in de be-
drijven doordringt.

Rechten
Maar kan het anders? Volgens
de Europese Commissie, de
meeste landen, de Europese vak-
beweging en het Europees Parle-
ment niet. De eenwording van
Europa is tot nog toe vooral een
economische zaak, waarvan
vooral het bedrijfsleven profi-
teert. Het wegvallen van de gren-
zen tegen 1993 dient vooral de
vrye handel.

Er komen steeds meer grens-
overschrijdende bedrijfsfusies,
iedere EG-burger kan in elk EG-

land gaan werken, er komt
straks één munt en op den duur
zal ook het belastingbeleid ge-
harmoniseerd worden. Maar van
Europese rechten voor de werk-
nemers is geen sprake. Daar kan
elk land ineens doen waar het
zin in heeft.
Een Nederlandse werknemer die
in Spanje wil gaan werken, of
door zijn baas daarheen ge-
stuurd wordt, wil daar op zijn
minst dezelfde rechten als thuis
hebben. Maar terwijl produkten
in de EG aan dezelfde normen
moeten voldoen, gelden geen
Europese normen voor de be-
handeling van de mensen die ze
moeten maken.

Handvest
Twee jaar geleden kwam de
Griekse EG-commissaris voor
Sociale Zaken, Vassou Papan-
dreou, met een Sociaal Hand-
vest, waarin uitgangspunten
voor een Europees sociaal beleid
waren vastgelegd. Een op zich al
moeizaam tot stand gekomen do-
cument, dat vooral aanbevelin-
gen en maar heel weinig concre-
te voorstellen bevatte.

Op hun top in december 1989 in
Straatsburg zetten elf van de
twaalf regeringsleiders er plech-
tig hun handtekening onder. De
ontbrekende was, uiteraard, van
mevrouw Thatcher. Het stuk,

hoe voorzichtig ook, kon wat
haar betreft zo de prullenmand
in.

Wat wil mevrouw Papandreou
dan? Maximale werktijden voor
werknemers in Europese bedrij-
ven, een Europese regeling van
zwangerschapsverlof, bescher-
ming van de veiligheid en ge-

zondheid op de werkplek, gelij-
ke behandeling van mannen en
vrouwen, en een Europese rege-
ling van de inspraak en mede-
zeggenschap van werknemers.

Voorstellen voor een Europees
minimumloon, voor het harmo-
niseren van de sociale zekerheid
en de pensioenen waren al ge-
schrapt, omdat daar geen steun
voor te vinden was. Dat zou
vooral de armere landen geld
gaan kosten, oVndat die zich eer-
der aan de goede voorzieningen
in de rijke landen zouden moe-
ten optrekken dan andersom.

JOHN MAJOR
...ten strijde tegen sociaal

Europa...

opinie

De teloorgang van 't
woordje 'federaal'
DOOR MARGREET VERMEULEN

DEN HAAG - „Lubbers
blaast afwezig in zijn kof-
fie," noteerde het Britse
dagblad The Times drie we-
ken geleden. The Times wil-
de van Lubbers weten of de
term 'federaal' uiteindelijk
uit de ontwerp-tekst voor
de Europese Politieke Unie
zou verdwijnen. „Als het in-
leidende deel van het ver-
drag misverstanden creëert
(..) moeten we naar een be-
tere formulering kijken,"
antwoordde Lubbers be-
minnelijk.

Al op 1 juli, toen ons land EG-
voorzitter werd, erkende minis-
ter Van den Broek (Buitenlandse
Zaken) het gevaar dat het woord-
je 'federaal' als splijtzwam zou
gaan fungeren. Toen de Herald
Tribune Van den Broek om een
definitie vroeg, reageerde de be-
windsman ontwijkend: „We
moeten heel voorzichtig zijn om
te lang in dit soort theologische
discussies te blijven hangen."
Een klein half jaar later is het
dan zo ver. Het woordje 'fede-
raal' is niet meer 'heilig. Want de
term 'vergiftigt' de onderhande-
lingen over de Europese eenwor-
ding, zo liet Van den Broek dins-
dagavond in Brussel weten. Dat
is een knieval voor Londen,
want daar is het begrip 'federaal'
een soort schuttingwoord. Er is
zelfs een afkorting voor bedacht
om het verschrikkelijke begrip
niet in zijn volle lengte te hoeven
uitspreken. ('The F-word').

Bonn op zijn beurt voelt zich
daardoor gekrenkt. Want Duits-
land ziet zichzelf als hèt voor-
beeld van een (buitengewoon
succesvolle) federale staat.

In Nederland is, of liever gezegd

was, federaal een volstrekt
onomstreden begrip. Een fede-
raal Europa? Daar was je vóór.
Dat hoorde zo. Het was een ge-
loofsartikel. Alleen de kleine
christelijke partijen zijn van
oudsher tegen een federaal Euro-
pa.
Wat is eigenlijk een federaal Eu-'
ropa?

Premier Lubbers vond het on-
langs nuttig en nodig om de ver-
warring bij Britten weg te ne-
men en het begrip nog eens
haarfijn te ontleden tijdens een
lunch van de Brits/Nederlandse
Kamer van Koophandel: „Het is
een semantisch probleem," be-
gon de premier. Semantisch is
een deftigwoord voor taalkunde.
Het is dus een taalkundig pro-
bleem. „Voor Duitsland staat
federalisme voor decentralisatie.
En in Groot-Brittannie voor cen-
tralisatie."
Met andere woorden: de Britten
zyn bang dat Brussel als een
spin in het web zich alle macht
zal toeëigenen, ten koste van de
nationale regeringen en parle-
menten. De Duitsers zien de
samenstellende delenvan een fe-
deratie juist als zelfstandige sta-
ten die zoveel mogelijk bevoegd-
heden in eigen hand zullen
houden.
Lubbers formuleert het liever zo:
„Europa niet als eenheidsworst,
niet als de smeltkroes zoals de
VS, wel met eigen karakteristie-
ken. Als een diamant, die zo
mooi geslepen is dat hij pas
glanst als alle factoren schijnen."
(Export Magazine, september)

De Britten waren 'not impres-
sed'. Op 27 november weersprak
Hurd, de Britse minister voor
Buitenlandse Zaken, dat er twee
verschillende interpretaties mo-
gelijk zijn van het woord fede-
raal.
Lubbers kwam tijdens zijn lunch
met de Brits/Nederlandse Kamer
van Koophandel ook met een op-
lossing. Die heet 'subsidiariteit.

Dat betekent: Brussel doet wat
Brussel het beste kan. En de na-
tionale regeringen doen wat op
nationaal niveau thuis hoort.
Maar wie bepaalt wat in Brussel
thuishoort en wat niet? Die
vraag blijft onbeantwoord.

Volgens het GPV-Kamerlid van
Middelkoop stamt determ subsi-
diariteit uit een pauselijk rond-
schrijven van de vorige eeuw.
„Het is een begrip waar onge-
looflijk mee geknoeid wordt,

maar het is gebaseerd op een
hiërarchische formule." Daar
leidt van Middelkoop uit af dat
in 't geval van subsidiariteit
Brussel zélf bepaalt hoeveel
macht ze naar zich toetrekt. De
nationale regeringen hebben dan
het nakijken.

Behalve Van Middelkoop geldt
ook de hoogleraar Europees
recht professor Ter Kuile als één
van de schaarse querulanten als
het gaat om de federale droom.

Op 1 juli hekelde de professor in
het blad Ondernemjng de van-
zelfsprekendheid waarmee Ne-
derland streeft naar een federaal
Europa. En het gebrek aan een
publiek debat stoorde Ter Kuile
zo mogelijk nog meer. „Weten
we waar we heengaan? Willen
we daarheen? Hebben we nog
iets te willen?", zo vroeg hij.
Maar het bleef lang stil.

Begin oktober beklaagde col-
lega-professor Akkermans
(staatsrecht) zich over het gebrek
aan discussie op het Binnenhof
over de federale roeping van Eu-
ropa. Hij noemt de Europese fe-
deratie een 'totale fictie. Dat
toch alle politieke partijen, met
uitzonderingvan de kleine chris-
telijke partijen, die gedachte
hebben ondersteund vindt hij
'echt heelnaief.

Een maand later doen vooral
WD-leider Bolkestein en PvdA-
leider Wöltgens publiekelijk af-
stand van hun federale princi-
pes. „De scepsis over een supra-
nationaal Europa is binnen de
WD vergevorderd," aldus Bol-
kestein. „Zo min mogelijk over-
dragen aan Brussel," zei Wölt-
gens kort daarop in een inter-
view met het NRC. De federale
droom in Nederland was een cli-
ché, een 'prevelementje', aldus
Wöltgens.

Van Middelkoop probeerde deze
week leiding te geven aan de
koerswijziging van VVD, PvdA
en in mindere mate binnen het
CDA. In een motie vroeg het
GPV-Kamerlid de bewindsman
de term 'federale roeping' te
schrappen uit de ontwerp-tekst
voor de Europese samenwer-
king. Alle grote fracties stemden
tegen, maar het GPV krijgt nu
waarschijnlijk toch zijn zin,
dankzij Engeland. „Toch is het
een misser," lacht Van Middel-
koop. „Want nu lopen we als
Tweede Kamer weer achter de
feiten aan."

HANS VAN DEN BROEK
termfederaal vergiftigt onderhandelingen

Tradities
Wat overbleef, ging de Britten
echter nog te ver. Dat heeft te
maken met de totaal andere tra-
dities in het Britse bedrijfsleven.
Waar werkgevers en vakbonden
per bedrijf sociale afspraken ma-
ken. Geen centrale akkoorden,
geen ontslagrecht, geen mini-
mumloon, geen maximale werk-
tijden.

De Britse minister van Sociale
Zaken verzette zich afgelopen
maandag dan ook fel tegen een
voorstel om in heel Europa in
principe niemand langer dan 48
uur per week te laten werken. Of
om vanuit Brussel voor te schrij-
ven hoe de medezeggenschap
moet worden geregeld. De Euro-

pese ondernemingsraad is er nog
altijd niet.
Mevrouw Thatcher heeft al eens
gezegd 'de macht van de vak-
bonden in Groot-Brittannië niet
te hebben gebroken, om haar via
de achterdeur van de EG weer
binnen te halen. Zij had en haar
opvolger John Major heeft de
hartelijke steun van de Europese
werkgeversorganisaties, en de
grote afkeer van de Europese
vakbonden.

Parlement
Die laatste hebben het Europees
parlement al opgeroepen de
nieuweEuropese verdragen af te
wijzen, als er geen echt sociaal
beleid in voorkomt. De Europar-
lementariërs staan volledig aan
de kant van de vakbeweging. Zij
hebben al eerder het EG-werk
gedwarsboomd omwille van het
ontbreken van een Europees so-
ciaal beleid.

Niet alleen voor werknemers,
want in de huidige EG-voorstel-
len komen de niet-werkenden,
ouderen en jonge werklozen er
helemaal bekaaid van af. De
Britten zijn alleen bereid Euro-
pese bemoeienis te aanvaarden
over zaken als de arbeidsomstan-
digheden, zoals veiligheidsre-
gels, maar niet over de arbeids-
voorwaarden.

Omdat in Maastricht eenstem-
migheid nodig is, dient een op-
lossing voor Maastricht zich niet
zomaar aan. Er is, in navolging
van de monetaire discussie, al
gepraat over weer een uitzonde-
ring voor de Britten. Een Britse
diplomaat zei datMajor bereid is
'tot zijn laatste snik te strijden'
tegen een sociaal Europa. Meer
dan wat gescharrel in de marge,
zit er voor de Europese werkne-
mer dan ook niet in.

Schenking
Reactie naar aanleiding van het
ingezonden schrijven van Herr
Hemen uit Süsterseel van zater-
dag 30 november.
U noemt het voorstel van schen-
king gedaan door de Sittardse
afgevaardigde van de PvdA, J.
Smeets, om 45.000 gulden te
schenken aan een Servische
stad, smakeloos en provocerend.
Wel, geachte Herr Hemen ik
noem het smakeloos en provoce-
rend dat u, als buitenlander, zich
bemoeit met een Nederlands be-
leid. Als wij Nederlanders u zou-
den komen vertellen dat al die
Duitsers, die vo»ral in de Lim-
burgse grensstreek wonen, terug
moeten naar hun eigen land, zult
u ons waarschijnlijk als racisten
en fascisten betitelen, en als wij
u in Süsterseel zouden komen
vertellen welk beleid u moet
voeren zal u waarschijnlijk de
eerste zijn die schreeuwt 'Kase-
koppen' bemoei je met je eigen
zaken. Doe dat dus ook Herr
Hemen.
SITTARD W.Bakkes
(Door redactie ingekort)

Debat
Op de slotmanifestatie van het
christelijk-sociaal congres in de
Jacobikerk te Utrecht, heeft
CNV-yoorzitter Henk Hofstede
terecht betoogd dat het een
ieders persoonlijke kracht te bo-
ven gaat om de sociale proble-
men van deze tijd (milieu, Derde
Wereld, werkloosheid) de baas te
kunnen. In tegenstelling tot de
CNV-voorzitter denk ik echter
niet dat een ander beleid alleen
kans van slagen heeft 'als men-
sen zich voor andere mensen in-
zetten, de armen om eikaars
schouder slaan, solidair willen
zijn. De wil daartoe is zeer zeker
aanwezig, maar zal eerst vruch-
ten kunnen afwerpen nadat het
beleid zijn koers fundamenteel
heeft gewijzigd. Een koerswijzi-
ging die via een publiek debat
over Europa gerealiseerd zou
kunnen worden. Met name in-
dien daarin in alle openheid de
vraag aan de orde wordt gesteld
of wij, ter beteugeling van de
wereldproblemen waarmee wij
dagelijks worden gefronteerd,
wel gebaat zijn met de Europese
eenwording, waarvoor onze poli-
tieke kopstukken zich momen-
teel het vuur uit de sloffen lopen.
Een (kern-)vraag waarop alleen
een simpel 'neen' mogelijk is,
omdat een kind begrijpt dat de
wereldproblemen ver uitstijgen
boven die van Europa en de Eu-
ropese eenwording zodoende
geen enkele bijdrage kan leveren
aan de oplossing daarvan. Dat
laatste is alleen mogelijk door
ernst te maken met het streven
naar 'mondiale eenwording', via
de uitgroei van de VN van een
machteloos mondiaal praatcolle-
ge tot een mondiaal beleidsor-
gaan met bovennationale be-
voegdheden. Voor dat ideële
streven heb je echter mensen no-
dig van een ander kaliber dan
die welke in Den Haag het roer
in handen hebben.
LANGENHOLTE

Wouter ter Heide

Rally
Als geïnteresseerde in de rally-
sport heb ik met verbazing ken-
nis genomen van de zeer matige
belangstelling die het Limburgs
Dagblad besteed heeft aan de
RAC-rally, waar ook nog de we-
reldtitel op het spel stond.
Het behalen van de overwinning
in de rally en het behalen van de
wereldtitel door Juha Kankku-
neri stond in de krant van
28-11-'9l afgedrukt in een kolom
van circa 8 centimeter lengte,
verscholen achter diverse pagi-
na's voetbalnieuws.
Als ik zie hoeveel aandacht 's
maandags aan bij voorbeeld het
amateurvoetbal besteed wordt
dan vind ik dat de rallysport niet
de aandacht krijgt die haar toe-
komt.
Aan de publieke belangstelling
kan het volgens mij niet liggen
want het aantal toeschouwers
dat bij voorbeeld de onlangs ge-
reden Hellendoorn-rally bezocht
heeft overtrof met gemak het
aantal toeschouwers van de ge-
zamenlijke ere-divisie in datzelf-
deweekeinde. -De incidentele aandacht die si
en toe geschonken wordt aan
Limburgse rally-rijders zoals va-
der en zoon. Bergsteijn, Henk
Vossen, TheoKnoop enz. vind ijl
zeer positief, graag meer van dit
soort dingen.
EIJSDEN W. Straet

lezers schrijven
Extreem-rechts

Graag wil ik reageren op de re-
cente verkiezingsuitslag in Bel-
gië, en met name de opkomst
van extreem-rechts in dat land.
ledereen schreeuwt moord en
brand nu het Vlaams Blok (te
vergelijken met de Nederlandse
Centrum Democraten van Jan-
maat) 10,4 procent in Vlaanderen
heeft behaald! Dit zou omgere-
kend naar onze begrippen 15
Tweede-Kamerzetels zijn! Dit
betekent dat het Vlaams Blok
een enorme klap heeft uitge-
deeld aan de traditionele partijen
in België. Is dit goed of slecht?
Gezien het gegeven dat er in Bel-
gië 10 miljoen inwoners zijn en
1,1 miljoen buitenlanders, zou ik
zeggen dat het inderdaad hoog
tijd wordt dat er wat gaat veran-
deren. De situatie is nu al on-
houdbaar; ook bij ons in Neder-
land. De criminaliteit, vooral
onder dezogenaamde allochtone
jongeren, in de Randstad, rijst
bij ons de pan uit. Mishandelin-
gen, berovingen, overvallen,
fraude en diefstal zijn aan de or-
de van de dag.
Antilliaanse jongeren van plus-
minus 16 jaar vinden het nor-
maal dat zij met een mes of pis-
tool op zak lopen. Zij gebruiken
deze wapens zonder voorbe-
houd! Dit heeft een recent on-
derzoek van Justitie aangetoond.
Zo gauw je als omstander, of
zelfs als politieman iets doet of
zegt om een eventueel slachtof-
fer van deze etnische benden te
helpen, ben je, u weet het al, een
fascist, racist en wat dies meer
zij! Dit is te gek om los te lopen.
CDA en VVDwillen nu al de toe-
stroom van Antillianen naar ons
land indammen. Blijft het bij
'plannen' of wacht men tot Jan-
maat van de Centrum Democra-
ten dit gaat doen, zodat men de
beschuldigende vinger naar hem
kan wijzen? Tevens wil ik nog
even kwijt dat ik veel respect
heb voor mannen als Filip De-
winter (leider Vlaams Blok) en
Janmaat (Centrum Democraten),
want zij zeggen inderdaad wat
honderdduizenden denken en
niet durven zeggen! Ik hoop dat
extreem-rechts hier in Neder-
land net zon succes krijgt als in
Vlaanderen, want eer je het weet
is het te laat en overspoelen ons
de buitenlanders.
HEERLEN H. Verlaan

postbus 3100

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrek-
king te hebben op publica-
ties in deze krant en moeten
kort en zakelijk zijn. Te lange
brieven worden ingekort of
geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn
van naam, adres en tele-
foonnummer. Brieven op
rijm, of brieven die oproepen
tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige
daden, worden niet ge-
plaatst. Datzelfde geldt ook
voor brieven met onwel-
voeglijk taalgebruik en bele-
digingen. Anonieme brieven
worden evenmin geplaatst.

Schouwburg 2
Naar aanleidingvan mijn reactie
in het Limburgs Dagblad van
19-11-'9l over de entree-prijsver-
schillen tussen de schouwburg
van Heerlen en Sittard, van de
Tineke Schouten-show, wil ik
het volgende duideüjk stellen.
Na de plaatsing in het Limburgs
Dagblad van mijn ingezonden
stuk ben ik telefonisch benaderd
door de heer A.M.A. Bruins, di-
recteur van de stadsschouwburg
te Heerlen, en in een persoonlijk
schrijven heeft hij me ervan
overtuigd dat niet de schouw-
burg, maar de producent John
de Mol verantwoordelijk was
voor het grote prijsverschil van
de toegangskaarten van deze
show.
Ook heeft de heer Bruins John
de Mol aangesproken over deze
onzorgvuldige beslissing met be-
trekking tot deze dumpprijs in
Sittard.
Bij deze wil ik dan ook de Heer-
lense stadsschouwburg niet aan-
sprakelijk stellen voor het grote
prijsverschil, en de directie be-
danken voor de positieve reactie
op mijn schrijven.

SCHINVELD J.J.A.Gabriël

Queen (2)
Freddy Mercury, zeventien jaar
ben je er voor mij geweest. Ze-
ventien jaar kon je me troosten-
Vandaag kan ik alleen maar hui-
len als je zingt. The show must
go on. Waarom jij? Gelukkig zijn
er vele herinneringen, video's-
foto's, platen en dat blijft, ook a*
ben je weg. Bedankt voor al het
moois wat je gegeven hebt, en
waar ik weer naar zal gaan kij-
ken, zonder tranen in mijn ogen
(hopelijk). Rust zacht en be-
dankt!

BRUNSSUM A. Nieuwenhu»»

Vogelvangst
Een reactie op het artikel 'Pr°'
test tegen vogelvangst' in "e
krant van zaterdag 30 november
jl. Je kunt het al dan niet een-j
zyn met het vangen van vogels
in Wallonië. Dat de vogels ée'
dood zouden worden is een on-
zinverhaal van de bovens^plank. Dat weet de natuurorgalll]
satie ook. Overigens zijn de &e'
vangen vogels een fractie va
het totaal dat jaarlijks een >nf'
tuurlijke' dood sterft. En bij <*1
laatste groep horen enkele ho1*"
derdduizenden die sterven *en
gevolge van het autoverkeerj
Hier is werk te doen van vee
groter belang.
LANDGRAAF V. Overn-eerC
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De opkomst en afgang
van de Maxwell-broers
DOOR CEES VAN ZWEEDEN

LONDEN - „Robert Maxwell zei
altijd dat zijn kinderen hun eigen
weg zouden moeten vinden na zijn
dood," memoreerde oud-hoofdre-
dacteur Roy Greenslade van The
Daily Mirror deze week. „Niemand
geloofde ooit een woord van wat
Maxwell zei. Maar voor een keer
had hij niet gelogen."

Het is moeilijk geen medelijden te voelen
voor lan en Kevin Maxwell, de beide
zoontjes van wijlen de Britse uitgever.
Vele jaren waren zij door hun vader be-
handeld zoals hij andere personeelsleden
behandelde - als oud vuil. Kevin was ooit
na een conflict opgestapt, lan door een
briesende vader ontslagen omdat hij zijn
vriendin had laten prevaleren boven zyn
Werk. Maar beiden waren zy teruggekeerd
onder de vleugels van hun vader om uit-
eindelijk zelfs de troon te bestijgen van-
waaraf hy zijn wereldimperium decennia
lang had bestierd.

Dat imperium bleek een zeepbel. Dat hun
vader zich gedreven door machtswellust
veel te diep in de schulden had gestoken,
Was al langer bekend. Dat hij daarbij naarhartelust had geknoeid, kwam echter als
een harde klap. Het was een klap die de
onfortuinlijke broers niet overleefden.
Deze week legden zij hun topfuncties bij
de Maxwell Communications Corporation
(MCC) en de Mirror Group Newspapers
(MGN) neer.

Nog maar een maand geleden leken de
broers waardige opvolgers van hun vader.
Robert Maxwell had hun de laatste jaren
steeds meer by de bedrijfsvoering betrok-ken, hoewel hij ze nooit helemaal de vrije
hand gaf. De uitgever had zelfs een nieuw
communicatiesysteem in zyn prive-vlieg-
tuig laten installeren om ook vanuit delucht zyn kroonprinsen tekunnen leiden.
Maar als het de uitgever beliefde, mochtKevin de ingewikkelde onderhandelingen
fnet de schuldeisers doen. En lan leiddebij tijd en wijle de Mirror-bladen. 'De jon-
gens' waren klaar voor hun taak, zo was
de algemene indruk in de Londese bank-
wereld. Opgeleid aan Oxford University,
hard geworden in de bizarre leerschoolvan hun vader, leken zij zich te zullen ont-
plooien tot begenadigde managers. Kevin
en lan waren in het diepe gegooid, maar
zij zouden zwemmen.

Zy gingen binnen een maand ten onder.Het imperium van Maxwell bleek eenbeerput te zijn, waarvan het deksel vele
laren op zijn plaats was gehouden door de
dikbuikige uitgever zelf. Nadat Maxwell
er op 5 november vanaf was getuimeld,
|tond binnen luttele weken de Serious
*Vaud Office (de Economische Opspo-
ringsdienst) voor de deur.

De fraude waarvan Maxwell verdacht
werd, was klein maar bizar. Vorige zomer
had Maxwell een bedrag van 75,5 miljoen
pond (een kwart miljard gulden) van de
Swiss Bank Corporation geleend om een
bedrijfje te kopen dat aandelen in Japan
bezat. Als onderpand voor deze lening
had Maxwell de aandelen aan de Zwitser-
se bank beloofd. „Dat was een volkomen
normale zaak," verklaarde een woord-
voerder van de bank eind vorige maand.

„Het was zoiets als geld lenen om een
huis te kopen; het huis is onderpand."

Echter, de bank had in oktober, bijna een
jaar nadat zij Maxwell het geld had ge-
leend, nog niets van de uitgever verno-
men. Verzoeken om opheldering bleven
onbeantwoord en met het verstrijken van
de tijd groeide de ongerustheid. Waar wa-
ren de Japanse aandelen die als onder-
pand voor de lening fungeerden?

Toen Maxwell was overleden, legde de
Swiss Bank Corporation een oekaze bij de
Maxwell-broers neer: ofwel zij betaalden
het geld terug ofwel zij kwamen met de
aandelen op de proppen. Na enkele dagen
kwam er een onthutsend antwoord uit
Londen. Maxwell, zo liet een bedremmel-
de Kevin weten, had de aandelen weer
verkocht.
Dat was fraude, en daarmee kwam de
Economische Opsporingsdienst in actie.
Had Maxwell deze truc ook met andere
banken uitgehaald? Had hij soms dezelf-
de Japanse aandelen aan verschillende
banken als onderpand aangeboden voor
leningen?

Terwijl het onderzoek nog gaande was,
kwam deze week een veel groter schan-
daal aan het licht: Robert Maxwell had
geld gestolen uit het pensioenfonds van
de Mirror Group Newspapers. Volgens de
eerste schattingen ging het daarbij om 200
miljoen pond (660 miljoen gulden), maar
gistermorgen werd de omvang van de
diefstal al op 426 miljoen pond (1,4 mil-
jardpond) geraamd.

Maxwell had een meerderheidsaandeelin
de winstgevende MGN, maar was uiter-
aard niet gerechtigd de pensioengelden
van zijn werknemers voor zijn zakelijke
avonturen te gebruiken. De uitgever had
echter een van zijn in het buitenland ge-
vestigde particuliere bedrijfjes belast met
het beheer van het pensioenfonds, en het
was via dit bedrijfje dat Maxwell onge-
merkt uit de ruif van zyn gepensioneerde
werknemers at.

Opnieuw werd de Economische Opspo-
ringsdienst ingeschakeld, dit keer niet in
opdracht van een bank maar op verzoek
van Maxwells eigen MGN. Kevin en lan
legden beiden hun functies neer, de een
als topman van de zieltogende Maxwell
Communications Corporation, de ander
als hoofddirecteur van de MGN.
Hoewel vele ingewijden overvallen wer-
den door de omvang van de fraude, toon-
den weinigen zich verbaasd over de frau-
de zelf. Maxwell behoorde tot het soort
zakenlui dat zich bijna boven de wet
waande, en aarzelde niet toen zijn impe-
rium dreigde te bezwijken onder de
schuldenlast. In een steeds hoger tempo
begon hij grote sommen gelds tussen zijn
talloze bedrijven op en neer te schuiven,
daarbij gaten dichtend door elders gaten
te laten vallen. Het was slechts een kwes-
tie van tyd voordat hij de wet zou overtre-
den.

„Ik denk dat wij al veel langer vermoed-
den dat de pensioenfondsen werden mis-
bruikt," zei ex-hoofdredacteur Greensla-
de van The Daily Mirror. „Je wist dat Bob
(Robert Maxwell) altijd iets aan het uit-
broeden was, maar het was altijd onmoge-
lijk om de waarheid boven tafel te krijgen.
Eenieder die zijn neus in zijn zaken stak,
sleepte hij onmiddellijkvoor de rechter."

" De Maxwell-broers Kevin (links) en lan kregen een behandeling van
hun vader zoals de rest van het personeel.

Sociale vernieuwing: van
boegbeeld tot nachtkaars?

DOOR WILFRED SCHOLTEN
DEN HAAG - Het is tekekend
voor de manier waarop het kabi-
net zich in allerlei bochten moet
wringen. Het schaamrood op de
kaken moet immers voor de bui-
tenwacht verborgen blijven. „So-
ciale vernieuwing is nooit de
beleidsprioriteit nummer één ge-
weest," roept de verantwoorde-
lijke minister quasi-verbaasd uit.
„Dat is nog nooit gezegd en ik
begrijp niet wie dat verzonnen
heeft."

Minister Dales kijkt de journalis-
ten in perscentrum Nieuwspoort
met opgeheven wenkbrauwen
aan. Ze begrijpt de kritiek van de
projectgroep sociale vernieu-
wing onder leiding van Schaefer
niet. Hoezo, sociale vernieuwing
als het 'boegbeeld' van het kabi-
net losgelaten? Dan, geruststel-
lend: „Het is nog wel de rugge-
graat van het kabinetsbeleid.
Nog steeds."
Naast haar zit Jan Schaefer, de
grote Aanjager van Sociale ver-
nieuwing, nors voor zich uit te
staren. Hij geeft ongevraagd zijn
droge commentaar: „Nou, in
Rotterdam zeggen ze anders dat
het boegbeeld van voren zit en
niet van achteren."

Schoorvoetend
Schaefer en de overige 14 leden
van de projectgroep sociale ver-
niewinggeven er per 1 januaride
brui aan. Niet omdat het er met
de sociale vernieuwing zo slecht
uitziet, maar omdat het nu een-
maal zo afgesproken is. De club
is er niet rauwig om. De afgelo-
pen anderhalfjaar heeft de groep
(ex-)bestuurders en ambtenaren
hard gewerkt. Ze zijn het land in
geweest en hebben acht 'werk-
voorstellen' gedaan met tal van
concrete praktijkvoorbeelden
over hoe je dat moeilijke, ab-
stracte bergip 'sociale vernieu-
wing', inhoud kunt geven.

ledereen herinnert zich nog de
moeizame definitie waarover mi-
nister Dales twee jaar geleden in
de TweedeKamer bijna struikel-
de. Het was daarom geen gek
idee sociale vernieuwing maar
eens buiten het Haagse wereldje
te laten bottelen. Na anderhalf
jaar is de rijping nog niet vol-
tooid. Maar in de 350 gemeenten
die meedoen begint er iets te
groeien, ook al is er slechts spra-
ke van een 'broos en schoorvoe-
tend begin', aldus het eindrap-
port van de commissie-Schaefer.
Het is dan ook aan de inspannin-
gen van vooral gemeenten en
hier en daar plaatselijke organi-
saties te danken dat sociale ver-,
nieuwing nog 'flikkert en flak-
kert' - zo is vrij vertaald het
opmerkelijk kritische verhaal
van Schaefer en de zynen. Als
het aan het kabinet en de Twee-
de Kamer had gelegen, was het
'met veel bombarie' uitgeroepen
boegbeeld als een 'nachtkaars'
uitgegaan.
Het evaluatierapport is een vera-
deming tussen de doorgaans
zeer ambtelijke Haagse nota's.
Helder en duidelijk wordt ge-

zegd wat er mis is. Geen enkele
omtrekkende beweging wordt
gemaakt. De kritiek is dan ook
keihard. Reden voor Lubbers
om geen noemenswaardigereac.
tic te geven en nog maar eens te
onderstrepen dat 'de burger totzn recht moet komen.
Want wat had de minister-presi-
dent moeten antwoorden op con-
stateringen waar geen speld tus-
sen te krijgen valt? Het kabinet
heeft bij de start - twee jaargele-
den - meer verwachtingen ge-
wekt dan inmiddels zijn waarge-
maakt. Er kwamen minder rege-
lingen en er kwam minder geld
en het geld was minder vrij be-
steedbaar. Van de 26 regelingen
zijn er maar 16 in aanmerking
gekomen voor sociale vernieu-
wing. Van de 1,7 miljard beloof-
de guldens, zijn er maar 400 mil-
joen naar de gemeenten gegaan.
Slechts 10 procent is vry be-
steedbaar.
Nog enkele conclusies van
Schaefer c.s.: de besluitvorming
verzandde letterlijk in de pappe-
rassen. De verantwoordelijkheid
van heel het kabinet werd afge-
schoven naar Binnenlandse Za-

ken. De ministeriële commissie
sociale vernieuwing werd opge-
heven. Het enthousiasme bij de
kabinetsleden ebte weg. Afspra-
ken werden niet nagekomen. Er
werd bezuinigd op tal van pos-
ten. Op werkvoorstellen van de
projecgroep werd ondanks een
verzoek niet gereageerd, enzo-
voort, enzovoort.

JAN SCHAEFER
...legt functie neer...

Alibi
Kortom: het kabinet heeft zich
teruggetrokken en gebruikt de
projectgroep slechts als 'alibi.
Wat ooit begon als poging om
mensen meer bij de samenleving
te betrekken en hun achterstan-
den op te heffen, werd niets
meer dan een soort decentralisa-
tieproject en een beetje bestuur-
lijke vernieuwing.

Ook de Tweede Kamer moet het
in de ogen van de groep-Schae-
fer ontgelden. Aan de leden van
de volksvertegenwoordiging
werden maar weinig woorden
vuilgemaakt, maar de boodschap
komt over. Het ontbreekt de par-
lementariërs aan 'visie' en 'be-
trokkenheid. In plaats van een
fundamenteel debat viert het
'detaillisme' weer hoogtij. De
deelbelangen worden ook hier
door de vakspecialisten ouder-
wets beschermd.
Nee, zo laat de projectgroep met
zoveel woorden weten, laat die
Kamerleden eerst maar eens het
land in trekken ('op toernee'
gaan, schrijft de projectgroep
spottend). Dan kunnen ze zien
wat er in de praktijk werkelijk
gebeurt. Daarna spreken we wel
weer eens verder.

Schaefer gaat weg. Na de pro-
jectgroep komt er geen zond-
vloed, zo beweert hij. Maar wat
dan? Wie jaagt de nachtkaars op
tot fakkel? Of in Dales' beeld-
spraak: wie zorgt ervoor dat het
kabinet de slapperug recht? Het
wordt weer ijzig stil in Den
Haag.

Luchtvaartmaatschappij Pan Am stopt:

De Titanic
is gezonken
DOOR ERWIN VAN DEN BRINK

AMSTERDAM - Met gevoel voor
ironie zei Pan Am-president Ed Ac-
ker bij zyn aantreden in 1981: „Ik
kon kiezen tussen kapitein worden
van de Titanic of Pan Am dus ik
heb maar voor Pan Am gekozen."
De Titanic is gezonken en de 'clip-
pers' van Pan Am zullen nooit meer
het zwerk doorkruisen. Woensdag
maakte Pan Am bekend alle activi-
teiten te staken omdat branchege-
noot en aandeelhouder Delta Air
Lines weigerde met 25 miljoen dol-
lar over de brug te komen, het gena-
deschot voor de zieltogende maat-
schappij waarvan alleen nog wat
Caribische routes waren overgeble-
ven.

Zoals een terminale patiënt had Pan
Am korte herstelperioden. Nadat
Thomas Plaskett in 1988 het roer
had overgenomen, groeide de om-
zet met 12 procent en kwam die
daarmee weer boven het niveau van
1985, het jaar waarin Pan Am haar
routes over de Stille Oceaan had
verkocht. Het verlies in 1988 was
slechts 73 mihoen dollar tegen 463
miljoen in 1986.

Na 21 december 1988, de datumvan
de Lockerbie-ramp, raakte Pan Am
in een duikvlucht waaruit zij zich
niet meer kon optrekken; de inkom-
sten op de transatlantische routes
verminderden in 1989 met 274 mil-
joen of ruim 13 procent tot 1,8 mil-
jard dollar.

Daarna kwam de Golfoorlog. Pan
Am, decennialang instrument van "
Amerikaanse buitenlandse politiek,
was in zulke gespannen tijden altijd j
een potentieel doelwit dat werd ge-
meden door het vliegend publiek. I
Pan Am was na Coca-Cola de be-
kendste Amerikaanse merknaam in
het buitenland.

De legendarische oprichter van Pan
Am, Juan Trippe, noemde het be-
dryf Pan American Airways, afge-
kort met PAA. Deze naam - de toe- "voeging 'world' kwam pas later -weerspiegelde ook de typisch voor- "oorlogse economische introversie
van de Pan Amerikaans denkende ;
Amerikanen.

PAA richtte zich daarom vooral op '.
de routes naar Midden- en Latijns- j
Amerika. De afgelopen jarenonder "de leiding van Torn Plaskett werd '.
juist daar weer geïnvesteerd omdat |
Midden- en Zuid-Amerika de enige "overgebleven markten waren waar
de concurrentie nog niet moordend
was.

Trippe onderhield inniger banden '"met Republikeinse regeringen in de 'VS dan met Democratische. In 1935
verkreeg Pan American Airways 'het contract van de Amerikaanse j
posterijen om de postroute San
Fransisco-Kanton (China) te vüe- j
gen.

Tot na de Tweede wereldoorlog be-
zat PAA praktisch een monopolie
op Amerikaans luchtvervoer buiten
de VS.
Aan de alleenheerschappij van Pan
Am op de internationaleroutes van- I
uit de VS kwam een eind toen "American Export Airlines in han- '"den kwam van American Airlines,
zelf een binnenlandse maatschap-
pij. 'Export' ging onder de naam
American Overseas Airlines (AOA) "op onder meer Berlijn vliegen.
Toen American AOA wilde afstoten
ontstond daarover een gevecht tvs- "sen Transcontinental& Western Air
(TWA, later omgedoopt tot Trans
World) en PAA. Uiteindelijk mocht
Trippe AOA dank zij zijn connecties
met president Truman overnemen.

Een binnenlands net kreeg Pan Am
pas in 1980, met de overneming van
National Airlines. Na de deregule- 'ring in 1978 (de overheid regelde
het binnenlandse verkeer niet lan-
ger meer door routetoewijzing)
moest Pan Am het hoofd bieden
aan grote binnenlandse luchtvaart-
maatschappijen zoals American
Airlines, Delta Airlines en United ;
Airlines die internationale routes
wilden gaan vliegen en daarvoor
een prima binnenlands aanvoernet
hadden.

Modern
Pan Am heeft de moderne manier
van luchtreizen ontwikkeld. De
vüegboten van Pan Am onderhiel-
den vóór de oorlog intercontinenta-
le lijndiensten en boden een voor
dietijd ongekende luxe en punctua-
liteit. Pan Am was de eerste die in
1947 met een Lockheed Constella- ;
tion een lijndienst rond de wereld "opende. Zy was de eerste die in
1955 straalvliegtuigen bestelde.
Boeing ontwierp de jumbojetmede
op aanwijzing van Pan Am en Pan
Am was de eerste die met jumbo's ■vloog.

Pan Am heeft zich volgens ingewy- ■

den te lang blind gestaard op tech- ;
nologische innovatie terwijl com-
merciële vernieuwing steeds be- <langryker werd. Het werd daardoor
een log, traag bedrijf. Toen het vlie- ■gen tijdens de economische ople- .
ving van de tweede helft van de
jaren tachtig een 'kwaliteitsindus-
trie' werd, bleef Pan Am daarente- |
gen weer te lang een 'discount car-
rier', een koopjeszaak, terwyl het
publiek alweer bereid was grif te
betalen, maar dan wel voor topkwa-
liteit.
De laatste tien jaar hield Pan Am
gestaag uitverkoop van haar bezit-
tingen waarvan de rechten om op
allerlei routes te vliegen wel de be-
langrijkste waren; het bedrijf zelf
was al lang geen aantrekkelijke '.
koopwaar meer.

Vrijdag 6 december 19915

(ADVERTENTIE)

Als u bij ons de
Jackpotwint,

trekken wij nog'n
prijs uit dekast.

Een bezoekje aan deJackpotclubkan tot en
met 30 december een bruisend slot krijgen

Want wie nu op éénvan de speelautomaten
een grote ofkleine Jackpot wint, krijgt daarnaast
ook nog eens een feestelijke fles champagne.

Kortom, reden genoeg om een kansje te

wagen op één van de speelautomaten in de
Jackpotclubvan de Holland Casino's.

-Holland
Qvsino's

In de Holland Casino'skom jeogen tekort.
W"DCA-NO'S: AMSTERDAM - BREDA GRONINGEN - NUMEGEN ■ROTTERDAM SCHEVENINGEN VALKENBURG- ZANOVOORT.

LEEFTUO MINIMAAL 18 JAAR. CORRECTEKLEDING EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.
N^ . JACKPOTauBItfORMATtLUN: 06-350.310.-0. 50 CT. P.M.

ilmburgs dagblad J
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<gpiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimumhoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.10 per mm, Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1.70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal een woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto's, logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer ’ 7 50
Bewijsnummers op aanvraag ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 1200 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron Ceouco Summo Scannen

Vermist/Gevonden
Wil degene die afgelopen
maandag mijn GELDKIST-
JE heeft meegenomen ook
de sleutels komen halen.
Wordt met open armen ont-
vangen. Nieuweweg 174A,
Valkenburg.

Personeel aanbod
Voor al uw TYPEWERK,
tekstverwerking Return. Tel.
045-753504.

Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED, pr.n.o.tk. Tel.
045-317669.

Personeel gevraagd

IM3i u_______________________',''"^^_^^

LÉÉ . il \IJ IJ I-^■■■-il_^__Bll-__-H--_----_-_----_---_--------_-_P
zoekt

Nette Buffethulp
Persooonlijk voorstellen vrijdag en zaterdag tussen

20.00-22.00 uur. Beitel 90, Heerlen.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Voerendaal

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

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Gevraagd

Internationaal
Kipper-chauffeur

Ervaring is een vereiste.
Zonder ervaring is het overbodig te solliciteren.
Internationaal Transportbedrijf

Boymans b.v.
Dorpstraat 98, 6438 JX Oirsbeek.

Tel. 04492-1833.

Taxichauffeurs
Full-time en part-time.

Tel, afspraak 045-215555.
Het "Dagblad De Telegraaf vraagt voor direct een aktieve

Bezorg(st)er
voor Hoensbroek, voor meer info kunt U bellen naar:

045-751825.

Taxi Kölker S 045-464545
vraagt nette full-time TAXICHAUFFEUR en een parttime
CHAUFFEUR. Persoonlijk aanmelden na telef. afspraak.

Gevraagd TANDABTS-
ASSISTENTE, in dienstver-
band voor ca. 25 uur (3V_
dag) m.i.v. jan. '92. Prettige
werkkring, goede beloning.
Alléén schnft. soll. in Ned.,
Duits of Engels aan: Praktijk
Balser. Melatenerstr. 56,
D-5100 Aachen.
MEDEWEBKSTEB voor di-
rekt gevraagd voor super-
markt min. opl. LBO of
MAVO, 5 dagen per week,
biet ouder dan 21 jr. Pers.
soll. na tel. afspr Hermens
Voordeelmarkt, Hoofdstr. 45
Amstenrade. 04492-1326.
SLAGEB gevr. voor slagerij
in Brunssum. Tel. 045-
-251083.
MEISJES gevraagd voor
goedlopende privé-club in
Kerkrade. Hoge verd. Pretti-
ge sfeer. Werktijden te be-
palen. Ben je 18 jr. bel of
kom even langs voor 'n ge-
sprek. Club L'Amitié, Kaal-
heidersteenweg 154, Kerk-
rade. 045-425656.
Ga je graag met mensen om
en wil je 'n VASTE (part-ti-
me) baan. Soll. Stg. Gez
Lichaam, 045-352044.
Gevraagd FBITUBEHULP
met enige ervaring. Tel.
046-519776.
Gevr. ervaren FBITUBE-
HULP, voor 2 avonden per
week. Tel. 045-457845.
Gez. vakbekwame METSE-
LAABS en Timmerlui voor
werk in Duitsland, Duits ver-
zekerd, hoog loon. Tijdens
kant.uren: 043-625078 of na
18.00 uur. 045-726876.
Nette VEBKOOPSTEB gevr
voor onze slagerij, voor 3
dgn. per week. Fa. slagerij
Kapel I. Tudderenderweg
104, Sittard. 046-512197.

Serieuze KBACHTEN ge-
zocht voor Pizzeria in Kerk-
rade o.a chauffeur, serveer-

! ster/telefoniste. Voor fritures
in Kerkrade en Vaals frituur-
hulpen, enige ervaring ver-
eist. Heeft U interessen?
Dan kunt u bellen voor Kerk-. rade 045-353735 en voor
Vaals 04454-2203.
Gevr.: ervaren MONTEUB
voor tweewielerbranche op
korte termijn. Werkplaats
Sittard. Schriftelijk sollicite-
ren: Tweewielerspecialist
Math Salden, Provinbale-
weg 21, 6141 AA Limbricht.
Porky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.
Club Bustica vraagt meisjes
en/of DAMES voor overdag
van 11.00-17.30 uur, vooral
voor de decembermaand,
kerstmis, nieuwjaar en
weekend vrij. Aanm. V.d
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West. Tel. 045-412762.
BEZOBGEBS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.
Bistro restaurant de Meule
heeft een vacature vrij voor
een restaurant KELNEB/
SEBVEEBSTEB voor pim.
35 uur p.week. Soll. na tel.
afspraak vragen naar Mevr.
de Jong. Tel. 04746-2817.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAABS, betontimmertie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
WINKEUUFFBOUW ge-
vraagd voor slagerij, liefst
met enige ervaring. L Hu-
ben, Kerkstr. 79, Brunssum.
Tel. 045-252733.

Part-time VERKOOPSTER
gevr. Bekendh. met de ver-
koop van textielprod. strekt
tot aanbeveling. De Zaluw,
Promenade 137, Heerlen.
Club Bubbles zoekt met
spoed DAMES wegens
enorme drukte. Hoog gar.
loon. Tel. 046-742313
Uw slager van Melik kan op
korte termijn een VER-
KOOPSTER plaatsen voor
pim 35 uur per week. Bent U
geïnteresseerd? Neem dan
kontant op met slagerij van
Melik, Promenade 52, Heer-
len of bel voor een afspraak
045-710257.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN voor Duits-
land. Hoog loon. Tel. 045-
-250930/250238.
Gevraagd POETSHULP
voor weekenddagen. Tel.
046-379297.
Nette HEER gevraagd voor
onderhoud van tuin. Tel.
045-716797.

Serieuze ervaren DAN-
SERS m/v gezocht voor een
Revue show, stijl Lido Paris.
Tel. 045-211514.
■ ! ; ■■-. -...■■

Te huur gevraagd
Op korte termijn te huur
gevr. in regio Z-LIMBURG
voor vrouw met 1 kind een
woning cq. appartement met
min. 2 slpks. en evt. kl. tuin.
Tel. 045-440336.
Hostess zoekt kleine
WONING of appartement,
045-714707.
GEZOCHT hobbyruimte
garage of kl. loods. Tel. 045-
-226433

■

OG te huur
VALKENBURG, kl. bunga-
low met 2 slaapk., gestoft.
en gemeub., voor 4 mnd.,
’Bl5,- p.mnd. excl. Inl.
04459-1305.
BEEK, flatwon. gestoft, en
gemeub. te huur per 15 dcc.
’Bl5,- p.mnd. excl. Inl.
04459-1305.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Nieuw

is deze service niet
ÜÜHypothekenüü

üünet even beter!!!!
informatie i.v.m. aan-/verkoop van een woonhuis

"Hypotheek op Maatwerk"
Gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te kopen pand.

Ass. kantoor Van Oppen b.v.
Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

6413 LA, huisnr. 2.
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd. Evt. achter-
stallig onderhoud geen be-
zwaar. Tel. 040-520558.
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.
Ter overn. aangeb. 2 goed-
lopende FITNESSCENT-
RUMS met aerobiczaal. Lig-
ging centr. Heerlen, Hoens-
broek, Brunssum. Pr.n.o.t.k.
Reacties alleen ser. gega-
digden. Br.o.nr. B-9926 L.D.
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
HOENSBROEK, Wilhelmi-
nastr. 145, vooroorlogs
woonhuis, achterom bereik-
baar, 3 slaapk., ’83.000,-
-k.k. Wijman & Partners.
Tel. 045-728671.

OIRSBEEK, Beylkensweg
36, halfvrijst. woonhuis met
garage, berging en tuin.
lnd.: woonk. 31 m2, witte ei-
ken aanb.keuken, 3 slpks.,
badk, met ligbad en toilet,
zolder via vlisotrap. Pr.

’ 155.000,- kk. 04492-4617
Jong stel zkt. WOONHUIS
in Brunssum-Landgraaf-
Heerlen-Voerendaal, prijs-
klasse ’200.000,-, tel. 045-
-273973.

Woningruil
Te rüïi EENGEZINSWO-
NING te Heerlen. Tel. 045-
-223228.

Kamers
Te h. kamer met gebruik van
keuken te HEERLEN, tel.
045-221832 na 18 uur.
Te huur goed gemeub. zit/
slpk. te KERKRADE, Pan-
nesheiderstr. 1.
Kamer te huur aan de markt
in SITTARD, dir. te aanvaar-
den. Tel. 045-724690
Te h. mooie gemeub. KA-
MERS met gebr. van tele-
foon, keuken en douche te
Kerkrade. Tel. 045-443380
Te huur KAMER in Sittard.
Te bevragen 04498-54002.

BouwenVerbouwen

6471 HV, huisnr. 42.
SCHAFTWAGENS huur of Als u ons voor 12 uur
koop je bij Brouwers/BBIS! 's morgens belt, staat uw
Maastricht 043-684444, PICCOLO de volgende dag
Heerlen 045-411930, Wijlre al in het Limburgs Dagblad.
04450-2220. Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen & Machines
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STBATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUBEN, 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. AFBASTEBINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677 :
Te k. KOKEBPBOFIELEN
nieuwe vierkante buizen, i
Zeer voordelig! 043-252677
Veldbr. stenen, BALKEN,
schotten, vloerplanken,
kunst.kozijnen. eet. Bouw-
bergstr. 100, Brunssum. Tel.
045-251964

1e keus vuren BALKEN, te-
gen zeer concureerende
prijzen b.v.: 5x7 cm ’ 2,25
p/m; 5x15 cm ’4,50 p/m;
6x16 cm ’5,75 p/m; 7V_x
17V2 cm ’ 7,85 p/m. enz. Al-
les mcl. BTW! Houtzagerij
Windels, ind.terr. Bouwberg,
Brunssum. Tel. 045-270585
Te k. 30 versch. BINNEN-
DEUBEN; eiken afwerklijs-
ten. Tel. 045-270076.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Reparaties

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

en garantie. 045-231340.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

Hobby/Doe het zelf

6436 EX, huisnr. 3.
BEHANGTAFEL 3 mtr. Piccolo's in het Limburgs
’65,-. M. Botterweck, Aker- Dagblad zijn groot in BE-
str. 106, Spekholzerheide. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijven/Transacties
Ter overname

Erkende Autorijschool
"Met Naam"

Omvangrijke kliëntenkring
Overnamedatum januari 1992.

Zeer aantrekkelijk voor serieuze starters,
met enige ervaring.

Br.o.nr. B-9936, LD, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Landbouw en Veeteelt

6471 CL, huisnr. 76.
ONDEBDELENBANK. -—
Tel. 04493-2715. Geldzaken
Te k. 250 3e-keus SPOOB- Snaren via AMEV-SPAAB-BIELZEN, in een koop r^n met ’1 OW perT inJiffi- InduSS^ &fiL«S- a=Wsu-^_k*unssum- TeL ïSS^l^

Auto's

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

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

Kerp Inbouwcentrum
UW INBOUWSTATION VOOR:
autoradio's, boxen, antennes,

CD-spelers, CD-wisselaar, versterkers
equalizers, alarmsystemen, etc. etc.

Nu ook inbouw-autotelefoons en telefoonantennes.
Kerp Heerlen, uw vakspecialist als het om inbouwen gaat!

|<£J£P_.
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel.: 045-716951.

■g.vid-m-h-ro-ra
-. O.L. Vrouwestraat 89 —-Sü Tel. 045-453030 B

Fiat 128 CL 4-drs. 78; Fiat Ritmo 65 CL 4-drs. '81; Fiat
Uno 45 2-drs. '87; Ford Escort 14 CL 3-drs. '87; Ford Fies-
ta 16 D 3-drs. '86; Ford Scorpio 20 i '87; Ford Taunus 1600
L 4-drs. '79; FSO Prima 1.5 SLE 4-drs. '88; Golf '80; Hon-
da Civic Luxe 5-drs. '80; Honda Civic 13 Luxe 3-drs. '84;
Lada Samara 1.3 2-drs. '88; Mazda '80; Mazda 323 13 '87;
Mitsubishi Colt 15 3-drs. '87; Nissan Micra 1200 3-drs. '89;
Opel Ascona 19 N 2-drs. '78; 3x Opel Ascona 19 2-drs. '79
Opel Ascona '79; Opel Ascona 19 N 4-drs. '80; Opel Asco-
na 1900 2-drs. '80; Opel Ascona 16 S 2-drs. '85; Opel As-
cona 16 S 2-drs. '86; Opel Ascona 16 S 4-drs. '86; Opel
Ascona 16 S 4-drs. '87; Opel Ascona 4-drs. '88; Opel As-
cona 13 S 4-drs. '88; Opel Ascona 18 4-drs. '88; Opel Cor-
sa 12 STR 2-drs. '84; Opel Corsa 12 STR 4-drs. '86; Opel
Corsa 12 STR 2-drs. '86; Opel Corsa 12 STR 2-drs. '86;
Opel Corsa 12 SGL 3-drs. '86; Opel Corsa 13 S 5-drs. '87;
Opel Corsa 13 NB 3-drs. '87; Opel Corsa 12 3-drs. '87;
Opel Corsa 1.3 3-drs. '88; Opel Corsa 13 N 3-drs. '89;
Opel Corsa 1.3 3-drs. '89; Opel Corsa 1.3 NB 3-drs. '89;
Opel Corsa NB 3-drs. '89; Opel Corsa 12 5-drs. '91; Opel
Kadett '80; Opel Kadett 12 S 3-drs. '84; 2x Opel Kadett 12
S 3-drs. '85; Opel Kadett 13 S 3-drs. '85; Opel Kadett 12 S
3-drs. '86; Opel Kadett 13 3-drs. '86; Opel Kadett 1654-
-drs. '86; Opel Kadett 12 S 4-drs. '86; Opel Kadett 13 S '86;
Opel Kadett 13 S 4-drs. '86; Opel Kadett 12 S 3-drs. '86;
Opel Kadett 16 S 4-drs. '86; Opel Kadett 16 SH 4-drs. '86;
Opel Kadett Diesel 5-drs. '86; Opel Kadett 5-drs. '86; Opel
Kadett 13 N '87; Opel Kadett 13 N 4-drs. '87; Opel Kadett
13 N 3-drs. '87; Opel Kadett 13 NB 5-drs. '87; Opel Kadett
NB 2-drs. '87; Opel Kadett LS 4-drs. '87; Opel Kadett 13 N
3-drs. '88; Opel Kadett 13 Club 3-drs. '88; Opel Kadett '88;
Opel Kadett 16 i 4-drs. '89; Opel Kadett 16 i 2-drs. '89;
Opel Kadett 4-drs. '89; Opel Kadett 16 i 5-drs. '89; Opel
Kadett C 16 i 4-drs. '90; Opel Manta 19 2-drs. '77; Opel
Manta GSi 2-drs. '85; Opel Omega 18 S 4-drs. '87; Opel
Omega 18 SV 4-drs. '87; Opel Omega 20 i STA 5-drs. '89;
Opel Rekord 19 Car 3-drs. '80; 2x Opel Veetra 16 i 4-drs.
'89; Opel Veetra 16i 4-drs. '90; Peugeot 305 GL 2-drs. '82;
Peugeot 309 XE 2-drs. '88; Seat Ronda 16 GLX 5-drs. '84;
Suzuki Alto automaat 3-drs. '84; Toyota Corolla '80; Toyota
Corolla 13 DX 5-drs. '86; VW Golf 1300 3-drs. 86; Volvo
343 GL '79; VW Audi 80 L 4-drs. '75; VW Golf 3-drs. '78;

VW Golf '83.
O.L. Vrouwestraat 89, 6461 BN Kerkrade. Tel. 045-453030

anaa
Panda Parade

Inruilers
Panda White 27.000km!! 1985 nu ’ 5.950,-
Panda 1000 CL rood 1986 nu f 7.900,-
Panda 1000 CLgrijsmetallic .. 1990 nu ’ 12.750,-
PandaloooCLlEDance 1990 nu . ’ 11.900,-
Panda 1000 CL IE grijsmet.... 1990 nu ’ 12.750,-
Panda 1000 CL IE rood nov. 1990 nu ’ 12.950,-

Nieuwe Panda's én Unos
Nu kopen:

* Géén BVB-Prijsverhoging
* Kenteken 1992
* Betalen 1993!!

Vraag onze voorwaarden.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
Tel. 045-742121

Diesel
Merc. 190Dbwj. '85

VW Jetta D 5-bak bwj. '85
VW Golf D 5-bak bwj '81

Terra diesel bwj. '90.
Autosport 045-725507.

Göttgens
Sittard

Haspelsestr. 20
Tel. 046-516565.
Audi 80 18 S '87
Escort 16 CL '87
Escort Diesel '88
Siërra 1.6 CC '87
Scorpio 20 GL '88

Mazda 323 GLX '88
Mazda 323 5-drs '88
Mazda 323 4-drs '88

Ascona '85-'BB
Corsa 85 t/m '89
Kadett '85 t/m '91

Kadett Diesel '88 t/m '90
Omega '89

Omega automaat '87
Veetra 5-drs 18 S '88

Suzuki Swift 5-drs GL '89
Volvo 440 '89-'9O

Volvo 440 turbo '89
i°___i

ï Ai
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U-LUfiu-i-i_LH_Lul_lj_w
Schelsberg 175, Heerlen
Marbellav.a. ’ 12.895,-

Fura GL 5-bak 60000km '84
Marbella zwart 1989

Marbella GL rood 1988
Malaga 1.5 demo '91
Terra 1.3 diesel '90

Toledo GLX 1,8 goudm. '91
Opel Kadett 1.3i3-d. 10-'B9
Opel Kadet 1.6 S 3-drs. '87
Jeep CJ7 Renegate 6 cyl.

5-bak, airco, stuur- en
rembekr. '84

Renault 11 TL 5-drs. '85
VWGolf 1600 '87

Ford Siërra 1600 '86
Escort 3-drs. 1.3Laser '86
Honda Civic 3-drs 5-bak 12

klep. bwj. '84
g 045-725507

De hoogste prijs
Voor uw auto

045-232357 ook 's avonds.
Te koop Ford SIËRRA 2.0 i
Ghia, bwj. 8 mnd. '90,
18.000 km, alle opties,

’ 12.000,- onder nieuwprijs.
Tel. 045-255247.

~~* i , ____*__-"

Proficiat

75 jaar! Tot straks.
Kinderen en kleinkinderen.

Tonny en Fer

■ ____
Al 12 jaar getrouwd!

Leo
Proficiat, 45 jaar hard
ken zit erop, de heftruc*
nu stop. Wij wensen je I
komende jaren een <J
gezondheid en geluk wa
onze ogen ben je een _"

Trees, John, Ine,
Jan, Maik, Janine^

Proficiat Opa

"■_r"_3N____É
______f waaa*

___
___rs>

Remco, Denise en N*
Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raa'
uw oude spulletjes 't sf
kwijt. Piccolo's doen (

wonderen... Probeer f
Tel. 045-719966.

."""""""""""""f
Wacht niet met

kopen wacht met
betalen!!!

Nissan Stanza 1.5
Citroen Visa 11 RE speciaal
Renault 5TL
Citroen BK 14
Citroen BK 16 TRi Im-velgen spoiler
Citroen Visa 1100
Citroen BK Leader (\
Nissan Micra 1.0 automaat type !
Citroen BK 19 TRS automaat stuurbekr
VWGolf 1.3GL special
Opel Kadett 5-drs. Sedan december i
Mitsubishi Lancer 1.5GLX
Peugeot 309 XL 1.3
Ford Fiesta 1.4 i
Opel Kadett 1.3GL
Seat Ibiza XL 1.2
Citroen 1800Turbo Diesel
Citroen AX 1.4 GT Im-velgen spoiler

Speciale aktie-auto
Citroen BK 19 GTi 1
Citroen BK 19 GT met schuifdak 'T

Uitstel van betaling, max. ’ 10.000,- tot juni 1992^1

De aktieve Citroen dealer in Zuid-Limburg! _yt

WSÊMÊSSiÊS^MÊmtiMmmm
Ms

ï'-.'.'.'-.'ï-mim^"*^ Eröffnungsangebot >."Sj-ajkX^a^*^ SesselZEN
mmaJ^mW^ Stoff Tokyo in mehreren Farben.

Abholpreis DM99O,- "<

NEUERÖFFNUNG =*' — 1
Samstag, 7. 12. 91, 9.30 Uhr m ':'

v _L
AACHEN SêM l^k-É*

WIRICHSBONGARDSTR. 18 mVmMm^__ cv2_? J s
Mo. 13-18.30 Uhr. ■-»Di.-Fr. 9.30-18.30 Uhr, " 'V
Sa-93°-,4(lB)Uhr Mode.l ZEN mi, Hoeker .'.J

Gewinnen Sic unser erfolereichstes Schlafsofa* _"£.______ p "______
Morgen verkaufsoffener, k | 1 'g

langer Samstag "" '"durchgehend bis 18.00 Uhr Teilnahmeschein .'O
gCÖff"ët-' I _ur Auslosung eines Schlaf- £\■^maaaaaaaaaaamaaaaaammaaaaam sofas der NeuerötT-

nung von ligne roset am 7. 12. **1991 ab 9.30 Uhr. ,'.?,
__r_i. il __..it-« DerTeilnahmecouponkannab *".,Modell Multy' _^ Samstag, 7. 12. 91, bis Mit- """'

I s«»__""*^r*_. s-^"^
tl lii^Mfe__l Coupon bitteausschneiden. '.V

I ÈaalÊkW "EEEE* 1
:"?.

W\\\\^^^^^^^^^m\^^r^^rl^mT^% I\?
L L,"'_____ __L AwL^^Am^^Am^i __L;:;

I |^S222________________________É

Occasion Centrum 66
HET ADBES VOOB BETAALBABE AUTO'S

VWGolf GTi 16V
zwart, extra's, schuifdak, Im-velgen 1990
Benault 19 TB 22.000 km 1989
Citroen Visa 14 TBS 1986
Opel Ascona 1.6LS 4-drs. bruinmet 1984
Lancia Prisma 1600 antracietmet. Im-vlgn 1984
Opel Kadett 1.2LS wit 1987
Saab 9000 i 16V 5-drs. Odoardogrijs 1987
Lancia Prisma 1.6blauw 1988
Saab 9000 CD autom. extra's cruisecontroll
metalliclak 1989
Lancia Prisma 1.6 goudmet 1986
Saab 9000 Turbo 5-drs. Odoardogrijs extra's
schuifdak Im-velgen airco 1987
Lancia Thema Turbo Stationcar zilvermet
Alcantara bekl. verstralers, armleuningvoor 1988
Saab 900i5-drs. extra's schuifdak 1988
Opel Ascona 1.6GL 5-drs. zilvermet 1984
Lancia Dedra 2.0 iE zilvermei. Im-velgen
radio-cass. electr. zijspiegels 1991

Heerlerbaan 66 Heerlen
Tel. 045-428840.

van Leeuwen
Citroen

Alfa 33 silver met. '87
Peugeot 205 1.4 XE '90

Nissan Micra 1.0 rood '88
Nissan Sunny 17D rood '87
Seat Ibiza Crono, extra's '90
VW Golf Memphis metlak'BB
Peugeot 505 GL break '87
Hyundai Pony XP 1500 wit

'88
Citroen AX 11 BE bl.met. 87
Citroen AX 11 TE blauw '91

Citroen BK 14 BE '87
Citroen BK 19 BE '88
Citroen BK break '90

Citroen 16 TGI met lak '91
Citroen CX 25 GTI Turbo '88

Bovag garantie, financiering
leasing enz. perfecte service

van Leeuwen Citroen
Strijthagenw. 129Kerkrade.

Tel. 045-453355.

Te k. BMW 316, 5-bak,
1800 CC, bwj. 1985, radio-
cass., achterkl. spoiler, r.-
spiegel. lets moois. Tel.
04406-41267 na 18.00 uur.
VW JETTA 1.3, bouwjaar 8-
-1985, 5-versn., APK scha-
devr., ’ 6.950,- 045-751387
Te koop SKODA 120 L, i.z.
g.st., bwj. 14-6-'B6, km.st.
66.000, ’2.900,-. Tel. 045-
-458126.
Te koop BENAULT 25 TS
bwj. '87, pr. ’ 10.000,-. Tel.
045-421312.
Te k. VOLVO 343 bwj. 79,
automatiek, pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-325671.
Ford FIESTA 1.1 Ghia (luxe
uitv.), nw. model, bwj. '85,
rood, APK, zeer zuinig, IV_
mnd gel. ml. en bitax beh., i.
z.m.st., ’ 7.600,-weg. omst.
Tel. 04406-16039.

Fiat Klankstad
Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185
Tel. 045-413916

Extra
aanbieding

Bij aankoop van
een occasion

boven ’ 7.500,-
-1 jaar

bovaggarantie

Inruilauto's
Diverse Fiat Panda's type

34 en 45 '85/'B6
Diverse Fiat Panda's 750 en

1000 van '86 t/m '89
Diverse Fiat Unos 45 van

'83 t/m '89
Fiat Uno 60 S 5-drs. '89

Diverse Fiat Bitmos 3- en
5-drs. van '85 t/m '87

Croma SIE '87
Opel Corsa 1.2 S '83

Opel Corsa TB 1.2 S '84
Benault 11 TXE '85 V

Suzuki Swift 1.3 GL '88
Lada 1500 combi '83

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Met spoed te koop gevr.:
Jeeps, bestel-, personen-
wagens. TOPPBIJZEN !
045-456963.
GEVBAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met BDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.
Te k. Opel BEKOBD 23 DE,
bwj. '83, i.z.g.st, Koolweg
11, Elsloo.
Met spoed te k. gevr. perso-
nenwagens en bedrijfswa-
gens, tegen TOPPBIJZEN.
Tel. 045-425858.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. voor liefhebber Opel
MANTA 2.0 S, A-type met
acces., bwj. 73, APK 7-92,
pr. ’2.950,-. Aan veel au-
to's van ’ 400,- tot ’ 4.000,-
Tel. 04498-54319.
Te k. Toyota CABINA, kl. gr.
met., bwj. '80, APK-04-92,
i.z.g.st. Tel. 045-721352.

Ford ESCOBT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,
’4.250,-. Tel. 045-323178.
Ford TAUNUS 16 L, bwj. '80
met APK, i.z.g.st., ’1.850,-.
Tel. 04493-2044. ,
Te k. Ford ESCOBT 1300,
bwj. '79, APK, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1.050,-. Tel. 045-318619.

Autobedrijf
Jasper BV

Off. Peugeot deaieL
Peugeot 205 1.4 XS *Audi 80 2.0 E '90

Citroen BK 1.4 '8» i
Peugeot 205 1.4 Accefi

'88 '89
Citroen BK 1.9 TBD/

Citroen CX 2.0 '-» 4
Peugeot 205 1.8GBp.

Fiat Pada 1000 CL »'
Fiat Tipo 1.6 IE 'ö8 |

Peugeot 309 I.4XLp%-
Ford Escort 1.6 CLOJFord Siërra 2.0 GL <&
Peugeot 309 1.6 XPj
Ford Siërra 2.0 CL <"

Mini 1000 E '89 .-
Peugeot 309 1.3 GP '\

Mitsubishi Galant 1.6 &i
Mazda 323 1.5 Envoy \

Peugeot 405 I.6GL'&°t
Mazda 323 1.6 F CtouF-p

Nissan Stanza 1.6 &},£
Peugeot 405 1.6 GP ;

Opel Kadett 1.6 D %
Opel Kadett 1.3 HB

Peugeot 405 1.9 GP' \Opel Kadett I.BSeda£Benault 5 GTS '&j
Peugeot 405 1.9 GBi au
'89 aflBenault 21 GTD fBoover2l3S'B9,»

Peugeot 405 1.9 SP'fTalbot Solara 1.6 Sa .ji
Talbot Horizon 1.3L=^Peugeot 405 1.9 GBi^

'90 „1
Volvo 340 1.7 GL c

B'
Volvo 360 2.08?/Peugeot 505 2.2 Gj1
Volvo 340 L '85 4

'Volvo 340 GL automa^
Peugeot 505 V6auto"

'88 . ._,*
Talbot Lamba Cabno^lPegueot 309 GLD '» #.DIT ALLES ALLEEN "

Autobedrijf
Jasper b.v-J

OFF. PEUGEOT 0&^
WINDBAAK29.MUNSTEBGELEc1"

TEL. 046-5219JV,-
Te k. JAGUAB XJS/Vl^rekteurs auto mcl. aj*j tfbeigemetal., bwj. '9°' f'
34.000 km, pr.n.o.t* g}
045-428428 ma-vr- tf J
17.00 uur, (mej. Hendj^:
Te k. Opel ASCONA '^drs., bwj. 12-'B4,
’5.650,-. 045-316940>^|
Te k. MAZDA 626, '&M
trekhaak, gasinst,
type GLX, nw. .^Tv
’ 20.500,-. Tel. 04459j^£
Inkoop alle merken f (f-
-betalen hoogste Pr'Js'416239 tot 21.00 u^__^P
Automatiek Ford ES. f
1.6 Bravo, 5-drs., bW /

Tel. 045-453572. ____^<j'
Mooie BMW 316, n*g7*
bwj. '83, APK-92, / y
Tel. 045-453784. /.
Honda ACCOBD \?<i&
drs., APK 6-92, U\éy
045-412570, na \Z^>^iZ.tfTe k. HONDA Jazz n*
IT-'B4, 67.000 km, f 1 yl

’ 5.950,-. 045-4£^2><i.l
Te koop Honda CIV'C',., \
maat, type '83, i-2;.;^!1
’3.000,- J. de VW18y,Landgraaf-Kakdert_^^^

Voor Piccolo's _
zie verder pagina

Vrijdag 6 december 19916Limburgs Dagblad



beurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 42,10 42,00
ABNAmroA.inF. 78,90 78,70
AEGON 119,00 118,70
Ahold 78,50 78,30
Akzo 126,20 126,10
Alrenta 189,40 189,10
Amev eert. 51,00 51,70
Bols eert. 42,70 43,00
BorsumijW.cert. 59,70 58,20
Bührm.Tet. e 37,90 37,90
DAF 21,70 21,60
Dordtsche Petr. 132,50 132,70
DSM 98,50 97,70
Elseviercert. 94,40 93,50
Fokker eert. 27,20 26,80
Gist-Broc.cert. 30,20 30,00
HCSTechnology 1,70 1,70
Heineken 153,70 152,80
Hoogovens nrc 47,70 47,30
Hunter Douglas 61,30 61,10
lnt.Muller 60,00 59,50
Int.Ned.Gr. e. 47,00 46,70
KLM 37,80 37,60
Kon.Ned.Papier 45,90 45,60
Kon. Olie 143,60 142,80
Nedlloyd 54,40 53,90
Océ-v.d.Gr. 62,00 61,10
Pakhoed eert. 42,40 42,50
Philips 32,30 31,80
Polygram 41,00 41,00
Robeco 94,20 93,30
Rodamco 56,30 57,90
Rolinco 94,70 93,90
Rorento 69,00 e 69,00
StorkVMF 41,60 41,20
Unilever eert. 169,10 168,00
Ver.BezitVNU 73,00 71,90
VolmacSoftw. 21,80 20,70
VOC nrc 41,60 41,10
Wessanencert. 81,10 81,00
Wolters-Kluwer 60,20 60,20
Avondkoersen Amsterdam
Geen avondhandel in
verband met Sinterklaas-
avond

Binnenl. aandelen
Aalberts lnd 50,00 50 00
ABNAmroHld.prf. 5,95 596
ACF-Holdingc. 33,70 33,50
Ahrend Groepc. 127,00 127,00
AsdOptionsTr. 9,10 9,00
Asd. Rubber 3,40 3,30
AntVerff. 430,00
Atag Hold. eert 111,90 111,50
AthlonGroep 41,50 41,80
Athlon Groep nrc 39,20 40,00
Autlnd.R'dam 84,00 85,00
BAM Groep 83,20 83,20
Batenburg 115,00 115,00 i
Beers 110,00 110,00 i
Begemann 128,50 127,00 1
Belindo 346.00 346,00 1
Berkei's Patent 1.25 1,12 1
Blydenst.-Will. 32,50 32,50 1

BoerDe,Kon. 201,00 198,00
BoerDeWinkelb. 78,50 78,50
Boskalis Westra. 21,20 21,30
Boskalis pref. 23,20 23,20
BraatBeheer 32,50 31,50
Breevast 9,10 9,10
Burgman-Heybroek 2900,00 2700.00a
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Cal. é-Delft eert 1075.00 1069^00
Cindu Intern. 143,00 a 135,00a
Claimindo 326,00 326,00
ContentBeheer 22,90 2260
Credit LBN 33,50 32,50
Crown v.G. eert. 140,20 14000
CSM 82,60 8290
CSMnrc 83,20 8350
DAF eert. 19,60 1960
Delft Instrum. 23,20 23]60
Desseaux 38,90 38,90
Dorp-Groep 40,00 4000
Draka Holding 23,30 23^10
Econosto 23,90 2350e
-MBA 220,00 22000
Eriks Holding 68,40 71,00
Flexovitlnt. 66,00 66,50
Frans Maas eert. 77,20 77,00
Gamma Holding 95,00 95,00
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics 29.70 2990
Geveke 38,20 38$)
Giessen _e N. 100,00 100,00
Goudsmit 37,50 37 50
Grasso's Kon. 79,50
Grolsch 181,50 18260
GTI-Holding 176,00 177,00
Hagemeyer 128,00 127 00
idemdiv'9l 128,50
HALTrustB 13,10 13 00
HALTrustUnit 13,20 1310
HBG 189.80 190,50
Heineken Hold. 137,00 134,80
Hoek'sMach. 226,00 22700
Holl.SeaS. 0,42 042
Holl. Kloos 420,00 42000
HoopEff.bank 7,20 720
HunterD.pref. 2,25
IHCCaland 57.20 56,50
Kas-Associatie 33,40 33,40
Kempen & Co 9,10 9,10
Kiene's Suikerw 806,00 806,00
Kondor Wessels 32,00 31,50
KBB 71,10 71,10
Kon. Sphinx 50,20 50,20
Koppelpoort 398,00 398,00
Krasnapolsky 195,00 196,00
Landré & Gl. 47,50 47,00
Macintosh 38,20 38.30
Maxwell Petr. 112,50 113,60
MoearaEnim 1180,00 1165,00
M.EnimOß-cert. 15300,00 15300,00
Moolen Holding 35,50 35,80
MulderBoskoop 55,00 55,00a
Multihouse 4,30 4,20
Mynbouwk.Werk. 363,00 363,00
Naeff 475,00
NAGRON 48,00 48,00
NIB 581.00 584,00
NBM-Amstelland 9,00 9,10

NEDAP 374,00 374,00
NKFHolding 200,00 200,00
Ned.Part.Mij 50,30 50,30
Ned.Spnngst. 7050,00
Norit 28,50 28,00
Nutricia GB 141,00 141,00
Nutricia VB 149,50 149,50
Nijv.TenCate 87,00 a 87,00
Omnium Europe 9,00a 8,50a
OrcoBank eert. 71,90 71,70
OTRA 311,00 310,00 a
Palthe 59,00 a 55,00a
Philips div.'92 32,40 31,90
Pirelli Tyre 20,70 20,70
Polynorm 124,50 124,10
Porcel. Fles 146.00 146,00
Randstad 37,50 37,50
Ravast 31,00 30,50
Reesink 66,50 65,50
Samas Groep 35,00 34,80
Sarakreek 14,60 14,50
Schuitema 1640,00 1650,00
Schuttersveld 51,00 51,50
Smit Intern. 41,00 e 41,00
St.Bankiers c. 17,00 17,00
StadRotterdam c 39,80 39,00
Telegraaf De 83,80 83,30 f
Textielgr.Twehte 85,50 85,50
TuhpComputers 19,00 18,30
Tw.Kabel Holding 121,00 118,00
L'bbink 68,00 68,00
Union 65,50 65,70
Un.Dutch Group 3,70 3,70
VereenigdeGlas 426,00 426,00
Vertocert. 31,80 31,80
Volker Stevin 60,20 60,20
Vredestein 14,30 14,30
VRG-Groep 40,00 40,00
WegenerTrjl 235,50 232,50
West InvestF 20,00 19,50a
Westlnv.F.wb 115,00 114,00a
Wolters Kluwer 240,00 238,00
Wyers 31,10 31,20
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F 74,00 73,50
ABN Amro Amer.F. 65,70 65,30
ABN Amro Eur.F. 69,00 68,50
ABN Amro FarEF. 54,30 53,30
ABN Amro Liq.Gf. 159,90 159,90
ABNAmro Neth.F. 78,50 77,80
ABN Amro Obl.Gf. 170,60 170,70
Aegon Aandelenf. 31,80 31,70
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg.fonds 58,60 58,30
ALBEFO 50,20 50,20
AldollarßFS 26,00 26,10
AlgFondsenbez. 218,00 218,00
AlhanceFund 10,50 10,50
Amba 43,90 43,40
AmroNorthAm.F. 63,50 62,30
Amvabel 75,00 74,40
AsianTigersF. 57.30 57,50
Asian Select. F. 50,50 50,00
AustroHung. F. 4,00
Bemco RentSel. 54,50 54,50
Bever Belegg. 3,30 3,30
CLN Obl. Div. F 105,40 105,40

CLNObl.Waardef. 110,50 110,50
Delta Lloyd Inv. 40,00
DPAmericaGr.F. 32,10 32,00 e
Dp Energy.Res. 43,00
EGFlnvestm. 141,00 139,00
EMFRentefonds 64,80 64,90
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Gr owth F. 48,20 48,20
Esmeralda part. 33,80 33,60
Eur.Ass. Trust 6,60 6,60
EMS Crowth Fund 101,60 101,80
EMS Income Fund 101,60 101,00
EMS Offsh. Fund 99,70 99,70
EOE Dutch SUF 293,50 291,50
Eur.Growth Fund 51,50 50,00
Euro SpainFund 5,80
FarEastSel.F 54,50 53,90
Gin_Global 50,50 50,60
Groeigarant 1,58 1,58
Holland Fund 69,88 70.00
Holl. Eur. Fund 46,50 46,00
Holl.Obl.Fonds 126,50 126,10
Holl. Pac.Fund 100.10 102,50
Holl.Sel.Fonds 79,30 79,30
Innovest 82,00 82,00
Interbonds 526.00 526,00
Intereffekt500 31,50 31,70
Intereffekt wt 118,50 116,00
Investa part. 68,30 67,50
ISHimal.Funds 7,40
JadeFonds 146,50 144,80
JapanFund 17,50 17,30
Jap.lnd.AlphaF. 8200,00
Jap.Sect.Rat.Yen 7000,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalF.s 5,60
MeesObl.Div.F. 112,90 112,70
Mexico IncomeF. 21,50
MX Int.Ventures B,ooe
Mondibel 74,80 74,80
Nat.Res.Fund 1190,00 1180,00
NedufoA 116,00 116,00 a
Nedufoß 116,00 116.00
NMB Dutch Fund 41,50 41,50
NMBGeldmarktF. 53,59 53.60
NMBGlobal Fund 44,30 44,30
NMBObhg.Fonds 34,90 34,90
NMBSpaard.F. 100,07 100,09
NMB Rentegr. F. 114,60 114,70
NMB VastGoed F. 38,20 3820
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.F. 0,90 1,00
Obam, Belegg. 231,00 230,90
OAMFRentefonds 12,95 12,95
OrangeFund 19,60 19,60
Pac.Dimensions 80,80 80,40
Pac.Prop.Sec.F. 30,70 30,60
PiersonRente 110,60 110,50
Postb.Belegg.f. 55,50 55,50
Postb.Verm.gr.f. 53,00 53,00
Prosp.lnt.HlPt 3,90
Rentalentßel. 144,00 144,00
Rentotaal NV 34,50 34,40
RG Divirent F. 48,00 48,00
RGFlorente 111,80 111,80
RG SP Groen 53,40 53,30
RG SP Blauw 49,80 49,80
RG SP Geel 46,60 46,40

Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00 b
Schrod.lntPr.F 29,30 29,30
Sc_Teehs 14,00 14,00
TechnologyFund 19,20 19,20
Tokyo PacHold. 207,00 207,00
Trans Eur.Fund 76,30 75,00
Transpac.F.Yen 314,00 313,00
Uni-lnvest 20,00 19,00
Umcolnv.Fund 75,80 75,60
UnifondsDM 30,00 30,00
VasteWaard.Ned 65,00 65,00
Vast Ned 106,40 106,50
Venture F. Ned. 10,00 10,00
VIBNV 62,00 62,00
VSB MixFund 50,50 50,50
VSBRente Fonds 107,50 107,50
WBO Intern. 66,50 66,50
WereldhaveNV 121,00 120,00
Yen Value Fund 82,00 81,70
ZOMFlorida F.s 46,40 46,40

Parallelmarkt
Alanheri 30.10 29,80
ABF 106,20 106,20
Berghuizer Papier 46,80 46,50
Besouw Van eert. 61,00 61,00
Biogrond Belegg. 10,90 10,70
Comm.Obl.F.l 95,50
Comm.Obl.F.2 95,30
Comm.Obl.F3 95,70
DeDrieElectr 12,00 11,30
Delta Ll.Dollarf. 63,60 63,80
Delta Lloyd ECU 59,30 59,20
DeltaLloyd Mix 57,90 58,10
Delta LloydRent 56,00 56,00
Delta Lloyd Vast 55,10 55,00
Dico Intern. 83,50 83,50
DOCdata 6.50 6.70Dutch Take Ov.T. 44,80 44.70Ehco-KLM Kleding 39,00 39.00
E&LBelegg.l 64,80 64,90
E&L Belegg.2 70,40 70,50
E&LBelegg.3 105,00 105,00
E&LBelegg.4 74,50 74,50
E&LKap.RenteF. 101.70 101,80
FreeRecord Shop 27,70 27,70
GaiaHedgel 105,50
Geld. Papier c. 68,00 69,00
German CityEst 48,70 48,70
Gouda Vuurvast 78,50 78,50
Groenendijk 46,10 46,20
Grontmu 50.20 50,40
HCA Holding 46,20 47,00
Heivoet Holding 36,50 36,50
Hes Beheer 39,00 38,70
Highlight Dev. 17,00
Homburg eert. 1,15 1,15
lnter/View Eur. 3,50 3,30
Kühne+Heitz 41,30 41.30
LClComput.Gr. 5,80 5,70
Melle Van nrc 507,00 a 485,00 a
Nedcon Groep 38,00 38,20
Nedschroef 88,70 88,70
Neways Elec. 6,50 6,50
New Eur.Htls DM 20.50
Newtron Hold. 2,30 2.30

Pan Pac. Winkel 10,60 10,70
PieMedical 4,90 4,80
SimacTeehniek 11,80 11,80
SligroBeheer 46,00 46.10Suez Gr.Fund 50,00 50.00
VHSOnr. Goed 2,50 2,50
Vilenzo Int. 37,30 37,50
Welna 238,20 238,20
Wereldhave 4,30 4,30
Weweler 37.20 37,80
Wall Street

alliedsignal 39% 39%
amer.brands 39 38%
amer.tel.tel 36% 37
amoco corp 47 46Vb
asarcoinc. 21% 21%
bethl. steel 12% 12
boeing co 41% 42'/e
can.pacific 17%
chevron 67% 66%
chiquita 38% 37%
chrysler 11% 11%
citicorp 10% 10%
cons.edison 26% 26
digitequipm. 58% 57V_
dupontnemours 45% 44%
eastman kodak 47% 46%
exxon corp 57% 57%
ford motor 24 23%
gen.electric 63.2 62%
gen. motors 29% 29%
goodyear 48% 48%
hewlett-pack. 48V. 49%
int. bus.mach. 90 90%
int. tel tel. 51% 51
kim airlines 20% 20%
mcdonnell 68V2 67%
merckco. 150% 149%
mobiloü 63% 62%
penncentral 23% 23%
phihps 17% 17%
pnmerica 32% 32%
royal dutch 79% 78%
sears roebuck 35% 35%
sfe-south.pac. 10% 11%
texacoinc. 57% 55%
united techn. 47 46V.
westinghouse 15% 15
whitman corp 12% 13
woolworth 25% 25%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,725 1,845
austr.dollar 1,36 1,48
belg.franküOO) 5.30 5,60
canad.dollar 1,520 1,640
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitsemark(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
gneksedr.(lOO) 0,86 1.06
iersepond 2,85 3,10
ïtal.lire(lO.OOO) 13,75 15,45
jap.yen(10.000) 135,50 141,50
joeg.din._m 100 - -noorse kroon (100) 27.10 29.60

oosLschiU.(lOO) 15.70 16,20
port.escudodOO) 1.17 1,35
spaanse pes. (100) 1,66 1.82
turkse pond (1001 0.0290 0,0435
zweedse kr. (100) 29,25 31.75
zwits.fr. (100) 124,25 128,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1.79645-1,79895
antill.gulden 0,9890-1.0190
austr.dollar 1,3990-1.4090
belg.frank(lOO) 5.4660-5.4710 'canad.dollar 1.58125-1,-8375
deensekroon (100) _8.940-_8.990
duitsemark (100) 112.6650-112,7150
engelse pond 3,2110-3.2160
fransefrank (100) 32.940-32.990
gnekse dril 001 0.9380-1.0380
hongk.dollar(lOO) 22.9250-23.17.0
lerse pond 2,9990-3,0090
itaUire (10.000) 14,875-14,925
jap.yen(10.000) 139,415-139.515
nwzeel.dollar 1.0053-1.0153
noorse kroon (100) 28.565-28,615
oosten..sch. (100) 16.0120-16,0220
saudiar.ryal(lOO) 47,825048,0750
spaanse pes.(100) 1,7545-1,7645
sunn.gulden 0,9870-1.0270
zweedse kr (100) 30,720-30,770
zwitsfrank (100) 127,110-127.160
e.e.u. 2,2885-2.29.5

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 191,80 190,80
id excl.kon.olie 182,90 182,00
internationals 197,30 196]10
lokale ondernem. 187.40 186,60
id financieel 134,90 134]_0
idniet-financ 238,20 237,10

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 273.10 271,60
idexcl.kon.olie 245,90 244,70
internationals 292,90 291,00
lokale ondernem. 251,40 250,40
idfinancieel 198,90 198,30
idniet-financ. 302,30 300,90

CBS-stemmingsindex (1987=100)

algemeen 88,70 88,10
ïnternaüon 83.60 83,00
lokaal 89,40 88,70
fitunstell 90,60 90,60
niet-financ 89,30 88,60
industrie 98,60 97,90
transp.opsl 97,90 97,30

Goud en zilver
Amsterdam ■ Prezen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 20,840-21,440, vonge
20,990-21,5-0, bewerkt 23,040 laten,vorige
23.190 laten
Zilver onbewerkt 195-265, vonge 195-265,
bewerkt 310 laten, vorige 310 laten.

Dow Jones

Industrie 2889,09- 22.58

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s k

abnamro c apr 42,50 165 1.50 1,50
abnamro p j94 32,50 404 0,50 a 0,50
ah cjan 80,00 150 1,50 1,20
d'fj c feb 185.00 433 4.00 a 3.00
d/fl pfeb 180.00 415 3,00 a 3.20t
dsm p jul 105.00 304 10.30 a 10.80
dsm pj94 95,00 183 7.00 a 6,70
els papr 90,00 200 2,00 a 2,00
els papr 95,00 200 3.10 4.00
coc c dcc 275,00 816 3.90 2,80t
coc c dcc 280.00 168 1,70 1,00
coc cjan 285,00 140 2.60 2.00
coc cjan 290,00 148 1.60 1.10
coc pdec 260.00 263 0,40 a 0,40
coc pdec 265,00 244 0,50 0,70
coc pdec 270,00 447 1,30 1,40
coc pdec 275,00 490 2,40 3.20
coc pdec 280,00 135 5.00 6.20
coc pjan 270,00 249 2,60 3,00
coc pjan 275,00 419 . 4,00 4,80
coc pjan 280.00 369 6.20 7,80a
coc p apr 260,00 225 2,70 a 3,20a
coc papr 280,00 254 8,20 9.30
coc pnov 285.00 288 15.50 16,50
hoog c apr 42,50 200 7,00 a 6.80
hoog pjan 47.50 361 2,00 2.00a
ing Cj94 47,80 371 5.40 5.30
ing pjan 47.50 844 1.50 a 1.30
knp cjan 45,00 145 2,70 2,30
phil cjan 30,00 330 3.00 2.50
phil cjan 32,50 445 1,40 1.10
phil cjan 35,00 630 0,50 0.40
phil c apr 30.00 300 4,00 a 3.70
phil c apr 32,50 285 2,50 2,30
phil c apr 35,00 524 1,40 1,30
phil c okt 55,00 258 0,20 0.20
phil c 093 30,00 257 7,30 7,20
phil c 094 45.00 136 2,90 2.80
phil c095 20.00 233 14,80 14.10
phil c 096 35.00 144 8.10 7.80
phil pjan 30.00 141 0,40 0,40
phil pjan 32,50 323 1.00 1,40
phil pjan 35,00 212 2,70 a 3,20
phil papr 32,50 193 1,70 1.90
phil p093 30,00 562 2,50 2,70
ohe cjan 145,00 226 3.00 2,60
_lic cjul 145,00 265 7,80 7,20
lops pdec 530,00 140 3,40 4.00a
tops pdec 540,00 183 7,00 9,00
jnil c095 145.00 230 41,80 4140

a laten 9 bieden <ei-di«.
I b bieden «= laten +ei-di.
[ c ei-claim k gedaan, h

d ei dividend I gedaan-. J
e gedaan " bieden »k = slotkoers vorige dag

I gedaan " laten sk = slotkoers gisteren

Kalm
’ 3TERDAM - Het Damrak lag

bjj S'steren ongeanimeerd bij, waar-. '\re koersen over een breed front. \ sten inleveren. De stemmings-
* sloot 0,7 punt lager op 88. Het
doorgaan van een renteverho-J Hij* 'n Duitsland kon de markt niet

I ru r beïnvloeden, omdat dit be-
bjn' Pas na sluiting van de beurs

etikwam. Pas hedenochtend
\jeen reactie worden verwacht,

f Wat de avondhandel is afgelast inaid met pakjesavond.

'l de meeste fondsen op de.s was het een kalme dag. De
bleven met f 570

'/er» beperkt. Op de obligatie-
j* was het wel heel druk. Daar

! f 1,7 miljard omgezet. De
"ning was daar vriendeijk metlen tot een kwart punt. De

i\s }s_e daler op de hoofdmarkt

' an mac na woensdag het meest
te zijn gestegen. Nu moest'.10 af op f 20,70. Philips lag

*i_! «wartjes lager op f 31,80 en
Sr f1110651 een dubbeltje terug
Nd 1 *'60- Van de internationale% telen moest Koninklyke Olie £'h^ug naar f 142,80. Unilever liet'1- " ljggen op f 168. KLM, die goe-
Sh-j^voerscijfers over november

3?,60 ' 2akte toch f 0,20 terug naar
i°ür z: ln de consumptiehoek was

Sgrt heineken een verlies wegge-%e1n,f0

% * lokale markt mocht niet wor-'?«t ue"andeld in aandelen Qrasso.Nnd delsverbod geldt tot en met
Vj^ag. Op de beurs tastte men1 " rn 6 beweegredenen in het duis-
v^dt jar in vakbondskringen ver-
fi Joep van den Nieuwen-
>%So£ belangstelling voor het% t e bedrijf zou hebben.
_*r aTerkel lag ruim 10 procent la-
f f 4

,geboden °P f Ll2- Palthe' l_s. »lager op f55 en Cinduf8op
S6^ 'ft de automatiseringssfeer la-%lt eer enkele waarden onder

In Vietnam wordt nieuwe bi^ouwerij gebouwd

Heineken verkoopt
Spaanse brouwers

Van onze redactie economie

- Heineken verkoopt twee brouwerijen in
jpanjeen bouwt een nieuwe in Vietnam. Dat heeft het bedrijf
"stèren bekendgemaakt.

i*'neken zoekt kopers voor zijn
-uwerijen in de Spaanse steden
°rdoba en Zaragoza. In Valencia
1 Madrid blijft Heineken wel bierf-duceren. Dat er in Spanje min-Sr bier wordt gedronken noemt

_^neken de belangrijkste reden
f°r de inkrimping.

È
Spaanse brouwerijen maken

1 uit van El Aguila, dat sinds
t voor 52 procent in handen is
Heineken. Jaarlijks produceert

Aguila 5 miljoen hectoliter bier.is, met een marktaandeel van 18
cent, marktleider in Spanje,
ondanks is El Aguila niet winst-
end. Analisten voorspellen dat

rdeineken-dochter dit jaar 15 mil-
v6l* gulden verlies zal lijden.

Jids de komst van Heineken bij
Hl Aguila was het aantal brouwe-
|j£n al van zeven naar vier terugge-
dacht. Het concern investeert nu in

Verbetering van de produktieca-
P°iteit van de brouwerij in Valen-
|jj "El Aguila brengt in Spanje vier

op de markt: Heineken,
Uckler, Aguila en Adler Brau.

in Spanje geen aanleiding voor een
nader onderzoek naar de overige 17
brouwerijen in Europa, in Neder-
land, Italië, Frankrijk en Grieken-
land. „Het gaat goed in Europa",
aldus een woordvoerster. „We kij-
ken regelmatig naar de bedrijfsvoe-
ring van onze brouwerijen, maar dat
is een normale gang van zaken".
Heineken heeft in Europa een
marktaandeel van 10 procent. De
Europese markt is goed voor een
concernomzet van 76 procent van
Heineken.

Gisteren is ook een contract gete-,
kent voor de bouw en exploitatie
van een brouwerij nabij Ho Chi
Minh Stad in Vietnam. Het belang
in deze brouwerij zal worden onder-
gebracht bij Asia Pacific Breweries
(APB), een jointventure tussen Hei-
neken en Fraser & Neave Limited.
APB krijgt een belang van 60 pro-
cent in de nieuwe brouwerij. De
overige aandelen komen in handen
van het Commercieel Departement
van Ho Chi Minh Stad. Naar ver-
wachting kan de brouwerij, met een
capaciteit van 300.000 hectoliter per
jaar, eind 1993 in gebruik worden°'gens Heineken geeft de situatie genomen

economie

Overleg met Daf
over reorganisatie

EINDHOVEN - Het overleg tus-
sen Daf en de vakorganisaties
over de grootscheepse reorgani-
satie by de vrachtwagenprodu-

'cent is gisteren begonnen. Vol-
gens bestuurder F. Kooien van
de Industriebond FNV zijn er
goede, concrete afspraken ge-
maakt over de inbreng van de
bonden. Bij Daf vervallen de ko-
mende twee jaar 1.600 arbeids-
plaatsen, waarvan 400 in Neder-Band.
[De voorgenomen reorganisatie is'met name gericht op een vermin-
(dering van het zogenaamde indi-
recte personeel. Mensen die niet
daadwerkelijkbetrokken zijn bij
de produktie.

[Volgens Kooien zullen intern

grote aantallen werknemers van
functie moeten veranderen. „De
komende twee jaar worden in
Eindhoven ook mensen aange-
nomen. Bovendien zullen er
Engelsen hier komen werken.
Uitgaande van de 400 arbeids-
plaatsen die per saldo verdwij-
nen, zijn er dus veel meer func-
ties in het gedingbij deze reorga-
nisatie," aldusKooien.

Een duidelijk beeld van de plan-
nen van Daf hebben de bonden
nog niet, omdat nog allerlei stu-
dies niet zijn afgerond. Het be-
drijf heeft toegezegd dat de
bonden onmiddellijk zullen wor-
den geïnformeerd zodra dat wel
het geval is. Volgens Kooien
staat het voor hem nog geenszins
vast dat ook in voldoende mate
in de top van het bedrijf zal wor-

den gereorganiseerd.
„Een teken aan de wand is dat
de raad van bestuur het aantal
overlegniveaus niet wil terug-
brengen van zeven naar vier
zoals aanvankelijk de bedoeling
was, maar naar vijf. Ik sluit niet
uit dat dit is gebeurd om er men-
sen uit de top in onder te bren-
gen," aldusKooien.
Hij kondigde aan hier kritischnaar te zullen blijven kijken.
Overigens staat het voor Kooien
ook nog niet vast dat Daf na de
reorganistie weer een gezond be-
drijf is. „Ik ben daar niet echt
gerust op. Het is nog maar devraag of de raad van bestuur
echt in staat is alle plannen uit te
voeren. Daarvoor is een totale
cultuurverandering nodig."

Van den Nieuwenhuyzen
in de markt voor Grasso

DEN BOSCH - Koninklijke Machi-
nefabriek Grasso (industriële koel-
en vriestechniek) wordt mogelijk
overgenomen door Joep van den
Nieuwenhuyzen, bestuursvoorzitter
van Begemann in Helmond. Dit viel
gisteren in vakbondskringen te ver-
nemen naar aanleiding van het 's
ochtends door de Amsterdamse ef-
fectenbeurs ingestelde handelsver-
bod op aandelen Grasso. De handel
is verboden tot dinsdag 10 decem-
ber. De bonden worden vandaag
door de directie van Grasso op de
hoogte gebracht.

Aansluiting bij een financieel sterke
partner als Begemann zou voor
Grasso zeer welkom zijn. De onder-
neming raakte in de eerste helft van
1991 in de rode cijfers. Over deze
periode werd een verlies geleden
van f 3,32 miljoen, nadat in de over-
eenkomstige periode van vorig jaar
nog een winst was behaald van f 2,3
miljoen. De directie voorspelde ook
voor de tweede helft van dit jaar
een slecht resultaat.

Grasso wijt de problemen aan drie
oorzaken. De orderontvangst in de
activiteit „kristalliseren en schei-
den" was achtergebleven. Deze sec-
tor, waarin het volume van produk-
ten door bevriezing wordt ver-

kleind, was in 1990 al verlieslijdend.
Verder had Grasso afzetproblemen
in Groot-Brittannië en Spanje.
In Spanje is Grasso de organisatie
aan het herstructureren. De kosten
daarvan drukken voor een deel nog
op de tweede helft van jaar. Vorig
jaar vormde Spanje ook al een pro-
bleem, doordat Grasso de vermin-
derde afzet van visverwerkende
apparatuur op schepen maar voor
een deel kon compenseren op het
land.

Bewindvoerder
Medicopharma

optimistisch
ZAANDAM - Bewindvoerder mr.
P. Heidinga uit Haarlem is redelijk
optimistisch over de kansen om een
koper te vinden voor de verschillen-
de bedrijfsonderdelen van NV Me-
dicopharma (1900 werknemers).
„Het is nog wat vroeg om conclu-
sies te trekken, maar het ziet er alle-
maal nog niet zo slecht uit, als je
zou verwachten", is zijn eerste reac-
tie.
Het afgelopen weekeinde zijn Hei-
dinga en zijn collega-bewindvoer-
der mr. R. Schimmelpenninck uit
Amsterdam begonnen met een in-
ventarisatie van de problemen. „Al-
leen de holding verkeert in sursean-
ce van betaling. De meeste van de
afzonderlijke bedrijven zijn in de
kern gezond en draaien positief', al-
dus Heidinga.
Het Amerikaanse dochterbedrijf
Pennex Ine. is onverwacht snel uit
de problemen gekomen. De reorga-
nisatie van begin dit jaar, waarbij
ook een deel van het management
werd ontslagen, begint vruchten af
te werpen. „Ze zijn nu zo ongeveer
op het punt dat de verliezen zijn
weggewerkt. Voor volgend jaar ligt
er een goede winstverwachting,"
zegt Heidinga.
Uitzondering is Tholen BV in Nieu-
wegein, waarvoor wel surséance
van betaling is aangevraagd. Alle
voorraden en andere activa van het
bedrijf Medicopharma Dental BV
zijn kort geleden verkocht aan de
Amerikaanse concurrent Sheine,
die met prijsdumpingen op de tand-
artsenmarkt opereert en er mede de
oorzaak van is, dat er voor Tholen
weinig overblijft.
Het werk van de bewindvoerders is
erop gericht de schuldeisers van de
holding Medicopharma tevreden te
stellen. Daarvoor is het noodzake-
lijk dat bedrijven verkocht worden.
ACF in Maarssen en Interpharm in
Den Bosch zouden potentiële ko-
pers zijn voor onderdelen van het
bedrijf. Heidinga wil echter niet
zeggen met wie gesprekken gaande
zijn.

Gireren binnen EG goedkoper
UTRECHT- Via de giro geld overboeken naar lan-
den binnen de EG, wordt volgend jaar goedkoper.
Nu nog betalen particulieren en bedrijven tussen
de elf en honderd gulden per overboeking.
Op 1 julivolgend jaar neemt de Postbank met drie
andere Europese giro-instellingen een nieuw elek-
tronisch computernetwerk voor internationale be-
talingen in gebruik. Na het proefdraaien komen de
andere acht Europese giro-instellingen erbij, aldus
de woordvoerder. Geld overboeken is nu zo duur
(voor het overboeken van een bedrag tot f 13.750
wordt f 11 in rekening gebracht, voor hogere be-

dragen maximaal f 100) omdat de Postbank is aan-
gesloten op Swift, een duur elektronisch netwerk.
Via dit netwerk worden bedragen binnen zes mi-
nuten van de ene naar de andere rekening overge-
heveld.
Een woordvoerder van de Postbank: „Voor met
name betalingen door particulieren is deze snelle
service nauwelijks van belang. Het nieuwe net-
werk zal overboekingen één keer per dag verreke-
nen, waardoor de service goedkoper wordt". Geld
via de giro overmaken naar landen buiten de EG
blijft f 11 tot f 100 gulden kosten.

munt

Perrier
Giovanni Agnelli, topman van
het Italiaanse Fiat-concern, wil
de Franse houdstermaatschap-
pij Exor, die een controlerend
belang van 35 procent heeft in
mineraalwaterproducent Per-
rier, geheel overnemen. Eind
november liet Ifint, een in Lu-
xemburg zetelende houdster-
maatschappij van de familie
Agnelli, weten haar belang in
Exor te willen uitbreiden van
34 tot 66 procent, maar donder-
dag liet het bestuur van de ef-
fectenbeurs in Parijs weten dat
Agnelli's bod nu geldt voor alle
aandelen Exor

Verzekeraars
Ziektekostenverzekeraar Zilve-
ren Kruis in Noordwijk gaat
begin volgend jaar fuseren met
de in dezelfde plaats 'gevestig-
de Onderlinge Waarborgmaat-
schappij Ziektekostenverzeke-
ring Ambtenaren (ZVA). De
ZVA is met 6.000 verzekerden,
voornamelijk ambtenaren
waaronder onderwijspersoneel,
een kleine ziektekostenverze-
keraar. Zilveren Kruis heeft
650.000 verzekerden.

HSA
Het voortbestaan van de vesti-
ging van Hollandse Signaal
Apparaten in Huizen is voor
een groot aantal jaarverzekerd.
Het bedrijf heeft gisterochtend
opdracht gehad van staatsse-
cretaris van defensie Van Voort
tot Voorst om 8900 radio's te le-
veren aan de Koninklijke
Landmacht. Bij HSA in Huizen
werken 212 mensen. Hun ba-
nen waren afhankelijk van het
al dan niet doorgaan van de or-
der.

Beleggingen
In de onlangs geïntroduceerde
beleggingsfondsen van de
Postbank is thans meer dan f 1
miljard ingelegd. Bijna 150.000
rekeninghouders hebben in de
twee fondsen belegd. Het Post-
bank Beleggingsfonds werd
januari 1990 geïntroduceerd,
het Postbank Vermogensgroei-
fonds volgde in mei van dit
jaar.

Hoogovens
Hoogovens dreigt op te draaien
voor door onderaannemers niet
betaalde sociale premies. Het
IJmuidense concern wordt ge-
confronteerd met de gevolgen
van het inschakelen van het
Duitse bedrijf IMR. Twee be-
drijfsverenigingen claimen een
bedrag van bijna 1,2 miljoen
gulden.

Benzine
Benzine en diesel worden mor-
gen twee cent per liter goedko-
per. De verlaging is het gevolg
van de daling van de prijzen in
guldens op de internationale
markten. Marktleider Shell
heeft dit gisteren aangekon-
digd. Vanaf zaterdag kost een
liter diesel aan de zelftank-
pomp 115,6 cent per liter. Voor
super plus loodvrij, Euro lood-
vrij en super met lood luiden
de nieuwe adviesprijzen (zelf-
tank) achtereenvolgens 186, 182
en 198 cent per liter.

(ADVERTENTIE)

IS UW PENSIOEN KLAAR VOOR UW OUDEDAG?
Verzekeringen
Hypotheken

""""""""" Financieringen
.."""""_. Onroerend goed

" """"""" "

VAN ##ST ASSURANTIËN VOF
" """""""" Juliana Bernhardlaan 8

6432 GW Hoensbroek
Tel. (045) 22 42 41

" De grote hal van het Cen-
traal Station in Brussel lag
er gisteren uitgestorven bij.
Als gevolg van een staking-
sactie bij de Belgische
spoorwegen NMBS reden er
gisteren geen treinen in Bel-
gië. De actie, gericht tegen
de reorganisatie van de
pakjesdienst van de spoor-
wegen, begon woensdag-
avond om tien uur en duur-
de tot gisteravond tien uur.
Ook het internationale
treinverkeer ondervond hin-
der van de staking.

Vrijdag 6 december 19917
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Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.
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CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125
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Auto's
Te k. wegens overcompleet
2 luxe 8 pers. VW BUSJES
pim 3 jr. oud. Bellen na
18.00 uur 04457-1215.
VWGOLF 1.6 C, bwj. '86, s-
drs., rood, LPG, 114.000
km, APK dcc. '92, absoluut
zien! Prijs ’11.750,-. Tel.
043-257782.
MITSUBISHI Pajero 2600,
wit, 5-versn., bwj.'B6, met
trekhaak, radio/cass.

’ 17.000,- Tel. 045-441855.
Te koop Ford SIËRRA 2.0
CL, bwj. '88, zeer veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 18.500,-.
Dommelstr. 3, Heerlen. Tel.
045-728291.
ESCORT type 1.3 L Bravo
'83 z. mooi, elke keur. mog.,
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te koop weg. omst. Opel
REKORD 18 S, bwj. '83,
APK 12-93, i.z.g.st.

’ 7.250,-. Tel. 045-244963.
Te k. NISSAN Sunny 1,6
SGX Coupé, wit, stuurbekr.,
alles elect.bedienb., bwj.
'87, APK 08-92, 41.000 km.
in perf. st. Vr.pr. ’ 16.000,-
Tel. 045-418578.
Opel ASCONA B, APK 8-92
i.g.st. verhoogd, spoiler, 19E
motorblok en bak. T.e.a.b.
045-259153.
Van part te k. Opel KADETT
1.2 S, bwj.'B3, APK 7-1-93,
i.z.g.st., veel extra's. Man-
zardstr. 6, Eygelshoven. Tel.
045-460106.
Alfa GUILLETTA 2.0 Itr. i.z.
g.st. dagw. ’ 13.200,-, vr.pr.
’7.650,-, Akerstr. 111 K'ra-
de-W moet weg weg.omst.h
Te k. AUDI 80 Turbo Diesel,
bwj.'BB, nw. band., radio/
cass.. donkerblauw, tel.
045-728206
AUDI 80 CL Turbo diesel,
bwj. '83, APK 10-92, i.z.g.st
mr. mog. Tel. 04406-14950.
AUDI 100, bwj.'B4, blauw-
met, ABS, airco, centr. ver-
gr., boardcomp., stuurbekr.,
get. glas, ’ 14.500,-. Kies- !
koel 8, Landgraaf ,
Te k. BMW 730ibwj. nov '87 ,
onderh.boekjes aanw. div. ,
extra's 136.000 km, 04750-:
27531 b.g.g. 11168.
BMW 520i, nw. model, 5- j
bak LPG, nw. radio/cass., :
bwj. '83, nwe. APK, blauw-
met., in «tv. nw. ’4.950,-.
Tel. 045-323178. !
BMW 320i, metaliclak, get.
glas, sportv., verlaagd, auto !
is 100% in nw.st, tel.'04408-1393. !
Te k. HYUNDAI Pony GL, ,
bwj.'B3, APK 12-92, vr.pr.
’1.750,-. Baanstr. 140,,
Landgraaf :
Te k. MAZDA 818, bwj. '75, \
APK 5-92, in prima st. 1e j
eig. ’ 500,-. Koopje! Tel. <045-259114. (

Te k. BMW 316, i.z.g.st. vr.
pr. ’1.950,-. Tel. 045-
-259232 na 18.00 uur.
BMW 316 1800 CC, 5-bak,
bwj. '87, wit, 4-drs., vr.pr.

’ 19.500,-. 04406-40749.
Te k. BMW 318i, alpinewit,
bwj. '88, i.z.g.st. 75.000 km,
onderh.boek ter inz. event.
met ANWB keur.rap. zeer
scherpe prijs ’ 17.950,-. Inl.
043-649968 na 17.00 uur.
BMW 324 D, bwj. '87, 4-drs.
kl. beigemet. i.z.g.st. Tel.
045-454535.
CITROEN CX Pallas bwj.
'83, i.g.st, pr.n.o.tk. Tel.
046-338823.
CITROEN BK, '86, km.st.
37.000, 5-drs., bordeaux-
rood, i.z.g.st., pr. ’11.000,-.
Tel. 04459-2363.
Te k. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. eind 83, APK dcc. '92,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 5.250,-.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
Te k. CITROEN BK 19 TRD
diesel, bwj. mei '84, 1e eig.,
kl. wit, 5-drs, 5-gang, km.st.
120.000, nw. banden, i.z.g.
st. ’ 6.250,-. 046-740382.
Te k. Datsun CHERRY
Coupé, APK 12-92, vr.pr.

’ 1.550,-. Tel. 045-323732
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
Fiat UNO 45 bwj. nov. '85,
APK 11-92, kl. rood, pr.
’5.000,-. Tel. 046-528841.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
Fiat UNO 70 S, bwj. '83,
blauwmet., 4-drs., verbr. 1
op 15, nw. banden en uitl.,
APK 4-92, get. glas, auto in
perf. st., zien is kopen,

’ 4.600,-. Tel. 045-221808.
Te koop Ford SIËRRA 2.3 D
Van, grijs kent., bwj. 10-'B6,
vr.pr. ’7.750,-. Tel. 045-
-445067.
Te k. Ford FIESTA 1100,
APK 10-92, vr.pr. ’1.450,-.
Baanstr. 140,Landgraaf
Te koop MAZDA 323 F, bwj.
1-'9l, LPG, 35.000 km. Tel.
04955-2004.
Te k. MAZDA 323 Hb 1.5
GLT, bwj. '86, div. acces.
Zeer mooi en appart. Tel.
046-519706.
TALBOT Horizon 1.5 GLS,
bwj. '80, blauwmet., 5-drs.
trekh., APK 12-92, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 1.350,-. 043-436983
Te k. TOYOTA Hi-Lux 4-
wiel aandr. Diesel, ca. 1 1/2
iaar oud, 4-drs., gr. kent.,
div. extra's, wit, kleine scha-
de. Tel. 043-432534.

Te k. 190 DIESEL kl. zwart,
11-'B4, veel extra's, leer in-

ter., 5-bak, schuifd., 15"
wielen. 045-252772.
Te koop MERCEDES 190
D, 86, omb. '90, BBS-vel-
gen, verlaagd, 2 kleuren,

’ 30.000,-. Tel. 045-225566
Te k. MERCEDES 240 D,
bwj. '84, sp.velgen, rood, in
perf.st. Tel. 04498-52371.
Te k. MITSUBISHI Galant
2300 Turbo diesel, 4-drs.,
bwj. '84, APK 9-92, vr.pr.
’3.900,-. Tel. 046-748071.
Te koop Nissan BLUEBIRD
2.0 diesel, grijskent., bwj.
'89, 64.000 km, ’ 15.500,-.
Tel. 04499-3457.
Te koop NISSAN 280 ZX
Turbo, met T.-bar, bwj. '85,
i.z.g.st., pr. ’20.000,-. Tel.
04492-1304.
CABRIOLET Triumph TR7,
bwj. '80, met alu. vlgn., s-
bak, technisch goed, moet
gespoten worden. Tel.
04750-30834.
Opel RECORD 2.3 diesel
'82, APK 6-92, ’1.500,-.
045-412570 na 13.00 uur.
KADETT GT, '87, rood, 15"
vlg., extra's, ’ 14.750,-.
event. inr.mog. 045-427072.
Te k. Opel KADETT station-
car, 5-drs., bwj. '83, APK
10-92, vr.pr. ’ 4.250,-.'Tel.
046-748071.
Opel KADETT 1.2 LS '86;
Ford Escort 1.6 CL nw. type
'86; Ford Fiesta nw. type '85
Opel Kadett 1.2 S 3-drs '84;
Ford Escort 1.1 Laser 5-bak
'84; Mitsubishi Galant 2.3
Turbo-diesel GLX '84; Ford
Escort 1.6 L 5-drs. '83. Ga-
rantie-service-financiering.
Autobedrijf Dortangs, Al-
taarstr. 2, Schinnen 04493-
-2211
Opel KADETT stationcar 1.3
S, bwj. '87, i.z.g.st. Auto Le
Mans. Tel. 045-259111.
Te k. Opel CORSA 12 S, bwj
10-'B6, vr.pr. ’8.300,-. Tel.
045-720973.
Opel KADETT GSi, bwj. 9-
85, wit, met 2.0 inj. motor
'87, schuif/kanteldak, sport-
vlgn., verlaagd, alarm, perf.
in orde, ’15.900,-. Tel.
04450-4631 , na 18.00 uur.
Te k. Opel VECTRA GT, kl.
zwart, bwj. '89, ’27.000,-.
Tel. 045-463915.
Opel KADETT GSi 2.0, '90,
19.000 km, antraciet, ver-
laagde velgen, ’ 30.000,-.
Tel. 045-225566.
OPEL Kadett stationcar, bwj
'85. Autobedr. Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen.
Te k. Opel Rekord station-
wagon, 5-drs., LPG '82, pri-
ma. Gar. Piet DE LA ROY &
Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
KADETT City bwj. '76, APK
1-92, motorisch 100%,
’500,-. Tel. 045-410475.

,Te k. Opel KADETT '76

" i.z.g.st. ’1.500,-, tel. 045-

-' 274489.- OPEL Manta 19S, bwj. 77,
l APK '92, geh. uitgeb. sportv.

i.z.g.st. vr.pr. ’ 1.650,-., Vloedgraafstr. 23, Kerkrade.

■ BMW 318i, '91; Omega Ca-, ravan 2.4i, '90; Veetra I.Bi
i '90; Kadett, 4-drs., '90; Ka-

dett 4-drs., 1.6 i '89; Kadett
[ 5-drs. 1.6i '90; Kadett 5-drs.

1.3i '89; GSi 2.0 '87; Corsa
1.3 i '88. Inr. en fin. mog. 1
jaar garantie. Garage Han-

■ nes BUISMAN, Stenen Brug

' 6, Landgraaf. 045-323800
Te koop PEUGEOT 205,
wegens omstandigheden.,: bwj. 85. 045-310712.
Te k. 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 koop RENAULT 5 GT,
Turbo, bwj. 11-'86. Tel. 045-
-253657.
Te koop SAAB 900, bwj. '86,; 4-drs. Sedan, stuurbekr.,
centr. vergr., LPG, 135.000
km. ’ 11.900,-. 045-411427
Te k. Suzuki SWIFT 1.3 GS,
zwart, bwj. '85, APK '92, i.g.
st., vr.pr. ’7.500,-. Tel.
04454-1002, na 17 uur.
Toyota TERCEL coupé, 3-
drs., '82, apart mooi,
’2.750,-. Tel. 045-218925.
Te k. TOYOTA Corolla, bwj.
'77; Toyota Starlett, bwj. '79.
EJeide auto's i.z.g.st. Tel.
045-325783.
Gitzwarte GOLF, bwj.'Bo,
nw. APK, nw. lak, sport.intr.,
spoilers, etc, vr.pr.

’ 2.950,-. Inl. 045-729921
b.g.g. 726175
Te k. VWGOLF 1.6 GTi, i.z.
g.st., mr. mog. Tel. 045-
-724819. .
Te koop VW POLO Coupe,
bwj. '85, in nw.st, ’7.000,-.
045-452179, na 18.00 uur.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.stv.nw.
’3.500,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF 1300 Sprinter
model '81, bwj. '80, auto in
perf. st., oranje, 97.000 km,
roest-schadevrij, APK 6-92,
zien is kopen, ’ 2.750,-. Tel.
045-221808.
Te koop VW DERBY, bwj.
'80, APK 8-92, zeer goed
onderhouden, vr.pr.
’1.950,-. Tel. 045-718918
b.g.g. 711834.
VW GOLF 1.6 CL, bwj. 89,
veel extra's, pr. ’ 16.850,-.
Tel. 046-741026.
Te k. VW GOLF GTi bwj.
eind '86, veel extra's. Tel.
045-216083.
VW JETTA Diesel, 5 speed,
100%, z. mooi, bwj. m. 1985
’7.750,-. 045-727169.

Te k. VW GOLF 1.3 CL, bwj.
'87, mcl. ATS-vlgn. schuifd.
kl. beigemet. Inl. Dorpstr. 25
Brunssum. Tel. 045-252815
VOLVO 340 DL, 3-drs., bwj.
87, 64.000 km, antracietmet
z.g.a.nw. Tel. 045-252581.
VOLVO 244 DL type '79,
km.st. 148.000, APK 6-92,
’1.450,-. Tel. 04459-1755,
vragen naar Reinier.
Te k. VOLVO 340 GL, 5 ver-
snelt, get. glas, i.g.st., bwj.
'83, ’ 4.500,-. 04450-2826.
Weg. omst. VOLVO 340 GL,
bwj. juni '89, 5-drs., beige-
met., 12.000 km, als nw.,

’ 18.500,-. Tel. 045-412539
Audi 80 2.0-E aut. 26.000
km. '89 ’31.500,-; Audi 80
I.Bi S '90 ’29.750,-: Volvo
440 GL 12.000 km '90
’26.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT excl. autom. airco enz.
'89 ’32.000,-; Ford Scorpio
2.0 CL '88 ’19.500,-, '89
’23.000,-; Ford Scorpio 2.0
GL autom. '86 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 2.0 i CL sedan
90, ’24.750,-; Ford Siërra
1.6 sedan Spec. '90
’23.750,-; Ford Escort 1.6
GT '90 ’21.900,-; Ford
Fiesta I.li CL 3-drs. '90
’16.900,-; Ford Siërra 1.8
CL 3-drs, 5-bak, '88

’ 15.000,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
’23.500,-; Renault 25 TX
'88 ’23.900,-; Renault 11
1.2 Broadway '86, ’8.250,-;
Citroen BK 1.4 Palmares '89
’16.900,-; Citroen BK 1.4
RE '88 ’14.500,-; Fiat
Croma 2.0 CHT '87
’12.750,-; Lancia VlO Fire
'89 ’13.900,-; Volvo 340
1.7 DL '86 ’11.000,-; Peu-
geot 405 GLi LPG '90
’24.250,-; Mazda 626 2.0
Coupé GLX '90 ’26.500,-;
Mazda 626 LX HB '90
’23.900,-; Mazda 323 1.6i
GLX 3-drs. '90 ’22.500,-.
Inr., financ. en Bovag-
garantiebewijs Autobedrijf
en APK keuringsstation P.
van DIJK & Zn, Homperts-
weg 33 Landgraaf, 045-
-311729.
Te koop BMW 525i89; Ford
Escort 1.6 L '85; Ford Escort
1.6 D '85; Ford Escort 1.1
Bravo '84; Ford Escort 1.3
GL 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; Opel Kadett 1.3 aut. '82;
Ford Escort 1.3 bestel '81.
Autohandel VERSPAGET,
Locht 85, Kerkrade-West.
Tel. 045-425858.
Te k. Opel MANTA 1.9 GTE,
bwj. '77 uitgeb. Opknapper.
Tel. 045-425094.
Te k. VW-GOLF GLD, die-
sel, bwj. '81, APK '92, zr.
mooi, vr.pr. ’4.500,-, mr.
mog. Tel. 045-455700.

KERA DEMO'S I
Zonder levertijd, met prijsvoordeel
316 i nieuw model

calypsorood 6-'9l
318 i nieuw model

mauritiusblauw 9-'9l
320 i nieuw model, 24V

granit silber 6-'9l
520 i nieuw model, 24V

island grun 6-'9l
735iA Executive

sterling silber 4-'9l

Kerkradersteenweg 5, Kerkrade
045-452121

■neertens
Rathausstrasse 7 .
AachenLaurensberg TacHSeT^
Tel. 09-49-241 13449/13210 *T?ad&- '*-e"eJ'^

V Wij spreken Nederlands J

Auto KALDENBORN wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Citroen BK '87 '88 '89; Ford
Fiesta diesel '89; Lada Sa-
mara '87 '88 '89; Lada Sta-
tioncar '85; Nissan Sunny
Coupé '87; Renault 5 '87;
Seat Ibiza '88; Seat Marbel-
la '90. CHIARADIA Autobe-
drijf, Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843
Te k. Opel OMEGA 2.3 D,
'88; Toyota Celica 1.6 ST,
bwj. '86, rood. Julianastr. 6-
-12, Brunssum.
Met schade! Opel OMEGA
2.3 Diesel '87 zeer mooi
’7.750,-; Opel Kadett 1.6
Diesel '86 r.v. schade
’4.750,-; Ford Escort 1.6
Diesel '85 spuitwerk
’4.750,-; Ford Siërra 1.6
Laser '87 zonder schade
koopje! ’ 6.750,-. 045-
-226433.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Mercedes 280 SE
automaat airco '82; Peugeot
205 Accent 5-bak, '87; Ford
Siërra 2.3 D GL '83; Opel
Kadett 1.6 D '84; Toyota Co-
rolla 1.8 GL diesel '85; Eend
2CV6 '84; Porsche 924 Tar-
ga '81; Opel Kadett 5-drs.
12 S '80; BMW323i 168 pk,
zeer apart '81; Nissan Cher-
ry 1.3 L 12-'B2; VW Golf GTi
5-bak sportw. '82; VW Golf
diesel '82; Porsche 924 i.z.
g.st. '76; Volvo 343 GL au-
tom. '80; Nissan Sunny '83;
Ford Escort 1.3 L '81; Opel
Kadett Caravan 12 S '80;
Ford Taunus 1.6LBravo '81;
Mini 1000 '78; Opel Manta
CC 2.0Sautom. '80; BMW
316 LPG '82; VW Jetta
4-drs 1.6 S '80; Volvo 66 GL
'80 ’950,-. Inkoop, verkoop
financiering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-18.00 uur,
zaterdag 10.00-17.00 uur.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. Fiat UNO 60 S rood,
bwj. '89, km.st. 28.000. Tel.
046-334944.
Te k. Ford MUSTANG Ghia
bwj. '80, autom., i.z.g.st. W.
de Rijkestr. 6, Kaken/
Landgraaf na 17.00 uur.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 Ghia
bwj. 7-'B4, APK '92, 5-gang,
centr. vergr., electr. ramen,
bordcomp., schuif/kanteld., i.
z.g.st., mr. kl. auto mog. na
17.00 uur 046-529169
Ford ESCORT 1.3 Laser,
'85, 3-drs., APK, bijz. mooi,

’ 6.950,-. Tel. 045-454087
Te k. Ford ESCORT 1.3,
bouwjaar 1984, schadevrij,

’ 5.450,-. 045-751387.

ASCONA 82 / 3.750,-;
Corsa '84 ’ 7.950,-; Golf LX
'83 ’6.750,-; Escort XR3
'82 ’ 6.750,-, R 5 Turbo '82,

’ 6.750,-, APK. 04499-3398
WETZELS Auto's "Gewoon
Apart". Mercedes 560 SEC
'86; Mercedes 450 SL aut.
'80; Mercedes 230 CE '88;
Mercedes 500 SEC '86;
Mercedes 260 SE '88; Mer-
cedes 190 E 2.6 '86; Merce-
des 190 E A '87; Mercedes
190 E 2.3 aut. '87; Mercedes
190 E '88; Mercedes 190 E
'86; Mercedes 200 TE A '86;
Mercedes 280 SE '84; Audi
80 LS '88; Mercedes 300 E
aut. '86; BMW 730 i aut. '87;
Volvo 740 Turbo intercl. '89;
Volvo 740 GL Station '88;
Volvo 345 GL '85; Ford Es-
cort 1.4 Bravo '87 '88; Nis-
san 3.0 ZX T-bar '87; Ja-
guar 3.6 aut. '84; Seat Ibiza
1.2 '90. Industriestraat 35
Sittard. Tel. 046-510655.

' Te k. AUSTIN Maestro LE, t.
5-drs, '85, nw. mod., show-
roomstaat, nw. banden en
uitlaat, APK '92, 65.000 km,
’4.750,-. 045-413287.
CITROEN BK, bwj. '86,
blauwmet., goed onderhoud
i.z.g.st., kom kijken, kom rij-
den. Autobedrijf van Leeu-
wen, Strijthagenweg 129,
Kerkrade. Tel. 045-453355.
Te k. Daihatsu CHAFIADE
bwj. nov. '84, kl. zwart, 1e
eig., i.z.g.st., vr.pr. ’6.250,-
Tel. 045-352352.
Daihatsu CHARADE TS tur-
bo diesel, nw. mod. bwj aug.
'87, ’ 9.750,-. 046-519343.
HONDA Ace. 2.0iEX U9'90,
meest compl. uitgev. in nw.
st. Pr. in overl. Inl. 045-
-455778.
Te koop MERCEDES 190 D
'87, Lz.g.st. Auto Le Mans.
Tel. 045-259111.
MERCEDES 200, bwj. 11-
-'B3, autom., stuurbekr.,
schuifdak, i.z.g.st. Beekstr.
5, Brunssum
Te k. Opel ASCONA 19S,
bwj. 10-'BO, APK 11-92, vr.
pr. ’ 1.200,- 045-228398.
Te koop Opel ASCONA,
bwj. '81, APK tot 10-92. Tel.
045-273174.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Onderdelen/ace.

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

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

Te k. 4 alu. vlgn. BMW-Opel
600 J 13 inch, ’175,-. Tel.
045-259232 na 18.00 uur.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iy

Auto Veneken baV.
"Occasioncentrum" IH_F^__^ "Occasionkelder"

Prins Maurilslaan 171 I»*%1 Leyenbroekerweg 27
6191 EE beek H,dr.].L/_ 6132 CN Sittard

tel. 046-372882 l_r..lrW?-__i , eL 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
DEMO'S: VW Golf aut. 1600 cc, blauwmet 1986
Passat CL sedan I.Bi 90 pk gr.met. .juli 91 VW Passat CL 1800cc 90 pk,
Audi 80 1.8S 90pk comf. edit. wit 29-8-91 blauwmet 1988
Audi 100 CC 2.3 E, zilver 1988 VW Polo 3-drs., 1050 cc, wit 1988
Audi 80 1.6blauwmetallic 1990 VW Jetta 1300 cc, rood 1987
Audi 80 I.BS zilvermet 1988 VW Jetta 1600 cc, zilvermet 1985
Audi 100 CC 2.0, lagomet 1988 VW Jetta Sportief 1600 cc, 4-drs.,
VW Golf GTS 1600 1985 tornadorood 1987
VW Golf 1600aut., beigemet 1988 VW Golf Madison 1800i, zwartmet 1990
VWPolo coupé, wit 1987 VW Golf Madison 1600 cc, zwart 1990
VWPolo 3-drs., rood 1987 VW Golf GTI zllvermel 1982
VWPolo 3-drs. Oxford 1987 VW Golf 1100, zeer mooi, groen 1980
VW Jetta Avance 1300, blauwmet 1988 Audi 100 cc, 5-cyl., 133 pk,
VW Passat, 5-drs., 1600 cc, zilv.met. 1987 blauwmet 1987
VWPolo 3-drs., 1050 cc, wit 1988 Audi 801.8S, grijsmet 1988
VWPolo Jeton 1.3 wit 1990 Audi 801600 cc, zilvermet 1989
Ford Sierra 1.6, 5-drs., grijsmet 1986 Audi 801600 cc wit 1991
Fiat Uno 45 S lE, grijsmet 1990 Audi 801600 cc, zwartmet. 1989
Mercedes 240 TD grijskent. rookzilverl9Bs Opel Kadett 1.35, wit 1987
Fiat Uno 60S donkergrijs 1987 Opel Kadett 1.25, wit 1986
Seat Ibiza XL 1.2 zwart 1990 Citroen Axel 1100 cc, 17000 km, rood 1987

DEMO: Audi 80 1.8 S,
tornadorood bwj. 1-5-91

Alfa Romeo 75 Passal CLIBOO cc-90Pk-MITa hOmeO O groenmet bwj.24-5-'9l
1.8 rood 1990
I 1Hij is er... DE NIEUWE GOLF | I

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

Aanhangwagens
fë k~ AANHANGWAGEN
2.251. en 1.15br met oploopr
en torsiveren. 045-459181.

Motoren
Uitzoeken! VERBOUW-
INGSOPRUIMING. Onder-
delen, accessoires en kle-
ding. Ook voor Off The Road
en Cross. Nieuw en gebruikt
Moto-Shop Gulpen, Rijkswg
59. 04450-2451/2429 wpl.
Te k. gevragd door particu-
lier MOTOR tot max.

’ 10.000,-. Tel. 045-458126
Te k. HONDA VT 500 C,
Shadow, zwart met veel
chroom, bwj. '87, ’8.000,-.
Tel. 045-412153.
Te k. Honda SHADOW VT
700, bwj. '87, roodmet., Sis-
sybar, i.z.g.st. 046-527422

(Brom)fietsen
Te k. VESPA Ciao roodme-
tal. plus verzekering, ’ 650,-
-na 16.00 uur 045-253557.
Te k. PUCH Maxi Special,
als nw. bwj. 10-5-'9l, 300
km gereden, met verz. Nw.
pr. ’2.150,- voor ’1.375,-.
Tel. 045-231120.
Giant Cadex CFM3 '92 Car-

' bon fiets LX-DX compl. voor
’1.795,-. Bij Bert REKERS
uit voorraad leverbaar. Div.
gebr. ATB-fietsen. Willemstr
85, Heerlen. 045-726840.
Te koop VESPA met helm,
i.z.g.st. Rolduckerstraat 50,

\Kerkrade.

Sport & Spel
Te k. rad. graf. best. 2
AUTO'S, op benzine plus
afstandsbed. 045-452179,
na 18.00 uur
Te k. BODY B. & Fittnes
app., halters, schijven, dum-
bells. Tel. 045-457643.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie

6415 EX, huisnr. 32.
Te huur vrijstaande VILLA
100 mtr. van zee, in zuid-

Spanje met garage, rondom
terras. Tel. 045-311442.
Franse ALPEN te h. 4 pers.
app. t.o. skilift. Kerst nog vrij,
tel. 045-711386.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te h. aangeb. 4-pers. VA-
KANTIEHUISJE, alles aanw
va. 01-10 t/m 31-3, ’300,-
-per wk. of ’ 50,- per nacht;
va. 01-4 t/m 30-9, ’500,-
-per week of ’ 100,- per
nacht; omgeving Zandvoort-
Haarlem-Amsterdam en
Schiphol. Huisdieren niet
toegestaan. Tel. 02526-
-87731, Haarlemmermeer.

Caravans/Kamperen

6439 BH, huisnr. 16.
Te koop voor zelfbouw van
camper polyester sandwich
PANELEN, voorgevormd
achterfront mcl. bumper en
voorkop "alkoof. Camper-
bedr. Erkens, Koolweg 11,
Elsloo. Tel. 046-371925.
Te k. CAMPER Fiat Ducato
diesel met 6-pers. grens-
landopbouw, bwj. '87. Kool-
weg 11, Elsloo. 046-371925
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
Te koop zomer-.winter
CARAVAN Adria, bwj. '83,
kopkeuken, ringverwarming,
pvc voortent, ’5.750,-. Tel.
045-353446.
Te k. caravan CARAVELAIR
Bamba 416 De Luxe, 5-pers
met Tadf.cassette, douche
en grote voortent. Caravan
is als nw., bwj. 9-'9O, pr.

’ 14.000,-. Tel. 045-258025
(Huls)dieren

6176 CL, huisnr. 25.
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Te k. KEESHONDJES
(dwerg). Kennel Sanawini.
Tel. 046-373674.
Duitse HERDER kennel
biedt pups aan met stam-
boom, geënt en ontwormd,
gefokt op schoonheid en ka-
rakter, beide ouders aanwe-
zig en HD-vrij. 045-241610.
Te koop jonge COLLIE'S,
Herders, Labradors, Kees-
jes, Shih-Tzu's, Malthezers,
Poedels, Beagles, Teckels
Bastaardjes. 04958-91851
DOBERMANNPUPS met
stamb., en Berneriaufs hun-
den (basset) 04125-5077
Te k. ROTTWEILER-PUP
reutje met stamboom, geënt
etc. Tel. 04130-65487.
Moet weg, weg. tijdgebr. gr.
Roodstaart PAPEGAAI met
kooi pim. 14 mnd oud, 045-
-723854 b.g.g. 324806
Te k. 8-jarige MERRIE, 1.66
m, goede papieren, zeer
mooi type, M-springen, ide-
aal amateurpaard, ’6.750,-
Tel. 04450-2826.
Te k. nog 2 BOUVIER-
PUPS 1 reu en 1 teef, zwart,
goedwaaks, grote kinder-
vriend. 043-618001.

Te k. van part. zeer mooie
BOUVIERPUPS, zwart of
gestr. met uitm. stamb., in-
geënt en ontw. Vader: Am.
werk-kamp. 04257-9200.
Te k. "opheffing" DISCUS-"
VISSEN, aquariums, ionen-
wisselaar. Tel. 045-754230
Kerstaanbieding te k. mini
YORKSHIRE-TERRIËRS
pups. Tel. 045-421938.
Te k. YORKSHIRETJE zeer
klein, 3 jr. ’ 350,-. Tel. 045-
-254740.
Weg. verh. naar app. goed
TEHUIS gezocht voor krui-
sing Herder/Greyhound.
Gratis. Tel. 04405-1364.
Te k. DWERGKEESJES,

’ 300,-. Tel. 045-274032.
Te k. PAPAGAAI, goed
sprekend grijze roodstaart
Congo. Tel. 045-412593.
Te k. YORKSHIRE-TER-
RIËRTJES. Kennel Oos
Heim Langstr. 50, Schim-
mert. Tel. 04404-1527.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel.
04498-54002

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
hondehokken, vele afm.
reeds v.a. ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygelshover-
gracht 39, 6464 GA Kerkra-
de. Tel. 045-460252

Gazonmaaier-
onderdelen

Frissen/Tuin en Park bv
Valkenburg-Houthem-

Tel. 04406-40253^;
Gewolmaniseerde
PLANKEN en palen. HOJFJos Kuijpers, Holstraat
Margraten. Tel. 04458-3?'
Te koop KERSTBOMENJ,
Amorika's, Picia, zilver^nen. Janssen, T. Brandt
str. 4, Brunssum. y.\
Te k. 250 3e-keus SP<^-BIELZEN, in een
’1.000,-. Houtzfl«|
Windels, Industrieten*
Bouwberg, Brunssum-
-045-270585.

Opleidingen,
ANWB en Bovag erk. \*keersschool WISCHM^& Zn voor al Uw rijbevvi^rJ
motor, auto, vrachtauto, "1
trekker en oplegger, auto,
vrachtauto met aanhang

\ gen, opleiding voor ,i

chauffeursdiploma's.
5 321721 Landgraaf 8 en,

daagse opleiding voor k.. sonenauto ook woQrj
Startcursus chauffe^
ploma 28-12. Startf^- gevaarlijke stoffen 4-I^£x

Rijles >
Uw RIJBEWIJS op Saify
8 dagen via autorijschoo *Antillen. Inl. 04750-3££.Niet geslaagd geld &j
Vraag naar onze voor^den. Ook rijlessen vo-»
ginners. *S

Huw..Kennlsm^
Alleenst. VROUW, 66^weduwe zond. kind-, j
eerlijke man of vriend .
gezelligheid, niet gescn-j-d
70-71 jr. Br.o.nr. BS.
LD., Postbus 2610,
DC Heerlen. , j^/

Mode Totaal/
1 ' "h-tTe koop dames- en '-3;
TRUIEN; skibroeken. 'jjj.
merweg 57, Heerlen-
-422586. _^y. i, . . i

Baby enKleute^/
Te k. Teutonia Quadr° p
DERWAGEN, kl. grift j

" ’450,-. Tel. 045-41llgM
Te k. hoge KINDERW^y

' wit riet met mintgroen.
apart. Tel. 045-2264gg^,

Bel de Vakman^/
Hans LIPS voor ti</
dak en zinkwerk met Q $
tic. Vraag vrijbl. f j. offerte. Bel 045-4538jg>j<
NEW LOOK BV S^ uil
berg. GevelreiniginQ'
kappen, voegen, steja, "
huur. Tel. 045-3121^
045-312709. _-_--^
SCHILDERS kunnen J.
behang en schild^f.zaamheden aannemen-
-045-210020. Si
U vindt Uw marmC _
TRAVETINVLOER *V
grauw, wij maken n^rv/mooi. Bel voor onlicn 11

04950-43704. _^-S$
Ervaren vakman D' g.?!j
aan voor straatwerk °- (F
ritten, sierbestrating- afl|flvoor Uw gehele tuin^/
zeer SCHERPE ffiGratis offerte. C45-3gi^V
Voor al uw TEGELV^^verbouwingen. Tel- ,
625242 of 04405-g7Jg>y
Voor al uw SANITA^'water, cv., badkamer*
aanleg. Tel. CMS-44J^_^<I,
Een PICCOLO in n»^ rf
burgs Dagblad help'
weg naar snel succe ' ,

045-719966. _^S
Voor Piccolo's g

zie verder pagin*



Juweeltje
De V6-motor, achterin, is een ju-
weeltje. Hij loopt vloeiend en
heeft trekkracht over een groot
toerenbereik. Wel heeft de turbo
even tijd nodig, na indrukken
van het gaspedaal,om op gang te
komen. Dat duurt echter hooguit
een fractie van een seconde, zo-
dat het eigenlijk niet hinderlijk
is.

De vering en schokdemping van
de Alpine zijn stug en dat bete-
kent dat zowat elk kiezeltje voel-
baar is. De 16 inch banden heb-
ben de opdruk schuine streep 45
en zijn dan ook ultra laag. Voor
meet het loopoppervlak een
breedte van 205 en achter van
245. Het zijn maten, die op het
circuit niet misstaan. De A 610
heeft door dit alles een prima
wegligging.
In snelle bochten blijft de wagen
uitstekend beheersbaar. In het
kleine stuurwiel zijn de reacties
van de koets goed voelbaar.

Helemaal vrrj van windgeruis is
de koets niet. Ook de banden
veroorzaken betrekkelijk veel
bijgeluid. Maar ja, om het com-
fort wordt deze auto niet ge-

kocht. De remmen zijn krachtig
en dat mag ook wel. Ze zijn zon-
der meer beter dan wat gemid-
deld als goed wordt betiteld in
wagens van rond een ton aan-
schafprijs.
Standaard is een anti-blokkeer-
systeem.
De vijf-versnellingsbak schakelt
als een heet mes door de boter
en de trappen sluiten goed op el-
kaar aan. De koppeling vraagt
flink wat voetkracht. Het sturen
gaat dankzij de stuurbekrachti-
ging bij parkeersnelheid licht.

Luxe
Standaard beschikt de Alpine
over veel luxe. Zo noteren we
een airconditioning, centrale
portiervergrendeling, elektrisch

verstelbare spiegels en ramen en
de van Renault bekende satel-
lietbediening op de stuurkolom
voor de radio. De stoel is merk-
waardig genoeg niet in hoogte
verstelbaar en dat is lastig voor
kleinere mensen. Die kunnen
maar met moeite over het dash-
board heen kijken. Nog een eige-
naardigheid, die om gewenning
vraagt, is de handgreep voor de
portieren. Die zit in de dorpel.

De ruimte voorin is uitstekend.
Achterin is alleen voldoende
plek voor kinderen ofvoor baga-
ge. Onder de neus wordt alle
ruimte opgeslokt door diverse
reservoirs, waaronder de tachtig
liter brandstoftank.

Ten opzichte van zijn voorgan-
ger de A 310 turbo, is de A 610
turbo uiterlijk niet zoveel veran-
derd. De wijzigingen zitten hem
in de details. De 610 is echter
veel krachtiger en dus sneller.
Dat had de Alpine nodig om aan-
sluiting bij de concurrentie te
kunnen vinden. Dat is gelukt,
maar of- de mensen er de prijs
voor overhebben... de tijd zal het
moeten leremn. In elk geval is
een lange levensduur van de
koets gegarandeerd. Het plaat-
werk is immers van gewapend
polyester, zoals bij de Renault
Espace.

Onmisbare schakel in moderne autofabriek
Robots maken Citroëns
aan de lopende band

DOOR PETER LODEWIJKS

L j-te knalgele stalen dwangarbei-
i der stelt duidelijk geen prijs op

Pottekijkers. Zonder op te kijken,an zijn werk laat hij onver-
dacht een verblindende vonken-

(" regen neerdalen over het groepje
j^geloze bezoekers. Knetterend

', °oren brandende deeltjes zich in
L truien en kunststof re-
I jjef_acks. Het met veiligheids-

"jfülen uitgeruste groepje spat
i pteen en zoekt een veilig heen-
*Qrnen. Een doordringend

' "fandluchtje teistert de neus-vleugels, terwijl de dader even

' over zijn stalen schou-, 'ter lijkt te kijken.

~tet is ook niet niks om robot in> j*1- autofabriek te moeten zijn.
klussen, waar

! pen normaal mens voor te por-en is, doen ze zonder mopperen,
t pen achter elkaar, snel en feil-

"?°s. Als gehypnotiseerde me-hanische dinosauriërs doen ze
" Precies wat ze voorgedaan is,
: Ij1ets meer en niets minder. Op>. _5 millimeter nauwkeurig tillen

een heel dashboard door de
I °°rruit (die een stalen collega
l . even later in zal zetten) naar

'■ j^nen of lassen in enkele secon-, en trefzeker een chassis in el-
*jter. Een Citroen AX is aan het. 1.800 laspunten rijker en

ZX liefst 3.200.

.e robot als vervanger van de
j ehs is niet meer weg te denken
u een moderne autofabriek. On-
_K6s waren we °P bezoek in deöl"iek te Aulnay-sous-Bois bij

N_

Parijs, waar de splinternieuwe
ZX wordt gebouwd. *
Ook daar neemt de robot een al-
lesbepalende plaats in. Het gehe-
le produktieproces is afgestemd
op de snelheid van deze mecha-
nische alleskunners. Een indruk-
wekkende hoeveelheid compu-
tertechniek zorgt dat de boel op
rolletjes loopt. Toch is het be-
paald niet zo dat alle mensen zijn
vervangen. Er lopen er genoeg
rond, in totaal 5.700, van wie
4.500 produktiemedewerkers,
die in ploegendienst werken. De
fabriek draait 20 uur per dag, de
resterende vier uur is bedoeld
als een soort lunchpauze voor de
robots en andere machinerieën.

In Aulnay begon de produktie in
1973 met de legendarische 'go-
din' DS, een jaar later rolde er de
eerste CX van de band. Tegen-
woordig worden in deze fabriek
de twee kleinste Citroëns ge-
bouwd: AX en ZX.

Beide types kennen vele uitvoe-
ringen en die lopen dwars door
elkaar over dezelfde band. Dat
vereist een gigantische organisa-
tie want alles moet natuurlijk
kloppen. Een rode ZX moet rode
deuren krijgen, dat zal duidelijk
zyn, maar ook moet het juiste
type motor er inzitten, de goede
stoelen, tot en met het typeplaat-
jeop de kofferbak moet het voor
elkaar zijn.

Om dit hele fabricageproces
goed te laten verlopen wordt
elke carrosserie plus alle bijbe-
horende delen voorzien van een
streepjescode, net als het netje
citroenen bij Albert Heijn. De
computer zorgt ervoor dat alle
onderdelen op het goede mo-
ment op de juiste plek aanwezig
zijn.

Een aantal onderdelen wordt
buiten de band om samenge-
steld, voordat ze worden opgeno-
men in de produktielijn. Dit
geldt onder meer voor het dash-
board, de portieren, de achter-
klep, ruiten en spiegels en het
mechanisch gedeelte (aandrij-
ving, wielophanging eet.).

Het spreekt vanzelf dat de voor-
raden goed op peil moeten zijn
en blijven. Niet voor niets wordt
de assemblagefabriek dagelijks
bezocht door 250 vrachtauto's,
gevuld met onderdelen. Mocht
er onverhoopt een onderdeel
niet op tijd aanwezig blijken te
zijn, dan wordt desnoods een he-
likopter ingezet om de produktie
niet in gevaar te laten komen.
Momenteel lopen er per dag 600
ZX'en en 300 AX'en van de
band. Er kunnen 1.200 auto's per
dag worden gebouwd, omgere-
kend dus een auto per minuut.
Gezien het (terechte) succes van
ZX zal de produktie binnenkort
worden uitgebreid. Er komt nog
een driedeurs versie van de ZX
bij en in een later stadium moge-
lijk ook een sedan: een ZX met
aparte kofferbak en vier deuren.
Alle auto's die de fabriek verla-
ten zijn besteld, want er wordt
tegenwoordig niet meer met
voorraden gewerkt. De dealer
bestelt bij de importeur en de
importeur bestelt de auto's bij de
fabriek, die ze vervolgens per
computer 'op de band zet.

De auto's in Aulnay worden nu
opgebouwd uit aangeleverde on-
derdelen. In de nabije toekomst
gaat Citroen de fabriek echter
uitbreiden met een grotendeels
geautomatiseerde plaatperserij
waar alle opengaande delen zul-
len worden gemaakt. Deze nieu-
we hal moet in 1993 operationeel
zijn.

B^j een bezoek aan de fabriek
krijgt men niet direct de indruk
dat de boel zo strak georgani-
seerd is. Overal staan stukken
auto, groot of klein, karretjes
(met of zonder bestuurder) rij-
den heen en weer, machines
dreunen, robots zoeven en knet-
teren, knipperlichten flikkeren,
vonkfonteinen zoeken hun weg
naar het dak en terug onder be-
geleiding van schor getoeter.

Aan het eind rolt een glimmende
auto van de band, helemaal com-
pleet met alles erop en eraan.
Sleuteltje erin, en hij rijdt ook
nog. Een fluitje van een cent, zo
lijkt het. Maar wie de fabriek be-
zoekt, weet beter.

" Deze Citroen ZX wordt grotendeels door robots geproduceerd.

uitlaatjes
THE IMMOBILISER heet het
nieuwe anti-diefstalsysteem
voor personenauto's dat sinds
enkele weken in ons land
wordt verkocht. Het apparaat
wordt verbonden met maxi-
maal vier electrische circuits
die essentieel zijn om een auto
te starten. De rechtmatige be-
stuurder van het voertuig
steekt een elektronische sleu-
tel in het daarvoor bestemde,
apart in het dashboard gemon-
teerde, sleutelgat. Daarna
draait hij de normale contact-
sleutel om en start cle auto.
Stopt de bestuurder de auto,
dan draait hij de normale con-
tactsleutel om en haalt de elec-
tronische Immobiliser-sleutel
uit het dashboard tezamen met
zijn eigen contactsleutel. Het
electronische circuit van de
auto is nu geïsoleerd en maakt
diefstal van de auto bijna on-
mogelijk. Bijna onmogelijk
omdat het minstens een uur
duurt voordat de dief het on-
derbroken electronische cir-
cuit geanalyseerd en hersteld
heeft. Onderzoek heeft name-
lijk uitgewezen dat een dief die
er niet in slaagt binnen 3 tot 4
minuten een auto aan de praat
te krijgen, zijn pogingen staakt
en een ander doelwit zoekt.
Het beveiligingsapparaat kost
exclusief inbouw fl 149,95.
Voor informatie: Immobiliser
Benelux b.v. in Dongen, tele-
foon 01613-16717.

MERCEDES stapt niet in de
Formule 1 vanwege maat-
schappelijke en milieu-risico's.
Professor Werner Niefer, voor-
zitter van de raad van bestuur
van Mercedes-Benz, verklaar-
de dat het Duitse merk in 1992

alleen in het Duits toerwagen-
kampioenschap actief zal zijn.
In de toekomst wil Mercedes
participeren in takken van
autosport waarbij de racewa-
gens vergelijkbaar zijn met de
auto's die uit de fabriek ko-
men. Daarmee kan Mercedes
testen en ervaringen opdoen
die ook in de normale seriepro-
dukten toegepast kunnen wor-

den.

DE HEIZEL-PALEIZEN in
Brussel herbergen van 16 tot
en met 26 januari 1992 de 70e
editie de van Internationale
Auto-, Motor- en Rijwielsalon.
De liefhebbers van personen-
auto's kunnen dus hun hart
ophalen bij onze zuiderburen.
De RAI-gebouwen in Amster-
dam worden volgend jaar 'be-
volkt' door bedrijfs- en vracht-
wagens.

De Belgische salon is dagelijks
geopend van 10.00 tot 19.00 uur
en op woensdag 22 en vrijdag
24 januari tot 21.00 uur.

TRIUMPH het legendarische
Britse motormerk is tijdens de
Motorßai opnieuw geïntrodu-
ceerd. Op de vierde Friese
auto- en motorensalon is de
gloednieuwe Triumph Trophy
Sports Tourer het klapstuk op
de stand van Motorado. De
show vindt van 13 tot en met
15 decemberplaats in de Fries-
landhal in Leeuwarden.
De Triumph Trophy is ver-
krijgbaar in twee motorversies,
900en 1200 cc. Daarnaast toont
het bedrijf de Daytona Sports
750 en 1000alsmede de Trident
Sports Roadsters. Deze laatste
serie omvat twee zogenaamde
'naked bikes' in 750 en 900 cc-
uitvoering.

" De Triumph Trophy 900 toermachine

auto

Met turbo aansluiting bij sportwagentop

De 'TGV' van Renault
heet Alpine A 610

Renalt heeft met de nieuwe Al-
pine A 610 turbo aansluiting ge-
vonden bij de sportwagentop.
Met een vermogen van maar
liefst 250 pk, een kleefvaste weg-
ligging en een opvallend uiterlijk
kan de Alpine er weer tegen. Op
het vlak van prestaties slaat deze
Wagen in elk geval niet direct
een modderfiguur ten opzichte

r van een Porsche Carrera of het
Japanse geweld, zoals de Nissan
300 ZX of een Honda NSX. In
vergelijking met deze kanonnen; mag de A 610, zeker gezien zijn
Prestaties, met een prijs van166.500 gulden zelfs 'een koopje'
heten.

jHet zal duidelijk zijn dat de Alpi-ne niet is ontworpen als bood-
schappenwagentje of voor de
vakantie. Alles staat ten dienste
Van snelheid. De koets is zeer

i jaag, de dakrand reikt bijvoor-beeld niet hoger dan het middel.
i En ruimte voor bagage is er niet.I Gemakshalve noemt Renault de
' achterbank maar als bergruimte.

' Sensationeel is de acceleratie.. Binnen zes seconden wijst de
; laald honderd kilometer per uur
" aan, maar daarna gaat het dank
■ zij de duidelijk hoorbaar fluiten-
*

de turbo heel veel verder. Alsof
een reusachtige hand de wagen

; duwt, zo moeiteloos bereikt deze

Renault snelheden boven de 200
km/uur. De wijzer van onze test-
wagen bleef uiteindelijk stil
staan bij 285 km/uur, wat best
overeen zal komen met de 265,
die de fabriek als echte kilome-
ters opgeeft. En wat belangrijk
is, de wagen ligt ook dan nog als
een huis op het asfalt.

Bijscholing
voor

voltallig
personeel

Fiat hamert
op kwaliteit
DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Kwaliteit in alle lagen van de or-
ganisatie is bij vrijwel elk bedrijf
onmisbaar. In de tamelijk com-
plexe autobranche loopt dat bij-
voorbeeld vanaf de toeleveran-
cier tot en met de assistent-mon-
teur die bij een reparatie de
sleuteltjes van de klant in ont-
vangst neemt.

Fiat is ten zeerste doordrongen
van deze kwalitatieve basis om
zaken te kunnen doen. Naast
houvast biedende elementen,
zoals het uitbreiden van de anti-
roestgarantie tot 8 jaar,wordt de
complete autotak van de multi-
national bijgeschoold. Die cur-
sussen in een andere denk- en
werkwijze voor ruim , 80.000
werknemers, moeten leiden tot
hogere kwaliteit.

" De Fiat Panda wordt meestal na een jaar ingeruild
voor een nieuw modelmet uitgestelde betaling.

Modeltrouw
Algemeen directeur C. Lo Sardo
van Fiat Auto Nederland wil dat
zijn bedrijf"(verkt naar een 'abso-
lute klanttevredenheid'. Bij de
presentatie van de veranderde
Tipo's blijkt dat de modeltrouw
al heel hoog is. Het automobiele
produkt heeft extra aandacht
voor details gekregen; er waren
onder andere aanmerkingen op
het geluid, de remmen, de afwer-
king, het elektrisch systeem en
de techniek.
Nu zijn kraakjes verdwenen,
hangt de uitlaat bromvrij, is er

krasvaste lak, kunnen stekers
van het elektrisch systeem niet
meer lostrillen, hebben de stoe-
len een betere veerisolatie en
verankering, en zo zijn er nog
meer zaken die de standaard be-
trouwbaarheid van de auto ver-
hogen. Ook veranderingen in de
produktiewijze moeten leiden
tot een fundamenteel beter re-
sultaat.
Het is dan opmerkelijk dat het
komende nieuwe volume-model
de Fiat 500 niet direct óók die
gewenste kwaliteit meekrijgt. In
de Poolse stad Bielsko Biala zul-
len over enige tijd in samenwer-
king met FSM op jaarbasis
160.000 'vijfhonderdjes' ge-
bouwd worden. De investering
van 1,5 miljard gulden heeft wel-
iswaar gezorgd voor een ultra-
moderne fabriek met geroboti-
seerdeproduktie, maar Lo Sardo
spreekt zijn twijfels uit over de
haalbare kwaliteitsnormen.

Niveau
„Er lopen nu ruim 300 managers
van Fiat rond om het geheel op
het vereiste niveau te brengen.
Dat zal nog wel enigetijd vergen.
Ik ben eerder al eens in de FSM-
fabriek geweest, toen leende
men bij ziekte nog gewoon onge-
schoolde mijnwerkers om de
produktie op gang te houden!"
zegt Lo Sardo. lets dergelijks zal
nu beslist niet meer gebeuren,
maar de kwaliteitsnormen zullen
nog wel aangescherpt moeten
worden.
Een ander bijkomend probleem
is het anti-chauvinisme in Italië,
waar de concurrentie wel bij
vaart en dat het verkoopresultaat
onder druk zet. „Over enige tijd
zullen de Japanse merken, waar
de Italianen veel interesse in to-
nen, in grotere aantallen op onze
thuismarkt verkocht kunnen
worden," zegt Lo Sardo.
„Dat maakt het voor de nieuwe
Fiat Cinquecento ook niet mak-
kelijk. Maar we werken hard aan
een herstel dat we begin '93 ver-
wachten met een uitbreiding van
de huidige modelseries, investe-
ringen in twee nieuwe fabrieken
en nog meer kwaliteitsverbete-
ringen."

Betaling
Om op onze lokale markt goede
verkopen te halen, gebruikt Fiat
veelvuldig het principe 'koop nu,
betaal later. „Het blijkt dat veel
tamelijk welgestelden op derge-
lijke acties ingaan. Die ruilen elk
jaar de auto, meestal een Panda
of Uno, in voor een nieuw model
met uitgestelde betaling. Elke
maand krijgen we vanuit Turijn
de Europese overzichten; daaruit
blijkt dat in dit segment de
meeste koopreacties volgen op
prijskortingen. In Duitsland is
dat nog steeds hét koopargu-
ment," beweert Lo Sardo.
Naast het uitbrengen van de ge-
wijzigde Tipo en wat motorische
aanpassingenvoor deUno 1.1 Fi-
re en de Tempra 2.0i.e. S, biedt
de importeur Fiat-kopers tot 26
jaar een anti-slipcursus aan bij
het Verkeers Veiligheidscen- "
trum Rozendom in Rijssen.
Oudere klanten krijgen 20% kor-
ting op de cursusprijs.
Het wegvallen van de 'katalysa-
tor-subsidie' per 1 januari aan-
staande zal vermoedelijk deels
worden doorberekend aan de
klanten. Overleg met de fabriek
moet nog uitwijzen of door een
kleine prijsverhoging voor de
diesel-modellen, het 'leed' geza-
menlijk is te verzachten.
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starten van L____________L_F IPjF?& |s UW ailtO
demoter: werkvermo^Qcelsius JsCk WJllterklaar? L
normaal " j 100% \ " 25° U kunt hetrisico om in de winter met T^m
cno, , A-—^ autopech te komen te staan zo klein «JferfW50% meer ëë«r'_ _ k^iMrr^. A. I ____Z_jK-. no mogelijk maken door eenvoudigweg j/Stfj^Astroom nodig W^vn, o , , ~ ■ , ArSs 6/f* enkele kleine zaken te (laten)
2x meer stroom nodig ■ | controleren c.g. te (laten) vervangen. IQ^
3x meer stroom nodig -\ 18% -v, j| i f Controleer alle lichten en

- ■■■■■■■ , — #\ 1 __-——'~~'—\ i vervang zo nodig de lampen.
"Zorg voor een goedeaccu. %*\ slangen %^=-X_T\

Oit voorkomt startproblemen, irr " 0p lekkages en ver- \.[[^Ruitenwissers vernieuwen "- A- y^^-^^-^h^

[v J 'y* Laat door r __\__^_ >\_;U^-^x^___>^ deskundigen Zorg voor banden met een
Zorg voor genoeg _u deremmen minimale profiel- jngggMm.
antivnesinderadiateur "f deSpa

c
nnm9 " controlerenen diepte van 2 mm. dMÊÊPX

eninhetre.ervo.rvan van M-smi.Een spelingmnM d 6 Hoe dieper het
a* ". __,„ van ca 1 cm. is voldoende. ___~,_., „ nrnfiel des tp Seöst-HL 11 ideruitensproeier. rembiokken iji~h_i ut» i_ göSaHp-) Is

I IcLrr-thhor vervangen*-., beterde grip S*3*W JJ

T
l^ ra°per Lantaarn WI qp het wegdek. SB_S»V JlVoor het verwilderen .7" — ' __i___«-wi ■» ii

van ijs op de ruiten. Bi| pech in de avond I E?n Stevige krik

*^
of nacht een noodzaak J Als een wiel verwisseld moet

JfnL\ \ $^Sij*~>sÊSÊs^ be\ar\q om met een stevige krik te werken.

Accuksbfil . h- vvm"«".¥'9 -*"«-»-» Ook de kachel werkt niet meer bij motor-
Om de auto met behulp van storing. Om tijdens het wachten op hulp
een tweede accu te starten optemperatuur te blijven is een plaid een
indien de eigen accu leeg is. goe( j hulpmiddel anp'k,ln bfon: bova°

f limburgs dagblad M



mt I__N ____c4-

-m B___L_
___H ___^:_______! __t^""^H

kW K^■ ifll 1 H-____v __*_■ I Ji
ama. -*a± *__■ _eb__,________ __.^^^^

i

_K ____*^^____^^%

" ’

_________________m_. ____uü__l IHc^d

Aa\\mmmmm*\_______^____s ,r^___ faWr** i__V
___F ___rv

f /

■ ’L__f '

De nieuwe Golf voldoet nietalleen
aan de strengsteAmerikaanse veiligheidseisen.

Maar zelfs aan dievanVolkswagen.

De testpoppen hebben het geweten. Zelden moest een delen hoe het is gesteld met de overlevingsruimte in de auto.
nieuwe auto zulke zware beproevingen doorstaan als de nieuwe Of de kreukelzone's genoeg kreukelen. Of de portieren
3olf Niets werd ontzien. nog zonder problemen open kunnen. Of de auto zonder gevaar

Met als resultaat, een auto die op het gebied van veiligheid geborgen kan worden. Of ongewenste gasten van opzij wel
liet alleen als voorbeeld kan dienen, maar ook als maatstaf. wordentegengehouden.Of debenzinetankintactblijft. Ofde drie-

Hiervoor ging Volkswagen zelfs verder dan deAmerikaanse punts verstelbare gordels inderdaad perfect zijn. Enz. Enz.
veiligheidseisen. En die zijn al niet gering. Het zijn testen en bepalingen diewettelijk niet eens hoeven.

Daar testen ze auto's op een manier dievergelijkbaar is met Maar die de nieuwe Golf glansrijk doorstaat,
.en vrije val van de derde verdieping van een flatgebouw. Met Het is meer een wet van Volkswagen zelf. Die er vanuit
ie nieuwe Golf gingen we naar de vierde. gaat dat jebij een ongeluk, in plaats van te hopen op het beste.

Daar rijden ze met 48 km/u tegen 'n betonnen muur. Met de jebeter kunt voorbereiden op het ergste,
neuwe Golf gingen we nog wat harder Niet /_"VN r% " _<■% ir \ / Il \ai* J ._*_
oor de ioi Maar om goed te kunnen beoor (Xfj\ De nieuwe Golf van Volkswagen.Wie anders?

Er is al een nieuwe Golf vanaf f 27 790.- Afgebeeld Golf GL. lichtmetalen velgen nietstandaard. Prijs is een 'vanaf-prijs inclusief BTW. exclusief afleveringskosten.
Wiiziamaen voorbehouden. Imoorteur Pons Automobielhandel BV, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort Telefoon. 033-949944

Keuken- en
badkamerkopers

opgelet:
Het ei is gelegd

In alle bescheidenheid mogen wordt! Verder worden stoomovens gede-
we constateren dat het een "gouden ei" is monsteerd en natuurlijk worden de
geworden. De kompleet verbouwde meest exclusieve hapjes gemaakt en
showroom van Goergen is geopend en geproefd,
mag voor deze omgeving werkelijk uniek
genoemd worden. Wees er als de kippen bij

Zonder twijfel vindt u hier de Ter gelegenheidvan de opening
fraaiste en modernste kollektie keukens van onze vernieuwde showroom is het
en badkamers van Zuid Nederland. Stuk vrijdag 6en zaterdag 7 december feest,
voor stuk modellen -waarin de laatste Dan loont een bezoek zich extra.
trends en de modernste ontwikkelingen Goergen laat u ter gelegenheidvan deze
zijn verwerkt. opening graag een graantje __

meepikken. ___—^sf___*i^
Wie bij de tijd is, gaat bij Een "ei"-gentijds *Goergen kijken aardigheidje om bij de tijd \

Goergen is al jaren hèt gerenom- te blijven. \meerde keuken- en badkameradres voor U bent van harte welkom! rtyw $
Limburg en omstreken. Een showroom '%JJS Ivol keuken-en badkamerideeën, _
vakkundig advies en prima service. y^^V
Demonstraties \^" \aa%m,aa%m.aar^aa\aa%m,mf^aa%\

Vrijdag 6 december van 17-21 uur ,""J^l^^^^lCl^^l
en zaterdag 7 december van 10-16 uur mw s t e i n mw
zal er een doorlopende demonstratie Nijverheidsweg 17-18, Stem (md. Kerensheide),
induktie-koken zijn. Een nieuwe manier te j (046) 331367. Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-18,
van koken waarbij dekookplaat niet heet zat. 10-16 uur. Dond. koopavond tot 20 uur.

Goergen heeft naast de bekende badkamer- en keukenmerken als SieMatic en Bultbaup tevens alle
bekende merken wand- en vloertegels. Deze en overige interieurcomponenten als schuifwandenkastcH-
wandafwerking en plafondelementen, exclusieve eetkamerstoelenen tafels, kunnen via onze meubel-

makerij/spuiterij tot een hogegraad van perfektie worden>gebracht. Centrale verwarming (tevens
decoratieve radiatoren) en warmwatervoorzieningen worden dooreigen monteurs geïnstalleerd.De

Goergen 24-uurs service (loodgieters, cv-monteurs, stucadoors, electriciens, tegelzetters) staat voor u klrtct'=____"

|bg Provincie Bureaußlbllotheek
I imkiiiri Postbus 5700L_fJ__y LIITIDUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Overeenkomstig het besluit Jaarrekening Zie-
m 319/49-91 kenhuisvoorzieningen 1984 ligt in het Gouver-

nement van Limburg, bibliotheek, ter inzage:
jaarrekeningen 1989 met de daarbij beho-
rende accountantsverklaringen van:- Stichting Bejaardenoorden Zusters onder de

Bogen Maastricht;- Psycho-medrsch streekcentrum Vijverdal
Maastricht;- Stichting St. Vincentiushuis Venray;

jaarrekeningen 1990 met de daarbij beho-
rende accountantsverklaringen van:- Stichting St. JansGasthuis Weert;- Stichting Verpleeghuis Beukenrode Venray;- Stichting Maria Roepaan Ottersurn;- Psycho-medisch streekcentrum Vijverdal

Maastricht;- Stichting Psychiatrisch Centrum Welterhof
Heerlen;

_fö_:B ProvinripW8& rIUVIIII-ie Bureau Bibliotheek
afÖ Limhurn p°stbuss7oo

UÏJaèl I-11 11UUI y 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling uitvoering WetPersonenvervoer
M 318/49-91

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend datzij bij hun besluit van 3 december
1991 voor onbepaalde tijd vergunning hebben
verleend tot het verrichten van taxi-vervoer,
binnen en vanuit het vervoergebied Limburg,
aan:- de heer M.G.J. Brassé, Maastrichterstraat
155, 6444 GD Brunssum, met ten hoogste ne-
gentien taxi's (wijziging rechtsvorm);- de heer H.G.G. Jongen, Dorpstraat 51a,
6102 TR Echt, met ten hoogstetwee taxi's;- de heer M.J. Thijssen, Kon. Julianastraat4,
6585 KR Mook en de heer C.M.J. van Gemert,
St. Anthoniusstraat 54, 6585 WZ Mook (V.O.F.
Taxibedrijf Thijssen) met ten hoogste vijf taxi's
(wijziging rechtsvorm en uitbreiding met één
taxi);- Sieswerda Taxi's 8.V., Windraak 24, 6153
AB Munstergeleen met ten hoogste achttien
taxi's (uitbreiding met zes taxi's);- de heer J.J.M. Rutjens en mevrouw Th.M.
Rutjens-Ponjee, Murtseltseweg 6, 5854 CW
Bergen (Taxibedrijf Rutjens-Ponjee (V.0.F.)
met ten hoogste veertien taxi's (uitbreiding met
vier taxi's en wijziging rechtsvorm). Deze be-
schikking(en) liggen vanaf heden, gedurende
dertig dagenvoor iedere belanghebbendeter
inzage in de Bibliotheek in het Provinciehuis,
Limburglaan 10te Maastricht. Tegen deze be-
schikking staat voor degene, die daardoor
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen be-
roep open binnen een termijn van dertig dagen
na de openbaarmaking. Het beroepschrift
dient te worden gericht aan het College van
beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,
2500 EA 's-Gravenhage (artikel 65 Wet Perso-
nenvervoer). Voorts kan de indienervan een
beroepschrift, bij een met redenen omkleed
verzoekschrift in afwachting van de beslissing
in hoofdzaak, aan de voorzitter van dit College
een voorlopige voorziening vragen, indien het
belang van de verzoeker een onverwijlde voor-
ziening bij voorraad vordert (artikel 65 Wet ad-
ministratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie).

in het kader van het nederland^
voorzitterschap van de europa

gemeenschap
Omschrijving Prijs
200 Ecu goud proof ’ 600,'

25 Ecu zilver proof ’ 75,'
lOEcuc/nfdc ’ 30,'

2V2 Ecu c/n fdc ’ 7,^
Erasmus Ecu set ’ 712,*
(Bestaande uit 200-25-10 en 2V2ECU)

TE KOOP BIJ ALLE KANTOREN VA^
SNSbank Limburg *
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Zum allseits beliebten Pokern linden Sic beiuns „automatisch"
Partner
Pokerziel ist der Hoftt Flush

** IKittig /Oime I Bube I W gleicherFirbe
Selbstverstandlich gibt es auch etliche andere gewinnbringende
Kartenkombinationen (s. Gewinnlormeln am Automat).
pro Spiclan jedemAutomaten dieser Gerategruppe erhöht sich
*e Gewinnsumme des Jackpots. Da kommt schnell einiges
tusammen - Ihr möglicher Hauptgewinn!

foulette ■ Baccara ■ Black Jack taglich ab 15.00 Uhr
Automatenspiele taglich ab 13.00 Uhr

für alle ab 18 Jahre

s <J>i ii imi i|l||j||i' " ' ~'_P|E

01 INTERNATIONALEStyielcasinoAachen *__*
s^Kurpark Monheimsallee■ Telefon 02 41/1808-0

gegr 1881
Alles voor paard on ruitor

* 9eschikt sortiment
a Persoonlijk advies, ook buitenshuis
# 'ever- en verzendservicerePar aties en maatwerk in onze traditioneleadelmakerij

fos___.

High Lights - GlanzÜchter
Ihrer Einrichtung. Das kann

die außergewöhnliche Lampe sein,
ein schönes Solitar-Möbel oder

eines der vielen Accessoires,
die Sic bei uns finden.

WARRINGS
INTERIEUR

Büchel 51 -53
D-5100 Aachen

Tel. 0241/35542

Schilderijen * aquarellen * oude gravures
APARTE LIJSTEN

Galerie
Am Elisengarten

Hartmannstr. 6 Aken - 0949-241.37675
Dè galerie tusen "de Dom" en "de Elisengarten"

SELBERMACHEN UND

SPAREN
Selbst planen und ausführen
Das spart viel Zeit und Geld

DI«H

Paneele
Eiche Echtholz NW, 13 mm stark
260 x 12,5/20cm Eiche nalur, 16 mm,
205 x 12,5/2Qxm _, ca. 90 x 30 ca^
DM/m2 |OAT DM'm2 9/lQfi

Fußbodenelement Fertigparkett
Eiche-Schiffsboden Buche-Schitlsboden,
10mm Gesamlstarke 14 mmGesamlslarke,
180x 30 cm fur schwimmeade Vetlegung
DMm2 4QJ25 «« g^J2O

/^. Holzland-
VÏÏï^<tÏ£}jx3j Fachmarkt
r——mmmmmmmmmmmmmm 5142 Hückelhoven
"-In ___T_r_f^_sT^?__i BrachelenI A" mVaVÈ VW\ 1 1-I Tel.: 0949-2462-6011

MNBRUISTMN
VEELZIJDIGHE/D/ \

____**___EBÖ___■ M^_____r^^vTnrf^_i

I inaktuellen Winterfarben.I Nadelstarke 5-6. Lauflange 50 g
95m,50g DM 5.95

Flauschgarn in mehr als
20 aktuellen Farbtönen 25%
Schurwolle, 75% Potyacryl.
Lauflange 25 g 150 m,
Nadelstarke 3. KNÜLLERPREIS
25 gKnauel nur DM 0.99

70% Angora 20% Wolle 10%
Polyamid in mehr als 30
topmodischen Farben. Lauflange
20gca 95 m, Nadelstarke 3,5
KNÜLLERPREIS
20 g Knauel nur DM 5.95

100%reine Schurwolle,
maschinenwaschbar, in mehr als
30 Farbnuancen vorratig.
La_tlangesog 125 m,
Nadelstarke 3-4.
50 g nur DM3.95

- American Stock - American Stock - American Stock - American Stock -
Jwc American Stock j^
Wer auf Qualitat achtet kauft bei American Stock. Immer Top- Qualitat

Die gr-nieLEVIS-AUSWAHLin AACHEN
Hemden abDM 49.90 Sakkos (j. Slim) DM179.90
Sweat-shirts abDM 39.90 Thermoweste
Jeanshemden abDM 69.90 schwarz,biau,oiiv dm 59.00
Jeans - modische Modeiie: Thermoweste dm 39.90

Levis soi dm 139 90 Thermoweste
Wrangier Jeans abDM 96i90 mit Plüschfutter DM 59.90
h.i.s. Jeans DM 96.90 Sailing-Weste DM 79.90
John Slim Jeans DM 99.90 NFL-Jacken ab DM 249.90

Jeansjacken dm 79.90 Baseballjacken abDM 179.90
Jacken John Slim DM149.90 Kinderbaseballjacken abDM 149.90
Springerstiefel (gefüttert) Fliegerjacken ab dm 99.90
Größe 37-38-39-40 dm 109.90 Fl ieger-
DauneJack DM179.90 lederlammfel Ijacken DM599.90

Marken: Levis, HIS, John Slim, Paradies und viele mehr
Aachen ■ Tel. 09-4924120295 - Passage Adalbertstr. 71 - Stiftstr. 12- American Stock - American Stock - American Stock - American Stock -
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AudiophilFoto
/*\ w^TTVJ Aachen, Annuntiatenbach 30

I aLjLjYiS Aachen, HIT-Markt, Gut Kullen
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___^T3_lP_swi^o<S33
baby 2000

A^ Een super
/^^vselektie over
U^ y^Mdulzenden m 2

(X v vilYik_e2en"'
r* \ f rr\ r—~ *> t *m J /muï wamR WA,\mPPv v V_____________V v________________y V J

BRUSSELi Weiveldlaan 35f - B-1930 Zaventem - ® 02/725.20.13
ANTWERPEN, Boomsesteenweg 88 - B-2627 Schelle - _3,03/844.50.12

HASSELT, Genkersteenweg 215 - B-3500 Hasselt - ® OH/23.15.29
AKEN, Trierer Str/Drosselweg 87 - D-5100 Aken - ® 0241/57.43.33

i n
Gratis Katalogus bij Baby 2000 "Katalogus"
Weiveldlaan 35 f, B-1930 Zaventem § y

! NIEUWE KATALOGUS I f
| Naam. I
I Adres. .". ■
I Plaats.

Geboortedatum baby .

***********************

Py^>__| iyr^

_____T_______^_lt_l___^^^ i_\

_____■ _a_C

Modehaus ~~~~-~-__^^
Das* w«?w<? Gefühl, 1

I Modezu erleben I

MODEHAUS

5100 AACHEN Hjnmannsiraße 30 Tetston 0241 32091

DAS SrA_-___- HAI/S FÜR STARKE GRÓSSES

T
IXIAJUJtU

QtlMttM

~':'-^=f**DM 1395,.

C=_!(s.[P-^
Theaterstraße 51

5100Aachen
Telefon 0241-38872

Altijd bereikbare
parkeergarage op 30 mtr.

*-&_fc_&-&-&_&_-li_:_-t_:_-t_-_-t--__f£1» *T* "*" "** *ï* *$" "J* *X* 4^* *X* *T*

| NAAIMACHINES
met onder- en boyen-

transport
met 21 programma's

h« 1.248,-
Overlock 786

hfl 1.298,-
Eigen servicedienst in

Nederland

AMP Wim
r"%l^lV_# Heinrichs

Büchel 46 - Aken
(W| Horten t.o. park.gar. BOchel)

Tel. 0949-241-34438

tessuco
Büchel 32, Aachen

Direkt gegenüber dem Parkhaus Büchel
Samstags Einfahrt bis 10.00 Uhr

Ausfahrt jeder Zeit

tessuco
bietet für Aachen

ein neues vielversprechendes
Modekonzept

DAS BESONDERE ANGEBOT:
LEDERWAREN

aus der

(xi&foMtf Q+Otfu Kollektion

zu Sonderpreisen
Einzelteile aus der gesamten

Herbst/Winter Kollektion
stark reduziert.

Uschka Hoppen - Arme Marie Schütz
Büchel 32 - Telefon 0049-241/408080

E&) Gedurfde Dessous
T^7 BH's maten 75E -130 F/ X^W W Body's tot maat 62
ém\m EN NOG VEELMEER

M M Open: ma-vr 9.30-18.30 za 9.30-14.00
Do. koopavond tot 20.30 u.

WMollyM.
Mode nicht nur für Mollige — bis GröfJe 64

Suermondtplatz 8-9, Aken (achter Kaufhof)
Tel.: 09 49 241 31545

I LAMPENFIEBER
Vaalserstr. 37, Aken, tel. 09 49 241.74333
EXCLUSIEVE GROTE SORTERING
VERLICHTING HALOGEENLAMPEN

(WVh.
f IA I «=!.---*-.p<__'*.*--^ __«-■>-_-_o_-*--- ’U*W T joenssen OHG W f .

Ook zaterdags mat da auto bereikbaar. ' jl

""""""""""""""""""""""""""'
Ledermoden für Damen und Herren

* Gunstige Preise *

HORST KAUFMANN KG.

Éf H$KAHi_ ?r^^^j ' a__»__4

Roermonderstr. 321 Tel'
Aachen-Laurensberg 09-49241129*

,»-, ,« »_ . . _ e e ë " "»*"»»""»"»""*""»"»"»""» ♦ "»♦ " '
e ............... ♦ ',

GESCHENKE DIE ICH MAG
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V.W.V. SïteSSthfiKS , ausreißbaremArmel DM I JOi^ ///!"/"*'V.V.V.". dazu fast bügelfrei DM mV^Jm m
nAMICI UCPUTCD ■■ l_ ______■ /'....... DANIEL HECH I tK Hochwertige V.V.'-'./.V.V.V Vom hochwertigen Markenfabrikant

=AR Herren-MarkenpulÜS v!v/»#'..".*.".*.*.".* Herren-New-City-Hemden Herren-Sweatshirts aus der benden Herbst/wmter- .V.V.
#v

"V.V.V inweißundbleu.modlscheForm, 80 Einzelteile in verschiedenen Farben und Kollektion, Qu______r_Ore_Sen _____■ % %___! "*"*"*" *"*/. . ... . . 100%Baumwolle DM *t3J_i Formen DM "-T^-i letztzu wm|#*i|*ivi- JB . " * " ♦ »
immr m\ yaaaaTSaK^M v^i" " . " " . . _^fl mv mam
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iv.\v.V Q direkt am Haus .^aaaaaamma^************** '.'.'.'."/;
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Duitsland 1
j*Oo Tagesschau.

Der Denver-Clan. Serie.
JMS "" Tele-Gym. Fitness. Af 1.22."00 Tagesschau.
."■°3 Herz-Asse. Portret, (herh.).,'"45 ARD-Ratgeber.
,!°0 Tagesschau.
J-03 .. Die Goldene 1. (herh.).'55 .. Die bessere Halfte. Quiz.
£55 Persoverzicht."00 Tagesschau.
l3'°s ARD-Mittagsmagazin.
MS Wirtschafts-Telegramm.

"00 Tagesschau... Sesamstrasse.
■30 Professor Tembrocks Ren-ezvous mit Tieren. Afl.: Schimpan-

L^n unter sich.
lSoS a9esscnau-p'2o Vorhang auf - Film ab. Das

reitagskino met: ■ SHE - Herrsche-,n einer versunkenen Welt. Ameri-kaanse speelfilm uit 1935 in drie°6|en. Met: Helen Gahagen, Ran--o|Ph Scott, Helen Mack e.a. Deel 1.an sl.: ■ Auf hoher Sec. Amerikaan-I® stomme film uit 1924. Met: Buster
Kathryn McGuiro, Frederick

1?Vr°om e.a.
1/^0 Punkt 5 - Landerreport.
I>'2S Tagesschau.

WWF-Studio.;^s Kojak - Einsatz in Manhattan.
)"■■ Der Tote im Kofferraum (2).
18 * j) Hier und Heute.
.T*5 Knastmusik. Serie. Afl.: Fleck

18^ss weg.
'«Sa ** Herzblatt- Show

Pro9ramma-overzicht.'O'lü Ta9esscnau-
té HT) Die Försterbuben. Oos-r-^'ikse speelfilm uit 1955. Met: Her-

?l.S_?n Erhardt, Kurt Heintel e.a.
il' 4 Tagesthemen-Telegramm.

-'^ Gott und die Welt: aktuell. Re-
3n 9e over Birma-Tagesthemen.

Die lieben verwandten. Serie.JJ j'iEin Mann, ein Wort.
'-.Sn sP°rtschau.
ijJjl Todsünde. Amerikaanse speel-q" uit 1945. Met: Gene Tie/ney,

Oi ,^nel Wilde, Jeanne Craig e.a.
°1 «n Ta9esschau.

??*;0i.45 Z.E.N. Auf dem Schwar-. n Wald: Luftumkehr.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1

I«Ü4 ne navigator- Komedie uit
9i6 niet Buster Keaton, onder re-
rn0 Van Donald Crisp. Rijk stel
v6r. Plots voor zichzelf zorgen op
"ike ■ oceaanstomer. Voortreffe-v,suele grappen.

Duitsland 1
ararri Försterbuben. Heimat-
K r5 uit 1955 van Robert Stemm-

T Hermann Erhardt, Kurt
ler, Houtvester heeft twee zo-

nneer een van de twee van
a .cW w?rdt beschuldigd neemt de
Schm-- die Priester wil worden, deÜld op zich.
RTL4
ren . sPace camp. Groepje kinde-

-6206^ trainingskamp voor
d

'au,en en wordt door een ro-Uimte ingestuurd. Komedie
%sh van Harry Winer, met Kate. MShaw, Lea Thompson.

Nederland 2
*%ne Ust teil me what you want.
_'* 19_o edie van Sidney Lumet
6.i6st " Een geslaagdezakenman

s. 'Ot zijn grote woede na zes-

tien jaar zijn maftresse aan een
jonge tekstschrijver. Hij laat het er
niet bij zitten. Met Alan King, Ali
MacGraw.

" Ali
MacGraw in

'Teil me
what you

want.
(Neder-

land 2 -
23.45 uur).

Duitsland 1
23.50 Leave her to heaven. Nie-
mendalletje van John Stahl uit

1945. Aantrekkelijke, maar egoïsti-
sche juffrouw deinst nergens voor
terug wanneer ze verliefd wordt op
een schrijver. Met Gene Tierney,
Cornel Wilde.

RTL plus
0.10 Catherine Cherie. Popzange-

res vermoordt minnaar in bar slech-
te film. Regie van Hubert Frank,
met Berta Cabre. Uit 1982.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.05 Muziek uit duizenden. Muziek

met Marco Bakker. Afl.2: Bulgarije,
(herh.).

16.44 Het geheim van de zwarte
draak. Jeugdserie. Afl.2: Een ellendi-
ge tocht. De kleine expeditie op weg
naar De Zwarte Draak weet te ont-
snappen aan de Kozakken. Maar
voordat ze Moskou bereiken, vallen
ze in handen van een elitegroep van
de Tsaar.

17.42 Kreatief met karton. Cursus.
17.57 De tv dokter. Medische tips

door dr. Ferdinand Zwaan. (herh.).
18.00 .« Journaal.
18.20 De bal is rond. Jeugdsportpro-

gramma.
19.00 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie. Afl.: Michaelangelo ont-
moet de Bugman.

19.26 (TT) Over m'n lijf. Medische
info-show over het menselijk lichaam.
Afl.: Hou je staande.

20.00 Candid camera. Grappen met
de verborgen camera.

20.25 De leukste thuis. Amateur vi-
deo's.

20.53 (TT) Medisch Centrum West.
Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.: De
verdenking. Jan en Ingrid botsen te-
gen een auto met daarin een oude
schoolvriendin van Ingrid en haar
kind. In de war rijdt de vrouw na het
ongeluk door. Als ze later wordt bin-
nengebracht op de Eerste Hulp-afde-
ling, blijkt ze niet alleen haar geheu-
gen, maar ook haar kind kwijt te zijn.

21.53 De tv-dokter. Medische tips.
21.54 TROS Triviant. Spelprogram-

ma.
22.38 Crime time. 2-wekelijks maga-

zine over alle facetten van de mis-
daad. Presentatie: Jaap Jongbloed.

23.13 Binnenlandse Zaken. Satirisch
programma.

23.45 Just teil me what you want.
Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
Sidney Lumet naar deroman van Jay
Presson Allen. Met: Alic MacGraw,
Alan King, Myrna Loy e.a.

01.35-01.40 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europees magazine.
14.30 Vor 50 Jahren: Pearl Harbor

brennt! Documentaire.
16.00 Heute.
16.05 Der Kurier der Kaiserin. Serie.

Afl.: Geheimverhandlungen.
16.30 Königlich Bayerisches Amts-

gericht. Serie gedramatiseerde
rechtszaken. Afl.: Der Lokomotivfüh-
rer.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.50 Der Hausgeist. Serie. Afl.: Dem

Geheimnis auf der Spur. Ondanks al-
les is Ben verliefd op Henriette. Zij
wordt echter steeds zwakker, en een
geestprofessor vindt de oorzaak.
Vroeger heeft Henriette twee mensen
ongelukkig gemaakt, en ze zal pas
verlost zijn als ze weer iemand geluk-
kig maakt. Ze maakt Ben erg geluk-
kig, maar moet ze nu verdwijnen?

18.25 Die Simpsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Es weihnachtet schwer. Aansl.:
Programma-overzicht (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen: XV ... ungelöst.

De politie roept de hulp in van kijkers
bij het oplossen van misdrijven.

21.15 Bedrohte Naturlandschaft -Extremadura. Natuurfilm over dit
Spaanse oerlandschap rond de Sier-
ra de Gredos.

21.45 Heute-journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.45 Die Sport-Reportage.
23.10 Aktenzeichen: XV ... ungelöst.

Reacties van kijkers op de uitzending
van 20.15.

23.15 Noble House. 4-delige tv-film
naar het boek van James Clavell.
Met: Pierce Brosnan, Deborah Raffin,
Ben Masters e.a. Afl.2. John Chen,
zoon van Tai-Pans rechterhand, is
ontvoerd en vermoord waarbij een
symbolische halve munt ontvreemd
werd. De Tai-Pan moet de brenger
van die munt onvoorwaardelijk drie
wensen vervullen. Tai-Pan zoekt in-
tussen financiële steun bij de opium-
handelaar Vier-Finger-Wu.

00.45 Heute.

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-09.30 Huisje boompje beestje,

Afl. 35.
10.00-10.30 (TT) Nieuws uit de na-

tuur. Afl. 12.
11.00-11.30 (TT) Schooltv-Week-

journaal.Afl. 12.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-

ma. Vandaag gaat het over schoon-
maken en er is frisse lucht te koop in
Sesamstraat.

18.30 («.4 TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Wat doe jij nou? Programma

over school- en beroepskeuze. Twee
jongeren moeten raden wat het be-
roep is van de hoofdpersoon a.d.h.v.
filmfragmenten. Presentatie: Theo
van Gogh. Herh.

19.30 Monopolie. Deense serie.
Af1.40.

19.54 Uitzending van D'66.
20.00 "" Journaal.
20.25 Het orkest. Programma over de

geschiedenis, de instrumenten en de
uitvoering van klassieke muziek. Ge-
presenteerd door Dudley Moore en
Sir Georg Solti. Deel 10 (slot): Het
festival van Sleeswijk Holstein.

20.56 Met het oog op Rembrandt.
Documentaire over de 17e eeuwse
Nederlandse schilder Rembrandt, zijn
grootheid en zijn leerlingen. Ook aan-
dacht voor de verwarring rond de
echtheid van zijn schilderijen en voor
het Rembrandt Research Project.
Van 4 december t/m 1 maart is de
grote tentoonstelling over Rembrandt
in het Rijksmuseum te Amsterdam.

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

tie met om 23.00 Gesprek met de
minister-president door Paul Witte-
man. Presentatie: Charles Groenhuij-
sen.

23.10-23.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.50 Michael's Klingender Adventska-
lender. Afl.6. 08.55 Tele-Gym.09.10
School-tv. 09.40 Cursus natuurkunde,
(herh.). 10.10 School-tv. 11.40 Tele-
tekst-overzicht. 11.50 Das Recht zu lie-
ben. Af 1.40. 12.15 Hobbythek. (herh.).
13.00 Buchladen, literair magazine,
(herh.). 13.45 Deutsche Risse: Was
heisst schon Wiedergutmachung?, re-
portage, (herh.). 14.15 West 3 aktuell.
14.20 Es gibt kein Vergessen, docu-
mentaire over Argentinië en deperiode
1976-1982. 15.30 Linie K. (herh.).
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Wie das
Leben so spielt. Af 1.28. 16.30 School-
tv. 17.30 Cursus bedrijfseconomie.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Degrassi
Junior High. Af1.36. 18.25Kai Life, talk-
show. 18.57 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Portrait
Klaus Emmerich. 20.45 Die Zukunft der
Vergangenheit, documentaire serie.
Afl.l. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 ZAK.
22.30 Filou, speelfilm uit 1988. (herh.).
00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Linie K.

RTL4
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. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 De keus van Koos. Vanavond:

Jules Deelder. (herh.).
11.40 Channel E.
12.10 Classique.
12.40 Teletext.
13.20 Survival. Engelse natuurserie.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons & daughters. Serie.
15.35 The bold and the beautiful
Amerikaanse soap.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show.
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 Vrienden voor het leven. Ne-

derlandse comedyserie.
21.05 De prins van Bel Air. Ameri-

kaanse comedyserie.
21 .35 Get a life. Comedyserie.
22.05 Space camp. Amerikaanse co-

medy uit 1986. Met: Kate Capshaw,
Lea Thompson, Tate Donovan, Kelly
Preston, Larry B. Scott e.a.

23.55 Nieuws.
00.10 The squeeze. Amerikaanse

speelfilm uit 1987. Met: Michael Kea-
ton, Rae Dawn Chong, Meat Loaf,
John Davidson e.a.

01.55 M.A.S.H. Comedyserie, (herh.).
02.20 De verdenking. Frans/Italiaan-

se film uit 1962. Met: Simone Signo-
ret, Stuart Whitman, Genevieve
Page, Michel Piccoli e.a.

04.10 The Oprah Winfrey Show.
04.55 Teletext.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur-
sus bedrijfseconomie. 09.00 School-tv.
10.45 Non-Stop-Fernsehen. 13.25 Mi-
chael's Klingender Adventskalender.
Afl.6. 13.30 This week. 13.45 Actuali-
tés. 14.00 Computertreff, computer-
magazine. 14.30 Sport 3 extra, int. at-
letiekwedstrijden om de DTP-cup.
17.00 Cursus bedrijfseconomie,
(herh.). 17.30 Kommt ein Löwe geflo-
gen. Afl.4. (herh.). 17.54 Peter backt
Platzchen, tekenfilm. 17.59 Die Camp-
bells. Afl.: Auf derFlucht. 18.23 Philipp.
Afl.: Wem die Stunde schlagt. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwest-Journal. 19.00 Service urn sie-
ben. 19.15 Das Rasthaus, auto- en
verkeersmagazine. 20.00 ■ Die Mun-
sters. Afl.: Granithochzeit. 20.25 Aus-
zeit. 20.30 Kostprobe, muziekmagazi-
ne. 21.00 Nieuws. 21.15 Dunkle Bilder:
Wie jungeBlinde sehen, documentaire.
22.00 Auf derKugel stand kein Name,
Amerikaanse speelfilm uit 1958. 23.15
Laatste nieuws. 23.17 L.U.S.T., muziek
en gasten. 00.20 Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
05.30 CBS News.
06.00 RTL Früh-Magazin.
08.25 RTL aktuell.
08.30 Show-Laden. (herh.).
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie

Afl.: Ein schlechter Scherz. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie

Afl.: Wer ist der Beste?
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.25 Die wilde Rosé. Serie. Af1.86

(herh.).
12.15 Delvecchio. Misdaadserie. Afl

Unter Verdacht, (herh.).
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie. Af1.32.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl
Das Ratsel der Brosche.

15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Va-

gabunden.
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
17.45 Stemtaler. Filmquiz.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie, (herh.)
18.45 RTL aktuell.
19.10 Nordwestdt. Klassenlotterie.
19.20 Pazifikgeschwader 214. Serie

Afl.: Zwischen Himmel und Holle (1).
(herh.).

20.15 Airwolf. Serie. Afl.: Die Wahr-
heit über Holly. (herh.).

21.10 Das Geheimnis von Twin
Peaks. Serie. Afl.: Einsame Seelen.

22.10 Anpfiff. Voetbalshow.
23.05 Tutti Frutti. Erotisch spel.
23.55 RTL aktuell.
00.05 Mitternachtsstrip.
00.10 Catherine - Augen der Lust.

Duitse erotische speelfilm uit 1982.
Met: Berta Cabre, Micha Kapteijn, Mi-
guel Aviles e.a.

01.50 Zorro gegen Maciste. Italiaan-
se speelfilm uit 1963. Met: Pierre Bri-
ce, Alan Steel, Moira Orfei e.a.

03.10 ■ Fra Diavolo. Amerikaanse
speelfilm uit 1933. Met: Stan Laurel,
Oliver Hardy, Dennis King e.a.

04.40 ■ Duell im Sattel. Amerikaanse
speelfilm uit 1956. Met: Hugh
O'Brian, Nancy Gates, Raymond Burr
e.a.

RTL4
0.10 The Squeeze. Matige komi-
sche misdaadfilm van Roger
Young uit 1987. Michael Keaton
speelt een aan lager wal geraakte
popartiest die verwikkeld raakt in
een moordzaak. Samen met zijn
elegante deurwaarder gaat hij op
onderzoek uit. Ook met Rae Dawn
Chong en zanger Meatloaf.

BBC 1
0.10 The drowning pool. Detective-
film met Paul Newman als speur-
neus Lew Harper, die door een
oude geliefde wordt ingehuurd om-
dat zij wordt gechanteerd. Veel
problemen, maar wat te trage film.
In 1976 gemaakt door Stuart Ro-
senberg, ook met Joanne Woo-
dward.

RTL4
2.20 Le jouret l'heure. Simone Sig-
noret speelt een vrouw die tijdens
de Tweede Wereldoorlog nauwlet-
tend in de gaten wordt gehouden
door de Gestapo. Ze probeert zich
niet in te laten met het verzet, om-
dat haar man in de gevangenis zit.
Die houding verandert wanneer
een geallieerde piloot moet onder-
duiken. In 1962 gemaakt door Re-
néClément. Ook met Michel Picco-
li, Stuart Whitman.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

'6.00 "" Journaal.'6.05 Vivaldi concerten. Concert nrs.
4 en 6 uit l'Estro armonico, uitge-
roerd door I solisti Veneti 0.1.v. Clau-
dio Scimone.

'6-22 Rondom tien. Praatprogram-
ma. Vandaag: Verstijfd van angst.
u)7KRO's Tekenfilmfestival.

''.30 Woef. Engelse jeugdserie.
Afl. io. De vriendschap tussen Eric en
Roy wordt op de proef gesteld alsRoy de verzorging van hond Eric
overlaat aan een ouder echtpaar.'8.01 Boggle. Woordspel met DodiApeldoorn.

18-30 Ja, natuurlijk extra. Natuurdo-
cumentaire. Vandaag: Het Gilamon-ster en de korsthagedis, de twee
enige giftige hagedissoorten.

18-59 Ha, die pa. Comedyserie.Afl.10: Carrière, (herh.). Norbertswoer komt op bezoek, en om indrukpp hem te maken doet Norbert zich
Oeter voor dan hij is.

'""29 Dinges. Een panel moet raden
*at kinderen bedoelen met een om-
schrijving van een woord. Panel:
Martine van Os en Joris Lutz.Presen-

Jatie: Frank Masmeijer.
«00 (..+TT) Journaal.*-26 Maak dat de kat wijs. Een pa-
2®' moet raden welk verhaal waar is.panel: Pim Jacobs, Tetskè van Osse-
*aarde en Edwin Rutten. Presenta-re: Willem 801.

''■12 (TT) Rondom tien. Praatpro-gramma. Vandaag: 't Oog wil ook
*at, over cosmetische chirurgen.Presentatie: Henk Mochel.Q-03 Jessica Fletcher. Misdaadse-re. Afl.: Een moordfiguur. Als een
°plichter wordt neergeschoten, komt
08 eigenaar van het fitnesscentrum
°nder verdenking van moord testaan.

*<.52 Dokument: De Guru's. Docu-
mentaire over Swami SathidanandaWt India en pater James Klimpton inIndia.

Miniatuur. Videocollage op hetJnema 'Brieven aan Maria (1)'.■«■42-23.47 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie.
17.30 Mooi en meedogenloos. Serie.

Af1.310.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.340.
18.05 Postbus X. Jeugdserie. Van-

daag: De bretellen van Michel.
18.30 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren Serie. Af1.735.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Sledge Hammer. Comedyserie.
20.30 Baraka. Spelprogramma.
21.35 Kronieken. Vandaag: Roesela-

re, 'het oude Rousselaere herleeft.
22.25 Kunst-zaken. Aansl.: Paarden-

koersen en Kwislijn.
22.30 Vandaag/Sport.
22.50 Tijd is geld. Programma over

mensen en geld.
23.00 Vijand van de vijand. Spiona-

geserie. Afl.3.
23.50-23.55 Coda. Erik van Ruysbeek

leest uit eigen werk: Magna Mater.

België/TV 2
14.30 Sport extra: Tennis, ECC-toer-

nooi Antwerpen, rechtstreekse repor-
tage van een kwartfinale.

18.55 Nieuws.
19.00 De mens en het water. Serie.
Afl.2: Waterwinning.

19.30 Grensstad. Westernserie.
Af1.70: Marshall Law.

19.55 Now. Serie over Rechten v.d.
Mens. Afl. 10: Murat Demir (Turkije).

20.00 Vlaanderenvakantieland. Toe-
ristische portretten: Gent, Weinstras-
se (Neustad, Bad Durkheim).

20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Ten huize van ... Vandaag: Ly-

dia Chagoll.
21.30 Journaal/Sport.
22.00 Première Film & Video.
22.30 Mozart: De symfonieën. Serie

over Mozart. Deel 4: Parijs.
23.10-23.25 Sport extra: Tennis,

ECC-toernooi Antwerpen, samenvat-
ting van een kwartfinale.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Sat.l. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Serie.
Herh. 09.00 Sat.l Bliek. 09.05 General
Hospital. Serie. Herh. 09.50 SAT.I Te-
leshop. 10.05 SAT 1 Bliek. 10.10 Ein
Duke kommt selten allein, Amerikaan-
se actieserie. Herh. Aansl. Börsentele-
gramm. 11.05 Die Mike Krüger Show.
Herh. 12.05 Glücksrad. Herh. 12.45
Tele-Börse. 13.35 Bingo. Herh. 14.00
Mensch, Dino. Serie. 14.25 General
Hospital. Familieserie. Herh. 15.10
Nachbarn. Serie. 15.35 SAT.I Tele-
shop. 15.50 High Chaparral, Ameri-
kaanse westernserie. 16.45 Cannon,
Amerikaanse misdaadserie. 17.40 SAT
1 Bliek. 17.45 ■ Addams Family. 18.15
Bingo. 18.45 Guten Abend, Deutsch-
land. 19.20 Glücksrad. 20.05 Wetter-
News. 20.15 Tora! Tora! Tora! Ameri-
kaanse oorlogsfilm uit 1969. 22.05 SAT
1 Bliek. 22.15 Dreckige Hunde. Ameri-
kaanse actiefilm uit 1972. 00.20 SAT 1
Bliek. 00.25 Liebe in 3 Dimensionen.
Duitse sexfilm uit 1972. 02.05 Vor-
schau/ Videotext.

" Hugo Egon Balder pre-
senteert 'Tutti Fruttï.
(RTL Plus - 23.05 uur).

Radio 1 radio7.07 Het Gebouw met om 7.07 Af-
deling nieuws (7.30 Nws.). 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het archief.
10.05 De reddeloze reportage:
Standplaats Mexico. 11.05 De do-
cumentaire. 12.05Afdeling nieuws.
(12.30 Nws.) 12.34 Informatie voor
de vissers. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land- en tuinbouw. 13.10 Hier
en nu, met om 13.45 Kerk van-
daag. 16.05 VARA Radio I vrijda-
geditie (17.30 Nws). 20.04 NCRV-
Bulletin. 21.04 NCRV-vrijdag-sport.
23.07 Met het oog op morgen
0.02-7.00 Veronica's Oh, Wat een
nacht, met om 0.02 De stemband.
2.02 Oh, wat een nacht. 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
7.04 Echo. 7.10 KRO's ontbijt-
show. 7.50 Het levende woord.
8.04 Echo. 8.13 KRO's ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04 Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord op 11.50 Postbus 900.
12.04 Alleen op vrijdag. 14.04Ra-

tel plus. 15.30 Binnenlandse za-
ken. 16.04 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 Gesprek met de minis-
ter-president. 18.09 Opium radio.
20.30 Hersengymnastiek.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Ook goelemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits. 19.04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert 1: Mythen. 8.00 Nws. 8.02
Vroeg ochtendconcert 2: Romeo
en Julia. 900 Klaagzang. 10.10
Lazar Berman speelt Rachmani-
nov. 10.45 Fleurs du mal. 11.15
Het internationale concertcircuit.
Berlijns Filharm. Ork. met piano.
12.30.Jazz op vier - concert. 13.00
Nws. 13.02 Operette. 14.00 Orgel-
bespeling. 14 30 Songs of praise.
15.00Klein bestek. Muz. voor cello
en piano. 15.45 Uit de schat der
eeuwen. 16.15 Crème du baroque.
17 00 De psalmen. 17.20 Concer-
tante. 18.00 Nws. 18.02 Muziek-
journaal. 19.00 Uit het muziekar-
Chief. 20.00 Nws. 20.02-24.00
Supplement.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 De ondergang van Indië.
12.00 Nws. 1205 Toegift. 12.15
Hobbyvitaminen. 1300 Nws. 13.10
Het Gebouw deze week met om
13.10 Het interview; 14.00 Het on-
derzoek: 15.00 Muziek uit het Ge-
bouw; 15.00 Het idee. 16.36Welin-
gelichte kringen 17.35 Postbus 51
radio-magazine. 17.55 Mededelin-
gen en schippersberichten. 18.00

Nws. 18.10 Paulus de boskabou-
ter. 18.20 Uitzending van het 18.30
Homonos. 19.00 Nieuws en actua-
liteitenrubriek 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 De bij-
bel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nieuws. 13.35 ■ La vipe-
re, Amerikaanse speelfilm uit 1941.
15.30 Wallonië 91: Le redressement
wallon? (herh.). 16.35 Clips è la une.
16.40 Nouba nouba. 17.35 21 Jump
Street. 18.30 Le jeu des dictionnaires.
19.00 Ce soir. 19.30 Journaal. 20.05
Jeunes solistes. 21.25 Les eaux printa-
nières, Italiaans/Franse speelfilm uit
1988. 23.05 Videothèque. 00.05 Laat-
ste nieuws. 00.25-00.30 Bourse.

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 10.00
■ Highways by night, speelfilm uit
1942. 11.00 ■ Ypu'll find out, speelfilm
uit 1940. 12.35 'Arthur Negus enjoys.
Afl.: Manor House. (herh.). 12.50 Mo-
saic Trainers' week: Mmd your langua-
ge. (herh.). 13.20 Marked for life?
(herh.). 13.50 Comedy and racism.
(herh.). 14.20 The Brollys, serie. Afl.:
Autumn memories, (herh.). 14.35 Play
golf, cursus, (herh.). 15.00 News.
Aansl.: School-tv. 15.15 Sport on Fri-
day. (16.00 en 16.50 News). 17.00
Catchword, quiz. 17.30 Our house, se-
rie, (herh.). 18.00 Behind the headli-
nes, discussie. 18.30 Top gear, auto-
magazine, (herh.). 19.00 (TT) Thunder-
birds, serie. Afl.: Day of disaster. 19.50
(TT) Delia Smith's Christmas. (herh.).
20.20 Nicholas Craig - the naked actor.
Afl.: Authenticity. (herh). 20.40 What
the papers say. 20.55 Prisoners of
conscience, serie. 21.00 Public eye,
serie. 21.30 Cats, serie. Afl.4. 22.00 So
this is progress, alternatieve kijk op de
geschiedenis. 22.30 (TT) The power
and the glory, serie. Afl. 10. 23.00 Have
I got news for you? quiz. 23.30 New-
snight. 00.15 (TT) Scrutiny. 00.45 Pri-
soners of conscience, serie. 00.50
Mystery train, serie. 00.55 The night
stalker, serie. Afl.: The devil's platform.
01.45 Harpya, verhaal. 02.00 ■ The
she creature, speelfilm uit 1957.
03.20-03.30 Weerbericht.

België/Télé 21
14.00 Muzzy in Gondoland. 14.15 Fol-
low me. 14.50 The lost secret. 16.10
Document: Amis! Amis? 17.10 Radio
21. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Hitch-
cock présente: Safe place. 19.00 Clips.
19.10 Le jeu des dictionnaires. 19.30
Journaal. 20.00 Tennis: ECC van Ant-
werpen. 22.30 Laatste nieuws.
23.05-23.30 Ce soir.

TV5
07.00 Nws. 07.40 Bienvenue en
France. 08.00 Clin d'oeil. 08.05 Cana-
dees Nws. 08.20 Nieuwsflits. Aansl.:
Amnesty. 08.30 Sélection One world.
09.00 Continentales - Eurojournal.
10.00 La marché du siècle, (herh.).
11.30 Divan. 11.55-12.00 Nws. 16.00
TVS infos. 16.05 Faut pas rever,
(herh.). 17.15 Bonjour, bon appétit.
17.40 Kim et Clip en Casimir. 17.55
Bienvenue en France. 18.10Le jeu des
dictionnaires. 18.30 Nws. 18.50 Clin
d'oeil. 19.00 Trente millions d'amis.
19.30 Nws. 20.00 Strip tease. 20.55
Amnesty. 21.00 Nws. 21.30 Sacrée
soiree. 23.00 Nws. 23.20 Média Sud.
23.35-00.45 Sauve qui veut.

RAI UNO
05.50 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 TGI flash. 18.05 Telethon Gran
Gala. 19.40 Almanacco del giomo do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Telethon Gran Gala.
20.50 Cinema insieme. 22.15 Telethon
Gran Gala. 22.45 TGI linea notte.
23.00 Telethon Gran Gala. 00.00 TGI
notte - Che tempo fa. 00.30 Oggi al
parlamento. 00.40-07.00 La notte di
Telethon.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news (7.30-7.55 Business Breakfast).
10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00
News. 11.05 Playdays: The tent stop.
(herh.). 11.25 Pinny's house, serie.
(herh.). 11.35 Foodwise. 12.00 News.
12.05 No kidding with Mike Smith, quiz.
12.30 People today. (13.00 News).
13.20 Pebble Mill, praatprogramma.
14.00 News. 14.30 (TT) Neighbours,
serie. 14.50 The tamarind seed, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1974. 16.50 Pingu,
tekenfilm. Afl.: Pingu's circus. 16.55
Superbods, serie. 17.10 The legend of
Prince Valiant, serie. Afl.: The dawn of
darkness. 17.35 Record breakers.
18.00 Newsround. 18.05 (TT) Byker
grove, serie. 18.35 (TT) Neighbours,
serie. (herh.). 19.00 News. 20.00 Wo-
gan, talkshow. 20.36 (TT) Harry and
the Hendersons, serie. Afl.: Harry, the
hero. 21.00 (TT) Hearts of gold. 22.00
(TT) News. 22.30 (TT) Casualty, serie.
Afl.:'Facing up. 23.20 Omnibus, serie.
Afl.: Living Shakespeare - A year with
the RSC. 00.10 (TT) The drowning
pool, Amerikaanse speelfilm uit 1975.
01.55-02.00 Weerbericht.

Eurosport
14.00 Motorsport, (herh.). 14.30 Ten-
nis, live. 18.00 Trans World sport.
19.00 Track action. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Tennis, live. 23.00 Bok-
sen. 00.30-01.00 Eurosport news.

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

Omroep Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8.00Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag.
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 Overname landelijke zender.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

België Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10 03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14 00 Het Algemeen Belang. 17.00

Radio 2 regionaal 18.00 Nieuws.
18 10 Hitriders. Toppers en platen

van vroeger met Mare Brillouet.
20.00 Het eenzame hartenburo.
22.00 Nieuws 22.05 Country-side.
23.30 Nachtradio.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 8.07 Morgenmelodie und
Wefterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen) 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade.
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf
17 07 Musikexpress. 20.00 Nach-
richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.10 Musik zum
traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Europees Bas-
ketball. 09.30 American college foot-
ball. 10.30 Eurobics. 11.00 Paarde-
sport. 11.30 Motorsport. 12.00 Snook-
er. 14.00 NHRA Dragracen. 14.50
Golf-verslag. 15.00 Eurobics. 15.30
Tennis. 16.00 Ski-verslag. 17.00 Ar-
gentijns voetbal. 18.00 Golf. 20.00
Snooker. 22.00 World sport special.
22.30 NBA Basketball. 00.00 Zeilen.
00.30 Bowlen. 01.00 Tennis. 01.30
Boksen. 03.30 American College Foot-
ball. 04.30 Tennis. 06.00-06.00 World
Snooker Classics.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.00
News. 09.10 The mix. 09.30 Super
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Hello Austria, hello Vienna.
13.00 Japan business today. 13.30
Beyond tomorrow. 14.00 All mixed up!
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. 17.50 Music news.
18.00Wyatt Earp. 18.30 Drama. 19.00
Comedy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 20.30 Tennis magazine.
21.00 Wild America. 21.30 Spiegel TV.
22.00 News. 22.30 USA market wrap
up. 22.45 Supersports news. 22.50
The war of the roses - Richard 11, En-
gelse speelfilm uit 1987. 01.50 Super
shop. 02.20 The mix all nightr

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 Kristiane Backer.
03.00-08.00 Night videos.

België/BRF
06.35 Radiofruhstück. 7 15 Wun-
schkasten (7.45 Veranstaltungska-
lender. 8.30 Besinnliche Worte).
9.10 Musikexpress. 10.00 Gut Auf-
gelegt. 12.00 Musik bei Tisch
(12.15 Veranstaltungskalender).
13.00 Treffpunkt Frischauf. 14.05
Musikzeit heute: Klassik leicht ser-
viert. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight: Euro-Tops. 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF-Aktuell +
Sportschau. 18.40-20.05Konzerta-
bend.

RTL Radio
04 00 Frühschicht. Voor vroege
vogels. 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio Shop.
Muziek en actualiteiten. 12.00
RTL-Mittag 14 00 RTL-Radio Ca-
fé 16.00 Feierabend. 18.00 Neues
aus Kmo, Video, Musik 21.00 Je
faime. 24.00-04.00 Radio-Nacht.
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Etalage
Ahoy' is zijn op zn fraaist inge-
richte etalage. De uitstraling van
het jaarlijkse 'Gala' is voor Lee

Towers net zo waardevol als een
forse hitnotering voor het gros
van zijn vaderlandse collega's.
Ook daarom is het thans 45-jari-
ge fenomeen zeer zuinig op de
met veel persoonlijk lef en dito
kapitaal opgebouwde traditie.
Dus zijn 'herhalingen van zetten'
uit den boze en moet er telkens
iets nieuws uit de hoge hoed
worden getoverd.

„Maar dat is geen bezwaar.
Ideeën volop, nog altijd. Alleen
moet je ook altijd weer rekening
houden met de haalbaarheid. Ik
zou het bijvoorbeeld te gek heb-
ben gevonden om dit keer Jean
Toots Thielemans erbij te heb-
ben gehad. Die man heeft twee

stukken meegespeeld op mijn
laatste plaat en daarmee zonder
meer voor iets extra's gezorgd.
Dat kon dan nog net, na veel pas-
sen en meten, maar je moet niet
denken datje voor minstens een
halve week beslag op zon veel-
gevraagde vedette kunt leggen."

De verhindering van de Brussel-
se mondharmonica-virtuoos
Toots Thielemans blijkt in het
hele 'strijdplan' voor de komen-
de krachttoer(en) slechts een de-
tail. „De praktijk leert nu een-
maal dat als je alles hebt uitge-
broed, weer moet gaan schrap-
pen, om te voorkomen dat je tot
ver na twaalven uitloopt," aldus
de import-Scheveninger, die T

ook meteen verwijzend naar een
van de wijze lessen, in Ahoy' op-
gestoken - er aan toevoegt: „Te-
veel van het goede kan immers
net zo schadelijk zijn als te wei-
nig."

Uitgaande van zijn recente lang-
speler vol filmthema's ('The Hol-
lywood Album') had hij natuur-
lijk alle gelegenheid om een
heleboel spectaculair stuntwerk
te presenteren, maar hij heeft
zich toch maar 'een beetje be-
heerst', laat Lee Towers alvast
weten. „Er is, denk ik, een mooi
evenwicht gevonden tussen aan
de ene kant de factor show en
aan de andere kant de muzikale
basis."

Bij de invulling van het 'luister-
gedeelte' laat hij zich assisteren
door onder anderen de vocal-
group Timeless ('een regelrechte
sensatie, let maar op'), de 'Neder-
landse Pavarotti' Jorge Castro
('ik had hem al benaderd voordat
hij de Soundmixshow won'), Jo-
dy Pijper en Julya Loko, die
door hem tijdens het eerste 'Gala
Of The Year' in 1984 reeds werd
gelanceerd, maar nooit mocht
doorbreken. De instrumentale
begeleiding is in handen van het
Metropole Orkest, dat voor deze
gelegenheid weer onder leiding
staat van 'good old' Jerry van
Rooyen.

" Lee Towers: van succes verzekerd door een goed zakelijk instinct.

Zangeres gaat het Kerkraads Wijngrachttheater 'te lijf
DOOR JOHN OOMKES

La Pat, verliefd op
het onbereikbare

KERKRADE - Patty Tros-
sèl, 28 jaar inmiddels en
afkomstig uit de Bollen-
streek, koesterde een
droom. Als La Pat, een
diva-achtige verschijning
die kneuterig-Duits galmde
en zich in het ene na het an-
dere prachtige theaterkos-
tuum hees, maakte ze die
droom waar. De Lage Lan-
den hadden er een Ver-
schijnsel bij.

Eine Frau für die Liebe heette
haar prachtige debuutalbum dan
ook. Een titel die in zijn directe
betekenis nogal eens, ondanks
alle aandacht die de media aan
haar schonken, over het hoofd is
gezien. Onder al die Madame de
Pompadour-japonnen en Berli-
ner Kabarett-speelpakjes stak
een heuse vrouw die het over
liefde en leed had. De kleindoch-
ter die Mariene Dietrich nooit
had.

Vanavond staat Trossèl - ont-
daan van de meeste theatrale
aankleding ('AI heb ik al weer
wel uit zenuwen een prachtige
jurk gevonden') in het Kerkraad-
se Wijngrachtheater. Als soliste
zingt ze drie partijen, in drie ver-
schillende stemregisters in een
door haar geschreven 'opera. De
(opnieuw) veelbetekende titel:
La Gabbia d'Oro (De Gouden
Kooi). Omdat het brabbelduits
daarbij vervangen is door, overi-
gens vrijwel perfect, Italiaans,
zullen de vergelijkingen nu wel
weer de publieke aandacht vra-
gen voor het momenteel zo po-
pulaire bel canto.

„Ik was dus gestoptmet het vori-
ge werk omdat er iets onder-
huids aan mij knaagde," legt
Trossèl gespannen uit. Privé
oogt ze net zo breekbaar als dat
ze er sterk op het podium uitziet.
„Ik ben afgelopen jaar dat gaan
schrijven wat ik zelf voelde -een heel persoonlijke vorm van
me uiten. Ik brulde er niet langer
zomaar wat op los, hoeveel emo-
tie daar ook mee verbonden was.
Ik was die walsjes van vroeger zó
zat, dat ik dacht: óf ik vind wat
anders, óf ik kap met muziek.
Maar omdat ik niet zoveel kennis
van muziek heb, ben ik op eigen
houtje klassieke werken gaan
analyseren." In volle ernst: „En
toen ontdekte ik de dim-akkoor-
den."

% La Pat zingt drie partijen, in drie verschillende stemregisters.

Resultaat
Samen met een Amsterdamse ar-

rangeur, Peter van Hintum,
schreef Patty de partijen uit.
Klassiekerig aandoende liederen
waren het aanvankelijk resul-
taat. Met pianobegeleiding van
Van Hintum werd de blauwdruk

van La Gabbia d'Oro op de tape
gezet. Kleinkunst a la Weill of
Piazzolla, gezongen in een dra-
matische stijl. Patty: „Eerst wil-
de ik nog een héle opera maken.
Effe laten zien dat ik dat kan,

maar als snel bleek dat ik iets
kleiners wilde. Zó erg klein is
het uiteindelijkook weer niet ge-
worden, omdat ik op strijkers
kwam." In volle ernst: „Volg je 't
nog? Ben ik ingewikkeld, hè?"

Thematisch is La Gabbia d'Oro
lastig te verklaren, maar de la-
ding is persoonlijk. Patty: „Een
dagboek werkt niet voor mij. Ik
schrijf dan hooguit snippers en
splinters op. Ik moet iets harts-
tochtelijk neer kunnen pennen;
dat levert dus bijna altijd ruwe
gedichten op. 's Nachts, of over-
dag, lekker eenzaam, jezelf con-
fronterend met jezelf. Dat was de
nawerking van de eerste jaren
dat ik met mijn eigen groep op
weg zat. Dat moest eruit, dat
flapte er nu uit. Ik raak dan niet
in trance, maar laat die stroom
die in me zit los."

„Ik heb nog niet alles geanaly-
seerd wat ik heb geschreven. Dat
komt nog. Maar voor mij bete-
kent het stuk zoiets als: iemand
die vastzit in zijn droomwereld.
lemand die niet gelukkig kan
zijn omdat ie verslaafd is aan zijn
dromen, die voortdurend denkt:
als dat nou gebeurt, kan ik me
nóg prettiger voelen. Verliefd op
het onbereikbare. Niet dat datzo
blijft, hoor, maar..." In volle
ernst: „Effe kijken, hoor...'t is zo
moeilijk, want ik zit midden in
die droom. En die fantasie die
verleidt me telkens. Da's een
heel ander verhaal dan dat van
de ijdelheid waardoor ik me de
afgelopen jaren heb laten verlei-
den."

show

Lee Towers zaait in het land en 'viert oogstfeesf in Ahoy'

Opnieuw 'Gala Of The Year'
DOOR LOUIS DU MOULIN

ROTTERDAM - Het zaaien
vindt plaats overal in het
land, het hele jaar door.
Voor de feestelijke oogst
zijn steevast Ahoy' en de
eerste helft van december
uitverkoren. Volgens dit
ogenschijnlijk simpele re-
cept presenteert Lee To-
wers vanaf vanavond ander-
maal zijn 'Gala Of The
Year', dit keer in drievoud
(ook zaterdag- en maandag-
avond).

Hoe nauw de band is tussen het
gewone werk (veelal met orkest-
band, maar als het even kan met
echte begeleiders) en de pres-
tige-concerten in het Rotterdam-
se sportpaleis wordt al snel dui-
delijk tijdens een avondje 'kris
kras door Nederland' met de ge-
brilde volksheld aan het stuur en
achter de microfoon. Bij elke
halte op de gevarieerde schnab-
belroute wordt er volop gerefe-
reerd aan Ahoy'. Zoniet door de
nieuwsgierige fans of de graag
pronkende ontvangstcomités,
dan toch zeker door Lee Towers
zelf.

Want, eerlijk is eerlijk, zijn ge-
weldige succes is zeker ook ge-
grondvest op een goed ontwik-
keld zakelijk instinct. „Ach, je
moet gewoon het ijzer smeden
als het heet is. In die zin blijven
je gastoptredens toch het beste
middel om de mensen die niet
direct tot je achterban behoren
lekker te maken," meent de on-
dernemende showman, even uit-
puffend van een daverend mini-
concert samen met de Mariniers-
kapel der Koninklijke Marine in
een Helmondse sporthal. „Daar-
naast moet je er natuurlijk
steeds weer voor zorgen dat je
waarmaakt wat je belooft. Bela-
zer je één keer de kluit, dan ben
je gezien. Daar kun je heus vergif
op innemen."

Dochter
Dan is er nog die ene bijzondere
medewerkster, die waarschijn-
lijk minder zal opvallen dan alle
voornoemde gasten: zijn zeven-
tienjarige dochter Claudia, die
twee pittige produktienummers
lang als een van de danseressen
van het FaFa Showballet over
het podium zal wervelen en zo-
doende ook haar pa achterna
lijkt te gaan.

Alhoewel, volgens vaderlief is ze
nog lang niet zover. „Vanzelf-
sprekend vind ik het hartstikke
leuk dat ze er bij is. Ze heeft haar
uitverkiezing ook echt helemaal
zelf verdiend door verschrikke-
lijk hard te trainen. Aan haar
aanwezigheid moeten echter ver-
der nog geen conclusies worden
verbonden. Laat ze eerst maar
haar school afmaken,"meldt Lee
Towers aangaande de hem zo
dierbare debutante.

Verslaving
Zijn verslaving aan Ahoy' en zijn
idealisme ('ik wil laten zien dat
wij in Nederland niet voor het
buitenland onder hoeven te
doen') mogen nog zo groot zijn,
in Lee Towers huist ook nog al-
tijd een realist. De nuchtere self-
made man beseft best dat ook
zijn 'Gala Of The Year'-formule
(goed voor het absolute record-
aantal van 34 volle bakken) geen
eeuwige looptijd heeft. Vandaar
dat hij al zo zijn gedachten heeft
laten gaan over een voortzetting,
waarbij hij nog wel intensief be-
trokken is, maar niet meer in zijn
eentje als trekpleister zal funge-
ren.

Stemmen
In La Gabbia d'Oro laat Patty
drie stemmen horen. Elke stem
staat voor een afsplitsing van
haar persoonlijkheid, voor een
van de personages die in Patty's
droomwereld voorkomen. Zo
staat De Gouden Sterrenprinses
voor een eenzame vrouw die de
liefde niet kan vinden maar alles
in goud verandert wat zij aan-
raakt ('het klinkt therapeutisch,
maar dat is het ook. Met zwoele
coloratuurstem'). De Blauwe
Vrouw met Baard verlangt naar
de vrouwelijke kant, maar is
nogal macho. ('Met zware stem.
Het zit allemaal in één iemand,
in één lichaam'). En tenslotte is
daar De Maanvrouw ('Met ope-
rastern. Zij verklaart me nader').

La Pat loopt in La Gabbia d'Oro
flink tegen de grenzen van haar
vocale bereik aan. Het heeft met
lef, inzet en geduld te maken,
vertelt ze. Net als met haar te-
genstrijdige gevoelens. „Maar al
die verschillende rollen moeten
een keer één worden. Duidelijk
dient te zijn wie daar allemaal
achter zit. Ik moet tegen mezelf
zeggen: laat zien wie je bent."

In volle ernst: „Ik kom vanuit
chaos. Ik heb iemand als Titia
Freeman, mijn zanglerares, no-
dig om mezelf toe te staan actief
te worden en naar duidelijkheid
te zoeken."

VARA's Tweede
Ronde vanuit

Maastricht
MAASTRICHT - Het VARA-
programma 'De Tweede Ronde'
wordt zaterdag op Radio 2 tus-
sen 9.00 en 12.00 uur driemaal
rechtstreeks uitgezonden vanuit
Maastricht. Naar aanleiding van
de Europese Top heeft Henk
Westbroek gesprekken en inter-
views met Europarlementariër
Jan Willem Bertens (om 9.15 uur
in De Vogelstruys), voorbijgan-
gers op het Vrijthof (10.25) en
een aantal jongeren (11.15 Euro-
pa paviljoen, Vrijthof).

Roermondse in
'Rondom Tien'

ROERMOND - 'Het oog wil ook
wat' is het motto van het NCRV-
programma 'Rondom Tien', dat
vanavond om 21.12 uur op Ne-
derland 1 wordt uitgezonden. In
gesprek met Henk Mochel zal
mevrouw Tanja van Leer-Maar-
schalk uit Roermond iets vertel-
len over de lasertechnieken, die
zij toepast in haar bio-cosme-
tisch/medisch centrum. Me-
vrouw Van Leer is gespeciali-
seerd in huidstoornissen die
door een combinatie van tech-
nieken en therapieën kunnen
worden verholpen.

'Taaipurist'
Van Wissen

stapt op
bij TROS

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Neerlandicus Driek
van Wissen heeft zijn medewer-
king opgezegd aan de tv-versie
van het TROS-programma 'Bin-
nenlandse Zaken. Van Wissen
las daarin wekelijks een column.
In het programma van vandaag
ontbreekt Van Wissen al.

De reden van zijn opstappen is
dat er in zijn bijdrage van afgelo-
pen vrijdag is geknipt. Van Wis-
sen: „Dat is dit jaar al de tweede
keer. Ik heb na de eerste keer
gezegd dat ik dat niet wilde. Het
zijn originele stukjes waaruit je
niet zomaar iets kunt weghalen.
Dan is het verband zoek. Ik moet
wel zelf achter mijn eigen stuk-
jes kunnen staan. Dus toen er
weer werd geknipt, heb ik mijn
consequenties getrokken. Het
houdt tevens van hun kant een
kwalificatie in, want zij wisten
van mijn onvrede af."

Ivo Niche, eindredacteur van het
programma, heeft het opstappen
van Van Wissen 'voor kennisge-
ving aangenomen. Van Wissen:
„Ik heb niets van hem gehoord.
Hij is de verantwoordelijke man,
want hij is de eindredacteur.
Maar ik ben niet boos op hem.
Het is zijn keuze."

Van Wissen wijt 'het knippen'
aan 'de kortheidseis van de tv.
'Op tv moet alles zo kort moge-
lijk. Vier zinnen achter elkaar is
al snel te lang. In de radioversie
bespreek,ik dezelfde onderwer-
pen en dan kan het wel. Aan dat
programma blijf ik dan ook ver-
bonden."

Dieuwertje Blok wil
half miljoen van RTL4
AMSTERDAM - Televisiepre-
sentatrice Dieuwertje Blok wil
van RTL4een schadevergoeding
van bijna een half miljoen gul-
den ontvangen. Dat is gisteren
door haar advocaat in kort ge-
ding bij de president van de
rechtbank in Amsterdam naar
voren gebracht.

Blok wenst zowel voor het afge-
lopen televisieseizoen - haar
talkshow werd in maart 1991 ge-
staakt - als voor het huidige sei-
zoen haar eerder afgesproken
salaris van in totaal 381.000 gul-
den te ontvangen. Omdat het
volgens haar in oktober 1992
door lange afwezigheid op tv
moeilijker wordt weer opnieuw
op de buis te komen, moet RTL4
voor geleden immateriële schade
ook nog eens een ton betalen.
In oktober besliste de recht-
bank-president reeds dat Blok

een schadevergoeding toekom4-
Toen bestond voor RTL4nog d«
mogelijkheid Blok een verval'
gend tv-programma aan te bie-
den. Volgens de advocaat val
Blok heeft het Luxemburgse sta-
tion daar in het geheel niet op
gereageerd.

Volgens RTL4, die het niet eenS
is met de eerdere uitspraak vaij
de rechtbank-president, was h^ 1

onmogelijk vervangend werk &
bieden. Volgens de advocaat va*1

RTL 4moet bij het vaststelle£'van de schade wel nadrukkeliJ 1:
rekening worden gehouden me
het mislukken van het prografl1'

ma. Dieuwertje Blok heeft da3'
naar zijn mening zelf schuld aa^Ook meende de advocaat dateefl
schadevergoeding in een uitvo^
rige bodemprocedure moet wör'
den bepaald.
Uitspraak 19 december.

" Dieuwertje Blok: voor geleden immateriële schade moet
eveneens betaald worden.
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Ecu's
in Wyck

MAASTRICHT - De Maas-trichtse groenteman Wim vanAppeven wil niet wachten opde resultaten van de Europese
Topconferentie die maandagen dinsdag in zijn stad wordt
gehouden. Wie op die dagen

zaak in Wyck passeert, zalzien dat zijn vitamine-houden-
de natuurproducten niet inNederlandse valuta zijn ge-
prijsd maar in Ecu's, de Euro-pese munt die binnen afzienba-re tijd ook in ons land hetgewone betaalmiddel moet zijn.
geworden. Overigens kunnen-
zijn klanten ook tijdens de Eu-
rotop met de harde Nederland-se gulden betalen.

" Groenteman van Ap-
Peven prijst zijn waar in
Ecu's.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

DOOR ERIC VAN DORST

Van onze verslaggever

menteel in de bouwwereld zien.
Maar de overname maakt het voor
Keulen ook mogelijk te werken aan
grote projecten, waarvoor IBC de
kennis en het materiaal in huis
heeft."
R. Keulen, algemeen directeur van
het Geleense aannemersbedrijf, wil-
de gisteren geen commentaar ge-
ven.

GELEEN - Bouwmaatschap-
pij Keulen BV in Geleen is
overgenomen door bouwgi-
gant IBC Bouwgroep Neder-
land BV in het Brabantse
Best. Het personeel van Keu-
len is gisteren van de overna-
me in kennis gesteld. Keulen
heeft ongeveer tachtig mensen
in dienst en is daarmee de
laatste grote aannemer in Ge-
leen. Vorig jaar vierde het
familiebedrijf nog het gouden
bestaansfeest.

De basis voor de overname is
waarschijnlijk in Sittard ge-
legd. Daar bouwen Keulen en
IBC sinds vorig jaar bij het
NS-station aan een groot kan-
torencomplex voor DSM.

Staatssecretaris
wil woonwagen-
scholen sluiten

DEN HAAG - De scholen voor
woonwagenbewoners en de schip-
persinternaten moeten verdwijnen.
Dit schrijft staatssecretaris Wallage
van Onderwijs in een beleidsbrief
die hij deze week naar een aantal
onderwijsorganisaties heeft ge-
stuurd. Limburg kent twee woon-
wagenkampscholen: de Onze Lieve
Vrouwe van Banneuxschool in
Maastricht en de Sint Christoffel-
school in Stem.

Wallage wil de aparte scholen om-
vormen tot gewone basisscholen
waarbinnen schipperskinderen en
de kinderen van woonwagenbewo-
ners extra aandacht krijgen. De
ombuiging moet vóór januari 1993
voltooid zijn. Vervolgens krijgen de
scholen drie jaren de tijd om hun
bestaansrecht in het reguliere basis-
onderwijs te bewijzen. Hebben ze
op 1 januari 1996 niet genoeg leer-
lingen, dan worden zij opgeheven
conform de regels van het nieuwe
schaalvergrotingsbeleid.

Op dit moment telt Nederland ne-
gen scholen voor kinderen van
woonwagenkampbewoners. In '85
waren dat er nog 22. Het aantal
schippersinternaten daalde in die
periode van zeven naar zes.

Ontruiming zaal
hongerstakers
niet uitgesloten

ECHT - De directie van het Asiel-
zoekersopvangcentrum Echt (AZC)
sluit niet uit dat deachttien honger-
stakende Vietnamezen uit de ge-
meenschappelijke ruimte worden
gezet als zij tegen de afspraak in de
drie zwangere vrouwen weer aan de
actie deel laten nemen. Adjunct- di-
recteur Theo Kerens uitte dat drei-
gement gisteren voor het geval de
actievoerders in Echt toch weer
zwangere vrouwen aan de honger-
staking mee laten doen.

Of de actievoerders in Echt inder-
daad van plan zijn de vrouwen weer
bij de actie te betrekken is niet dui-
delijk. Wel was Kerens ter ore geko-
men dat de landelijke coördinato-
ren van de actie gedreigd zouden
hebben om meer zwangere vrou-
wen bij de hongerstaking te betrek-
ken. Duidelijk is dat de 26 zwangere
actievoersters in andere centra die
na een week zouden stoppenmet de
actie, besloten hebben gewoon door
te gaan. Dit uit onvrede over de
houding van het ministerievan Jus-A
titie. Het ministerie blyft van me-
ning dat de Vietnamezen geenrecht
hebben op de vluchtelingenstatus.
Zn' zullen uitgewezen worden naar
Tjechoslowakhe waar de meesten
als gastarbeider gewerkt hebben.

Naar omstandigheden maken dehongerstakers in Spaubeek en Echt
het redelijk. Dit in tegenstelling tot
twee vrouwen uit het AZC in het
Drenthse Gijsselte die gisteren we-
gens ernstige lichamelijke klachten
in het ziekenhuis van Hoogeveen
moesten worden opgenomen.

De directie van het AZC in Echt
maakt zich niettemin enige zorgen
over de Vietnamezen. „Over een
dag of twee, drie bereiken we het
punt dat ze in een soort van roes
komen en de honger niet meer voe-
len. De meeste Vietnamezen be-
schikken bovendien over niet al
teveel reserves." Verspreid over
achttien centra nemen 209 Vietna-
mezen aan de actie deel.

CNV: asbest-verbod
in cao kleinmetaal

Verzoek werkgevers bouw om generaalpardon afgewezen

Elf auto's
leeggeroofd
BRUNSSUM - In het centrum van
Brunssum zijn woensdagnacht elf
auto's leeggeroofd. De dader(s) sloe-
gen steeds de portierruiten stuk en
ontvreemdden geluidsapparatuur en
andere voorwerpen. Ook werd in de-
zelfde buurt een berging opengebro-
ken. Daaruit werd voor enkele dui-
zenden guldens aan gereedschappen
gestolen. Er is een beloning beschik-
baar voor de tip die leidt tot de aan-
houding van de dader(s).

Heerlen en
bouwkavel-BTW
HEERLEN - ledereen die bij de ge-
meente Heerlen een bouwkavel
koopt, moet een toeslag van 18,5 pro-
cent betalen. Dat bedrag is, in de
vorm van BTW-heffing, alleen ver-
schuldigd als de gemeente de grond
bouwrijp heeft moeten maken. Wie
terecht protesteert, krijgt van Heerlen
een andere, maar even hoge, aan-
slag.
De Heerlense raad is woensdag met
deze regeling akkoord gegaan. Er is
echter één maar. De gemeente moet
de BTW aan het rijk afdragen, de ve-
reveningstoeslag houdt ze zelf. Het
D66-raadslid René Seijben spreekt
van 'ongerechtvaardigde verrijking'
en denkt dat bezwaarmakende bur-
gers bij de rechter in het gelijk zullen
worden gesteld. Als vast komt te
staan dat Seijben gelijk heeft, wordt
de regeling weer veranderd, zo be-
loofde wethouder Hub Savelsbergh.

Garanties
De bonden zijn al begin deze week
over de overname geïnformeerd.
Hoofdbestuurder H. Okkersen van
de Bouw- en Houtbond FNV heeft
schriftelijke garanties gekregen dat
de overname geen nadelige gevol-
gen zal hebben voor de werkgele-
genheid bij Keulen. Hij vindt deze
niet verkeerd, maar ook niet verras-
send. „De overname hoeft voor de
mensen bü Keulen geen slechte
zaak te zijn. IBC is een groot, solide
bedrijf dat een aantal regionale aan-
nemers aanzich wil koppelen om zo
vat te houden op bouwactiviteiten
buiten de eigen regio. Deze zet past
in de concentratiegolf die we mo-

Drugvangst
Valkenburg
VALKENBURG - De rijkspolitie Val-
kenburg heeft in samenwerking met
de recherchegroep van de rijkspolitie
Limburg een man uit Maastricht en
drie mannen uit Valkenburg aange-
houden in verband met handel in co-
caine en amfetamine. Er werd op één
plaats in Maastricht en op drie plaat-
sen in Valkenburg huiszoeking ver-%richt, waarbij een grote hoeveelheid'
amfetamine en een groot geldbedrag
in beslag werden genomen. Boven-
dien werd bij de aanhouding van een
der vier verdachten in diensauto een
kik) cocaine aangetroffen.
Twee van de vier mannen zijn inmid-
dels weer in vrijheid gesteld, terwijl de
beide andere verdachten na hun
voorgeleiding in bewaring zijn ge-
steld.

Door bouwgigant IBC Bouwgroep Nederland BV

Geleense aannemer
Keulen overgenomen

Ijj ERMOND - Werken met asbest moet ook in de cao voor de
.cvn,metaal worden verboden, net zoals nu in de bouw-cao hetC-^i 1S" De Hout" en Bouwbond en de Industrie- en Voedings-
W: van het CNV willen voorkomen dat opdrachtgevers voor
H amheden met asbest uitwijken naar bedrijven die onderC a"dere cao vallen. Doen ze dat toch, dan wil de Hout- en«wbond dat werk besmet verklaren.

door bedrijven die niet onder de
bouw-cao vallen in de arm te ne-
men", verklaart districtsbestuurder
René Lahoye van de Hout- en
Bouwbond in Roermond de actie.
Lahoye is opgetogen over de steun
van zijn collega's van de Industrie-
en Voedingsbond. Wolter Kruize
van de Industrie- en Voedingsbond
CNV Brabant/Limburg: „De bouw-
bonden hebben wat asbest betreft
hun zaken momenteel beter gere-
geld dan wij, maar bij de komende
cao-onderhandelingen voor de
kleinmetaal wordt het een belang-
rijk punt. Daarop vooruitlopend
willen we de bouwbonden rugdek-
king geven."

V streven naar verbreding
%<_het asDest-verb°d, omdat de
tyj^rleidingmaatschappij Limburg
%<_ doorgaat met het leggen van

waterleidingen tot-u de bestaande voorraad (twintig
ij^ op is en alternatieve giet-en Duizen beschikbaar zijn. Dattt!^n volgens de WML nog tot

in de bouw hadden.a.. gemene ontheffing ('generaal
de °n') van het asbest-verbod inv^e^° gevraagd, om opdrachten
Vr WML toch uit te kunnen
-HVk' De Hout- en Bouwbond

.n esloot gisteren dat niet toe te
dat **" ..Nu is het zaak te voorkomen
S^^e WML doorgaat met het leg-van asbestcementen buizen,

" Beeldend kunstenaar Michel Huisman in muzikaal gesprek met zijn klankbeeld.
Foto: CHRISTA HALBESMA

heeft DSM-directeur E.Rongen aan
het Graetheidecomité laten weten.
DSM vindt nog altijd datvoor die uit-
breiding het voor de hand ligt dat het
natuurgebied Graetheide in aanmer-
king komt. Een gebied dat groten-
deels in handen van DSM is en al de
bestemming industrie heeft. De DSM-
directeur schreef dit in een brief aan
het Graetheidecomité naar aanleiding
van een studie waarin Graetheide als
mogelijke, langdurige opslagplaats
voor vliegas. Op die studie reageert
DSM echter niet.

zal het chemieconcern verzekerd
moeten zijn van uitbreidingsmogelijk-
heden elders in Zuid-Limburg. Dat

Nog 10 jaar
uitbreiden DSM
GELEEN - DSM kan nog tien jaar
doorgaan met uitbreidingen op het
complex in Geleen, uitgaande van het
huidige investeringspeil. Maar reeds
vóór het verstrijken van die periode

Muzikaal
gesprek met
klankbeeld

De Hout- en Bouwbond CNV heeft
de Limburgse kaderleden opgeroe-
pen te melden waar de WML bezig
is met het leggen van de gewraakte
buizen. Lahoye: „Als er bouwbe-
drijven bij betrokken zijn, krijgen
die van ons een waarschuwing dat
ze de cao overtreden. In alle andere
gevallen heeft de Arbeidsinspectie
beloofd er nauwlettend op toe te
zien dat in ieder geval de strengste
voorzorgsmaatregelen worden ge-
nomen." De vakcentrale CNV pro-
beert bovendien de provincie te
bewegen druk uit te oefenen op de
WML. „Waarschijnlijk gaat er dit
weekeinde een brief naar deprovin-
cie", aldus Piet Booi, voorzitter van
het CNV-district Limburg. De pro-
vincie kan invloed op de WML uit-
oefenen via de Raad van Commisa-
rissen. Daarin zitten namens de
provincie twee leden van GS, J.
Pleumeekers en P. Hilhorst.

ÏJ^ASTRICHT - Het BBC
(«atprogramma 'Kilroy' zal
tCf^dagochtend live vanuit het
*o|vi vis van Maastricht uitge-
lat en worden. Het thema is,

k,^ eEuroKP;0^ °oc, die voor het program-
v£ 'wintig Britten heeft overge-
ïo~?en naar Maastricht, is op

naar Nederlanders die hun
t-.Ju e wiUen komen doen in de

Öe
0i6ü Programmaleiding is be-
bjtjoWd hoe de 'gewone' Neder-
.tg^®r denkt over het Britse

punt inzake de Europese
Gording.

öe ?en^ra^e vraag daarbij is:
<J(w* Europa teveel concessiesctl aan Engeland?'

rGen die nierover iets w&vn en op de Britse televisie
I,^ erschijnen kan contact op-
Har.^n met Suzy Goodman,
dj '"ah Wyott ofAnnetta Clarke
v«n ude kamers 325, 327 en 321

omclay Inn logeren in

sJ*oon 09-32 41 426020.

BBC-televisie
op zoek naar
Limburgers

Zelf omschrijft Michel Huisman
de muziek van zijn klankbeeld
als de roep van een jonge vogel.

„Dat is een warm geluid, tenmin
ste als je van dieren houdt."
De vogel, een oude trommel en
vijf lampionnen bepalen het
uiterlijk van de klankmachine.
Het object wordt in werking ge-
steld als fluitist of toeschouwer
op de stoel gaan zitten, die met
het beeld verbonden is.
Het concert met het klankbeeld
door Emile Biesen en Maarten
Bon vindt zondagmiddag om 15
uur plaats in de Heerlense Stads-
schouwburg.

MOL en WOL oneens over samengaan scholen

HEERLEN - Staalsnaren, drie
elektromotoren en talloze scha-
kelaartjes vormen de innerlijke
drijfveer van een kunstwerk van
Michel Huisman. Een statige
'klankkast' met verrassende kan-
ten. Huismans abstracte werk
brengt muziek voort. Een wat
droog, schril geluid waarop flui-
tist Emile Biesen en pianist
Maarten Bon zondagmiddag
gaan improviseren tijdens de
slotmanifestatie van de Lim-
burgse Componisten Dagen.

Verenigingen onderwijs
willen toch niet fuseren

(ADVERTENTIE)

Van 4 t/m 14 december

Showroommodellen
met extra hoge

korting
Nog voor de kerstdagen

in huis

Akerstraat Noord 362 - Heerlen Hoensbroek
1*1.:045-229191

Philips vergeet
schrikkeljaar
EINDHOVEN - Multinational Philips
heeft onlangs 20.000 kalenders die
bestemd waren voor zakenrelaties te-
rug moeten nemen omdat er een hin-
derlijke fout in was geslopen. Zo
hadden de makers van de kalender
er geen rekening mee gehouden dat
1992 een schrikkeljaar is. Bij hel na-
kijken van de drukproefwerd over het
hoofd gezien dat 29 februari ontbrak.
De kalenders waren reeds ver-
scheept en op weg naar landen waar
Philips geen eigen vestiging heeft
zoals Venezuela. Het overgrote deel
van de relatiegeschenken was vol-
gens een zegsman van het bedrijf
nog niet op de plaats van bestem-
ming aangekomen. Over de schade-
post wilde dezegsman nietmeer kwijt
dan dat het 'een gering bedrag' be-
treft.hoop dat het er misschien ooit nog

een keertje van komt."

Gemeente
Helden

veroordeeld

Voorzitter Van 't Hooft van de ver-
eniging Middelbaar Onderwijs Lim-
burg vindt dat de WOL 'vierkante,
cirkels' vraagt: „Er zijn grote ver-
schillen in cultuur op havo-vwo-
scholen en beroepsopleidingen. Wij
willen hetrustig aan doen, eerst een
aantal mogelijkheden creëren voor
voorzichtige samenwerking. Daad-
werkelijke fusie komt pas helemaal
aan het eind en alleen als het nodig
is."
In de regio Venray is ondertussen
wel een initiatief van de grond ge-
komen, waarin zeven scholen een
principe-overeenkomst hebben ge-
sloten om samen te werken. Daar
zijn geen WOL-scholen bij betrok-
ken, ook al vanwege het ontbreken
van fusiegaranties.

Popconcert tegen
vreemdelingenhaat
AKEN - Onder de titel 'Komm' und
schrei' wordt morgenavond in zaal
Audimax in Aken een concert gege-
ven tegen vreemdelingenhaat. Drie
Akense bands, The Big Booze, Böse
Band en Bootleg, treden op tussen
zes en tien uur. Om zeven uur is er
een kort forum met enkele vertegen-
woordigers van buitenlanders in
Duitsland, de burgemeester van Aken
en de rector van de Technische Ho-
geschool. Entree isDM 10,-. Audimax
is te vinden aan de Wullnerstrafie.

ROERMOND - De rechtbank in I
Roermond heeft de gemeente Hel-. |
den gisteren veroordeeld tot een j
boete van 4750 gulden wegens het I
illegaalkappen van een groot aantal j
bomen. Het vonnis was conform de I
cis van officier van justitie mr I
Eland twee weken geleden.

Van onze verslaggever

SITTARD - De fusie tussen de
twee Limburgse verenigingen voor
het voortgezet onderwijs WOL en
MOL gaat niet door. De twee ver-
enigingen zeggen van inzicht te ver-
schillen over het tempo en de haal-
baarheid van scholenfusies. De
WOL, waarin vooral beroepsoplei-
dingen verenigd zijn, wil garanties
voor een snelle vorming van brede
scholengemeenschappen zodat er
geen scholen bedreigd worden met
opheffing. De MOL, met veel havo-
en vwo-scholen onder zijn leden,
kiest voor de weg der geleidelijk-
heid.

Eerder dit jaar kondigden de ver-
enigingen een onderzoek aan naar
de zogenoemde totaalfusie, waar-

mee de helft van de ongeveer hon-
derd Limburgse scholenvoor voort-
gezet onderwijs onder één koepel
zou komen. Besturenfusies en de
vorming van brede scholengemeen-
schappen, nodig voor het invoeren
van de basisvorming in 1993, zou-
den dan soepelerkunnen verlopen.

Secretaris Van Pool van de Vereni-
ging van Voortgezet Onderwijs
Limburg: „Tot onze spijt hebben we
pas op de plaats moeten maken. De
WOL wil best scholen overdragen
aan nieuw te vormen regionale of
provinciale besturen, maar dan
moet er de garantie zijn dat ze wor-
den opgenomen in een brede scho-
lengemeenschap. En daarvoor
blijkt geen enkele garantie te be-
staan. Het gaat ons te ver het be-
stuur over te dragen alleen in de

***Etl_flS VEfIENCMG CENTFUIWAUBACH

Het is altijd
9ezellig in
Waubach

koopavond.
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t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede, dat in
de leeftijd van 69 jaar, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, is overleden, onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
zus, schoonzus, tante en nicht

Gertrüd Maria
Hermanns

weduwevan

Andreas Hubert Bosch
levensgezellinvan

A. Körver
In dankbare herinnering:
E. Bosch
A.J. Bosch-Stoffer
en kinderen
M. Bauer-Bosch
R. Bauer t
en kinderen, achterkleinkind
B. Lormans
M. Schroeders-Bosch
L. Schroeders
en kinderen
D. Bosch
M. Bosch-Liekens
en kind
Familie Hermanns
Familie Bosch
Familie Körver

Kerkrade, 4 december 1991
Hertogenlaan 229
Corr.adres: Past. de Grootstraat 14,
6463KA Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 9 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk deBlijde Boodschap teKerkrade-Chèvre-
mont, waarna aansluitend de crematie zal volgen
in het crematoriumte Heerlen, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
heen en terug is gezorgd.
De overledene zal bijzonder worden herdacht in de
avondmis op zaterdag 7 december a.s. om 18.00uur
in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chèvremont, St. Pieterstraat 145.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlij-
den van onze vriendin en reisgenote

Gertrud
Bosch-Hermanns

Haar gedachtenis zal in onze vereniging blijven
voortleven.

Reisvereniging
Nooit Genoeg

t
Nooit klagend, nooit vragend.
Zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht.

Na een dapper en geduldig gedragen lijden is on-
verwacht van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Ens Offermans
echtgenootvan

Lenie Klein
Hij overleed in de leeftijd van 59 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Kerkrade: H.J. Offermans-Klein
Kerkrade: Martha en Ger

Otermans-Offermans
Herman, Linda en Francois

Kerkrade: Janen Agnes Offermans-Dolstra
Monique, Yvonne en Lysanne

■ Simpelveld: Bertie en JüpKoll-Offermans
Jüpen Helga. Simpelveld: Gertie en WielKoll-Offermans
Marco en Sandra

Kerkrade: Lenie en Jos Smit-Offermans
Melanie en Ivo

Kerkrade: Wiel en Treesie Offermans-Breuer
Patrick

Kerkrade: Margrieten Heinz Haas-Offermans
Kerkrade: Emmelie Offermans en JohnFerri

Familie Offermans
Familie Klein

j 6466BN Kerkrade, 5 december 1991
Kasperenstraat 158
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 9 december a.s. om 10.45 uur in de. parochiekerk van de H. Jozefte Kaalheide-Kerkra-

-de, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
,den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
" wég 10.
,' Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
" Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
,' ne zondag 8 december om 17.00 uur in voornoemde
' parochiekerk.
', Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
■tuarium St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
|mont, gelegen op het terrein van de Lückerheide-
;kliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

>Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Op donderdag 5 december overleed, voor ons nog
geheel onverwacht, onze voorzitter

Ens Offermans
Ens, bedankt voor alle inzet en prettige samenwer-
king.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur, leiding en leden
RKTVK Kaalheide

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder en oma

Octavie Broers-Jaspar
danken wij u allen hartelijk.

Kinderen Broers
en kleinkinderen

Houthem, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 3 december 1991 om 10.00
uur in de kerk van de H. Gerlachus te Hout-
hem.

f
Geheel onverwacht, nog vol plannen voor de toe-
komst is na een tragisch ongeval overleden

Gilian Raats
Hij is begonnen aan het grootste avontuurvan zijn
leven.

* 4 mei 1971 te Heerlen
t 4 december 1991 te Oirschot
Schimmert: JosRaats

Elly Raats-Kaspori
Roman
Kirsten
Familie Raats
Familie Kaspori

6333 BD Schimmert
Oranjeplein 6
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op zaterdag 7 december om
10.30 uur in de parochiekerk van St. Remigius te
Schimmert.
Er is geen condoleren.
Heden, vrijdagavond om 19.00uur wordt de avond-
mis gehouden in voornoemde kerk. Mochten wij
iemand vergeten zijn dan hopen wij dat deze an-
nonce als kennisgeving beschouwd wordt.

In memoriam
t

Gilian Raats
Gilian
We zullen je verschrikkelijk missen.
Je blijft bij ons.

C-Peleton
B-Batterij

Oirschot

Onderweg naar de kazerne is

Gilian J.M. Raats
ten gevolge van een verkeersongeval uit ons mid-
den weggerukt.
Wij wensen zijn ouders, broer, zus en verdere fami-
lie veel sterkte in deze zware dagen.

B-batterij
12eAfdeling
Veldartillerie
Oirschot

Diepgeschokt en onbegrijpend hebben wij verno-
men dat onze vriend

Gilian Raats
plotseling uit ons midden werd gerukt.
Wij wensen Jos, Elly, Roman en Kirsten heel veel
sterkte bij dit grote verdriet. Gilian, we zullen je
niet vergeten.

Je vrienden

t
Ps. 42

Op 4 december is onze moeder, schoonmoeder,
opoe, overgroot- en betovergrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht overleden.
Zij verliet ons in haar eigen stijl: stil, onopvallend.
Haar ziekbed was gelukkig kortstondig. Wij kinde-
ren hebben haar mogen begeleiden tot het einde.
Mogezij rusten in vrede.

Ton Heijkamp-Looijs
weduwe van

Wout Heijkamp
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Kerkrade: D. deKreij-Heijkamp
B. de Kreij

Landgraaf: T. van derSchrier-Heijkamp
N. van der Schrier

Eygelshoven: G. Verduin-Heijkamp
P.J. Verduin

Eygelshoven: H.W. Heijkamp
J. Heijkamp-Rijksen

Landgraaf: T. Pol-Heijkamp
J. Pol

Den Helder: W. Heijkamp
M. Heijkamp-Viveen
haar klein-, achterkleinkinderen
en achter-achterkleinkinderen
Familie Looijs
Familie Heijkamp

Kerkrade, Bejaardenhuis „Hoog Anstel", 1991
Corr.adres: Brandtstraat 51,
6471 JB Eygelshoven
De afscheidsdienst zal gehoudenworden op maan-
dag 9 december om 14.45 uur in de kapel van be-
jaardenhuis „Hoog Anstel", Hoog Anstel 1 in Kerk-
rade, waarna om 16.00 uur de crematieplechtigheid
in familiekring zal plaatsvinden in het cremato-
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en te-
rug is gezorgd.
Samenkomst in voornoemde kapel, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het streek-
mortuarium in Chèvremont, St. Pieterstraat 145.
(Dit is gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek).
Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks van 18.00
tot 19.30 uur.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog vrij
onverwacht, op de leeftijdvan 70 jaar, mijn dierba-
re vader, schoonvader, lieve opa, broer, behuwd-
broer, oom en neef

Eugéne Denis
echtgenootvan wijlen

Gertruda Hoofs
Wij bevelen zijn ziel in uw gebedenaan.

De bedroefde familie:
Landgraaf: Alice Weber-Denis

PaulWeber
Erik
Familie Denis
Familie Hoofs

Kerkrade, 4 december 1991
Koestraat 20
Corr.adres: 6372 AC Landgraaf, Strijthagerweg 13
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 9 december as. om 14.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in het crematorium om 14.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chèvremont.
Bezoek van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Tot onze grote droefheid delen wij u mede dat na een kortstondige ziekte
op 64-jarige leeftijd is overleden, voorzien van het h. oliesel, mijn dierbare
man, onze lieve en zorgzame vader en opa

Adrianus Cornelis Tanis
, echtgenootvan

Betty Albertine Volk
Betty
Anneke en Wil
Hans en Henny
Paola
Mieke en Jack
Chris, Alex
Irma enRaymond
Familie Tanis
Familie Volk

Brunssum, 4 december 1991
Corr.adres: Bodemplein 7, 6443 CJ Brunssum
postbus 24, 6440 AA Brunssum
Avondwake zaterdag óm 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendriklaan 378 te Brunssum, zal de
plechtige uitvaartdienst gehouden worden op maandag 9 december a.s.
om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléan-
ceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k. kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

Wegens een sterfgeval is

Tanis assurantiekantoor
gesloten tot en met maandag 9 december a.s.

Wij hebben met verslagenheid kennis genomen van het overlij-
den van

juffrouwM. Vreuls
onze oud-directrice

Hanneke Perreijn, Helene Cleven, Hermi Rosenblatt, Henriette
Gulikers, Marij Groen, Gabriëlle Drost, Thea Peeters, Liesbeth
van Dam, Mia Darding, Betty Mulckhuyse, Hannie Lindelauf,
Sandra daRosa, Nicole Theunissen, Mariet Baburek, lenWolters,
Vera Breukers, Jolanda Drummen, Susan Ploumen, Monica
Reinders, Jolijn Gijsen, Marie-Louise Dabekausen, Ton Krijn,
Rob Bolk, Bernhard Brouns, Geert Coenen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en voor uw aanwezigheid bij de uit-
vaartdienst en de crematie van

Berthe Soons-Pieters
betuigen wij u onze hartelijke dank.

FamiliePieters
Familie Soons

Heerlen, december 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 8 december om 10.00
uur in de dekenalekerk St.-Pancratius te Heerlen.

t
Met droefheid geven wij u kennis dat, na een liefdevolle verzorging in
huize De Berg te Heerlen, van ons is heengegaan, gesterkt door de h.h.
sacramenten, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, over-
grootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Lies Klabbers-Muijrers
weduwe van

Henk Klabbers
in de ouderdom van 99 jaar.

Heerlerbaan: Tiny Klabbers
Molenberg: Bets Souren-Klabbers

Herman Souren
Munstergeleen: Ans Wanten-Klabbers

SjefWanten
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Muijrers
Familie Klabbers

4 december 1991
Gasthuisstraat 45, 6416 AM Heerlen
Corr.adres: Bergstraat 27, 6416 ES Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 7 december
as. om 10.30 uur in de kapel van huize De Berg, waarna aansluitend be-
grafenis op de algemene begraafplaats Akerstraat, ingangGroene Boord.
Mamma is opgebaard in het mortuarium van huizeDe Berg.

__________--------------_________________________________________________________________B_--_l

t
Voor uw gewaardeerdeblijken van medeleven betoond bij het overlijden
van

Maria Nicolina
Hubertina (Bertha) ]

Widdershoven
weduwe van

Emil Strösser
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Widdershoven
Familie Strösser

Limbricht, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 8 decem-
ber as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Salvius te Limbricht.

__J=

Enige en algemene kennisgeving

t
In diepe verslagenheid geven wij u kennis, dat he-
den geheel onverwacht van ons is heengegaan,
voorzien van het h. sacrament der zieken, op de
leeftijd van 75 jaaronze zorgzame moeder, schoon-
moeder, lieve oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Catharina
Meulenberg

weduwevan

Joseph Kazmierczak
De diepbedroefde familie:

Landgraaf: Vincent en Stannie
Kazmierczak-Surma
Jean
Familie Meulenberg
FamilieKazmierczak

Landgraaf, 5 december 1991
Accacialaan 5,
6374 TG Landgraaf
De plechtige rouwdienst wordt opgedragen op
maandag 9 december a.s. om 10.30 uur in de H.
Theresia en Don Boscokerk te Lauradorp, aanslui-
tend begrafenis op het r.k. kerkhof te Waubach
(Kerkstraat).
Samenkomst in de kerk; geen condoleance.
De dierbare overledene wordt bijzonder herdacht
in de eucharistieviering in voornoemde kerk op
zondag 8 december om 11.00 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer te Nieu-
wenhagen, Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks tus-
sen 18.30 en 18.45 uur.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten,
mijn lieve man, mijn schoonzoon, onze broer, zwa-
ger, oom en neef

Lei Coenen
echtgenootvan

Ria Jongen
op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Ria Coenen-Jongen
Daniël Schlösser
Familie Coenen
Familie Jongen

5 december 1991
Demstraat 129, 6431 TD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 10 december om 11.00 uur in de St.-Jo-
sephkerk te Passart-Hoensbroek, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Maandag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 en
van 19.00 tot 20.00 uur, zondag alleen van 14.00 tot
15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze zorgzame, strevende vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Emanuel JohanLaven
weduwnaarvan

Maria Johanna Hubertina
Bemelmans

Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.
De bedroefde familie:
Carin en Willy
Jo en Mariet
Frans en Thea
Berly, Helena, Arne
Familie Laven
Familie Bemelmans

Kerkrade, 4 december 1991, Nummer 11-straat 35
Corr.adres: Winricusstraat 15, 6467 BM Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 7 december a.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk St. Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats te Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij vertrouwen op uw medeleven is er geen
condoleance.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats en
terug is gezorgd.
Vrijdag 6 december zal de overledene tijdens de
avondmis om 19.00 uur in bovengenoemde kerk
bijzonder worden herdacht.
Vader is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek, St.
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00tot 19.30
uur.

t
Stil is de pijn,
intens groot is het verdriet
door de leegte die u achterliet.
Maar de liefde die u ons bood,
is niet te onderscheidenvan de dood.
Al wat u deed en zei,
blijft in ons hart nabij.

Het is alweer een jaar geleden datwij afscheid heb-
ben genomen van mijn dierbare man en vader

Leo Wijshoff
Mevrouw Wijshoff-Assing
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlen, december 1991
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zondag 8 december as om 11.30 uur in de
H. Geestkerk, Meezenbroek, Heerlen.

Wij gedenken in de plechtige eerste jaardienst

Wiel Leurs
De dienst zal worden gehouden op zondag 8 de-
cember 1991 om 10.00 uur in de dekenale kerk St.-
Pancratius te Heerlen.

FamilieLeurs
Heerlen, december 1991

_^

t
Geheel plotseling overleed in het ziekenhuis te S'
tard, voorzien van de h. sacramenten der zieken, °'59-jarige leeftijd, mijn dierbare vrouw, onze zorg**
me moeder en schoonmoeder, zus, schoonzus, ta£
te en nicht

Riet Hellenbrand
echtgenote van

Ben Bosch
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: Ben Bosch
Susteren: Bert en Wilma

Bunde: Nico
Bom: Ellen en Jacques

Familie Hellenbrand
FamilieBosch

6114 BW Susteren, 5 december 1991
Nassaulaan 6
De plechtige eucharistieviering wordt gehoud
op maandag 9 december om 10.30 uur in de pa*l
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen ,
Mariaveld-Susteren, waarna vertrek per auto n^het crematorium Nedermaas te Geleen voor de*vaart. ,
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur. .
Herdenking van de overledene in alle eucharis0
vieringen van het weekend.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks v*
17.00 tot 17.45 uur in het uitvaartcentrum Peu-e
Kloosterstraat 9 te Susteren.

Met droefenis vernamen wij het overlijden v^
mevrouw

D. Merx-Schroeder
HZij was vanaf de start erg actief en betrokken "

de commissie van bijstand van onze fanfare ,
voor haar vele werk werd zij benoemd tot lid v
bijzondere verdienste. Haar inzet en betrok^6

heid mogen wij als voorbeeld stellen.
Fanfare St.-Barbara Heilust e»>
commissie van bijstand j

Dankbetuiging
Uw medeleven bij het overlijden en de be_fr
fenis van onze lieve vader en opa

Pol Drummen
was voor ons een grote steun. Hiervoor d^
ken wij u van harte.
De plechtige zeswekendienst zal worden i
houden in de parochiekerk van Klimmen °zondag 8 december om 10.00 uur.

Kinderen en kieinkinderej^

t Maria Doves, 79 jaar, weduwe van Hendrik
Houturn. Corr.adres: Hertenerweg 98, 6041 $

Roermond. De rouwdienst en de crematie zU.jii
plaatsvinden maandag 9 december om 11.15 uu
het crematorium te Heeze.

V$tEuphemia Degger, Hoogen Pact 3, 6081. A

Haelen. De crematie zal plaastvinden zate.o ._

december om 13.30 uur in het crematorium te
riek.

■Mt*tLeo Janssen, 79 jaar, weduwnaar van Chr>;',$Gerrits, Annendaalderweg 41, 6105 AR M ge-
Hoop. De plechtige uitvaartdienst zal worde 1*

houden zaterdag 7 december om 10.00 uur 'n^,
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt On1

gen te Pey.
pi.'

tAnna Cruijsberg, 76 jaar, weduwe van p.
Janssen, Brakkenie. 16, 6071 JT Swalmen.

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
terdag 7 december om 10.30 uur in deparochie
van de H. Lambertus te Swalmen.■ C
tDora Sillekens, 91 jaar, weduwe van Harfi 5

ris, Corr.adres: fam. Gubbels, Kleine K^y #
6081 AK Haelen. De plechtige uitvaartdiens^ 3.
worden gehouden zaterdag 7 december on\ü5 'f
uur in de parochiekerk van de H. Lambert
Haelen.

familieberichten
\ zie pagina 18
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vier voorwaardelijk. Maar met
het oog op de broze gezondheid
van S., mag de gevangenisstraf
wat Van den Hark betreft ook
worden omgezet in dienstverle-
ning.

De machinehandelaar vulde ja-

Eis vijf maanden cel en 240.000 gulden boete

Machinehandelaar tilde
jarenlang verzekering

handelaar bijzonder kwalijk. „U
heeft ook de administratie van
andere bedrijven vervuild", zei
Van den Hark.

Mr Lina, de advocaat van S.,
vond de eis van de officier van
justitie 'hypocriet. 'Aan de ene
kant houdt hij rekening met de
persoonlijke omstandigheden
van mijn cliënt door zich uit te
spreken voor dienstverlening in
plaats van een gevangenisstraf.
Aan de andere kant eist hij tegen
een man die volkomen berooid
is en overal schulden heeft een
boete van 240.000 gulden. Dat
kan ik niet vatten', aldus de ad-
vocaat.

De rechtbank doet uitspraak
over twee weken.

renlang consequent zijn belas-
tingformulieren verkeerd in. Hij
deinsde er niet voor terug om in
een jaar dat hij bijna 140.000 gul-
den verdiende, slechts een be-
lastbaar inkomen van 43 mille op
te geven. Bovendien was S. erg
bedreven in het vervalsen van

facturen. Die gebruikte hij niet
alleen om de gaten in zijn eigen
boekhouding te dichten, maar
hij verkocht ze ook aan bevrien-
de ondernemers die op die ma-
nier eveneens de fiscus konden
tillen. Vooral dat laatste nam de
officier van justitie de machine-

Actiecomité wil voor Kerstmis besluit over verhuizing

'Voorlopig nog geen
fusie AID met ECD'

Acties aan
grensovergang

MAASMECHELEN - Aan de
grensovergang bij Stein/Maas-
mechelen zijnvoor vandaag, vrij-
dag, weer acties gepland. Het
personeel van de expeditie-kan-
toren staakt omdat nog onzeker-
heid heerst over hun baan, zodra
de grenzen in 1993 opengaan.

Verwacht wordt dat er door de
aangekondigde acties zeker files
zullen ontstaan vanuit Neder-
land in de richting van België.

Van onze verslaggever

Herstel werkgelegenheid is mogelijk

Scheuten heeft mooie
plannen met Glasmy

Van onze redactie economie

HEERLEN - Als de Scheuten
Glasgroep er in slaagt de res-
tanten van Glasmy over te
nemen, dan kunnen binnen af-
zienbare tijd weer 150 mensen
in het glanzende gebouw op
industrieterrein De Beitel in
Heerlen aan de slag.

Dat zegt Jacques Scheuten (44), de
directeur van een Venloos bedrij 1
dat is gespecialiseerd in het verede-
len van glasprodukten. Scheuten is
een van de drie gegadigden voor de
overname van Delta Glas en Delta
Plastics, de twee in surséance ver-
kerende bedrijfjes die in Heerlen
resteren na het faillissement van de
overige Glasmy-activiteiten. Er wer-
ken nu nog 60 mensen. Bewind-
voerder mr F. Udo beslist dit week-
einde over de verkoop van de
Delta's.

Jacques Scheuten had 'al ettelijke
maanden' een oogje op Glasmy. Het
glaswereldje is nogal doorzichtig,
waardoor Scheuten al in een vroeg
stadium hoorde van de problemen
bij het Heerlense bedrijf. Hij was
geïnteresseerd in een overname,
want de handels- en distributieacti-
viteiten van Glasmy zouden een
aanvulling kunnen betekenen voor
de Scheuten-groep, die vooral actief
is als producent van dubbelglas,
spiegelglas en pantserglas.

Ontstellend
Scheutens reddingspoging strand-
de echter voortijdig, toen hij erach-
ter kwam hoe enorm groot de schul-

denlast van Glasmy was. Scheuten:
„Ik wilde mijn hoofd niet in een
wespennest steken. Het is ontstel-
lend wat er met dat bedrijf is ge-
beurd. Het had vroeger zon goede
naam."

De Venlose glasfabrikant heeft de
afgelopen jarenenorm veel ervaring
opgebouwd in het overnemen van
bedrijven. „Vandaar dat mijn finan-
ciële experts in twee weken tijd
meer cijfers boven water haalden
dan de Glasmy zelf in drie jaar tijd
deed. Er kwamen iedere keer weer'
nieuwe problemen tevoorschijn."

Volgens Scheuten zijn er bij Glas-
my „essentiële fouten gemaakt, die
je je in dezetijd niet kunt veroorlo-
ven. Hoewel het bedrijf orders ge-
noeg had, viel alle voordeel weg
door de hogere inkoopsprijzen in
het Oostblok, die niet aan de klant
konden worden doorberekend."

Ook nu het faillissement voor het
grootste deel van Glasmy is uitge-
sproken, heeft Scheuten nog be-.
langstelling voor het bedrijf. In het
gebouw in De Beitel wil hij de be-
staande activiteiten voortzetten en
daarnaast beginnen met het maken
van speciale soorten glas. De werk-
gelegenheid kan dan op den duur
weer op het oude niveau komen.

Scheuten is met een omzetvan ’ 66
miljoen en 250 werknemers bepaald
geen kleine jongen in de glaswe-
reld. Het bedrijfzit daarnaast in een
joint-venture met de Britse glasgi-
gantHeywood Williams Group. Jac-
ques Scheuten leidt de speciale tak
van Heywoord Williams die een
sterke positie op het continent aan
het veroveren is. In de afgelopen
drie jaar is de groep al tot 8 bedrij-
ven uitgegroeid.

ERKRADE - Het actiecomi-svan het hoofdkantoor van1Algemene Inspectie DienstpO) ziet het fusierapport dat
P samengaan met de Econo-
sche Controle Dienst (ECD)

niet als een acute
Dit liet actievoer-

j^Willem Brouwer van het
in Kerkrade gis-

Ten weten.

Vervolg van pagina 1

'Contributie nog
altijd de laagste'

(wj mogelijke fusie tussen de
Hr en de AID hangt afvan nader
e? erzoek. Met name moet nog ge-
3e h worden naar de ministeriëleL4tUwoordelij kneden", aldus

Wer' HiJ doelt daarmee op de
verschillende ministeriesponder de AID (Landbouw) en
(Economische Zaken) val-Het actiecomité verwacht daar-

in dat van een fusie pas op de
">e termijn sprake zal zijn.

i_!*^'er w n'e* "ingaan van een
statische verhuizing van de, haar de Randstad, wanneer het

y een samenvoeging met de ECD
v. *°men: „Bij de ECD werken

mensen, bij de AID
(/J^hderd. Waarom zou een gefu-
e£e dienst dan niet naar Kerkra-
J^nnen komen?" Op het AID-
6. in Kerkrade zijn ne-

B mensen werkzaam.

HEERLEN - Een woordvoer-
ster van het landelijk CDA-
partijbureau in Den Haag be-
vestigde gisteren desgevraagd
het genoemde aantal bedank-
jesvoor Limburg. In één adem
liet zij echter weten dat het le-
denverloop in landelijk op-
zicht zeker niet onrustbarend
mag worden genoemd.

„Tot nog toe hebben we dit jaar
ruim 8500 opzeggingen geregis-
treerd. Normaal zijn dat er pakweg

Franse delegatie overnacht in 'Prinses Juliana'Valkenburg beschermt
president Mitterrand

" Hulpofficier John Habets bij een gedeelte van de gestolen goederen. De jeugdigekrakers ont-
vreemdden veel autoradio's, maar ook andere 'bruikbare' spullen. Foto: christa halbesma

* vfyj °orbije weken heeft een dele-
qj* van de AID uit Kerkrade de

'eke partijen in Den Haag be-verd. „We zijn bij iedere fractie
jt-^st. D66 en Groen Links zijn
n|e sproken tegen, maar ook bij de<w;re fracties hebben we geen

standers van de verhuizing
(Jetroffen", aldus Willem Brou-

zeven- tot achtduizend. Eerlijk ge-
zegd valt dat aantal me nog mee al_
je de contributieverhoging van dil
jaar laat meewegen. Overigens wil
ik er wel op wijzen dat ons lidmaat-
schapstarief nog steeds het laagste
is van alle grote politieke partijen in
ons land. En mocht iemand dat be-
drag toch te hoog vinden, dan vall
er altijd nog over een specialerege-
ling te praten."

Overigens wordt niet alleen het
CDA in deze provincie geconfron-
teerd met belangrijk ledenverlies.
Eerder deze week werd bekend dat
ruim vierhonderd PvdA-leden in
Limburg hun lidmaatschap van de
partij hebben opgezegd, meren-
deels tengevolge van de hoog opge-
lopen wao-discussie.

Sint sluit
rechtbank

ROERMOND - Om klokslag
half vier gistermiddag kwam er
een abrupt einde aan de strafzit-
ting van de rechtbank in Roer-
mond. Ambtenaren en parket-
wachters gingen naar huis om de
laatste voorbereidingen te tref-
fen voor pakjesavond. Terecht
stond op dat moment Marcel van
R. (28) uit Venlo, die ervan wordt
verdacht koerier te zijn geweest
voor een internationaal opere-
rende cocaïnebende.
De zaak werd zonder pardon af-
gebroken en R. werd terugge-
bracht naar zijn cel. Aanstaande
woensdag mag hij opnieuw zijn
opwachting maken om de eis
van officier van justitie mr Van
der Bijl te horen. Over twee we-
ken moeten enkele kopstukken
van de bende, die vooral veel
geld verdiende aan de smokkel
van cocaïne naar Scandinavië,
zich voor de Roermondse recht-
bank verantwoorden.
Voor dat proces zijn vier dagen
uitgetrokken.

Van onze verslaggeefster

Onderzoek nieuw uitvoerings-orgaan landbouwregelingen

Privatisering kan tot
verdwijnen VIB leiden

dinsdag vergadert de
jL commissie - waarin de
fl °nden zijn vertegenwoordigt -
o°r.u Haag. Het advies dat daaruiti6j komt, gaat samen met het ad-
&H van de dienstcommissie - 'te-
W^huizing' - naar de stuur-
ieg ,* die haar aanvankelijke ad-
.| s.v°or verhuizing' mogelijk bij

CeUen.

gelegen, zal vanaf zaterdag 12.00
uur niet meer bereikbaar zijn.

ie^tiecomité in Kerkrade ergert
»inj ndeenorme traagheid op het
-ïx _ erie van Landbouw. „Ze moe-
h op het ministerie.
'^ht n nu al rie maanden te

Pcjw yl. Daar balen we van", ver-
|o_f -Willem Brouwer. Hij hoopt
frijn kerstmis nog duidelijkheid te
_rfk. tl over de toekomst van het

*raadse AID-kantoor.

Tieners richten voor kwart miljoen gulden schade aan

Rijkspolitie houdt
27 jongeren aan

stond voor het merendeel uit ge-
luidsapparatuur. Ook werden 17
auto's gestolen. Woordvoerder
Willem Adema van deVoerendaalse
politie raamt de totale schade op
ruim 250.000 gulden.

dezaak gewerkt. De agenten namen
308 verklaringen op, waaronder 120
bekentenissen. Volgens Adema ge-
droegen de jeugdige krakers zich
als amateurs. „We hebben niet te
maken met een georganiseerde ben-,
de, maar met individuen die elkaar!
kennen uit het dorpsleven." De ou-
ders van de minderjarige kinderen
moeten rekening houden met scha-
declaims van gedupeerden.
De meeste inbraken vonden in de
nazomer plaats in Heerlen, Simpel-
veld, Aken, Vaals en Gulpen. De
politie kwam de jeugdigen op het
spoor na een anonieme tip in sep-
tember van dit jaar. De zaak kwam
in een stroomversnelling nadat jon-
geren in Aken op heterdaad werden
betrapt bij een autoinbraak.

Twee agenten van het Voerendaalse
korps en een politieman uit Simpel-
veld hebben ruim een maand aan

VOERENDAAL - De rijkspolitie
groep Voerendaal/Simpelveld heeft
27 jongeren uit beide dorpen aange-
houden. De tieners in de leeftijd
van 13 tot 22 jaar, worden verdacht
van een groot aantal inbraken in en
van personenauto's. De buit be-

VALKENBURG - Burgemeester
Jo Smeets van Valkenburg heeft
gisteren een noodverordening afge-
kondigd waarin aan de politie extra
bevoegdheden worden toegekend
in de directe omgeving van hotel
Prinses Juliana. Daar verblijft tij-
dens de Eurotop de Franse delega-
tie onder leiding van president Mit-
terrand .
De extra bevoegdheden hebben
voornamelijk betrekking op het toe-
laten en fouilleren van personen en
op het wegsiepen van voertuigen.
De vergadering van de Europese
Raad vindt maandag 9 en dinsdag
10 december plaats in Maastricht.

Chateau Neercanne is maandag on
bereikbaar van 7.00 tot 16.00 uur.

De volgende straten in de omgeving
van het MECC zijn vanaf zondag
00.00 uur afgesloten: J.W.Beyen-
laan/Forum, de J.W.Beyenlaan-bui-
tenomtrek P.H.Spaakplein, buiten-
zijde Geatana Martinolaan tot aan
de aansluiting Walther Halstein-
plein.
Uiteraard is ook Hotel Barbizon,
grenzend aan het MECC, beveiligd
en vanaf zaterdag 12.00 uur onbe-
reikbaar.
Ook de omgeving van het stadhuis
op de Markt valt onder de maatre-
gelen en wel vanaf maandag 14.00
uur tot dinsdag 3.00 uur. Dat betref-
het gehele Marktplein inclusief de
rijbaan gelegen aan de kant van de
brug.

Voor alle lokaties geldt dat binnen
de afzettingen achtergebleven voer-
tuigen zullen worden afgesleept.

aan de Produktschappen zelf. In
de Produktschappen lopen een
aantal voormalige Kamerleden
rond die nog steeds goede lijn-
tjes hebben naar politiek Den
Haag.

Tekenend is in dit opzicht dat in
de stuurgroep die het onderzoek
gaat begeleiden, wel ambtenaren
van het departement, de secreta-
ris van het Landbouwschap en
de voorzitters van drie Produkt-
schappen zitting hebben, maar
geen vertegenwoordigers van
het VIB.

Limburgse gedeputeerde Con-
stant de Waal dat het VIB in
Hoensbroek mag blijven. De
Dienstcommissie van het VIB is
van plan het ministerie aan dezebelofte te houden, maar is niet
gerust over de gang van zaken.
De landbouwwoordvoerder van
de PvdA in de Tweede Kamer,
Servaes Huys, staat in ieder ge-
val op het standpunt dat het VIB
in Limburg moet blijven.

Naast het VIB zijn dat de Pro-
duktschappen (voor zover belast
met de uitvoering van een aantal
EG-regelingen op het gebied van
de marktordening) en het Bu-
reau Heffingen in Assen, belast
met regelingen op het gebied
van de mestwetgeving. Daar-
naast worden ook de provinciale
directies Landbouw, Natuurbe-
heer en Openluchtrecreatie
(LNO) bij de nieuwe organisatie
betrokken. Volgens de voorzitter
van de Dienstcommissie van het
VIB, Jacob Oost, gaat het daarbij
in Limburg om ongeveer 25
man.

Oost vreest vooral de politieke
invloed van de Produktschap-
pen, veelal in en rond Den Haag
gevestigd. Zij zullen zich er
waarschijnlijk sterk voor maken
dat een te verzelfstandigen land-
bouworganisatie in deRandstad
terechtkomt en op de een of an-
dere manier wordt gekoppeld

onze Haagse redacteur

HAAG - Het Voedselvoor-
(Vjg^Ss ln- en Verkoopbureau
W ' in Hoensbroek wordt
&ot Scnijnlijk onderdeelvan een
s&ti^"f. verzelfstandigde organi-
het die allerlei regelingen voor

t Ministerie van Landbouw,
Uitv Urbeheer en Visserij gaat
h^ i.eren- Binnenkort start in
cy van de Grote Efficiën-
tie! rgani satic bij de rijksover-
öe~ een onderzoek hiernaar.
SiCo ontwikkeling houdt het ri-
UitLn dat het VIB uiteindelijk
ue hj^kurg (honderd mensen in
U'te rrendienst' veertië in de

o t> tendienst) zal verdwijnen oms*tie Saan in een andere organi-.

Begin volgend jaar zal een orga-
nisatie-adviesbureau in opdracht
van het ministerie van Land-
bouw beginnen met een onder-
zoek haar een organisatievorm
waarbinnen de uitvoering van al-
lerlei landbouwregelingen zo
doelmatig en effectief mogelijk
plaatsvindt. Daartoe moet dan
een verzelfstandigde uitvoe-
ringsorganisatie ontstaan, waar-
bij een aantal diensten dat nu
nog onder het landbouwministe-
rie valt, betrokken is.

fc*ton-d°r in strÜd zÜn met een
Cretar

e lnëe toezegging van se-
's"generaal Joustra van het
terie van Landbouw aan de

Het pleingedeelte van het O.L.
Vrouweplein, waar Hotel Derion is

Andere verkeersmaatregelen gel-
den ook voor Maastricht, waar een
aantal straten en wegen wordt afge-
sloten. Daar mag men zich niet be-
vinden, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming van de politie.
Dat geldt op de eerste plaats voor
de omgeving van het gouverne-
ment. Vanaf zondag 14.00 uur tot
aan het einde van de Eurotop zijn
de Limburglaan, de Randwycksin-
gel ongeveer 25 meter in oostelijke
richting, de op- en afrit van de Ken-
nedybrug en de Maaspuntweg voor
niemand toegankelijk.
Vanaf morgen, zaterdag, 15.00 uur
wordt ook de omgeving van Hotel
Maastricht afgesloten. Het betreft
gedeeltenvan de Stenenwal, de Ka-
leminkstraat, de Rechtstraat, de
Wycker Grachtstraat en de Hoog-
brugstraat.

Bewoners van panden in de directe
omgeving van het hotel zullen door
de politie worden geïnformeerd
over de diverse veiligheidsmaatre-
gelen. Bovendien krijgen zij een
badge uitgereikt, waardoor duide-
lijk is dat zij vlakbij het hotel wo-
nen.

In Valkenburg worden verder vanaf
zondagmorgen diverse extra ver-
keersmaatregelen genomen. Zo zal
het doorgaande verkeer op de weg
Broekhem worden omgeleid via de
Beatrixsingel en de Cremersstraat.
De Prinses Margrietlaan en de Sit-
tarderweg worden afgesloten voor
alle verkeer, terwijl voor de Wehry-
weg een stopverbod voor beide zij-
den van de weg zal worden inge-
steld.

De dienstcommissie van het VIB
geeft de voorkeur aan een orga-
nisatievorm waarbij een soort
koepelorganisatie met twee
'werkmaatschappijen' wordt ge-
schapen. Een van die werkmaat-
schappijen zou het Bureau Hef-
fingen kunnen zijn met als taak
de uitvoering van nationale rege-
lingen. Het VIB zou de tweede
poot moeten vormen, belast met
de uitvoering van alle EG-rege-
lingen. Oost wijst erop dat de
VIB dit al sinds jaar en dag tot
volle tevredenheid van het mi-
nisterie en 'Brussel' doet. Het
VIB werkt daarbij al zeer effec-
tief en bereikt met veel minder
personeel een veel hogere omzet
dan bijvoorbeeld de produkt-
schappen.
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Van onze verslaggever

ROERMOND - Machinehande-
laar Frans S. (62) uit Grubben-
vorst leefde jarenlang boven zijn
stand en hield er geldverslinden-de vriendinnen op na. Financieel
raakte hij daardoor zo diep in de
Problemen dat hij de fiscus be-
gon op te lichten. Toen de Fiodbij hem aanbelde, had S. al voor
oijna een kwart miljoen aan in-komsten- en omzetbelasting ont-
doken. Voor de Roermondse
rechtbank eiste officier van justi-
tie mr Van den Hark gisteren
tegen de inmiddels failliet ver-klaarde ondernemer wegens
fraude en valsheid in geschrifte
een boete van 240.000 gulden en
legen maanden cel, waarvan

Limburgs dogblad Limburgs
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Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons lid

Lenie Gielis
Haar vriendschap en inzet zullen altijd in onze ge-
dachten blijven.

Damescomité Eikenhof

De plechtige eerste jaardienst voor onze va-
der en opa

Albert Vanthoor
zal plaatshebben op zondag 8 december as.
om 11.00 in de St.-Barbarakerk te Treebeek.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

t Annie Hassink, oud 78 jaar, weduwe van Mé
Wmants. Maastricht. Corr.adres: Morgenruwe

46, 6218 AW Maastricht. De eucharistieviering zal
worden gehouden op zaterdag 7 december om
14.00 uur in de parochiekerk van St.-Jan de Doper
te Maastricht-Limmel. Schriftelijk condoleren in
de kerk vanaf 13.30 uur.

t Marie Semmeling, oud 86 jaar, weduwe van
Mathieu Packbiers. Maastricht, St.-Pieterstraat

23. Corr.adres: Via Regia 194.M, 6217 RA Maas-
tricht. De uitvaartdienst en de begrafenis hebben
plaatsgevonden.

t Elisabeth Euwes, oud 72 jaar, weduwe van An-
dreas Stijns. Maastricht. Verpleegkliniek Kleva-

rie. Corr.adres: Oosterweertlaan 73d, 6229 XN
Maastricht. De eucharistieviering is heden, vrijdag
6 december, om 11.30 uur in de parochiekerk van
St.-Martinus te Maastricht-Wyck. Er is geen condo-
leren.

tNellie Molders, oud 78 jaar, weduwe van Harrie
Vrijens. Maastricht. Corr.adres: Secr. van Berg-

hestraat 7, 6227 VX Maastricht-Heer. De eucharis-
tieviering zal worden gehouden op zaterdag 7
december om 10.30 in de kerk van St.-Jan de Do-
per te Maastricht-Limmel. Er is geen condoleren.

tPie Duchateau, oud 82 jaar, echtgenootvan wij-
len Sophie Devreede, 6214 SJ Maastricht, Gil-

denweg 22. De uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 7 december om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Theresia te Maastricht. Er is geen
condoleren.

/# ALARM 23É^i06-11£
ALSELKESECONDETELT

Maak er verstandig gebruik van.

Verzoek om
levensteken
Beekenaar

BEEK - De rijkspolitie en een fa-
milie uit Beek zoeken nog steeds
naar de 44-jarige L. Comans uit die
gemeente. Hij is sinds 3 november
spoorloos verdwenen. De politie
gaat er vooralsnog niet vanuit dat

de man iets ernstigs is overkomen.
Wachtmeester Schiphorst van de
rijkspolitie in Beek concludeert uit
vage aanwijzingen eerder dat de
man zich in deze regio ophoudt,
maar om persoonlijke redenen geen
contact met familie en bekenden
wil hebben. Volgens Schiphorst
respecteren Comans' naaste relaties
zijn drang een tijdje alleen te zijn.
„Maar een enkel teken van leven
van zijn kant zou ons, maar vooral
zijn gezinsleden al heel wat waard
zijn."

Delors verbindt
politiek lot

aan 'Maastricht'
BRUSSEL/BONN - Jacques De-
lors, de voorzitter van de Europese
Commissie, heeft gisteren gedreigd
dat hij aftreedt als volgende week

Belg met
heroïne

aangehouden
MAASMECHELEN - De douane
van luchthaven Zaventem heeft een
man van Turkse afkomst, woonach-
tig in Maasmechelen, met vijf kilo
heroïneaangehouden. Dé drugs wa-
ren verstopt in de dubbele bodem
van zijn koffer. De man werd opge-
wacht door zijn broer, eveneens uit
Maasmechelen. Het tweetal werd
ingerekend en langdurig onder-
vraagd. Intussen konden in Maas-
mechelen nog eens twee Turken,
die afnemer waren van de portie he-
roïne, ingerekend worden. Uitein-
delijk werden zowel de koerier als
de voornaamste afnemer aangehou-
den. De drugs hebben een straat-
waarde van ongeveer 1,25 miljoen
gulden.

op de EG-top in Maastricht tegen
elke prijs een akkoord wordt aange-
nomen over de politieke en mone-
taire eenwording., Delors maakte in Brussel duidelijk
dat hij niet zal tolereren dat de ak-
koorden voor de politieke en mone-
taire unie worden afgezwakt. Met
zijn uitlatingen schroefde Delors de
spanning voor de cruciale top van 9
en 10 december nog verder op. EG-
voorzitter Nederland heeft in de
laatste ontwerptekst voor een nieu-
we Europese constitutie controver-
siële punten laten staan, zoals de
verwijzing naar een toekomstig 'fe-
deraal' Europa. Groot-Brittannië is
daar buitengewoon ongelukkig
mee. Londen heeft van de elf ande-
re EG-leden al een formule losge-
kregen die de mogelijkheid biedt
om later in de jaren negentig te be-
slissen over toetreding tot de mone-
taire unie.

Er is nog een tiental punten waarop
enkele dagen voor de top nog geen
overeenstemming is bereikt. Het
belangrijkste meningsverschil blijft
de buitenlandse- en defensiepoli-
tiek, de spil waar de verdere een-
wording juist om draait, aldus De-
lors.

Bij opstellen PvdA-rapport

Forse kritiek op
rol Van Kemenad

DEN HAAG - De PvdA-commissie
die het rapport over de gewenste
veranderingen in de partij-organisa-
tie heeft geschreven, heeft volgens
het commissielid Tromp overhaast
en in een zeer slechte sfeer haar
werk gedaan. Verantwoordelijk
hiervoor is commissievoorzitter,
oud-minister Van Kemenade, die
het verwijt van Tromp krijgt een
'blauwdruksocialist' te zijn, die bo-
vendien incompetent, gemakzuch-
tig en onbeschoft is.

De Leidse hoogleraar Tromp houdt
in een evaluatie-rapport, waarop
dagblad Het Parool de hand heeft
weten te leggen, een tirade tegen de
voorzitter van de commissie die het
reorganisatierapport 'Een partij om
te kiezen' schreef. Tromp, een
PvdA-ideoloog die nooit een blad

Pakje shag
extra duur

DEN HAAG - Een pakje shag
wordt volgend jaar niet 1,15 maar
1,50 gulden duurder. Een daartoe
strekkend wijzigingsvoorstel van
CDA en PvdA op een door het kabi-
net ingediend wetsvoorstel is giste-
ren in de Tweede Kamer aangeno-
men. Het verzet van de VVD-fractie
tegen dit amendement heeft geen
resultaat gehad.

Het Limburgse Kamerlid Jos van
Rey had tijdens de behandeling van
het wetsvoorstel dinsdag gewezen
op de negatieve gevolgen van het
amendement voor de middenstand
in de Limburgse grensstreek. Hij
vreest dat daardoor Limburgers
steeds meer inkopen zullen gaan
doen in België en Duitsland, waar
de benzine al een stuk goedkoper is.

voor zijn mond neemt, hekelt
feit dat Van Kemenade per se
de zomer klaar wilde zijn me'
rapport, terwijl de overige corn
sieleden (behalve burgeme
Peper van Rotterdam) het rap
nog niet voldragen vonden. Var
menade dreigde echter op te s
pen of zelf een advies aan de p
op te stellen.
Bovendien meldt Tromp dat d
breng van Van Kemenade ben
peil was. Van bestaande gewoo
en reglementen in de partij b
hij niet op de hoogte te zijn en]
aanbevelingen waren voli
Tromp 'idiotieën'. Als oplos
herschreven Tromp en een 3
commissielid zijn teksten, die
volgens door Van Kemenade j
in de oude staat werden ten)
bracht.

Tromp vond zijn optreden 'van
grofheid die zelfs in de PvdA o
bruikelijk is. Volgens Tromp
bruikte de voorzitter allerlei
derachtige spelletjes' en proced
om de kritiek naast zich neer te
gen. „De opstelling van de vo<-
ter heeft het werk aan de coin
sie-Van Kemenade voor de m*1
andere leden tot de meest ona»
name activiteit gemaakt waart
in de PvdA ooit hebben deelj.
men."
Van Kemenade zegt in een re^
het evaluatie-rapport van Tij
niet te kennen. De weergave va
gang van zaken zoals die naar
ten is gekomen ontkent Van K<
nade echter. Wel geeft hij toe di
druk heeft uitgeoefend het rap
voor de zomer te presenteren,''
afgesproken was. Het feit dat
concept-stukken herschreven'den beaamt Van Kemenade, '1
in de loop van de tijd zijn er
stukken geschreven en weer
schreven. Verder wil Van kert1'
de niet op de kritiek ingaan.

Vanaf 1 januari 1992 worden zeer waar- m\WÊ " U financiering met uitgestelde betaling en extra

schijnlijk de subsidies op auto's met schone
ma\W\ p- L J^^% P^L ILI t+ma\\m\\ la9e rente (LI' 9%*)1'9%*) hoeft u Pas vanaf aPril

benzinemotoren behoorlijk verlaagd. _ _ - — » — — 1992 te betalen. Bovendien geefl

Hierdoor zullen de prijzen straks wLf %^ÊêêÊê m% mam\\\\w%kaW ■■■WV JÊê AW"* de Ford Dealer een bijzonder hog^
___-__---------------______-----■

zon f 800,- tot f 1.700,- hoger ■ — 1 jm%*mmmv ,+amM^LmaW .^fe^^B aaaW.aaaaaa. .aaaaaa.kaW^.arnaaaM ___________ ___________ J inruilpremie voor uw huidige|juGicistinctvoorciGGi
uitvallen. U kunt het zekere J F _■_____________■ __■_■_■ _■_■ ■■ _■■ Üb ■■_■ ■ auto' Dlt 10° ToPdagen-vo°r'

voor het onzekere nemen. Als u voor 31 IWE^% 'M M m\a**M\\a*aaW M deel geldt t/m 31 december a.s. Voorwaard^VCIIIIZ/M.
december 1991 een nieuwe Escort, Onon of m*********a^********************************mmmaaaaaaaaaam is dat de Ford van uw keuze bij de For"

Sierra koopt, levert de Ford Dealer deze in PPPP^I JHB|PiP( H H Dealer in voorraad moet staan. Reden te

1992 met het kenteken van 1992. Terwijl J£ R ?f£_*l 9KT: t\\ meer om daar snel even lan9s te 9aalJ'
_________________________[ ___________-_--kk___K -_■- -ii-B. -^IL- - 1 è—msS % : ____-______«_! /Éaaa\\^y*Aaaa\ _____PH____l\

u toch geniet van het belastingvoordeel M| PHKjJÉi pN| PWP^^WP^
van i99i. En met de unieke Ford credn \^BËÈËÊÊÈÉIÊÈÈËÈÈiËÊÊÈIIiËËÈÉËiËÈÊÊÉ^m\ Ford weetwatubeweegi

f __^T____BN^' ********a~--^********Ka\ZóammaW' -*Jj!a^| __w_<__________ dfl _____«__r __■__■ _________Vy &-" Z&Z- ;^%%W^_^__^__B ___________k_________3____PlG_________l ____■_______! amfaamaaammaaamamr\ai^aaa\ BK-ü-fl

______l^^^^ __^_^^^^^^^^^^H 3___ftfr. ~~^diïm \\\\\\m\\\\\mmwiaS ______r '^Bj p*??' _lH_ra_-9T'972_23___r ' w"? 1___^r 'WH Br tJK_ Hra_^9T wmUp^

*Effect_eve rente op jaarbasis. Op basis van huurkoopovereenkomst via Ford Credit. Minimale aanbetaling 50% van dekoopsom, vanaf f 14.000,-.

i ui _iiiiii ii i ■ 1 ■ """" ■ iim-^-^-^--| ni-_p»i--i

LAUTENSLAGER b.v. KONINGS B.V. Automobielbedrijf A iit___sh!t_bb Automobielbedrijf
Breukerweg 201 fe) JOS BOGMAN B.V. Aü"2ÏJ. JOS BOGMAN BV" ,£_&£&_

H6GriGn B<?3trixh3v©n
Tel. 045-23_030 .»,.*«*««_._. "**B^r"' "*S??S£?"1" KeTkRADE MAASTR.CHT

SITTARD Deer" bITTARD Korvetweg 20-22
Telefoon 046-516046 Telefoon 046-375353 Telefoon 046-515200 Telefoon 045-423030 Telefoon 043-632555 _X
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De fatale combinatie alcohol en verkeer heeft ook
dit jaarin Limburg weer honderden slachtoffers
geëist. Vooral tijdens de feestdagen vinden veel

mensen het moeilijk hun borrel te laten staan als
ze nog moeten rijden. Een gevaarlijke periode dus.
Om het vernietigende effect van alcohol in hetver-
keer opnieuw onder de aandacht te brengen, start-
te het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Lim-
burg (ROVL) afgelopen woensdag met de provin-

ciale campagne 'Rij Alcoholvrij' die door alle
Limburgse gemeenten ondersteund wordt. „In

Limburg vinden veel mensen dat het pas echt ge-
zellig wordt als eralcohol geschonken wordt," zegt

de voorlichtervan Veilig Verkeer Nederland
(WN). Een groeiendaantal verkeersslachtoffers is
het treurige gevolg. Limburg is koploper. In onze

provincie vallen relatief meer slachtoffers van alco-
hol in het verkeer dan in de andere provincies. Het
dieptepunt ligt elk jaar weer tijdens de feestdagen.

Limburgs
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Revalidatie-arts over ongelukken in verkeer door alcohol:

'Dag Lucaskliniek beter
dan Postbus 51-spot'

DOOR CINDY JASPERS EN
GRAZIELLA RUNCHINA

zorgelijke zaak." Behalve al het
lichamelijke en emotionele leed
veroorzaakt de factor alcohol in
Limburg per jaareen schadepost
van 250 mihoen gulden.

" De gevolgen van drankmisbruik in het verkeer zijn vaak desastreus. Archieffoto: DRIES LINSSEN

Het ROVL meldde dat het alco-
holgebruik in het verkeer in het
zuiden van Nederland veel min-
der sterk gedaald is dan in de
rest van Nederland. „De Bour-
gondische levensstijl van veel
Limburgers zou hier wel eens de
oorzaak van kunnen zijn," stelt
J. Heuschen, secretaris van de
ROVL. „Het blijven natuurlyk
vermoedens, maar Limburgers
houden welvan een feestje. Daar
is natuurlyk niets op tegen, als
ze maar niet beschonken achter
het stuur gaan zitten. Maar ver-
andering van het verkeersgedrag
na het gebruikvan alcohol is een
verandering van een hoogstaan-
de cultuur. En dat ligt nogal ge-
voelig in Limburg."

validatie-arts aan de Lucasstich-"
ting verbonden is. „De meesten
worden zelfs heel huiverig voor
alcohol. Het is een harde leer-
school", zucht ze.

„De anti-alcoholcampagne kan

niet vaak genoeg onder de aan-
dacht gebracht worden", zegt
mevrouw Hoenderdaal. „Zodat
het gaat leven." Informatie ver-
strekken zonder levend voor-
beeld heeft volgens haar weinig
of geen effect. „ledereen die met
alcohol en verkeer te maken
krijgt, zou bij wijze van opvoe-
ding eens een dagje hier moeten
komen kyken. Dat werkt vol-
gens mij het meest preventief.
Daar kan geen Postbus 51-spotje
tegenop."

In Limburg is het aantal ernstige
verkeersongevallen ronduit
verontrustend. In vijftien pro-
cent van de verkeersongevallen
met dodelijke afloop is alcohol-
misbruik de oorzaak.

Bourgondisch
'"Jaarlijks zijn er by de Limburg-
£ rechtbanken ruim 2700 straf-~*ken in behandeling waarin het
misdrijf 'ryden onder invloed'
jkconstateerd wordt, " zegt J.

verkeersschout in het
Maastricht. „Een

J HEERLEN - Voor het eerst sinds
J Jaren doen alle Limburgse ge-
jjReenten mee aan de anti-alco-
holcampagne. Omdat ze de ernstf van de zaak inzien, binden ze dejstrÜd aan tegen alcohol in het,verkeer. De provinciale campag-tfte 'Rij Alcholvry' is een uitvloei-
**l van de landelijke campagne,*gen alcohol in het verkeer. Ge-beenten, politie, WN-afdelin-
|en, consultatiebureaus voorplcohol en andere Drugs, scho-

,i *n en gezondheidsdiensten
jerd gevraagd om door middel»an een gezamenüjke inspan-

l"Ung activiteiten in de Limburg-
** gemeenten te organiseren. De
Politie zal gedurende de campag-
neperiode extra alcoholcontroles| J^tvoeren en vrywilligers van de
"'delingen Veilig Verkeer Neder-
*nd zullen het publiek tydense feestdagen confronteren metac verkeersveiligheidsbood-

| schap.

eens goed met hun neus op de
feiten drukken. Vanaf 1 februari
1992 is de politie namelijk ver-
plicht het rijbewijs van een be-
stuurder die meer dan 1,3 pro-
mille alcohol in het bloed heeft,
"af te nemen. „Het toont welis-
waar niet aan dat mensen hun
verstand eindelijk eens gaan ge-
bruiken - ze willen alleen aan
hun straf ontkomen - maar het
aantal slachtoffers daalt hopelijk
wel," zegt de woordvoerder in
Maastricht.

De woordvoerders van de poli-
tiekorpsen in Heerlen en Maas-
tricht hopen echter dat de stren-
gere regels omtrent alcoholmis-
bruik die binnenkort ingevoerd
worden, verkeersdeelnemers

Tijdens de eerste zeven maanden
van 1991 nam het totaal aantal
verkeersongevallen in Limburg
af. Het aantal verkeersslachtof-
fers als gevolg van drankmis-
bruik daarentegen nam weer
verontrustend toe.

Op de afdeling hersenletsel in de
Lucasstichting voor revalidatie
in Hoensbroek verblijven mo-
menteel vijfmensen die slachtof-
fer werden van een verkeerson-
geval. Allen zaten als passagier
in een auto waarin de bestuurder
en zyzelf gedronken hadden.
Hun gemiddelde leeftijd is 29
jaar. „Als ze gerevalideerd zijn is
hun mening over het gebruik
van alcohol in het verkeer meest-
al rigoureus veranderd", zegt
mevrouw Hoenderdaal die alsre-

Terwijl vandaag nog de verjaar-
dag van Sinterklaas wordt ge-
vierd, is iedereen zich al weer
druk aan het voorbereiden op de
kerst. Het komend weekeinde
gaat in deze regio dan ook de ge-
bruikelijke reeks kerstmarkten
van start.

ging St. Callistus Terwinselen
hebben ook dit jaar een kerst-
markt georganiseerd. De markt
is zondag van 11 tot 18 uur in het
Gemeenschapshuis aan de
Schaesbergerstraat. Vanaf 13 uur
concerteren de plaatselijke mu-
ziekverenigingen.

streeksgewijs

International houdt in
Menwerking met het Missio-

i lr Centrum op 10 december de
fakkeloptocht. Hier-

Veee. wu Amnesty de aandacht
tuigen op schendingen vaner.senrechten in de wereld. Dej^ochtstart om 16.30 uur op het

voor het gemeen-
te °vis. Van daaruit loopt men
t*r het station. Er zyn fakkels

voor twee gulden en na
w°P is er de gelegenheid brie-
gJJ te schryven naar politieke
<ja ar»gen en regeringen. Er zijn
H n ook broodjes en soep te nut-
-Ber». Inlichtingen:©7ll9Bo.

Fakkeloptocht
Mensenrechten Kerstevenementen

op een rij gezet

In Psychiatrisch Centrum Wel-
terhof in Heerlen is de jaarlijkse
kerstmarkt op woensdag 11 de-
cember van'l2 tot 20 uur. Om 17
uur brengen de 'Steunzolen'
smartlappen ten gehore.

De spits wordt afgebeten door
het kerkelijk zangkoor St. Jozef
Mariarade. Zaterdag 7 en zondag
8 december houdt het koor van
11 tot 17 uur een kerstmarkt in
het gemeenschapshuis aan de
Weyenberg 11 te Hoensbroek.

l_e
He afdeling Brunssum van Am-

ty International stelt op de-
gen?e. dag iedereen in de gele-

d om brieven te schrijven
öa.r gevangenen en regeringen.
%1 ■ n van 14 tot 20 uur in de
inbotheek aan het Lindeplein

örunssum.
Jn Schaesberg wordt zaterdag 7
december van 14 tot 19 uur en
zondag van 9.45 tot 16 uur een
markt gehouden ten bate van de
kerk in de Dagkapel. De organi-
satie is in handen van de St.
Michaelparochie Eikske.

De zieken en bejaarden van de
Maria Gorettiparochie in Kerkra-
de kunnen voor hun kerstmid-
dag terecht in Zaal Lochtman,
Nullanderstraat 71. De middag
begint om 15 uur met een H. Mis.
Omdat 'zieken en gezonden bij
elkaar horen' zijn de laatsten
vanaf 16.30 uur ook welkom.

# Open balies en personeel in uniform in het 'postkantoor 90' in Heerlen.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Geslaagd
Va„ °-e. Landbouwuniversiteit te
l^^ingen slaagde Jos Hout-

uit Kerkrade-West alsD°uwkundig ingenieur.

Scouting Wélten houdt zondag
van 11.30 tot 17 uur de tiende
kerstmarkt in het gemeen-
schapshuis tegenover de kerk.

Het Verzorgingstehuis 't Brook
in Voerendaal houdt op donder-
dag 12 december een kerstmarkt
vanaf 14.30 uur. Met vers gebak-
ken wafels en een demonstratie
van het maken van kaarten van
pergamano. Adres: Wachten-
donkstraat 75.

regio kort
Heerlens postkantoor
modern en veelzijdig

Opvallend: op maandag gaat het
postkantoor voortaan pas om
11.30 uur open. De zaterdago-
penstelling, van 9.00 tot 16.00
uur, blijft gehandhaafd.

prikbord
Zonnebloem

De nationate vereniging De
Zonnebloem zoekt verpleeg-
kundigen die in 1992 een week
als vrijwilliger willen werken.
Volgend jaar houdt de Zonne-
bloem voor langdurig zieken
en gehandicapten verschillen-
de vakantieweken in Neder-
land en bootreizen naar Duits-
land. Meer dan 5000 vrijwilli-
gers moeten tijdens deze
vakantieweken voor de medi-
sche begeleiding zorgen. Be-
halve verpleegkundigen kun-
nen ook fysiotherapeuten en
diëtistenzich als vrijwilliger bij
de Zonnebloem aanmelden.
Wie belangstelling heeft kan
contact opnemen met de Zon-
nebloem, Postbus 2100 in Bre-
da.

Illegaal
In het Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum in Overloon is
tot en met 2 februari de ten-
toonstelling Verboden Berich-
ten te zien over de communica-
tiemiddelen waar de illegaliteit
in de Tweede Wereldoorlog ge-
bruik van maakte. Onder ande-
re geheime zenders, authen-
tieke telex-apparatuur, een
stoorzender en een illegale
drukpers maken de expositie
volgens de organisatoren 'zeer
spannend. De tentoonstelling
kwam tot stand in samenwer-
king met het PTT-museum in
Den Haag en het Zuidhollands
Verzetmuseum in Gouda.

Ruilbeurs
Postzegelvereniging Fi-do
houdt zaterdag 7 december
haar laatste ruilbeurs voor
postzegels en munten van dit
jaar. De beurs wordt gehouden
in wijkgebouw De Vlonder in
Roermond-Hoogvonderen en
begint om 13.00 uur.

Eurosport
De gemeente Maastricht houdt
zaterdag 7 december een eure-
gionaal sporttoernooi voor jon-
geren van het voortgezet on-
derwijs uit de steden Heerlen,
Hasselt, Aken, Luik en Maas-
tricht. Het toernooi vindt plaats
in het kader van de Europese
manifestatie. Er zijn volleybal-
wedstrijden (sporthal De
Heeg), basketbalwëdstrijden
(De Geusselt) en zaalvoetbal
(sporthal Belfort). Alle wed-
strijden worden tussen 17.00 en
20.00 uur gespeeld. De toegang
is gratis.

Keizerrit
Autoclub Roermondia heeft
voor aanstaande zondag een
oriëntatietocht, de zogenaamde
Keizerrit, op het programma
staan. De rit wordt verreden in
de A-, B- en tourklasse. Aan de
rit is een speciale tijdbeker ver-
bonden. Inschrijven is mogeijk
van 13.00 tot 14.00 uur in het
startlokaal aan de Dorpsstraat
98 in Asenray-Roermond. De
eerste deelnemer start om 13.31
uur. Inlichtingen: L. Meisters
04750-33811 of H. van de Horst
04950-38478.

Vesperdienst
In de Munsterkerk in Roer-
mond heeft zondag 8 december
een vesperdienst plaats. De
dienst wordt in overleg met de
bisschop van Roermond, mgr
dr J.M. Gijsen, geleid door vi-
caris-generaal mgr R. Maessen.
Met deze vesperdienst wordt
uitvoering gegeven aan de we-
reldwijde oproep van paus
Johannes Paulus II onf aan de
vooravond van de synode alom
ter wereld in het algemeen en
Europa in het bijzonder.

EMU
Studium Generale Maastricht
houdt op maandag 9 december
een avond over de Europese
Economische Unie (EMU). De
bijeenkomst is in samenwer-
king met de studieverenigin-
gen SIB en Sigma georgani-
seerd. Rudolf de Korte, voor-
malig minster van Economi-
sche Zaken en nu Tweede-
Kamerlid voor de VVD, zal een
beschouwing geven over de
voor- en nadelen van de EMU
voor de diverse lidstaten.

Debat
Onder leiding van de Maas-
trichtse hoogleraar internatio-
naal recht, prof. mrFlinterman,
debatteren mr H. Nawijn, di-
recteur vreemdelingenzaken
ministerie justitie, en de Am-
sterdamse advocaat mr W. van
Bennekom, pionier op het ge-
bied van vreemdelingen- en
asielrecht, over het vreemdelin-
genbeleid in de Europese Ge-
meenschap. Het debat is dins-
dag 10 december in de college-
zaal Nieuwenhof aan de
Zwingelput in Maastricht. De
organisatie is in handen van
Studium Generale.

Cultureel café
In Maastricht is woensdag een
cultureel café over de toekomst
van de Europese cultuur.
Plaats van handeling is de Re-
doutezaalvan de Stadsschouw-
burg. De organisatie is in han-
den van Studium Generale en
Theaterwerkplaats Het Kruis

De verenigingen van Spekhol-
zerheide zyn zondag van 14.30
tot 19.30 uur te vinden in ge-
meenschaphuis Heidsjer Treff
aan de Patronaatstraat, waar een
Adventstreffen plaatsvindt. De
verenigingen verzorgen optre-
dens om de bezoekers in kersts-
temming te brengen. Ook kan
men er kennis maken met de ac-
tiviteiten van de diverse vereni-
gingen.

HEERLEN

" In Galerie 't Weverije in het
De Weverziekenhuis wordenvan
10 december tot 15 januari de
werken van de winnaars van de
vakantie-fotowedstrijd tentoon-
gesteld.

Het postkantoor werd vier jaar
geleden ook al eens verbouwd,
maar na de introductie van de
formule Postkantoor 90 heeft de
PTT er opnieuw ruim een mil-
joen gulden tegenaan gegooid.

In zaal lm Weissen Rössl aan de
Broekstraat in Schinveld hou-
den The Happy Singers zondag
van 11 tot 17 uur hun jaarlijkse
kerstmarkt. " In het bedrijfsrestaurant van

het De Weverziekenhuis vindt
van 11 december tot en met 8 ja-
nuari een expositie plaats van de
'Kunstkring De Wever.

„Dit kantoor is trendsetter voor
een hele rij andere, die daardoor
goedkoper worden," zeggen
Heerlens directeur Leo Kox en
kantoormanager Ger Spijkers
bijna verontschuldigend.

Burgemeester Piet van Zeil en
voorzitter Wim Dik van de raad
van bestuur van de koninklijke
PTT verrichten vanmiddag de
officiële opening.

Het uit 1938 daterende pand,
ontworpen door de Rijksbouw-
meester, heeft ook van buiten
een face-lift ondergaan, waarbij
een soort glazen erker de entree
vormt. De geldautomaten zijn
verplaatst en bevinden zich nu
'om de hoek' aan de Van der,
Maessenstraat.

De openingstijden worden aan-
gepast aan die van de winkels.

terecht. Hij wordt ontvangen
door personeel in bedrijfsoutfit,
ook al een verandering. Door de
nieuwe opzet stijgt het perso-
neelsbestand met vijf tot zeven-
tien.

HEERLEN - Heerlen heeft de
Limburgse primeur van het
postkantoor nieuwe styl. Het in-
terieur van het hoofdkantoor aan
de Honingmanstraat is ingrij-
pend veranderd. Er zyn nog
maar een paar loketten, voor het
overige wordt de klant bediend
via open balies in een overzichte-
lijkeruimte.

Het 'Postkantoor 90' bevat ver-
der een uitzendbureau, een reis-
bureau en een postwinkel, waar
onder meer enveloppes, wens-
kaarten en cadeautjes gekocht
kunnen worden.

Vanaf maandag kan de klant er

Basischool Bleijerheide houdt
zondag van 13 tot 17 uur een
kerstmarkt in het schoolgebouw
aan de Bleijerheiderstraat 125.
Van de opbrengst wordt iets ex-
tra's voor de schooljeugd ge-
daan.

Het Uniformenfonds en het Da-
mescomité van de muziekvereni-

" De kienavonden die op maan-
dag 9 en donderdag 12 december
om 19.45 uur gehouden worden
in het Casino aan hét Treebeek-
plein, staan in het teken van de
Zonnebloem afdeling Treebeek.

BRUNSSUM

FNV-vergadering
in Eygelshoven
Vftfgad afdeling Eygelshoven j
N2n ert maandag 9 december
S jjiuur in café Het Anker aan
VgaJp-Nolensplein. De leden-
Sf)Q~?ring heeft als thema het
Nid- 'Grensverleggend vak-
JS vfrk' dat °P hetFNV-con-
°l.t gend Jaar aan de orde

Draaginsigne
*« iff^^ster Mans van Kerkra-
_insiê gistermiddag het Draa-Vp Gewonden uit aan de
Ven ' " Bindels uit Eygels-

Limburgs dagblad

in het nieuws



06-lijnen

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!Bel: 045-719966.

Te k. gevr. oude heren
mechanische POLSHOR-
LOGES. Tel. 045-224363.

Braderieën/Markten

M.E.C.C, vrijmarkt (Maastricht)
zaterd. 21 en zond. 22 december
Huur een kraam op de grootste overdekte vrijmarkt van

Zuid-Nederland. Alles kan, alles mag (geen food).
Kraamhuur ’ 45,- per dag. Bel. 01640-57521.

Wonen Totaal

6171 EX, huisnr. 1.
Snuffelhal!

Ook voor iets apparts: o.a. Jacobijn eetkamer schitt. beeldh
werk; Regence eetkamer werkelijk topclass; grote partij
nieuwe meubels klassiek en modem (uit faill.j; pracht, an-
tieke kasten en eethoeken; enorme keuze in mooie 2e
hands meubels oa. bankstellen; 45 eethoeken; 65 slpkmrs.
enz. onvoorstelb. veel keuze in duizenden m2grote hal.
Oude Maastrichterweg 27, Geleen. Deze weg loop parallel

met Rijkeweg Noord 27 (let op videotheek de Kijkdoos
daarachter ligt de Hal)

Vrijdag 6 december 1991 20
Lesbische

meisjes en vrouwen.
Ze leren elkaar Grieks,

vrijen en Frans. Toets van
kamer naar kamer.

06-320.320.37 - 50 et p/m
Sex op zn Grieks

Kies je prooi zelf. 50 et p/m

06-320.327.17
Lesbi Meisje

Klein en strak. De vrouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig
slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.
06-320.330.92 - 50 et p/m

Dikke donkere vrouw
Stroop jij m'n rok eens op

schat. Lekker he! 50 et p/m
06-320.323.46

Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort
rokje en geen BH aan, ze
blaast de kaars uit en leert

haar Grieks. 50 et p/m
06-320.323.56

Sexstandjes
Wij doen elk standje Grieks,
69, Frans, vrijen. Probeer 't.

Meisjes en vrouwen.
Lekker vlug!

50 et p/m 06-320.320.59
Live met mij bel 06-9506

Meisje in een witte
doorzichtige

jas, zonder slipje eronder,
ze bukt.'

50 ctp/m 06-320.330.93

Erox
voor een livesex gesprek!

De madam verbindt je door!
50 et p/m 06-95.06

Rijpe vrouwen
vanaf 40 jaar. Probeer een

live gesprek met ze.
50 Ct p/m 06-320.320.65

Hete ruige straatsex
Sexy ding voor 50 et p/m
06-320.320.77
Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
De Jongste 06-320.320.10

Liefje 06-320.321.10
Vriendin 06-320.323.10

Call-me 50 cpm

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

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

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

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

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

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

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm

06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
s)prekende vibo

Laat je echt live verwennen
50ct pm 06-

-320.330.74
GRATIS een

Live sexgesprek
Graag hete mannen

06-320.330.78 50ct pm
GRATIS

Sexadressen
door heel Nederland

06-320.330.54 50ct pm
Wie wil mij eens lekker

100% live
bellen? Ik ben Lisa (18 jaar)!

Ik wacht op je via
06-320.320.83 (50 cpm).

Voor sexplezier
06-9644

50ct pm.

Live - Sex
Be\ ze en ontmoet ze

06-320.324.98 (50 et p/m)

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 geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)

Diversen

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien,

bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn.,

Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. Tel. 045-722334.

Maison d'amour Simpelveld
ook Thaise massage. Dr. Poelsplein 33, tel. 045-445120
Vrijdag, zaterdag en Sylvesteravond, paren en alleenst.

parties met erotische shows.
Zaterdag speciaal voor de dames STRIPPER Maikel.

Privéhuis Brigitte
g 045 - 232069 en 212570

Spiksplinternieuw
Super-team

bij Yvonne. Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.
7 dagen geopend 11.00-24.00 uur; zond. 15.00-23.00 uur.

’ 50,- all-in
Wat goed is hoeft niet duur te zijn!! 045-423608.

Te koop 3 Transistor tv- en
radio ANTENNES met mo-
tor en versterker; auto-im-
periaal; tafellakens; wind-
schermen; rommelmarkt-
spullen. Tel. 04455-2477,
na 18.00 uur.
Gevr. 2 kaartjes TOON Her-
mans Sittard. Ik betaal goe-
de prijs. Tel. 045-271844.
Te k. wegens omst. hed.
witte BOUVIER, 9 mnd oud.
Licht eiken salonkast, zwaar
eiken eethoek en, vierkante
salontafel. Limburgiastr.
189, Heerlen na 17 uur

In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Betere inruilmeubels en la-
ger in prijs, kunt u toch bete-
re kopen bij De MEUBEL-
BEURS, Akerstr. 248-250 te
Hoensbroek. 045-212854,
dir. levering, grote voorraad.
Kom eerst kijken bij MEU-
BELHUIS Kleba te Hoens-
broek, 1500m2. Fabrieks-
prijzen-meubels voor de al-
lerlaagste prijs, kortingen
van 15-25%, vandaag ge-
kocht, morgen al in huis.
Laat u niet voor de gek hou-
den en betaal niet meer dan
nodig is en kijk eerst bij:
Meubelhuis Kleba, Akerstr.
230-232 te Hoensbroek.
Tel. 045-212854. Nieuw:
Koop nu met de C-Card,
geen aanbetaling en betaal
in 6-12-18 termijnen in een
dag geregeld, directe leve-
ring^
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Koopje! 2 leren 2-zits BAN-
KEN en leren draaifauteuil,
donkerbruin (event. voor
student) samen ’ 100,-. Te
bevr. 046-526631.

Pracht klassiek BANKSTEL
met interieurvering, U/2 jr.
oud, ’1.275,- (nw.pr.

’ 4.500,-). Tel. 045-323830.
Te koop BANKSTEL 3-1-1-
zits met losse stoffen kus-
sens, ’ 250,-. 045-319004. "
Massief eiken EETHOEK,
doorsn. 1.20, met 4 stoelen,
pr. ’ 400,-. Tel. 045-252662
Zkt u 2e hands MEUBELS?
ook antiek,(veel keus) Kou-
venderstr. 208, H'broek.
Te koop mooie oma's
HANGKLOKKEN, goed lo-
pend, eiken; tev. Lodewijk
hangklok, klein model, zeer
mooi. Tel. 045-316760.
Te k. zeer aparte compl. ant.
SLAAPKAMER. Tel. 045-
-221038.
Te k. weg. verh. div. spullen
o.a. SLAAPKAMER, ant.
eethoek. Ant. harmonium en
vele andere spullen. Tel.
045-462745.
Te koop kl. eiken moderne
KLEERKAST; 2-zits bank-
stel, 2V_-zits bankstel,
blauw pastel; 1-drs. note-
houten garderobekast met
spiegel; oma's keukenkast;
oude bietenmolen; heilig
hart beeld 110 cm hoog. Tel.
04450-2181.

Radio e.d.

Te koop JVC MIDI-SET en
Magnat boxen. Tel. 046-
-377930.

Te k. IMPERIAL ’ 25,-; slee

’ 20,-; karatepak ’ 25,-;
aanrechtbl. ’ 25,-; draagb.
z/w TV ’ 75,-; auto r.gra-
fisch bestuurd ’ 50,-; om-
rastering m. palen, draad en
poortje ’ 100,-; computer-
buro wit ’ 75,-; computer-
buro l.eiken ’ 75,-; bed m.
bodem en matras ’ 150,-;
Zaanse klok ’ 75,-. Tel.
045-411137.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur/ kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Contactburo
Limburg

Bemidd. privéadr. en rela-
ties. Inschr. gevr. Kamerver-
huur. Barmeisje/Dame gevr.
(18-45 jr.)voor 2 dgn. p.wk.

v. 14-22 uur. Intern mog.
Erv. niet noodz. Maaspavil-
joen a/d Maasbrug Rooste-

ren. 04499-3003.

**045-326191**
* Escort all-in *
Peggy/Privé en

Escort
Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.

Diana Escort
Tel. 045-320323.

Love Escort
S 045-320905

Nieuw Salmanita.

SM Rachel
045-274810

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Voor een prikkie kun je bij

Shirley privé
terecht. 045-727538

Buro Yvonne
g 046-523203.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Privé Daisy.
terug Nathalie, 29 jr.

Tel. 045-229091,
5 december open tot 18 uur,

6 december Surprise-dag

Nieuwe
Super Escort
Moniek

vanaf 20.00 uut t0t...?
Zeer discreet

Tel. 045-725778.

Apart, apart!!!
Pepernoten, marsepein

Bij Chantal alles even fijn...
Alleen op afspraak.
Tel. 045-213457.

Privé
Heerlen-Centrum van

11.00-18.00 U. 045-714707

SM Anita
discretie en hygiëne belang-

rijk, ook lesbi, homo en
paren welkom. Tevens

leuke ass. gevr. ervaring
niet strikt noodzakelijk. Van

10-21 uur, ook weekend.
Tel. 04455-2596

Sauna Club
Rustica

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9.

Tel. 045-412762. Ma. t/m vrij
11 -24 uur. Tev. dames gevr.

Monique
af 10 uur ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr.

De meisjes van.:.

LYDIA
Weten wat U wenst

046-749662. 11-23 uur.
Nog één meisje gevraagd.

Katja's privé
Ook escort, 045-423608.

Privé Anita
Tel. 045-352543.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in

' Tel. 06-52980255.

Homo-jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan,

06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 (50 cpm)

Live Sex
Onweerstaanbare
vrijpartijen of SM.
Kies wat je wilt

06-320.330.65 - 50 et p/m

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

Altijd succes.
06-9.500 (50 cpm)
Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 (50 cpm)

* Bi-sex privé *
Zoek je 'n heet meisje of een
lekker boy? Direkt afspreken
ook voor trio 06-320.330.46

(50 cpm)
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 (50 cpm)

Club 06-
Special sex

Draai eerst 06-320.320
EN DAN VOOR

SM 25
onderdanig, ze doet wat je

wilt
HETERO 26

onze meisjes zijn overal
voor in

LESBISCH 45
mm meisjes onder elkaar
MEESTERES 46

Schiet op! Ze zit te wachten
LOLITA 47
jong en ondeugend

HEERLIJK LIVE 48
Sexen live opgenomen
MEEGENIETEN 60

De spannendste sex 50 cpm
Zoek jij een lekkere boy?
Homo Dating

06-320.330.95 (50 cpm)

Triosex-kontakt
06-320.320.92 (50 cpm)

ook voor partnerruil

Sex aan huis
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpm)

** SM-privé **
De direkt apart kontaktlijn.

Strenge afspraken
06-320.322.17 (50 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen 06-320.330.87
(50 cpm)

Het is wel slikken voor die
Knullen

06-320.327.01 (50 cpm)

Buurvrouw
en haar hete buurjongens
06-320.328.01 (50 cpm)

Sexkontaken
Duik in bed met zon hete

meid. Bel 06-95.11 (50 cpm)
Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging

tegen dr aan staan,
2 handen vol.
Lesbisch

50 Ct p/m 06-320.320.39

Meisjesporno
50 et p/m 06-320.320.52

Ruige porno
50 et p/m Hard'Hard'Hard
06-320.320.53
SSSSSS Sex meisjes

22222 2 handen vol! 50 cpm
06-320.320.22
Echt Lesbisch

of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De E3ox van vrouw
tot vrouw 06-320.327.78

(50 cpm)

Wat ben je mooi zo
Naakt

Ria met de vriend van haar
man. 06-320.340.69 (50ct)

Onzin die SM
Maar bij die man zoekt ze

zelf die zweep op,
06-320.330.51 (50 cpm)
Nieuw in Nederland, het
Tele-bordeel.

Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis
niet kan of mag. Bel dan
06-320.320.87 50ct pm.

ZonnebankenZonnehemels

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, ümbrichterstr. 18, Sittard 046-513531
.Hoofdstraat 12,Kerkrade, 045-456999.

6431 CL, huisnr. 2.
Computers

Te k. PC TULIP met div.
programma's, ’ 700,-. Lupi-
nestr. 198, Kerkrade (W).
Te k. AMIGA 500 plus kleu-
renmonitor 1084S, 2 mnd.
oud plus div. pr. ’ 1.000,-.
Bln, na 17 uur 045-318752.
Te k. Computer merk
APPEL 2C met alle toebe-
horen. Tel. 046-740382.
Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

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

Huish. artikelen

IJSK. ’95,-; diepvr. ’150,-;
wasautom. ’ 195,-; wasdr.
’175,-. Tel. 045-725595.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’ 25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
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.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Kunst en Antiek
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst(B). 09-3212261156
Import Groothandel in KERK
-en klooster antiek, o.a. to-
renmonstranzen, staande
adelaars-boekensteunen,
Gotische godslampen, kan-
delaars 20cm tot 2.Vim
hoog, kelken Siborisch, ca-
saivels a ’ 75,-, gipse beel-
den 1.60 hoog, grote partij
speciale klokken, kwik-ba-
rometers, bronzen beelden
en lampen, 70 porceleinen
poppenkoppen, oude mo-
toren, enz. enz . Meerstr. 24,
V^lkenswaard, 04902-
-17467.
Te k. ANTIEK van particulier
Tel. 045-721352.

Te koop gevr.
De hoogste prijs voor oude
metalen IRIK oud papier en
metaalhandél, Papperjans
36, Heerlerheide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209
Hoogste prijs voor POST-
ZEGELS, goud en munten.
Stamps and Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te k. gevraagd IJSHOCKY-
SCHAATSEN maat 39. Tel.
04459-2110.

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

06-320.326.66 - 50 Ct 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 Ct p/m
Tessa is zon

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 et p/m
Hete meisjes willen een
Sexafspraak

06-320.320.44 (50 cpm)
Direkt snel Sexkontakt

sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 cpm)

Gezocht: onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt
SM voor twee

06-320.329.99 (50 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen
zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 cpm)

Scheur de kleren van mijn
lijf, ik heb

een hete bui!!
06-9665 (50 cpm)

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)

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te koop TENORHORN en
Flügelhorn. Tel. 045-
-451553 na 18.00 uur.
Te k. 425 LP's, van AC/DC
tot ZZ-top, plus Technics
PICK-UP, ’1.250,-. Tel.
045-412153. 'Te koop ROLAND RA/50,
uitgebr. begeleidingsmodule
voor Synth./Keyb., ’ 995,-.
Tel. 04405-1573.
Te koop Duitse PIANO merk
Carl Krumm Berlin Kölln,
halfjaarlijks gestemd; electr.
orgel merk Solina met ritme.
Tel. 045-316782.
Te koop weg. omst. KNOP-
ACCORDEON 96 bassen.
Heerenweg 240, Heerlen.

Verzamelingen
Te k. aangeb. div. POST-
ZEGELS-verzamelingen te-
gen zeer scherpe prijzen.
Postzegelhandel Kern,
Locht 100a, Kerkrade-West.
Tel. 045-410911
Te k. voor liefhebbers oude
MUNSPULLEN; telefoon v.
ondergronds, accu lamp,
lamp v. hoofdopzichter,
zeepbakje, bijl, luchtaf-
bouwhamer en rollenbank.
Bel voor afspr. 045-411672.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kontakten/Klubs

Paren en Alleenstaanden Club
Villa Liberta, Susteren

Woensdag en vrijdag vanaf 21 .OO uur voor paren en
alleenstaanden!! Zaterdag enkel koppels.

Altijd mooie erotische shows.
Alles inbegrepen in entreeprijs. Bent u eenmaal gekomen,

dan blijft u komen!! Discrete parking.
Maaseikerweg 24 Susteren, 300 mtr. va. A2richt. Susteren

Info: 04499-4928.
Sinterklaas kapoentje,

wat vinden wij bij ons in ons schoentje???

Club Amorosso
Rijksweg Z. 105, Geleen. 046-756335.

Geop. ma. t/m vrijd. 12.00-24.00 u. za. 13.00-20.00 uur.

Club Merci
Gelukkig kerstfeest, prettig nieuwjaar,

ook het volgend jaar zijn we weer voor U daar.
Omstreeks de feestdagen voor iedere gast 'n leuke attentie

Tel. 046-745814, Rijksweg Zuid 241, Geleen.
Want er zijn ook stoute meisjes bij

** 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.

prive sexkontakt
Maak een sexafspraakje
met een lekker meisje of stel
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
Porno Dating

06-320.321.44 - 50 et p/m

bisex kontaktlijn
Ook trio sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoek!
Tippellijn

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoere hete

knullen.
06-320.330.90 - 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
06-9570; Homo 06-9614 -

50 et p/m

** Gay Privé **
Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend
afspraakje regelens? Bel

dan Gay Privé, want daar zit
je direkt apart, en als je met
een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (50 cpm)

Limburgs Dagblad

ar. ■ ■ ■ mam
taa4a\ _____ ■a*k a*k aam. I amra*k — MMIppiccolo^ ffl

t/m 7 dcc. ■ÉjiHkrl^
elke dag Ij MHg^ vindt

& kans als JH K tussen de
uuw jEW 2 PICCOLO'S.

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

lp Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar g§■ gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u
lpook kans op de weekprijs: / 100,- van het Limburgs «I

Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uwlp postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan. jÊÈ
Elke dag vindt u 10 postcode/huisnummer

Jp combinaties uit uw eigen omgeving in het
Limburgs Dagblad.

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u: £1. die dag net speciale Piccolo-nummer belt,

|L uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; op zaterdag
uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.
045 - 73935 A 4

IL 2. antwoord weet op een simpelevraag over de Jm
rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijkeaktie van:

Limburgs Dagblad HBJE E 9
D. duidelijk*krant |

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

DER imH!N?I - SPEZIALIST
!>%MJ:?J GARANTIERT:
auch IN nj»:fiiii_rAÏÏflH

KÖNNEN SIE IHRE TRAUM-
KÜCHE FINDEN.

Hw^Sk^^^^ÉM^'£*» - '& 3§B-*:ms?Ï jL^sw^sv-. WÊÊÊ fa

I __________?" fiÉBP^:- .S-S-L.' I '■::-:^Éi--^ -, JB^_______________T_____l

Anfahrt: Mo-Fr 900-13°° Landstr. ó.
Von Sittard auf die 856 in 14 m-lB°° 5135 Selfkant-Wehr,
Richlung Gangelt Ikm Sa 9°°-]3«> Tel. 024 56/12 67_ ... Haarprobleme?Rolluiken __^^

(Heroal-systeem) / 'V QgJ§| fe
Zonwering )*.«_" f^J

Kunststoframen 'p-^_m ■■■■ 4._«__ r kJJ
I [^11* Il 1331 Für Damen ""d Horren

__■ Lichies Haar oder GlaLrenbildunQ sind passé
Senöse Experlen zeigen Ihnen wie es gehlP GreymansStraat 18 Auchbesondersinleressantliir-niulriedene i

SCHINVELD 'o«p«mq-i.

tel. 045-256371 JW^_B^ywy_|J
Vraag vrijblijvend ffi^lglfMiifflßL..l!ffl

prijsopgave RI'WT 1■.

■■ m ii i n4L'jj;Mddi:r^MiFMi^m*iJ:MJdi:c^j
ü ijiij \'ai.n\»J-llHH\i HIER ENKELE VOORBEELDEN; Alle maten é.
r L_Jlii_JLi!_i-JwüüiW Herati voorradig vanaf i
* ■ '| I J'fS''j_{[♦-!IJMJtJITiI Superiijn,24sxl72 -m^m 975,- 40x40 tot ruim ji
■ ■rnwTrirHWTM Kashan .„r 400x300 cm. ;JI I 1MI !: [ I_ I .<B Zeer fijn, 242x176 -996^ NU 1275,-

-ïï Let op! De laatste 4 weken ü-fS^oxie? -em-Nu 1150,- HAAST U zolang *
w .„ serabent de voorraad \\ Alles gaat weg tegen «JJ^2B7xlB9 ins|. strekt >
X bodemprijzen. Verder dan Bïdjar nit ie; jpK voor I■ de bodem kunnen wij niet zeer fijn, 248x200 -aserNu 1465,- lc ■?3 naan Herati Majestic snelle f
H || in ■ m^m 305x1" "65e^NU 2750>" beslissers. J
H |_]^iH_^Hil__l_____l Gohm Majestic jj

419x306 «fieft-NU 5950,- Garantie en <"■ -i*llKllHiKl^fiiJPllH--i Bidjar ruilrecht gaan naaf j
■; HAAST U. DIT KOMT Sanïïaiestif6""" de nieuW?ï NOOIT MEER! SS Ma,eSt'Wnu 4100,- e '9enaar! \
2 Ook zeer exclusieve zijden OAI CDV IDAII IJ tapijten in alle maten. Inflll k^.^" m" w.i&f^■■II j.u= i^dJiMr»i.y.Mi:f-^=i»lJiM____i:^

Shell flessegas;
bestellen?

/[0 even bellen: \r 046- !(f 1 747070 | j
l( (f) * levering in cilinders
\V-^ en tanks
& ★ óók voor de juiste
8 gasapparatuur

____aaajamaaawl^maa\^\aaaWÊÊÊaa)-—^ !
MARTENS BUTAGAS

I Shell butagas I

Rijksweg Zuid 88 m._,\^ j
Geleen | Shellpropagas]_________________________________________________________________

aamamwmmmmmaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamammamammaaammaaam
.1

I DOElETS j
AAN MUZIEK

HINDER...

Muziekhinder een probleem voo1
i __.Doe er dan ielsaan. De Nederland

Stichting Geluidhinder helpt bii ,
vinden van een oplossing voor r
vormen van lawaai in en om I 1
NSG, Postbus 381, MCIM
2600 AJ Delft. IN*J^

_^,

\a\saW.. . Ensc^fl W\m\i^ £/^«9*- >:" r________T" ' ____£
___■_" Mm 'v _t. «--Ktt.441' ' ___tfb_k._fc_tf__^^__^__^_É^__fll__l_____ "^■ ___T__l _X .Mer :'lTËua\aaW

DREMPELS
WEG!

Alledaags winkelen? Niet zo maar mogelijk
voor ruim één miljoen Nederlanders met een

lichamelijke handicap.

Geef voor een samenleving zonder drempels.

Nationaal Revalidatie Fonds
>TTV Bunnik, telefoon 03405 - 63244.

W maX^^^r* «_____r^__3 ~^fe mkr%

Muziek

6418 HR, huisnr. 57.
Knop-accordeons

ook occasions, 3-4-5-korig. Accordiola, Crosio, Cavagnolo
Inruil mogelijk. INFO: 020-6152942.

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

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

Yamaha keyboards
ruim voorradig

5 JAAR VERTROUWDE STALMEIERGARANTIE

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

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



HEERLEN - Heerlense ge-
handicapten en 65-plussers
kunnen vanaf volgend jaar ge-
bruik maken van de belbus.
Wie een dag tevoren opbelt
kan zich verzekeren van ver-
voer naar elke plek in Heerlen,
Voerendaal, Landgraaf, Kerk-
rade en Brunssum.

Gaslek door graafmachine

Heerlen krijgt belbus
Vanaf januari service voor gehandicapten en 65-plussers in gesprek

weekendagenda

DakSint

Geleendal
Als burger van Heerlen schaam je je
diep over je gemeenteraad, als je
leest hoe deze gekozen dames en
heren een beslissing nemen over de
aankoop van het Geleendal, waar
maar even tien miljoen mee ge-
moeid is. Welk standpunt de frac-
ties moeten innemen in een zaak als
deze staat in geen enkel verkie-
zingsprogramma te lezen. Dus is
een nauwgezette afweging van de
argumenten pro en contra.
En dan lees je dat het CDA vóór
aankoop was zonder daarvoor ook
maar één argument te geven. Zo
gaat het steeds by het CDA, maar
dat is niet verwonderlijk, want zij
zyn er op geselecteerd om onvoor-
waardelijk wethouder Savelsbergh
te steunen.

De belbus is elke werkdag actief
van acht uur 's ochtends tot elf uur
's avonds. De bus is ook geschikt
voor rolstoelvervoer. Als het project
slaagt, gaat de belbus wellicht ook
in het weekeinde rijden.

'funssum - Schinveld.
fchinveld, A ge Water 20,J272899.ferlenJe Hesselle, Bongerd 25,■719545. B.g.g. &711400.

füidgraaf.
Wigraaf, Pasweg 6-8 Schaes-
*rg, ®326900. Voor spoedgeval-
P* dag en nacht bereikbaar.
prkrade - Eygelshoven.

Van Gronsveldstraat
*®454000.

[krkrade-West.Nders, Kampstraat 114,
♦120777.s'eijerheide.
'oodapotheek Pricksteenweg,
W2050. Zaterdag van 10.30 tot11 uur en zondag van 12 tot 13
£«" en van 18 tot 19 uur. VoorW-edge- vallen dag en nacht ge-
pend.
Sipelveld - Bocholtz.1'oncken, Dr. Ottenstraat 9, Sim-Tlveld, ©441100. Zaterdag van
} tot 15 uur en zondag van 14.30
r- 15 uur. Voor spoedgevallen

men terecht van 22 tot 22.30

K°ensbroek - Heerlerheide.
s°swijk, Akerstraat Noord 43,

„°or spoedgevallen eigen apo-
I"eek (bgg ®711400).

j^GH-Heerlen.?’ 11400. (Informaüe over
ond- en weekeinddiensten van?Sen> tandartsen, apothekers

" het Groene Kruis.)

Wie gebruik wil maken van de bel-
bus dient zich aan te melden bij de
Federatie Welzijnswerk Ouderen
(045-715536). Je betaalt een vaste
bijdrage van 25 gulden per jaar. Per
rit komt daar een bedrag tussen de
twee en zes gulden bij, afhankelijk
van de afstand. Er wordt gewerkt
met een strippenkaart-systeem.

Uit onderzoek van de THW Wach-
tendonck is gebleken dat de helft
van de Heerlenaren tussen 65 en 70
jaar behoefte heeft aan aangepast
vervoer. Het openbaar vervoer
wordt vaak als onvoldoende erva-
ren: lange wachttijden, grote af-
stand van thuis naar de bushalte en
een gevoel van onveiligheid op het
centrale busstation in het centrum
van Heerlen.

GROENE KRUIS
I.4chtdienst voor spoedgeval-
P: Heerlen: 5713712. Nuth-

endaal-Simpelveld:,^4405-2995. Brunssum-Schin-.''d-Jabeek: ®259090. Hoens-
Jjek-Merkelbeek-Bingelrade:

Kerkrade: ®459260.
liSelshoven-Landgraaf:

In Kerkrade is de belbus anderhal-
ve maand geleden van start gegaan.
Met groot succes, want er hebben
zich al duizend klanten aangemeld.
De Kerkraadse bus is iets goedko-
per, maar beperkt zich alleen tot de
eigen gemeente. Ze is echter ook in
het weekeinde beschikbaar.

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggeefster

HjJ^ade - Übach over Worms -ty^enhagen - Eygelshoven.
ty?Ts, Kapellaan 19 Kerkrade,
tot ,^112. Spreekuur van 11.30
IL1* uur en van 19 tot 19.30 uur.V^felveld - Bocholtz - Gulpen -- Wijlre - Wittem.

%£" Rijksweg 101 Gulpen,
11^50-3098. Spreekuur van
llLu tot 12 uur en van 17.30 tot

{kNsum - Schinveld - Nuth -V^sbroek - Schinnen.Wfenbach, A ge Water 20
V^veld, «250313. Spreekuur
'ot/1-30 tot 12 uur en van 17.3018 uur.
is.

BULPDIENST SOS
__.*?1-Q en nacht bereikbaar,

K
ürs infolijn, «740136.

G. van KrimpenHEERLEN

Maar het is en blijft een schandelij-
ke vertoning van de gemeenteraad.
En dan maar verwonderd zijn dat zo
weinig mensen nog gaan stemmen!

De enorme ommezwaai van de
Groepering Heerlen-Noord maakt
deze fractie helemaal ongeloofwaar-
dig. Wat moet de kiezer daarvan
denken? Het kan toch niet dat je
binnen het uur in een zo belangrijke
zaak als deze honderd procent van
mening verandert? Maar er zal wel
een geheime deal gemaakt zijn tus-
sen CDA en GHN. Wellicht heeft
het CDA aan GHN een wethouders-
post in het vooruitzicht gesteld. En
daarvoor doet Hummel alles!

" Een graafmachine van een hoveniersbedrijf heeft gistermiddag aan de Marshallsingel een
gaslek veroorzaakt. Uit voorzorg werd de gastoevoer van vier woonblokkenafgesloten en werd
de straat gedurende drie kwartier afgezet. De machine was bezig bomen en struiken te verwij-
deren, toen de grijpervan het toestelop een gasleidingstuitte.

Foto: DRIES LINSSEN

Vrijwilligers
De belbus is een initiatief van de
FWO en de Gehandicapten Organi-
satie Nederland. Vanaf woensdag
22 januariwordt een personenbusje
dat acht mensen kan vervoeren
overdag bestuurd door twee chauf-
feurs. Voor de avonduren worden
nog vrijwilligers gezocht. De vaste
chauffeurs zijn banenpoolers, een
nieuw fenomeen van het project So-
ciale Vernieuwing. Garagehouder vecht

APK-sanctie aan

ringen per monteur per dag. Bij niet
naleving dreigt een tijdelijke (drie
maanden) intrekking van de APK-
erkenning. Bij de garage worden
jaarlijks twintigduizend autos ge-
keurd.

MenS
Ik heb mij dinsdag jl. bijzonder ge-
ërgerd aan een recensie van Matheu
Bemelmans van een uitvoering van
Toneelvereniging MenS. De recen-
sie is mijns inziens een opeenstape-
ling van onlogische en slecht onder-
bouwde beweringen die getuigen
van weinig kennis van zaken.
Een paar voorbeelden: De heer Be-
melmans spreekt van overdreven
spel; hij is er blijkbaar niet van op
de hoogte dat het 'groot' uitspelen
van rollen met name bij een blijspel
bijzonder belangrijk is om er vol-
doendekracht in te brengen, aange-
zien het bij een dergelijke toneel-
vorm meestal om een eenvoudige
inhoud gaat.

9) Sinterklaas bestaat en niet
alleen dat, ook de Sinterklaas-
liedjes kloppen. Dat zullen de
kinderen van basisschool Ma-
riagewanden in Hoensbroek
zeker beamen. De kinderen
stonden met een kloppend hart
- van verwachting uiteraard- te wachten bij de bushalte
waar de Sint met de bus zou
aankomen. Groot was hun te-
leurstelling toen de goedheilig-
man niet in het voertuig bleek
te zitten. Met hangende hoofden
liepen de scholieren terug naar
school. Opeens zagen zij dat
Sint en Piet op het dak van de
school stonden. Want 'Op de ho-
ge, hoge daken, rijdt Sint Nico-
laas met zijn knecht', is 't niet?

DakSint (2)

ARTSEN
" Maar hoe moest de Sint nu
bij de kinderen komen? De
brandweer van Heerlen bracht
uitkomst. Met een hoogwerker
werd de oude Sint naar bene-
den geholpen. Toenkon het feestpas echt beginnen. Alle 317 kin-
deren kregen een hand van de
Sint. Men vermoedt nu in
Hoensbroek dat Sinterklaas
volgend jaar met de stoomboot
in de haven van Hoensbroek zal
aankomen.

Aula Heerlense
verpleegklinieken

Raets' advocaat voerde gisteren aan
dat de sanctie ten onrechte zou zijn
opgelegd. Hij verweet de RDW dat
deze de speling niet in millimeters
heeft uitgedrukt. De advocaat sprak
van 'natte-vingerwerk'. Een andei
bezwaar' is, dat de herkeuring pas
na enige maanden is uitgevoerd.
Garagehouder Raets voerde zeil
aan, dat het een twaalf jaar oude
auto betrof diemaar net aan de nor-
men voldeed. Bovendien zou vol-
gens hem de speling op de voor-
wiellagers op het moment van de
APK-keuring binnen de norm zijn
gebleven.

Van onze correspondent

DEN HAAG/HOENSBROEK - Ga-
ragehouder E.J.G. Raets heeft gis-
teren op een spoedzaak bij deRaad
van State bezwaar gemaakt tegen
de voorwaardelijke intrekking van
zijn APK-erkenning. Intrekking
dreigt als de monteurs van zijn ga-
rage meer dan gemiddeld twintig
keuringen per dag uitvoeren.

De Rijksdienst voor het Wegver-

keer (RDW) legde deze sanctie op
na een klacht van een klant van de
garage. Uit de herkeuring was vol-
gens de Rijksdienst overmatige spe-
ling op de voorwiellagers gebleken.
De herkeuringvond zon drie maan-
den na de APK-keuring plaats. Vol-
gens de RDW zou de speling ook
ten tijde van die keuring al boven
de norm zijn geweest.
De garagehouder was al eerder ge-
waarschuwd, maar ditmaal volgde
een sanctie: maximaal twintig keu-

hrlen.
|?°r spoedgevallen ®711400
y^ndweercentrale) bellen.
£rkrade-Oost.
P zaterdag 12 uur vlg. telefoon

van eigen huis-je Voor spoedgevallen éérst
efonisch contact opnemen

J?* de dienstdoende arts. VanJefdag 12 uur tot zondagmor-
F 1 10 uur Hubbers, ®453003.
in zondagmorgen 10 tot maan-
kërrtorgen 8 uur Uiterwaal,'53059.

Mootjes

Dhr. Bemelmans stelt verder dat
het verhaal best een aantal komi-
sche momenten had kunnen ople-
veren, waarbij hij er gemakshalve
maar aan voorbij gaat dat de rest
van het publiek, gezien de reacties,
wél voldoende komische momen-
ten heeft ervaren en gewaardeerd.
Ook het 'op de man' spelen met een
toevoeging dat iemand niet debu-
teert en dus wel beter zou moeten
weten, is ongepast en volstrekt on-
nodig.

Terugkijkend op een in alle opzich-
ten geslaagde toneelavond zou ik
dhr. Bemelmans dan ook willen
aanraden om in de toekomst iets
beter zijn huiswerk te maken en tij-
dens en na de voorstelling ook eens
te luisteren naar de rest van het pu-
bliek; tenminste, als hij wil dat zijn
recensies serieus genomen worden.
HEERLEN René J.L.M. Steijn:

HEERLEN - De Heerlense Ver-
pleegklinieken (VKH) zijn begon-
nen met de bouw van een aula. De
kosten, een miljoen gulden, worden
betaald door de Stichting Mevr. J.
Jacobs-Boele die de belangen be-
hartigt van VKH-patiënten (ruim
drieëneenhalve ton) en sponsors.

I^Pelveld - Bocholtz.
$4ag en zaterdag Schiffelers,

Zaterdagnacht en
C^ag Jehne, Vinkedelstraat 1.

Ypenburg, «322072 enn(*ag Eussen, «320660.

mootjes bengelen aan de haken
in de slagerij.

" Op de slagersvakbeurs heeft
slager America uit Kerkrade
het winnende lot getrokken uit
een loterij van een kruidenleve-
rancier. De vleeschhouwer ging
naar huis als eigenaar van een
France Limousin ter waarde
van vierduizend gulden. Wij
dachten dat hij een auto rijker
was, want voor vierduizend
gulden kun je inderdaad een
leuke Franse driedeurs uit 1984
krijgen. Het wonder op wielen
bleek evenwel poten te hebben
en 'Boe' te roepen. De France
Limousin zal inmiddels in

De aula zal onder meer worden ge-
bruikt voor activiteiten van patiën-
ten, symposia en de wekelijkse
eucharistievieringen. De ontmoe-
tingsruimte krijgt een buffet, een
podium, kleed- en rekwisietenruim-
ten en een televisie-studio.

1) 'enten gezondheidscentrum
(~ 6r>sbroek-Noord kunnen dag
H^acht bellen, «214821. Uit-
eend voor spoedgevallen:JJIBOO.
\ dienen in geval vanL,^ eerst de eigen huisarts te"en.)

Eerdere plannen voor een exclusief
restaurant in de kasteelhoeve ble-
ken eind jaren tachtig te duur Om
diezelfde reden ging ook de verhui-
zing van het ambtelijk apparaatvan
het oude gemeentehuis aan het Wil-
helminaplein naar het Schinvelder
Huuske niet door. Maar kocht de
hoeve ruim anderhalf jaar geleden
van de Limburgse Kastelenstich-
ting.

SCHINVELD - In het hoofdge-
bouw van het Schinvelder Huuske
in Schinveld wordt een restaurant
opgezet. Dat maakte eigenaar Maar
uit Landgraaf gisteren bekend. Hoe
het restaurant er gaat uitzien en
wanneer de bouw start, wilde ze
niet zeggen, omdat er 'nog niets
concreet geregeld is.

Restaurant in
kasteelhoeve

LANDGRAAF - De Stichüng Hulp
Sahellanden is zondag te vinden op
de snuffelmarkt op de Draf- en Ren-
baan in Landgraaf. De toegang is
f12,50. De opbrengst van gaat naar
een project in Burkina Faso. Tege-
lijkertijd is er een een tentoonstel-
ling in het St.-Joseph Rustoord in
Heerlen: 'Kerst-Aangekaart', met
honderden kerstkaarten. De toe-
gang is gratis.

Snuffelmarkt
Sahellanden

K —
£rlen - Hulsberg - Voerendaal.
IpSmans, Burg. Waszinkstraat
(ti' «Vl 1632. Spreekuur zaterdagU^ndag van 11 tot 12 uur. B.
*" bel TIGH, «711400.

TANDARTSEN

Directeur Wim Malherbe spreekt
van een uniek project. „Deze aula is
helemaal door particulieren gefi-
nancierd. Ik vind het daarom een
mooi voorbeeld van de veel gepre-
dikte 'zorgzame samenleving. Men-
sen doen zelf iets, zonder daarbij
steeds op de overheid terug te val-
len."

Sjef Jonker
stapt over
naar CDA

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Sjef Jonker,
het enige raadslid voor de fractie
Nieuw Landgraaf, stapt over
naar het CDA. Daarmee ver-
dwijnt Nieuw Landgraaf na ze-
ven jaar uit. de Landgraafse
gemeenteraad.

Jonker zegt zich al langer aange-
trokken te voelen tot het gedach-
tengoed van het CDA en denkt
in een grotere fractie meer te

kunnen bijdragen aan het be-
stuur dan als eenmansfractie.

Jonker werd door het CDA ge-
vraagd om zich bij hun fractie te
voegen. „Je moet aan je toe-
komst denken als jevooruit wilt
in de politiek", motiveert Jonker
zijn stap. „Bij Nieuw Landgraaf
was het tot stilstand gekomen en
stilstand is achteruitgang."

Of Nieuw Landgraaf ook als par-
tij verdwijnt, is nog niet bekend.
Volgende week vergaderen de
overgebleven leden daar over.

Nieuw Landgraaf verloor vorige
maand al Paul Arends. Hij was
burgerraadslid van de commis-
sie Grondgebiedszaken en een
belangrijke stemmentrekker.
Arends koos voor de fractie Ber-
tram/Horbach.

Verkeersprijs voor
bewoners Zeswegen

# Café Het Wapen van Simpel-
veld houdt een traditie in
stand. Alle Sinterklazen, hulp-
sinten en Pieten, bijna dodelijk
vermoeid van al dat gesjouw
met cadeautjes en geklauter op
daken, kunnen vanavond (vrij-
dag) even uitblazen in het ca-
feetje aan de Irmstraat. Klazen
en Pieten die in tenue zijn ge-
stoken, krijgen reductie op
drankjes en hapjes. In een ge-
zellige sfeer zullen ongetwijfeld
heel wat (sterke) verhalen de
ronde doen. Zoals de Sinter-
klaas uit Madrid die op straat
een handje gaf aan een kind.
Het jongetje zei tegen de Sint:
'Wilt u mijn gespaarde vijf gul-
den muntjes hebben want die
zijn binnenkort niet meer gel-
dig?!' 'Hoe kom je daarbij?',
vroeg de Sint. Dreumes: 'Om-
dat de Belgen hebben geprotes-
teerd. Zij krijgen de chocolaat-
jes er niet uit...'

Sinterklaas

Volgend jaar zal de gemeente de
resterende maatregelen uitvoeren.

nemen. Vooral sommige wijkbewo-
ners die zich ook schuldig maken
aan de situatie door hun rijgedrag",
vindt Dohmen.HEERLEN - De bewonerscommis-

sie Zeswegen, dieal jarenlangacties
voert voor veiligheid in dewijk, kan
haar geluk niet op. Woensdag werd
de commissie beloond met een aan-
moedigingsprijs van 2.500 gulden
van het Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid Limburg (ROVL). Op-
merkelijk is, dat dit keer niet een
gemeente de prijs heeft gewonnen,
maar een actiegroep van wijkbewo-
ners.

„De prijs is echt een stimulans om
door te gaan met onze acties, voor
meer veiligheid in onze wijk", aldus
A. Selten van de bewonerscommis-
sie. Zij nam samen met A. Ledoux
het initiatief om een commissie tot
leven te roepen, toen haar jongste
zoontje op straat door een vracht-
wagen werd aangereden.
„Het bleef niet alleen bij het schep-
pen van een kind door een auto.
Soms reden auto's die een bocht
niet konden halen, zomaar je ach-
tertuin in", zegt Selten. Volgens
haar voelde elke bewoner zich in de
wijk onveilig op straat.

BRUNSSUM - Brunssum laat drie
marktkooplui toe tot de markten
van de komende twee zaterdagen,
als ze maar tot een uur aanwezig
blijven. Hun schorsing is ingetrok-
ken.

Brunssum trekt
schorsing van

marktkramers in

de grootste risicogroep. „Uit een in-
ventarisering van de klachten bleek
dat kinderen die van huis naar
school gingen, het meest gevaar lie-
pen", zegt L. Dohmen, vertegen-
woordiger van de groep.

De bewonerscommissie stelde vori-
ge jaareen rapport op met oplossin-
gen en aanbevelingen voor de pro-
blematiek. Het aanbrengen van
drempels en het invoeren van snel-
heidsbeperkingen zou volgens de
commissie de veiligheid op straat
vergroten.
De gemeenteHeerlen was eerst niet
bereid om geld op tafel te leggen
voor die voorzieningen. „Uiteinde-
lijk heeft de gemeente toch nog een
bedrag van 65.000 gulden gegeven
voor het uitvoeren van hetrapport",
vertelt Dohmen.
Sinds een paar maanden zijn in
sommige straten drempels aange-
bracht en snelheidsbeperkingen
ingevoerd. Ook probeert de politie
zo goed mogelijk controle uit te oe-
fenen op automobilisten.

De bewoners vinden dat echter nog
niet genoeg. Volgens hen is het op
straat wel veiliger geworden, maar
niet veilig genoeg. „Nu we een prijs
hebben gewonnen, denk ik dat
meer mensen ons nu serieus zullen

" Voetbalclub Sportclub '25 uit
Bocholtz houdt zaterdagmor-
gen van 10 tot 12 uur in het
clublokaal aan het Bongerd-
pleineen ruil- en verkoopbeurs.
Geruild worden oude shirts,
voetbalschoenen en trainings-
pakken. Zeker het ruilen van
kinder-voetbalschoenen is een
goede zaak. Snelgroeiende kin-
deren hebben soms twee of drie
paar per jaar nodig. Om tel-
kens nieuwe schoenen te kopen,
is gewoon gekkenwerk. Van-
daar die ruilbeurs. Verkocht
worden oude, afgedragen wed-
strijdshirts. En met die op-
brengst wordt de clubkas ge-
spekt... zeker om nieuwe club-
truitjes te kopen.

Afgedragen

De betrokken kooplui vertrokken
een aantal keren een halfuur eerder
dan is vastgelegd in deBrunssumse
marktverordening. De gemeente
liet demarktkooplui gisteren echter
weten snel een besluit te zullen ne-
men over een op 5 juni ingediend
ontheffingsverzoek. Door een inter-
ne fout dacht de gemeente dat dit
verzoek om vroeger de markt te
mogen verlaten, al behandeld was." Leden van de bewonerscommissie Zeswegen met de prijs van

deROVL. Foto: CHRISTA HALBESMA

De bewonerscommissie houdt zich
voornamelijk bezig met de veilig-
heid van de kinderen. Zy vormen

Inwoner
Schimmert
verongelukt

- De 20-jarige Gilian
"fB.n Schimmert is woensdag-

u °rn half zes verongelukt.
S?»iA^ chtoffer, dienstplichtig mili-
dv t^ rd tijdens het liftenvan Bre-
'**W' zijn legerplaats Oirschoten door een vrachtwagen.

oostelijke mijnstreek
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APOTHEKEN

Van onze verslaggever

p avond-, weekend- en zon-
«.sdiensten beginnen op vrij-
wjavond en eindigen de volgen-
f week vrijdagochtend om 8.30

>■■■■■■"■-——-— ' , " .
l imburgs dagblad
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BH 't Wieltje vervolg
Elke eerste zaterdag s-> TT "Bfflß v.d. maand dansen KjCZeLLIQ

De muziek wordt verzorgd door j T ,
WINANDO Uit

31 dcc 91 SILVESTERPARTY PAGINA 26Akerstraat 36, Spekholzerheide
Telefoon 045-412465 0

Je kunt direct aan de slag als

bezorg(st)er
in

HEERLEN
VOERENDAAL bel 045-717719, Geerstraat 5, Heerlen

SCHINVELD
DOUVERGENHOUT
HEERLERHEIDE
HOENSBROEK
VAESRADE bel 045-256363,Rumpenerstraat 81, Brunssum

GELEEN
SWEIKHUIZEN bel 046-746868, Markt 3, Geleen

MUNSTERGELEEN
SITTARD bel 046-515577, Baandert 16, Sittard
VAALS
GULPEN bel 04406-15045, Reinaldstraat 40. Valkenburg

MAASTRICHT bel 043-254477, Stationsstraat 27, Maastricht
Leeftijd vanaf 15 jaar. Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
tussen ca. 5.30 en 7.00 uur (afhankelijk van de wijk).
Bel gerust vrijblijvend voor verdere informatie. D,ol° I

LimburgsDgfiblgd— I

£^^^ Hoofdkantoor: Filiaal:
Holzstraat 93a Penningkruid 1

PP 6461 HM KERKRADE 5611 GM ZEELAND
£Jf Tel. 045-351588 Tel. 08865-3306

Fax-045-352124 Fax 08865-3535

December = kado-maand
Setl:
AT-286, 16 MHz, 2 MB RAM, 40 MB harddisk, mini-tower, 2
floppydrives (5.25" + 3.5"), 20 diskettes (10*5.25" + 10*3.5"),
VGA monochroom monitor, MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
keyboard, printerkabel, STAR LC-20, 500 vel papier en 2
staatsloten
Complete set voor slechts ’ 2595,- mcl. BTW

Set 2:
386SX, 25 MHz, 4 MB RAM, 100 MB harddisk, mini-tower, 2
floppydrives (5.25" + 3.5"), 20 diskettes (10*5.25" + 10*3.5),
VGA monochroom monitor, MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
keyboard, printerkabel, STAR LC-20, 500 vel papier en 3
staatsloten
Complete set voor slechts ’ 3425,- mcl. BTW

Set 3:
386DX, 33 MHz, 4 MB RAM, 100 MB harddisk, BIG-tower,2
floppydrives (5.25" + 3.5"), 20 diskettes (10*5.25" + 10*3.5"),
VGA monochroom monitor, MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
keyboard, printerkabel, STAR LC-20, 500 vel papier en 4
staatsloten
Complete set voor slechts ’ 4095,- mcl. BTW.

Meerprijs VGA kleurenmonitor (1024*768): ’ 550,- mcl. BTW
Meerprijs EPSON LQ-200 printer: ’ 330,- mcl. BTW
SHOWROOM IN KERKRADE IS GEOPEND MA T MVR 13 00-18 00. ZATEROAG 10 00-17 00 EN KOOPAVONDENr
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HandgeknOODte taPÜten WÊÊÊËÜ*^^ organiseren met kunst, kuituur enicen !. .. * * J Kl veelheid aan aktiviteiten rondom Bulgarije. 'Uit 811123X116. Vele kunstvoorwerpen zullen Uw ogen
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Meubelshow ’, '\ Ikoon
JVIOOI meegenomen Bulgaren houden ook van een om f̂te*tf_S- jB flf
_~."_." ■ i , . ii ii onpH ol«-_w vviin tuur ikoon te bemach-^8Als U zich interesseert voor kunst en kuituur kunt UUw gUCU gl<l__» TVIJIl» .. , ■ g|
hart ophalen wat betreft de gigantische meubelkollektie. Bij Tijdens de Bulgaarse show heeft U alle gelegenheid om "gen Bl) WenmeeKers« mr
Wenmeekers staan de laatste nieuwe modellen van de inter- kennis te maken met de originele bulgaarse wijn. Maar vertellen ze Uer meer■ ■
nationale meubelbeurzen op ruim 5000 m2tentoongesteld. liefst 15 verschillende soorten kunt U tijdens de show over. ■
En.... voor de allerlaagste prijzen. proeven en keuren. Proost! ■"■■^-■i^^^^

WENMEEKERS MEUBELEN IB'
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In de zaak: gemeente Voe-
rendaal (procureur mr.
B.A.J. Broekman) contra
H.J.M. Beckers (procureur
mr. R.M.W.H. Bedaux), rol-
no. 91/5342, is door de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht op 28 november
1991 de vervroegde onteige-
ning uitgesproken, met
benoeming van:
mr. P.P.M.I. Paulussen te
Maastricht, J.W. Offermans
te Maastricht en E. van Op-
pen te Bunde /
als deskundigen om de
schadeloosstelling te begro-
ten.
De griffier v.d. rechtbank vnd.

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
Kn de makelaar weet van wanten en kranten.

WIE WIL ER GELD LENEN l
Bedrag in terug te mnd. bedrag effektieve mnd bedrag volgens effektieve
handen betalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%

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

Krediet U betaalt rente volgens min. tariel Theor | renie volgrens max. tariel Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente kjoptijd [per maand etl. jaarrente looplijd

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75mndh.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd i 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd! 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd : 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd; 1.283% 16.5% 81 mnd
WU REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen het geld óókkosteloos bi| u thuis.
Hebt u al leningen lopen? Dal hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.
Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. taneven voor pers. leningen en
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 _m 120mnd) zijnook mogelijk.
Leningen vanaf ’. 1000,- lot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDERonderpand of borg.
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN Sij overlijden meestal kwijtschelding.
' i n i ——

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

lehyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180x _J>*:

10.000,- - 117,- 127,- L.
15.000,- 125,- 181,- 195,- L\;
25.000,- 209,- 302,- 325,- ~.,'
40.000,- 334,- 484,- 520,- V
75.000,- 625,- 908,- 976,- 1!-5,-

-100.000- 833,. 1210,- 1301,- 1

Enz. _ t*.

Etl. |aarrente tehyp in voorbeeld 9.2%. 2e en 3e HyP_J^[



Griekse opwinding
over rebellie

van Saravakos
DOOR FRITS SCHILS

PARCELONA/DEN HAAG - De KNVB heeft contact gehad
«et Johan Cruijff over een functie in de technische staf vanh KNVB na de eindronde van het toernooi om het Europese
kampioenschap in Zweden.Paul Boels, belast met technische
Faken in het sectiebestuur betaald voetbal, meldde dit giste-.
ten. De oud-voorzitter van Fortuna heeft onlangs in Barcelona
Pet Johan Cruijff gesproken en hem een concrete aanbieding
fedaan over de opvolging van de vertrekkende bondscoach
Sinus Michels. De technische man van Barcelona reageerde
jjositief. „Maar", stelde Boels, „wij zullen wel rekening moeten
Jouden met het contract van Cruijffbij Barcelona, dattot mid-
fen 1993 loopt".

in een vergelijkbare functie -veld-
trainer naast coach Johan Cruijff- in
dienst zal blijven. „Het is éénvan de
mogelijkheden, maar ook niet
meer".

£>ndscoach Michels en diens assis-
fnt Dick Advocaat waren op de
~ogte van het bezoek dat Boelspn Cruijff heeft gebracht. „Met an-J*ren is niet gesproken over de in-"Uing van de vacature-Michels",
rtelde Boels. De sectiebestuurderplde niet bevestigen dat Advocaat

Robson kondigt
vertrek aan

Na de loting voor het wereldkam-
pioenschap 1994, diezondag in New
Vork plaats vindt, zal verder ge-
sproken worden over de coach die
het Nederlands elftal moet leiden
naar het wereldtoernooi in de Ver-
enigde Staten. „Het sectiebestuur
wil", benadrukte Boels, „zo snel
mogelijk tot een besluit komen".

Trainer FC Barcelona als opvolger van Rinus Michels

KNVB polst Cruijff
soortgelijke termen uit en conclu-
deerde dat Griekenland op blama-
bele wijze aan het eind van zijn
Europese avontuur was gekomen.
De media zijn unaniem van mening
dat Nederland een nummertje te
groot was voor de Grieken en de
overwinning heeft verdiend.

„Ons nationale team was te arm, te
pover. Het had geen schijnvan kans
tegen het realisme en de betere mo-
tivatie van de Nederlanders".

„De Nederlanders waren over alle
linies beter maar toch niet onver-,
slaanbaar'", schreef het Atheense
middagblad Apogevmatini. „Wel-
licht zou het duel een andere wen-
ding hebben genomen, als Grieken-
land enkele doelrijpe kansen had
verzilverd". Voor Ta Nca gaf 'Thes-
saloniki maar één waarheid te zien.

HEERLEN - De Griekse media heb-
ben gisteren felle kritiek uitgegoten
over hun nationale voetbalmatador
Dimitrios Saravakos en vier andere
spelers van de nationale selectie.
Het vijftal had zich aan de voor-
avond van de beslissende duel met
Nederland tegen de uitdrukkelijke
wil van trainer-coach Andonis
Georgiadis in het nachtleven van
Thessaloniki gestort en was pas 's
ochtends om vijf uur in enigszins
aangeslagen staat van een bezoek
aan een bouzoukilokaal in het hotel
teruggekeerd. Tal van kranten leg-
gen een verband tussen dit incident
en de nederlaag die de Grieken
moesten incasseren en vinden dat
de nationale voetbalbond conse-
quenties moet verbinden aan de 're-
bellie' van de vijf, waarbij ook de
positie van Georgiadis zou moeten
worden bekeken.

Het avondblad Ethnos doet het inci-
dent rond Saravakos en de andere
internationals (Apostolakis, Kara-
georgiou, Borbokis en Tsoursouni-
dis) uitvoerig uit de doeken en
beschrijft 'het totale gebrek aan ge-
zag' by coach Georgiadis, die de vijf
bij het verlaten van het hotel ver-
geefs trachtte tegen te houden en
hen woedend nariep dat hij hen niet
meer lustte. „Desondanks", aldus
Ethnos, „stelde hij twee van hen op,
Saravakos en Karageorgiou. Wat
een blamage!"

Onder het opschrift 'Een nationale
flop' stelt het Atheense sportblad
Ora yia Spormet onmiskenbaar sar-
casme vast dat de 'afgang' tegen de
'vliegende Hollanders' met mathe-
matische precisie door de insurbor-
dinatie van de vijf 'stappers' was
ingeleid. Het grootste Griekse tele-
visiestation Antenna Ipakte in

DOOR WIEL VERHEESEN

Maradona alleen
beschuldigd van

druggebruik
BUENOS AIRES - Diego Arman-
do Maradona wordt in Argentinië
alleen beschuldigd van drugge-
bruik. De advocaten van de Argen-
tijnse voetballer hebben dit afge-
dwongen bij de rechtbank van
Buenos Aires. Van drugsbezit is nu
geen sprake meer, zodat het uitein-
delijk vonnis milder zal zijn. Mara-
dona ondergaat op dit ogenblik een
afkickprogramma.

In afwachting van de resultaten,
leggen de rechters geen straffen op.
In Italië wordt de schorsing van de
ex-topvoetballer, die betrapt werd
op dopinggebruik, over een half
jaar opgeheven.

Geen surprise
voor Siemerink

(ADVERTENTIE)

Als de garantie op uw auto .
is verstreken bent u te laat

Wie optimaal gebruik wil maken van de garantie op een
nieuwe of gebruikte auto vraagt de ANWB Gerichte
GarantieControle aan. Onze deskundigekeurmeesters
kijken die onderdelen na, die u zelf niet gemakkelijk kunt
controleren. U ontvangt een duidelijk rapport met de
geconstateerde gebreken.Daarmeekunt u naar uw
garage gaan om de gebreken binnen de garantieterermijn
te laten repareren. De Gerichte GarantieControle kan u
voor maar f 125,- (ANWB-ledenprijs) veel kosten besparen.
Maak een afspraak (ma t/m vrij). Bel ANWB-Autokeuringen.

■^ Heerlen,lndeCramersB:(o4s)-717172
Maastricht, Koningsplein 62: (043) -637325 M

"______ __E ____.il

Zondag 12 juli achtste etappe Valkenburg

Aad Mansveld
overleden

Via Scheulder, Ingberggracht wordt Gulpen
bereikt om vervolgens over de Rijksweg
naar de grensovergang Vaals (11.15 uur) te
trekken. Finish in Koblenz om vier uur.

Voor Athlitico Icho, 'het grootste
sportblad op de Balkan', lagen de
zaken duidelijk. „Het Griekse elftal
kon geen vergelijking met Neder-
land doorstaan. 'I Ollandi' waren op
alle onderdelen de meerderen en
verdienden de overwinning". En
het reeds gememoreerde Ora yia
Spor heeft ook vrede met de ont-
knoping. Het blad roemt het snelle
Nederlandse combinatiespel en
concludeert dat de Grieken bij de
acties van de Vliegende Hollanders
incapabel afstaken.

Koblenz, 180 km. Start tien voor elf op Ber-
kelplein. Vervolgens 4,2 km geneutraliseerd
over Burg.Henssingel, Reinaldstraat, Wilhel-
minaplein, Grendelplein en Daalhemmer-
weg naar Sibbe (Dorpstraat, Gatsestraat,
Sibberkerkstraat), alwaar in de Kruisstraat
officiële start is.

Etappeschema

jjNDHOVEN - Bobby Robson
J^ft zijn vertrek uit Eindhoven
P^gekondigd. De Engelsman zalJ^V na de winterstop officieel mee-nten dat hij de club komende zo-
P^r gaat verlaten. De coach vertel-
j? dat gisteren na de ochtendtrai-
Ï!}g, ontspannen op de bank in de
[^ V-kantine gezeten.
J°bsonreageerde eerlijk op dehem

stelling dat PSV hem
?.Sin volgend jaar onmogelijk een

eUw contract kan aanbieden.

Vervolgens via Berkelplein, Burg.Henssin-
gel, Oosterweg, Reinaldstraat, Wilhelmina-
plein, Grendelplein en Cauberg naar finish
op Rijksweg in Berg en Terblijt, 196,4 kilo-
meter. Aankomst om vijf uur.

VALKENBURG - De zevende etappe in de
Tour 1992 begint op zaterdag 11 juli om tien
over twaalf in Brussel. Via onder andere
Hannut, Waremme, Hallembaye, en Kanne
wordt omstreeks kwart voor vier (na 143,8
km) Maastricht bereikt. Vandaar over Ton-
gerseplein en Kennedybrug naar Heer,
Gronsveld, Sint Geertruid, Mheer, Noor-
beek, Hoogcruts, Slenaken, Heyenrath,
Eperheide, Epen, Camerig, Hilleshagen, Me-
chelen, Partij, Wittem, Kapolder, Wijlre,
Schoonbron, Schin op Geul, Oud-Valken-
burg en Valkenburg.

„Hij verstaat zijn vak en heeft dat
onderhand voldoende bewezen",
herhaalde Michels gisteren nog
maar eens. Volgende week, na te-
rugkeer van de WK-loting in New
Vork, gaan Boels en Michels samen
om tafel zitten. En zal Michels an-
dermaal, maar nu officieel, een lans
breken voor de 'kleine generaal.
Advocaat op zijn beurt wacht rustig
af en denkt dat er in januari zaken
worden gedaan. Tot zolang houdt-ie
zich op de vlakte en weigert hij zijn
gedachten bloot te geven. En gaat
hij derhalve ook niet in op devraag
of hij onder Cruijff zou willen wer-
ken.

Afwachten
Michels laat ondertussen geen kans
onbenut om Advocaat naar voren te
schuiven als zijn ideale opvolger.

DEN HAAG - Aad Mansveld is gis-
teren op 47-jarige leeftijd overleden.
De oud-international leed al enige
tijd aan een ongeneeslijke ziekte.
Mansveld heeft als speler van ADO'
in de jaren zeventig het gezicht van
het Haagse voetbal bepaald. Na
ADO speelde hij ook voor Feye-
noord en FC Utrecht. Hij kwam zes
keer voor het Nederlands elftal uit.
Aad Mansveld was de laatste jaren
trainer van de Haagse amateurver-
enigingLaakkwartier.

Parcours door Limburg
ideaal voor aanvallers

Cauberg scherprechter in Touretappe naar Valkenburg
# Verkenningstocht op
Limburgse Tourwegen.
Frans Maassen, Adrie van
der Poel, Ad Wijnands, Erik
Breukink en Eddy Bouw-
mans (v.1.n.r.) beginnen aan
beklimming van de Cau-
berg.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

r 1realiseer me dat. We hebben dan
F nationale beker nog niet gewon-J.O-, we zijn dan nog geen kam-JJ^en, maar we zijn al wel uitge-
c'akeldvoor de Europa Cup.
PV wil internationaal meedoen en
s*t is opnieuw niet gelukt.
j*t is niet mijn schuld, maar ik ken
f Wetten in de voetballerij". Daar-
in zal Robson het bestuur voor zijn
j\zelf opzeggen.
natuurlijk doe ik dat. Maar nu nog
jet. We spelen nog vier wedstrij-
J*l voor de Kerst. Dan wil ik bo-
j^aan staan. Rond nieuwjaar kan

L standpunt dan officieel bepa-

Het sectiebestuur staat voor het di-
lemma dat het op redelijk korte ter-
mijn een beslissing moet nemen. In
het geval Cruijff bereid zou zijn
vanaf juli '93 het Nederlands elftal
onder zn hoede te nemen, zal er
eerst een 'tussenpaus' gevonden
moeten worden. Het is echter een
utopie te denken dat Advocaat, die
al zeven jaar met Michels werkt,
Oranje door de eerste WK-kwalifi-
catieduels zal loodsen om vervol-
gens de macht over te dragen aan
Cruijff.

Voor de internationals kwam de
Cruijff-lobby uit de lucht vallen.
„Wij weten echtvan niets", zei Hans
van Breukelen bij zn vertrek op
Schiphol. De doelman van PSV was
allang blij dat hij weer Nederlandse
grond onder de voeten voelde. Dat
was echter wel een half etmaal later
dan de spelers zelf hadden gewild.
De bobo's en de sponsors, vier jaar
geleden bij het EK-succes in Mün-
chen toch openlijk voor schut gezet,
blijven hardleers. „Het was weer
zon typisch bobo-feestje, met een
buikdanseres en een trio Helleni-
que. Precies zoals we al hadden ver-
wacht", smaalde Ajacied Danny
Blind.

VALKENBURG - De Cauberg is in
de Tour de France volgend jaar op
zaterdag 11 juli het laatste obstakel
in de etappe van Brussel naar Val-
kenburg. Twee kilometer verder
ligt de eindstreep, practisch op de-
zelfde plaats waar Jan Raas in 1979
wereldkampioen werd. Brussel-Val-
kenburg is de zevende rit in de
Tour, die in het kader van Europa
1992 door liefst zeven landen trekt.
„Daarna zal het evenement weer als
vanouds binnen de grenzen van
Frankrijk blijven, met slechts zo nu
en dan een uitstap naar een omrin-
gend land", verduidelijkte Tourdi-
recteur Jean-Marie Leblanc giste-
ren tijdens een persconferentie in
Thermae 2000.

tv.GELSENKIRCHEN - In de-
fy'tse Bundesliga werd gister-
ü'U- al een wedstrijd gespeeld.'
nJJ^ke'o4 speelde op eigen veld
k 1-1 gelijk tegen koploper Ein-
I °ht Frankfurt.

- De Teleflextoer voor
Jpateurwielrenners, die in de
(v?ats i s gekomen van de vroegere
V^oop van de Mijnstreek, duurt
u/f-end jaar vijf dagen. Het etappe-
(r^ma: 8 april proloog in Den
fte?Cn over 6 km; 9 april Schijndel-
Jll'den 160 km; 10 april Parmingen-
V'es traten 130 km en klimtijdrit
ü^als 15 km- n apr n Herzogenrath-
C'krade 160 km; 12 april: Stem

160 km.

Vijf koersdagen
in Teleflextoer

De negenenzeventigste editie van
het evenement begint op 4 juli in
San Sebastian en eindigt 26 juli op
de Champs-Elysées. Na Spanje en
Frankrijk bereikt de karavaan ach-
tereenvolgens België, Nederland,
Duitsland en Luxemburg, om ver-
volgens terug te keren in Frankrijk,
dat nog één keer verlaten wordt
voor een ritaankomst in het Itali-
aanse Sestrières. Ter gelegenheid
van de vele grenspassages wordt
een apart sprintklassement inge-
steld.

België bestraft door Uefa
VORK - België zal door de*-Uropese Voetbalunie uitgeslo-eh worden van de organisatiean belangrijke wedstrijden. Het

?agelijks bestuur van de UefaePaald gisteren, tijdens zijn ver-gadering in New Vork, dat fina-s van Europese bekertoer-
Ooien en landenwedstrijden
aarbij België niet is betrokken,t nader orde niet meer in Bel-81^ zullen plaats vinden.
e strafmaatregel is een recht-'
reeks gevolg van de Heizel-

van 29 mei 1985, waarbij 39ensen om het leven zijn geko-. en. Het Uefabestuur heeft zich
Yens beraden over de gevolgen

van de uitspraakvan het Hofvan
Cassatie op 28 oktober, waarin
ook de Europese Unie schuldig
verklaard is. Die conclusie hield
in dat de Uefa ook mede-verant-
woordelijk kan gesteld worden
voor toekomstige wedstrijden,
die onder zijn rechtsbevoegd-
heid vallen. Om toch de moge-
lijkheid te scheppen dat Belgi-
sche clubs en het nationale elftal
blijven deelnemen aan de Euro-
pese toernooien, heeft de Uefa
de Belgische voetbalbond ge-
vraagd de zekerheid te verschaf-
fen dat de regering en andere
verantwoordelijke autoriteiten
de veiligheid bij genoemde wed-
strijden garanderen.

ANTWERPEN - Bij het ECC-ten-
nistoernooi in Antwerpen speelt al-
leen de organisatie zeven dagen
lang voor sinterklaas. De spelers be-
perken zich tot aanpakken. Het
weggeven gaat ze moeilijk af. Boris
Becker bijvoorbeeld vergat gisteren
tegen Jan Siemerink al helemaal
dat het bij een demonstratietoer-
nooi gaat om glamour en show. Hij
stootte zonder een punt weg te ge-
ven met 7-6 (7-0), 6-3 door naar de
kwartfinale-ontmoeting van van-
avond tegen Petr Korda.

Siemerink keerde na zijn gastoptre-
den naar huis terug met de 20.000
dollar van de zege op Volkoven het
idee, dat de laatste intensieve trai-
ningssessie hem weer een stukje
dichter bij de absolute wereldtop
heeft gebracht. „Het viel me' mee
dat ik het tempo kon bijhouden.
Zon eerste keer is altijd moeilijk. Ik
had mijn kansen, maar je moet niet
gelijk teveel willen", aldus Sieme-
rink. „Ik speelde gewoon service/
volley op de eerste en tweede bal,
zoals ik binnen altijd doe. Er was
geen reden om tegen Becker wat
anders te proberen. Dan ga je niet
van je eigen kracht uit".

Voor het binnenhalen van la Gran-
de Boucle en het fungeren als start-
plaats van de achtste etappe met
bestemming Koblenz, moest Val-

De etappe waarvan de slotfase op
de Zuidlimburgse wegen is gepro-
jecteerd heeft een lengte van 196,4
kilometer. Hiervan moeten welge-
teld nog 52,6 kilometer worden af-
gelegd nadat de karavaan de grens-
overgang tussen Kanne en Maas-
tricht is gepasseerd. Drie hellingen
van de vierde categorie, meetellend

Frans Maassen, 's lands bestgeklas-
seerderenner in het mondiale pun-

„Een pittige finale", aldus Erik
Breukink, nadat hij gisteren het
parcoursgedeelte in eigen land had
verkend in gezelschap van Frans
Maassen, Ad Wijnands, Eddy
Bouwmans en Adrie van der Poel.
Laatstgenoemde zei: „Gelukkig zijn
de wegen breed genoeg, zonder
vluchtheuvels en rotondes. Met een
peloton van bijna tweehonderd
man is het toch al extra oppassen."

Jean-MarieLeblanc benadrukte be-
halve de sportieve waarde ook de
zakelijke aspecten. „Inclusief de pu-
bliciteitskaravaan bestaat het Tour-
gilde uit 3500 mensen. De media
geven het evenement een mondiale
uitstraling. Behalve Eurovisie heb-
ben wij dit keer TV-stations uit
Amerika, Colombia en de Common-
wealth, alsook voor de eerste keer
uit Canada en Australië.

voor het bergklassement, liggen
dan achter de wielen. Vier andere
beklimmingen uit dezelfde catego-
rie zijn daarna de Savelsbosberg bij
Gronsveld, de Loorberg bij Heyen-
rath, de Camerigerberg bij Vaals en
tenslotte de Cauberg.

tenklassement, noemde het „een rit
naar mijn hart waarin zeker de Ne-
derlanders en Belgen voor de aan-
val zullen kiezen." Commentaar van
Ad Wijnands: „Het zal een nerveuze
bedoening zijn, zeker als de Cau-
berg opdaagt."
De mening van de renners onder-
streepte de bedoelingen van Jean-
Marie Leblanc. „Jacques Goddet,
de vroegere Tourdirecteur, zei alüjd
hoe pijnlijk hij het vond als een
etappe had plaatsgevonden waarin
niks gebeurd was. Bij het uitstippe-
len van de route hebben wij er dan
ook op gelet, dat op weg naar het
hooggebergte facoren aanwezig
moetenzijn voor een nerveus koers-
verloop, met bovenal mogelijkhe-
den voor aanvallers. Ik denk, dat
wij hierin geslaagd zijn."

kenburg een bedrag van driehon-
derdvijftigduizend gulden aan de
Tourorganisatie overmaken. Niet
het gemeentebestuur, maar ARC
Sport en Events, een sportmarke-
tingbureau onder de vlag van de
Nederlandse Spoorwegen, heeft dit
gedaan in ruil voor de commerciële
rechten hieraan verbonden. Oud-
wereldkampioen Gerrie Knete-
mann is aan dit bureau verbonden.

„Wij hebben in stad en omgeving
een infrastructuur, die dit soort eve-
nementen mogelijk maakt", zei bur-
gemeester Smeets van Valkenburg.
„Daarnaast kunnen wij bogen op
een rijke wielerhistorie. Hoogtepun-
ten vormen de drie wereldkam-
pioenschappen (resp. 1938, 1948,
1979, red) en achttien nationale
kampioenschappen, om het nog
niet eens te hebben over de vele an-
dere evenementen of de keren, dat
er een etappefinish van dezeof gene
wedstrijd was."

LimburgsDagblad

# Johan Cruijff,
binnenkort
wellicht op
de bank bij het
Nederlands Elftal.

Foto: SEGUI
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KERKRADE - „De krijgskunst van de weggejaagde monni-
ken". Zo zou men in enkele woorden de nggo-mbie-paei
kung fu-sport kunnen karakteriseren. Een oude Chinese
vechtsport die via Indonesië onder andere hier in Limburg
is terecht gekomen. Ongeveer driehonderd beoefenaren telt
deze sport in onze regio. Het is een veelzijdige krijgskunst
die elementen bevat van alle andere vechtsporten. Zij
vraagt van de beoefenaren een grote fysieke en mentale op-
offering. Een gemiddelde leerling heeft ongeveer acht tot elf
jaar nodig eer hij eerste danhouder wordt.

agenda
f Aankondigingen vöör woensdag ’/ naar sportredactie Limburgs Dagblad ’/ postbus 3100.6401 OP Meerten /

I Of*ter vermelding vanagenda I

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

sport kort

" BILJARTEN - In café Wolfs te
Eysden is dit weekend het persoon-
lijk kampioenschap tweede klasse
libre van het District Maastricht. Er
zyn acht finalisten, die vandaag om
19.30 uur afstoten.

Van onze correspondent

f -imburgs dagblad j

Van Oyen: 'Weproberen onze sport zuiver te houden'

Vechten is een kunst # Bert van Oyen
(rechts), vechtsport-
kunstenaar en leraar,
bezig met het sparren
met een tegenstander.

Foto: FRANS RADE

48. 32x23 18x40 49. 35x44 12-18 51
37-32 18-23 51. 38-33 13-19 52. 39-1
19-24 53. 44-40 3-8 54. 33-28 14-19 _
28-22 8-13 56. 22-17 13-18 57. 41-J
24-30!
Nog even uitkijken want (24-29)? zd
na 32-28 (23x17) 34x14 en daarna dart
halen op 4 zelfs winnen voor wit!
58. 34x25 19-24 en remise gegeven, &
stand is helemaal gelijkwaardig.

Om zelf op te lossen het diagram, fl
speelt en wint. Oplossing volgend
week.
De oplossing van vorige week. W
acht schijven, op 17,18,23,28,34,38.]
en 41. Zwart, acht schijven, op'.
10,15,16 en 36.
Winst via l. 17-11 6x17 Gedwongen]
28-22 17x19 3. 34-29 36x47 4. 29-'
47x15 5 23x1 45x12 6. Ixs met een et
mentair obstructie-eindspel, bijv. fl
16-21 7. 5-32 21-26 8. 32-27 15-20\37-42 20-25 10. 42-48 w+ (H.J. van M
phen).

Ik stuur op remise aan, gezien het
openingsverloop een wat onplezierige
beslissing.

37. 38-33 18-23 38. 48-43 21-26 39. 42-38
12-1840. 47-42 14-20 41. 25x14 9x20 42.
39-34 20-25 43. 33-29 24x33 44. 38x29
19-24 45. 29x20 25x14 46. 42-38 8-12 47.
43-39 23-28

Zwart haakt af. Van deze reorganisa-
tie stelde ik me op dit moment veel
voor maar Tsjizjov is juist op tijd om
de stand onder controle te krijgen.

In zijn vroege periode heb ik éénkeer
tegen hem gespeeld. Hier volgt de no-
tatie daarvan. In de opening heeft
Tsjizjov het heel zwaar maar hij her-
stelt zich tijdig. Ik denk dat de huidi-
ge Tsjizjov de zaken tegen my wel
anders zou aanpakken.
Tsjizjov - Van den Borst
Kislovodsk 27-9-1982
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39
6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26 16-21 6. 32-28
19-23 7. 28x19 14x23 8. 29-24 20x29 9.
33x24 10-14 10. 34-30 13-19 11. 24x13
Bxl9 12. 40-34 5-10 13. 30-25 9-13 14.
34-30 15-20 15. 44-40 10-15 16. 39-34 4-9
17. 38-32 20-24 18. 43-38 2-8 19. 49-43
24-29 20. 43-39 11-16 21. 37-31 7-11 22.
41-37 22-27 23. 31x22 17x28 24. 26x17
11x22 25. 36-31 6-11 26. 39-33 28x39 27.
34x43 11-17 28. 46-41 22-28
Zwart heeft met een vrij eenvoudige
aanpak een mooie stelling bereikt, wit
moet nu wel op afbraak spelen.
29. 31-27 17-21 30. 40-34 29x40 31.
45x34 15-20 32. 34-29 23x34 33. 30x39
19-23 34. 39-34 20-24 35. 43-39 23-29 36.
34x23 28x19

Zon tien jaar geleden viel er in de
toen ongeveer 16-jarige Tsjizjov nog
met geen mogelijkheid een grote toe-
komstige wereldkampioen te zien.

Coach Willy Zwarthoed: 'Speelsters zeggen en bloc af

meer dan tien minuten. Een dan-
graad-examen duurt by ons zeker
een halve dag. Zon sporter wordt
van alle kanten belicht. Hy moet
mentaal en fysiek sterk zijn."

Royeren
Het nggo-mbie-paei kung fu is een
samenraapsel van een aantal vecht-
sporten. In de achttiende eeuw be-
zat elk chinees monnikenklooster
zyn eigen specifieke vechtmethode.
Monniken die zich niet aan de
kloosterregels hielden, werden uit-
gestoten. Zij verzamelden zich by
een oude vrouw op de berg Nggo.
Die verenigde hun diverse vechts-
tijlen tot één krijgskunst die als
uiterst agressief en gevaarlijk werd
betiteld. Het is daarom dat deze
krijgskunst lange tijd verboden is
geweest. Maar de historie lijkt nu
verleden tyd te zyn.

Kerkradenaar Bert van Oyen is
voorzitter van de club. Hij is in deze
functie zyn vader, de grondlegger
van het Nederlandse nggo-mbie-
paei, opgevolgd. Zelf bezit hij de
tweede graad kung fu naast de
tweede dan taekwondo. Bert van
Oyen wyst vooral op de Oosters-
Aziatische filosofie achter zijn
sport. Van Oyen: „Er zyn een paar
belangrijke stellingen of grondre-
gels. Zo is er de regel dat het mak-
kelijker is om agressie op te wek-
ken dan te blussen. Of, ga altijd
voorwaarts maar wees niet bang om
een stap zijwaarts of achterwaarts te
doen. Je zult eens je meerdere te-
genkomen. Bij wat voor een sport
dan ook. Wy stellen hoge eisen aan
onze sportbeoefenaren. Een band-
verhoging krijg je niet cadeau. Dat
is vaak een examen van een uur
waarbij je grondig wordt getest.
Vergelijk dat eens met andere
vechtsporten. Daar duurt zon exa-
men voor een dangraad vaak niet IJshockeydames door

bond buitenspel gezetPoolbiljart Hoensbroek. Café
Louter Kabouter, vanaf 19.00
uur. Ook morgen en zondag.
Bondswedstrijden NPB.

VANAVOND

Onder de 60 finaleparen voor'het na-
tionale kampioenschap senioren, af-
gelopen weekend te Utrecht, bevon-
den zich 3 Zuidlimburgse combina-
ties. Zij eindigden onder het gemid-
delde.

de bond voorstellen. Dat die dit niet
accepteert, is vanzelfsprekend. De
maatregelen van de bond zijn
streng, maar terecht, de liefde kan
niet van een kant blijven komen.
Ook het begeleidingsteam heeft ge-
steld dat er alleen wordt doorge-'
gaan als er een inzet is van twee-
honderd procent."

Worstelen, Schaesberg. 20.00
uur Sporthal Baneberg. Compe-
titie hoofdklasseSimson-De Hal-
ter.

MORGEN

Turnen, Kerkrade sporthal Rol-
duc. NKS-interland met Frank-
rijk, België, Nederland. Vanaf
14.00 uur.

Volleybal, Landgraaf, sporthal
Baneberg, 14.30 uur: Geevers/
VCL-Flamingo's (beker).

Bridge, Maastricht. Denksport-
centrum, Harry de Klerktoernooi
voor kankerbestrijding. Aan-
vang 14.00 uur.

ZONDAG
Handboogschieten, Heerlen.
Sporthal Kaldeborn. Van 09.30
uur tot 16.30 uur. Toegang gratis.
Atletiek, Schaesberg. Achtste
Kapellerbosloop. Eerste start om
10.00 uur. Inschrijven bij Van
Ooyen, Streperplein 10.

Bert van Oyen: „Ongeveer een half
jaar geleden hebben wij binnen on-
ze club schoon schip moeten ma-
ken. We hebben een groot aantal
zwartebanders, die niet meer met
de idealen van het nggo-mbie-paei
bezig waren, moeten royeren. lede-
re zwartebander heeft de plicht on-
ze sport op zijn manier uit te dra-
gen. Bij de meesten komt het er op
neer dat ze een sportschool moeten
stichten. Kan dat om een of andere
reden niet, dan moeten zij zich bij-
voorbeeld op organisatorisch ter-
rein verdienstelijk maken. Bij een
groot aantal voormalige zwarteban-
ders speelden geheel andere zaken
en daarom hebben we hen, net als
destijds de monniken, weggejaagd.
Er is nu een bestuur van drie hoofd-
trainers, Richard Offerbeek (Hoens-
broek), vierde dangraad, Doddy
Geeraths (Heerlen), derde dangraad
en myn persoontje. Daaronder
staan nu achttien zwartebanders die
gerechtigd zijn om een sportschool
te beginnen. Op deze manier willen
wy onze sport zuiver houden. In het
recente verleden hebben we de za-
ken organisatorisch niet goed bege-
leid en daarvan plukken we de
wrange vruchten. Ik mag duidelijk
stellen dat ons dat in de toekomst
niet meer zal overkomen."

Chef d'equipe van het nationale da-
mesteam, Yvonne 801-Houben, was
in tegenstelling tot Zwarthoed, zeer
verbaasd over dit besluit. „Ik moest
het in de krant lezen en schrok toch
wel een beetje, het vervelende van
de zaak vind ik dat de speelsters het
uit de media moeten vernemen. Ik
kan me heel goed de houding vanEen bittere pil voor Willy Zwart-

Afgelopen zondag, op het ijs van
Glanerbrook in Geleen, waren maar
acht van de drieëntwintig geselec-
teerde dames aanwezig. Reden ge-
noeg voor bondscoach Larry van
Wieren, die de massale afwezigheid
constateerde, om er een eind aan te
maken.

GELEEN - Ongedisciplineerd, non-
chalant en zonder interesse. Dat zijn
volgens de Nederlandse IJshockey-
bond (NIJB) de oorzaken voor het
in de wachtkamer zetten van het
Nederlands damesteam. De ploeg
blonk de laatste weken uit in het
negeren van centrale trainingen en
teambijeenkomsten.

hoed, trainer-coach van het nationa-
le damesteam, maar de oefenmees-
ter heeft alle begrip voor de hou-
ding van de ijshockeybond. „Voor
het afgelopen trainingsweekeinde
werd zelfs de nationale competitie
stilgelegd, zodat de meiden konden
komen trainen. Verschillende na-
men niet eens de moeite om zich af
te melden. Onbegrijpelijke vind ik
diehouding."

Trainer-coach Willy Zwarthoed, die
met het team deelnam aan het EK
in Tsjechoslowakije het afgelopen
jaar,vindt het een vervelende zaak.
„Maandag hebben Van Wieren,
Hans Dekkers -topsportcoördinator
van de bond- en ik afgesproken dat
we alles terugdraaien tot nul. Het is
aan de dames om tot een gesprek
met ons drieën te komen. Zij heb-
ben het laten afweten: niet wij. Zy
moeten maar voorstellen doen."

wezig

De bond selecteerde dus alleen die
speelsters die de toezegging deden
akkoord te gaan met die voorwaar-
den. De prestaties waren de laatste
tijd echter uitermate slecht. Het
Valkenburgse Falcon Girls, goed
voor een achttal speelster, liet het
daarop en bloc afweten. Reden: een
vriendschappelijke wedstrijd die te-
gelijkertijd gepland stond met de
centrale training. Alleenvan Smoke
Eaters, Eindhoven en Tilburg wa-
ren de dames zondagmorgen aan-

Natuurlijk werd er niet alleen door de
onzen slecht gespeeld; de anderen
wisten er zo nu en dan ook raad mee.
Hieronder gaan mevr. Bongers-Borst,
normaal goed voor een der ereplaat-
sen, onderuit tegen een Zuidlimburg-
se combinatie.
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Noord Oost Zuid West
Pas

pas ISch ISA en allen passen.
Om te beginnen is het uitpassen van
Oost zeker niet goed te noemen. Oost
is met dit 2-kleurenspel nog geenszins
uitgeboden, nog afgezien van het feit
dat West nu zeker niet met de goede
kleur zal uitkomen. Dat gebeurde dan
ook niet, zij het dat West een andere
kleur uitkwam die u en ik zouden
hebben gekozen. Piet Borst is nog al-
tijd een vrije vogel en dus kwam hij

Terug naar de le opmerking: 0"
moet natuurlijk 2H bieden en zal «'+ 140 of +170 gaan scoren. NZ zuil'
waarschijnlijk troef starten, het bc*
tegen 2-kleurenspellen, en daar*
troef blijven vervolgen om de dum^S
te beletten een schoppenintroevefj
maken. De leider geeft dan in elk m
val 3 schoppens af en mogelijk 1 *\
verslag, tenzij hij de moed opbrCj
om ruiten te snijden en zijn verliep]
de klaver te ecarteren. Het dodelilï
tegenspel van NZ zou dus zijn om W7\ver te starten en in slag 2 meteen tröjj
aan te vallen, iets dat min of meer v*
eist dat NZ in slag 1 de distrib^kunnen aangeven. De meesten v<*
den dat niet en zagen de leider nurtjj
+140 een gemiddeldeen met +170
royale 180%-score halen. Toch |j
Oosts pas op ISA ook tot een goud?
score voor OW kunnen leiden, maar j
de praktijk is dat wel moeilijk, orn~s
West dan door de kaarten heen m'Jkijken. Dat bleek West niet te kvnI*,
en, vooruitlopend op de definib6^score, heeft hij dat ook in alle duj"i
lijkheid aan partner Oost uitgelegd- j

metruiten 2 uit, voor het aas van OOw
die braafruiten naspeelde. Borst *■en, ziende dat een derde ronde de 91
dummy hoog zou maken, liet de rw
ten verder rusten. Had hij dat nu maj
niet gedaan, want op die 3eruiten bj
partner harten kunnen signaleren*
waren OW alsnog aan hun 8 rechtn*
tige slagen toegekomen, goed voj
een royale 90%-score. Maar W*
switchte in slag 3 alsnog schoppen'
nu maakte de leiderzijn rechtmatig 6
slagen, goed voor een royale 90%-S°
re in de NZ-lijn.

In het Duitse Bad Wörishofen werd
voor de eerste keer het wereldkam-
pioenschap senioren (geboren voor 1
januari 1931) georganiseerd. Winnaar
werd de 70-jarige Vasili Smyslov.

Kosten
Afgelopen jaarkostte het een slordi-
ge zestigduizend gulden om het na-
tionale damesteam op de schaats te
houden. De tegenvallende presta-
ties werden toen toegeschreven aan
de verkeerde traininsaanpak in het
verleden. ledereen stemde in met
de nieuwe structuur. Daarom is het
verwonderlijk, dat de helft niet op
komt dagen. Willy Zwarthoed:
„Toen de dames van Valkenburg
me belden en hun afmelding ken-
baar maakten, heb ik hen gewezen
op de gemaakte afspraken. Voor mij
is het nog onbegrijpelijker omdat
hun clubcoach Marino Simons, te-
vens myn assistent, van de gemaak-
te afspraken op de hoogte was. Ik
steek er veel uren in. Het is een
enorme klus. Als tegenprerstatie
had ik verwacht dat ze eenmaal
compleet aan de selectietrainingen
zouden deelnemen. Ze moeten hun
conclusies maar trekken over het
besluit."" Willy Zwarthoed de bondscoach van het Nederlands damesijshockeyteam zit voorlopig zon-

der speelsters. Foto: PETER ROOZEN

" VOETBAL - De volgende Lim-
burgse cursisten zijn geslaagd voor
het diploma scheidsrechter KNVB
II veld: Deenen (Wanssum), Bille-
kens (Venlo), Heutjens (Venlo), Van
deKruys (Leveroy), Ramakers (Ohe
en Laak), Verstappen (Grathem),
Van Bree (Hom), Vaessen (Bruns-
sum), Freens (Elsloo), Hebing (Ge-
leen), Kleinen (Brunssum), van
Nunen (Voerendaal), Merx (Kerkra-
de), Jaeqx (Heerlen), Schmitz
(Kerkrade), Groenendaal (Maas-
tricht), Riach (Maastricht).

" LANGLAUFEN - Vanaf mor-
gen worden op de langlaufkunst-
baan in Sittard een aantal cursussen
gehouden. Deze zijn bedoeld om
beginnende langlaufers een goede
en bruikbare techniek aan te leren.
Gediplomeerde en ervaren Cios-
docenten leren de deelnemers on-
der meer de diagonale pas, de dub-
belstoktechniek, het stygen, dalen,
keren en het remmen. Informatie
kassa 'Hatenboer' 046-518770.

Smyslov werd in 1921 in Moskou ge-
boren. Naast het schaken houdt hij
zeer van de opera. Vroeger wou hij
dan ook operazanger worden. Uitein-
delijk is hij beroepsschaker gewor-
den. De schaker Smyslov kent een
imponerende staat van dienst. Enkele
hoogtepunten uit zijn carrière: tweede
in het toernooi om het wereldkam-
pioenschap van 1948, dat werd gehou-
den te Den Haag en Moskou. In 1954
speelde hij zijn eerste match tegen
Botwinnik om het wereldkampioen-
schap. Deze eindigde onbeslist. Drie
jaarlater, in 1957 lukt het hem wel. Hij
verovert de wereldtitel door Botwin-
nik met \2l/2-§ l/2 te verslaan. Een jaar
later neemt Botwinnik dan echter re-
vanche en wint met 12Vi_-10V_. Onder-
staande partij toont Smyslov en zijn
kenmerkende stijl in zijn jonge jaren.

Smyslov-Reschevski, WK-toernooi
1948 Spaans.
1. e4,e5 2. Pf3,Pc6 3. Lbs,a6 4. La4,d6
5. c3,Pe7 6. d4,h6 7. Lb3,h6 8.
Pbd2,Pg6 9. Pc4,Le7 10. 0-0,0-0 11.
Pe3,Lf6. Beter is 11 Lgs. 12.
Pds,TeB 13. d:es!,L:es. Of 13 Pg:es
14. P:es 14. P:es,P:es 15. f4,Pc6 16. e5
en wit heeft een sterke aanval.

Maastrichtse tennisclub in zee met voorzitter Kuiper Kuiper: „Het is de bedoeling om het pres-
tatief tennis in stand te houden. De onder-
bouw moeten we echter niet over het
hoofd zien. De jeugd en het recreatieve
tennis zyn ook heel belangrijk binnen een
club."

MAASTRICHT - De tennisvereniging
Ready heeft een goede rentree gemaakt.
Nadat onder voorzitterschap van Gerard
Schellekens aan het einde van het zomer-
seizoen een noodlanding werd uitge-
voerd, is dank zij een commissie van
goede diensten de averij beperkt geble-
ven. Bill Kuiper, de directeur van Air Ser-
vice Limburg, heeft de stuurknuppel in
handen genomen, waarmee de lucht rond-
om Ready weer is opgeklaard.

Ready klaar voor
rentree op niveau

Route

nam zakenman Kuiper het woord om op
zyn manier het feilen binnen de vereni-
ging aan de kaak te stellen. Aanvankelijk
leverde hem dat een plaats in het crisis-
team op. Na de vorming van het nieuwe,
voorlopig ad interim bestuur kreeg hij het
voorzitterschap op zijn dak.

14. P:es,d:es 15. Df3,Le6 16. Tdl,L:ds
17. T:ds. Zwart heeft grote proble-
men. De combinatie van loperpaar en
druk op de enige open lijn geven wit
een strategisch gewonnen stelling.
Daarnaast moet zwart op zijn qui vive
zijn voor een witte koningsaanval. Als
geen ander weet Smyslov dit soort
stellingen te spelen. 17 De 718.
Dfs!,PfB 19.Le3,Pe6 20. Tadl,TedB 21.
g3! Een subtiele zet. Daar zwart niet
over tegenspel beschikt heeft wit de
tijd om zijn stelling te verbeteren. De
tekstzet ontneemt het zwarte paard
veld f4. 21 Td6 22. T:d6,c:d6 23.
Dg4,KhB. Ook 23 KfB had zwart
niet geholpen: bv. 24. Lb6,Pc7 25.
Dfs,PeB 26. Dh7,Pf6 27. DhB+,PgB 28.
Td3 met een superieurewitte stelling.

De drieënveertig jarigeKuiper weet waar
hij mee bezig is. Vanaf zijn jeugd is de uit
Mn—bracht afkomstige nieuwe Ready-
voorzitter met tennis bezig geweest. In
zijn jongensjaren en ook nog daarna be-
hoorde hij tot deLimburgse top. Een keer
won hij een B-toernooi in het enkelspel.
Zyn naam komt een keer voor op de lijst
van Limburgse kampioenen in het dub-
belspel.
De laatste tijd deed hy het rustiger aan en
speelde voor zijn plezier bij het Maas-. trichUe Ready.

Als eerste opdracht moet Kuiper de tur-
bulentie zien te luwen. Met zijn volledig
nieuwe bestuur denkt hy ditklusje snel te
klaren. Over de vorming van de tennis-
school zijn, voor hij in functie trad, al
goede afspraken met trainer John van
Heek gemaakt. Hij krijgt daarvoor de be-
schikking over twee banen op het tenni-
spark bij de Geusselt. De verantwoorde-
lijkheid voor het prestatie-tennis blijft
ressorteren onder de technisch commissie
onder leiding van Jean Schoenmaekers
met de clubtrainer als adviseur. Prestatief
tennis blijft voor Ready voorop staan.

24. Lb6,PbB. Een andere mogelijkheid
bestond uit 24 TcB 25. Td2,PbB 26.
Ddl.Tcö 27. La7,Pd7 28. Lds,Tc7 29.
L:e6,D:e6 30. T:d6 en wit moet win-
nen. 25. L:e6,f:e6 26. Dh4!.

Smyslov demonstreert op
wijze hoe een voordeel in *-~’moet worden omgezet. Het e' j\
spel staat voor wit gewonnen-j
een gewonnen eindspel is bij f *slov in goede handen; op dij y,
bied blonk hij uit. 26 Dd7 j.
DdB+ ,D;dB 28. L:dB,Pd7 ftlLc7,Pcs 30. T:d6,TcB 31. Lb6'V32. T:e6,P:b2 33. T:e5,Pc 4 jt
Td6,P:b6 35. T:b6,T:c3 jf,
T:b7,Tc2 37. h4,Ta2 38. Kg2.*f &
h5,a4 40. Ta7,KgB 41. g4Md>
Kg3,Te2 43. Kf3,Ta2 44. Ke*- é
45. f3,Tal 46. Kf4,a2 47. eS,K£VI»
Kfs,Tfl 49. T:a2,T:f3 50. Kg""
51. TaB + ,Ke7 52, Ta7+ 1-0. ’_»
Het toernooi in Bad Wörisn jf
was sterk bezet. Naast Smyslo^.!"
den onder andere bekende nfn^(c'mee.als Pachmann, Suetin, VLirf
ker, Krogius en Geiler. Efim "y§
behaalde de tweede plaats- .. è
cruciaal belang was zijn Pa |jjflf'
gen Smyslov. In betere st?«jw
maar met de vlag op vallen y eiP
ten de vier jongere Geiler 'n
puntendeling. -r'
Geller-Smyslov, WK-sen»
1991 Spaans. _ .j/
I. e4,e5 2. Pf3,Pc6 3. Lbs,g6 *■ S »:
5. La4,d6 6. d4,Ld7 7. O-O.Wj,;»'
d:es,P:es 9. P:es,d:es 10. f?' .'
11. D:a4 + ,b 5 12. 002,6:1% IJL:f4,Pf6 14. Pd'2,o-0 15. Pf3,£ e.e, \\
Tael,TfeB 17. Khl,cs 18. eS,P<W
Lg3,Lh6 20. Lh4,De6 21. D'% f.
22. Pgs,L:gs 23. L:gs,hs 24. *>'f.25. Lf6,Kh7 26. b3,PgB 27. gSf)%
28. Te3,c4 29. b4,Td7 30. De, ' H
31. Kh2,Te6 32. Tf4,K«i g(V
Df2,T:es 34. Td4. Na 34. .-<K, fl
35. T:d7,T:e3 36. T:n+ ,D:I-gi'1>
D:e3 had wit nog een winstP
kunnen ondernemen.

In zijn aanpak isKuiper zeer zakelijk. De
privatisering van het park, waarover met
de gemeente gesproken moet worden, zal
na de opknapbeurt plaatsvinden. Ook de
oude schild wordt op korte termijn vol-
daan.
„De privatisering zal een mentaliteitsver-
andering by de leden vragen. ledereen
krijgt nu een stuk medeverantwoordelijk-
heid. Met saamhorigheidsgevoel en zelf-
werkzaamheid komen we een heel eind."

Met de vluchtroute die Ready onder ge-
zagvoerder Kuiper nu neemt, lykt de
oudste Maastrichtse tennisclub weer in de
goede richting te brengen. Naar een
plaats waar zij, gezien de rijke historie,
thuishoort. In de top van het Limburgse
tennis.

Kuiper houdt wel van dit soort opdrach-
ten. „Ik ben een slecht weer manager.
Zoals de situatie bij Ready was, moest er
iets gebeuren. Ondanks mijn gebrek aan
tyd heb ik het toch gedaan. Het bloed
kruipt toch waar het niet gaan kan."Tijdens de voorlaatste ledenvergadering

schaken

bridge

dammen

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH
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MAASTRICHT - Als Roger Reijners vanavond om 19.30 uur
in De Baandert het veld oploopt, treedt hij voor het eerst in het
shirt van MVV tegen zijn oude club aan. Bij de eerdere ont-
moeting tussen MVV en Fortuna speelde Roermondenaar
Reijners nog bij Fortuna mee, de club die hij bijna tien jaar
trouw bleef. Die derby, de eerste wedstrijd van het seizoen,
stond toen voor beide ploegen in het teken van de wederop-
bouw. Zowel de Sittardse als de Maastrichtse club hadden
ingekocht en zagen spelbepalende mensen vertrekken. De 0-0
in De Geusselt was niet meer dan een tussenstop op weg naar
betere tijden.

Houtman naar
FC Den Haag
DEN HAAG - Peter Houtman
speelt de rest van het voetbalsei-
zoen bij FC Den Haag. De Rot-
terdammer debuteert zondag in
de thuiswedstrijd tegen SVV/
Dordrecht'9o. Houtman (34) had
dit seizoen bij Sparta geen basis-
plaats meer.

Topbiljarten
in Ulestraten
ULESTRATEN - Voor een dag-
je topbiljarten in Ulestraten zor-
gen morgen de teams van Wil-
lems Koeltechniek, Veldkamp
Hengelo en Blue Star Amers-
foort. Het is een ontmoetingvoor
de eredivisie van de kadercom-
petitie. De afstoot in café Walk-
In is om 11.00 uur. In de eerste
divisie driebanden won Willems
Koeltechniek, de equipe van
JeanBessems, met 6-2 van Rova-
no Rotterdam.

Vluggen derde in
Dresden-Cottbus
COTTBUS - Gerold Vluggen uit
Gulpen eindigde als derde in de
ultraloop Dresden-Cottbus over
348 kilometer. Het was de eerste
keer dat Vluggen, van origine
een snelwandelaar, zich waagde
aan een hardloopwedstrijd over
extreem lange afstand. Twee an-
dere Nederlanders, Bruno Jop-
pen en Ron Theunisse, die veel
meer ervaring hebben als ultra-
lopers, haalden het einde niet.

Edberg niet
naar München
MUNCHEN - Stefan Edberg
neemt ook niet deel aan het met
het recordbedrag van 12 miljoen
gulden gedoteerde tennistoer-
nooi om de Grand Slam Cup dat
dinsdag in München begint. De
Zweedse nummer één van de
wereldranglijst, die ook al moest
afzeggen voor het ECC-toernooi
in Antwerpen van deze week,
ondervindt nog teveel hinde-
van zijn knieblessure.

Haarhuis begint
tegen Wheaton
MUNCHEN - Paul Haarhuis be-
gint het toernooi om de GrandSlam Cup in München tegen deAmerikaan David Wheaton.Wanneer hij wint komt hij in dekwartfinales tegenover BorisBecker te staan. Haarhuis is de
enige Nederlander in het toer-
nooi om de Grand Slam Cup, dat
van 10 tot 15 december in Mün-
chen wordt gehouden. Er worc
gespeeld om de recordsom vai11 miljoen gulden. Becker speeltin de eerste ronde tegen deAme-rikaan Aaron Krickstein.

Vogts maakt
selectie bekend
FRANKFURT - Bondscoach
Berti Vogts heeft 22 spelers gese-
lecteerd voor het Duitse elftal
dat op 18 december in Leverku-
sen het EK-kwalificatieduel te-
gen Luxemburg speelt. De voor-
lopige selectie: Illgner (Köln),
Köpke (Nürnberg), Beiersdorfer
(Hamburg), Binz (Frankfurt),
Brehme (Inter), Buchwald
(Stuttgart), Heimer (Dortmund),
Kohier en Reuter (beiden Juven-
tus), Bein, Möller (beiden Frank-
furt), Matthaus (Inter), Effenberg
(Bayern), Hassler (AS Roma),
Sammer (Stuttgart), Scherr (Kai-
serslautern), Doll, Riedle (beiden
Lazio Roma), Klinsmann (Inter),
Kuntz (Kaiserslautern), Thom
(Leverkusen) en Voller (AS Ro-
ma).

Vier duels
voor Valk
ZEIST - De tuchtcommissie
van de KNVB heeft Valk (FC
Den Haag) voor vier wedstrijden
geschorst. De middenvelder
kreeg zondag in de uitwedstrijd
tegen Volendam een rode kaart
van scheidsrechter Reygwart na
een overtreding op Pastoor. On-
der meer de volgende spelers
werden voor één wedstryd ge-
schorst: Van der Meer (FC
Utrecht), Binken (Volendam) en
Driessen (VW).

VTM beschuldigd
van opruien
GENK - De Belgische politie
stelt een onderzoek in naar de
toedracht van ongeregeldheden
rond de competitiewedstrijd Ra-
cing Genk-FC Antwerp van za-
terdag. De Genkse burgemeester
Gabriëls vermoedt, aldus meldt
donderdag 'Het Nieuwsblad', dat
een door de commerciële televi-
sie-zender VTM ingehuurde man
supporters van Antwerp heeft
gepoogd tot rellen aan te zetten.
Een cameraploeg verbleef opval-
lend vaak in de buurt van de
opruier die voor deining op de
tribunes moest zorgen, maar
daar overigens niet in slaagde.
Na zyn arrestatie zei de man
door VTM te zijn aangezocht om
voor spektakel te zorgen en door
VTM naar de voetbalwedstrijd
was gebracht.

Betere tijden voor MVV dan wel,
want het was -tegen de verwachting
in- de Maastrichtse ploeg die op
gang kwam en de Sittardse die
bleef steken. Daar waar MW in
staat bleek op vreemde bodem gere-
nommeerde tegenstanders als FC
Groningen en PSV te doen wanke-
len, kon Fortuna niet eens thuis
winnen en bleef het stil in De Baan-
dert. Alleen uit by Volendam wer-
den twee punten gepakt.

Reijners vergeet 'oud zeer'
'Ikhoefniet goed te spelen tegen Fortuna. Als MVV maar wint'

Handbaltopper in Geleen
ROERMOND - Na een weekein-
de rust in verband met de Haar-
lemse Handbalweek barst de
competitie dit weekeinde weer
in alle hevigheid los. Bij de da-
mes moet titelkandidaat Swift
Roermond twee keer aantreden.

Vanavond om 20.00 uür is in de
Jo Gerrishal van Roermond het
Eindhovense PSV de tegenstan-
der. Zondag, om 14.25 uur in

sporthal Glanerbrook te Geleen,
staat dan de topper tegen mede-
koploper V&L op het program-
ma.

Bij de heren worddt morgen om
19.45 uur in de Stadssporthal
van Sittard de derby tussen Sit-
tardia en Blauw Wit gespeeld.
Beide teams zijn nog volop in de
race om een plaats in de play-
offs. De Sittardse ploeg verloor

pas twee keer, maar een daarvan
was wel eerder dit seizoen tegen
Blauw Wit. Verder gaatkoploper
V&L op bezoek bij Hellas in Den
Haag en speelt Bevo om 20.30
uur in Parmingen tegen Aals-
meer.

Eerste divisie dames, zondag: Noav-
SVM (13.15, Reinoudhal Susteren), Lo-
reaal-lason (13.20, Venlo), Velo-Sittar-
dia, OSC 2-Bevo. Heren, zondag: Aals-
meer 3-Noav, UDSV-Loreal.

Gelijkspel MVV 2
Jt^STRICHT - Het tweede elftal
w. MW heeft gisteravond decom-

T^ewedstryd tegen BW Den
(l^ch met 3-3 gelijkgespeeld. De
Its?j^richtenaren moesten daartoe

0-3 achterstand goedmaken.

■\> !"uim twintig minuten spelen
1w en de gasten uit Brabant al

IVl?'®' Voor e Pauze kon alleen
Sk Quaden de schade terugbren-
Vtot 1-3. Na rust bezorgde Roger
'\i n door twee doelpunten des^strichtenaren alsnog een gelijk-
"C *n e s^otfase kregen beide
\ |en voldoende mogelijkheden
IlL^e score verder uit te bouwen,
1^ de kansen daartoe werden ge-

Hart

Kessler:
'Het wordt
spannend'

v Van onze sportredactie

SITTARD - Een keer zag Georg
Kessler MW in actie, en wel de

wedstrijd tegen Fortuna.'oen als geïnteresseerd toe-
die het 'een matige

J'edstrijd van twee kanten'
'ond, 'omdat de ploegen het rit-te nog niet te pakken hadden.
"TVV heeft dat ritme inmiddels

in de gelederen zitten.Jtoe het Fortuna is vergaan,
Jaarin heeft Georg Kessler gaan-
?eWeg de competitie een rol ge-
degen die hij indertijd in Debusselt niet kon bevroeden.

jjnmiddels staat MW er eenjfük comfortabeler voor dan'ortuna. Wij hebben de punten
J*rd nodig. Harder dan MVV.
e wil is er, maar in zon derby

Pelen zoveel zaken mee, dat dej*u alleen niet altijd voldoende
'" Meestal zyn derby's niet deedstrijden waarin goed voetbal* verwachten is, maar de span-«Hg vergoedt veel, zo niet alles."

>^>tuna zal in de wedstrijd tegen
rjVV in elk geval niet kunnen
.^schikken over Jozef Szalma

en Richard Custers
lot»tstoken teen).

tueel

.ang verlopen is, heeft me wel pijn
gedaan."

Reijners wil er eigenlijk liever niet
over praten aan de vooravond van
de derby in De Baandert. Maar het
oude zeer borrelt als vanzelf om-
hoog. „Eerst las ik nog in de krant
dat een ruil Driessen-Reijners onbe-
spreekbaar was voor Fortuna. Twee
weken later was de transfer een
feit."

Huub Driessen, middenvelder van
MVV en op dat moment op non-
actief in de Geusselt, zou in het col-
lectiefvan Fortuna 'de ontbrekende
schakel' zijn, volgens Fortuna-trai-
ner Berger. Reijners zou met hem
de concurrentiestrijd op het mid-
denveld moeten aangaan. „Ik voel-
de op mijn klompen aan dat Dries-
sen zou spelen. Hij was immers
gehaald door de trainer. Vanaf dat
moment werd MVV voor mij ac-

Roger Reijners, ex-Fortunees en in-
middels fortuinlijk MWer, zal de
verrichtingen van zijn oude club
met gemengde gevoelens hebben
gadegeslagen. In zijn borst slaat nog
steeds een Fortuna-hart. „Tydens
het duel MW-Fortuna speelde ik
nog in het groengele shirt van For-
tuna. Twee wedstrijden later stond
ik weer in De Geusselt, dit keer in
het roodwitte tenue van MW. Ik
heb er geen moment spijt van ge-
had dat ik naar MVV ben gegaan,
naar de manier waarop de over-

Flip van Dijk hoog in koers

Rust
Geen kwaad woord over de spelers,
wel kritiek op de leiding van Fortu-.
na. „Ik heb in Sittard een prachtige
tijd gehad. Dan steekt het als je
merkt dat de clubleiding op een
breuk aanstuurt. Mij als het ware
geen keuze laat. Dan hoor je opeens
opmerkingen als zou ik te blessure-
gevoelig zijn. Nou, dat valt wel mee.
Ik heb één seizoen pech gehad met
spierscheuringen en enkelblessu-
res. Dan kun je in een periode van
byna tien jaartoch niet spreken van
een blessuregevoelige speler."

Reijners argumenteert met tegen-
zin. Hij treedt niet graag in het voet-
licht met kritiek, want 'ik ben prof-
voetballer. Oud zeer mag op het
veld niet meetellen. „Ik heb het af-
gelopen seizoen de resultaten van
Fortuna op de voet gevolgd. Dat zit
er nou eenmaal in. Niet wegens re-
vanchegevoelens, maar uit belang-
stelling. Je moet de wedstrijd van
vanavond niet belangrijker maken
dan die is. Voor MW is het een der-
by als vele anderen. Er zijn twee
punten te verdienen. Punten die
voor MW aansluiting met de mid-
denmoot kunnen betekenen. Dat is
het enige dat telt vanavond. Ik hoef
niet goed te spelen tegen Fortuna,
als de ploeg maar wint."

avond op het programma staan
goed bezet.

De tip voor vanavond luiden

FHAESBERG - De drafsport is«Ej* maand in de ban van de strijd
fij^e nationale titel by de amateur-sLers- Sinds woensdag staan Bert_Cr\ers ' Fred Handelaar en Flip
j^Oijk alle drie op 19 punten. Met
J£g twaalf koersen voor de boeg iskj,str-d volledig open. Flip van
f£K is de enige van het drietal die<CkVond Present is °P de draf- en'tKbaan Schaesberg. Hij komt in de. CSeri_ De Mijnstreek-prijs aan de
J)^ 1 met Bep de Bloomerd, op pa-jyeenkanshebber.
ijL koers voor amateurs is, net alsj tfteeste andere koersen die van-

Zwarte Piet-prijs: 1. Primo GT; 2. Foscole
Impulse; 3. Gaby Adel. Outsider: Flushing
Rudy. Pepernoten-prijs: Frist Kombo; 2.
Escape; 3. Farwelsky. Outsider: Elmer van
Nes. Sint Nicolaas-prijs: 1. Forte Diepnow;
2. Thomas C; 3. Debbie van Weert. Outsi-
der: Flying Princess. Boomkwekerij W.
Jung-Landgraaf-prijs: 1. Eshel Groenhof;,
2. Fanny Sigero; 3. Adelena Lobell. Outsi-
der: Don Volante. O.N.S. Selectie-prijs: 1..
Eifelperle; 2. Fabienne; 3. Elskes. Outsider:
Flying Goldman. J. Kreuz Electronic-prijs:
1. Florida Sunshine; 2. Long Leg Jennie; 3.
Evert Vryenesse. Outsider: Evita van Weert.
L. Zdrojewski Total-prijs: 1.Flamingo Ma-
jo; 2. Fabiola Hanover; 3. Favoriete Nora.
Outsider: Diana B. Oriental-food-prijs: 1.
Another Starlet; 2. Snowshoe Thompson; 3.
Lyric Hanover. Outsider: Edino. Wasserij
De Mijnstreek-prijs: 1. Dean Boszorg; 2.
Bep deBloomerd; 3. Family Sunshine. Out-
sider: Dellus van Troje. Wijnhandel L.
Horsch-prijs: 1. Bobby Buitenzorg; 2. Bra-
vo Nora; 3. Abbado R. Outsider: Brigitte G.

LD-medewerker rechterhand van Geesink in Albertville
Martin Franken naar
Olympische Spelen

DOOR BERT GROOTHAND

eredivisie
fC*ag 20.00 uur:n« Sittard-MVV
?V, 16 11 5 027 38-17sfc,'00rd 17 10 6 1 26 24- 9
ÏV 16 10 3 3 23 36-10
<Silente 17 8 5 4 21 32-20S!Ce 17 7 6 4 20 24-15
5V,_ 16 6 7 3 19 27-26
ÖWi^ 17 7 5 5 19 23-21|_U_.Ben 16 6 6 4 18 24-17Sro^-ht 17 5 g 4 18 19-17
uVH 17 5 6 6 16 31-29mrQ£"n 17 5 5 7 15 16-18JjVh 17 4 7 6 15 16-21
M^/drecht 16 5 3 8 13 25-38
plh'l 17 4 5 8 13 17-24
è\_ g 17 2 7 8 11 13-36
JV'Sittard 17 1 8 8 10 16-28Vc"ap 17 3 3 11 9 15-30

16 1 5 10 7 14-34

fortuna-mvv

Vi>d 20.00 uur„ trechter Frans Houben
*MsS^Vr Sittard (selectie): Hesp, Van

O^it» essen' Samuel, Kicken, Deckers,
l/Hlta' Barmentloo, Driessen, Mordang,
A, v ■ Boogers, Paul Janssen, Losada,
JVv,*
C' Vte!ectie): Agu, De Haan, Thai, Benne-
]s*s, wr"oeven, Delahaye, Joordens, Rejj-
w'Jer ner' Hofman, Dikstaal, Lanckohr,
V**»'t- r u6an- Franssen, Boessen. Ge-

ü-Ha* Geblesseerd: Linders en

WAUBACH - Er zullen in februari
niet veel Limburgers op de Olympi-
sche Spelen in Albertville rondlo-
pen als deelnemers, maar ook niet
als begeleider of official. Waar-
schijnlijk zal dat er maar één zyn:
Limburgs Dagblad-medewerker
Martin Franken uit Waubach. Als
officieel door het Internationaal
Olympisch Comité aangewezen
functionaris zal hij in het kielzog
van lOC-lid Anton Geesink zyn
taak uitvoeren.

Franken krijgt daarin een bureau-
functie. „Het is afhankelijk van de
bezigheden van Geesink wat ik
daarin zelf te doen krijg. Ik ben
hoofd van zijn staf en naarmate hij
meer andere dingen aan zijn hoofd
krijgt, zal ik meer zijn taak moeten
overnemen, maar normaal gespro-
ken coördineer ik op de achter-
grond," aldus Franken.

Hij zal de informatie gaan zeven die
hij 's ochtends met Samaranch
moet bespreken. „Met andere woor-
den: hoe minder er fout gaat, hoe
meer ruimte er voor mij zal zijn. Al-
le lijnen moeten en zyn dan ook
kristalhelder. Geesink heeft iemand
nodig op wie hij blind kan varen en
dat ben ik."
Franken is er druk mee. Naast zijn
twee half-time banen in het onder-
wijs rijdt hy heel wat kilometers op
en neer naar Utrecht waar het kan-
toor van Geesink gevestigd is. Het
moet zo langzamerhand een wat uit
de hand gelopen hobby zijn gewor-
den. „Voor mij is het een kwestie
van goed organiseren en prioritei-
ten stellen," verklaart hij. „Op de
eerste plaats staat mijn gezin, twee-
de is mijn werk en pas op de derde
plaats vind jemijn Olympisch werk.
Dat lukt tot nu toe prima en zeg nou
zelf, het is voor een oud-voetballer
van Waubach en Miranda toch fan-
tastisch om een keer deOlympische
Spelen te mogen meemaken?"

ker niet voor honderd procent af-
hankelijk van het Nederlandse
lOC-lid Anton Geesink. Toch zal de
Waubachenaar de laatste zijn om te
ontkennen dat hij veel aan de voor-
malige judoreus heeft te danken.
Begonnen als een samenwerkings-
verband met de sportbons binnen
de schoolsport kan Franken, voor-
malig gymnastiekleraar, het best
omschreven worden als secretaris
van Geesink.

„Toen Geesink in 1987 lid werdvan
het lOC, heeft hy my' gevraagd hem
te helpen," vervolgt Franken. „In
eerste instantie was dat als lid van
zijn 'denk-tank', nu dus ook als vol-
waardig lid van het 808. Voor een
dergelijk samenwerkingsverband is
een goede persoonlijke relatie ook
absoluut noodzakelijk. Hetgeen na-
tuurlijk niet wegneemt dat we re-
gelmatig behoorlijk van mening
verschillen."

„Ik moet mede de rapportage rege-
len, zeven en die doorspelen naar
Geesink," stelt Franken. „We heb-
ben die taak wel eens omschreven
als de ogen en oren van Samaranch,
de voorzitter vn het lOC. Ik ben
weliswaar door Geesink voorgedra-
gen, maar ik heb ook een zelfstandi-
ge functie. Ik ken een groot aantal
andere lOC-leden en heb zelf ook
de nodige olympische ervaring op-
gedaan. Door bijvoorbeeld samen
met Geesink Atlanta, Toronto en
Salta Lake City te bezoeken. Daar-
naast ben ik ook zelfstandig lid van
de 808, het Bestuur Olympische
Beweging, waar ook Toet en Feen-
stra in zitten. Dat lidmaatschap is
volledig op persoonlijke titel."

Martin Franken is in het recenteverleden meerdere keren voor zyn
Olympische taken op reis geweest.
Zo was hij onder andere delegatie-
leider van de Olympische Academie
naar Athene. Vanaf 4 februari zal hij
dus in Albertville zitten, waar de
achtste de Winterspelen zullen star-
ten. „Ik denk niet dat er één Lim-
burger is geweest in het verleden
die in een lOC-functie naar de Spe-
len is geweest."Franken is met andere woorden ze

INterlandnS^W-elementen b.u 3
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h°ut. aluminium, kunststof

&
t&ANDA'S

KEUR-PRODUKTEN

f%°°m geopend
."'00.,"'- 10.00-13.00 uur

Us °4s-213928
Zeelsterstraat 177 a

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
D-S9; tussen 8 en 12 uur.

sport in cijfers
VOETBAL
Leon, vriendschappelijk, Mexico-Hon-
garije 3-0.
BOBSLEE
Altenberg, wereldbeker tweeinansbob,
vierde wedstrijd, twee runs: 1. Duits-
land II 1.58,49, 2. Canada I 1.58,74, 3.
Italië I 1.58,79, 17. Nederland I 2.00,07.
Klassement WB: 1. Löchner 119 punten,
2. Hoppe 112, 3. Huber 110, 19. Geurts
46, 27. Miryon.

TENNIS
Antwerpen, 2 miljoen gulden, tweede
ronde: Krickstein-McEnroe 6-1 6-4, For-

get-Poliakov 6-3 6-2, Becker-Siemerink7-6 6-3.

Le Havre, 50.000 gulden, vrouwen, eer-
ste ronde: Boogert-Kerek 3-6 6-2 6-1.Tweede ronde: Boogert-B. Romano 6-06-1.

Sao Paulo, Vrouwen, 150.000 gulden,
achtste finales. Hack-Tella 6-1, 6-0, Mar-
tinek-Santreck 6-4, 6-0, Gorrochategui-
Jensen 7-6 7-6, Spadea-Serrazanetti 6-3
6-4.

GOLF
Sydney, Johnnie Walker Classic, stand
na eerste ronde: 1. Baran en Senior, bei-
den 66 slagen, 3. Turner en Brigstock,
beiden 67, 9. o.a. Van der Velde 75." Martin Franken: „Fantastisch om de Olympische Spelen een

keer mee te maken." Foto: FRANS rade
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1 limburgs dagblacfj sport

# Roger Reijners
zet Rob Delahaye
de voet
dwars tijdens
de training.

Foto: ROB
DELAHAYE
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-_-__---— _____________-_-_--—____^B M^~Mt B""" I B Groot TTT j
~ ~ ~ T

mmmmmmmmm'++wam*mETyvy3*r*V*****M Sittard Freddy Fender

M Si ir _m f JJrK i9_t Mir ' fl Heerlen Mathieu Geelen-herdenking m.m.v. een 'Ay**^***/. ilil ia «r (S iffi » ____ ilSl lil il C m\m I pianosextet, Peter Kokkelmans, tenor; «eerlen Anaevka musical doorKoninklijk Balie'
A> ffl Mt maW^ fl Sj° Gelissen, hobo; Tony Ehlen, piano; van Vlaanderen _^_

2C*fl_PWflF ___i >T P\_ fl*-. fl !?l Wiel Kusters, voordracht; Paul Huijts.pia- Heer|en Alles in de familie - 20.30 uur (Kleine\JB»_____l ö C V!f -^ _B^ Ww»^_____k ■ no; Romain Bisschoff, zang (i.h.k.v. Lim- Zaal) uitverkochtM[fc#W4_r, k^^V _■ » «SIB burgse Componisten Dagen) — 'T
"TaaaaW ' t"__L<D Cl__l-Q __R 9_Ü3_ TTjy TtJt i"_T l»> Tf Tfft*y_«* TT_g B^ sB V V '-' Tf» MM :—_TT^ _Z 7,—T~T. Sittard TheM oscow Chamber Solists, karne^ 7

?_W *-W 4* &> S. iS^_!t%i3rai3lra,^__^m_»^|a;^S I *^J■_#_■_.Z^l _______ Kerkrade Folkloristisch Danstheater: Van de Ma- kest 0.1.v. Tatiana Grindenko
Vy> — -—»-«---■-«-»»vt_r ■__.%» —«- —jh- _=—»r ■«-.—_> ____3 Br «^fl donna tot Madonna

fl_n__l lü-_______£* Heerlen Alles in de familie - 20.30uur (Kleine

V_i 1 "'" ame T_f¥7i7T»T pm vi Heerlen Emile Blessen, fluit; Maarten Bon, piano; Zaal) uitverkocht __^_-
Kerkplein 75 _H____.____-JxJL.____/iN l.aß_lijk_ geopend tussen 12. uur.n 14.30uur Wk M Michel Huisman, beeldend kunstenaar (i. Kerkrade Wolga Kozakken Koor, Russische kooi",_,._. ■ h.k.v. Limburgse ComponistenDagen) - mimnk. I en van 17.uur tot 24. uur Ir*~____ it;n_- r muzleK **

Tocheven iets anders, zon smakelijk gegrilde Steak. (op maandag open vanaf 17. uur) fl :—— Sittard Clowns en Hun Comedie, familievoorst '
Een modernekeuken me» open houtskoolvuur. Zon-en feestdagen geopend van li tot 24. uur fl Kerkrade Ana-Maria Vera. pianorecital 19.00 uur
Salademixt zeLT uitzoeken en samenstellen.Heel speciale *g ■ sjttard Limburgs Toneel Sittard: De Palestijnse BnéTTOTcßfi-?!, JilUHïflsausjes erbij en wijn genieten uit b.v. Argentina ofuit ___B_________________________________________l_____-^^^
Yougoslavia SteakhouséEldorado in Heerlen biedt U Telefonische Reserveringen 5 ■■11--_W.tHIHi.-,.._->M=._l_B Heerlen Lim^gs^ymphonie^Orkest
dit alles in een zeer apparte sfeer. 045 - 741360 13 tot Ma- Heer(en Neder|ands Dans Theater 3 met choreo- viool, & Boris Goldenblank, viool. Próflr-iGroeps-reserveringen mogelyk tot maximaal 50 personen va ■ krade grafieën van Ek, Forsythe, Kylian en Van Handel, Vivaldi, Corelli, Bach - 14.30

___, ________ __^___-=«_ _____«__.=. Folkloristiscr' v dcccmber Manen _-'

/J^^^l^iïï^lr-SIMI^P tiZM WiïiPlPiil^E-MÏPl^l^Ml^ d°nna' Kerkrade Kerst-In, luisterrijke voorbereiding op

QEIE9-l-39lP^l^ Hl "«"fa""» TheSilenceoftheLambs.film —~
Solisï^

i Sittard BrigitteKaandorp: Kunst trick Dheur, piano

___-_-P^___^^___^_-_-fl_[fl__t_^___-S _ÉÉ_ÉÉÉJ_ÉB-i I \ \ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, anders vermeld.

IT'wVj^Hß^^H; \\V Wij zien u graag in de schouwburg!
H.Tl'il iII ■ I IWp^'.PPèèHUI \ )S\-stadsschouwburg /^STI Iwijngracht muziektheater fyT ll' de stadsschouwburg' r>/7j

HM M kttJLL_É^ VJ— heerien rr^ kerkrade \. sittard (JJ^j
B'fl^i I V 'fl Lji "^ fl.: kassa: 045-716607 ~**^ \ fI.: kassa: 045-454141 [ | fl: kassa: 046-510616 -^^
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