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Mager akkoord na vlijmscherp politiek gevecht

EG buigt diep voor
eisen van de Britten

DOOR PETER DE VRIES
AASTRICHT - Elf landen van de Europese Gemeen-
;hap hebben vannacht diep gebogen voor de Britse eis
it de EG zich in de toekomst niet veel meer gaat be-
oeien met arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap,
a een vlijmscherp politiek gevecht tussen de Franse
resident Mitterrand, de Duitse kanselier Kohl en de
fitse premier Major, is de Maastrichtse Euro-top afge-
oten met slechts een akkoord over de verdere monetai-

* en politieke eenwording van Europa. De afspraken
sociaal beleid zijn geheel geschrapt.

De spanningen liepen in de laatste
uren van de onderhandelingen
hoog op, nadat zowel Engeland als
Frankrijk met een veto hadden ge-
dreigd in de discussies over het so-
ciaal beleid van het nieuwe Europa.
Uiteindelijk bogen de elf voor het
halsstarrig verzet van premier John
Major, en leden met name de Fran-
se president Mitterrand en de Duit-
se bondskanselier Kohl een uiterst
pijnlijke nederlaag.

Premier Lubbers sprak na afloop
van de slepende onderhandelingen
van "een goed resultaat". De Britse
afzijdigheid noemde hij een 'tempo-
verschil': "Laat het zo zijn".Kohl en
Mitterand lieten doorklinken te ak-
koord zijn gegaan om zo de econo-
mische en monetaire unie te red-
den. Daaraan hechtten zij het
meeste belang.

" Blijde gezichten hedenochtend na afloop van de Eurotop in Maastricht.
Aan het begin van de persconferentie schudden minister Hans van den Broek
(links) en Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie, (tweede van

links), elkaar de hand. Hetzelfde doen premier Ruud Lubbers (rechts) en H.
Christophersen.
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Dertig doden bij
rellen in Tirana

- Bij een brand in een
*dselopslagplaats die uitbrak
*1 het pand door een hongerige
*ligte van naar schatting 3.000

werd bestormd, zijn giste-
J ruim 30 mensen om het leven
Wmen. De Albanese radio heeft

' gisteren gemeld. De tragedieW plaats op dezelfde dag dat pre-
sent Ramiz Alia de minister van
°sdselvoorziening uit de afgetre-

regering, Vilson Ahmeti, tot
van een nieuw kabinet bc-

* voedselrellen braken uit in de
'd Pushe-Arrez, 80 kilometer ten?°rden van deAlbanese hoofdstad
*ana. Volgens de radio ontstondbrand toen mensen die het ge-
£*w waren binnengedrongen, zelf-
p'aardigde toortsen van papier

om licht te maken. EenAale bestuurder noemde een do-
van 32 en zei dat het aan-

slachtoffers vermoedelijk nog
P stijgen. De regering in Tirana)e'd het op 30 doden.

Samen
Mitterand bagatelliseerde de uitzon-
deringspositie voor de Britten: „Ik
betreur het, maar het is geen schei-
ding. We werken samen verder".
Bondskanselier Kohl verklaarde
dat „de stroom van de geschiedenis
leidde tot Duitse eenheid en ook zal
leiden tot Europese eenheid".

De uitgelaten Britten toonden zich
vannacht "zeer dankbaar" voor het
slotvoorstel van premier Lubbers,
waarbij de (elf) landen die een uit-
gebreid sociaal beleid willen voe-
ren, daartoe de vrijheid krijgen.
Major krijgt zo een mogelijkheid
elegant af te haken. De elf overige
landen gaan hun sociaal beleid in
aparte afspraken vastleggen.

Deze variant stuitte aanvankelijk op
fel verzet bij Frankrijk, Italië en
Duitsland, maar haalde het toch.
Een flop zou tot gevolg hebben ge-
had dat de historische verdragen
over politieke en monetaire eenwor-
ding, inclusief de invoering van één
munt, niet afgesloten kunnen wor-
den. Het zou ook een politiek ver-
keerd signaal zijn geweest gezien de
ontwikkelingen in Oost-Europa.

Deruzie tussen Engeland en derest
van deEG („De elf zijn geisoleerd",
spotte een waarnemer) liep gisteren
mede hoog op, omdat de Britten al
op meer gebieden een uitzonde-
ringspositie hadden bedongen. Zo
staan ze langs de zijlijn bij de invoe-
ring van de Europese munt en heb-
ben ze de mogelijkheid gekregen
zich te onttrekken aan de uitvoering
van het Europees veiligheidsbeleid.
De Britten vreesden echter dat
nieuwe sociale voorschriften van de
EG de concurrentiekracht van hun
bedrijfsleven aantasten en noem-
den de plannen „slecht voor Euro-
pa, niet alleen voor Groot-Britta-
nië".

Ook voor de Spaanse eis om meer
geld voor de arme zuidelijke landen
is een oplossing gevonden. Er zijn
duidelijke afspraken gemaakt dat
de arme landen extra geld krijgen
voor investeringen in het milieu en
de infrastructuur. Bij de herziening
van de EG-meerjarenbegroting vol-
gend jaarzullen de rijke EG-landen
bovendien extra contributie gaan
betalen.

het weer
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Tien arrestaties en spoor van vernielingen in Maastricht

Politie levert slag
met Waalse boeren

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De politie in
Maastricht heeft gisteren en-
kele uren slag geleverd met
een groep van ongeveer 1.500
demonstrerende Waalse boe-
ren. Er moesten meerdere
charges door de Mobiele Een-
heid worden uitgevoerd om te
voorkomen dat de boeren zou-
den opstormen richting pro-
vinciehuis waar op dat mo-
ment de Eurotop in volle gang
was. De politie verrichtte tien
arrestaties. De schade is aan-

zienlijk. Er viel een onbekend
aantal gewonden.

De demonstratie was georganiseerd
door de Waalse landbouworganisa-
ties Union Professionel Agricol
(UPA) en de Alliance Agricol (AA).
In eerste instantie probeerde een
kleine groep boeren via de grens-
overgang Vroenhoven met een der-
tigtal tractoren de stad in te rijden.
De politie blokkeerde in allerijl de
I

weg met drie volle zandauto's. Kort
daarna arriveerden ruim 30 bussen
en vele personenauto's met Waalse
boeren. Zij mochten wel doorrijden.
Om 11 uur begonnen ze aan een
protestmars richting stad. Toen de
betogers de Kennedybrug over wil-
den naar het provinciehuis, deden
zich de eerste schermutselingen
voor. Een peloton van de ME blok-
keerde de brug en joeg de demon-
stranten op. Hierbij vielen rake

klappen en werden de eerste arres-
taties verricht.

Later werd flink gevochten in het
Stokstraatkwartier, op de Markt en
in Bosscherveld. Ruim 300 MEers
en politie te paard voerden meerde-
re charges uit. De demonstrerende
boeren trokken een spoor van ver-
nielingen.

Vreedzaam
Er vond ook een demonstratie
plaats van het Nederlands Agra-
risch Jongeren Contact (NAJC).
Deze verliep zeer vreedzaam. De
ongeveer 200 jongerenuit alle delen
van het land boden op de Markt een
petitie aan aan gouverneur Masten-
broek.

De grensovergang Maaseik-Rooste-
ren werd overigens ook geblok-
keerd door protesterende Belgische
boeren.

Zie verder pagina 7

" Boeren: 'We zijn
toch geen skinheads'

Zestig bedrijven wacht strafvervolging

Miljoenenfraude
met WIR-premies

DEN HAAG - Na het weekeinde
waarin de WIR-investeringspremies
werden afgeschaft (27 februari 1988)
hebben tientallen bedrijven op gro-
te schaal gefraudeerd. Door antida-
tering van investeringen - voorge-
nomen investeringen werden ach-
teraf aangemeld als waren zij eerder
vastgelegd - hoopten bedrijven als-
nog in aanmerking te komen voor
de WIR-premies.

Uit een onderzoek van het ministe-
rie van Financiën blijkt dat het gaat
om 2,2 miljard gulden aan geantida-
teerde investeringen waarop ten
onrechte voor ruim 260 miljoen gul-
den aan WIR-premies is geclaimd.

Circa 60, deels grote, bedrijven ko-
men in aanmerking voor een straf-

rechtelijke vervolging. Andere
kunnen een strafboete verwachten.

D66-Kamerlid Dick Tommei zal
vandaag in de Tweede Kamer vra-
gen om een debat over deze affaire
nog vóór het Kerstreces, vermoede-
lijk al komende week.

Direct na het WIR-weekeinde ont-
stonden geruchten over groot-
scheepse fraude. Dat gebeurde op
grond van signalen over grote hoe-
veelheden registraties van zoge-
naamd voorgenomen investeringen
bij accountants en vooral notarissen
die ook op zondag openbleven.

sport

Groenendijk niet
content bij Ajax
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'Originele
kerstgroet'

COLUMBUS - Door een fout
van een Amerikaanse post-
beambte zijn ongeveer 12.000
enveloppen waarop de tekst.
'Merry Christmas' had moeten
worden gedrukt, de deur uitge-J
gaan met het opschrift 'Yoü;
Bitch', wat zich laat vertalen als
'Jij kreng' of zelfs 'Jij teef.
De fout ontstond doordat een-
werknemer van het hoofdpost-
kantoor in Columbus, Ohio, verv
gat de gewraakte tekst, die bij'
een test was gebruikt, te verwij-J
deren toen hij even werd weggej-
roepen. De woorden werden*
gedrukt op 10.000 tot 12.000 en,;
veloppen. Het bleek niet mogeJ~
lyk de enveloppen tijdig te on-J
derscheppen, zodat de post-
dienst niets anders overbleef dan
om postkantoren in de gehele
Verenigde Staten van de vergis-
sing op de hoogte te stellen:;
Slechts enkele enveloppen kon-'
den worden onderschept.

zJ

Boerenprotest
in Maastricht

~ ... I I — ■ ,«

Limburgs Dagblad
de duidelijkekrant

Nü twee weken gratis _^—^^_
Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! f^C^'Noteer mij als abonnee. IL, f^>-K j^'^\_
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I Telefoon: (voor controle bezorging) V\T- |
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I Daarna betaal ik O per kwartaal ’ 79,20 O per maand ’ 26,40
I Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, HT^9
I Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I P7W
I O een acceptgirokaart mamfé| De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D. (proef-)abonnemenl gehad. l^flMMlifl
I Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: ' |, Limburgs Dagblad, 11111l1111111 11111111111111111J Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

ofbelgratis 06-0229911
1 —-——--- 8 "710404 400017 '
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" Ook vervolging
van notarissen

(ADVERTENTIE)

IjBg| Provincie
off! Limburg

Maastricht, 10 december 1991

GOUVERNEMENT GESLOTEN
WOENSDAG 11 DECEMBER 1991
TOT 13.00 UUR
Gelet op het voortduren van de vergadering van de Europese Raad in
de avonduren van 10 december, is het Gouvernement in Maastricht op
woensdag 11 december pas vanaf 13.00 uur beschikbaar voc de
medewerk(st)ers van de Provincie Limburg.

Indien hiertoe aanleidingzou bestaan, worden eventuele wijzigingen van
deze regeling bekend gemaakt via de uitzendingvan Omroep Limburg
op woensdag 11 december, 12.00uur.
Vooralsnog kunnen personeelsleden van instellingen dieruimten in het
Provinciehuis huren, op woensdag 11 december reeds vanaf 8.00 uur
terecht. 063 Mj-Jk zit in Hüton Hotel,

op de koeien?!"...



The Cult, Ceremony
(Warner)
Met She sells sanctionary maakte

\ The Cult een verpletterend de-- buut. Typisch zon single die in
üde alternatieve hitlijsten de

plaats bereikt, helder,
'krachtig, apart. De debuutelpee,
'.Love, kende nog meer sterke
" staaltjes van deze door licht sym-
"fonische patronen gekenmerkte
| hardrock & roll. Hierna werd

■ het wat stiller rond de groep en
J de nieuwe hitschijfLove removal
■Machine baarde een jaartje ofIwat later veel minder opzien.
ILeuk, hard, maar net niet opval-
' lend genoeg binnen het grote. aanbod aan hardrock. Datzelfde
,kan ook gezegd worden van de

cd Ceremony. Toch is
', dat beslist niet negatief bedoeld.
\Ceremony bevat veel werk in de
» lijn van Love Removal Machine:
'.stevig werk, vol inzet en emotie
-en zeker niette veel van dik hout
lzaagt men planken. Bevalt me
"prima: zo moet The Cult klinken.
Af en toe een uitschietertje a la
She sells Sanctuary en we mogen
tevreden zijn.

Square Feet
in Exit in G

LANDGRAAF - De popgroep
Square Feet treedt vrijdag aan-
staande op in Exit in G in Land-
graaf. Er worden die avond door
Start TV opnamen gemaakt voor
een tv-special rond de groep. De
groep timmert behoorlijk aan de
weg en er bestaarm plannen om een
cd op te nemen.

Wie Square Feet wil horen kan vrij-
dag vanaf 20.30 uur in de Land-
graafse poptempel, terecht. Voor
fans wordt vanuit Geleen, Beek en
Maastricht een busreis georgani-
seerd. De kosten zijn dan 15 gulden,
inclusief5 gulden entree. recensie

■.er bij de roots, by de Mississip-
pidelta blijven, dan hun zwarte
collega's. Campbell, een lange,
magere figuur met zwart leren
jack, keek af en toe, hondsge-
meen de zaal in, alsof hij de
woorden 'There's a devil in my
closet' daadwerkelijk meende.

Buddy Guy, deveteraan, speelde
na dat opwarmertje vooral een
spelletje met het pubüek. De
man heeft werkelijk alle blues-
stijlen in zijn vingers. John Lee
Hooker, Jimi Hendrix, Stevie
Ray Vaughan, Johnny Guitar
Watson, enz, het passeerde alle-

maal de revue. Jammer voor
degenen die voor de Buddy Guy
kwamen van de befaamde
Chess-opnamen uit de jaren vijf-
tig of de latere opnames met
Junior Wells. Dat was toch inten-
ser.

Hoewel er zeker af en toe sprake
was van kippevel, werd net iets
te vaak de toevlucht genomen
tot gimmicks en tot gescheur en
geram op de Fender. Een breed
grijnzende Guy, een letterlijk de
hele foyer doorkruisende Guy,
een met drumstokken zyn gi-
taarsnaren bewerkende Guy. Je
moet wel sterk in de schoenen
staan als je je niet laat inpakken
door deze showman. Met grote
namen, zeker in de blueswereld
is het jammergenoegvaak zo dat
je vooraf zon hoge verwachtin-
gen van hen koestert, dat het al-
leen maar kan tegenvallen. Er
waren juryleden die vonden dat
underdog en- opwarmer Camp-
bell de ontmoeting op punten
won van de 'grote naam' Guy.

pop

Id-cd
DOOR JOOS PHILIPPENS

Genesis, We can't dance
(Virgin)
Voor hun zeventiende werkstuk
doken Phil Collins, Mike Ruther-
ford en Tony Banks een klein
half jaar de studio in. Het resul-
taat, We can't dance, ligt als po-
tentiële kerstaankoop in de pla-
tenzaak. Kortom, Genesis is een

' commerciële topper geworden.
De groep doet steeds consessiesen
bereikt een zeer breed publiek.
Op hun nieuwste productie doet
alleen het slotnummer Fading
lights denken aan voorbije, sym-
fonische tijden. Eigentijdser, en
zeer sterk zijn ook de single No
son of mine, het halve titelnum-
mer I can't dance, Dreaming

'while you sleep en Living fore-
' ver. Absolute topper is echter het
tien minuten durende Driving

' the last spike. Hier is Genesis op

' zn best: gedreven, de synthesi-
zerklanken die we kennen van
Domino en zelfs ruige gitaar-

Iklanken. Helaas bevat de cd ook
■ de nodige niemendalletjes: lief,
J-kalm, middle-of-the-road. Daar-
Iom is We can't dance geen mees-I terwerk. Het totale resultaat mag
I er echter zijn. Genesis is met zn
Jtijd meegegaan zonder al te on-. geloofwaardig te worden. Dat op
zich is al knap.

Succes Texas Tornados aanleiding voor solotournee

Freddy Fender met
oude hits op reis

DOOR JOHN OOMKES

ALPHEN AAN DE RIJN -
„Sinds 1981 heb ik van de
wind moeten leven", zegt
Freddy Fender. „Geen enkele
grote platenmaatschappij wil-
de me nog een contract aan-
bieden. Dat is allemaal veran-
derd toen ik mijn eigendunk
aan de kant kon zetten en üd
werd van The Texas Torna-
dos. En kijk nu eens: ik kan
weer als soloartiest op tour-
nee."
Tevreden werpt Valdemar Huerta
Garza (Fenders echte naam) een
blik van herkenning uit zyn hotel-
raam in Alphen aan de Rijn. Het
Hollandse stadje zou in Amerikaan-
se verhoudingen wel wat wegheb-
ben van zijn Texaanse thuisbasis
Corpus Christi, niet ver van de
Mexicaanse grens: bescheiden en
toch eigenzinnig.

Het grensgebied tussen Texas en
Mexico vormt de bakermat vormt
van de texmex oftewel musica nor-
tenca. Het is smachtende muziek,
waarin de accordeon de hoofdrol
speelt en de ritmes die van de wals
en de polka zyn. In The Texas Tor-
nados is die texmex maar één facet
van het zuidelyke, muzikale alle-
gaartje dat je krijgt als jevier oud-
gedienden byeen veegt die luiste-
ren naar zulke illustere namen als
Fender, Flaco Jimenez, Doug Sahm
en Augie Meyers. Het debuut van
de Tornados leverde vorig jaar de
Grammy Award op.

De inmiddels bijna 55-jarige Fen-
der: „Vroeger hield ik er niet van
met iemand samen te zingen. Met
uitzondering van de keer dat ik dat
in een duet deed met Dolly Parton,
maar dan heb je het natuurlijk wel
over een uitermate prettige" per-
soonlijkheid. Maar ik kon niet an-
ders; mijn hele loopbaan liep ge-
vaar. Ik moest wel deelnemen aan
de Tornados. In myn achterhoofd
had ik het idee dat de band op de
tweede plaats zou komen. Ik ben
door het succes, en door de 10l van
het samenspelen van gedachten
veranderd; nu zijn de Tornados
myn eerste prioriteit."

Het neemt niet weg dat succes ook
zijn eigen logica kent. Fender kan
nu door Nederland een solotournee
maken omdat zijn prachtige, onver-
slijtbare stem de Tornadoszon
weemoedig tintje meegaven, dat de
platenmaatschappij niet langer om
hem heen kon. Hy kreeg een nieuw
contract waardoor hij zijn oude hit-
successen opnieuw en nu voor cd
kon opnemen. Anno 1991 zingt Fen-
der nog steeds stukken als Vaya
con Dios, Before the Next Teardrop
falls en Wasted Days and Wasted
Nights.

Fenders muziek schommelt al sinds
het eindevan de jarenvijftig tussen
country, blues, texmex en. rock 'n'
roll in, allemaal rootsmuziek die
buiten de States vanouds op meer
waarderingkan rekening. „Texmex'
wordt daar nog steeds gezien als de
muziek van een minderheid, van de
chicanos in de zuidelijke staten. De
echte yankees luisteren er dus niet
naar, en krijgen de kans er ook niet
voor. Mexicaanse programma's op
Amerikaanse tv-stations kan je in
de VS nog steeds enkel op zondag
zien."

Fenders geoliede stijl van zingen
leent zich voor alles. Hij heeft plan-
nen voor een bluesalbum (waarop
hy graag wil samenwerken met J.J.
Cale en Jimmy Vaughan) en een
Spaanstalig popalbum dat gericht is
op de Zuidamerikaanse markt waar
hy in 1958 al eens een hit had met
Jamaica Adiós. Daarnaast maakt hij
zijn acteerdebuut in La Pastorella,
een tv-film van regisseur Luis Bal-
dez (La Bamba) waarbij het kerst-
verhaal is vertaald naar deze tijd.
„De herdertjes die by nachte lagen,
rijden nu Harley's."

Fender kan zich die al sterk ver-
schillende genres permitteren door
zyn geoliede zang, die sterk doet
denken aan het sterntype van Aaron
Neville binnen de New Orleans-
stroming. Freddy: „Aaron is als een
vogel. Hy kwinkeleert, net als ik.
Hebben we geleerd van Presley,
Ray Charles. Clyde McPhatter. We
kunnen allebeiveel, maar het mees-
te omdat we zo goed hebben gejat."

Freddy Fender treedt morgen op in
de Stadsschouwburg in Sittard. Er
zijn nog kaarten verkrijgbaar.

" Freddy Fender: „Texmex in VS nog steeds muziek van de minderheid".

Schoolmeester Campbell
verslaat Guy op punten

DOOR JAN HENSELS
SITTARD - „Ik krijg er kippe-
vel van", zegt een meisje tegen
haar vriend, nadat ze een paar
nummers van blueszanger/gita-
rist Buddy Guy heeft gehoord.
En zo hoort het ook. Blues staat
voor emotie. Bij veteraan Guy
heeft die rauwe emotie uit het
begin van zijn loopbaan in de
loop van de jaren jammer ge-
noeg steeds meer plaatsgemaakt
voor show. De thuisblijvers — er
waren 650 bluesliefhebbers naar
de Stadsschouwburg gekomen
zaterdagavond - kregen niette-
min ongelijk.

Al was het maar vanwege het op-
treden van voorprogramma John
Campbell die met zyn rauwe
slide-uithaleri op de dobro de
luisteraars rechtstreeks terug-
voerde naar de roots, de country-blues van voor deoorlog. Als een
schoolmeester onderwees hy' het
aandachtige publiek de blues.
„En dit is de pianostijl uit Loui-

siana, de banjostijl uit Texas en
dit, een ferme slide-uithaalvolgt,
dit is Mississippi. En dan mixen
we alles door elkaar." Het is op-
merkelijk dat tal van blanke
bluesadepten - Ronnie Earl, An-
son JFunderburgh, Roy Rogers,
John Campbell, enz, vaak dich-

recept door huub meijer

Pikante zoetzure
bietjes
Om de verschillende smaken nog
beter de kans te geven in de bietjes
te trekken kunnen ze ook al de
avond tevoren bereid worden. Op
die manier krijgen ze een volle
nacht en een dag de tyd om zich in
hun zoetzure badje te wentelen.

Benodigdheden: 500 g gekookte
bietjes, 1 sjalotje, 3/2-4 dl azijn, 1 el
suiker, 1 volle tl gemberwortelpoe-
der, 2 kruidnagels, 1 tl peperkorrels.
Pel de bietjes en snijd ze in plak-
ken, staafjes of blokjes.

Pel het sjalotje en hak het zeer fijn.
Breng de azijn met de snippers sja-
lot aan de kook, draai de warmte-
bron laag en los de suiker en het
gemberpoeder in de azijn op.

Voeg kruidnagels en peperkorrels
toe en laat alles ongeveer vijfminu-
ten trekken.
Doe de bietjes in een pot ofkom en
schenk er de azijn over met kruide-
rijen.
Schep alles meerdere malen door-
een en dek de pot af. "Zet de bietjes enkele uren koel weg.
Verwijder de kruidnagels en de pe-
perkorrels voor het serveren en laat
de bietjes uitlekken.

popagenda
DECEMBER

" 12 Schouwburg Sittard, Freddy
Fender

" 13 De Azijnfabriek Roermond,
Gang Green en Wrath Child
America

" 13 Hanenhof Geleen, Golden Ear-
ring

" 13 Exit in G Landgraaf, Square
Feet

" 13 Galaxy Landgraaf, The Spikes

" 14 Muziektheater Amsterdam, Bon-
nie Raitt

" 14 Fenix Sittard, WW Band

" 14 Café Confuus Maastricht, CC Ri-
der

" 14 Gimmix Sittard, Fietsefreem

" 15 Café Candlelight Landgraaf,
Freestyle

" 15 café Maximiliaan Geleen, Anno
66 (mid.)

" 17 Vredenburg Utrecht, Fish (uitv.)

" 18 Hanenhof Geleen, Fish

" 18 Stadsschouwburg Heerlen,
Frank Boeyen

" 18 Tivoli Utrecht, Walter Trout

" 19 Lanaken (B.), Unstoppable
Sound Festival met o.a. Wild
Flower en Non-EXT

" 19 Canix Lottum, WalterTrout

" 19 Vereniging Nijmegen, Urban
Dance Squad

" 20 't Engelke Weert, D-Train

" 20 Spuugh Vaals, Vaalser Roc-
knach Part I met o.a. Jesse
James Gang en Green Dream

" 20 Ojé Echt, Oswald

" 21 Spuugh Vaals, Vaalser Roc-
knach Part II met o.a. Brix en
O.K. Coral

" 21 Café de Persee Maastricht, CC
Rider

" 21 Canix Lottum, Bintangs

" 21 Gimmix Sittard, Janse Bagge
Band

" 25 La RocheUe Roggel, 12e Kerst-
sessie

" 26 Fellini Heerlen, Erwtjes Ouwe
Leem Band

" 26 Het Peeljuweel Ospel, Blues
Christmas
Met o.a. Big Bill en Ralph Sa-
mantha & theMedicine Men

Walter Trout
naar Lottum

LOTTUM - De gitaarbeul Waf
Trout was het afgelopen jaar al'verse keren in Limburg te zien.'
trad op in Ospel (Moulin Bluesfe*
val), Landgraaf (Pinkpop) en Td
len (bluesrockfestival). En voor 1
jaar 1991 helemaal voorbij is, kan'
Limburgse liefhebber van bW
rock hem voor de vierde keer (
eigen bodem bewonderen. De #
ger/gitarist maakt volgende W*
een korte tournee door Nederig
en treedt donderdag 19 decern'l
op in het jongerencentrumCani*
het Noordlimburgse Lottum. Ka«
jeszijn alleen te bestellen bij CaU1
04763-2202. Het jongerencentra
viert dit jaar een jubileum en *j
Walter Trout als het 'goudenran»
om 1991.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. vleesgerecht; 6. vleesge-
recht; 11. deel v.e. fuik; 12. roem; 13.
gesel; 15. graad; 17. profijt; 19. laatst; 21.
huidziekte; 22. muziekterm; 23. de oudste;
24. aarde (Lat.); 25. voorzetsel; 26. steen-
afval; 28. Moh. hoofddeksel; 30. boeken-
rek; 31. kledingstukken; 33. niet glad; 34.
bedovertrek; 35. groet met buiging; 38.
trekboom v.e. wagen; 41. sluiskolk; 42.
straat/brugbelasting; 44. klein kind; 46.
oude griekse pasmunt; 48. water in Fries-
land; 49. vallende ster; 51. Eire; 53. steke-
lig dier; 54. riv. in Rusland; 56. wier; 57.
ivoor; 59. wagen; 60. laboratorium (afk.);
61. verzoekschrift; 62. afwezig.

Verticaal: 1. kalm gestemd; 2. wenk: J
bevreesd; 4. kosten koper; 5. asvaas.J
slede; 8. halssnoer; 9. niet kapot; 10-J
gang; 12. deel v.e. ei; 13. plavuis-g^
ken vloertegel; 16. houding; 17. vra^flvnw.; 18. open strook i.e. bos; 20. SP J
term; 26. teken-verklaring;- 27. visse
mandje; 28. gezellige bijeenkomst; 2
stoel; 30. looimiddel; 32. riv. in EgVPjJ
36. antilope; 37. gemis; 38. deel v.e>
39. vertroosting-verlichting; 40. gem<>%;
gesteldheid; 43. niet zichtbaar; 45.
46. wilde haver; 47. water doorlatend, j
griezelig; 50. mijt; 52. wit miskleed v-K
55. mann. dier; 58. naschrift; 60- |0

burgemeester (afk.).
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IN HAAG - Naar aanleiding van
affaire zullen zowel notarissen
Accountants die welbewust heb-
meegewerkt aan de grootschali-
fraude worden vervolgd door

1 eigen tuchtcolleges,
minister-president Lubbers

Öe vrijdag vóór het WIR-week-
le na afloopvan de ministerraad
;een persconferentie ontkende
de WIR werd afgeschaft, bleef
gerucht hardnekkig circuleren,
toenmalige vice-premier en mi-

'fer van Economische Zaken De
"te wist zyn ministerie vrij te
?ten als bron van die geruchten.

' had hierover zelfs zijn topamb-
"^en niet ingelicht, zo wist hy de

II["ler te melden die argwanend
i ** geworden.

toierkelijk is dat het thans niet
I£r gaat om fraude in agrarische
| J^g. Dat was wél het geval met de
( Jattenin deKamer directtoen de
f genten over fraude ontstonden
(ude loop van het voorjaar van
! J- Boeren met grote bedryven
Rden van de registratie in het

op grote schaal ge-
Jik hebben gemaakt; overigens
fa! want in het weekeinde mocht
f nog.
r 's gebleken dat illegale registra-
fyan investeringen na dat week-
jedoor middel van antidatering

f*rs heeft plaatsgevonden. Grote-
bedrijven in andere sectoren heb-Sll er vooral aan meegedaan,
'eerder bleek uit een onderzoek
j 1 Financiën dat overschrijdingen
" deWIR-uitgaven niet in overgro-
J^ate konden worden toegere-
-sjd aan investeringen die in het
"^-weekeinde waren aangemeld.

Moeizaambegin
MO-conferentie

JjSHINGTON - Arabische en Is-jj'sche onderhandelaars hebben
f^ren hun vredesoverleg na zes?en uitstel op het Amerikaanse

van Buitenlandse Zakentyat.

?ë leek het aanbod te hebben ge-
Jft direct land voor vrede te rui-

Israël leek een oud stand-
je* te hebben verlaten. Woord-eer Benjamin Netanyahu van(Israëlische delegatie zei dat Is-
i' een soort Jordaans-Palestynse

op het oog heeft. Tot
I? toe heeft Israël steeds een Pa-?'jnse staat op de bezette weste-F 6 Jordaanoever en de Gaza-, °ok uitgesloten en zich fel verzet°en het opgeven van de bezetting.

l Israëlische delegatie onderhan-ds afzonderlijk met de Syriërs en
t Libanezen. De onderhandelin-
Jj 'net de Libanezen werden door
ii?, Israëlische functionaris 'harte-

genoemd.

L belangrijkste Israëlische, Jor-
C^Se en Palestijnse onderhande-
w s voerden overleg over het zo--I'ste meningsverschil over proce-
tae*westies. Nadat de delegatie-
Ov ers ongeveer drie uur hadden
Lr'egd zonder resultaat te berei-
kt keerden de Palestij nen terug

hun hotel.

Epileptici door
invoering GVS

stukduurder uit
' VLECHT - Sinds de invoering
% * geneesmiddelvergoedings-

' ert^ (GVS> °P ! Juli ziJn bÜ de
Informatielijn tweehon-

V 'hoogstwaarschijnlijk onte-
'ibif gevallen van gedwongen
Waling voor medicijnen ge-
üijj " Een enkele keer ginghet zelfs
fe^ '°0 gulden op jaarbasis. Vol-
W de Epilepsie Vereniging Ne-
«t \ J}d gaat het gemiddeld om 800
I^l gulden. De vereniging wil
w °verleg met staatssecretaris Si-

■Ëfü&ilkseezondheid).

'iJHg ys deelt gelijksoortige medi-
fc^f1 in groepen in. Voor de ver-
\ (}!ng geldt een gemiddelde prijs
\ e groep. Voor duurdere medi-
"ïtiè moet worden bijbetaald. De%s*t rest nu óf bijbetaling óf
%\ aan op een ander geneesmid-
V,?et alle gevolgen van dien, al-ViLe vereniging. Sommige patiën-
% i en namelijk alleen baat bij
%f^ePaald medicijn en kunnen{K zonder schade van afstap-

Vterland telt zon 100.000 mensen
H^Püepsie. Een groot aantal pa-
%rh Slikt al Jaren TrilePtal dat ZÜJj^W, n neuroloog kregen voorge-
!fed " In het GVS is dit middel
Sit! !jsld als zou het inwisselbaar
P- Ii e* Carbamazepine-prepara-
*l hi 6 Vereniging stelt dat artsen\" er niet mee eens zyn.

Kernwapens
De kansen hierop lijken echter mi-
niem. Gisteren keurde zowel het
Witrussische als het Oekraïnse par-
lement het gemenebest-akkoord
goed. Maar Leonid Kravtsjoek, de
Oekraïnse president, haalde daarbij
fel uit naar Gorbatsjov. Volgens
Kravtsjoek probeert Gorbatsjov een
nieuwe autoritaire eenheidsstaat te
vestigen.

De Amerikaanse ambassadeur in
Moskou, Robert Strauss, heeft gis-
teren in Washington gezegd dat hij
de nodigevraagtekens plaatst bij de
rol van het leger. Ook uitte hij be-
zorgdheid over de controle op kern-
wapens.
Gravtsjov en de commandant van
de Sovjet-kernstrijdkrachten her-
haalden gisteren dat de kernwapens
onder controle van Gorbatsjov blij-
ven.

Man hangt zich
op in politiecel

HOORN - In een cel op het politie-
bureau in Hoorn heeft een 36-jarige
inwoner van deze stad met succes
getracht zich op te hangen. Toen de
man werd aangetroffen, vertoonde
hy nog tekenen van leven. Hij werd
meteen naar het ziekenhuis ver-
voerd, maar reanimatiepogingen
mochten niet meer baten.
De man werd enkele uren eerder
voor een poging tot inbraak aange-
houden in Hoorn. De politie wil
geen mededelingen doen over de
vraag hoe hij kans heeft gezien zich
in zyn cel op te hangen.

binnen/buitenland

Nieuw medicijn
tegen trombose

LEIDEN - Het Instituut voor
Verouderings- en Vaatziekten
Onderzoek van TNO (IWO) in
Leiden heeft een middel ontwik-
keld waarmee stolsels in bloed-
vaten doelmatig kunnen worden
verwijderd. Met het stolseloplos-
sende enzym kan de bloedbaan
snel vrijgemaakt worden zodat
de gevolgen van een infarct be-
perkt blyven.

Prof. dr D. Knook, algemeen di-
recteur van het instituut, die dit
gisteren bij de officiële opening
van het nieuwe instituut door
koningin Beatrix aankondigde,
vergeleek het nieuwe thromboli-
ticum met het voorwasmiddel
Biotex. Het enzym kan eenvou-

dig in de bloedbaan worden ge-
spoten. De directeur noemde de
resultaten van het onderzoek
met het nieuwe middel bij een
hartinfarct spectaculair.

Trombose speelt een belangrijke
rol bij het ontstaan van hart- en
herseninfarcten, die een belang-

rijke oorzaak zijn van sterfte en
invaliditeit in de westerse we-
reld. Een acuut hartinfarct is het
gevolg van het afsluiten door een
bloedstolsel van een bloedvat
dat het hart van voedsel en zuur-
stof voorziet. Een deel van het
hart, dat door dit bloedvat wordt
gevoed, sterft na enige uren af en
er ontstaat blijvende schade aan

het hart. Als het deel van het
hart dat door het bloedvat wordt
gevoed te groot is, functioneert
het hart niet meer naar behoren
waardoor de patiënt sterft.

De huidige trombolitische mid-
delen hebben het nadeel dat zij
als infuus gedurende meerdere
uren moeten worden toegediend.
Als bijwerking kunnen ze bloe-
dingen veroorzaken. Daarom
ging het TNO-instituut naar ver-
beterde middelen of toedienings-
vormen zoeken.
Nu kan het verstopte bloedvat
met één enkele injectie vrijge-
maakt worden. De kans op bloe-
dingen als nevenverschijnsel is
veel kleiner.

Parlementen Oekraïne en Wit-Rusland keuren gemenebest goed

Aanhoudende geruchten
over aftreden Gorbatsjov

MOSKOU - „Sovjet-president
Gorbatsjov is niet van plan af
te treden. Zo denkt hij er al-
thans vandaag over." Dat ver-
klaarde gisteren Gorbatsjovs
woordvoerder Andrei Grats-
jov in een poging de aanhou-
dende geruchten over Gor-
batsjovs aanstaande aftreden
de kop in te drukken.

Gratsjov haalde ook wat scherpe
kantjes af van het verzet dat Gor-
batsjov maandag aantekende in een
verklaring tegen het akkoord waar-
mee de republieken Rusland, Oe-
kraïne en Wit-Rusland zich zondag
tot een gemenebest van onafhanke-
lijke staten uitriepen. „Gorbatsjov
is niet principieel tegen zon ak-
koord. Maar hy verzet zich tegen de
manier waarop het tot stand is ge-
komen."
De overeenkomst van de drie repu-
blieken haalt het fundament weg
onder.Gorbatsjovs plan om devoor-
malige Sovjetunie nieuw leven in te
blazen als confederatie van soeve-
reine staten. Volgens Gorbatsjov
hadden de leiders van de drie repu-
blieken geen bevoegdheid om de
Sovjetunie voor dood te verklaren
en de parlementaire discussies over
zyn politieke Unieverdrag voor ge-
zien te houden.

Volgens Gravtsjov blijft Gorbatsjov
openstaan voor nieuwe ideeën over
politieke samenwerking van de
voormalige Sovjetrepublieken. De-
ze gematigde verklaring werd be-
antwoord met verzoenend bedoelde
uitlatingen van Ruslands vice-pre-
mier Boerboelis. Deze vertrouwe-
ling van president Jeltsin zei dat
ook in het gemenebest-concept
Gorbatsjov een politieke rol kan
spelen. In het gesprek tussen Jelt-
sin en Gorbatsjov een dag eerder
had Jeltsin, volgens Gravtsjov, de
mogelijkheid geopperd dat Gor-
batsjov als gemenebest-president
zou kunnen optreden.

Nieuwe bezuiniging moet 134 miljoen opleveren

Staatssecretaris Simons:
mes in gezondheidszorg

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) wil op een
aantal sectoren in de volksgezond-
heid 134,5 miljoen gulden bezuini-
gen. Hij doet dat ondanks bezwaren
van het Centraal Orgaan Tarieven
Gezondheidszorg (COTG), de lande-
lijke huisartsenvereniging(LHV) en
de organisatie van ziektekostenver-
zekeraars KLOZ. De bezuinigingen
gaan op 1 januari aanstaande in.

Huisartsen moeten 33 miy'oen gul-
den ophoesten via een verlaging
van hun tarieven. De door huisart-
sen gevraagde onderzoeken moeten
17 miy'oen gulden goedkoper. Fy-
siotherapeuten moeten 50 miljoen

gulden op tafel leggen. Op het
kruiswerk wordt 12 miljoen gulden
gekort. De academische ziekenhui-
zen dienen 22,5 miljoen gulden in te
leveren.
De huisartsen worden aangeslagen
wegens een kostenoverschryding in
1990 van 51 miyoen gulden. De fy-
siotherapeuten moeten eveneens
bloeden voor te hoge kosten in
1990. Toen was er een overschrij-
ding van 61 miyoen gulden op de
uitgaven voor paramedische zorg.
Het kruiswerk en de academische
ziekenhuizen worden op basis van
de besluiten rond de Tussenbalans
aangeslagen.

Het COTG, waarin alle betrokkenen
zitting hebben, meent dat de be-
windsman de besluiten over de be-
zuinigingen niet goed heeft onder-
bouwd. Men wijst daarom een
verlaging van tarieven of beschik-
bare budgetten af.

Simons stelt daarentegen dat over-
schrijdingenvan kosten in dezelfde
sectoren als waar zij ontstaan, opge-
vangen moeten worden. Bij huisart-
sen en fysiotherapeuten is dat ge-
daan via het vaststellen van de
maximale hoogte van tarieven, in
de andere gevallen zyn budgetten
gekort, i

Reisbureaus besparen op banden en remmen

'Wintersportbussen
zijn vaak onveilig'

ZEIST - Van de ongeveer 300 bus-
sen die gemiddeld één keer per
week op wintersportbestemmingen
ryden, laat bijna 10 procent te wen-
sen over op de punten van veilig-
heid en comfort.

Algemeen-directeur van OAD-Rei-
zen, ir J. ter Haar, heeft dit gisteren
in Zeist gezegd tijdens de presenta-
tie van het nieuwe reisprogramma
van OAD. Het bedrijf behoort tot de
grootste organisaties van busreizen
in Nederland.

Ir. Ter Haar heeft vastgesteld dat er
bussen worden ingezet die niet vei-
lig genoeg zijn door het ontbreken
van winter- en modderbanden, een
speciaal remsysteem alsmede een

goede verlichting.

Ook het comfort voor de passagiers
laat volgens Ter Haar te wensen
over. Volgens hem zijn sommige
bussen niet uitgerust met een ver-{warmingssysteem dat op de winten
is afgestemd en komt er te weinigj
frisse lucht binnen. Ook is er soms'
geen dubbele beglazing aange-
bracht en is er onvoldoende ruimte!om ski's op te bergen.

Door niet te investeren in voorzie-*
ningen voor veiligheid en comfort^
kunnen bepaalde bedrijven pendel-J
reizen op wintersportplaatsen aan-1
merkelijk goedkoper aanbiedenj
dan ondernemingen die wel extra"
geld steken in deze voorzieningen. ;

Verdachte in
zaak-Jessica
bracht politie

op dwaalspoor
HOORN - De verdachte in de
zaak JessicaLaven heeft de poli-
tie lange tijd op een dwaalspoor
gebracht met een valse tip over
een groene Mercedes. De man
uit Assen, die eerder bekende
het elfjarige meisje en twee Duit-
se jongetjeste hebben vermoord,
verklaarde dit tegenover'de poli-
tie. Die beschouwde de tip over
de groene auto lange tijd als een
belangrijke aanwijzing voor het
oplossen van de moordzaak.

Jessica zou op 27 juli, de dag van
haar verdwijning, bij zwembad
de Wijzend in Zwaag in een groe-
ne Mercedes met Duits kenteken
zijn gestapt. Dit verhaal werd
door een anonieme beller aan
een ochtendkrant doorgegeven.
Na publikaties over de Merce-
des-tip kwamen in totaal 1.124
aanwijzingen uit het gehele land

binnen over groene auto's van
dit type. Een speciaal koppel re-
chercheurs richtte zich de afge-
lopen maanden op die tips.
Naast het signalement van de
man met wie Jessica in het
zwembad in Zwaag was gezien,
beschouwde de recherche het
verhaal over de auto als één van
de belangrijkste tips. Of er op 27
juli inderdaad een groene Merce-
des bij het zwembad heeft ge-
staan, is niet bekend. De politie
hechtte zon groot belang aan de
tip omdat er zoveel reacties op
waren binnengekomen. H. Wee-
da van het recherchebijstands-
team: „Maar de verdachte heeft
verklaard dat hij het allemaal
heeft verzonnen."

De omvang van het onderzoeks-
team datzich met de drie kinder-
moorden bezighoudt, is deze
week van bijna veertig man te-
ruggebracht tot 21. Momenteel
worden de verklaringen van de
verdachte nagetrokken en wordt
bekeken of hij mogelijk nog an-
dere delicten op zijn kerfstok
heeft. Volgende week wordt de
Assenaar, die in Alkmaar in het
Huis van Bewaring zit, verder
verhoord.

Leerlingen krijgen
geen snipperdagen

DEN HAAG - De overgrote meer-
derheid van deTweedeKamer voelt
niets voor het plan van het Kabinet
om te gaan experimenteren met het
gunnen van snipperdagen aan leer-
lingen. Ëen slecht idee, dat absoluut
geen rekening houdt met de prakti-
sche problemen bij het lesgeven,
aldus PvdA-Kamerlid Netelenbos
gisteren bij het indienen van een
bijna kamerbrede motie tegen de
snipperdagen.

Tijdens de behandeling van de be-
groting van Onderwijs en Weten-
schappen enkele weken geleden
bleek al dat de Kamer niks ziet in
het toekennen van snipperdagen
aan leerlingen. Desondanks besloot
het Kabinet anderhalve week gele-
den om toch een aantal experimen-
ten met snipperdagen te gaan hou-
den om er zo ervaring mee op te
doen. Via de motie wil deKamer de
bewindslieden op Onderwijs nu af-
houden van deze heilloos geachte
weg. Alleen Groen Links, dat de
motie niet mee ondertekende, zou
het experiment met de snipperda-
gen wel een kans willen geven.

Het opnemen van snipperdagen
door leerlingen betekent volgens
Netelenbos dat regelmatig lessen erl
repetities herhaald moeten worden;
Bovendien zijn de schoolvakanties
lang genoeg. „We hebben niet voor
niets een leerplicht." Minister Rit-
zen van Onderwijs deed geen po-
ging meer het massale verzet van de
TweedeKamer te keren.

Kamerleden niet
naar Indonesië

DEN HAAG - Het bezoek dat een
delegatie uit de Eerste en Tweede
Kamer aan Indonesië zou brengen»
gaat niet door. Naar aanleiding van
gebeurtenissen op Oost-Timor,
waar enige maanden geleden b{
een demonstratie enkele tientalier
doden vielen, hebben de Kamerle-
den besloten de reis voorlopig uit te
stellen. De delegatie (vooral be-
staande uit fractievoorzitters) zou ir
januari een reis van bijna twee we-
ken door Indonesië maken.

Ookvervolging
vannotarissen

Nachtwake voor mensenrechten

" De Dag van de Mensenrechten werd
gisteren overal ter wereld gevierd, zoals
in Hongkong waar een grote menigte een
nachtwake hield voor de Chinese dissi-
dent Wang Dan die al jaren door de Chi-
nese autoriteiten gevangen wordt gehou-
den. In Oslo werd de Burmaanse opposi-
tieleidster Aung San Svv Kyi voor haar
niet aflatende inzet voor mensenrechten

en democratie geëerd met de Nobelprijs
voor de Vrede. Svv Kyi kon zelf niet bij de
uitreiking in Oslo aanwezig zijn, maar
liet zich vertegenwoordigen door haar
echtgenoot en twee zoons. De 46-jarige
Svv Kyi heeft al ruim twee jaar huisar-
rest wegens haar rol als leidster van de
geweldloze oppositie tegen het militaire
regime van Burma.

(ADVERTENTIE)

i^P^ Tot
Lyb^j (l»[l] It^i december

i^JW^fMi^/ retour
HShßil^E^ voor uw
tfimy^ oude bril
N|| (t.b.v. aktie Ghana
tmil i^^^ pater Cramer)

(ADVERTENTIE) ï

Geef met kerstmis 'ns wat héél anders: geef 't Limburgs *fDagblad cadeau! Is dat geen goed idee? U doet er de ont- JL
vanger een reuze plezier mee!

I ï<Urc3>>yf Vu' meteen de bon in! Dan i" j^ ontvangt u tijdig (uiterlijk 1
I 6^*^9 f\t BÈrtW -1 clecember a.s.) een fees- "r"1* f l^lS Scm' --<*teuJke krantenca-

AsBB4r^-^o^l m*m *jm\ deaubon die u
3<* * ~7"j 118 Pk\ dan aan

Sr^^^L c. Dflfli?Ml§§fe3ïs^^ iemand kunt
B\ Lilnfr^'Hs^^^^S^ï3l^^Esï^\ scheden.

[kerstgeschenk-bon^
Ik wil met Kerstmis een krantencadeaubon geven. Bezorg het Limburgs

I Dagblad van 27 december 1991 tot 9 februari 1992. Voor maar ’ 25,-.

■ Naam ontvangen '|
Bezorgadres: I

I Postcode: Woonplaats: ■
Telefoon:

Naam gever:
Betaaladres:
Postcode: Woonplaats:
Ik wacht mei betalen op uw Kceptfüuksim

■ Bon opsturen in open envelop ZONDER POSTZEGEL naar 5< |
Limburgs Dagblad, antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen I— I

■ of bel GRATIS 06-0229911.

Woensdag 11 december 1991 "3

Vervolg van pagina 1

Limburgs dagblad



Veto
Griekenland wist door te dreigen
met een veto het lidmaatschap van
de WEU binnen te halen. Athene
had gesteld de nieuwe Europese
verdragen te zullen blokkeren als
*iet zijn zin niet zou krijgen. Dins-
Idag werden de Grieken, samen met
\ie Denen, uitgenodigd door de
"WEU-ministers van buitenlandse
Jzaken om in de loop van 1992 toe te
treden. Denemarken zal dat niet
Jdoen, omdat er in hun parlement
Jgeen meerderheidvoor te vinden is.
■lerland blijft in ieder geval buiten
Jde WEU; de leren willen neutraal
blijven.

/Griekenland, Denemarken en ler-
'land zyn de enige EG-landen die
kmtbreken in de WEU. Griekenland
yuü lid worden omdat de WEU een
-belangrijke rol gaat spelen bij de
Juitvoeringvan het buitenlandse en

beleid van de EG. Een
jprobleem is echter de gespannen
relatie met aartsvijand Turkije, dat
'opk lid van de WEU wil worden. De
ïWEU-ministers bepaalden dat Tur-
:kye, Noorwegen en IJsland -die niet tot de EG of
;de WEU behoren - kunnen mee-
"doen aan de militaire activiteiten
Jvan de WEU maar niet aan de be-

)sluitvorming. Zij worden wel als
waarnemers tot de WEU-vergade-

:ringen toegelaten.

'Prima job'
De Amerikanen vinden trouwens
dat West-Europa tot nu toe een 'pri-
ma job' verricht in de kwestie Oost-
Europa. Op hulp van de VS hoeven
ze niet te rekenen, zo weten de cor-
respondenten. „Het zijn jullie bu-
ren, julliemoeten ze helpen".
Van de kritiek dat de EG te lang-
zaam reageert op deomwentelingen
in Oost-Europa willen de Amerika-

nen niets horen. „De EG moet het
schip keurig afbouwen. Pas als het
diep genoeg in het water ligt, kun-
nen er nieuwe passagiers bij. Dat-is
veel beter dan iedereen aan boord
te laten met het risico dat het schip
zinkt", vindt een verslaggever van
de Los Angeles Times. „Stel jevoor
dat aan deze top geen 12 maar 27
lidstaten deelnamen, waarvan het
merendeel geen democratische er-
varing heeft. Dan zaten we hier met
Kerstmis nog".

De Amerikanen zijn niet bang dat
Europa op weg is een supermacht
te worden en Amerika de loef zal
afsteken. „Waarom zou je nu nog
supermacht willen worden? Om er
arm van te worden, zoals de VS?",
lacht de verslaggever van de Herald
Tribune. „Er zijn geen nieuwe su-
permachten nodig. Er is geen drei-
ging", vindt zijn collega van the Los
Angeles Times. Bij de Wall Street
Journal luidt de reactie al niet veel
anders. „Wat een ouderwets woord,
supermacht. Maar ik zie Europa
niet als een politie-agent diezijn wil
oplegt aan de rest van de wereld.
Zon rol is in de toekomst alleen
maar weggelegd voor grote coalities
van landen".

De Amerikaanse EG-deskundigen

zijn eveneens eensgezind over de
rol van Duitsland. Die zal dominant
worden in de EG, zo is de verwach-
ting. „Maar wij zien lievereen Euro-
pa waarin Duitsland via de EG een
leidende rol speelt dan een Europa
waarin Duitsland als splijtzwam
fungeert", aldus de verslaggever
van de Herald.

De Amerikanen vinden dat wij Eu-
ropanen vaak door een vergrootglas
naar de verschillen tussen de lidsta-
ten kijken, bij voorbeeld op het ter-
rein van de buitenlandse politiek.
„Over het geheel genomen zyn jul-
lie 't best eens. De Golfoorlog is
daarvan het beste voorbeeld. Ik her-
inner me nog wel dat Engeland niet
door het Franse luchtruim naar Li-
bië mocht vliegen. Maar zulke din-
gen gebeuren toch haast niet
meer?", aldus een journalist uit
Boston.

In economisch opzicht wordt een
Europese Unie met één munteen-
heid niet als een bedreiging gezien
voor de VS. „We zijn veel te bang
voor Japan. En Amerikanen kun-
nen maar een buitenlands onder-
werp tegelijk behappen", grapt de
Los Angeles Times. „De handel zal
er door gestimuleerd worden en
daar vaart iedereen wel bij."

Van onze redactie buitenland EG weet geen raad met
eigen veiligheidsbeleid

DEN HAAG - De tegenstelling
kon bijna niet groter zijn. Du-
brovnik brandt en de Sovjetunie
wordt ten grave gedragen. Maar
voor de EG-leiders in Maastricht
was het onvoldoende aanleiding
om de agenda om te gooien.

In Moskou, Kiev en Minsk werden
uiteenlopende verklaringen af-
gelegd wie er in detoekomst het
recht heeft om op de Russische
kernkop te drukken. Gorbatsjov
mengde zich in de discussie met
de geruststellende mededeling,
dat hij degene is die het zwarte
koffertje in zijn bezit heeft.
Waarop de Oekraïnse leider
Kravtsjoek liet weten, dat de we-
reld er veiliger zou uitzien wan-
neer er drie knoppen zouden
zijn.

Jarenlang heeft in Europa een dis-
cussie gewoed over het meest
gewenste veiligheidsbeleid. En
over de vraag óf er wel een ge-
meenschappelijk veiligheidsbe-
leid moest komen. Ja, was uit-
eindelijk het antwoord. Maar
hoe, dat bleef tot nu toe de vraag.

De Golfoorlog legde de Europese
zwakte begin -dit jaar redelijk
onthutsend bloot. En de Joego-
slavische crisis maakte ander-
maal duidelijk, dat er van één
Europees buitenlands beleid nog
absoluut geen sprake is.

Even leek het er de vorige maand
op alsof de EG-leden van de NA-
VO het eens waren geworden.
Op de topconferentie van het
bondgenootschap, vorige maand
in Rome, was een aanvaardbaar
compromis met de Amerikanen
bereikt. Zei men. Maar bij de
derde zware internationale crisis
binnen een jaarvalt 'Europa' de-
finitief door de mand.

De EG stuurt nu een eigen waar-

nemer naar deRussische federa-
tie, Oekraïne en Wit-Rusland
maar deze diplomaat mag zich
niet in Moskou vertonen. Anders
loopt hij de afgevaardigden van
Frankryk en Groot-Brittannië te-
genhet lijf. De term 'eigen veilig-
heidsbeleid' blijkt in de praktijk
nog altijd op de zelfstandige na-
tie te slaan dan op de EG.

De onmacht van de EG om een
gemeenschappelijk veiligheids-
beleid te voeren kan op den duur
uiterst negatieve gevolgen heb-
ben op de politieke samenwer-
king binnen Europa. Met name
de Duitsers hebben laten door-
schemeren niet gecharmeerd te
zijnvan het eigenmachtige Brits-
Franse optreden. Duitsland wil
niet langer gezien worden als de

grote curator van het communis-
tische faillissement en eist een
volwaardige politieke rol op in
de wereldpolitiek. De Duitsers
worden daarin gesteund door de
Verenigde Staten. Menrealiseert
zich in Washington beter dan in
Parijs en Londen, dat er zonder
de Duitsers geen 'Europese af-
spraken' kunnen worden ge-
maakt.

Vandaar dat in de Amerikaanse
pers berichten zyn verschenen
dat president Bush de jongste
crisis in de ex-Sovjetunie ter dis-
cussie wil brengen op de eerst-

i1
komende bijeenkomst vanW
NAVO. En dat zal dan eind ?»
week in Brussel zijn. De
ters van defensie van de N^jf
landen buigen zich by die i. $
genheid andermaal over de V*

we NAVO-strategie. ,
1 it1Er is echter een grootversch»

voorgaande NAVO-bijeenK v
sten. De vorming van het nie .fi
'Gemenebest' heeft niet al'^het overlijden van de Sovjet .^i
tot gevolg gehad. Belang"jf
voor de NAVO is, dat het te» ~.
dertijd drie nieuwe kernv/aP^mogendheden producee"Oekraïne, deRussische fede',,.
en Wit-Rusland. Dat is een"* #)
we realiteit voor de NAV 1-'

voor de EG.
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Maar het 'Europese' zicht wof
ontwikkeüngen in Oost-Eu
wordt momenteel ernstig
troebeld door de eigen s
Ongetwijfeld belangrijke s^
Maar de vraag is of het op*
tegen de drie knoppen
Kravtsjoek.

Europa met ecu straks de financiële wereldmacht

VS ziet sterke EG wel zitten
DOOR MARGREET VERMEULEN

MAASTRICHT - Als 340 miljoen
Europeanen straks met dezelfde
munt op zak lopen, is Europa
voortaan de financiële wereld-
macht. Maar de Amerikanen wor-
den er niet warm of koud van dat
hun dollar straks ondergeschikt
wordt aan de ecu. „Als dat de prijs
is die we voor een stabiel Europa
moeten betalen, graag", zo redene-
ren de Europa-specialisten van de
Amerikaanse pers.

Eensgezind vinden de Amerikanen
dat Europa geschiedenis schrijft in
Maastricht, wat de uitkomst van de
top ook is. „Als de Top mislukt, is
dat een drama voor de Oosteurope-
se landen die willen toetreden. Ik
wil geen oorlog voorspellen, maar
Duitsland zal de blik na een debacle
in Maastricht noodgedwongen meer
naar het Oosten richten en allerlei
deals sluiten. Daar zal Frankrijk
heel nerveus van worden. En voor
je het weet, staan in West-Europa
weer twee elkaar beconcurrerende
blokken tegenover elkaar. Op die
manier zijn hier al heel wat oorlo-
gen ontstaan", aldus een correspon-

dent van de gezaghebbende Wall
Street Journal, diehet Brusselse tij-
delijk heeft ingeruild voor Maas-
tricht.

Zijn collega van de International
Herald Tribune valt hem bij. „Euro-
pa is de enige stabiele kracht in
Europa. Als Europa zijn zaakjes op
orde heeft en houdt, profiteert de
hele westelijke wereld daarvan. Al-
leen een goed georganiseerde EG
kan de Oosteuropese landen uit-
zicht bieden op het lidmaatschap.
Alleen een sterke EG kan zijn gren-
zen openstellen voor produkten uit
Oost-Europa, een zwakke EG kan
dat niet". Maastricht moet van Eu-
ropa een veiligeplek maken, vinden
ze. „Als de Top faalt, wordt Maas-
tricht pas echt beroemd", voorspel-
len zij, „maar danin negatievezin".

eurotop

Griekenland mag volgend jaar in WEU

Voorlopig geen
Europees leger

DOOR HANS DE BRUIJN

MAASTRICHT - De EG gaat
een gemeenschappelijk bui-
tenlands beleid en defensiepo-
litiek voeren. Op termijn kan
dat leiden tot een Europese
defensie. Met die voorzichtige
formule hebben de EG-rege-
hngsleiders een compromis
gevonden tussen de voor- en
tegenstanders van een zelf-
standige EG-rol op defensie-
gebied. Een besluit over de
Frans-Duitse wens om een Eu-
ropese defensie met een Euro-
pees leger, is daarmee voorlo-
pig naar de toekomst verscho-
ven.
De militaire uitvoering van de Euro-
pese defensiepolitiek blijft daarmee
vooralsnog voorbehouden aan de
Westeuropese Unie (WEU), de orga-
nisatie waar negen van de twaalf
EG-landen lid van zijn. De WEU
Wordt echter niet de militaire poot
van de Europese Unie, maar han-
delt in overeenstemming met zowel
het beleid van de EG als dat van de
NAVO. De Noordatlantische allian-
tie blyft de eerst aangewezen orga-
nisatie voor de Europese defensie.
Frankrijk was desondanks tevre-
den, omdat nu voor het eerst in het
EG-verdrag is vastgelegd dat er op
lermyn een Europese defensie kan
komen. Hoewel dat dus nog niet
vaststaat, lykt dat voor Parijs vol-
doende op de Frans-Duitse voor-
stellen voor een Europees leger.
Bovendien zal in 1996 de hele situa-
tie opnieuw worden bekeken, en de
Fransen rekenen erop dat dan de
iechte stap naar een Europese defen-
sie, los van de NAVO, gezet zal
kunnen worden.
<

Groot-Brittannië, Nederland, Dene-
marken en Portugal waren tegen
)een zelfstandige Europese militaire
col, en wilden slechts afspraken ma-
Jcen over totstandkoming van een
defensiepolitiek, wat dus minder
ver gaat. De hoofdlijnen van dat
buitenlands en veiligheidsbeleid
worden straks eenstemmig door de
EG-leiders vastgesteld. Uitvoerings-
besluiten kunnen door de ministers
van buitenlandse zaken bij meer-
iderheid van stemmen genomen
"worden.

Extra EG-voedselhulp
BRUSSEL - De Europese Ge-
meenschap komt over de brug
met voedselhulp voor de bevol-
king van Moskou en St.-Peters-
burg. Op stevig aandringen van
de Duitse bondskanselier, Hel-
mut Kohl, zijn de regeringslei-
ders in Maastricht bereid daar-
voor 575 miljoen gulden uit te
trekken, zo zei de woordvoerder
van EG-commissaris Frans An-
driessen gisteren.
De ineenstorting van de Sovjet-
unie, met de plannen voor een
gemenebest van Rusland, Wit-
Rusland en de Oekraïne, en de

voedselschaarste in de grote ste-
den met allevan spanningen van
dien baart de Duitsers grote zor-
gen. Kohl suggereerde zelfs lo-
gistieke steun te verlenen voor
de distributie van voedselsteun
door militairen uit de EG in bur-
gerkleding de Sovjetunie in te
sturen om ervoor te zorgen dat
de hulp komt waar hij het hards-
te nodig is.
Volgens de woordvoerder moe-
ten de EG-ministers van finan-
ciën volgende week in Brussel
ruimte vinden op de begroting
voor deze nieuwe hulpactie.

Op weg
Terwijl in Oost-Europa zo-
wel de Sovjetunie als Joego-
slavië al enige tijd in staat
van ontbinding verkeert,
hebben de twaalf regerings-
leiders van de EG-landen
met hun secondanten in
Maastricht de afgelopen
dagen geprobeerdverder te
werken aan precies het te-
genovergestelde: het ver-

wezenlijken van een grotere Europese eenheid door het (lang-
zaam) invoeren van een Economische en Monetaire Unie (EMU)
en een Europese Politieke Unie (EPU). De weg, kortom, naar meer
eenheid, al dan niet met Groot-Brittannië. Want de Britten wekken
door hun halsstarrige houding nog steeds de indruk zich aan de
zijlijn van de Europese eenwording te bevinden.

Dat het daarbij een gigantische moeite heeft gekost — en nog zal
kosten — om de individuele belangen van de twaalf lidstaten zélf
aan de uiteindelijke doelstelling ondergeschikt te maken, staat bui-
ten kijf. Het is vooral de vasthoudendheid van premier Lubbers
geweest, die de Eurotop tot een betrekkelijk succes heeft ge-
maakt. Hij toverde de afgelopen dagen en weken compromis na
compromis uit de hoge hoed. Gisteravond ging hij als een biecht-
vader langs de Europese zondaars om nog een keer alles op alles
te zetten.

Als je de uitkomsten van de Europese Top in Maastricht in ogen-
schouw neemt zijn die eigenlijk boven verwachting. Gisteren be-
stond er langdurig twijfel of er überhaupt een positief resultaat te
noteren zou zijn, maar na keiharde politieke discussies, die werden
uitgevochten op het scherp van de snede, konden er nog tal van
successen worden opgeschreven. Op het punt van de EMU en de
EPU is er door de diverse onderhandelingspartners echter zoveel
water in de wijn gedaan, dat ér hier van een kwaliteitsdrank be-
paald geen sprake meer is.

Groot-Brittannië blijft het buitenbeentje van de gemeenschap. Pre-
mier Major ging dan wel akkoord met de Economische en Mone-
taire Unie, maar uitsluitend omdat het land zelf buiten schot bleef.
De Britten mogen nog steeds zelf bepalen wanneer ze deelnemen
aan de EMU en ook wanneer ze de Europese munt, die in 1999
een feit wordt, invoeren.

Het voornaamste geschilpunt tussen het Verenigd Koninkrijk en zijn
Europartners was gisteravond het sociaal beleid van de nieuw te
vormen Europese Politieke Unie. De regering in Londen wil haar
bevoegdheden op dit terrein niet uit handen geven. De houding
van de Britten is wel begrijpelijk. Zij vrezen dat de concurrentieposi-
tie van hun economie wordt aangetast als zij moeten overgaan
naar een beter (en duurder) sociaal stelsel met bij voorbeeld een
minimumloon. In Groot-Brittannië is dat nu allemaal niet (goed)
geregeld, waardoor de Britse industrie goedkoperkan produceren
dan Japan, de VS en West-Europa.

Er zijn in Maastricht wel degelijk echte resultaten geboekt. Terecht
werd besloten om Griekenland eind 1992 lid van de West-Europe-
se Unie, het militaire samenwerkingsverband van negen van de
twaalf EG-landen, te laten worden. De Grieken hebben sterk op
het WEU-lidmaatschap aangedrongen en hebben er gezien hun
positie, grenzend aan de resten van een onberekenbaarJoegosla-
vië (lees Servië) ook recht op. Voor de Grieken was de toetreding
van eminent belang. De Griekse premier Constantin Mitsotakis
kan in ieder geval met opgeheven hoofd naar zijn land terugkeren.
Met de bereikte akkoorden is de Europese Gemeenschap begon-
nen aan een nieuwe etappe in het proces van de totstandbrenging
van een steeds nauwere unie tussen de volkeren van Europa.
Maar dat die weg nog heel lang is, staat buiten kijf.

P.S.

Botsing Lubbers-Martens
DOOR PETER DE VRIES

MAASTRICHT - Trillend van
woede nam de Belgische pre-
mier Wilfried Martens maandag-
nacht meteen het woord, toen
zyn Nederlandse geestverwant
Ruud Lubbers was uitgespro-
ken. Met hem, zo zei de demis-
sionaire Belgische regeringslei-
der met scherpe stem, viel dezer
dagen geen discussie te voeren
over de plaats waar het Europees
Parlement gehuisvest zal wor-
den. De stemming aan het heren-
diner tussen de elf regeringslei-
ders en het Franse staatshoofd,
maandagavond in het Maas-
trichtse stadhuis, zakte snel.

Martens voelde zich ongemakke-
lijk. Hadden de christen-demo-
cratische leiders niet met elkaar
afgesproken dat hun Belgische
collega op deze Eurotop ontzien
zou worden? Had Ruud Lubbers
vrydag niet beloofd dat het on-
derwerp 'Straatsburg' zelfs niet
op de agenda van Maastricht zou
staan? En nu dit! Martens was
bijna bij het diner weggelopen.

Lubbers had het de Belgen 9*
moeilijk genoeg gemaakt me*
een brief aan de Franse presi;
dent Mitterrand. Daarin had hl)
geschreven de plenaire vergade-
ringen van het Europees Parle-
ment voortaan in Straatsburg tfi
willen houden. En hij had op-
zichtig gehengeld naar Franse
steun voor het idee de nieu^Centrale Bank van Europa niet
in Frankfurt maar in Amsterdai11

te vestigen.

De rest van het verhaal lijkt bc*
kend, maar is pikanter dan aaf
genomen. WantLubbers ontkefl'
de de brief meteen, nadat °-e
kranten er over hadden bericht-
De woordvoerder van bondskafl'
selier Kohl maakte met die on*'
kenning in Maastricht en p?s'
sant de kachel aan: „De besÜs'
sing over de Bank is verknoop
met alle andere zetelkwestie*'
met name de zetel van het Euf?'
pees Parlement". En de Belé1'

sche staatssecretaris Lizin her'
haalde haar dreigement, da
België in deze kwestie zelfs cc
veto zou uitspreken. .

" Een onderonsje tussen de Franse president Mitterand en Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, aan het
begin van de harde onderhandelingen gisterochtend in het gouvernement. Foto: Foto: epa
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in hetnieuws
DOOR LAURENS SCHELLEN

Maastricht - hij staart wat
stilletjes voor zich uit. Voor even
ln gedachten verzonken, hoewel
zijn Italiaanse collega's pal naasthem driftig gebaren. Nee, zelfs inde verste verte lykt hij niet op
het snelle volkje van ABC, CNN,
Antenne 2 of RTL. Niet zo
vreemd trouwens, want hij na-
dert de zeventig met rasse schre-
den. Nicos Avraam is de naam,
geboren en getogen op Cyprus.Met afstand mag hij zich de
oudste noemen van de meer dan
tweeduizend journalisten die
zich beroepshalve rond het Eu-
rotop-vuurtje hebben genesteld.
Maar wél een nestor van eenhoogst uitzonderlijke soort.

Zomaar een buitenlandse corres-
pondent mag je hem om dedooie dood niet noemen. Verrevan dat zelfs. Tenzy je meewarigde schouders ophaalt als hy je
'net een ontwapenende blik in
Zyn ogen toevertrouwt dat hij debewoners van dat idyllische ei-
landje in de Middellandse Zee in
zyn uppie verslag doet van het
Wereldnieuws vanuit Maastricht.

Sinds zeg maar mensenheugenis
staat Avraam in zijn vaderland tehoek als onze man in Brussel.

Namens Radio Cyprus, Cyprus
Television én een stevige portie
van de in totaal twaalf 'landelijk'
verschijnende dagbladen ver-
zorgt hij vanuit de Belgische
hoofdstad de dagelijkse nieuws-
voorziening van en over de EG.
Nog even afgezien van zyn cor-
respondentschap voor - onder
meer - The Voice ofAmerica en
Die Deutsche Welle. Kortom,
Avraam gaat door het leven als
de duvelstoejager van de Cyprio-
tische journalistiek. „Ja, noem
mij maar een kleine zeifstandige.
Een nietig eenmansbedrijfje."
Merkwaardig genoeg is zijn jach-
tige bestaan hem niet aan te zien.
Zyn leeftyd evenmin trouwens.

„Maar wacht even, ik werk uit-
sluitend voor het Griekse deel
van ons eiland. Turks-Cyprus
kent zyn eigen media. Volstrekt
gescheiden van die van ons,"
klinkt het byna verontschuldi-
gend. Hoe dan ook, Avraam is
dezer dagen de enige Cyprioti-
sche reporter in Maastricht.
„Nee, dat is niet echt eenkwestie
van geld. Beschouw het maar als
de noodzaak om prioriteiten te
stellen. Ach, het Turks-spreken-
de radio- en tv-station krijgt zijn
nieuws tóch wel via de Turkse
omroep. Die jongens zijn uiter-
aard wél hier. En bovendien zijn
er altyd nog de internationale

Zeemeermin
van 16 mag
niet op bar

liggen
Van onze verslaggever

- De Arbeidsin-
spectie zal een dezer dagen een, ezoek brengen aan café Klin-
j ers in Maastricht om te contro-s"en of daar de 16-jarige Aikof*amane als zeemeermin op-
eedt. Een eerste controle in hettabtissement leverde niets op,

J^dat Aiko niet aanwezig was
dus ook niet kon worden be-aPt. De jonge scholiere mag
op het buffet van café Klm■-■ ers gaan liggen, omdat ze nogteJOtlg is.

e jongedame serveert tijdens
jf1 enkele dagen na de Eurotop
.de Limburgse hoofdstad in
j,. etneermin-uitmonstering ha-.nghapjes met Aquayit. Twaalf
det? in Maastricht zijn tijdens
v
e Eurotop ingericht in de sfeer
*n één van de twaalf lidstaten

g, n de Europese Gemeenschap.
«téKlinkers heeft Denemarkenseadopteerd.

WagjT^nemend directeur Pierre
,D 'S van de ArDeidsinspectie:
L,e2e jongedame mag dat werk
Q 'ernaal niet doen. Ze is nog teJ°ng, puntuit."
öe . ,

kwam het
en de leeftijd van Ai-

l °P het spoorvia dekrant. „En
js

e u het ook wendt ofkeert, hetgewoon niet toegestaan," al-
ur* Bruis. „Ook niet tydens ol
ort na de Eurotop."

t^ Arbeidsinspectie in Maas-
in<j heeft net een uitgebreide
CakPectie uitgevoerd in 400 bere-
id Afdrijven in Limburg en Oost-
heel nt "*n sector wordt
tij,! Wat gesjoemeld met de leef-
tg . van personeel dat vaak veel

Jong is en helemaal nog niet
soort werken. Als we dan dit
toest 2aken als in café Klinkers
S{j0 . an, maken we ons als op-
Qatr. lngsdienst ongeloofwaardig,
"'«an niet."

ee^gens benadrukt Bruis nog
is A-?at ziJn dienst er niet op uit

*eeJTko Hamane in de rol van
'vu,/ 1eermin kost wat kost te
Wij ?en'. „Natuurlijk niet. Als
kv^n die zaak komen en we
er rl^ ll niets constateren, dan is
de h niets aan de hand- Want
in vaas zal wel zeggen datze niet

■'
Café werkt en er aUeen

neri aanwezig' is. En daar kun-
' we niets tegen doen."

" Er was veel, heel veel politie in Maastricht de afgelopen dagen. Zon 800 tot 1000 man voorl
de beveiliging en nog eens 500 voor de ordetroepen. Foto: FRITS Wlüdershoven

Gouverneur wacht al op EG-offerte
MAASTRICHT - Het immer glimlachend gezicht van
gouverneur Emile Mastenbroek straalde gewoon toen
hij dinsdagmiddag een kijkje kwam nemen by de in-
ternationale pers in het Maastrichtse MECC. „Van alle
kanten heb ik niets dan complimenten gehoord, ook
van de regeringsleiders en hun medewerkers", aldus
de zeer tevreden gouverneur. Mastenbroek zei veel
respect te hebben voor de inzet van diegenen die,
Maastricht en Limburg in de schynwerpers van de
wereldpers hebben geplaatst.
Heel erg plezierig vond hy het dat de voornaamste
gasten gistermiddag in zijn werkkamer lunchten. „En

in de werkkamer van deputé Pleumeekers zaten
waarachtig andere hoge Europeanen " Provincie-
huis en MECC hebben zich volgens hem op een bij-
zondere manier multifunctioneel waargemaakt. „Ik
heb al het grapje gehoord dat de EG Brussel en
Straatsburg maar moet verkopen en hier moet neer-
strijken..." Of al een offerte binnen is? Emile Masten-
broek lacht breeduit. Op serieuze toon zegt hy dan:
„Het succes van nu moeten we de komende tien jaar
kapitaliseren!" Waarmee hij onbewust de suggestie
wekt dat hy over tien jaar weer een Top in Maastricht
verwacht...

eurotop

Konden de gezagsmogols van dit ondermaansein
vroeger dagen ongestoord hun gang gaan, aan de

vooravond van de 21-ste eeuw weten ze het oog van
de wereld onafgebroken op zich gericht. Wie mocht
denken dat de Eurotop in Maastricht eerst en vooral
een strategische stoelendans van eerbiedwaardige
regeringsleiders is, heeft dus maar ten dele gelijk.

Nee, het politieke spektakel is vóór alles het speeltje
van de massamedia. In de slagschaduw van de

Europese big shots wemelen de - meer ofminder
gevaarlijke - waakhondenvan de democratie, ook

wel de boegbeelden van de openbaarheid genoemd.
Hightech en met de snelheid van het licht. In

Maastricht heeft het mediacircuszijn kostbare tenten
opgeslagen in het plaatselijk congrescentrum MECC.

Een mierennest van meer dan tweeduizend
verslaggevers uit alle windstreken der aarde.

Omstuwd door straalzenders, satellietverbindingen,
mobiele studio's, draagbarebeeldschermen en

natuurlijk het onvermijdelijke woud van
computergestuurde telefoonlijnen. Maar toch, ze zijn

er nog, de eenmanszaakjes in medialand.
Een reportage.

Bejaarde Top-verslaggever (70) bedient Cyprus in z'n eentje

'n Eenmanszaakje in de
wereld van satellieten

nieuwsagentschappen zoals
Reuter en Visnews."

Zyn montere ogen gefixeerd op
de telefoon („Radio Cyprus, hè,
ik moet zo live de uitzending
in"), wil hij best wat kritische
notenkraken over Maastricht als
kortstondig centrum van de we-
reld. Althans, wat de media-faci-
liteiten in het MECC betreft, die
toch door praktisch al zijn colle-
ga's de hemel in worden gepre-
zen. „Het is geen halszaak, maar
een simpele collect eall met Om-
monia is hier vreemd genoeg
onmogelijk. Verdomd lastig, ja.

En er zijn veel te weinig tafels en
stoelen, al klinkt dat misschien
gek. Luister, ik was zondag bij-
tijds hier, dus ik heb mijn plekje-
met-telefoon snel veiliggesteld.
Maar de collega's die later zyn
gekomen, hadden het nakijken.
En dan is het moeilyk werken,
niet. Maar ach, voor derest is het
hier prima geregeld hoor."

Plots veert hij op, zich op voor-
hand vriendelijk excuserend.
Om vervolgens in één adem de
Cypriotische radioluisteraars
kond te doen van de 'heetste'
ontwikkelingen in het Maas-

trichtse provinciehuis. In zijn
wat lijzige stem klinkt enig opti-
misme door. Voor het overige
valt alleen een hoofdrol te note-
ren voor Major, Mitterand en
Van den Broek. „Op de radio zit
ik driekeer per dag live in de uit-
zending. Om te beginnen om zes
uur 's ochtends. Het nieuws dat
ik 's avonds doorbel, wordt ver-
werkt in de radio-journaals. Nee,
een tv-verslag maak ik deze keer
niet. Maar. ze krijgen natuurlijk
wel mijn informatie."
Zyn doorlopende bezigheden
voor zijn Cypriotische broodhe-
ren maken het Avraam naar ei-

gen zeggen onmogelijk om het
Maastrichtse nachtleven nog
even te verkennen. Al zou hy,
zijn respectabele leeftijd ten
spijt, nóg zo graag willen. „Heel
jammer, ja. Tien jaar geleden, bij
de vorige Top, was ik ook al hier.
Ja, ik was toen ook een van de
slachtoffers van die salmonella-
golf. Maar dat neemt niet weg
dat Maastricht een aardige stad
is. Waar in de tussentijd trou-
wens heel veel veranderd is, zo-
veel heb ik er nog wel van ge-
zien. Wat zeg je? Hoe lang ik nog
doorga in dit vak? Tot mijn
dood, zeker weten..."

" Camerateams uit alle windstreken verdringen zich voor de zij-ingang van het gouvernement. Kleine persbureautjes
gaan in dit geweld praktisch ten onder. Foto: FRITS widdershoven

Politieleiding
gepikeerd over
klachten ME

Van onze verslaggever

VALKENBURG/MAASTRICHT -De klachten over het eten en de
slaapplaatsen voor leden van de
Mobiele Eenheid in hetAmerikaan-
se legerhospitaal in Heerlen, had-
den tot het Algemeen Commando
Eurotop gericht moeten worden.
Dan was er iets aan gedaan. Dat
zegt John Berns van de gemeente-
politie Maastricht, verantwoordelijk
voor vervoer en onderdak van de
ingezette manschappen.

„Een enkeling heeft een grote bek
opgezet. Volgens ons waren de
voorzieningen voldoende," aldus
Berns over de term 'varkensvoer'
die gisteren in deze krant door een
dienstdoende agent werd gebruikt
over het verstrekte voedsel in Heer-
len.

Pas de laatste week werd duidelijk
hoeveel demonstraties er zouden
plaatsvinden, aldus de politielei-
ding, waarna het preciese aantal
benodigde slaapplaatsen - onge-
veer 500 - voor de 'troepen' voor de
openbare orde vastgesteld kon wor-
den. De overige pelotons, 800 tot
1000 man voor de beveiliging, wa-
ren deze dagen ondergebracht in
dertien Zuidlimburgse hotels, die
voor het merendeel hun poorten al
hadden gesloten voor de winter.

Hotel Monopole in Valkenburg
bergde zo honderd onverwachte
gasten. „We zijn uiterst tevreden,"
laat opvolgend pelotonscomman-

dant Gelderman uit Leiden eige-
naar Hartog weten. Waarop Hartog
hem onmiddellijk de keuze tussen
chocoladepudding en ys als toetje
aanbiedt. „Maar wat zouden we ook
moeten klagen," zegt een andere
agent, „We werken en slapen alleen,
twaalf uur op, twaalf uur af."

JohnBerns van de-Maastrichtse po-
litie: „Ik ben nog in Heerlen gaan
kijken. Het zijn absoluut geen veld-
bedden die daar staan en het eten
was gewoon goed. Niet dat het nou
zon diner was dat de staatshoofden
aangeboden kregen, rriaar dat is ook
nergens voor nodig."

Geringe opkomst
bij demonstratie
tegen raseisme

MAASTRICHT - De demonstratie
die de aandacht moest vestigen op
de positie van immigranten in het
huidige en komende Europa, telde
gisteren in Maastricht bij lange na
niet de aangekondigde tweeduizend
deelnemers. Een groepje van onge-
veer honderd binnen- en buitenlan-
ders maakte 's middags een rond-
gang door Wyck. De toegang tot de
binnenstad was hen ontzegd, omdat

daar de demonstratie van boeren
werd gehouden.
'Wacht niet tot de ovens beginnen
te branden. Stop het raseisme nu!'
stond er op de spandoeken. Tijdens
de tocht werd de moed erin gehou-
denmet voortdurende spreekkoren.
Terug bij het station moesten de de-
monstranten ruim een uur wachten
voordat de Nederlandse staatssecre-
taris Dankert van Europese Zaken
arriveerde om hun petitie in ont-
vangst te nemen. De demonstran-
ten uitten tegenover Dankert hun
ongenoegen over het feit dat devrij-
heid van personenverkeer in het
toekomstige Europa niet geldt voor
immigranten.

Protest
Oost-Timor

MAASTRICHT - Een. mensen-
rechtenorganisatie uit Portugal,
die de recente schendingen van
deze rechten op Oost-Timor aan
de kaak stelt, heeft zich gisteren
aan de Universiteitssingel nabij
het MECC in Randwyck gemani-
festeerd met een ongekend groot
video-scherm, met een afmeting
van vyf by acht meter. In kleur
en geluid werd daar de hele dag
gedemonstreerd. Het hoogstand-
je moet zeker 30.000 gulden heb-
ben gekost, maar kwam niet
helemaal tot zijn recht vanwege
de nogal onopvallende plek.

toppers
Journalisten

In totaal werd de Eurotop in
Maastricht bezocht door 2070
journalisten, afkomstig uit 55
landen, zo meldt de Rijksvoor-
lichtingsdienst (RVD). Daarvan
waren er naar schatting vier-
honderd afkomstig uit eigen
land. Engeland, Duitsland en
Amerika hadden elk rond de
200 journalisten afgevaardigd
en Japan rond de 75. Exactere
cijfers kon de RVD gisteren
niet verstrekken. „En die zul-
len ook niet worden meege-
deeld", liet RVD'er mr Van de
Ploeg weten.

Kranten
In' de lectuurkiosk van het'
MECC werden gistermorgen:
méér binnen- en buitenlandse,
kranten verkocht dan op
Schiphol gemiddeld op een he-"
le dag. In totaal gingen tachtig'
verschillende dagbladen over
de toonbank. i

Kunst
Gedurende vier dagen was het"
MECC het Europese perseen-,
trum. Er was daarom weinig of.
geen nering in de winkelgalerij
van het centrum. Behalve in'
The Family, het café van het
MECC, waar volgens een op-
schrift zelfs met ECU's kon'
worden betaald. Toch ging van»
een sportzaak c.g. kunstgalerie,,
even de deur open. Een Grieks
se journalist kocht twee schik,
derijen van een Russische;
kunstenaar die Maastrichtse:
stadsgezichten heeft ver?,
eeuwigd. Internationaler kon'
het niet. -~

Jasjes
Naarmate de dag gisteren vor-'-
-derde, en er steeds minder'
opwekkende berichten binnen-
kwamen over een tobbende
Top, werd het gezicht van sou-tschef Directie en Kabinet Pro-'
tocol Buitenlandse Zaken, J4
van der Velden, steeds ernsti-
ger. Op een gegeven moment!
sprak de Haagse diplomaat de
veelzeggende woorden: „De he-
ren hebben hun jasjes uitge-
trokken". En daarmee bedoel-'
de hij niet de vechtende boeren,
op de Markt.

Diners
Het Top-beraad bleek gister-
middag ineens langer te gaan
duren dan verwacht. Dat had
tot gevolgd dat het officiële di-
ner van acht uur kwam te ver-
vallen en er inderhaast voor'
sandwiches moest worden ge-'
zorgd. Wat er met de panklare
diners voor de hoge gasten is
gebeurd, werd niet bekend ge-
maakt. Maison van 9en Boer,'
die de catering voor de journa-i
listen in het MECC verzorgde,
werd voor de opgave gesteld
om binnen zeven uren voor.
liefst extra 2.000 diners te zot-*
gen. En dat lukte. Het journa-
listieke 'MECC-laat'-diner be-
stond uit Bourgondische ribjes
met macaronischotel. Er was
overigens veel waardering voor-
het eten en drinken.

Telecom
De tevreden gezichten over
heersten gisteren in het MECC.
Bijvoorbeeld regiodirecteur*
Th. Westgeest van PTT Tele-
com behoorde gisteren ook al
tot het meest tevreden deelvan"
de natie. „Alles is gestroom-
lijnd verlopen, ook al moest ef
te elfder ure nog het een en an*
der worden veranderd. Nie^'
mand heeft zelfs iets gemerkt
van een kabelstoring." Van
maandagochtend tot dinsdag-'
avond 19.00 uur zijn 26.686 uit-
gaande telefoontjes geregis-1
treerd in het MECC. Er kwal
men 2694 telefoontjes binnen,
volgens opgave van de PTTJ
Maar daarzullen er gisteravondl
laat nog wel wat bij zijn geko-
men.

Bom-hond
Veel waardering voor de orga-
nisatie by de schrijvende pers,
maar ook bij de tientallen tele-
visie-équipes die naar Maas-
tricht waren gekomen. Zy
konden hun wagens zonder be-
zwaar binnenrijden in een der
grote loodsen van het MECC
om van daaruit beschut en in
kamertempertuur hun werk te
doen. Vóór het binnenrijden
werden de wagens echter eerst
besnuffeld door een van de
Royal Air Force geleende
'bom-hond'.

Speldjes
Ook de politiemensen gaan
niet zonder 'Brusselse lof naar
huis. De agenten die dagen-
lang, vaak onder allerminst te
benijden omstandigheden, in
Maastricht in touw zijn ge-
weest, krijgen een blijk van
waardering. Vanuit het EG-
hoofdkwartier werd gisteren
speciaalvoor hen een partij van
tweeduizend Europaspeldjes
haar Maastricht gestuurd als
blijk van waardering.

(ADVERTENTIE)

MEENFASCINERENDE RONDREIS DOOR EEN CREATIEF CONTINENT
********************************Europa, de bakermat van de moderne wetenschap, staat aan de vooravond van
een nieuw tijdperk. Wetenschap en technologie zijn op ons continent in beweging, in een
tempo dat veel hoger ligt dan menigeen zich realiseert. Deze fascinerende ontwikkeling
kunt U thans meebeleven in het schitterende boek WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE
IN EUROPA, dat in zeven talen is verschenen.

Een boek dat geschiedenis maakt. Jarenlangwerd er aan gewerkt door een interna-
tionale groepvan 90 vooraanstaande wetenschappers, industriëlen en politici uit 20 Euro-
pese landen, onder eindredaktie van de bekende Engelse wetenschapsjournalist Nigel
Calde.r en de hootdredakteur van het Nederlandse Natuur & Techniek Theo Martens.

ifTTffTyrnwtTTrrrrrffHiïfyrTüi
uitgave van: FOUNDATION SCIENTIFICEUROPE "Postbus 1415- 6201 BK Maastricht Tel. 043-212060Fa» 043 " 216124
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met 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 mogeh|ke 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
Bewiisnummers op aanvraag ’ 4.75

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing

Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1 e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17 00 uur

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
Afor, Cebuco Summo Scanner i

Vermist/Gevonden Personeel aanbod
Paetnlon Voor al uw TYPEWERK,
vJISSIOISn tekstverwerking Return. Tel.
Chevrolet Corvette, 045-753504.

kl. lichtblauw met striping '(3 kl blauw) BANKETBAKKER zoekt
Kenteken TX-25-ZL. werk P 6- 15-1-92, weg. Be-

De juiste tipgever wordt bel. etdigen eigen zaak (event.
Tel. 04498-57287 of 52371 b"**»- Tel. 045-210360.

Personeel gevraagd

C 1000 supermarkt Vestjens
Molenberg/Heerlen.

vraagt met spoed, voor full-time en part-time

Kassière m/v
Ervaring geniet voorkeur, leeftijd 17-20 jaar.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
Tel. 045-717900. dagelijks van 10.30-12.30 uur.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Munstergeleen en Sittard

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:

Baandert 16, Sittard. Tel. 046-515577.
Met spoed gevr. part-time
TAXICHAUFFEURS dag-,
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. 045-252444
BEZORGERS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.
Fa WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontmmeriie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Schoonmaakorg. REITER
b.v.. Lage Frontweg 24,
6219 PD Maastricht, tel.
043-215947, vraagt part-
time interieur-verzorgsters
namiddag v.a. 16.00 uur en
avonduren voor projecten in
centrum Heerlen. s.v.p.
Schriftelijk aanmelden op
bovenstaand adres, t.a.v.
Dty. H. Goedmakers.
Club Bubbles zoekt met
spoed DAMES wegens
enorme drukte. Hoog gar.
loon. Tel. 046-742313
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.
CHAUFFEURS fulltime M/V
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.
Gevr. MEDEWERKER m/v
voor snij- en inpakwerk, 3
dagen per week, zaterdags
vri|; Echte Bakker Jos Dries-
sen, Rdr. Hoenstr. 59,
Hoensbroek. Tel. 212706.
Potyman Confectie BV
vraagt voor haar bedrijf er-
varen THUIS-NAAISTERS
en locksters. Zonder erv.
geSeve niet te reageren. Tel.
en schrift, reacties kunt U
richten aan: Polyman Con-
fectie BV, Maastrichterstr.
9a. 6444 GA Brunssum. Tel.
045-259564
Gevraagd internat.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger. Frans Bei-
ter. Transport BV, Galjoen-
weg CB, Maastricht. Tel.
041-631888.
Gevraagd kracht voor hore-
cabedrijf moet in bezit zijn
van HANDELSKENNISDI-
PLOMA. Tel. 04454-5874
na 16.00 uur.
Ze«standig PERSOON MA/,
entxxisiast en klant vrien-
de^jk voor verkoop van Ital.
spec. 30 uur p/w. Inl. 045-
-74Q797.
HUISHOUDELIJKE hulp
gevraagd voor 4 uur per
week. voor oa. strijkwerk, te
Heerlen-Zuid. Tel. 045-
-425462.

Reklame BEZORGERS ge-
vraagd, min. lft. 15 jr., Heer-
lerbaan Bekkerveld, Renne-
mig en Sittard. 045-257974
BEZORGERS gevr. v. och-
tendkrant in Brunssum. min.
lft. 15 jr. 045-257974.
Met spoed gevr. HORECA-
PERSONEEL op afroep
Kunstijsbaan Geulhal, Val-
kenburg. Tel. 04406-14951.

Te huur gevraagd
GEZOCHT hobbyruimte
garage of kl. loods. Tel. 045-
-226433.
Per jan. 1992, EENGE-
ZINSWONING te huur ge-
vraagd. Tel. 045-740856

OG te huur
WOONHUIS met 4 slpks.,
badk., garage en tuin voor
periode van 1 jr., huur
’BOO,- per mnd. Br.o.nr.
B-9975 LD., P.B 2610,
6401 DC Heerlen.
Te huur kamer in Centrum
HOENSBROEK. Tel.
04492-1822.

Kamers
Te h. Kamer met gebr. v. toi-
let, badk. en keuken nabij
centrum HEERLEN voor
nette jonge man per 1.1.
1992. Tel. 045-725588.
KAMER te huur bij centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870.
Te huur NIEUWENHAGEN,
kamer met w.c, douche,
kookgelegenheid, eigen in-
gang. Tel. 045-317786 na
19.00 uur.
Te h. centr. Heerlen gem.
KAMERS m. gebr. van keu-
ken c.v douche 045-712032

bouwmat/machines
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Te k. restanten stalen PLA-
FONDS. Inl. Lamex Bouwe-
lementen, tel. 045-325902
tijdens kantoortijden ma. t/m
vr. van 9.00-17.00 uur.

Bedrijfsruimte
Te huur gem. LANDGRAAF
winkel/loods, opp. ca. 300m2. ook ged. te huur, ideaal
als fitnesscenter of opslag
enz. Tel. 045-424426.

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
OPEN HUIS HEDEN 11 DECEMBER T/M

ZATERDAG 14 DECEMBER VAN 14.00 - 16.00 uur.
Maastricht, Residentie Abtshof

Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het Vrijthof
(centrum). In dit zeer luxe gebouw, dat nagenoeg voor be-
woning gereed is, zijn nog enkele app. te koop. Er is keuze
uit 6 verschillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een
max. vtoeropp. van circa 125 m2. Lift, wintertuin, eigen af-
gesloten parkeerplaats. Prijzen van ’ 269.000,- v.o.n. tot

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

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

OPEN HUIS VRIJDAG 13 DECEMBER VAN 14.00-19.00u
Geleenstraat 138-140, te Heerlen

Centrum. Royaal luxe appartement in Residentie Herle.
Kelderberging. Part.: luxe entree met lift. Appartement:
Woonk. ca. 33 m2met balkon. Moderne keuken. Bijkeuken
2 ruime slaapk. (één met balkon). Luxe bet. badk. met ligb.

en douche.
Prijs ’ 165.000,-k.k. 5251

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL. 045 " 71 22 55

Reparatiesgevraagd ■

woonhuizen in de prijs- TV/VJdeO defect
klasse trt 50J^"- . Binnen 24 u. klaar, prijsopg.D.recteaankc»pmoge^!! en garantie

, 045-231340*Geen verkoop, geen kosten! 2
I IK/A/"" D \/ TVA/IDEO reparatie. Zonder
LIVAU D.V. voorrijkosten. Görgens. In-
Akerstraat Nrd. 11, dustrieterr. Abdissenbosch-

Brunssum. Tel. 045-220550 Landgraaf. Tel. 045-314122
Te k. gevraagd HUIZEN Diepvries/koelkastreparatie
voor Duitse gezinnen. Euro meestal binnen 12 uur.
Immobilien, tel. 045-414015 TEBBEN koeltechniek (part)

Geen voorrijkosten met ga-
Door de enorme verkopen, rantie. 045-460471
dringend woonh. te koop Diepvries en KOELKAST-
gevr. (alle prijsklassen!). REPARATIE zonder voorrij-
N.M.W. QUADEN & ZN, kosten. Bel Geleen, 046-
Makelaardij onr. goed, Gel- 745230 service binnen 24 u.
restr. 4, Munstergeleen, lid ——NVM. Tel. 046-519644. Hobby/D.hjz.
Te k. BOERDERIJ, 16 are, BEHANGTAFEL 3 mtr.
half gerestaureerd. Tel. 09- ’65,-. M. Botterweck, Aker-
-3211866780 na 17.00 uur. str. 106, Spekholzerheide.

Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Geldzaken

Sparen via AMEV-SPAAR-
PLAN met ’ 1.000,- per jr. in
12 jaar ’20.400,- sparen.
Belastingvrij! Voor afspraak
bij u thuis 04498-57018

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop gevraagd levende
SLACHTVARKENS voor
Export. Jetten Sittard. 046-
-517029 Of 046-512938.
Uit voorraad leverbaar:
nieuwe en gebr. hetelucht-
kanonnen spec. prijzen. Se-
ko HAMERMOLEN als
nieuw op aftakas. Alle typen
vaste tand cultivatoren. LMB
J. Spons - Eijsden. Tel.
04409-3500.
Te k. KERSTBOMEN ook
voor wederverkopers. Wa-
?enschutweg 45, Palemig.

el. 045-721259.

(Huisdieren
Te k~ BERNER-SENNEN
pups, Dobermann pups met
stamboom. Tel. 08866-2483
Dw. poedels, BOEMERS,
Yorksh.terr. Walem 11A,
Schin op Geul. 04459-1237.
HEILIGE-BIRMAAN kittens,
b). en S. point met stamb.,
v.a. ’450,-. 045-718461
Weg omst. te k. DOBER-
MANN, 10 wkn. met stamb.,
ingeënt en ontw. Na 17.00
uur tel. 045-428349.
Te k. YORKSHIRE-TER-
RIËRS en heel kleine oranje
dwergkeesjes, 8 wkn. inge-
ënt en ontw. Tel. 045-
-320743 na 18.00 uur.
Te k. nog 3 zeer kleine Abri-
cot DWERGPOEDELTJES
en echte boerenfoxjes, in-
geënt en ontw. Tel. 09-
-3211863809.
Te k. weg. overcompl. div.
soorten leg- en KRIELKIP-
PEN, eenden, sierduiven
etc. Kinderboederij Opoete-
ren, tel. 09-3211863809.
Te k. voor goede stal mijn 6-
jarige lieve PONY, bruine
merrie, stokmaat 1.20m,
verkeersmak, goed ingere-
den. Tel. 04406-14822.
Te koop weg. omst.heden
TECKEL, 8 weken oud, reu.
Tel. 045-323603.

(Brom)fletsen
Nu een echte GIANT type
Chicago voor slechts
’595,-. Financ. mog va.
’4O,- per maand. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlen. Tel. 045-211486.
VESPA Ciao, bwj. '90, met
sterw., ’ 725,-. Mgr. Lem-
menstr. 36, Nieuwenhagen.
Te k. RENFIETS Koga Miy.
Flijer mt. 58 cm., Shim 105 i.
g.st., A.T.B. Raleigh Mus-
tang s.i.s. Tel. 04493-1443.
Te k. PEUGEOT (dames-
brommer) plm. 3 jr. Vr.pr.

’ 500,-. Tel. 043-477953.
VESPA Ciao, sterwielen,
snelpijp en verzekering, pr.
f 625,-. Tel. 045-253557

Transacties

Horeca Bureau
Nederland BV
Curagao N.A.
Restaurant met bar en

terras aan Caribische Zee,:
min. van centrum. Zeer

goede staat, bedrijfsklaar.
Hoge omzet!

Gastenprofiel:
zakenmensen/cruise-

toeristen.
Vr.prijs ’ 1.100.000,-k.k.

Limburgs
Heuvelland

Cafépand, kegelbanen,
vergader- en feestzalen,

parkeerplaats en woonhuis.
Veel exploitatie-

mogelijkheden, centrale
ligging in toeristisch

Zuid-Limburg.
Vr.prijs ’ 385.000,- k.k.

Omg.
Schaesberg

Rib-Counter, eventueel met
woning. Vr.prijs inventaris

’ 59.000,-

Omg.
Valkenburg

Bar met veel verenigingen,
mooie boyenwoning, hoge
omzet. Vr.prijs inventaris

’ 82.000,-

Bocholtz
Goedlopend café zonder

woning,
overname ’ 28.000,-

Huurprijs ’ 750,- p.mnd.

Bocholtz
Goed geoutilleerd kegel-
centrum, mooie ruime

boyenwoning
Vr.prijs ’ 275.000,-k.k.

Schinnen
Hotel-pension-

appartementenverhuur cq.
kamerverhuur, met woning
Mogelijkheid tot uitbreiding

Vr.prijs ’ 360.000,- k.k.

Eysden
Grillmaster-snelrestaurant

mooie zaak Vr.prijs
inventaris ’ 60.000,-

Valkenburg
Zeer goede lokatie voor

verschillende horeca-
doeleinden, met woning,

gunstige koopprijs

Tevens te koop
Friture-inventaris

Voor informatie
Horeca Bureau
Nederland BV
Postbus 3051

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

Auto's_ ~~ „„ Te k. Ford SIERRA Combi 2Te k. BMW 316 1800 CC, ,
tr vee| extra's, te bevr.

bwj. 87, metlak, get. glas, Domstr. g, sittard.div. access. o.a. schuif/kan- _ ,
tA„ __, _. <e

__ . .teld. toerenteller enz. Tel. Te k- W G,OLF' J6OO-. bwJ-
-04746-2856 79> alu- velgen, kamei urt-

■ qeb., i.q.st., vr.pr. ’2.000,-.
Mooie BMW 316, '82, met Tel. 04406-15970.
APK en extra's, vr.pr.

’ 3 650 - Tel. 045-225913 Ha"° ! Hallo ! Voor een aoe_
■ de auto groot of klein va.
Te k. CITROEN BK 16 TRS, ’5OO,- tot ’ 10.000,-, moet
bwj. eind '83, APK dcc. '92, u bij Math KOENEN zijn!
i.z g.st., vr.pr. ’4.950,-. Handelsweg 12, Susteren.
Heerlerweg 78, Voerendaal. Alles APK, financ. mog.

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,-
Automaat

Daihatsu Applause Xi Autom 1989 ’ 22.900,-
Occasions

BMW 316izwartmet. sportv. 16.000km 1989 ’ 28.900.-
VWPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989 ’ 29.900,-
Audi 80 kl. blauw 42.000km ../. 1988 ’ 23.900,-
Honda Accord 2.0EX 40.000 km 1989/ 23.750,-
Peugeot2osXßl.4 36.000km 1990 ’ 15.900,-
VW Golf Memphis 1.8 kl. wit 1989 ’ 18.750,-
VWPolo Sedan blauwmet. 11 .OOOkrn 1989 ’ 16.900,-
Mazda 1.3 LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
Opel Kadett 1.6ikl. zwartmet. 48.000km ... 1988 ’ 15.900,-
Opel Kadett 13 LS Sedan, wit, 55.000km . 1988 ’ 15.900,-
Ford Siërra 2.0 Sedan, bruin, 41 .OOOkrn ... 1988 ’ 18.750,-
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
Peugeot 205 KR kl. rood, 42.000 km 1988 ’ 14.750,-
BMW 324D verlaagd sportvelg 1986 ’ 17.900,-
Mitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ 10.900,-
VWGolf GTi kl. rood 90.000km 1986 ’ 17.900,-
VW Golf GTi kl. groen veel extra's 1983 ’ 9.900,-
Ford Siërra 1.6 CL Sedan kl. blauw 1987 ’ 13.900,-
Ford Escort 1.3 CLkl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
Lancia Thema lE, zilver, 103000km 1987 ’ 13.900,-
Ford Siërra spec. uitv. cross worht 1984 ’ 8.950,-
BMW3I6W. blauw 124.000 km 1986 ’ 14.750,-
Mercedes 190Ewit sportv. 103.000km 1986 ’ 19.900,-
Mercedes 190 AMG uitvoering 1983 ’ 19.900,-

-'Alfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
Opel Kadett 12 LS'sportuitv 1985 ’ 10.900,-
Daihatsu Charade turbo diesel 1987 ’ 11.750,-
Daihatsu Charade diesel 1987 ’ 9.750,-
Opel Corsa 12LS Sedankl. wit 1985 ’ 6.750,-
Opel Kadett 12LS 3-drs kl. wit 1984 ’ 5.950,-
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Renaultßskl. witl2o.oookm 1987 ’ 6.950,-
Daihatsu Cuore kl. rood 62.000km 1985 ’ 5.950,-
Citroën BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
Opel Ascona 16S, 5-drs, kl. blauw 1982 ’ 4.750,-
Ford Escort I.3LW. blauw 1983 ’ 6.500,-
Fiat Uno 70S 5-drs kl. groenmet 1983 ’ 5.950,-
Mazda 323LX Sedan zeer mooi 1983 ’ 5.950,-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120LS coupe 43.000km 1983 ’ 2.950,--.Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1984 ’ 2.950,-

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810

I KERST. I'
occasion
show

SAMENWERKENDE

occl^ons SlfflMDvan alle mmz£&£4M&iBSim>
bekende Maastrichtse auto-dealers

merken !

Panda Parade
Inruilers

Panda White 27.000 km!! 1985 nu ’ 5.950,-
Panda 1000 CLrood 1986 nu ’ 7.900,-
Panda 1000 CL grijsmetallic .. 1990 nu ’ 12.750,-
Panda 1000 CL IE Dance 1990 nu ’11.900,-
Panda 1000 CL lEgrijsmet. ... 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 (

Auto LIMBURG biedt aan:
Mercedes 230Ezwartmet div extra's nov .. 1989 ’ 55.000,- ;
MB 200 d blauw get gl div extra's nov 1987 ’ 34.500,-
-190 Dd bl get gl div extra's nw type mod .. 1990 ’ 42.500,- ;
190 Dd blauw get gl sportv 1985 ’ 24.500,- i
Opel Omega 3000izeer apart 1988 ’ 37.500,- ,
Omega 2.0iaut stuurbekr model 1987 ’ 17.500,-
OmegalBSantracietmetgetgl 1987 ’ 17.500,-
Renault 25 GTX 2.2iV6-pakket mod 1989 ’ 25.000,-
R25TS 2.0 wit stuurbekr 1988 ’ 15.000,-
R2l GTS Symphonie grifsmet get glas .... 1989 ’ 18.750,-
Rll GTXroodmet get glas 5-bak mod 1988 ’ 12.900,- ,
BMW 518ibronsmet get glasc.v 1986 ’ 13.900,-
BMW 525igroenmet get glas schuifd 1982 ’ 6.900,- ,
BMW 318iM4O zwartmet sportv c.v. mod 1988 ’ 22.500,- ,
BMW3Ï6ÏM-styië biauwmetschuifdak "". 1988 ’ 22.500,-
BMW 315 wit get glas schuifdak 1983/ 6.900,-
Peugeot 405 SR 1900alle extra's 1988 ’ 19.750,-
Peugeot 405 SR 1600 alle extra's 1988 ’ 19.750,-i
Ford Siërra 2.0 Ghia zwart getgl schuifd .. 1988 ’ 19.750,-
Siërra 2.3D combi Special schuifdak 1989 ’ 24.500,-
Siërra 1600Laser 3-drs grijsmet 1987 ’ 15.000,-
Escort 16 diesel combi wit 5-drs 1988 ’ 15.750,-
Escort 16 CL met ABS!! wit 5-bak 1986 ’ 12.750,-
Escort 14CLBravoantracietmetgetgl 1988 ’ 15.900,-
Escort 16 DCL grijsmet open dak 5-bak ... 1986 ’ 10.750,-
Mitsubishi Lancer 18 GL-D combi wagon .. 1989 ’ 19.750,-
Lancer 15GL combi wagon LPG onderb .. 1987 ’ 15.900,-
Colt 12 EXE rood get glas 1987 ’ 12.500,-
Opel Corsa 13 SR HB sport-int 5 bak 1989 ’ 12.500,-
Kadett 13 S Limited blauwmet get gl 1986 ’ 13.500,-
Ascona 18S zwartmet get gl 5-bak c.v 1988 ’ 15.900,-
Ascona 16 S d blauw 4-drs nw.st. mod 1985 ’ 7.250,-
Rekord 2.0 S blauwmet get gl 5-bak c.v .... 1985 ’ 10.750,-
Nissan Bluebird D combi stuurbekr 1989 ’ 19.750,-
Bluebird 2.0 LX Hatchback stuurbekr 1987 ’ 14.750,-
Sunny 16 SLX coupé blauwmet get glas ... 1987 ’ 14.750,-
Toyota Corolla Twin Cam GTi coupé 1984 ’ 11.500,-
Citroën CX 22 TRS div extra's 1988 ’ 16.900,-
BK 16 TRi Break wit duurste uitv 1989 ’ 22.500,-
BK 16 TRi blauwmet get gl4-hfdst enz 1987 ’ 15.750,-
BK 19 TRD blauwmet schuifd stuurbekr ... 1989 ’ 20.750,-
BK 19 TRD 5-drs wit 1988 ’ 18.750,-
BK 1400RE rood 5-bak 1988 ’ 13.900,-
Mazda 626 Sedan 2.0 GLX 12Vst bekr .... 1989 ’ 20.750,-
-626 Coupé 2.0 GLX stuurbekr antr.met 1986 ’ 12.750,-
-626 coupé 2.0 GLX sportv antr met mod .. 1984 ’ 7.250,-
Volvo 340 GL antr met. get glas 5-bak 1988 ’ 14.900,-

Inruil en vlotte financiering mog. Uw vertrouwd adres:
Auto Limburg, Mauritsweg 126, Stem. Tel. 046-338474

KADETT 13 Club '89; Kadett
12 LS en 13 LS '87 en '85;
Kadett Sedan 1.3 LS '86;
Kadett Caravan 1.3 LS '87;
Corsa 1.2 S '87 '84; Corsa
TR 1.3 '87; Kadett 1.2 N
coupé '77; Kadett 1.2 S '83;
Ford Escort 1.6 L '82; Fiat
Panda 34 '85; Volvo 343 GL
'79. Automobielbedrijf Den-
neman Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.

Te k. WILLYS Jeep, bwj. '51
OR met Aneger O.T, pr.

’ 15.000,-. 0932-87851814

Te k. VOLVO 343 GLS 2.0,
bwj. '81, groenmet. APK 10-
-92, met schuifd. i.z.g.st.
150.000 km. vr.pr. ’2.350,-.
043-476883 b.g.g. 436983.
Te k. Honda CIVIC 1200,
bwj. '79. APK gek. Okt. '92,
vr.pr. ’ 1.000,-. 043-477953
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572
KOOPJE Honda Civic au-
tom., bwj. '81, APK-'92, pr.

’ 1.950. Tel. 045-216658.

De hoogste prijs
Voor uw auto

045-232357 ook 's avonds.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
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.
Te k. OMEGA sport 18i, m.
'88, donkerbl. met., verlaagd
met spoiler, L.M. velgen,
dubb. spiegels, JVC inst.,
Alarm inst., in nw.st.,

’ 22.500,-. Tel. 045-255578
Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
eig. ’ 18.750,-; Integra aut.
'88 1e eig. ’14.750,-; Ac-
cord 2.0 '87-'BB va.

’ 12.000,-; Daihatsu Chara-
de Turbo D '87 1e eig.
’8.500,-; Suzuki Jeep SJ
413 '86 ’11.500,-; Mazda
626 D '88 1e eig. ’ 17.500,-;
626 GLX '86-'B9 1e eig. va.
’9.750,-; 626 2.0 Coupé
'88 1e eig. ’18.500,-; 323
'82-'B6 va. ’3.500,-; RX 7
'80 ’ 7.750,-; Mitsubishi
Colt GLX '85 ’ 7.500,-; Nis-
san Bluebird '88-89 va.
’13.000,-; Bluebird 2.0
Combi '85 ’8.500,-; Sunny
Combi D '85 ’ 7.500,-; Lada
2105 '90 1e eig. ’7.250,-;
Hyundai Stallar '85

’ 4.750,-; Austin Montego
Fam. '86 ’8.500,-; Porsche
924 '84 ’21.500,-; 944 aut.
'84 ’32.500,-; Volvo 245
GL Combi '87 ’23.750,-;
245 GLD Combi '85

’ 14.500,-. Tal van goedko-
pe inruilauto's. Direkte
100% financ. mog. Han van
SINT-MAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum. '045-229080,
FORD Fiesta 1100, APK 8-
92, 1e eig., km.st. 80.000 ,
’ 1.450,-. Heemskerkstr. 66
H'len-Meezenbroek.
FORD Escort 1300, type
'82, 3 drs., APK, ’2.750,-.
045-726112.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, ook schade met RDW
vrijwaring. Tel. 045-423199
Te k. SIMCA Talbot Four-
gette, bwj '81, ingericht voor
rolstoel vervoer, met lift, pr.
n.o.tk. Tel. 045-410514.
VW GOLF 1.6 diesel, bwj.
'84, nieuw type; Golf 1.6
sprint, bwj. '82. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-3164.
PORSCHE 928, bwj. '80,
autom., groenmet., airco,
electr. ramen, i.z.g.st., evt.mr. kleinere auto mog. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek^
BMW 320i, metaliclak, get.
glas, sportv., verlaagd, auto
is 100% in nw.st., tel.
04408-1393.

Te k. OPEL rekord 2.0 S.
nw. model, nw. motor, blauw
met, i.g.st., bwj. '83,

’ 3.950,- Tel. 046-747737.
Te k. Opel KADETT bwj. '76,
APK '92, pr. ’750,-. Tel.
045-424229.
In nw. staat Opel ASCONA,
bwj. '79„APK 28-11- '92, pr.

’ 1.250,-. 045-226773.

__makra j
GROOT IN

KERSTPAKKETTEN
Makro Nuth heeft een uitgebreide keuze in
kerstpakketten voor uw personeel en/of zakenrelaties;
Telefonische informatie: 045-245451

of
045-242222

Makro zelfbedieningsgrootHandel verkoopt uitsluitend
aan ondernemingen waarin detailhandel, een ambacht
of het horeca-bedrijf wordt uitgeoefend, alsmede aan
grootverbruikers;

makro zelfbedieningsgroothandel
thermiekstraat 15
6361 hb nuth oxm

Winterprijzen! Speciale aan-
biedingen 0.a.: VW Golf 5x
bwj. '83/"89 GTi/GTS uitvoe-
ringen v.a. ’4.750,-; VW
Polo '85/'BB GT Coupé
’8.750,-; VW Derby '85/'BB
Opel Corsa GT 1300 zwart
'87 ’8.750,-; Opel Kadett
'84/'9O zwart v.a. ’5.250,-;
Opel Kadett Combi '85/'BB
v.a. ’7.750,-; Escort '84/'B9
v.a. ’4.750,-; Escort autom.
2x '86; Ascona '83/'BB v.a.

’ 3.750,-; Mazda 323 autom
3x v.a. ’5.750,-; Uno '85/
'89; Fiat Panda v.a.
’2.750,-; Suzuki Jeep '87/
'89 v.a. ’ 12.750,-; Siërra 5x
'86/'9O Combi Coupé v.a.
’7.750,-; BMW 6x 318(7316/
320 '86 v.a. ’ 12.750,-; Nis-
san Sunny Coupé '88; Sun-
ny autom.; Starlet autom.;
Volvo 440 3x '88/'9O; Audi
80 2x '87/'B9 zwart; Merce-
des 190 E2x wit zilver koop-
je! Ford Fiesta '85/'B7 v.a.
’5.750,-. Alle auto's volle
garantie van 6 maanden tot
2 jaar. Alle keuringen APK
station. Direkte financ. Ame-
rikaans systeem. All in lea-
sing v.a. ’275,- ook privé.
Inkoop contant. LUCAR,
Holzstr. 67, Kerkrade. Tel.
045-456963.

Te k. Ford SIËRRA 2.0, bwj.
'83, 5-drs, 6-cyl.; Ford Es-
cort 1.3, bwj. '83, 3-drs;
Honda Civic 1.3, bwj. '84, 3-
drs; Opel Kadett 1.2 Hb, bwj.
'86; Opel Kadett 1.3, bwj. '86
Opel kadett 1.2, bwj. '83;
Opel Corsa 1.2, bwj. '83.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-3164.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Zeer zuinige Fiat PANDA,
bwj. '84, verbr. 1:15, ’BB,-
-wegenbelasting, APK 5-92,
roest- schadevrij, 85.000 km
wit, zien is kopen! ’ 3.650,-.
Tel. 045-221808.
Honda CBR 1000 F, bwj. '89
plm. 15.000 km, kl. rood/wit,
z.g.a.nw. pr. n.o.t.k. Tel.
04454-5441 na 17.00 uur.
Te k. HONDA Prelude, au-
tomaat, bwj. 09-'B2, kl.
brons met., elec. schuifdak,
origineel 63.000 km, APK.
Auto verkeert werkelijk in
perfecte staat. Weg. omst.
’5.450,-. Tel. 04409-2191.
MAZDA 323 hatchback 1.3,
4-drs., nw. type bwj. '81,
APK 11-5-92, auto als nw.,
vr.pr. ’3.250,-. 045-426416

MERCEDES Benz 240 D,
nwe. motor, i.g.st., bwj. '76,

’ 3.000,-. Tel. 046-748786.
MERCEDES 190Eaut. bwj.
'85, div. extr., verlaagd, zen-
der-uitv. pr. ’ 19.800,-.
Tel. 045-223722.
MITSUBISHI Pajero 2600,
wit, 5-versn., bwj.'B6, div.
extra's, vr.pr. ’ 17.000,- Tel.
045-441855.
Tek. VWGOLF 1.3 CL, bwj.
'87, mcl. ATS-vlgn. schuifd.
kl. beigemet. Inl. Dorpstr. 25
Brunssum. Tel. 045-252815
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
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.

Hoera Wout qq jaar |

in de VUT J

Eindelijk rust?
Wil, Hanno en Peggy Gefeliciteerd van Paula, A

Vandaag ook op LD-TV! en aanhang.

VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV*'
Fiat Uno I ES '91 1e eig.
’16.500,-; Tipo IE '90 1e
eig. ’17.750,-; Panda Fire
'88 1e eig. ’8.900,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’ 12.750,-;
Ritmo Silver '87 1e eig.

’ 8.750,-; Opel Omega
3000 Sport '88 1e eig.
’28.500,-; Omega I.BS/2.0i
'87-'9O v.a. ’ 14.000,-;
Omega 2.0 GLi auto. '89 1e
eig. ’22.000,-; Senator aut.
'84-'BB v.a. ’8.750,-; Asco-
na Traveller '87 1e eig.

’ 10.750,-; Kadett sedan
1.7 D '90 1e eig. ’19.750,-;

Kadett GLD 5-drs. '88 1e
eig. ’15.750,-; Kadett '84-
-'B9 v.a. ’6.500,-; Kadett
cabriolet '81 ’9.750,-; Ka-
dett Combi D/1.6i '85-'BB
v.a. ’9.000,-; Opel Corsa
'84 ’7.250,-; BMW 320 i
touring m. '89 1e eig.
’34.500,-; 520 iaut. '88 1e
eig. ’37.500,-; 520 i '86
’12.750,-; 525 E/520i '84-
-'B5 va. ’8.000,-; 320i/316/
323 i '84-'B6 va. ’8.500,-;
732i'82 ’ 7.500,-; VW Pas-
sat 1.8 '89 1e eig. ’24.750,-
Golf D Memphis '86-'B9 va.
’12.500,-; Golf 1.3/1.6 '85-
-'BB va. ’9.500,-; Golf aut.
'86 1e eig. ’ 12.500,-; Pas-
sat D/Jetta GLD '84-'B6 va.
’7.500,-; Golf I.Bi '88 1e
eig. ’ 16.750,-; Mercedes
190 D m. '90 1e eig.
’40.500,-; 280 E '81
’6.250,-; 300 E AMG '87
’37.500,-; Audi 80 S '88-
-'B9 va. ’19.500,-; 80 D '88
’21.000,-; 100 CS '83-'B6
va. ’6.500,-; Saab 900
GLS '84 ’6.500,-; Ford
Siërra DOHC '90 1e eig.

’ 21.500,-; Siërra GLD/se-
dan '85-'9O va. ’7.000,-;
Siërra sedan '84-'9O va.
’6.000,-; Siërra Combi 83-
-'BB va. ’6.000,-; Scorpio
2.0 GLi '86-'9O va.
’12.500,-; Capri 2.3 S '80
in nw.st. ’9.500,-; Fiesta
1.1 L '85 ’7.750,-; Escort
'84-'B9 va. ’5.000,-; Escort
aut. '85 ’9.250,-; Peugeot
309 GTi 1.9 89 1e eig.
’23.500,-; 405 GR 1.9 '89
1e eig. ’21.500,-; 405 GR
Combi 1.9 '89 1e eig.
’25.000,-; 205 '85-'BB va.
’7.500,-; 205 D Van '86
’8.000,-; Renault 19 GTR
'89 1e eig. ’ 18.500,-; 21
GTL '88 1e eig. ’ 14.000,-;
11 GTX '86 ’ 8.000,-; 25 V6/
GTS/GTX '85-'9O va.
’6.750,-; Citroen BK 19 D
'87 1e eig. ’13.500,-; Visa
'85 ’5.250,-; BK Palmares
'88 1e eig. ’ 13.750,-; BK
'84-'BB va. ’ 4.500,-; CX 2.2
TRS '87 1e eig. ’12.000,-;
Alfa 75 16/18/20 '86-'BB va.
’11.500,-; 33 1.5 '87 1e
eig. ’ 10.750,-; Volvo 440
GLT '89 1e eig. ’22.500,-;
740 GLE '84-'BB va.
’11.000,-; 240 GL '83-'B5
va. ’7.000,-; 340/360 '83-
-'B7 va. ’ 2.500,-; 480 ES '87
’21.500,-. Tal van goedko-
pe inruilauto's. Direkte
100% financiering mog. Han
van SINT-MAARTENSDIJK
Trichterweg 109, Brunssum.
Tel. 045-229080.
Mooie PORSCHE 924, rood
targa dak, i.z.g.st., vr.pr.

’ 8.750,-. Inr. mogelijk.
Vliegveldweg 62, Beek.
RENAULT 5, bwj. '80, zeer
mooi, APK '92, ’1.350,-.
Tel. 045-410750.

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

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

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
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 vah Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Te koop gevr. AUTO'S
bedrijfsauto's, schade/de*
geen bezwaar 045-7202jX
Ford Escort 5-drs. 1.3 "Opel Corsa TR '86; 0
Kadett 14i '90; Opel AscC
aut. '88; Opel Kadett GS
Toyota Camry 2.0 GLi 'Opel Omega 2.0 i '87; C
Kadett GSi '88. Autobe
TERHARK, Sportstraat
Kerkrade-W. (Rodaterrfl
Tel. 045-424890. j
F. v. OPHUIZEN autohar
biedt aan: Mercedes 280
automaat airco '82; Peu<
205 Accent 5-bak, '87; r
Siërra 2.3 D GL '83; C
Kadett 1.6 D '84; Toyota
rolla 1.8 GL diesel '85; Be
2CV6 '84; Porsche 924 Tj
ga '81; Opel Kadett 5-d
12 S '80; BMW323i 1681

zeer apart '81; Nissan Cr»
ry 1.3 L 12-'B2; VW Golf C
5-bak sportw. '82; VW «
diesel '82; Porsche 924
g.st. '76; Volvo 343 GL'torn. '80; Nissan Sunny '"Ford Escort 1.3 L '81; 0]
Kadett Caravan 12 S
Ford Taunus 1.6LBravo 'Mini 1000 '78; Opel M0
CC 2.0Sautom. '80; &
316 LPG '82; VW J«
4-drs 1.6 S '80; Volvo 66'
'80 ’950,-. Inkoop, verW
financiering, div. inruil*
Akerstraat Nrd 52C Ho&
broek. Tel. 045-2244
Geop. van 10.00-18.00 U
zaterdag 10.00-17.00 uur
Audi 80 1.9E met veel 'tra's kl. zwartmet. '88; P
Siërra Stationcar CLD C
sei '88; Nissan Bluebird j
SLX '88, als nw.; Ford I
cort XR3i Cabriolet
BMW 316 '82 ’3.500,-; 'da 2107 '87 ’4.900,-; f*san Sunny 1300 '88; P
Scorpio GL automaat

’ 14.750,-; Golf GTi '82;
troën Visa 1400 GL

’ 5.500,-; Ford Siërra sec
2.0 CL '88; Seat 127
’5.800,-. WEBER Autc*
inr., financ. Bovag-gara'
Baanstraat 38 Schaesttf
Tel. 045-314175. .
FORD Escort '81, ’3.40Taunus 1600 '81, ’ 1.9&
Mazda 323 '81, ’3.5»Datsun Sunny '81, ’2.95
Fiat Panda '83, ’3.20
Mitsubishi Tredia
’3.500,-; Renault 18 TS
’1.750,-. Oude Landg'
101, Schaesberg-Landgr
Tel. 045-311078
Wij geven het meeste
uw AUTO! U belt, wij kort»
045-422610, ook 's avond
Wij betalen ’500,-
-’20.000- voor uw AU
met vrijwaring. 045-42306;
Te k. AUSTIN Maestro LÉ
5-drs, '85, nw. mod., si*
roomstaat, nw. banden
uitlaat, APK '92, 65.000*’4.750,-. 045-413287.^
CITROEN BK, bwj. "blauwmet., goed ondert*
i.z.g.st., kom kijken, korf
den. Autobedrijf van l&
wen, Strijthagenweg \Kerkrade. Tel. 045-45335°
Ford ESCORT type 1.3 0
vo, '83, weinig km, i-9-

-’ 4.750,- Tel. 046-522689;
Ten k. van part. MAZDA \
1,5 HB, div. extra's, bwj. '’ 6.500,-. Tel. 045-25090°
Te k. Opel KADETT 120*
bwj. laatst '80, APK tot 5-

’ 1.850,-. Tel. 045-419749
KADETT GT, '87, rood,
vlg., extra's, ’ 14.7&
event. inr.mog. 045-4270^
Te k. VOLVO 343 Sp*
bwj. '79, automatiek,

’ 1.250,-. Tel. 045-3256/1
Bedrijfswagens

Gevr. van part. of ond*
mer gesloten bestelbus. .
sei niet ouder als 5 \'-
-046-749654 na 18.00 uü»'

Caravans
Te k. gevr. TOURCA!
VANS v.a. bwj. 1980.
04492-5296.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242:

Startproblemen?
Kerp heeft voor elke auto, bus of

vrachtwagen de juiste accu op
voorraad!!

Nu met 2 jaar volledige garantie.

Kggp..v.
In de Cramer 31, Heerlen. ,

Tel.: 045-716951.
Gebruikte en nieuwe Pjcco|o's in het L'^fONDERDELEN van jonge Dagb| ad zijn groot i"^schade-auto's, tevens ge- SULTAAT! Bel: 04!Wi5-/
vraagd auto's met schade. '■ : J
Deumens, Haefland 20 Voor Piccolo s
Brunssum, 045-254482. zie verder pagina
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Grimmig
b^j de andere kant van de stad,
is jegrensovergang Vroenhoven,
Hïü sfeer veel grimmiger. Ter-
tje(lVk'ernood weet de politie ronduur een invasie van dertig

tractoren tegen te houden. Vracht-
en pantserwagens blokkeren de
weg. De 1.500 demonstranten die
erbij horen, reageren - hoewel ze
in bussen door mogen ryden - ge-
ïrriteerd. De politie begeleidt hen
naar de Hoge Kanaaldijk in de
wijk St. Pieter. Als ze daar om elf
uur uitstappen, blijkt dat de boe-
ren zich voorbereid hebben op een
harde confrontatie. Gewapend
met stokken, rieken, schoppen en
veel vuurwerk rukken ze op in de
richting van de Kennedybrug.

Dan gaat het snel. Een deel wil de
brug over, anderen lopen door
naar het centrum. De politie is de
controle volledig kwijt. Het lukt
alleen om middels charges de
brug schoon te vegen. Politiefunc-
tionarissen in burger plukken de
ergste oproerkraaiers eruit. Een
enorme politiemacht maakt zich
klaar voor een harde botsing. Het
is voor iedereen duidelijk dat het
op deze koude decemberdag heet
aan toe zal gaan in Maastricht.

Staatssecretaris
Op het pleintje naast het arbeids-
bureau worden de boeren op-
nieuw tegengehouden. Er gaan
enkele ruiten aan diggelen en
sommige auto's worden gemoles-
teerd. De politieleiding besluit de
demonstratie toestemming te ge-
ven om via de Maasboulevard
naar de Markt te lopen. Daar lij-
ken de betogers tot bedaren te
komen. Ze hebben alleen nog
maar aandachtvoor de eetkramen.
Een delegatie van vyf boeren mag
bij het stadhuis praten met de in-

derhaast opgetrommelde Belgi-
sche staatssecretaris Lizin van
Europese Zaken.
De agressiefste boeren blijken
echter uitgezworven in de winkel-
straten. De ME drijft hen via
Muntstraat en Hoenderstraat op
naar de Markt en sluit vervolgens
alle zijstraten af. De oudere boe-
ren jutten de jongere collega's op.
Op de hoek van de Spilstraat pro-

beren ze overduidelijk voor de
zoveelste maal de politie te provo-
ceren. „Rijg ze aan het spit", roe-
pen ze, terwijl ze met vuurwerk
gooien. De politie beweert later
dat er ook molotov-cocktails ge-
gooid zyn. De provocatie lukt. De
vlam slaat nu echt in de pan. De
ME voert verscheidene charges
uit. Omdat de betogers met drang-
hekken en uitgerukte vlaggenmas-
ten en verkeersborden gooien,

moet de ME even vaak terugtrek-
ken.

Dan wordt versterking aangerukt.
Met assistentie van overvalwagens
en politie te paard, wordt de
Markt schoongeveegd. Door de
luidspreker schalt in alle hoeken:
„ME ruk op vyf tellen na nu." De
boeren die ook persfotografen en
cameramensen bedreigen krijgen
harde klappen. Hier en daar voe-

ren ze snel een gewonde af. Ter-
wijl gouverneur Mastenbroek
vanuit het stadhuis toekijkt, reke-
nen arrestatieteams diverse rel-
schoppers in.

eurotop

Politie en demonstranten beschuldigen elkaar van provocaties

Boeren:'Wij zijn toch geen skinheads'
DOOR MATH WIJNANDS

JjAASTRICHT - „Het is de schuld van de politie. Ze heb-
ons geprovoceerd. Schandalig hoe ze hier optreden.

~e zijn toch zeker geen skinheads", schreeuwt een geëmo-
■torieerde Jean Lamont van de Alliance Agricol. Omdat hij

van de weinige is die Nederlands spreekt, wordt hij tot
gebombardeerd. Later wijt politie-onder-

j^ndelaar Hans van Hoogmoed desgevraagd de onlusten
het agressieve gedrag van enkele splintergroeperingen.

plet name de tak uit de Belgische provincie Luxemburgs erg militant. Dat wisten we vantevoren."

visdag 10 december is door de
a eren in heel Europa gepland alsj/Uedag tegen de plannen van

McSharry
de Europese Commissie. Hij

Pr h
e prÜzen voor de landbouw-

t; od-ukten verlagen en de produk-beperken. De boeren zouden
"H >.everiwel niet in grote getalen
vo]Maastricht laten zien, waar de
s^Sens hen snode plannen mis-

op de agenda van de EG-
tyP zouden komen te staan. Hoe-
]?n niet massaal, komen ze toch.
(- niet allemaal met vreedzameVoelingen.
Be, "SeK wordt rond negen uur af-
Agfeten door net Nederlands
(teiarisch Jongeren Contact
t>oe C^' AJs de °ngeveer 200 jonge

fen uit het hele land zich ver-
Ü^ elen bij het Jeker-sportpark is
Vri etnming bijzonder goed. Er

zelfs een DalletJe getrapt
stfa

de politie-agenten. De demon-
Vfg^n krijgen vanwege het
f>tii? karakter bh' uitzonde-
H oestemming om twee tracto-rnee te nemen in de protest-
de s en om met stro symbolisch
hra jannen van McSharry in
die - te steken. De demonstratie,
«eindigt met het aanbieden van
ten. Petitie aan gouverneur Mas-
verr°ek op de Markt, verlooptaer vreedzaam.

1. Boeren met tractoren
blokkeren de grens bij
Maaseik. Zij willen door-
rijden naar Maastricht,
maar worden door de
Belgische Rijkswacht te-
gengehouden.

4. De ME drijft de demonstranten
naar de Markt

en sluit vervolgens de zij-
straten af.

2. Politieagenten in bur-
ger voeren een boer af.
3. De boze landbouwers
steken een stapel pallets
in brand in de buurt van
de parkeerplaats waar
hun bussen staan.

5. Nadat de laatste arres-
tant is vrijgelaten, zijn
de Belgische boeren be-
reid te vertrekken.
Foto's:
FRITS WIDDERSHOVEN
PETER ROOZEN

Kudde
De betogers worden als een kudde
via de Boschstraat voortgedreven
naar een braak liggend terrein in
het Bosscherveld. Hier staan in-

middels de bussen klaar. Maar dat
betekent nog lang niet het einde i
van de onlusten. De boeren zijn;
pas dan bereid af te reizen als de
tien arrestanten vrijgelaten wor-
den. Er wordt druk overleg ge-
voerd. Politie-onderhandelaar
Hans van Hoogmoed wil alleen
praten als deboeren de stenen die
ze verzameld hebben laten vallen.

„We moeten wel vechten voor ons
bedrijf, want meer dan de helft
van deze mensen worden in hun
bestaan bedreigd. De politie treedt
echter veel te hard op. Het is
slecht georganiseerd. We wisten
niet waar we heen moesten", zegt
Audré Ledur van de Union Pro-
fessionel Agricol (UPA). „We had-
den toch goede afspraken ge-
maakt. Ik begrijp niet hoe dit korr 1
gebeuren", zegt Van Hoogmoed.

Brand
Omdat het naar de mening van d&*
Belgen te lang duurt voordat d&
arrestanten vrijgelaten worden,'"
volgt er opnieuw escalatie. Ze ste-J
ken een stapel pallets van een?
aanpalend bouwbedrijf in brand.\
De hoge vlammen en de rookwoE.'
ken zorgen voor een angstaanja:Fgende sfeer. Nadat de brandweer=het vuur geblust heeft, arriveren.-!
onder luid gejuich de arrestanten:-
Het einde lykt nabij. Totdat blijkt J
dat de tiende arrestant Pierre ach-"-
tergebleven is. „Hij zit misschien
in een café in de stad", probeert
Van Hoogmoed zonder succes een:
smoes. De woede richt zich op de'
omheining van het aangrenzend'
bedrijf.

Het personeel moet alle zeilen bij-
zetten om te voorkomen dat dé'
betogers niet door de afrastering-
breken en de vlam zetten in de]
houtopslag. De ME grijpt ander*1
maal in.

Om 16.40 uur arriveert dan tochf'
Pierre. Hij krijgt een heldenontri
vangst. Eindelijk zijn de boereo.'
bereid in de bus te stappen. „Aas
revoir leKGB", schreeuwt een ou-'
de actievoerder de ME-comman-'
dant in het gezicht. Hij vertrekt*
geen spier. Onder politie-escortë*
rijden de bussen de stad uit. Te"'
gen 16.00 uur is de rust wederge-~J
keerd in Maastricht.

————Limburgs dagblad i
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Aftocht
Jeltsin heeft voor zijn aftocht naar
Wit-Rusland uitvoerig met Gor-
batsjov gepraat. Het was een inge-
wikkeld gesprek, zei de Russische

president. De vraag is nu, heeft
Jeltsin in dat gesprek Gorbatsjov
eertrad voor de ogen gedraaid en
hem in de datsja bij Brest verra-
den?

Het kan. Maar zou Jeltsin werke-
lijk proberen om Gorbatsjov en
Nazarbajev, beiden president be-
hangen met internationaal presti-
ge, in één klap aan de kant te
schuiven? Afgaande op de gelui-
den uit zijn omgeving wel. Zyn
woordvoerder Pavel Vosjanov zei
maandagavond dat Gorbatsjov nu
eenmaal niet in staat was de te-
genstellingen tussen de republie-
ken te overbruggen. Met de Oe-
kraïne en Wit-Rusland gezamen-
lijk was dat een stuk makkelijker:
drie Slavische broers, eensgezind
in opvattingen over vrije markt,
democratie, gezamenlijke defen-
sie.

Jeltsins supporters bij de Russi-
sche televisie bewerken de pu-
blieke opinie al met verhalen over
de stemming in het leger. Daar
zou men het Unie-geleuter allang
beu zyn. De Unie, zeggen die
commentatoren, betekent voor
het leger alleen maar problemen.
Onvoldoende geld, onvoldoende
inzet by etnische conflicten en
voor geen kopeke waardering.
Vandaar dat het zo goed uitkomt
dat de drie presidenten in Brest
onmiddellijk hebben afgesproken
binnen tien dagen geld uit te trek-
ken voor de gezamenlijke defen-
sie. Dat is, zeggen deze commen-
tatoren, precies waar men in het
leger op wacht. Vandaar ook dat
gisteren het overleg tussen de re-
geringsleiders van de republieken

met Unie-premier Silajev werd af-
gebroken. Het had geen zin meer
om daar afspraken te maken over
een begroting, inclusief voor een
gemeenschappelijke defensie,
voor volgend jaar.

Een iets te optimistisch scenario
misschien. Gorbatsjov ontsloeg
zaterdag chef-staf generaal Lobov,
een manoeuvre die de wantrouwi-
ge Nazarbajev niet echt kon billij-

ken. „Gorbatsjov had de*Staats-
raad moeten raadplegen," zei hij.

Lobov, die zich bij voorkeur pro-
fessor noemt, werd vervangen
door generaal Samsonov, fervent
voorstander van één ongedeeld
Sovjet-leger. Samsonov was tij-
dens de coup in augustus pas na
zeer lange discussies met burge-
meester Sobtsjak van St. Peters-

burg bereid om de troepen in zijn
district niet op de betogers in de
stad af te sturen.

MICHAIL GORBATSJOV
...geeft de Unie nog niet 0p...

DOOR THEA VAN BEEK Hoofdcommissaris Nordholt over Amsterdamse politie:
'Strikt strafbeleid is noodzaak'

AMSTERDAM - „Corruptie
is van alle tijden en beperkt
zich ook niet tot de politie.
Het doet zich voor in alle
takken van de overheid. Het
is een volstrekte fictie dat je
die zult uitbannen. De kans
dat corruptie binnen de Ne-
derlandse overheid toeneemt
acht ik sterk, gezien de toe-
nemende georganiseerde
misdaad. Die probeert een
plaats binnen de overheid te
Veroveren. Niemand moet
dus verbaasd zijn dat we te-
gen dit fenomeen oplopen.
In een stad als Amsterdam,
met een grote criminaliteit,
betekent dat dat we een
strikt strafbeleid moeten
voeren. De kans tot afglijden
is hier mogelijk groter dan in
andere steden."

De 'strenge Groningse moraalrid-
der' wordt hij in Amsterdam wel
genoemd, de uit 'het hoge noor-
den' afkomstige hoofdcommissa-
ris van politie E. Nordholt. Op de
achtergrond in zijn werkkamer
klinkt zacht muziek. Mozart.
„Draai ik altijd. Elke ochtend se-
lecteer ik vier cd's. Achtergrond-
muziek."
Het interview gaat over corruptie
binnen het Amsterdamse korps.
Zaken die zeker de afgelopen
maanden volop in de belangstel-
ling stonden. Politiemensen die
buiten functie zijn gesteld. Bij-

voorbeeld bij de Vreemdelingen-
politie, wegens het aannemen van
steekpenningen. Twee hoofdagen-
ten wegens het onderhouden van
'criminele contacten. Een recher-
cheur die steekpenningen aan-
neemt van een uitvaartcentrum.
Rechercheur Janvan Daalen, van-
wege zyn spraakmakende boek
'Sans rancune. Wat is er aan de
hand binnen het hoofdstedelijke
poütiekorps?

Nordholt maakt een duidelijk on-
derscheid tussen laakbaar gedrag
en corruptie. „Bij laakbaar gedrag
heb ik het over een strafbaar feit
als diefstal. lemand die uit de per-
soneelskas iets jat, noem ik niet
corrupt. Corruptie is misdadig ge-
drag. Dat is ernstiger en gevaarlij-
ker voor een organisatie. By het
aanbieden van diensten tegen een
beloning, staat de naam van het
korps op het spel. De integriteit
wordt aangetast. Bovendien kan
men door dit gedrag ook collega's
in gevaar brengen."

„Ik heb geprobeerd een heel hel-
dere lijn te volgen met betrekking
tot wat wel en niet kan. Een van
de pijlers om zorg te dragen voor
een integer korps, is de normstel-
ling en de consequenties als men
zon norm schendt. De ernstigste

consequentie daarvan is ontslag.
By veel korpsen is het niet gebrui-
kelijk politiemensen met crimine-
le contacten te verwijderen. Vaak
krijgen ze een andere functie."
De hoofdcommissaris heeft drie
pylers waarop hij dit soort zaken
wil aanpakken: straffen en norm
stellen, preventieve maatregelen
en een nieuwe inhoud van het lei-

derschap. „Dat eerste is nodig,
maar preventie is effectiever. Pro-
cedures, controles, het systeem of
bepaalde werkverhoudingen kun-
nen soms niet goed zijn. Dan moet
je kijken hoe je het op de werk-
plek dus anders kunt doen."
„De derde lijn is die van het lei-
derschap. Zaken kunnen betrek-
kelijk lang spelen. Vaak zie je dat

de leiding pas iets merkt, terwyl
de collega's al lang weten wat er
aan de hand is. Stel dat een colle-
ga persoonlijke contacten onder-
houdt met een crimineel. Dan
moet je niet alleen die collega
daarop aanspreken, maar ook de
leiding... Ja, dat betekent inder-
daad een cultuurverandering in
een organisatie als de politie."
„Het eerste spoor is duidelijk. Het
tweede en derde zijn abstracter en
komen weinig naar buiten. En dat
terwyl wij daarmee juist corruptie
en laakbaar gedrag proberen te-
gen te gaan."
Nordholt zegt altijd te willen pra-
ten. „De grens ligt voor mij daar
waar iemand dingen doet die niet
kunnen. Een misdrijf bijvoor-
beeld, dat staat buiten kyf. Dan is
de grens overschreden. Gaat het
~>m gedrag met bepaalde risico's,
ben ik bereid erover te praten. Als
iemand dan toch volhardt in zijn
gedrag en zichzelf nog verder in
ie problemen heeft gewerkt,
tornt er een disciplinair onder-
zoek."
,Wat men publiekelijk ervaart is
Dntslag of buiten functie stelling.
Daardoor ontstaat de indruk dat
vvij verder niets doen. Maar als je
2en beleid voert zoals ik heb ge-
schetst, zou bet merkwaardig zijn

als er geen mensen uit de organi-
satie verdwijnen."

.Natuurlijk, ik word er niet vro-
lijk van. Ik vind het erg dat het
gebeurt, hoewel ik weet dat het
srbij hoort bij een zo grote organi-
satie als de onze. Het blijft hypo-
criet, maar ik word er niet meer
door opgeschrikt. Ik vind datjeer
heel open over moet zijn. Bij geen
openheid is niemand gebaat."
„Maar," geeft hij toe, „Soms moet
je inderdaad tandenknarsend toe-
kijken dat er met dat open beleid
dingen gebeuren die zich tegen je
keren."

HOOFDCOMMISSARIS NORDHOLT
...'bij geen openheid is niemand gebaat...

Amerikaanse krant onderzoekt zogenaamde 'oktober-verrassing'

Geheime wapenverkopen
van Reagan aan Iran

DOOR HENK DAM

WASHINGTON - Begin
1981, direct na haar aantre-
den, stond de regering-Rea-
gan Israël in het geheim toe
om voor miljarden dollars
aan Amerikaanse wapens te
verkopen aan Iran. Enige
maanden nadat het gegijzel-
de Amerikaanse ambassade-
personeel in Teheran werd
vrijgelaten, begon die
stroom aan wapentuig op
gang te komen.
Dat schryft de New Vork Times
op basis van een uitgebreid onder-
zoek naar de zogenaamde 'okto-
ber-verrassing'. Het campagne-
team van Ronald Reagan zou in
1980, vóór de presidentsverkiezin-
gen, de regering in Iran hebben
gevraagd de gijzelaars pas na de
verkiezingen vrij te laten. De cam-
pagneleiders van Reagan, aldus
deze beschuldigingen, zouden
bang zyn geweest dat vroegtijdige
vrylating van de gijzelaars tot een

zekere herverkiezing van Carter
zou leiden.

De gijzelaars werden uiteindelijk
20 januari 1981 vrijgelaten, op de
dag dat Reagan tot president werd
beëdigd. Onderzoek van Ameri-
kaanse kranten en tijdschriften
heeft nooit het onweerlegbare be-
wijs opgeleverd, dat er inderdaad
sprake is geweest van een over-
eenkomst tussen Teheran en de
campagneleiding van Reagan.
Ook het onderzoek van de New
Vork Times, waarvoor meer dan
100 betrokkenen werden geraad-
pleegd, leverde dat bewijs niet op.

Maar duidelijk is wel geworden
welke vorm de beloning zou kun-
nen hebben gehad, als er sprake
zou zijn geweest van een geheime
overeenkomst. Want de Times
heeft ontdekt dat Iran, kort na
Reagans aantreden, over grote
hoeveelheden Amerikaanse wa-
pens kon beschikken.

Oorlog
Die wapens kreeg het land dank
zy Israël, dat zijn eigen Ameri-

kaanse wapens aan Iran verkocht,
en vervolgens in Amerika weer
nieuwe bestelde. Iran had die wa-
pens hard nodig vanwege de oor-
log tegen Irak, die in september
1980 was begonnen. Dat Amerika
op deze indirecte manier wapens
leverde, wordt onder andere be-
vestigd door de Israëlische gene-
raal Avraham Tamir. Volgens
hem was toestemming gegeven
voor de doorverkoop door de
toenmalige Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken Haig, in
een gesprek met de Israëlische
premier Begin. Haig, overigens,
ontkent dit.

Volgens Tamir en anonieme Ame-
rikaanse functionarissen kwam na
enige tyd - de lezingen lopen uit-
een van een halfjaar tot anderhalf
jaar- een eind aan de Amerikaans-
Israëlische overeenkomst. Dat ge-
beurde, nadat was gebleken dat
de toenmalige Israëlische minis-
ter van Defensie, Sharon, ook
wapens had doorverkocht zonder
daarvoor toestemming te hebben.
Maar de wapenleveranties gingen
niettemin nog geruime tyd door,
waarby Israël via particuliere wa-

penhandelaren Amerikaanse wa-
pens aan Iran leverde.
Verschillende zegslieden suggere-
ren nu, dat Washington daarvan
op de hoogte was, en de Israëli-
sche leveranties stilzwijgend
goedkeurde, zo niet actief verge-
makkelijkte.

Belangen
Volgens een groot aantal door de
Times geraadpleegde bronnen
werden enorme hoeveelheden wa-
pens verhandeld. Het ging om
onder meer geavanceerde raket-
ten, onderdelen van F-14 straalja-
gers en munitie, voor een waarde
van een tot twee miljard dollar per
jaar.

Israël had er om drie redenen be-
lang bij wapens aan Iran te verko-
pen. In de eerste plaats kon op die
manier wellicht een strategisch
belangrijke relatie met het mach-
tige Iran tot stand worden ge-
bracht. Bovendien leverde het
geld op. Maar de belangrijkste re-
den voor Israël om Iran terwille te
zijn was, dat de joodsestaat er be-
lang bij had om een oorlog tussen

twee van zn grootste vijanden te
voeden. Verzwakkingvan de twee
landen was een direct Israëlisch
belang.

Wat aan Amerikaanse kant dere-
den was om met de geheime wa-
penverkopen akkoord te gaan, is
minder duidelijk, tenzij er inder-
daad sprake is geweest van een
'oktober-verrassing'. Oud-presi-
dent Carter toonde zich in ieder
geval 'verbaasd' over de onthul-
lingen. Ook al, omdat de leveran-
ties in directe tegenspraak waren
met de officiële Amerikaanse be-
leidslijn dat geen wapens aan Iran
zouden worden verkocht.

Het artikel in de New Vork Times
.biedt ook veel stof tot nadenken
voor het Congres. Zowel de Se-
naatals het Huis van Afgevaardig-
den hebben onlangs gezegd, een
onderzoek naar de 'oktober- ver-
rassing' te zullen instellen.

Dat geldt temeer, daar de rege-
ring-Reagan ook in 1985 en 1986
in het geheim wapens aan Iran
verkocht, deze keer met de bedoe-
ling de Amerikaanse gijzelaars in
Libanon vrij te krijgen. Dat lekte
in 1986 uit en leidde tot de zogehe-
ten Iran-Contra-affaire.

RONALD
REAGAN

...'verkocht wapens
in ruil voor
vrijlating
gijzelaars...

binnen/buitenland

De Sovjetunie is
nog niet begraven

DOOR HANS GELEIJNSE

MOSKOU - Sovjet-presi-
dent Michail Gorbatsjov
mobiliseert. De Aziatische
republieken, de nationale
volksvertegenwoordiging, de
republieksparlementen, de
gehele Sovjet-bevolking,
iedereen moet betrokken
Worden bij de strijd tegen de
doodverklaring van de Sov-
jetunie, die de presidenten
van drie republieken zondag
in Minsk de wereld instuur-
den.

Sleutelfiguur in het verzet is de
Kazachstaanse president Nazarba-
jev, een man die in het verleden
met het nodige succes een bemid-
delende rol speelde in de conflic-
ten tussen Gorbatsjov en de Rus-
sische president Boris Jeltsin.
Nazarbajev is, zo laat hij blijken,
boos omdat Jeltsin en zijn Slavi-
sche vrienden hem niet bij het
weekeinde-overleg in een buiten-
verblijf bij Brest hadden betrok-
ken.
Zon man kan Gorbatsjov goed
gebruiken in wat misschien wel
het ultieme gevecht is voor zijn
functie als president van een land
dat nog bestaat. Want daarom gaat
het. Gorbatsjov heeft een ont-
werp-Unieverdrag naar de repu-
blieken gestuurd, waarvan het
concept eerst in de Staatsraad met
de republiekspresidenten, inclu-
sief Boris Jeltsin en de Witrussi-
sche parlementsvoorzitter Sjoesk-
jevitsj was bediscussieerd.

Dat verdrag wil een Unievan Soe-
vereine Staten creëren, met een
president aan het hoofd, bijge-
staan door een regering die be-
langrijke sectoren coördineert:
Buitenlandse Zaken, Financiën,
Defensie. Het 'datsja-akkoord'
van de drie Slavische republieken
haalt een streep door dat plan.
Weg met de Unie, een gemenebest
van onafhankelijke staten, naar
het voorbeeld van de EG.

Misschien had Jeltsin ook Nazar-
bajev bij dat plan kunnen betrek-
ken. De Kazachstaanse president,
die behalve strategische en tacti-
sche kernwapens ook zes miljoen
etnische Russen op zyn grondge-
bied heeft, vertrouwt Gorbatsjov
niet echt, heeft al eens laten blij-
ken dat de Sovjet-president ten
onrechte vooral kickt op mensen
die hem naar de mond praten.
Maar Jeltsin het Nazarbajev aan
de kant staan.
Waarom? Slavische superioriteits-
gevoelens ten opzichte van de
'spieetogen', zoals de Russen hun
Aziatische Sovjet-broeders bij
voorkeur noemen. Het lijkt erop.
Maar even aannemelyk in dit gi-
gantische rollenspel is dat Jeltsin,
die deze zomer nog een vriend-
schapsverdrag in Alma Ata kwam
afsluiten, eerst de Oekraïne en in
het kielzog Wit-Rusland op één
lijn met zijn gigantischerepubliek
wilde brengen. Compliment

Vanwaar die plotselinge benoe-
ming? Waarom werd de militaire
commandant van het Kremlin za-
terdag eveneens ontslagen en ver-
vangen door Barsoekov, de bewa-
ker van Gorbatsjovs presidentiële

woning? Nazarbajev wist het niet
vond het maar vreemd.

En dan is er nog iets. Gisteren ver
dedigde de Oekraïnse presiden'
Leonid Kravtsjoek het 'datsj»
akkoord' in het parlement. Nie
voor niets prees Gorbatsjov in zijl
anti-gemenebestverklaring eerS
het akkoord omdat de Oekraïn'
eindelijk had meegewerkt aan iet
gezamenlijks. Dat compliment z»
ongetwijfeld slecht vallen in hé
door nationalisten bevolkte parle
ment in Kiev.

Kravtsjoek moest uitleggen waal
om hij voorlopig de Oekraïne
munt inwisselt voor een roeb*
met een gemenebest-opdruk. HJ
waarom hij toch weer met RuS
land politiek wil samenwerken
en wat dat gemenebest-hoofdlJ
wartier in Minsk moet voorstel
len. Het verweer van depresident
Minsk is Moskou niet, Minsk i
richting Westen.

Maar in Moskou gaat zon argu
ment veel minder op. Daar gaal
de democraten de straat op omf
protesteren tegen de afbraak val
de Unie. Daar realiseren de poli
tieke strategen zich dat de irritati'
van Nazarbajev tot een nieuw vei
ligheidsprobleemkan leiden: isl»
mitisch fundamentalisme aal
Ruslands grenzen. Iran heeft d|
Aziatische Sovjet-republieken *j
eeuwige solidariteit en hulp be
loofd en voert met Turkije, regi°
nale grootmacht, een stevig dipl"
matiek gevecht om invloed in W
islamitische deel van nu nog d'
Unie. Bovendien moet Jeltsin i*
kening houden met het verzet va*
zijn vice-president Roetskoi, di'
nog steeds communistische ül"1
sies koestert, tegen de voorgenq
men prysliberalisering en de pr*
vatisering van een deel van hé
machtige militair-industrieel cofl1'
plex.

Boze tongen voorspellen al cc'
verbond Roetskoi-Russische n*
tionalisten-Gorbatsjov, een alliaf 1'
tic van het kwaad. Niets is zeke'
Misschien alleen dit. Maandag 'december was niet de begrafenis
dag van de Sovjetunie. Het w*
evenmin de geboortedag van cc'
nieuwe statenbond.

Onder tafel
Er is nogal wat kritiek op het Bu-
reau Interne Onderzoeken (BIO).
Die zou allerlei zaken onder tafel
vegen. Nordholt schiet recht over-
eind in zijn comfortabele, leren
fauteuil: „De kritiek is volstrekt
onterecht. Wij willen helemaal
niet graag dat het 810 onderzoek
verricht rond corrupte politie-
mensen. Maar als wij ons tot de
hoofdofficier van justitiewenden,
krijgen wij vaak het verzoek dit
zelf te onderzoeken, wegens een
gebrek aan mankracht bij de rijks-
recherche. Terwijl ik juist elke

schijn van partydigheid op he
810 wil vermijden."
Nordholt heeft daarom inmiddel*
twee geprekken met Justitie ËP
voerd en aangedrongen op verh"'
ging van de capaciteit bij de rijk*
recherche.
Een ander punt van kritiek: ofl'
slagen politiemensen die na v*'
loop van tijd weer in het korpj
terugkeren. Nordholt: „In de W
dat ik hier werk is dat niet me^gebeurd. Wel is het mogelijk d*
iemand die buiten functie was é*
steld weer terugkeerde, omdat hé
onderzoek geen reden tot ontslaj
opleverde."
Politiemensen kennen toch "'klappen van de zweep? Ze wete'
precies hoe je onderzoeken kvl 1

laten vastlopen. „Dat is waar. Ee'
van de vormen van corruptie 'dat collega's elkaar indekken. D*
fenomeen is internationaal. Da 3?
om zul je het nooit redden als J
slechts één spoor bewandelt. Be
meest effectief is dan ook cc'
goed leiderschap. Daar hoor jehe
meest in te investeren."

Hoe staat het nu met het imaé
van de Amsterdamse politie. ?
dat de laatste tijd niet behoorW
aangetast?
„Door een aantal dingen die w
gebeurd, hebben enkele onderop
len in het korps zeker een flifljj
tik gekregen. Maar ik geloof »
als wij ons beleid duidelijk &
ken, men er in de toekomst &
ders naar zal gaan kyken. Hela3,
elke keer weer treft zon beric'
de organisatie. We moeten niet a.
ogen sluitenvoor iets wat gebe^
Net zoals er binnen de organisa^J
een taboe op rust doet het dat o°l
daarbuiten. Je moet je kop da*
voor niet in het zand steken."

Woensdag 11 december 1991 ♦8
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Passing
'< % pslecntering van de situatie

p 0 «AET komt als een verrassing.
|.K,ttYoor kort gold het bedrijf van

' 'm als nèt voorbeeld van hoe
jj|, in de automatiseringsec-

' ' Ondanks de sterker wordende
(^ currentie, de slappe marktsitua-
,l jj, 611 de steeds mondigere klant,
16j\ ne* bedrijf redelijke winstcij-i s te kunnen presenteren.

,25 september werden weliswaar
ik^ halfjaarcijfers medegedeeld,
jty/r "°P basis van de huidige gege-
ti?hS maS voor het tweede halfjaar
j 0 verbeterende gang van zaken
f ijw verwacht," zo verklaarde delF- Wel verklaarde RAET toen al

dat de nettowinst achter zou blijven
bij die van 1990.

Bijna drie maanden later moet het
roer radicaal om en kunnen de
voorspellingen in de prullebak. De
kosten moeten omlaag en te kleine
en onrendabele afdelingen verdwij-
nen. Maar liefst negen bedrijven
worden los gemaakt van RAET.

„De markt blijft structureel slecht
en dan moetje de kosten verlagen,"
aldus de voorzitter.

Groei
RAET is op veel terreinen op moei-
lijkheden gestuit. De computer- en
softwaresector groeit nauwelijks
meer. „Nog een paar jaar geleden
zagen we groei van twintig tot der-
tig procent. Nu ligt dat rond de 5 a
10 procent per jaar," zegt hij. Voor
een organisatie als RAET, die het
personeelsbestand in Nederland in
een jaar tijd zag stijgen van 1900
naar 2200, is dat wel even omscha-
kelen. Lagere groei en sterk stijgen-
de kostenstructuur haalt de winst
onderuit.
Automatiseerders zijn in een kwade
reuk komen te staan, zo blijkt uit de
woorden van Matthes: „De klanten
hebben veel ervaring met automati-
sering opgedaan en die ervaringen
zijn soms tegengevallen." Er wor-
den meer eisen gesteld aan de high-
techsector.

Sommige afnemers willen nu een
garantie dat een project „succesvol"
wordt afgerond, zo geeft Matthes
ook toe. Het in de automatiserings-
wereld zo beladen woord „koperss-
taking" wil de bestuursvoorzitter
niet in de mond nemen, maar er be-
staat „aarzeling in de markt".
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ag opnieuw het opvallendste
SbeuVan de Amsterdamse effec-
Sde] S" In een markt> waarin veel
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Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 42,10 42,10
ABNAmroA.inF. 78,70 78,60
AEGON 118,60 117,80
Ahold 77,20 75,80
Akzo 124,90 124,00
Alrenta 189,10 189,00
Amev eert. 51,10 50,50
Bols eert. 43,00 42,70
BorsumijW.cert. 58,40 58,40
Bührm.Tet.c. 38,00 38,20
DAF 21,80 21,80
Dordtsche Petr. 130,70 129,70
DSM 97,20 96,40
Elsevier eert. 94,50 94,30
Fokker eert. 26,90 26,80
Gist-Broc. eert. 30,40 30,00
HCSTechnology 1,65 1,65
Heineken 152,70 152,50
Hoogovens nrc 47,10 46,60
Hunter Douglas 60,50 59,40
Int.Müller 58,20 58,00
Int.Ned.Gr. c. 46,60 45,80
KLM 38,20 37,80
Kon.Ned.Papier 45,30 44,80
Kon. Olie 140,70 140,20
Nedlloyd 53,80 53,90
Océ-v.d.Gr. 61,50 60,80
Pakhoed eert. 43,50 42,00
Philips 30,60 30,10
Polygram 40,90 41,00
Robeco 92,00 91,70
Rodamco 58,00 58,20
Rolinco 92,90 92,40
Rorento 69,00 69,00
Stork VMF 41,40 41,50
Unilever eert. 169,30 171,60
Ver.BezitVNU 71,10 71,40
Volmac Softw. 21,00 21,10
VOC nrc 41,00 40,90
Wessanen eert. 79,80 78,30
Wolters-Kluwer 60,20 60,30
Avondkoersen Amsterdam
Elsevier 94,30-94,50(94,30)
KLM 37,50-37,80(37,80)
Kon.Ohe 139,00-139,70(140,20)
Unilever 171,50-171,80(171,60)
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49,00 49,00
ABN AmroHld.prf. 5,99 597
ACF-Holdingc. 33,50 33^50
Ahrend Groepc. 125,00 123,00 aAsdOptionsTr. 9,30 9,50
Asd.Rubber 3,20 3,20
Ant. Verff. 430,00
Atag Hold. eert 112,00 112,20
Athlon Groep 42,00 41,00
Athlon Groep nrc 39,40 40,80
Aut.lnd.R'dam 85,00 85,00
BAM Groep 84,50 84,50 b
Batenburg 112,50 112,50
Beers 110,00 110,00
Begemann 127,00 126,00
Belindo 348,00 348,00
Berkei's Patent 1,15 1,15

Blydenst,Wül. 32,50 32,50
Boer De, Kon. 199.00 200,00
BoerDeWinkelb. 77,50 76,50
BoskalisWestm. 21,50 21,10
Boskalis pref. 23,50 23,20
Braat Beheer 32,50 32,50
Breevast 9,50 9,90
Burgman-Heybroek 2700,00a 2500,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delflcert 1074,00 1074,00 b
Cindu Intern. 135,00 a 130,00
Claimindo 328,00 328,00
ContentBeheer 22,60 22,60
CreditLBN 30,50 30,00
Crown v.G. eert. 139,00 138,00
CSM 82,70 83,00
CSMnrc 83,20 83,60
DAF eert. 19,50 19,40
Delft Instrum. 24,30 24,00
Desseaux 38,50 38,60
Dorp-Groep 40,00 40,00
Draka Holding 22,90 22,70
Econosto 25,20 26,00
EMBA 220,00 ' 220,00
Eriks Holding 74,20 75,00
Flexovit Int. 65,50 65,50
FYans Maas eert. 77,80 77,50
Gamma Holding 94,00 94,00
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics 29,50 29,30
Geveke 37,50 37,50
Geveke div'92 34,50 a 34,50 aGiessen-de N. 101,00 101,00
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso's Kon. 79,50 95,50
Grolsch 182,00 183,00
GTI-Holding 177,00 e 181,00
Hagemeyer 126,50 127,00
idem div'9l 128,50
HALTrustB 12,80 12,90
HALTrustUnit 12,90 12,80
HBG 192,00 191,00
Heineken Hold. 134,20 133,50
Hoek'sMach. 225,00 225,10
Holl.Sea S. 0,40 0,40
Holl.Kloos 419,50 418,00
Hoop Eff.bank 7,20 7,20
Hunter D.pref. 2,25
IHCCaland 57,50 57,50
Kas-Associatie 33,70 33,70
Kempen & Co 9,10 9,10
Kiene's Suikerw 806,00 806,00
KondorWessels 31,50 31,50
KBB 71,30 71,10
Kon. Sphinx 49,50 49,50
Koppelpoort 398,00 398,00
Krasnapolsky 195,00 196,00
Landré &Gl. 46,00 47,00
Macintosh 37,10 37,00
MaxwellPetr. 110,00 110,60
MoearaEnim 1150,00 1145,00
M.Enim08-cert. 15200,00 15000,00
Moolen Holding 36,30 36,60
MulderBoskoop 55,00 aMultihouse 4,10 4,10 aMynbouwk. Werk. 363^00 363,00
Naeff 475,00
NAGRON 47,70 47,70
NIB 585,00 585,00 '

NBM-Amstelland 8,80 8,80
NEDAP 374,00 376,00
NKFHolding 200,00 200,00
Ned.Part.Mn 50,40 50,30
Ned.Springst. 7050,00 7050,00
Norit 28,00 28,20
Nutricia GB 141,70 143,30
Nutricia VB 150,50 152,30
Nijv.-TenCate 88,70 88,50
OmniumEurope 8,50 a
OrcoBank eert. . 71,60 71,90
OTRA 310,00 a 299,00
Palthe 55,00a 53,00a
Philips div.'92 31,10 30,30
PirelliTyre 19,50 17,50
Polynorm 124,00 124,10
Porcel. Fles 146,00 146,00
Randstad 37,50 37,50
Ravast 30,50 30,50
Reesink 65,50 65,50
Samas Groep 34,80 34,50
Sarakreek 14,60 15,00
Schuitema 1645,00 1600,00
Schuttersveld 52,40 52,40
Smit Intern. 41,50 41,90
St.Bankiers c. 17,00 16,90
StadRotterdam c 38,10 38,50
TelegraafDe 83,20 83,00
Texüelgr.Twente 85,50 85,00
Tulip Computers 17,40 17,60
Tw.Kabel Holding 123,00 123,00
Übbink 68,00 68,00
Union 65,50 66,00
Un.DutchGroup 3,60 3,60
Vereenigde Glas 430,00 430,00
Vertocert. 31,20 31,20
VolkerStevin 60,00 e 60,00f
Vredestein 14,40 14,40
VRG-Groep 40,30 40,20
WegenerTijl 232,50 235,00
WestlnvestF. 19,50 a 19,50a
West Iny,F. wb 114,00 a 114,00a
WoltersKluwer 238,00 239,00
Wyers 31,20 31,20
Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 73,50 74,00
ABNAmroAmer.F 63,00 63,00
ABN Amro Eur.F. 67,00 67^90
ABN Amro FarEF. 52,30 52,10
ABNAmroLiq.Gf. 160,00 160,00
ABN Amro Neth.F. 78,70 77,70
ABN Amro Obl.Gf. 170,80 170,80
Aegon Aandelenf. 31,50 31,00
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABNBeleg.fonds 58,10 58,10
ALBEFO 50,20 50,20
AldollarßFt 26,00 26,00
Alg.Fondsenbez. 219,00 219,00
AlhanceFund 10,50 10,50
Amba 43,40 42,80
Amro NorthAmi'. 61,70 60,80
Amvabel 73,60 73,20
Asian Tigers F. 57,20 56,50
Asian Select. F. 49,50 49,30
Austro Hung. F. 4,00
Bemco RentSel. 54,50 54,50
Bever Belegg. 3,30 3,30

CLNObI.Div.F. 105,60 105,50
CLNOblWaardef. 110,50 110,80
DeltaLloyd Inv. 27,90 27,90
DPAmencaGr.F. 32,10 31,60
DpEnergy.Res. 43,00
EGFlnvestm. 133,00 133,00
EMFRentefonds 64,90 64,90
Eng-Holl.BeJ.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 48,20 47,40
Esmeralda part 33,70 33,10
Eur.Ass.Trust 6,60 6,60
EMS GrowthFund 101,20 100,40
EMS IncomeFund 99,50 99,70
EMS Offsh.Fund 99,50 99,60
EOE Dutch St.IF 289,00 290,00
Eur.Growth Fund 49,60 48,00
Euro Spain Fund 5,80
FarEastSeLF. 53,90 53,10
Gim Global 50,40 50,30
Groeigarant 1,58 1,58
Holland Fund 69,00 69,50
HoU. Eur. Fund 44,80 44,80
HoU.Obl.Fonds 126,10 126,10
Holl. Pac. Fund 101,60 100,10
Holl.Sel.Fonds 79,30 79,30
Innovest 81,60 81,50
Interbonajs 526,00 523,00
Intereffekt 500 31,70 31,20
Intereffektwt 115,40 111,50
Investa part. 67,50 67,50
ISHimal.FundS 7,40
JadeFonds 143,20 b 141,10
JapanFund 16,80 16,00
Jap.lnd.AlphaF. 8200,00
Jap.Sect.Rat.Yen 7000,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.Capital F $ 5,60
MeesObl.Div.F. 112,80 112,60
Mexico IncomeF. 21,50
MX Int.Ventures 10,00 9,50
Mondibel 74,80 74,60
Nat.Res.Fund 1170,00 1160,00
NedufoA 116,00 116,00 b
Nedufoß 116,00 117,00 b
NMB Dutch Fund 41,50 41,30
NMB Geldmarkt F. 53,63 53,64
NMBGlobal Fund 43,80 44,00
NMBObligFonds 34,90 34,70
NMB Spaard.F. 100,15 100,18
NMBRentegr.F. 114,80 114,70
NMBVast Goed F. 38,20 38,20
NewAsia Fund 6,00
NomuraWarr.F 1,05 I,ooe
Obam, Belegg. 228,50 228,50
OAMFRentefonds 12,95 12,95
OrangeFund 19,60 19,60
Pac.Dimensions 80,10 79,30
Pac.Prop.Sec.F. 30,60 30,60
PiersonRente 110,50 110,50
Postb.Belegg.f. 55,50 55,50
Postb.Verm.gr.f. 53,00 53,00
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 144,30 144,20
RentotaalNV 34,50 34,50
RGDivirentF. 48,00 48,10
RGFlorente 112,00 112,00
RG SP Groen 53,50 53,50
RG SP Blauw 49,90 49,90

RG SP Geel 46,30 46,30
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,00 71,50
Schrod.lntPr.F 29,50 29,50
Sci/Tech!; 14,00 14,00
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPac.Hold. 210,00 203,00
Trans Eur.Fund 74,80 74,70
Transpac.F.Yen 310,00 305,00
Um-lnvest 19,00 19,00
Unicolnv.Fund 75,60 75,10
UnifondsDM 31,00 29,50
Vaste Waard.Ned 65,20 65,00
Vast Ned 106,80 106,80
VentureF. Ned. 10,00
VIBNV 62,40 62,20
VSB Mix Fund 50,30 50,20
VSB Rente Fonds 107,60 107,60
WBO Intern. 65,80 66,00
Wereldhave NV 120,80 121,00
Yen ValueFund 81,50 81,00
ZOM Florida F.s 46,40 46,40
Parallelmarkt
Alanheri 30,20 30,30
ABF 106,20 106,20
Berghuizer Papier 46,50 45,70
Besouw Van eert. 61,00 61,00
Biogrond Belegg. 10,60 10,90
Comm.Obl.F.l 95,70
Comm.Obl.F.2 95,50
Comm.Obl.F.3 95,80
De Drie Electr. 10,60 12,00
Delta U.Dollarf. 63,10 62,80
Delta Lloyd ECU 5950 59,10
Delta Lloyd Mix 57,80 57,70
Delta Uoyd Rent 56,20 56,20
Delta Uoyd Vast 55,20 55,20
Dico Intern. 83,30 83,30
DOCdata 6,50 6,60
Dutch TakeOv.T. 44,50 44,50
Ehco-KLM Kleding 39,00 39,00
E&LBelegg.l 64,40 64,20
E&LBelegg.2 70,50 70,50
E&LBelegg.3 105,10 105,10
E&LBelegg.4 74,60 74,60
E&LKap.RenteF. 102,20 102,10
FreeRecord Shop 27,50 27,70
GaiaHedgel 105,50
Geld. Papier c. 70,00 70,00
German City Est. 48,70 48,70
Gouda Vuurvast 78,50 78,50 a
Groenendijk 46,20 46,20
Grontmij 50,40 50,50
HCA Holding 47,00 47,00
Heivoet Holding 36,50 36,50
HesBeheer 38,00 37,00
HighlightDev. 17,00
Homburg eert. 1,15f 1,10
Inter/ViewEur. 3,30 3,30
Kühne+Heitz 41,30 41,30
LCI Comput.Gr. 5,70 5,80
MelleVannrc 485,00 a 445,00
Nedcon Groep 38,50 38,80
Nedschroef 88,70 88,50
Neways Elec. 6,50 6,50
New Eur.Htls DM 20,50 a
Newtron Hold. 2,30 2,30

Pan Pac. Winkel 10,70 10,60
PieMedical 4,80 4,80
SimacTechmek 11,60 11,60
SligroBeheer 45,70 46,00
SuezGr.Fund 50,00 50,00
VHS Onr. Goed 2,10
Vilenzolnt. 37,50 37,20
Welna 3,20 237,70
Wereldhave 4,30
Weweler 37,20 36,00
Wall Street

09/12 10112
alliedsignal 39 38%
amer.brands 39% 38%
amer.tel.tel 37Vs 17%
amococorp 46'/« 46%
asarcoinc. 20 19/2
bethl.steel 12% 12Vs
boeing co 43 42%
canpacific 17%
chevron 64% 63%
chiquita 35% 34'A
chrysler 11% 10%
citicorp 10 9%
cons.edison 26/2 26%
digitequipm. 56% 55%
dupontnemours 45% 44%
eastmankodak 46' b 45%
exxon corp 56% 56%
fordmotor 23% 24Va
gen.electric 64% 65
gen.motors 27% 28%
goodyear 48% 48
hewlett-pack. 49% 49%
mt.bus.mach. 85Va 86V4
inttel.tel. 51 50%
kim airlines 21V< 21%
mcdonnell 65% 66%
merckco. 151% 150%
mobil oil 64 63
penn central 23V 2 23V*
philips 17Vb 17
primerica 32% 32%
royal dutch 78% 78'/<
sears roebuck 33% 33%
sfe-south.pac. HVs 10%
texacoinc. 57 56%
united techn. 46>/8 46%
westinghouse 14% 14%
whitmancorp 12V8 11%
woolworth 25/2 25%
Advieskoersen
amenk.dollar 1,700 1,820austr.dollar " 131 \43
belg.frank(lOO) 5;30 5^canad.dollar 1490 1 jjo
deensekroon (100) 27,45 29,95duitse mark(100) 110,00 114,00engelse pond 3,07 3^2finse mark(100) 40,00 42,50
franse frank (100) 31,35 34^10gneksedr.(100) 0,86 1,06
iersepond 2,85 310
ital.lire(10.000) 13,75 15,45
jap.yen (10.000) 134,00 140,00
joeg.dm.t/m 100

Noorse kroon (100) 27,10 29,60
oost.schiU.(loo) 15,70 16,20
poitescudoUOO) 1,16 1,34
spaanse pes. (100) 1,66 1,82
turksepond (100) 0,0290 0,0435
zweedsekr. (100) 29,25 31.75
zwits.fr. (100) 125,00 129,50

Wisselmarkt
amenk.doüar 1.77495-1,77745
anüll.gulden 0,9770-1,0070
austr.dollar 1,3698-1,3798 .
belgfranküOO) 5,4640-5.4690
canad.dollar 1,56225-1,56475
deensekroon (100) 28,935-28,985
duitsemark(100) 112,6400-112,6900
engelse pond 3.2070-3,2120
franse frank (100) 32,945-32.995
gneksedr. (100) 0,9340-1,0340
hongk.dollarüoo> 22,6250-22,8750
ierse pond 2,9955-3,0055
ïtal.ürel 10.000) 14,870-14,920
jap.yen (10.000) 138,230-138,330
nwzeel.doüar 0,9843-0,9943
noorsekroon (100) 28,560-28,610
oostenr.sch.(lOO) 16,0010-16,0110
saudiar.ryalüOO) 47,225047.4750
spaanse pes.(100) 1,7550-1,7650
surin.gulden 0,9750-1,0150
zweedse kr (100) 30,730-30,780
zwits.frank(lOO) 127,440-127,490
e.e.u. 2.2880-2,2930

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 189,50 189,00
id excl.kon.olie 181,60 181,10
internationals 193,90 193,70
lokale ondernem. 186,40 185,50
idfinancieel 134,20 133,10
id niet-financ. 237,10 236,20

CBS-herbelcggingsindex (1983= 100
algemeen 269,90 269,10
idexcl.kon.oüe 244,20 243,60
internationals 287,70 287,50
lokale ondernem. 250,20 248,90
idfinancieel 197,70 196,20
idniet-financ. 300,90 299,80

CBS-stemnungsindex (1987= 100)
algemeen 88,00 87.30
internation 82,00 81,60
lokaal 88,80 88,10
fin.instell 90,40 89.60
niet-financ 88,70 88,00
industrie 97,90 97,30
transp/opsl 98.20 97,10,
Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,830-21,430, vorige
20,880-21,480,bewerkt 23,030 laten, vorige

23,080 laten.

Zilver onbewerkt 190-260, vorige 195-265,
bewerkt 300 laten, vorige 310 laten.

Dow Jones
Industrie 2m&

-7,82

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abnamro p apr 42,50 244 1,20 1,10
amev pjan 47,50 500 0,50 a 0,40
d/n pdec 185,00 261 7,80 B,ooa
dsm cjan 115,00 255 0,20 a 0,10
dsm cj93 115,00 257 2.80 2,70 a
coc c dcc 275.00 529 2,00 1,60
coc cjan 280,00 424 2,90 2,40
coc pdec 270,00 361 1.30 1,60
coc pdec 275,00 541 3.10 4.00
coc pjan 270.00 303 3.20 3,50
coc pjan 275,00 362 5,00 5,50
coc pjan 280,00 951 7,70 a 8,40
coc pfeb 270,00 1240 4,30 4,60
coc pjul 250.00 1314 3.00 3,60
goud pfeb 370,00 260 5,50 a 6,00 b
ing Cj93 60,90 366 0,60 0.70
ing cj94 47,80 512 5,10 4,90
ing pjan 47,50 220 1,70 2,00 .
kim cjan 40,00 444 1,40 1,00
kim c apr 40,00 200 2,50 2,40 -
phü cjan 30.00 218 1,70 1,30
phil cjan 32,50 217 0,50 0,40
phil cjan 35,00 1145 0,10 0,20
phil c apr 32,50 459 1,50 1,50
phil c apr 35,00 318 0,90 0,80
phil c 093 30,00 648 6,40 6,00
phil c 094 45,00 1074 2,50 2,50
phil pjan 30,00 1320 0.80 0,90
phil pjan 32,50 1208 2,20 2,50
phil pjan 35.00 672 4,50 4,90
phil papr 32,50 491 2,60 2,80
phü papr 35,00 1088 4,40 4,90
phil p093 30,00 194 3,00 3,30
phil p095 20.00 805 0,80 0,90
phil p096 35.00 997 6,40 6,60
obe cjan 160,00 216 0,30 0,20 a
oüe capr 140,00 335 8,00 7,50
ohe capr 145,00 318 5,30 a 4,80
obe capr «0,00 369 1,00 0,90
oüe pdec 150,00 242 9,00 10,00
olie pjan 145.00 274 5,00 5,50
oüe p094 145,00 213 12,60 13,00
tops pdec 530,00 262 5,40 6,00
unil cdec 170,00 225 1,90 a 3,00
unil cjan 170,00 420 3,30 4,80
urn] cjul 180,00 394 4,50 a 5,00
unil c 096 160.00 257 35,40 37,20
unü pjan 165,00 354 1,60 1,20
umi p093 120,00 539 1,00 0,80
unil p094 150,00 305 5,50 5,50 a

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

Ook bij vestiging in Heerlen verdwijnen banen.

RAET moet saneren
P^RECHT - Het automatiseringshuisRAET met onder andereKl? Vestiging in Heerlen gaat drastisch reorganiseren. Van dervo personeelsleden in Nederland verdwijnen 250 medewer-frs waarbij gedwongen ontslagen niet geheel uitgesloten
e nnen worden- o°k DiJ de Heerlense vestiging zullen banen
f kwijnen. Hoeveel banen in Heerlen op de tocht staan, konP woordvoerder van het bedrijf gisteren niet meedelen. Ver-
Si* zal RAET zijn aandeel in het Heerlense computer bedrijf
WJS (een 35-procents-deelneming) beëindigen.

l"* de sterkere concurrentie ink? nog steeds terughoudende
£""« zal RAET, tot voor kort nog
1^ °igekroonde koning in aange-r gen automatiseringsland, ook» scheidene andere bedrijven af-s ten en heeft mede-directeur H.

het veld moeten rui-

J? de gevolgen zijn van het terug-gen van RAET uit RIOS voorjJ^tste bedrijf, was gisteren nog
£ bekend. RIOS dat zich vooral

houdt met 'direct mail' is ove-gejis op het zelfde adres gevestigd«e Heerlense RAET-vestiging

J^ dit jaarverwacht RAET-direc-
iu H. Matthes, zo bleek gisteren
l ens een toelichting van de reor-

een nettowinst
I, n°g maar enkele miljoenen gul-
j£s tegenover een winst van f 26,1

in het jaar ervoor. Voor de„ structurering trekt RAET ruim fwJWljoen uit. „Het is een sector1risico's," zo geeft Matthes toe.

Winkelier durft niet met geld over straat

Toenemende behoefte
aan geldtransport

DEN HAAG - Steeds minder win-
keliers durven zelf de inhoud van
hun kas naar de bank te brengen.
Door het toenemend aantal overval-
len schakelen zij liever een geld-
transportbedrijf in. Dit blijkt uit een
onderzoek van het Vakcentrum, de
beroepsorganisatie van levensmid-
delendetaillisten. Het Vakcentrum
is van plan over enige tijd een con-
tract af te sluiten met een geldtrans-
porteur. Daarvan zullen naar ver-
wachting vooral de kleinere detail-
listen gebruik maken.
De enquête van het Vakcentrum is

gehouden onder duizend super-
markten die een weekomzet heb-
ben van meer dan 60.000 gulden.
Vijftig ondervraagden maken al ge-
bruik van professioneel geldtrans-
port en meer dan de helft van de
andere leden wil dat gaan doen. Met
welk transportbedrijf het Vakcen-
trum in zee gaat, is nog nietbekend.
Het totaal aantal roofovervallen in
Nederland is toegenomen van 1495
in 1989 tot 1760 vorig jaar. In de ja-
ren '80 werden elfhonderd winke-
liers overvallen toen zij hun omzet
naar de bank brachten. „Je moet er

niet bij nadenken, maar we lopen,
altijd het risico overvallen te wor-
den", vertelt een medewerker van
een kleine supermarkt in Arnhem.

Deze supermarkt maakt geen ge-
bruik van een geld- en waardetrans-
portbedrijf. „Bij ons brengt één
persoon het geld weg, anders valt
het te veel op. Verder zorgen wij er
altijd voor dat het bedrag in de kas-
sa zo klein mogelijk is", aldus de
medewerker.
Dit jaarpubliceerde het Bureau Cri-
minaliteitspreventie Utrecht voor
het eerst enkele tips voor veilig
geldtransport. „Omdat de meeste
bedrijven in de maand decemberen
vooral in de dagen voor kerst de
hoogste omzet halen, willen wij ex-
tra aandacht vestigen opveilig geld-
transport", aldus woordvoerder J.
van de Voort.
Het Bureau Criminaliteitspreventie
is een ondersteunend adviesbureau
van de Utrechtse politie.

economie

AEG Duitsland sluit
dochterbedrijf Olympia

WILHELMSHAVEN - De Duit-
se onderneming AEG heeft be-
sloten de fabriek in Wilhelmsha-
ven van het dochterbedrijf
Olympia, fabrikant van kantoor-
uitrustingen, eind volgend jaar
te sluiten.

Olympia, vooral bekend van
schrijfmachines, lijdt al jaren
forse verliezen. Pogingen om het
bedrijf te verkopen zijn tot op

heden volledig mislukt.
De fabriek van Olympia in Wil-
helshaven telt 2.700 werknemers.

Het besluit tot sluiting betekent

een zware slag voor de toch al
zwakke regio.

De raad van commissarissen van
AEG, onderdeel van het concern

Daimler-Benz, heeft toegezegd
naar mogelijkhedentekijken om
een deel van de werkgelegen-
heid te behouden.

Sinds AEG in 1985 werd overge-
nomen door Daimler-Benz zijn
bij Olympia verhezen geleden
van ongeveer een miyard mark.
Voor dit jaar wordt een negatief
resultaat verwacht van ongeveer
150 miljoen mark.

Krantenfusie gaat door
ARNHEM - De fusie tussen de dag-
bladuitgevers Wegener Tyl in Apel-
doorn en de Oostelijke Dagbladen
Combinatie (ODC) in Enschede is
rond. De Raad van Bestuur van We-
generTyl N.V. en de directie van de
ODC B.V. hebben daarover over-
eenstemming bereikt, zo is gisteren
bekend gemaakt.

De centrale ondernemingsraden
hebben een positief advies uitge-
bracht en met de vakbonden is
overeenstemming bereikt over een
sociaal plan.

Begin september maakten Wegener
en ODC, door de geografisch aan-
sluitende marktgebieden al langer
als natuurlijke partners beschouwd,
hun voornemen tot samengaan be-
kend.
De fusie, waardoor een onderne-

ming ontstaat met een totaal-oplage
van ruim 600.000 regionale dagbla-
den en een marktaandeel van 23
procent, versterkt met name de
marktposities van de verschillende
regionale kranten.

Royal Insurance
verkoopt belang
in Akens bedrijf
AKEN - De Britse verzekerings-
maatschappij Royal Insurance Hol-
dings verkoopt haar belangvan Ï8,8
procent in de Duitse branchegenoot
en potentiële partner Aachener und
Münchener Beteiligüngs-AG
(AMB), zo heeft AMB dinsdag mee-
gedeeld. De aandelen zijn overgeno-
men door SchweizerKredit-Anstalt,
die ze zal herplaatsen, waarschijn-
lijk bij de Italiaanse assuradeur La
Fondiaria.

La Fondiaria, die reeds 8,5 procent
van AMB bezit, heeft een optie op
het pakket. De verkoop van de aan-
delen zal Royal Insurance omgere-
kend ongeveer fBO5 miyoen opleve-
ren.

De drie betrokken verzekeraars
maakten eerder bekend op het ge-
bied van de buitenlandse Europese
portefeuilles te willen samenwer-
ken.

'Rolls Royce
niet te koop'

LONDEN - Vickers Pic, de eige-
naar van de fameuze Rolls-Royce
autofabriek, ontkent in alle toonaar-
den het verliesgevende bedrijf te
willen verkopen. Vickers zegt dat
berichten, dat de Britse producent
van zeer luxe auto's mogelijk aan
het Duitse BMW wordt verkocht,
niet kloppen. Het Britse zondags-
blad The Sunday Times en de Fi-
nancial Times hebben 'nieuws' van
deze strekking gepubliceerd.

Vickers heeft een mededeling ver-
spreid waarin het concern zegt op.
het moment niet te zijn betrokken
bij een discussie over de verkoop
van Rolls-Royce Motor Cars. Het
bedrijf, dat ook tanks maakt, is heel
stellig in zijn uitlatingen: „Vickers
blijft er op vertrouwen dat Rolls-
Royce Motor Cars, met haar succes-
vol verleden, een lange en winstge-
vende toekomst voor zich heeft".

munt
Opkoper

United Airlines heeft de strijd
om de boedel van de failliete
Amerikaanse luchtvaartmaat-
schappij Pan Am gewonnen.
Voor een bedrag van 135 mil-
joen dollar wordt United eige-
naar van een groot aantal rou-
tes in Latijns-Amerika. United
Airlines heeft toegezegd 1000
voormalige medewerkers van
Pan Am over te nemen. Bijna
10.000 mensen verloren hun
baan toen de luchtvaartmaat-
schappij vorig week plotseling
alle vluchten staakte.

Gasunie
De Gasunie voert de gasexport
naar Zwitserland op tot 600
miljoen kubieke meter per jaar.
Het concern heeft daartoe een'
nieuw contract afgesloten met
de Zwitserse importeur Swiss-
gass. Dat heeft een woordvoer-
der van Gasunie dinsdag be-
kend gemaakt.

De verhoogde gasafneming
door Zwitserland is mogelijk
doordat het ministerievan eco-
nomische zaken Gasunie eer-
der toestemming heeft gegeven
voor de export van 200 miljard
kubieke meter extra aardgas.

Ontstemd
De directie van de sigarettenfa-
briek BAT Nederland is ont-
stemd over het aanbod van de
gemeente Amsterdam om het
bedrijf een tegemoetkoming
van 1 miljoen gulden te geven
als BAT in Amsterdam blijft.
'In dit stadium een zinloos ge-
baar', aldus BAT-directeur F.
van Vliet. De sluiting van de fa-
briek (ruim honderd produktie-
medewerkers) is na de uit-
spraak van de Ondernemings-
kamer eind vorige maand
onherroepelijk.

Lening
De Nationale Investeringsbank
gaat een vijfjarige obligatiele-
ning plaatsen van nominaal 200
miyoen. De plaatsing wordt ge-
garandeerd door een syndicaat
van banken onder leiding van
Rabobank Nederland. De cou-
ponrente bedraagt negen pro-
cent. De uitgiftekoers is 101,05
procent waardoor het effectie-
ve rendement uitkomt op 8,73
procent. De lening wordt a pari
afgelost op 7 januari 1997 en
vervroegde aflossing is niet
toegestaan.

Redland biedt
op concurrent

LONDEN - Het Britse concern Red-
land (stenen en dakbedekking) wil
bakstenenfabrikant Steetley over-
nemen. Redland heeft daartoe een
bod uitgebracht van 600 miljoen
pond (f 1,92 miljard). Het bod is gis-
teren in Londen door Redland aan-
gekondigd.

Aandeelhouders Steetley die op het
bod ingaan krijgen voor 100 aande-
len van de bakstenenproducent 85
aandelen Redland. Voor aandelen
Redland werd gisteren op de effec-
tenbeurs in Londen 443 pence be-
taald, terwijl Steetley-aandelen voor
376 pence van eigenaar verwissel-
den. Redland doet zijn bod alleen
gestand als ten minste 75 procent
van alle aandelen Steetley wordt
aangemeld.

Pentland
De Britse schoenenhandel
Pentland Group wil haar be-
lang in Reebok International
geheel afstoten. In februari ver-
kocht Pentland al een belang
van 31,6 procent voor 396,1 mil-
joen dollar aan Reebok zelf.
Voor de resterende 11,75 mil-
joen stukken wil Pentland 310
miljoen dollar ontvangen van
de kopers, First Boston Corpo-
ration en Montgomery Securi-
ties.

" Een veiling van camera's, die speciaal gemaaktwerden voor spionnen d laJames Bond
is deze week in Londen een groot succes geworden. Voor decamera uit 1880 verstopt in een
horloge (links op defoto) werd bijvoorbeeld een kleine 80.000 gulden betaald. De camera
vermomd als pakje sigaretten ging voor een bedrag van ongeveer 65.000 gulden naar een
nieuwe eigenaar. In totaal leverde de veiling rond een miljoen gulden op.

(ADVERTENTIE)
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Nederland 1
■

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
i slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
"16.07 Torn en Jerry. Tekenfilms.
J6.20 Oisneyclub. Gevarieerd kinder-
i programma. Met o.a. beroemde gas-. ten in studio en de tekenfilms 'Duck
! Tales' en Rescue Rangers'.
17.45 Trekking giro- en bankloterij.
18.00 Boggle. Woordspel met Dodi

'. Apeldoorn.
18.30 Natuur in eigen land. Natuur-

' documentaire serie over de Neder-
landse flora en fauna. Afl.: De Bosch-
plaat op Terschelling (Provincie

esland). In 1970 verklaarde de
Raad van Europa dat dit gebied vanj Europese betekenis is. Er broeden
vogels die in de overige landen op

; het continent niet meer voorkomen.
Door de gunstige invloed van de; Waddenzee op de flora in dit gebied

' wonen er o.a. blauwe kiekendieven,
', rotganzen, mantel-meeuwen en vel-

duilen.
19.00 (TT) Voor de leeuwen. 8-deliqe

' serie waarin Willibrord Fréquin bin-
nen korte tijd een vak leert. Afl.: De

J fotograaf.
20.00 "" Journaal.
20.28 Inspector Clouseau. Engelse

speelfilm uit 1968 van Bvd Torkin.
Met: Alan Arkin, Delia Boccardo,
Frank Finlay e.a. Inspecteur Clou-
seau wordt ingeschakeldom een gro-
te treinroof te voorkomen. De boeven
slagen er in een afdruk van zijn ge-
zicht te maken en met dat masker
een aantal banken te beroven.

22.05 Megabrein. Quiz met Erik van
Muiswinkel.

22.45 Brandpunt politiek café. Ac-
i tualiteiten.

23.20 Mancuso FBI. Amerikaanse po-
litieserie. Afl.: Mancuso zingt. Mancu-; so heeft belangstelling voor een Tsje-
chische vrouw. Als hij ontdekt dat ze
bij de Geheime Politie heeft gewerkt,
is het voor hem moeilijk haar te ver-
trouwen als ze van moord wordt be-

! schuldigd.
00.05 Adventsoverweging. Bij het

J schilderij Kleine annunciatie van Otto
; Dix.
00.15-00.20 "" Journaal.

Duitsland 1
09.00 Heute.
09.03 Der Denver-Clan. Serie.
09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 3.
10.00 Heute.
10.03 Münchner Meister. Serie. Afl.

2: Die Wiederkehr der alten Meister.
10.50 Hündert Meisterwerke. Kunst-. beschouwing: Landschaft mit Schloss
i Steen, van Peter Paul Rubens.
11.00 Heute.
11.03 Der unbekannte Geliebte.

Amerikaanse speelfilm uit 1946. Met:
! Katharine Hepburn, Robert Taylor,

; Robert Mitchum e.a.
"12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met

" heute-Nachrichten.
J13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse.
14.30 Nusskracker - Ein Fall für
| Drei. Jeugdserie. Afl. 3.
"15.00 Tagesschau.
15.03 Geschichten von anderswo.

" Serie reportages. Vandaag: India,
! over cobra's en prinsessen.
15.30 Das verlorene Paradies? Serie

over kindertijd en opvoeding. Afl. 4.
16.00 Tagesschau.
16.03 Pickwick-Club. Jeugdmagazi-

i ne.
16.30 Vale Tudo - urn jeden Preis.

< Serie. Afl.21.
J17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
.17.25 WWF-Studio.
.17.35 Oh Gott, Herr Pfarrer. Afl.: Sin-
' get dem Herrn ein neues Lied.
18.30 Hier und Heute.
18.45 Praxis Bülowbogen. Serie.
i Afl.: Kein feuchter Tod.
f19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 SOS - Cap Anamur. Documen-
j taire.
121.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 ARD Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire met Ri-
J chard Rogier.
23.05 "" Boulevard Bio.
J24.00 Magnum. Misdaadserie. Afl.:

Alle Wege führen zu Floyd.
00.45 Tagesschau.
$0.50-00.55 Z.E.N. Advenskalender:

Comedia dell'Arte.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 König Johann. Toneelstuk van

Friedrich Dürrenmatt. Herh. Koning
John van Engeland en koning Philip-
pe van Frankrijk strijden om de En-
gelse troon.

16.00 Heute.
16.03 Zwischen Eis und Feuer. Re-

portage over IJsland.
16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Karfunkel. Kinderserie. Afl.:
Leilas Geheimnis. Herh.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.40 Der Landarzt. Serie. Afl.: Das

Angebot.
18.05 "" Lotto am Mittwoch.
18.20 Der Landarzt. Vervolg. Aansl.

Programma-overzicht (VPS 18.50).
19.00 heute.
19.30 "" Hitparade im ZDF.
20.15 Studio 1. Achtergrondreporta-

ges. Vandaag over de actie Kinderre-
genwald. In veel landen worden geld-
acties onder kinderen gehouden voor
het behoud van het tropisch regen-
woud. De vraag rijst de laatste tijd
steeds meer of het ingezamelde geld
wel op de goede plaats terecht komt.

21.00 Matlock. Misdaadserie. Afl.: Ein
Mord im Seminar. Matlocks verblijf op
de Baxter-universiteit loopt anders.
Hij krijgt te maken met de mooie stu-
dente Marcy, die van moord op haar
leraar Engels verdacht wordt.

21.45 Heute-journal.
22.10 Total verschuldet. Reportage

over de toename van mensen die tot
over hun oren in de schuld zitten.

22.55 Derrick. Misdaadserie. Afl.: Ma-
deira. De welgedane vrijgezel Paul
Bubach maakt er een sportvan oude-
re vermogende dames te versieren.
Hij heeft vooral succes met zijn ver-
halen over Madeira, waar hij zijn laat-
ste jaren door hoopt te brengen.
Probleem is alleen dat zijn slachtof-
fers nooit op Madeira aankomen,
maar spoorloos verdwijnen.

23.55 Filmforum: Fluchtpunkt Mos-
kau. Documentaire over kunste-
naars, die voor de oorlog nazi-Duits-
land ontvluchtten naar de Sovjet-
Unie.

00.40 Heute.

TV FILMS VIDEO
BBC 2
10.00 Swing Shift Maisie. Dra-
ma tegen de achtergrond van
de Tweede Wereldoorlog. Va-
derlandslievend meisje gaat in
de fabriek werken en krijgt heel
wat te stellen met vriendin die
het op haar vrijer voorzien
heeft. Niemendalletje uit 1943
van Norman McLeod, met Arm
Sothern, James Craig.

Duitsland 1/2
11.03 Undercurrent. Matig ge-
geven, maar mooie bezetting
van MGM-sterren als Katherine
Hepburn en Robert Taylor.
Vrouw ontdekt dat haar man
niet deugt. In 1946 gemaakt
door Vincente Minelli.

BBC 2
11.20 Topper takes a trip. Ko-
medie uit de indertijd populaire
Topper-reeks, oorspronkelijk

met Cary Grant in de hoofdrol.
Dit vervolg dateert uit 1939, ge-
regisseerd door Norman
McLeod. Roland Young wordt
Ijezocht door de geest van Cön-

stance Bennett.

" Torn Hanks en Sela Ward in 'Nothing in common'.
(RTL4- 01.50 uur).

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Duitsland. Afl. 1-4.
11.00-11.30 Advent: dromen met Je-

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

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 ("" - TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Huize Krankjorum. Canadese

jeugdcomedyserie. Afl. 11: Staatsge-
vaarljk. Tina wint de hoofdprijs in een
landelijke opstelwedstrijd.

19.21 Van gewest tot gewest. Regio-
naal magazine.

19.54 Uitzending van het CDA.
20.00 "" Journaal.
20.20 Film van de Stichting Kinder-

postzegels Nederland.
20.30 Studio sport. Met aandacht

voor de wedstrijden in het Europacup
3- en Europacup 1-toernooi.

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

tie met om 23.00 Den Haag vandaag.
23.15 Studio sport: Grand siam ten-

nistoernooi te Munchen, samenvat-
ting.

00.15-00.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Jaap Jongbloed.
(Nederland 2 - 19.55 uur)

Duitsland 3 West
08.50 Michael's klingender Adventska-
lender (11). 08.55 Tele-Gym. 09.10
School-tv. 09.40 Cursus wiskunde.
Herh. 10.10 School-tv. 11.40 Teletekst.
11.50 Das Recht zu lieben. Af 1.43.
12.15 Panorama. 13.00 Deutsche Ris-
se: Bangemachen gilt nicht. Herh.
13.30 Rückblende: Vor 65 Jahren er-
schienen - Winnie-the-Pooh. Herh.
13.45 Plus 3. Herh. 14.15 West 3 ak-
tuell. 14.20 FemsterPlatz. 15.30 Lan-
desspiegel: Heine-Preistrager Richard
von Weizsacker. Herh. 16.00 West 3
aktuell. 16.05 Wie das Leben so
spielt... Afl.: Delikatessen im Vorüber-
gehen. 16.30 School-tv. 17.30 Cursus
Engels. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Sesamstrasse. 18.30 Es war einmal....
der Mensch. Afl.: Die Zeit Leonardo da
Vincis. 18.57 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde met om 19.45
Raamprogramma's. 20.00 Mittwochs
urn 8. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 Wis-
senschaftsshow: Hai-Tech - Von der
Faszination der Haifische. 22.30 Rück-
blende: Vor 100 Jahren - Erste Berliner
illustrirte Zeitung. 22.45 West 3 Tv-
Spiel: Trance-Atlantik, Afro-Braziliaan-
se muziek. 00.25 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur-
sus Engels. 09.00 School-tv. 10.45
Non-Stop-Fernsehen. 15.55 Michaels
klingender Adventskalender. 16.00
School-tv. 17.00 Cursus Engels. Herh.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kindersta-
tion. Af 1.12: Offene Fragen. 18.23 Phi-
lipp. Afl.: Das Froschorchester. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Südwest-
Journal. 19.00 Service urn sieben.
Vandaag: Hart trainiert und doch verlo-
ren? 19.15 Expedition in magische
Weiten: Schatzhauser am Feuerberg.
De rol van vulkanen in de cultuur v.d.
Indonesische Sunda-eilanden. 20.00
Guten Abend, live aus..., gevarieerd
programma. 21.00 Nieuws. 21.15 Som-
mergewitter. Afl. 18. 22.00 Abenteuer
Wissenschaft. 22.45 Detektiv Rock-
ford. Afl.: Alle Wege führen zum Fried-
hof. 23.30 Panorama. 00.15 Laatste
nieuws. 00.20 Non-Stop-Fernsehen.

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

rikaanse soap. (herh).
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie, (herh).
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Hoge ogen. Programma over

spellen, (herh).
11.20 De Dageraad, (herh).
11.45 Channel E.
12.15 Classique.
12.30 Alien years. Miniserie, (herh).
13.20 Wildlife. Natuurserie.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse 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.
20.30 Rescue 911.
20.55 Het leven gaat door: Erfelijk-

heid. Gasten en kijkers kunnen vra-
gen voorleggen aan een deskundig
panel. Vooraf een documentaire over
het onderwerp Erfelijkheid.

21.55 Match extra: Benfica-Barcelona
voor het Europa Cup 1-toernooi (pou-
le B), live.

23.55 Nieuws.
00.05 Carol & company. Comedyse-

rie.
00.35 Hill Street blues. Politieserie.
01.25 M.A.S.H. Comedyserie, (herh).
01.50 Nothing in common. Ameri-

kaans melodrama uit 1986 geregis-
seerd door Garry Marshall. Met: Torn
Hanks, Jackie Gleason, Eva Marie
Saint, Hector Elizondo.

03.45 The Oprah Winfrey Show.
04.30 Teletext.

RTL Plus
05.30 CBS News. Actualiteiten uit de

VS.
06.00 RTL Früh-Magazin.
08.25 RTL aktuell.
08.30 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma. Herh.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Fluch der Vergangenheit. Herh.
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Safari.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.25 Die wilde Rosé. Serie. Afl. 89.

Herh.
12.10 Delvecchio. Misdaadserie. Afl.:

Ein Fehler genügt. Herh.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie. Afl. 35.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:
Fehldiagnose.

15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Aus

einer anderen Welt.
16.40 Riskant! Spelprogramma met

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

met Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit

Jahnsen.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. Herh.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Zurück in die Vergangenheit.
Serie. Afl.: Der Leibhaftige.

20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-
ziek gepresenteerd door Marianne en
Michael.

21.15 Gottschalk. Personality-show
met Thomas Gottschalk.

22.15 Stern TV. Magazine met Günt-
her Jauch. Gast: De regisseuse Dor-
ris Dörrie.

22.50 Der flotte Dreler. Amusement
met Erika Berger.

23.20 Benny HUI. Sketches.
23.50 RTL aktuell.
24.00 Dead point sunset strip. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1985 van Wil-
liam Webb. Met: Torn Eplin, Chris
Cameron Newell, Dany Williams, e.a.

01.20-01.45 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Fahrs tuhl in den Tod.
Herh.

" Benny HUI (RTL Plus -
23.20 uur).

Nederland 1
20.28 Inspector Clouseau. Niet
Peter Sellers, maar Alan Arkin

in de rol van de onhandige
Franse detective, en dat maakt
deze film uit 1968 veel minder
leuk dan de Pink Panther-reeks
van Blake Edwards. Scotland
Yard schakelt Clouseau in en
betreurt dat later. Regie van
Bvd Yorkin.

RTL4
01.50 Nothing in common. Pre-
tentieuze tragikomedie van Ga-
ry Marshall uit 1986 over een
jonge directeur van een recla-
mebureau die door zn moeder
in de steek is gelaten en proble-
men heeft met zn vader. Erg
veel opgeklopte emoties. Met
Torn Hanks, Eva Marie Saint.

Super Channel
22.50 Molly and me. Ferme
huiskoudster pakt werkgever
eens flink aan. komedie uit
1945 van Lewis Seiler, met
Gracie Fields, Monty Woolley.

BBC 1
0.10 Steptoe and son ride
again. Britse klucht uit 1973 van
Cliff Owen, met Wilfred Bram-
bell, Carolyn Seymour. Vervolg
op tamelijk stompzinnige televi-
sieserie.

televisie en radio woensdag

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.15 Drama in muziek. Serie mu-
ziekprogramma's. Vandaag: Clara
Wieck en Johannes Brahms, met mu-
ziek van Brahms en Schumann, uit-
gevoerd door het Radio Filharmo-
nisch Orkest 0.1.v. Bohumil Gregor.

14.59 Fred Astaire en Ginger Ro-
gers. Documentaire over Hollywood
in de jaren dertig.

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

kinderprogramma; Bereboot, kleuter-
serie. Afl.: Sneeuwman; Bassie en
Adriaan, kinderserie. Afl.: Een ge-
vaarlijke klimpartij. Herh.; Avonturen
van de zwarte hengst, jeugdserie.
Afl.: Black verkocht? De Arabische
prinses Tabari wil het paard Black
mee terug nemen naar Arabia. Alec
wil daar echter niets van weten.

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

Herh.
18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus.
19.00 Candid Camera. Programma

met de verborgen camera.
19.25 Tros kieskeurig. Consumen-

tenprogramma.
19.55 Per wanneer kunt u begin-

nen? Informatief spelprogramma
rond solliciteren.

20.45 In the heat of the night. Politie-
serie. Afl.: De moord op Natalie (1).
Natalie Delong wordt vermoord in
haar slaap. De moordenaar neemt
een foto mee van haar bureau. Als
haar zuster en gemeenteraadslid
Harriet Natalie's zoon Eric komt op-
halen, bespreekt zij de moord met
Chief Gillespie.

21.34 De TV-dokter. Medische tips.
21.35 Tros Aktua. Actualiteiten.
22.05 TV Show op reis. Ivo Niche be-

zoekt bekende persoonlijkheden.
22.55 In the heat of the night. Politie-

serie. Afl.: De moord op Natalie (2).
Na het vrijkomen op borgtocht van
Turkus, reist Harriet Delong naar de
hoofdstad om de gouverneur te vra-
gen haar te helpen in het onderzoek
naar de moord op haar zuster.

23.45-23.50 Journaal.

België/TV 1
15.55 Schoolslag, Spelprogramma.
16.30 Samson, Tekenfilms Torn en

Jerry, Vrouwtje Theelepel, Bobby en
Onyx en Dommel.

17.30 Mooi en meedogenloos. Serie.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak, Animatieserie. Afl. 345.
18.05 Plons, Afl.: Plons en het bosko-

nijn.
18.10 De snorkels, Afl.: Eske redt zijn

dorp.
18.35 Duupje, Afl.: Spook.
18.40 De woudlopers. Jeugdserie.

Afl.: De sterkste man van de wereld.
19.03 Buren. Serie. Afl. 738.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Tatort. Afl.: Salut Palu. De be-

kende pianist J. Domberg wordt er-
van beschuldigd een cocalne-dealer
te zijn. Inspecteur Palu slaagt erin
hem vrij te krijgen en dwingt hem een
handel in blanke slavinnen te helpen
opdoeken.

21.30 Lava, Humorprogramma met
sketches, Wally in space, Kamiel Kaf-
ka, Clip, hartsrubriek. M.m.v. Kama-
gurka, Herr Seele, Eddy Wally e.a.

22.00 Over m'n lijf, Wetenschappelijk
showprogramma over het menselijk
lichaam. Af1.15: Bloed, serieus.

22.30 Kunst-zaken. Aansl. Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag/Sport.
22.55 Edgar Briggs, geheimagent.

Afl. 12: De nieuwe. Briggs begint vol
enthousiasme aan de opleiding van
de nieuwe geheimagent Peter Max-
well.

23.20-23.25 Coda, Erik van Ruysbeek
leest voor uit eigen werk: Osmose.

België/TV 2
17.55 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de wedstrijd Dynamo
Moskou - AA Gent.

19.45 Sportavond. Met o.a. jaarover-
zichten atletiek, Formule 1, wielren-
nen (2).

21.30-22.00 Journaal/Sport.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 ■ Addams Family.
09.30 Teleshop. 09.45 SAT 1 Bliek.
10.10 Das Domino Komplott, Engelse
actie/misdaadfilm uit 1976. Herh. 12.05
Glucksrad. 12.45 Tele-Börse. 13.35
Bingo. 14.00 Ollies total verrückte
Farm, Amerikaanse tekenfilmserie.
14.25 General Hospital. 15.10 Nach-
barn. 15.35 Teleshop. 15.50 Kung Fu,
Amerikaaanse avonturenfilm. 16.45
Mississippi, Amerikaanse misdaadse-
rie. 17.40 SAT 1 Bliek. 17.45 ■ Ad-
dams Family, Amerikaanse griezelse-
rie. 18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glucksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 Hunter. Ameri-
kaanse misdaadserie. 22.00 SAT 1
Bliek. 21.15 Ich kauf' mir lieber einen
Tirolerhut. Duitse muziekcomedie uit
1965. 23.00 SAT 1 Bliek. 23.20 Erben
des Fluchs, Amerikaanse griezelserie.
00.15 Stunde der Filmmacher. 00.30
Hunter, Amerikaanse misdaadserie.
01.45 Vorschau/Teletext.

Radio 1 radio7.07 VARA Radio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws. 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw).
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05 Tijdsein (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0 02 Volgspot. 1.02 Nocturne.
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex-
press. 6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12 04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 Oe wereld zingt Gods
101. 18.53Moment. 19.04Water en
vuur. 20.04 Country style.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10.04Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning 11.04 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04
Oe avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.02
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. 12.00 Barokmuziek.

12.30Klassiek anders. 13.00 Nws.
13.024-Luik. 14.00 De kerkmuziek

van W A. Mozart. 14.30 Jazzspec-
trum. 15.30 Moet je horen. 16.00
Jacco's keus. 17.00 Forum (voor-
heen Cedéa). 19.00 Kleine zaal.
Liszt Festival. 20.00 Nws. 20.02
Forum (voorheen Cedéa). 20.15
AVRO Concertavond. Koninklijk
Concertgebouworkest. 22.00 Ope-
ra Magazine. Parsifal van Wagner.
23.00-24 00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 Oor-zaken. 10.00
Oud plaatwerk. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Bonnefooi.
12.30 De spiegel. 13.00 Nws.
13.10 Actuele Zaken, met om
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 Thuis in geldza-
ken. 15.30 Graven voor de farao
16.00 TROS Schlagerfestival.
17.00 TROS Dierenmanieren.
17.40 TROS kamerbreed extra.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Basi-
code 3 - magazine. 18.20 Uitzen-
ding van de VVD. 18.30 TROS
Perspectief. 19.00 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en hel
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Como vai? 21 00 Logistiek. 21.30

Grieks voor beginners. 22.00 Brit-
se- en Amerikaanse literatuur
22.30-23 00 Japan na 1945.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nws. 13.35 Les héros de
Telemark, Engels/Amerikaanse speel-
film uit 1964/65. Met: Kirk Douglas,
Richard Harris e.a. 15.40 Histoires d'a-
mour (2). Herh. Aansl.: Clips a la une.
16.45 Nouba nouba. 17.40 21 Jump
Street. 18.30 Le jeu des dictionnaires.
19.00 Ce soir. 19.30 Journal. 20.05 Au
nom de la loi. 21.15 La révolution fran-
caise (3). 22.50 Coup de film. 23.10
Laatste nieuws. 23.30 Bourse.
23.35-23.45 La pensee et les hommes.

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 10.0
■ Swing, shift Maisle, speelfilm u
1943. Met: An Sothem, James Crai<
JeanRogers e.a. 11.20 ■ Topper taW
a trip, speelfilm uit 1939. Met: Constal
ce Bennett, Roland Young, Billie Burt
e.a. 12.40 Look, stranger. Afl.: Re*
deer man. (herh.). 13.00 Living in tli
past. Afl.: Solving problems. (herh.
13.30 (TT) Fight for the forest. (herh
14.20 Postman Pat. Afl.: Pat takes
message, (herh.). 14.35 Play gé
(herh.). 15.00 News. Aansl.: Lod
stranger. (herh.). 15.35 Country fi'
(herh.). 16.00 News. Aansl.: Westmii
ster. 16.50 News. 17.00 CatchwoK
quiz. 17.30 Fatal attraction. 18.00 &
hind the headlines. 18.30 (TT) A quej
tion of sport, quiz. (herh.). 19.00 (T
Star Trek: The next generation, ser*
Afl.: The vengeance factor. 19.50 0
II: Reportage. 20.30 Def II: Rapid
21.00 ■ Lunch date. Korte film. 21-<
Bookmark, literair magazine. 22.00
M.A.S.H., serie. Afl.: Heroes. (herh
22.25 (TT+««) Clarissa, serie. Af
(slot). 23.30 Newsnight. 00.15 (TT) T)
ten commandments, serie. Deel ;
(herh.). 01.10 Behind the headlintJ
(herh.). 01.40-01.50 Weerbericht.

België/Tele 21
16.15 Videothèque: La trahison des
images. .17.10 Radio 21. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 La pensee et les hom-
mes. 19.00 Clips. 19.10Le jeu des dic-
tionnaires. 19.30 Journal. 20.00 Chal-
lenge. 22.00 Journal. 22.30 Ce soir.
22.50-23.55 Jazz a Liège: Michel Herr
trio.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Bienvenue en
France. 08.00 Clin d'oeil. 08.05 Cana-
dees Nws. 08.20 Nieuwsflits. 08.30
Selectie One world channel. 09.00 Ob-
jectif Europe. (herh.). 09.30 Eurotrois.
10.00Objectif économie. 10.30 Décou-
verte. 11.00 Autant savoir. 11.15 Gé-
nies en herbes. 11.45 Magclan.
11.55-12.00 Nws. 16.05 TVS infos.
16.15 Strip tease. (herh.). 17.15 Bon-
jour et 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
Montagne. 19.30 Nws. 20.00 Teil quel.
21.00 Nws. 21.30 Comédie comédie:
1. Le défunt; 2. Le banquetde la Médu-
se. 23.00 Nws. 23.20 Ex-Libris.
00.20-00.25 1,2,3 Théatre.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Bowlen. 09.'
Spaans voetbal. 09.30 Tennis. 10.<l
Zeilen. 10.30 Eurobics. 11.00 Ei/
basketbal. 12.00 World snooker cl#
sics. 14.00 Go. 15.00 Eurobics. 15.»
Bowlen. 16.00 Zeilen. 16.30 Thai-Wf
sen. 18.00 Supercross. 19.00 Ame*
can College Football. 20.00 WK rugW
21.00 Formule 3000. 22.00 Golf. 23.1»
Golf-verslag. 23.10 Skiën. 23.40 TM
boksen. 01.10 Spaans voetbal.

RAI UNO
06.00 Ochtend- en middagprogramma.
17.55 Calcio: Genoa-Staeua Bucarest.
18.45 Oggi al parlamento. 18.50 TGI
flash. 20.00 Telegiornale. 20.25Calcio:
Torino-AEK Atene. 22.15 Alfred Hitch-
cock presenta. 22.45 TGI linea notte.
23.00 Potenza: Premio basilicata.
00.00 TGI notte - Che tempo fa. 00.30
Oggi al parlamento. 00.40 Mercoledi
sport. 01.20 Appuntamento ai cinema.
01.30 Mezzanotte e dintorni.

Eurosport
14.00 Eurogoals. (herh.). 15.00 Skjj
om de Wereldbeker, (herh.). 16.00 W
Kickboksen, (herh.). 17.00 Worstelt*
(herh.). 18.00 Tennis. 19.30 Ne«*
20.00 Tennis. 23.00 Europacup voé
bal. 00.00 Eurolympics AlbertviH*
00.30-01.00 News.

Super Channel
06.00 CNBC news. 07.00 Daybrea 1
08.30 Hello Austria, hello Vienn*
09.00 News. 09.10 The mix. 09.30 S"
per shop. 10.00Victory. 10.30 The mi*
11.50 Music news. 12.00 Super shrf
12.30 Touristic magazin. 13.00 Jap*
business today. 13.30 The stierf
show. 14.00 AU mixed up! 14.50 MU?
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the &
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earf
18.30Drama. 19.00 Comedy. 19.30 jj
side edition. 20.00 Prime sport. 21-^The travel magazine. 21.30 Busine*
weekly. 22.00 News. 22.30 USA m*
ket wrap. 22.45 Supersports ne**
22.50 Film. 00.05 Europalia. 00.15 m
sic news. 00.25 Wanted. 01.25 &A
night. 01.55 The mix all night.BBC 1

07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news
(07.30-07.55 Business Breakfast).
10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00
News. 11.05 Playdays: The dot stop.
(herh.). 11.25 Pinny's house, animatie-
serie. Afl.: Pinny and the salad. (herh.).
11.35 Happy memories. 12.00 News.
12.05 No kidding with Mike Smith, quiz.
12.30 People today. (13.00 Nws.).
13.20 Pebble MUI. 14.00 News. 14.30
(TT) Neighbours, serie. 14.50 Going for
gold, quiz. 15.15 Hawaii Five-O, serie.
Afl.: By the numbers. 16.05 Primetime.
16.45 Bunyip, animatieserie. Afl.: Bu-
nyip and the Lifesaver. 16.50 Dooby's
Duck Truck, kinderserie, (herh.). 16.55
Bananaman, tekenfilmserie, (herh.).
17.00 F.L.1.P., serie. Afl.: Wembley.
17.20 The chipmunks, tekenfilm. Afl.:
Queen of the highschool ballroom.
(herh.). 17.35 Artifax, cultureel magazi-
ne. 18.00 Newsround. 18.10 (TT) By-
ker Grove, serie. 18.35 (TT) Neigh-
bours, serie. (herh.). 19.00 News.
20.00 Liverpool in Europe: Liverpool-
Swarovski Tirol om de UEFA-Cup 3, li-
ve. 22.00 (TT) News. 22.30 DEA, doe.
serie. 23.20 (TT) Specials. 00.10 Step-
toe and son ride again, Engelse speel-

film uit 1973. Met: Wilfrid Brambel
Harry H. Corbett, Diana Dors e.i
01.45-01.50 Weerbericht.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10-'JPaul King. 13.00 Simone. 16.00 Grt*
test hits. 17.00 Report. 17.15 At t"
movies. 17.30 News at night. 17.45"
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! fl*P
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray GJkés. 22.00 Greatest hits. 23.00 RepöJ
23.15 At the movies. 23.30 NewsJnibht. 23.45 3 from 1. 00.00 Post n*
defn. 01.00 Kristane BacK*
03.00-QZJHLNigbt videos.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business M^ning. 13.30 Business day. 15.00 I*%
King. 16.00 World day. 17.30 Crier^,
Co. 20.00 World business tonig^
21.00 The int. hour. 23.00 World h&
ness tonight. 23.30 Showbiz to<n.
00.00 The world today. 01.00 Money'
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime nef.
03.00Larry King. 05.00 Showbiz tod*

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

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

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-
schkasten (7.45 agenda; 8.30
overpeinzing). 8.35 Für die Kran-

ken. 9.00 Nieuws. 9.10 MuS'^'press. 10.00 Gut aufgelegt J^,:
Musik bei Tisch (12.00 en
agenda; 12.30 nieuws). 13.00
schauf, volksmuziek. I'+
Nieuws. 14.05 Musikzeit f^ji)
Lieder, Chansons, Folk. IP'|/r
Nachmittagsstudio. 16.05 BP.gjH
ternational. 17.05 Oldies.
BRF Aktuell. 18.40-20.05 °^und Chormusik.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroeöLr
gels. 6.00 Guten Morgen DB"^land. 9.00 Radio-Shop. MvZ'fy)
actualiteiten. 12.00 RTL-M'j^
14.00RTL-Radio Café. 16.00r^
rabend. 18.00 Neues aus %«
Video, Musik. 21.00 Je ta
24.00-04.00 Nachtradio.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.05 M<*M
melodie. 9.05 Der Musikpa^.O'
12.00 Nieuws en Zur Sache- jt
Gut aufgelegt met Star der w fjj
(om 13.00 Mitmenschen).
Nieuws en Stichwort Wirt^j.!*
14.07 Auf der Promenade ■ ,£
Cadfé Konzert. 16.00 N"j7s
16.05 Heimatmelodie
Nieuws, der Tag urn fün'.,,(*»
Musikexpress (18.00 " M
20.00 Nieuws. 20.05 ZW 21
Broadway und Kudamrn-^.l)1'Musik zum traurnen. 22 30"^
ARD Nachtexpress. ./

f limburgs dagblad j
Woensdag 11 december 1991 "10



show

'Zilveren waterlelie' voor verdiensten

Honderdste natuurfilm
Limburgs cineastenduo

Van onze rtv-redactie

BEEK/ULESTRATEN - De
KRO-televisie brengt van-
avond om 18.30 uur op Neder-
land 1 de honderdste natuur-
documentaire van het Lim-
burgse cineastenduo Jo
Erkens (Beek) en Maurice Nij-
sten (Ulestraten). Het is een
aflevering uit de serie 'Natuur
in eigen land' met als onderti-
tel 'Op stap in de provincie

Friesland: Terschelling'. De
eerste film van Nijsten en Er-
kens ('Broedvogels in Lim-
burg') werd door deKRO op 17
september 1968 uitgezonden.
Sindsdien hebben de Lim-
burgse cineasten in opdracht
van deze omroep doorlopend
de natuur in eigen land ge-
filmd.

De Vereniging voor natuur en
milieu-educatie, heeft naar aan-
leiding van de honderdste uit-
zending voor de eerste maal de
IVN-prijs 1991 'De Zilveren Wa-
terlelie' uitgereikt aan Jo Erkens
en Maurice Nijsten. Deze prijs
wordt toegekend voor bijzonde-
re verdiensten op het gebied van
natuur en milieu voor een groot
publiek.

Beide filmers leerden elkaar
kennen in Neerbeek. Erkens (53)
was een erkend vogelliefhebber,
Nijsten (45) was al met filmen
bezig. Bij hen beiden ontstond
toen het idee om samen films te
gaan maken, waarbij de klem-
toon op de natuur zou komen te
liggen. Van huis uit zijn beiden
leraar. Erkens en Nijsten vinden
het niet erg om desnoods dagen
met de camera in een schuilhut
te bivakkeren. Jo Erkens: „Als
we bezig zijn om een beest te fil-
men en we hebben het gevoel
dat er nog een schakeltje ont-
breekt, danblijven we net zolang
bezig totdat we dat ontbrekende
beeld hebben."

" JoErkens (links) en
Maurice Nijsten
(rechts) met de
IVN-prijs 1991 'De
Zilveren Waterlelie'

Foto:
ERIK SNOEK

AVRO-voorzitter Wallis de Vries: 'Effectpas over drie jaar merkbaar'

Inhaalmanoeuvre van AVRO
DOOR RENATE VAN IPEREN

HILVERSUM - AVRO-voorzitter Gerard Wallis de Vries
iaat zich niet graag interviewen. Hij bespeurt bij zichzelf
Seen enkele behoefte om in de etalage van de media te
gaan zitten. En hij heeft er ronduit een hekel aan als uit-
spraken van hem verkeerd geciteerd worden om vervol-gens een eigen leven te gaan leiden. Toch doorbreektWallis de Vries even de stilte rondom zijn persoon. Om uit
* leggen dat hij in tegenstelling tot de heersende opvat-
£ng in 'Hilversum' helemaal niet zo somber is over de toe-

komst van de publieke omroep. En om te benadrukken
j*at de AVRO wat hem betreft met programmadirecteur
"oudewijn Klap de goede weg is ingeslagen.

'fi gut, ja." Wallis de Vries er-kent het volmondig. Zyn om-roep is na een periode van rela-
?eye stilstand bezig met een
"\haalmanoeuvre onder het be-
mind van programmadirecteur
°oudewijnKlap. Deze ingrypen-
<*e operatie verloopt niet op alleponten succesvol. De AVRO
Drengt weliswaar veel nieuwe
Programma's, maar de kijkcijfersrijven achter. „Het programma-
P^drijf moet een stukje inhalen.J ê nemen met zoveel nieuweProgramma's heel veel hooi opQe vork. En, ach, dan zal niet al-,es succesvol zijn. Dan zeg ik:nou èn?' Maak daarnou ook nietnet grootste drama van. Natuur-
JjJk. je kunt vraagtekens zetten,"^scussiëren. Dat is alleen maarSoed. We nemen doelbewust hetf>sico dat het niet altijd voorlonderd procent lukt."■^aarmee wil ik niet zeggen dat*n met alles tevreden zyn. En ga
U niet aan de voorzitter precies

j^agen hoe of wat, want ik vind"et niet mijn taak hier myn ei-sen programma's te gaan zitten
Er is duidelijk spra-

.*■ van beleidskeuzen, die over
r^ee, drie jaar effect zullen heb-ben."

soap-serieVillaBorghese, het
bedoelde programma

Het loopt toch wat"loeizaam.»Ja, daar had ik zelf ook andere
J^vachtingen van. Daar wil ik*rüjk over zyn. U moet maar~an meneer Klap vragen wat erPrecies mee aan de hand is. Dan

kom ik echt op zijn terrein. Maar
als u vraagt: had u daar andere
verwachtingen van? Dan zeg ik:
jaaa. Maar het verleggen van
grenzen is een proces van vallen
en opstaan. Zoiets kan alleen
maar in een pubüek omroepbe-
stel, dat zijn de positieve kanten
ervan."

Gedoe
Heeft de kennelyke aversie van
de Haagse politiek tegen de om-
roep wellicht ook iets te maken
met de beeldvorming dat er in
Hilversum, zeker in het verle-
den, met geld gesmeten is?
„Ja, daar tegen hebben we te
weinig weerwoord gepleegd.
Aan de andere kant: de omroep
is toch ook een beetje een show-
bedrijf. Daarmee verdienen we
ons geld. En we doen er veel
mensen een plezier mee. Mag het
alsjeblieft? Er wordt hier inder-
daad het een en ander in de eta-
lage gedaan. Maar wat een ge-
zeur om daarover te praten,
(uitdagend) Misschien doen we
zelfs nóg wat te weinig in de eta-
lage."
„U moet naar de feiten kijken.
De feiten zijn heilig. In ons land
zijn de uurbedragen voor televi-
sie het laagst van West-Europa.
Duitsland, Engeland, Frankrijk,
Italië, die hebben een tv-budget
dat 3 tot 5 maal hoger is dan bij
ons. En we hebben hier ook nog
'ns, op Portugal na, de laagste
omroepbijdrage in West-Europa
en het laagste quantum reclame-
zendtijd op tv. We hebben onze
omroepkoren en -orkesten, fi-
nancieren de Wereldomroep en
ondersteunen het Bedrijfsfonds
voor de Pers."

„Als er dan nog gezegd wordt dat
we hier geld over de balk smij-
ten... Het is gewoon niet waar.
We poetsen bij de AVRO toch
ook de gevels van onze gebou-
wen mooi op? Want, een armoe-
dig gedoe bij de AVRO, dat wil
ik niet hebben. Ja,en wat zou de
wereld zyn zonder Glamour-
land? Zeg nou eerüjk."

Nestgeur
De AVRO laat er geen misver-
stand over bestaan dat de keuze
vaststaat. Na een mislukte vrya-
ge, door toedoen van de politiek,
metTROS, Veronica en vier gro-
te uitgevers, heeft de AVRO defi-
nitief gebroken met commercië-
le omroep. De AVRO werkt
sinds enige tyd op Nederland 1
samen met NCRV en KRO. Die
samenwerking bevalt Wallis de
Vries uitstekend. „We zyn het
met elkaar eens over de toe-
komst. De accenten in de ge-
sprekken met NCRV en KRO
zijn anders dan in de gesprekken
metTROS en Veronica. Al hoort
u my niet zeggen dat die ge-
sprekken destyds vervelend wa-
ren. Nee, ze waren ronduit an-
ders. Daarby komt dat KRO-
voorzitter Braks, NCRV-voorzit-
ter Herstel en ik als persoon
goed met elkaar kunnen op-
schieten. We hebben niet zoveel
woorden nodig om elkaar te
overtuigen. En als u me vraagt
waar ik me het meest thuisvoel,
dan zeg ik: by deze club van om-
roepen. Als u vraagt waar ik voor
de AVRO de beste continuïteit

van verwacht, dan zeg ik: ik
hóóp by deze club."

Wallis deVries gaat ervan uit dat
de publieke omroepen van de
minister een concessie-periode
van tien, liefst vyftien, jaar toe-
bedeeld krygen. „In dat tijdsbe-
stek behouden AVRO, NCRV en
KRO altijd nog hun eigen kleur,
hun eigen nestgeur, hun eigen
voorzitters, ledenvergaderingen,

besturen en programmabladen.
Maar we zullen wel steeds meer
naar elkaar toegroeien. Dat is
wat anders dan dat we ons laten
dicteren door de wet van vraag
en aanbod."
„Ik ben absoluut niet tegen geza-
menlijke huisvesting. Wat mij
betreft maken we gebruik van
dezelfde koffie-automaat. We
hebben tegen elkaar gezegd dat
we verdómd ver zullen gaan.
Maar dan moeten we wél de be-

schikking houden over één net.
Want anders krygen we weer een
heel ander verhaal. Niet dat ik
dan moedeloos word, maar we
moeten in dat geval onze doel-
stellingen opnieuw bekijken. Ik
vind die onzekerheid vreselijk
vervelend. Het is ook onterecht
dat de politiek Hilversum al zo-
veel jaren met onduidelijkheden
opgescheept laat zitten."

" Voorzitter Gerard Wallis de Vries: ,]Een armzalig gedoe
bij de AVRO wil ik niet hebben."

'Ik draai mijn nieuwe cd de hele dag'

Een gezellige kerst
met Willeke Alberti

DOOR ELS SMIT

I^SEL/NEERPELT - „Leuk hè, ik draai de cd de heler^g- Ik vind het zo mooi wat we hebben gemaakt." Er wa-
t

n jaren dat Lee en Bonny en Sjaakie kerstplaten maak-
g*V Trouwens, Cliff Richard ook en Roger Whittaker enfurley Bassey. En nu dan Willeke Alberti. Met een cd spe-
j aal voor de kerst, met daarop bewerkingen van kerstlied-
eer^11 onder anderen Chris Rea, George Michael, Joséj^üciano en Paul McCartney. Er zijn ook oorspronkelijkeederlandse composities en overanderlrjk zijn de tekstenet vertaald, maar bewerkt.

Na al die jaren datze in het
Vo.k zit, nooit een speciale
*erst-cd, nu wel. Hoe komt
dat?

Serf* Was een '^cc van e men"

Kn Van e Platenmaatschappij.
ir4e lk v°nd het een heel goed
go oe moet ik dat nou eenscd formuleren? Ik denk dat ik

een uitgesproken platen-

artiest ben. Daarmee bedoel ik:
ik ben niet iemand die het van
hits moet hebben en dat wil ik
ook niet. Zaaloptredens: ik doe
ze niet zo veel. Als je mij nu
vraagt wat ik ben, dan zeg ik: ik
ben een televisie-artiest: acteren,
musicals en af en toe een plaat,
een cd. Maar, dat heb ik ervaren
in de loop van de tijd: een lp van
my moet altijd aan een thema

zijn gekoppeld. Anders verkoopt
hij niet."
Ze heeft een cd gemaakt met
daarop ook nummers als 'Tel-
kens weer' en 'Samen zyn'.
„Ja, maar om de een of andere
reden heeft die plaat niet ver-
kocht. We hebben dat doorge-
praat en het blijkt dat als er een
thema is en als ik daaraan mijn
steentje bijdraag de boodschap
wel overkomt."

TROS-radio voorlopig
niet via de kabel

streAyERSUM - De TROS gaat de komende maanden in volle kracht
filet naar een commercieel tv-station via de kabel, gecombineerd
Wqi,6? 11 radiozender via de ether. Dat verklaart TROS-directeur C.
tot ï ln reactie °P de eis van de TROS-ondernemingsraad dat er
"Wii *pril 1992 niet met de or valt te Praten over radio via de kabel,
in gp2len de uitspraak van de OR als steun in de rug voor de directie
aldn „Sp»ekken met Den Haa£ voor een restfrequentie voor de radio,"ty^s Wolzak.
inSD^ki

2egt met de eis van de OR te kunnen instemmen omdat het
bliji^aa «orgaan zelf een tijdslimiet heeft ingebouwd. „Als op 1 april
tH0 ' dat een radiozender via de ether niet lukt, moeten we op dat
tiJd<!r nt de zaak opnieuw bekyken. Ik ben dan ook blij dat de or die
Wol, miet heeft ingebouwd."
de Q?k het in beginsel dan ook eens te zyn met de mening van
brecri "Natuurhjk wil de TROS programma's maken voor een zo
de cv

m?gelyk publiek. En radio via de ether is veel gunstiger voor
Hieu Ploitatie. In dat geval kun je je ook de kosten voor bijvoorbeeld
Ujlts"^uitzendingen veroorloven. Via de kabel kan dat niet ofnauwe-
t>u nt

Wn zullen de komende dagen en weken dan ook met dat stand-
de tii^fde gesteund door de or, in Den Haag gaan praten. We zullentm„^ °ie we hebben gebruiken om het politieke veld ervan te over-

" dit ook voor de publieke omroep van belang is. In zn alge-
Uit hetk* proef ik in de politiek toch al de mening dat men ons graag
PubH , Destel ziet vertrekken. En we laten dan ruimte achter die de
ï!0 en vb

mroep nodiS heeft voor deuitbreiding naar A-omroep van
<iUent- .R - Maar het is natuurlijk maar de vraag of zon etherfre-
Oolt erj

6 uiteindehjk realiseerbaar zal blijken. Misschien moet je dan
fl"eQ ü„n.?Plossing als 'warmdraaien' op de kabel totdatje een ether-

ond krijgt' niet uitsluiten."
T^Qg aernemingsraad besloot niet meer met de directie over de

iiit5ekomst te wiHen praten, als een radiozender via de kabel
"itdrukkelyk werd uitgesloten.

Kerstmis
„Ik was daar zelf zo blij mee.
Kerstmis: het is mijn feest. Ik
hang aan kerst. Sören heeft dat
ook. Het is goed dat we dat alle
twee hebben. Dan hoef je over
een aantal dingen niet eens meer
te praten. Je krijgt van vroeger,
van thuis, dingen mee. Niemand
neemt je dat meer af. Maar het
blijft avonturen of je dat met
iemand kan voortzetten. Nu ge-
ven we het aan de kinderen
door."
Haar broer Tonny heeft het re-
pertoire voor deze kerst-cd sa-
mengesteld.
„Hij had net zo goed als ik herin-
neringen aan het kerstfeest bij
ons thuis. Dat pappa dan platen
draaide. En dat waren niet de
geijkte. Dan zei hij: 'Jongens, ik
heb hier iets, jullie zullen er wel
niets aan vinden' en dan kwam
er wat..."
Willeke heeft goede vertalers,
tekstschrijvers, bewerkers voor
de teksten gevonden.
„Herman Pieter de Boer be-
schouw ik als m'n favoriete
schryver. Jan ten Hoopen heeft
teksten vertaald, ook prachtig.
Net zoals H. Kooreneefen John
Ewbank en niet te vergeten P.
van Asten. Het is een, als ik te-
rugkijk, een eigentijdse kerst-
plaat geworden."

Ze had er ooit al een met
haar vader.

„Ja. Zo lang geleden alweer. Het
was een plaat met Goede Nacht,
StilleNacht. Dat was er een met
kinderstemmen en kling-klokje-
klingelingeling. Je moet dat in
de tijd plaatsen, maar ik ben er-
van overtuigd dat die plaat over
dertig jaar nog goed is. Het is
klassiek repertoire."
Willeke is verder gegaan.
„Ik ben laatst in Guatemala ge-
weest. Het was een initiatief van
Unicef, in samenwerking met
Artsen zonder Grenzen. Ze had-

den immers bekende Nederlan-
ders uitgenodigd om naar die
rampgebieden te gaan. Ik ben
van plan daarvoor veel meer te
gaan doen."

Waarom?

Omdat mensen op een vuilnis-
belt wonen en ze blij zijn wan-
neer ze een woning van spaan-
plaat kunnen bouwen. Omdat
Unicef daar voortreffelijk werk
doet, daar de zaak bij de kern
wordt aangepakt. Mensen wor-
den in hun waarde gelaten. Het

is zoals Foster Parents het aan-
pakt. Ik heb de mensen /laar ge-
zien: ze hebben het arm, maar er
is waardigheid."

„Unicef maakt dat ze daar een
stenen 'huis kunnen bouwen. Je
staat zo raar te kijken. Daar zijn-
de weet je dat het voor die men-
sen beschutting, een thuis bete-
kent. Maar je bedenkt net zo
goed: bij ons heeft de hond net
zoiets. Maar dat zeg je niet. Je
begrijpt dat geboortebeperking
anders gebracht moeten worden
dan bij ons. Daar moetje zeggen:

'Het is beter voor de moeder als
ze niet ieder jaar met een dikke
buik loopt en het is beter als erniet nog een kind komt, want
dan kan je des te beter zorgen
voor de kinderen die je al hebt.'
Je moet een manier verzinnen,
want het zijn trotse mensen. En
terecht.
Weet je, ik zou graag ambassa-
drice willen zijn voor Unicef of
voor Foster Parents. Met je be-
kendheid iets bewerkstelligen
dat boven het dagelijkse belang
uitgaat. Ik denk dat je dan iets
goeds doet."

" Willeke Alberti: „Ik ben niet iemand die het van hits moet hebben.'

Dichtbij
Nijsten: „Natuur is veel meer
dan exotische beeldenvan tropi-
sche regenwouden en wilde die-
ren in Afrika. Natuur ligt om de
hoek van je eigen voordeur,
maar je moer er wel oog voor
hebben. Daarom hebben wij
voor deze formule gekozen."
In de drieëntwintig jaar dat het
filmduo er vrijwel dagelijks op
uit trok om planten en dieren te
filmen, hebben ze de aantasting
van het milieu aan den lijve on-
dervonden. „Onze eerste film
duurde vyftig minuten. De opna-
men werden gemaakt in een
straal van drie tot vier kilometer
rondom ons huis. Nu zou je een
hele provincie af moeten reizen
om dezelfde beelden te kunnen
maken. Het griezelige is dat je de
natuur binnen een mensenleven,
of zelfs binnen een periode van
twintig jaarzo hard achteruit ziet
gaan," zegt Nijsten.

Momenteel is het duo druk bezig
met het maken van een nieuwe
twaalfdelige serie voor de KRO,
met als thema 'natuurontwikke-
ling. Daarin gaat het over gebie-
den in Nederland waar men de
natuur weer zyn gang laat gaan
zodat het lanbschap zyn oor-
spronkelyke staat terugkrijgt."

Country Music
kerstshow in

Maastricht
MAASTRICHT - Voor devierde
maal wordt zaterdag om 20.00
uur in het gemeenschapshuis
Aen de Wan aan de Einstein-
straat 32 in Heer/Maastricht een
Country Music kerstshow ge-
houden. De countryformatie
West VirginianRailroad verzorgt
de muziek. Speciale gaste is de
Canadese zangeres Sammy Ro-
sé, die wordt begeleid door
multi-instrumentalist Jack Ho-
lenberg. Het initiatief voor deze
kersthow met countrymuziek
gaat uit van de Lone Star Coun-
try Music Club.
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Aanhangwagens

AANHANGWAGEN t.k.,
dubbelasser. Pr.n.o.t.k. Tel.

104492-2738.
I

Motoren
Te k. SUZUKI GS 400, bwj.
'83, vr.pr. ’3.950,-. Tel.
045-463573.
■ '

In/om de tuin
Prima eiken biels ’32,50;
diagonaalscherm ’ 70,-;
toogscherm ’ 78,-; zwaar
PLANKENSCHERM ’ll5,-
Plank 300x15x2 cm ’ 10,50.
Impreg Tuinhout bv. In de
Cramer 18, Hrl. 045-717733

! SCHUURTJES, tuinhuisjes,
hondehokken, vele afm.
reeds v.a. ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygelshover-
gracht 39, 6464 GA Kerkra-
de. Tel. 045-460252
Te koop KERSTBOMEN oa.

I Amorika's, Picia, zilverden-
inen. Janssen, T. Brandsma-j str. 4, Brunssum.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING in Heerlen
en H«ensbroek. Bijlessen in
alle vakken v.a. ’ 15,- per
uur, verzorgt door een erva-
ren team van docenten in
jHeerlen en Maastricht. Inl.
' E.C.H. 045-741102.
] Zeg wat u wilt zeggen!
j Overwin spreekangst,
j SPREEKVAARDIGHEIDjCursus start medio jan. in< het gehele land. Rhetorica
! 078-130388.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 99 talen op cass.,
boekjes enz. ’ 70,-, ook
voor buitenlanders. 21
danslessen op cass. ’ 125,-
-all-in. Tel. 070-3638667 of

i 070-3894543.
" "

06-lijnen
4
■ privé sexkontakt
jMaak een sexafspraakje
imet een lekker meisje of stel
;06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

" Zoek nu snel de vriend of

I 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,ctp/m

j 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
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen
van hete dames/meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m

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)

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)
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)

Wie wil mij eens lekker
100% live

bellen? Ik ben Lisa (18 jaar)!
Ik wacht op je via

06-320.320.83 (50 cpm).

Live - Sex
Bel ze en ontmoet ze

06-320.324.98 (50 Ct p/m)
Eerst weigert ze maar als

die knul
het zo lief en zacht doet...
06-320.340.69 (50 et. p/m)

S.M.
Ze is afwijzend en hooghar-
tig. Maar als het zover is...
06-320.330.51 (50 et.p/m)

Bel Lenie, 24 jr.
Gratis sexgesprek. Bel mij

thuis op. Kom bij me.
06-320.324.96 - 50 Ct p/m

Rijpe vrouwen
vanaf 40 jaar. Probeer een

live gesprek met ze
06-320.320.65 - 50 et p/m

*SM Box*
Dien live je meesteres! Ze is
er tussen 12.00u's morgens

en 17.00u's middags
06-320.320.65 - 50 Ct p/m

Telerotica
'n bordeel vol rijpe vrouwen
waar je live mee kunt sexen

06.96.36 - 50 et p/m

Live Striptease!
Heet en spannend!

06-320.322.80 (50cpm)

Heb het lef eens
om te bellen met DE
WIPLIJN, 06-95.55.

GAY BOYS bellen met
06-95.56 (alleen als je écht

HEET bent!) Voor een
VLUGGERTJE bel 06-95.59

(50 et p/m).

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen 06-320.330.87
(50 cpm)

** Gay Privé **
Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend

afspraakje regelens? Bel
dan Gay Privé, want daarzit
je direkt apart, en als je met
een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn

lijf, ik heb
een hete bui!!

06-9665 (50 cpm)
Het is wel slikken voor die

Knullen
06-320.327.01 (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)

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
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 et p/m 06-320.320.65

Hete ruige straatsex
Sexy ding voor 50 et p/m
06-320.320.77
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten 50 cpm
06-320.320.14
Griekse Porno

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

Sexlijn 10
Mixjes 06-320.320.50

Sexbox 06-320.325.30
Call-me 06-9639 ??

Vrouwen
Geen meisjes maar echte

vrouwen.
1. Marrieta exotisch. 2. Nel

mollige vrouw. 3. Claudia 38
jr. verpest buurmeid.

4. Paula werkt.
5. Harriet bordeelsex.

50 et p/m 06-320.324.14

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-sex....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
Meisjesporno

50 et p/m 06-320.320.52

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes
die een lekkere jongen

zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 cpm)

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)

GRATIS SEXAFSPRAKEN

pornodate
Plaats, reageer op- of luister

naar de advertentie.
50 et p/m 06-

-320.331.40
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)

DAMESROKKEN _■_%_■_%
maten 38 t/m 54, _1Q *50
effen en ruitdessin, normaal 99,- nu "vlVV
BIJPASSENDE BLOUSE
maten 38 - 54, winterse kleuren, 7Q
normaalH9,- nu f VJVV
HEREN STRETCH RIBBROEKEN maten 46 t/m go '
lengte en kwartmaten, kleuren zwart, marine B
beige, groen en camel ■ wj

Bijpassende TRUIEN vanaf wSJj f O
Bijpassende HEMDEN vanaf 9j9U

GROTE COLLECTIE DAMES- EN HERENJACKS,
JEANSBROEKEN EN JACKS

I ___T^ 1DPl\/Pin BOCHOLTZERWEG 15, SIMPELVELDöf/VirtLVtLU Op het industrieterrein 045-442553
ég* OPENINGSTIJDEN

m ma.-vnjd. 10 00-18 00 uur■ zaterdag 10.00-17.00uur
donderdaa koopavond

GRATIS een
Live sexgesprek

Graag hete mannen
06-320.330.78 50ct pm
SSSSSS Sex meisjes

22222 2 handen vol! 50 cpm
06-320.320.22

Lesbische
meisjes en vrouwen.

Ze leren elkaar Grieks,
vrijen en Frans. Toets van

kamer naar kamer.
06-320.320.37 - 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)
Nieuw in Nederland, het
Tele-bordeel.

Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis
nietkan of mag. Bel dan
06-320.320.87 50ct pm.

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
Sex op zn Grieks

Kies je prooi zelf. 50 et p/m

06-320.327.17

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 et p/m 06-320.320.3»

Ruige porno
50 et p/m Hard*Hard*Hard
06-320.320.53

GRATIS
Sexadressen
door heel Nederland

06-320.330.54 50ct pm

Buurvrouw
en haar hete buurjongens
06-320.328.01 (50 cpm)
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

Kontakten/Klubs
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.

Paren en Alleenstaanden Club
VILLA LIBERTA

Woe. en vrijd. v.a. 21.00 uur, voor paren en alleenst.
Zat. alleen paren. 13 en 14 dcc. Daisy van de Pin-Up Club.

Veel mooie erotische shows. Alles gratis.
Info 04499-4928. Privé parking.
Privéclub Liberta

Onbep. genieten van alle vormen van sex en ontsp. plezier
3x wippen voor 1 all-in prijs. Maand., dinsd. en

dond. 12.00-2.00 uur. Woensd. en vrijd. tot 18.00 uur.
Nieuwe meisjes aanw. o.a. Olga, Elke, Ange en Kristie.

Maaseikerweg 24, 300 m. v.a. A2richting Susteren.

Club Amorosso
Met NIEUW NIEUW NIEUW: Tamara en vJolanda.

Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 045-756335.
Geopend ma. t/m vrijd. 12.00-24.00 u. zat. 13ft)0-20.00 u.

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.

Ook in het nieuwe jaar

’ 50,- All in
Tel. 045-423608

Prettige feestdagen!!

Kom eens kijken en genietvan de dames van
Privéhuis Brigitte
Tel. 045-232069 - 212570

Door 2 leuke jonge meisjes, met leuk gesprek totale

Ontspanningsmassage
Eens geweest, u blijt komen!!! 045-353489

**045-326191**
* Escort all-in *
**045-326191**
* Escort all-in *
Diana Escort

Tel. 045-320323.

De meisjes van...

LYDIA
Weten wat U wenst

046-749662. 11-23 uur.
Nog één meisje gevraagd.

Sauna Club
Rustica

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9.

Tel. 045-412762. Ma. t/m vrij
11 -24 uur. Tev. dames gevr.

Love Escort
© 045-320905

Nieuw Salmanita.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

S 045-428849

Voor een prikkie kun je bij

Shirley privé
terecht. 045-727538

Relaxen bij:
Monique

Tel. 09-49.241174527.
Relax bij

Vanessa
045-459992 v. 11-22 u.

Super Escort
Moniek

Tel. 045-725778.

Buro Yvonne
g 046-523203.
Peggy/Privé en

Escort
Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.

Opgelet!!
Daar waar de meisjes zijn

045-721759.
2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

S.M. Rachel.
Slavin aanw. 045-274810.

Dave
Voor heren 045-428856.

Privé
Heerlen Centrum vi

11.00-18.00 u. 045-71^-
Privé Anita
Tel. 045-352543-,

Escort Servk
voor een leuk meisje I

thuis of hotel v.a. 18 t/f
Tel. 045-422685,

Privé Daisy
a.s. woensdag Sexy Li
rie Vz uur all-in ’ 85,-.
vrijdag topless 045-22!

Escort
All night service v.B

22.00-6.00 u 045-462

Apart Apart
Bij Chantal hoort U <kerstklokken luiden

Alleen op afspraak
Tel. 045-213457^

Dave's
Escort. Boys verwerf
dames, heren, echtpal

Tel. 04750-27218

Buro Venus
voor al uw privé-adres-

dames gevr. 043-257;
Sacha's EscC

V.a. ’ 100,- all-in
Tel. 06-5298025S

Voor Piccolo's
zie verder pagina 28

KORTINGEN
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| MEER MODEI VOOR MINDER CELD
Beek: Winkelc. Makado; Heerlen: Klompstr. 5-7 (winkelc); Kerkrade: Markt 2; Maastricht: Brusselse Poort 55 - Wijcker Brugstraat 32-36



Groot vlees in de pan,
oven, of aan het spit

Jtosbief, fricandeau, ossehaas,oilade, rib- en staartstuk, en
jiisbout vormen een greep uitr.e soorten groot vlees diebij uit-
jjek passen op het kerstmenu.
5^ zijn thuis op diverse manie-en bijzonder smakelyk te berei-

J^oot vlees siert niet alleen de
in restaurants, maar

"st ook thuis uitstekend in de
Ven, aan het spit, onder de grill

>ft in de braadpan. Zo vraagt de
van een rollade of eenj^als stuk fricandeau zeker geen

f^te culinaire vaardigheden,
j^s men zich houdt aan een aan-
j*1 simpele basisprincipes dan is
Ucces verzekerd.

Evenaanbraden
elke vleessoort men ook kiest,

moet het vlees op hoog
inn1" 'tor^ worden aangebradende pan. Daarvoor wordt drie-
aa lrt van de boter gebruikt. Het

of dichtschroeien,■ ent ervoor om de smaakstoffen
v, vlees te bewaren. Door het
{^.^ snel dicht te schroeien

het lekker sappig. Na het
t^Jjhtschroeien derest van de bo-
fte toevoegen, de hittebron tem-
(jren en rustig laten braden.
heT dat is afhankelijk van1 soort vlees dat wordt bereid.

geurigbouquet
);" ** mals stuk rosbief (ook heer-
y*- in de oven klaar te maken,

met spek en blader-
(j:^S) vraagt een kortere berei-
wptijd dan bijvoorbeeld een
yjr^ensrollade die gaar moet
het os°ief is net lekkerst als

1roze/rood wordt gegeten.

Vlees van méér dan een kilo kan
het best in de oven, of aan het
spit worden bereid. Wel eerst
aanbraden in de braadpan, waar-
na het vlees met de braadboter
in de braadslee in de voorver-
warmde oven kan worden ge-
schoven. Ook is het mogelijk het
vlees op het ovenrooster te ga-
ren. Plaats dan onder hetrooster
de braadslee en vul die met wa-
ter of een geurige bouillon. Des-
gewenst kan men daar een bou-
quet van stukjes wortel, prei,
selderij en peterselie aan toevoe-
gen. Tijdens het garen, trekken
alle aroma's van de bouillon (en
groenten) in het vlees. Dat komt
niet alleen de smaak ten goede,
maar voorkomt tevens uitdrogen
van het vlees.

Met of zonder been
Ribstukken en bouten (bijvoor-
beeld lamsbout) vragen een iets
langere bereidingstijd dan vlees
zonder been. Tijdens het braden
of grillen trekken de geurige
stoffen van het merg uit het been
in het vlees en dat maakt het ex-
tra fijn van smaak. Ook een paar
teentjes knoflook, wat pittige
kruiden en olrjfolie kunnen de
smaak van een bout nog meer
verfijnen.

Vleesthermometer
Bereidt men groot vlees in de
oven (dat kan ook in een zoge-
naamde braadzak of in de Rö-
mertopf), dan geeft een kernther-
mometer een prima indicatie
voor de bereidingsduur. Men
prikt deze tijdens het garen in
het dikste gedeelte van het vlees
en kan zo gemakkelijk de kern-

temperatuur aflezen. Ontbreekt
een vleesthermometer, steek dan
een breinaald in het vlees, wacht
enkele seconden en voel of de
punt warm of koud is. Is deze
nogkoud, dan is het vlees op die
plaats nog niet gaar.

" Groot vlees op lage temperatuur bereid is smakelijk en
sappiger. Het past uitstekend bij een feestelijk dineetje.

Lage temperatuur
Het is ook mogelijk om groot
vlees in de oven te braden bh'
een lage temperatuur. Daarvoor
is een kernthermometer onmis-
baar. Het bereiden van groot
vlees bij een oventemperatuur
van 90°C. (stand 1) tot 120°C.
(stand 2) vraagt twee tot drie
keer zoveel tyd als die bij een

hoge temperatuur. Het energie-
verbruik is echter lager. De
werkwijze die men volgt is heel
simpel.

Eerst steekt men de kernthermo-
meter tot in de kern van het
vlees. Bij vlees met been mag de
thermometer het bot niet raken,
omdat been de warmte beter ge-
leidt. Dan wordt het vlees (on-
aangebraden) zonder boter, zout
of peper in een koude oven ge-
zet. Vervolgens zet men de oven
op stand 1 (90°C.) en pas later op
stand 2 (120°C). Bij rosbief en
ossehaas gebeurt dat als de ther-
mometer 40°C. aangeeft, pas dan
verhoogt men de temperatuur.

Bh' 52°C. is het vlees mooi roze/
rood van binnen en klaar om op-
gediend te worden.

Kaasplateau als
slot van diner
DOOR EVERT LANTING

Vas,^aasplateau aan het einde
g6E {|et kerstdiner of een andere
van ge maaltijd, als onderdeel
C.een buffetmaaltijd, als hartig
lïiaai b^ de borreL u zegt hetar. Succes is altijd verzekerd.

nj,^ Sevarieerd plateau bevat mi-
s°ort drie °^ ver verschillende

n' Varieer naar smaak: van
boü zacht naar pittig; of
heijj Plateau op in stevig-
haj-j' y*m smeerbaar/smeuïg tot
kaa s' Neem van ieder type een
WtiJJ z°dat een gevarieerde se-Ltle ontstaat.

,Vers , plateau compleet met«Wlllende broodsoorten,
feesSr. s en boter. Geef er een
W ~ yk aan met fruit, no-
Hkp? ,rauwkost- Zoete peer is

Ussen de kazen door enuët bovendien detanden. An-

dere smakelijke combinaties;
,rettich, kruidenkaas en olijf;
komkommer met daartussen
fjonge Edammer en wortel.

De kazen kunnen in stukken
worden gepresenteerd. ledere
gast snijdt er dan zelf stukjes of
plakjes af. Of snij de kaas zelf
aan, in stukjes, reepjes of blok-
jes.Er zijnverschillende soorten
mesjes, bijltjes en schaven om
de kaas 'te lijf te gaan. Oriënteer
u in de winkelvoor huishoudelij-
ke artikelen.
Stukken en blokjes krijgen een
aparte vorm als ze gesneden
worden met een kartelmesje.

Kartelmesjes srujden beter als de
kaas niet te hard is. Snij eens
dunne, lange reepjes in de vorm
van frietjes. Die kunt u vervol-
gens dopen in een dipsausje.
Heel verfrissend zijn fruitsaus-
jes, zoals gepureerde peer, me-

loen ofkiwi. Deze zijn ook kant-
en-klaar te koop.
Met uitsteekvormpjes zijn alle
mogelijke figuren te maken. Let
op of de vormpjes stevig genoeg
zijn voor iets hardere kazen. Met
behulp van dergelyke figuurtjes
kan een exclusief kaasbordje
worden gemaakt, als feestelyk
dessert.
Een voorbeeld: Mimolette (oran-
je gekleurde Edammer), belegen
Goudse, Maasdammer (gaten-
kaas), jonge Edammer, kruiden-
kaas en roomkaas. Serveer er
bijvoorbeeld notenbrood bij. Bij
dit bordje is een glas Port heel
geschikt. Het mag ook een rode
wijn zyn, het liefst wat stevig
van karakter, bijvoorbeeld Bor-
deaux of een (goedkopere) zuid-
franse wijn (Minervois, Cötes de
Roussillon) of een Rioja uit
Spanje.

Kaas is een levend produkt. Be-
waar het koel en droog. Bij regel-
matig gebruik in de keukenkast
als de temperatuur niet boven de
20°C. uitkomt. Bij langere bewa-
ring of een warmer klimaat is de
koelkast aan te bevelen. Trek de
verpakking (kaaspapier of folio)
strak aan, zodat hy niet uit-
droogt. Haal de kaas ongeveer
een halfuur voor gebruik uit de
koelkast, om hem op smaak te
laten komen. " Een kaasplateau bevat minimaal drie of vier verschil-

lende soorten, gevarieerd van mild en zacht naar pittig:
van smeerbaar naar vast.

Bewaartijd koelkast
Rauw vlees 1-2 dagen - gaarvlees
3-4 dagen
Vleeswaren 2-4 dagen
Verse vis 1-2 dagen - bereide vis
2 dagen
Garnalen 1 dag - mosselen 1 dag
Salades 1 dag
Nitraatrijke groente 2 dagen,
(nitraatrijke groenten zijn: bleek-
selderij, chinese kool, koolrabi,
rode bieten, spitskool en venkel,
postelein, raapstelen, alle soor-
ten sla en spinazie.

Voorbereiding
Kun je het kerstmenu van tevo-
ren bereiden?

Ja, dat kan. Wel zijn er een paar
punten waarop u moet letten.
Van tevoren bereide maaltijden
moeten in de koelkast of vriezer
worden bewaard. Wanneer het
eten is gekookt moet het snel
worden afgekoeld. Bijvoorbeeld
door de pan in een bak met koud
water te zetten. Door snel af te
koelen blijven de voedingsstof-
fen het best behouden en is er de
minste kans op besmetting met
bacteriën. Daarna moet het in de
koelkast of worden ingevroren.
Bewaar het eten niet langer dan
twee dagen in de koelkast. Het
invriezen moet in een vriezer ge-
beuren, niet in het vriesvakje
van de koelkast. Ook eten onder
vet, soep en vlees bijvoorbeeld,
moet in de koelkast of diepvrie-
zer worden bewaard. Het is een
fabeltje dat eten onder vet niet
bederft.

Het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding heeft een aantal kerst-
menu's gemaakt. Lekker en ver-
antwoord. Ze zijn gratis en
schriftelijk te bestellen via post-
bus 85700, 2508 CX Den haag.
Per aanvraag wordt 1 exemplaar
verstuurd.

consument

Kerstmenu van tevoren
bereiden en bewaren

De organisatie van het kerstdiner, uitgebreid of niet, ver-
eist ieder jaar weer enig kunst- en vliegwerk. Boodschap-
pen moeten van tevoren worden gehaald inclusief snel
bederfelijke produkten zoals vlees, vleeswaren, vis, kip,
tahoe, melk en melkprodukten. Deze produkten moeten
worden bewaard, evenals de van tevoren bereide gerech-
ten.

Het is rond deze dagen vaak
woekeren met de ruimte in de
koelkast. De verleiding is groot
om bederfelijke produkten ofge-
rechten in niet gekoelde ruimten
zoals de schuur en kelderkast te
zetten. Het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding raadt dit ten
sterkste af. Het niet goed bewa-
ren van eten en drinken kan een
voedselvergiftiging tot gevolg
hebben.

" Pommes rissolees, een andere vorm van de aardappel voor bij het kerstmenu en boven-
dien ook geschikt voor bereiding in de magnetron.

Indicatietabel bereidingsduur groot vlees
Braden - Grillen
(per 500 gram) (per 500 gram)
Rosbief 20-30 min.
Runderollade 30-40 - ca. 45 min.
Filetrollade ca. 45 min.

Staartstuk 30-35 min.
Doorregen rollade ca. 60 min.
Fricandeau 25-35 min. - 30 min.
Ossehaas 15 min.
Lamsbout met been 35 min.

Uitdrogen
Varkens- en kalfsvlees kunnen
ook op een lage oventempera-
tuur smakelijk worden klaarge-
maakt. Houd dan een tempera-
tuur van 60°C. aan voordat de
oven op stand 2 wordt gezet.
Wyst de kernthermometer zon
68° tot 70°C. aan, dan is de frican-
deau of rollade precies goed en
lekker malsvan smaak.

Het voordeel van het bereiden
van groot vlees op lage tempera-
tuur in de oven is dat het sappi-
ger blijft, omdat het wordt verhit
tot precies de juiste kerntempe-
ratuur. Verder is het gewichts-
verlies van het vlees bij deze
bereidingsmethode minimaal.

En, ook belangrijk, het klaar ma-
ken van groot vlees op een lage
oventemperatuur vraagt nauwe-
lijks aandacht.

Afdekken
Is het vlees klaar om op tafel te
worden gezet, laat het dan eerst
nog circa tien minuten 'rusten'
buiten de pan of oven. Op die
manier verspreiden de sappen
zich door het vlees. Dek het tij-
dens het 'rusten' af met een stuk
aluminiumfolie. Snijd het ten
slotte dwars-op de draadaan met
een ongekarteld mes. Het resul-
taat: een feestelijk gerecht dat
zich heerlijk laat combineren
met diverse groenten, krokante
aardappelcroquetjes en een goed
glas rode wijn.

Gecombineerd
Het witte damast is nog steeds
geliefd voor een klassiek gedek-
te dinertafel. Maar kleur en des-
sin voeren momenteel toch de
boventoon. Ronde tafellakens,
rechthoekige, bedrukt met bloe-
men in zachte pasteltinten of
verzadigde kleuren. Effen la-
kens, geborduurde, met open
borduurwerk of kleurige appli-
catiemotieven.
De collecties zijn meestal zo uit-
gezocht dat effen en gedessineer-
de lakens goed met elkaar te
combineren zyn. Want de alles-
over-elkaar-mode is voor gedek-
te tafels groot.
Een gebloemd kleed met daar
overheen een effen dekservet in
een van de kleuren van het on-
derkleed. Of net andersom, een
bloemetje over een effen tafella-
ken. U kunt hierbij naar keuze
sffen of gebloemde servetten
kiezen.

Bij een flink tafelgezelschap is
het aardig om effen en gebloem-
de servetten af te wisselen. Dat
geeft een extra dimensie aan het
plaatje van de gedekte tafel.
Vooral wanneer de servetten als
waaiers of in een ander model op
de borden geplaatst worden.

Stijgende
vraag naar
smaakvol
tafellinnen

Met zorg gedekte tafel
verhoogt feestsfeer

DOOR THEA WAMELINK
Bij het gezegde dat het oog
ook wat wil denken we, als
het om eten gaat, vaak aan
het mooi opdienen van ge-
rechten. Maar heel belang-
rijk voor een smakelijke
maaltijd is ook een met zorg
gedekte tafel. En de hier-
door al verhoogde sfeer
wordt in deze donkere da-
gen rond kerst natuurlijk
nog vergroot door het kaar-
slicht dat de tafel vaak dif-
fuus beschijnt.

Wie een fraaie houten tafel bezit
zal dit hout misschien niet met
een tafellaken willen camoufle-
ren. Dan gebruikt men liever
placemats, die in allerlei soorten
en kwaliteiten verkrijgbaar zijn.
Die 'Engelse tafelmatjes' zijn ge-
maakt van stevig materiaal en
aan de onderkant afgewerkt met
een viltlaag.

Vaak wordt de bovenkant opge-
sierd met een landschap of jacht-
tafereel. Op een gepolitoerde
tafel doen zulke onderzetters het
uitstekend en ze geven een extra
dimensie aan de zichtbaar blij-
vende houtvlakken.

Tegenwoordig wordt voor een
etentje echter weer steeds meer
gedekt met een smaakvol tafella-
ken, al dan niet gedecoreerd met
een dekservet. Dat blijkt uit de
verkoopcijfers. De afzet van ta-
fellinnen geeft de laatste jaren
een duidelijk stijgende lijn te
zien. Kenners spreken zelfs van
een groeimarkt.
We zien in winkelgebieden ook
steeds meer linnenshops en spe-
ciaalzaken in huishoudtextiel,
waar werkelijk de prachtigste ta-
feltje-dek-je-accessoires verkrijg-
baar zijn.
De keus in tafellinnen is momen-
teel erg groot. En de consument
heeft er weer geld voor over. Ge-
middeld geeft men al tussen de
veertig en vyftig gulden voor een
tafellaken uit. En koopt er
meestal ook servetten en dekser-
vetten bij.

" Smaakvol tafellinnen vormt de basis voorfeestelijke ge-
dekte tafel. Servies, glaswerk en bestek komen dan goed tot
hun recht.

Morsen
Onderborden doen niet alleen
dienst als opsmuk, maar hebben
ook een praktische functie. Wie
bij het opscheppen een beetje
morst, doet dat meestal vlak bij
het bord (je behoort immers de
schaal in de hand te houden en
niet van een afstand een lepel
andijvie over te hevelen).
Met een groot onderbord vang je
dergelijke onvermijdelijke rand-
verschijnselen vaak goed op. Het
tafellaken kan dan nog een keer
mee voordat het in de was moet.

Een forse maat kunststof onder-
borden koop je voor een prikje.
Ze zijn er in zwart en in allerlei
modieuze kleuren. Ze kosten
maar enkele guldens per stuk.
Verzilverde onderborden zijn er
ook al voor nog geen vijftien gul-
den, zowel in rond als in acht-
hoekig model. Als je ze na ge-
bruik afwast en goed droog
wrijft met een zachte doek vra-
gen ze maar zelden een poets-
beurt. Je zet ze ook niet elke dag
of tafel.

Messeleggers
Een andere mogelijkheid om het
tafellaken te sparen vormen
messeleggers. Wanneer u een
complete bestekcassette hebt,
zijn daar meestal ook messeleg-
gers bij verkrijgbaar. Verder zijn
ze er in glas of kristal, passend
bij het glasservies.
En bovendien in allerleifantasie-
uitvoeringen van alle mogelijke
materialen. Misschien een leuk
idee om eens als verjaardagsca-
deau te vragen.

Meestal zet men wel eenrechaud
of onderzetters op tafel om er-
voor te zorgen dat hete schalen
'het tafelblad niet kunnen be-
schadigen. Het was vroeger ge-
bruikelijk om onder een tafella-
ken een molton te leggen.
Dat is nog steeds een prima me-
thode. Het tafellaken ligt mooier, :
het geheel voelt aangenaam
zacht aan en een omgevallen glas ■wijn of gemorste jus zal minder
schade aan het tafelblad aanrich-
ten.

Uitnodigend
Tafel dekken is iets dat je niet
even snel, vyf minuten voor het I
aan tafel gaan, moet doen. Neem
de tijd om er een mooi geheel
van te maken, waarby servies-
goed, bestek, glaswerk, servet-
ten, kaarsen - en misschien ook
nog een klein bloemstukje - tot
een fraai geheel gecomponeerd
kunnen worden. Als de gasten .
voor het diner binnenkomen, ;
mag de tafel best al gedekt zijn. \
Dat staat zelfs heel uitnodigend, j
Veel mensen loopt het water uit -de mond, alleen al bij het zien '
van een met smaak gedekte ta-
fel.

Woensdag 11 december 1991 "13
Limburgs dagblad



Er kan er maar één
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Grote, verse kerststol QCvan JanLinders /l
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de beste zijn.
Blij waren ze natuurlijk niet, de nummers geenconserveringsmiddelengebruikt, maarwel

tfee en drie. Maar dat het besluit van de heerlijk verse eieren. En tot slot bestrooit hij zn
frstjury terecht was, gaven zeruiterlijk toe. kerststol nog eens rijkelijk met sneeuwwitte
tee banketbakker is de enige, echte nummer poedersuiker. "Want", zegt-ie, "het oog wil nu
pn als 't om de lekkerstekerststollen gaat. eenmaal ook wat".

Zo bereidt hij het mooie, luchtige deeg Natuurlijkverdient zonkerststol uw specia-
°lgens ambachtelijk recept in de beste kerst- le aandacht. Vandaar datwemnu extra vriende-
:aditie. Terwijl-ie voor de zuivere amandelspijs lijk geprijsd hebben.

"rikozenvlaai met verse slagroom 027 cm. nu 10.00 umK^o^klÊmmWmmmm

m m~ Jmk varkensfricandeau 500gramO#

Welina Sinaasappelen netje al% kÜo 3% Mager bami-of nasivlees 500 gram 5.80
WkrieltjeS ± 600 gram 2.19 SlagCrS habi-V^S^lg (donderdag t/mzaterdag) 1 kilo 16.80

-icSs^tss&ï, ' !£>.
j*> Z"^^. -^r^mmmm"'■^rtt^r "iwr y;iJ^B IBBDjlH^È^vi&iiÉiiPfe-

LÏ^^^^^^Sb^H^ Rheinlanderschincken ïoo gram 0*95 nu At

\^__Js^-^^' 01^18 vers van 't mes of vacuüm verpakt. Per kilo 8.90

** deelt gratiskoekjes uit! Nieuw: Vergeervers gesneden Goudse kaas
JJScholiertje pak a 150 gram 2.89 in 200 grams hersluitbare verpakking..., Jonge Goudse, 200 gram gesneden verpakt &65 nu 2.95
a^boos, sinaasappel ofkersen pak a 150 gram 2.49 Jongbelegen, 200 gram gesneden verpakt 3£5 nu 3.45

naturel pak a 270 gram 2.19 Belegen, 200 gramgesneden verpakt 4AQ nu 3.80
Duo pak a 270 gram 2.49 Jongbelegenkomijn, 200 gr gesn.verpakt 3r95 nu 3.60

elk 3p nak eammM Extrabelegen, 200 gram gesnedenverpakt 4c40nu3.95

Akties zijn geldigvan woensdag 11 t/m dinsdag24 december 1991. Vers-aktieszijn geldigvan woensdag 11 t/m zaterdag 14december 1991.
mmmm ■■■■

'tAllerbestevoor 'nvriendelijkeprijs
\*'""virrrrï1'5' ""kMarlet 1 Beek en Donk:Heuvelplein 11Bergen: Raadhuisstraat i7Blerick: Albenckstraat 15 Baxmeen Kloostertuin 44Brunssum: Wilhelminastraat 1 Cuijk: Molenstraat 43Deurtie: Helmondseweg65a Geleen-Lindenheuvel: Ringovenstraat 3Gennep:

MaH/ Duivenakker' Grave: Mgr Borretweg 15 Groesbeek: Buig. Ottenhofstraat 1 Grubbenvorst: Kloosterstraat 14 Heerlerheide: Ganzeweide 70/Wannerstraat Helden-Fanningen: Steenstraat 30 Herkenbosch: Stationsweg 7 Hotst:Kloosterhof 3d Ittervoort: Begoniastraat 12
■k Dt^.""straat 51 Liessel: Hoofdstraat 75 Linne: Maasbrachterwcg 13MUI: Oranjeboomstraat 1 Nederweert:Lambertushof 3Pey-Echt: Chatelaülplcin 13Roermond: O.L. Vrouweplein 1-7Roggel: Dorpsstraat 11 Sevenum: Pastoor Vullinghsstraat 7Sittard: Industriestraat 19

">*er2l Stein: Heerstraat Noord 144 Susteren: Willibrordusstraat 1 Tegelen:Kerkstraat 2Tienray:Spoorstraat 18 Velden: |an Verschurensingel 1 Venlo: Zuidsingel 18 Venray: Stationsweg39 Wanroy:Dorpsstraat 25Ween:Maaspoort 52-54 Wiichen:Touwslagersbaan39.

|£||2^gsgj Bonduelle Haricotsverts
f^^SSDfS handgeplukt "1 QQ
"' jp" v'jr W' en handgerangscnikt. I
IJm.-'mml Blik a 5/8 liter 2^9~ nu ±«

k<=^"l Maggi Sauce Culinaire keuze uit 8
W-I"Kr'3 soorten. Pakao,2sltr 1.290f 1.49 .
jijlui'% Nu 3 halen, 2betalen!
-Silsr^ JosPbell

1 ?"j «#a \ Pastei-bakjes (groot) 1 35
Pak a 4 stuks -fcs9~nu X»

JS^^Spi Uyttewaal
L^^/^X] cocktail-uitjes 25

glas a 370 ml. 4^^-nu 1»
|pl§|g| JohnWest Pink zalm

SEgll blika2l3gram 2£9~nu.Zj«
&-3J GRATISKerst-CD bij

Omo Compact

Il^^p OP = OP!

Omo Compact \)v7
pak a 2,5kg -LW*

f^S^iËi Cótesd'Or
I iKIiPöNSL Superieur bonbons (JUSiJgHy-mfl box a 500gram 12^0- f\[ j&ÉzjS Nu met 3.95korting! U»
tmf^^^^ Roomboter-amandel- xrirmÉL^^^m.'; kerstkrans £VS

doos a 500 gram -7^5~nuVy"Douwe Egberts Select snel- O 59'li#ite filterkoffie 250gram -2r7S-nuZ;.
KwSJ^ Douwe Egberts Excellent (}99
BÉ^3 koffie 250gram -3ó9~nuL.

Celtona n" lÊÊ^W^s?^ kerstservetten IV)

Wlf^l^ pak a2O stuks 2r75-nu X»
fijßwii Hero /nö^%ö^ Preiselbeeren-compöte (1 nv
L: '*l J;„üu' "1 pot a 300 gram 2^9-nu AmJ "i. .. ». ~ \_ ~

j Jecochampignons _
ÏM- i%%. 1 99
iL^^Sïll^^ Heel glas a3O cl. -2^9"nu X*
Hf© g Calvé vis-en vleessauzen ,_

Pl S *^ keuze uit 9 smaken. Inv

«E^ SL Flesje a 250ml. 4r9B~nu X*
®IPl® © Teo dessert-saus
Sj|-jS fe keuze uit: aardbeien, lilltÊmfMi ril kersen of chocolade. VyVy|t|j|| I m Fles a 150ml. 4r35-~nu S S

Ü rode stoofpeertjes 09S
'*^m»h^^mm¥ glas a 560 gram AmJ "
|XJ^f||p|J|ll appelcompöte lIT
ImmLWm V/ 1ISJHI Pl glas a 370ml. ±i9~nu S*U
pv^pp^'^l Appelsientje rAfc^yÖ' met vruchtvlees 159
|^^|fp| paka7scl. 4£9~ nu X*
Wkt"^* Delmonte perziken AnPïilï 1P^atJS literblik a 820 gram -2^49-nu X*

cocktailworst jes (| 2,9
311|f|p blik a 200 gram 259~ nu AmJ "i@ p ZwarteKip«ft f^. advokaat /~98
JËfey ÜSN flesao,sliter -é£9-nul/»
iïaaMfiKSf^S Bergerac Rouge of _ _ _
&SSM*ïp&'-'Z^ Cotes de Bergerac molleux /l U S

literfles 5r95-~nu ■"
§gg|fafS§ Buitoni toast .rondjes of sesam melba. 10

Pak a 100 gram i49~nu X»
Geisha asperges -t / n

flj| »;i^ 250gram 4^9^nu X»
&yg§»Q Zeiler GrafschaftQ.b.A.
a*y^ll£p|p Duitse wijn. /[VO

Fles a 1 liter sr9s~nu l>
«g?f:^4^ MonCherie _._§||#^ bonbons Q.5

pak a 16stuks 5r95-~nu *\^J "* Of dehelft contant
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. On-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle
onderdelen en reparaties. Rijksweg
Zuid 195 Sittard. Tel. 046-512718.

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. 043-216616.
Fort Willemweg 53-59 Maastricht.

fj| m\ïm\

Opel Bergsteyn upbl

APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2,
dealer Iveco bedrijfsauto's. Li ndelaufer-
gewande 8, Voerendaal. 045-752888.

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's,
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
Thermiekstraat 1. 045-244242.

MEHat
Automaterialen, APK-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-311784. 's Zaterdags gesloten.

Autobanden van Son
Accu's, banden, schokdempers,
auto wasserette, balanceren, uitlijnen.
Haefland 16 Brunssum. 045-253741.

Bij Donny kijken is kopen!
U moet bij Donny zijn voor: bestellers,
bedrijfsauto's en bussen, groot of klein.
Steeds 25 a 30 stuks gesloten bestellers,
bussen en minibusjes, stationcars en
kleine bestellers, open laadbakken en
meubelauto's. Ook diverse luxe auto's.
Donny Klassen b.v. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219 Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-634915.

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.
Tel. 046-516046.

wazaa
Hensgens b.v. automobielbedrijf
Kruisweide 3, Nieuwstadt. 04498-53055.

ONZE TROTS UW RIJPLEZIER

Autosport Brouns
Schelsberg 175, Heerlen.
Tel. 045-725507.

Automobielbedrijf Ton Schuijren
Rötscherweg 60 Landgraaf. 045-313588

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrijschool.
Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaal.
Tel. 045-751718.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735.

Sjaak Huisman 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen. Kaderschool, rijksgediplomeerd
voor auto en motor.

Verkeersschool Leo Cremers
F.A.M.-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. opl. Alle chauff.dipl.
Reeweg 139 Landgr. 319474-312558.

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181, 6433 EE
Hoensbroek. Tel. 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel. 045-415601.
Al 29 jaareen begrip.
J. v. Maerlantstr. 21, 6416 TV Heerlen.

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Autoschadebedrijf Pierre Smits
Wijngaardsweg 54c Heerlen. Tel.
045-214018. BOVAG-lid.

Autop Autoverhuur Sittard B.V.
Verh. van pers.auto's, bestelauto's, bus-
jes, kampeerauto's en autoambulance,
leasing, long-rent en groepsvervoer.
Geerweg 2A Sittard. 046-522424.
Zandstraat 58 Montfort. 04744-2345.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prijzen.
Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269.

BBIS v/h Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt meer dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108,
Heerlen, tel. 045-411930.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstraat 20 Hoensbroek.
045-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Willems Bouwservice Geleen
Alle kl. bouwkundige werkzaamh. In-
braakschade, deuren hangen, metsel-
werk. Haesselderstr. 1. 046-743791.

Zeecontainers
te koop/te huur 3-6-12 mtr. vanaf depot
Bom. Piet Schouten 01720-34031. Na
18.00 uur 045-324091.

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.

G. Heutmekers b.v.
Groothandel in dakbedekkingsmaterialen,
lood en zink. Sluisweg 4 Bom.
Tel. 04498-53100.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen.
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.
drukw. Drukk. Greven b.v. 045-327158.
Vogelzankweg 244 Landgraaf.

Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle faoi-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-Grindelweg 43
(t.o. Groene Ster-terrein)
6414 BC Heerlen. Tel. 045-213105.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, foto-
copie, stickers en kant.boekh. Graverstr.
68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

SPIKAL
Huis-aan-huis verspreiding
Voor reclamedrukwerk en weekbladen.
Fabriekstraat 7 Horst. Tel. 04709-84222.
Fax: 04709-84333.

/ l~f~^ GLAS HERSTELLEN
L-^.- i GRATIS BELLEN

L ki- 06-0226688

Door direkt en persoonlijk contact met
onze meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op feest-
dagen.

R.O. Duinkerken glazenwasserij
en schoonmaakbedr. Vak. onderh. van
gebouwen e.a. schoonmaakwerkzaamh.
Akerstr. N. 136, H'broek. 04450-3104.

Bosman Sittard. 046-515852
Handelsstraat 32, Handelscentrum Ber-
gerweg. Leveringen van zand, grind,
teelaarde, cement, betontegels, sierte-
gels, maaskeien, klinkers, bielzen enz.
Ook op zaterdag geopend.

DAEMEN'S
HOUTWARENFABRIEK

■INGERSBORGERWEB 7
6367 JW ÜBACHSBERG

045-751253

Het zagen van emballage en pallethout.
Fabricage van gereedschapstelen en
houtdraaiwerk. Rooien van bomen.
Goedk. stookhout. Te koop gevraagd
populieren. Fax 045-753754.

M. Ramakers. Tel. 04406-12352
Sanitair, cv., gas, water, ontkalken van
leidingen en geisers.
Koningswinkelstraat 13 Valkenburg.

kellerP
Wuhem- inbouwspparaiuur - MnrtcMtXwltn

Keukenstudio Alwin v. Balkom
Holzstraat 36. 6461 HP Kerkrade.
Tel. 045-461127.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

'O i
'Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrieter-
rein „Kerensheide". 046-331367.
Voor complete install. van keukens -
sanitair - tegels - kastenw.

R en J Keukens 045-242602
Kwaliteitskeukens voor normale prijzen.
Tevens alle inbouwapparatuur. .
Stationsstraat 294 Nuth.

Tomzon Keukens - Sanitair
Ook uw adres voor Svedex kasten.
Holdwarsweg 69 Geleen. 046-742516.
Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889.

Vossen Keukens
Vernieuwen van defecte werkbladen,
spoelunits, alle inbouwapparatuur als
koelkasten, ovens, kookplaten etc. m.
gar. Glaspaleis, Kerkplein en Eikender-
weg 77 Heerlen. 045-717555.

B & M Koeriers-Sneltransport
Nu gebeld wordt direct besteld. Laag in
prijs door geheel Europa.
Tel. + faxnr. 045-464021.

H. Hoeppermans C.V.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

teuéms
onroerend goed

L.W. Lenders Makelaar o.g. Bedrijfsma-
kelaardij, tax. Adres: O.L. Vrouwepl. 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop,
taxaties, bemiddeling bij hypotheken.
Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-452234.

mm*

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68,
045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
046-746480, Anker, Bernina, Husqvar-
na, Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62,
04750-31012.

Catering Service
Restaurateur/traiteur Latten b.v.
Thuis en uit serveren al 25 jaar.
Munstergeleen. 046-515841.

Akoutherm Systeembouw
Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v.
uw kantoor, winkel, instituut of woning.
Systeemplafonds en -wanden, interieur-
afbouw, akoustiek, verlichting, binnen-
en buitenzonwering. Voor inf. Industrie-
str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter-
rein 'De Horsel'. Fax 243983. Showroom
open ma./vrij. 13.00-17.00 uur.

Formido
Het adres voor wand- en plafondsyste-
men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek.
Tel. 045-214507.

„Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en na-
tuurvoeding. Geleenstraat 59 Heerlen.
045-713024.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
onst. uw riool en afvoer met de mo-
dernste app. Tev. dakgootbekl. met on-
derhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-.
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld.
Tel. 045-423848/442129.

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonneschermen.
Vraag vrijbl. prijsopgave. Showroom:
Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel. 045-721658.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw ro E
ken of onderdelen, kunststof schrot b
service of reparaties. Beitel 4, 6466 j*
Kerkrade. 045-413049. Bs
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Math. Linssen. Tel. 045-241587
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v. Ontl s
waterleid., geiser, boiler, gas-W'
install. Erk. schoorsteenveger.

G.V.L. Restauratie. 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk,
gen, chassis, etc. Spec. gevelremiS
renov., kelderafdichting, voegw., vo
wering. 10 jr. schrift, garantie.

'Si
Taxatiekantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa' >e
bemiddeling bij hypotheken. ,'
Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-45223* *

jfc
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Bude Taxi. Tel. 04405-1603. J
Klimmen.
Rolstoel/kleinbus vervoer.

*i
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Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of L^?thermoclear. Hofdwarsweg 7 Gel^
Tel. 046-753865. §
i
vJk
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Moberts Verhuizingen b.v.
Internationaal verhuis- en transp°v
drijf, kantoor- en projektvertiuI*. (
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-722»' ]
i

Venetian felïnfc
Kerkrade 0^

Zonweringskonstrukties, jalouzieën. ,

markiezen en roll. in alu., staal +/
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-45341°

Zonweringsbedrijf Salemink
Voor al uw zonweringsproblemen
wij een oplossing. 045-314132.
Wattstraat. 20 Landgraaf.

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?

1 045-739380 J



Verdachte daags voor rechtszaak weer opgepakt

Geleendenaar nam
terras onder vuur

Officier van justitie eist vier jaar cel
Maastricht - Ais het aan deMaastrichtse officier van justitie
|nr Kolkert ligt, verdwynt Frans
Z. (33) uit Tilburg voor negen

achter slot en grendel. De
jnan, die al een ellenlang straf-blad heeft, stond terecht vooreen gewapende overval op juwe-
lier Martens in Maastricht en eenbankroof in Eindhoven. Kolkert
Roemde Z. 'een zware crimineel',
Schietgraag' en 'hard tot op hetbot.

VALKENBURG - Een tot nog toe on-
bekende man heeft gistermorgen
omstreeks kwart voor elf een overval
gepleegd op een speelautomatenhal
te Valkenburg. Onder bedreiging van
een mes dwong hij de kassière het
aanwezige kasgeld, ongeveer 800
gulden, af te geven. Daarmee maakte
hij zich uit de voeten. De dader is tus-
sen 20 en 25 jaar oud, is ongeveer
1,70 meter lang, heeft middelblond
iets golvend tot over de schouders
hangend haar, een beginnend baard-
jeen snor. Bij de overval droeg hij een
joggingpak en een beige nylon jack.
Hij was niet gemaskerd,

Cassière van gokhal
brutaal overvallen

een wapen. En met de bedoeling
om echt iemand uit te schakelen.

De kogels die hy gebruikt, ma-
ken geen gaatjes maar gaten".

Eeen bloemlezing uit het straf-
blad van Z: een poging tot dood-
slag, verschillende roofoverval-
len en de gijzeling van een poli-
tie-agent. „Deze man moet heel
lang uit de maatschappij worden
weggehaald", vond Kolkert.

agenten maar ternauwernood
voorkomen dat Z. begon te
schieten.

Bij de overval op juwelier Mar-
tens maakte de Tilburger voor
negen ton aan sieraden en horlo-
ges buit. Op zijn vlucht nam hij
een achtervolgende politieauto
onder vuur. „Deze man deinst
nergens voor terug", zei mrKol-
kert. „Als hij in moeilijkheden
komt, trekt hij zonder pardon

Saillant detail is overigens dat Z.
Pas één dag voor de zitting werd
°Pgepakt. Medio november ont-
snapte hij namelyk uit de gevan-
genis in Breda en sindsdien wasMj voortvluchtig. Maar maan-dagmorgen wist de Tilburgse
Politie hem in de boeien te slaan

hij in een taxi wilde stap-pen. Bij .de arrestatie konden de

Z., die de boeien üjdens de
rechtszaak om moest houden,
hoorde de officier van justitie
hoofdschuddend en zuchtend
aan. Hij ontkende beide overval-
len categorisch. Maar alle getui-
genverklaringen spraken tegen
hem. Een door de advocaat van
Z. opgeroepen getuige weigerde
op vrijwel alle vragen antwoord
te geven. De man, een paar we-
ken geleden vrijgesproken op
verdenking Z. geholpen te heb-
ben bij de voorbereiding van de
overval in Maastricht, beriep
zich op het verschoningsrecht.
Dit omdat de officiervan justitie
beroep tegen de vrijspraak heeft
aangetekend. De getuigde vrees-
de dat de antwoorden zijn zaak
in hoger beroep zouden kunnen
schaden. De rechtbank had be-
grip voor het standpunt van de
man.
De rechtbank doet over veertien
dagen uitspraak.

MAASTRICHT/GELEEN - Angelo
C. (23) schoot op een zondagavond
in september 'met een zatte kop'
zijn riotgun leeg op het terras van
café Neerlandia in kermisvierend
Geleen. Vijfkogels vlogen rakelings
over de hoofden van enkele stam-
gasten en boorden zich in de gevel.
Terugketsende hagelkorrels raak-
ten een man en een vrouw in ge-
zicht en bovenarmen. „Een wonder
dat er geen doden zijn gevallen", zei
officier van justitiemr Frenet giste-
ren voor deMaastrichtse rechtbank.
Hij eiste tegen C. vier jaar gevange-
nisstraf wegens poging tot moord.

C. was diekenniszondag uitgebreid
op stap geweest in een aantal cafés
op de Markt in Geleen. Bij Neerlan-
dia had hij voordat hij met zijn riot-
gun op het toneel verscheen al
eerder op de avond paniek gezaaid.
Met een van een vriend geleend pis-
tool schoot hij voor de grap dwars
door een terrastafeltje en knalde
ook nog een windscherm aan digge-
len. Daarna verstopte hij het wapen
in een bloembak en ging doodge-
moedereerd weer op het terras zit-
ten.

LANDGRAAF - De eind november
verleende borgstelling voor de Draf-
en Renbaan Limburg (DRL) kost de
gemeente Landgraaf honderdduizend
gulden gulden. De noodlijdende DRL
heeft de Landgraafse borg moeten
aanspreken om het koersseizoen vol
te kunnen maken. Aanstaande vrijdag
vinden op 'Schaesberg' de laatste
koersen plaats.

Draf- en renbaan
spreekt borg aan

Tegen de anderen aan zijn tafeltje
zei hij dat hij nog wel meé'r durfde.
Zelf had hij een riotgun en daar zou
je de mensen pas echt de schrik
mee op het lijf kunnen jagen. Toen
iemand opmerkte dat hij daar het
lefniet voor had, veerde C. overeind
en zei: „Wacht maar, dan zal ik jullie
eens wat laten zien". Hij rende naar
zijn auto en reed spoorslags naar
zijn opa, waar hij de riotgun in de
kelder had verstopt. Hij laadde het
wapen en raasde weer terug naar
Neerlandia. Daar draaide hij het
portierraampje open, stak de loop
naar buiten, riep 'hé!' en begon met-
een te schieten.
De paniek op het terras was met
geen pen te beschrijven. Klanten
doken gillend weg achter bloem-
bakken en onder tafeltjes. „Ik ben
nog nooit in mijn leven zo bang ge-
weest", zei één van hen later tegen
de politie.

C. bezwoer rechtbankpresident mr
Wortmann gisteren in alle toonaar-
den dat hij nooit de bedoeling had
gehad iemand te raken. „Als ik dat
had gewild, was me dat ook heus
wel gelukt. Maar ik heb bewust
hoog gemikt. Ik wilde me alleen
maar bewijzen, ik voelde me uitge-
daagd".
Officier van justitie dacht daar an-
ders over. Volgens hem had C. wel
degelijk gericht de trekker overge-
haald. Hij schermde met verklarin-
gen van getuigen die de Geleende-
naar, voordat hij in zijn auto stapte
om de riotgun te gaan halen duide-
lijk hadden horen zeggen: „Twee
man dood".
De rechtbank doet uitspraak over
twee weken.

Van onze verslaggever

Voorwaarde: samenwerking HBO-onderwijs Heerlen-Sittard

Nieuwbouw Hogeschool
krijgt steun van Ritzen HEERLEN - De stichting Landelijk

WAO Beraad is van plan een vereni-
ging te worden. Zij roept dan ook alle
WAO'ers en uitkeringsgerechtigden
op om lid te worden. Donderdag 19
december organiseert de stichting
een landelijke manifestatie in Ede. Al-
le uitkeringsgerechtigden worden uit-
genodigd de manifestatie bij de wo-
nen, onder de belofte dat de reiskos-
ten vergoed zullen worden. De stich-
ting voelt zich door de politiek en de
vakbeweging in de steek gelaten.
Het Landelijk WAO Beraad rekent op
een aanmelding van 250.000 te ko-
men in 1992. Aanmelding kan telefo-
nisch geschieden op de nummers
04742-2806 of 043-643737.

Manifestatie van
WAO-Beraad

(ADVERTENTIE)
swisspimg-

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

(ADVERTENTIE)

Van 4 t/m 14 december

Showroommodellen
met extra hoge

korting
Nog voor de kerstdagen

in huis "
Akerstraat Noord 362 - Heerlen Hoensbroek

tel.: 045-229191

Brunssum
verwerpt
bezwaren

welzijnswerk
DEN HAAG/BRUNSSUM - De ge-
meenteraad van Brunssum ver-
werpt de bezwaren van de Stichting
Welzijnswerk Brunssum tegen de in
1989 doorgevoerde bezuinigingen
van A35.000 op het Sociaal Cultureel
Werk. Die bezuinigingen zijn vol-
gens de raad nodig geweest wegens
de door het Rijk opgelegde bezuini-
gingen op het welzijnswerk.

SITTARD - Nederlands-studente M.
Keijers doet zaterdag mee aan de fi-
nale van het Groot Dictee der Neder-
landse Taal. Zij is één van de 13.000
lezers van het landelijke dagblad 'de
Volkskrant' die meedeed aan twee
spellingstoetsen. Ze werd uit de fout-
loze inzendingen gehaald. Keijers
volgt in Sittard de opleiding voor do-
cente Nederlands aan de Katholieke
Leergangen. De eerstejaars studente
deed uit interesse mee, maar ookom-
dat ze zich stoort aan onzorgvuldig
taalgebruik. „Dat zie en hoor je dage-
lijks en overal. In de media en door
mensen op straat," aldus Keijers. Het
nationaal dictee wordt zaterdag aan-
staande door de NOS opgenomen en
zondag 15 december uitgezonden om
20.10 uur op Nederland 3.

Studente bij
dictee-finale

Met 150 km over
provinciale weg
PANNINGEN - Een Duitser die gister-
nacht met een vaart van 150 kilome-
ter per uur een surveillancewagenvan
de Rijkspolitie Helden passeerde op
de Maasbreeseweg in Parmingen,
kon korte tijd later door de politie Ven-
lo worden aangehouden. Op die weg
geldt een limiet van 80 kilometer per
uur. Zijn wagen, een Mercedes, werd
in beslag genomen. Tegen betaling
van 700 gulden kon de man uit Neu-
kirchen zijn auto terugkrijgen. Van
alcoholgebruik was geen sprake.

HAAG/HEERLEN - Mi-
eter Jo Ritzen van Onder-'Js en Wetenschappen is

' jreid de nieuwbouw van de
°geschool Heerlen in Zeswe-
n,'met kracht te ondersteu-

jj11'- Voorwaarde is wel dat er
J^n. Vergaande samenwer-Itng' komt tussen de instellin->eu voor HBO-onderwijs in
Jerlen en Sittard. Dat heeft
' n Woordvoerder van het mi-
sterie van Onderwijs giste-en meegedeeld.

heeft zijn toezegging vorige
j^k gedaan in een gesprek met
Q1eputeerde Staten van Limburg.
H
l bestuur van de Hogeschool wil
t de nieuwbouw alle aangesloten

onderbrengen in éénDouw in Zeswegen. Nu zijn ze
I^S verspreid over twaalf lokaties
Ht er'en- e nieuwbouw kost
Cter nnaar liefst 96 miljoen gul-

j^hogeschool hoopt 20 tot 25 mil-L*1 gulden daarvan binnen te ha-
geu voor verkoop van de huidige
itlQ °Uwen en terreinen. De rest
w et binnenkomen via bijdragen

ITjjv Semeente- en provincie en rijk.
{6h^n had in de meerjarenramin-
jj °ij de begroting 1991 15,5 mil--lie!jie!j Sulden uitgetrokken voor de
'&Ü2 bouw, maar in de begroting

Vvaren deze niet meer opgeno-
h^t olêens W. Schrijer, lid van
&s 9°Hege van bestuur van de Ho-
dat ri

ho°l, betekent dat echter niet
t bijdrage is geschrapt.

i"ei(j Ministerie zal in ieder geval bc-
"k j111061611 zijn ook flink in de bui-
W e tasten voor de overname van
Dn i^de HTS-gebouw door de MTS
'ijlt ' streekschool, die waarschijn-
choaan fuseren tot de Technische

v 0°1 Heerlen. Die overnameVg"l een wezenlijke bouwsteen
t»ou^e financiering van de nieuw-
a»de Van de Hogeschool. Nader
d9t

rzoek heeft echter uitgewezen
het .er.b°uwing en uitbreiding van
v°or h

ldige ëebouw van de MTS
Hetl ue Technische School miljoe-
hu^-^ldens goedkoper is dan ver-
oolt tng naar het HTS-gebouw, dat
"*«t nfri JPend moet worden aange-
*4jj J, "olgens directeur Creusen

verdient de huidige lo-
°^ich'an °*e scno°l °°k in andere

nten de voorkeur.

Verhuizing

" In de donkere dagen
voor kerst gaan we wanho-
pig op zoek naar een beetje
kleur. De melancholie die
ons aan het eind van het
jaar overvalt proberen we
te verstoppen achterfleuri-
ge kerstversieringen. De
middenstand springt daar
handig op in. Kerstman-
nen, -sterren, -engeltjes,
-strikken, -klokjes, -kran-
sen, -kandelaars; al vanaf
begin november zijn ze te
koop in alle maten en kleu-
ren. Meestel efficiënt maar
saai uitgestald voor onze
koopgrage handen. Maar
soms, soms levert het
prachtige plaatjes op. En
maakt de kille commercie
even plaats voor het war-
me kerstgevoel.

Foto: CHRISTAHALBESMA

College Heerlen zwijgt
over 'Geleendaltruc'

Van onze verslaggever

HEERLEN - Burgemeester Piet
van Zeil van Heerlen wil, 'lopende
de onderhandelingen' geen reactie
geven op een vertrouwelijk stuk
over het Geleendal dat gisteren uit-
lekte. De notitie vormt de weergave
van een recent gesprek tussen amb-
tenarenvan de gemeente en van het
ABP. Van Zeil wil niet zeggen hoe
het Heerlense college oordeelt over
de notitie.
Het betreffende stuk heeft betrek-
king op de voorgenomen koop door
Heerlen van 30 hectare grond in het
Geleendal. Een meerderheid van de
gemeenteraad stemde er vorige
week mee in dat de grond van het
ABP gekocht wordt.
In de notitie wordt een voorstel ge-

Daan over hoe te handelen als in het
Geleendal bodemvervuiling wordt
aangetroffen. De vervuiling zou in
geen enkel geval alsreden genoemd
mogen worden voor het afblazen
van de transactie.

Veto
In plaats daarvan zouden Gedepu-
teerde Staten bewogen moeten wor-
den een veto uit te spreken over de
deal. Formeel moet de provincie er-
mee instemmen dat Heerlen 7,5 mil-
joen gulden uitgeeft voor de koop.
Maar ze bekijkt daarbij alleen de fi-
nanciële positie van de gemeente,
hetgeen een woordvoerder van de
provincie gisteren ook benadrukte.
Of Gedeputeerde Staten de transac-
tie daadwerkelijk zullen goedkeu-
ren, kon niet achterhaald worden.

Voor de Raad van State diende gis-
teren de beroepsprocedure die de
stichting daarover heeft aangespan-
nen. Welzijnswerk Brunssum is
naar de Raad van State gestapt uit
protest tegen de bezuinigingen. Bij
de hoorzitting daarover in Den
Haag was Welzijnswerk Brunssum
zelf echter niet aanwezig. „Ze heb-
ben ons laten weten dat ze niet naar
Den Haag zouden komen. De reden
daarvan is echter niet bekend," al-
dus gemeentewoordvoerder Her-
mens. Welzijnswerk Brunssum is
het niet eens met de bezuinigingen
op sociaal cultureel werk omdat
juist die post in het Welzijnsplan
1987-1990 van de gemeente Bruns-
sum prioriteit gekregen had. De
Stichting ontvangt op jaarbasis 1,3
miljoen gulden.

(ADVERTENTIE)

%ANS DOUVEnS
SJ exclusieve zijden bloemen

,9 Bongerd 20, Heerlen

Gemeentewoordvoerder J. Her-
mens heeft dat dinsdag gezegd tij-
dens een hoorzitting van de afde-
ling rechtspraak van de Raad van
State in Den Haag. De gemeente
Brunssum heeft in 1989 A217.000
moeten bezuinigen op het welzijns-
werk. Het sociaal cultureel werk
van de Stichting Welzijnswerk
Brunssum is daar met A35.000 ook
het slachtoffer van geworden.

Militair na dodelijk
schot veroordeeld
ARNHEM - Een 20-jarige dienst-
plichtig militair uit Amsterdam is van-
ochtend door de militaire kamer van
de rechtbank in Arnhem veroordeeld
tot een werkstraf van 200 uur, ter ver-
vanging van 5 maanden cel. Daar-
naast veroordeelde de militaire kamer
hem tot 5 maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf. De militair was dood
door schuld ten laste gelegd. De mili-
taire kamer achtte bewezen dat hij op
8 juni tijdens het wachtlopen op de
vliegbasis De Peel in Venray een
20-jarige soldaat uit Beek en Donk
heeft doodgeschoten. Het schot werd
per ongeluk afgevuurd, nadat de twee
tegen alle instructies in geruime tijd
met hun wapen hadden gespeeld.

ROERMOND - Twee jaar gevange-
nisstraf met aftrek van voorarrest eis-
te offcier van justitie mevrouw Van
Asperen gisteren tegen de 22-jarige
O. K. uit Roermond. De man zou tus-
sen februari '91 en 8 september '91
heroïne verkocht hebben in Roer-
mond. K. zei de verdovende middelen
alleen verstrekt te hebben aan vrien-
den. Hij zou er geen geld aan hebben
verdiend. De rechtbank doet op 24
december uitspraak.

Eis twee jaar
voor dealen

,n zal dan ook minimaal de ex-v6föl osten die gepaard gaan metscW,atsing van de MTS/Streek-°l naar het HTS-gebouw moe-
->,ergoeden om het bestuur van

\, echnische School tot verhui-
fctf naar het Bekkerveld te bewe-er p dit moment geeft het be-
8e i_, n°g de voorkeur aan de huidi-l°«atie.
S'sterninis.terie van Onderwijs kon
Ijjt (j en niet meer mededelen waar-
k a cht e minister toegezegde
°Uw ge steun' voor de nieuw-

%et 7 Vian de Hogeschool nu con-
"UidJ?(bestaan. Eind januari moet

Worden of de door Ritzen
S^6n voorwaarde van vergaande
Neru erking tussen het HBO-
°fdf^IJS ln Heerlen en Sittard kan

h'tatT Y°ldaan. Dan worden dere-
Nf dT bekend van een onderzoek
gke f

, "mogelijkheden van bestuur-
rteeiWSl'? tussen de Hogeschool
k* HpArTe Hogeschool Sittard en
Nfct uln Sittard. De provincie
?*t bL,Chter dat eind januari zelfs!cl>olen u,t tot fusie van alle Hoge-
Fekkp ln,Limb"rg zal vallen. Ge-
!«^Üe il daarover van gouverneurMastenbroek met de ver-r"Jn !.nde instellingen afzonderlijk

ordv Sltlef verl°Pen, zegt een
voerder van deprovincie.

ding van de bestaande twee groeves
van kalksteenwinning ten behoeve
van de maalindustrie met die waar-
den onverenigbaar zijn. Die opvat-
ting werd toen door de Limburgse
bevolking met grote instemming
begroet.

In de nota 'Gegrond Ontgronden'
stellen GS evenwel dat een eventue-
le uitbreiding van de groeve 't
Rooth niet op dusdanig ernstige be-
zwaren stuit dat deze op voorhand
afgewezen zou moeten worden.
Verder staat in deze nota dat de re-
gering zich, indien GS inderdaad
een vergunning zouden verlenen
voor verdere uitbreiding, zich daar
niet tegen zal verzetten. Volgens de
Miliefederatie zorgt deze formule-
ring voor ernstige verwarring.

VALKENBURG - Volgens de Mi-
lieufederatie Limburg is het onbe-
grijpelijk dat GS eerst een overeen-
komst sluiten (de ROM-nota) die
gericht is op het veilig stellen van
de ecologische waarden van het
Mergelland en enkele dagen later
voorstellen om in datzelfde gebied
opnieuw dertig hectare te laten af-
graven. De milieufederatie stelt de
tegenstrijdige handelwijze van het
provinciaal bestuur aan de kaak in
een briefaan van Vaste Kamercom-
missie voor Verkeer en Waterstaat.

Volgens de Milieufederatie is het
nooit de bedoeling geweest van de
toenmalige minister Nelie Smit-
Kroes om nog een dusdanig groot-
schalige uitbreiding van groeve 't
Rooth toe te staan. De federatie

Milieufederatie contra GS inzake 't Rooth

Veiligstellen strookt
niet met afgraven

vindt maximaal acceptabel een be-
scheiden afronding van de bestaan-
de groeve waarbij de weg Gasthuis-
Cadier en Keer niet overschreden
mag worden. Op deze wijze zou het
voortbestaan van het gehucht 't
Rooth gegarandeerd zijn, alsook de
continuiteit van het bedrijf.

In de brief wordt herinnerd aan de
uitspraak van minister Smit-Kroes,
op 19 januari 1989 gedaan, dat het
plateau van Margraten van zulk een
grote, ecologische, landschappelij-
ke en cultuur-historische waarde is
dat kalksteenwinning ten behoeve
van de cementindustrie en uitbrei-
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Kleurig Kerst-stilleven

Negen jaar geëist
tegen overvaller
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Geboren op 10 december 1991

MARC
zoon van:

Jan en Karin Dekker
Op het Veldje 6

6372 RX Landgraaf

Enige en algemene kennisgeving

f
Geheel onverwacht, nog vol plannen voor de toe-
komst, is overleden

Loek Verstraelen
levensgezel van

Clara Gorski
Geboren: Heerlen 25 augustus 1949

Overleden: Heerlen 8 december 1991
Heerlen: Fam. Gorski

Fam. Teheux
Pappersjans 6
0413 CL Heerlen
be plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
Vrijdag 13 december a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen,
Waarna aansluitend de crematie zal volgen in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 9.30 uur.
Loek is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
üur.

f
Intens verdrietig hebben wij afscheid genomen
yan

Louk Verstraelen
Hij werd maar 42 jaar.
«. Amstenrade: Simone en Gregor Verstraelen

"Amstenrade: JoséWaltmans
Heerlen: I. Verstraelen-Koster

f -^Aalst-Waalre: Gerard en Lizette
Verstraelen-Vroomen
Juliette en Theo
Nancy

Mulhouse (Fr.): Ine en Guy
Broussier-Verstraelen
Frédéric, Richard en Jean-Luc

Waalwijk: Monique en San
deKort-Verstraelen
Gosse, Armemijn enLiselotte

Heerlen: Frank en Hilly
Verstraelen-Weijts
Kai en Lars

Heerlen: Peter en Annie
Verstraelen-Goossens
Anique en Jorine

Nuth: Maril Verstraelen
Edmee en Koen

" Heerlen, 8 december 1991
"Achter den Hof94, 6436 EH Amstenrade
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voor-
noemde kerk.

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

Loek Verstraelen
Wij wensen Claartje veel sterkte toe.

Bestuur enLeden van
TennisverenigingRapid

Landgraaf december 1991.

"Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van ons medelid

Loek Verstraelen
Wij wensen zijn wederhelft Clara en alle andere
achtergeblevenen veel sterkte toe.

TennisverenigingTenEsschen
8 december 1991.

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar onringd
door onze liefde ben jemoedig
en dappervan ons heengegaan.

Dankbaar voor alle liefde en blijdschap diehij ons
geschonken delen wij u mede dat heden in

zijn eigen vertrouwde omgeving in de leeftijd van
77 jaarvoorzien van de h. sacramenten is overleden
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, groot- en overgrootvader, broer, schoonbroer,

' oom en neef

Louis Jeurissen
echtgenootvan

MiaKitzen
Graetheide: M. Jeurissen-Kitzen

Stem: Harrie Jeurissen
Margreeth Jeurissen-Janssen

Sittard: Leny Krekels-Jeurissen
Wil Krekels

Sittard: Corry Krekels-Jeurissen
Paul Krekels

Geleen: Cily Cramers-Jeurissen
Hub Cramers

Susteren: Chris Jeurissen
Mariet Jeurissen-Schepers

[ Berg a/d Maas: Truus Salden-Jeurissen
Wil Salden

Graetheide: t Noke Jeurissen
Limbricht: Marij Lebens-Jeurissen»

Nic Lebens
Susteren: Lizet Koene-Jeurissen

TheoKoene
Bom: Jos Jeurissen

en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Jeurissen
Familie Kitzen

! 6121 RP Graetheide, 10 december 1991
i Graetheide 42

J De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
| ferris zal plaatsvinden op zaterdag 14 december omj 10:30 uur in de St.-Martinuskerk te Bom.] Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
| dekerk.
I Vrijdagavond om 18.40 uur wordt de rozenkrans| gebeden en aansluitend de h. mis gelezen in voor-
I noemde kerk.

!* De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen Heirstraat 41 te Elsloo-
SteJin. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

| Mochten wij iemand vergeten zijn dan hopen wij
Jdat deze annonce als kennisgeving wordt be-
I schouwd.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend heeft
nam God heden tot Zich in de leeftijd van 89 jaar
voorzien van de h. sacramenten der stervenden na
een langdurige ziekte onze goede moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, tante en
nicht

Maria Josefa
Kleinjans

weduwe van

Frans Esser
weduwe van

Egidius JozefCransveld
In dankbareherinnering:

Kerkrade: M. Metz-Esser
H. Metz

Kerkrade: J. Esser
Kerkrade: F. Esser

C. Esser-Houben
Simpelveld: H. Göttgens-Esser

K. Göttgens
Kerkrade: P. van Wersch-Esser

L. van Wersch
Kerkrade: T. Esser

en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Kleinjans
Familie Esser
Familie Cransveld

Kerkrade, 10 december 1991
Correspondentie-adres:
Norbertijnenstraat 26, 6369 CM Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op
zaterdag 14 december om 11.00 uur in de kerk van
St. Petrus-Maria ten Hemelopneming te Chèvre-
mont-Kerkrade waarna begrafenis op de algemene
begraafplaats Schifferheide te Kerkrade.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal in de dagkapel van
voornoemde kerk mede ter intentie van de overle-
dene een h. mis worden opgedragen.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium van de Lückerheidekliniek te Kerkrade.
Bezoekuur van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

l "

Sterven doe je niet ineens
maar afen toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls ontgaan
jezegt ik ben wat moe
maar op een keer dan
ben jeaan je laatste beetje toe.

Toch nog onverwacht is voorzien van de h. sacra-
menten der zieken in de leeftijd van 62 jaarvan ons
heengegaanmijn lieve man, onze pap en opa

Nikla Hellenbrand
echtgenootvan

Tilla Ehlen
Sittard: Mw. Hellenbrand-Ehlen

Nieuwstadt: Truus en Guus
Oberndorff-Hellenbrand
Danny, Eveline

Sittard: Miep en Peter
Leise-Hellenbrand
Patrick

Sittard: Jan Hellenbrand
Neerbeek: Bep en Math

Greven-Hellenbrand
Ronnie, Nicole

Spaubeek: Lies en Ruud
Lenssen-Hel lenbrand

Munstergeleen: Ellie en Jo
Rouschop-Hellenbrand
Erik, llona

Nieuwstadt: Annemie en Rien
Smits-Hellenbrand
Michael, Rachelle

Sittard: Huub Hellenbranden
GiovannaDessi

6137 BM Sittard, 10 december 1991
Broeksittarderweg 184
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden zater-
dag 14 december a.s. om 10.30 uur in de O.L.
Vrouw Geboortekerk te Broeksittard gevolgd door
de begrafenis aldaar.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard waar gelegen-
heid is tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot
18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

I t
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
jezegt, ik ben wat moe
maar op 'n keer dan...
ben jeaan je laatste beetje toe.

Na een leven getekend door liefde eenvoud en
hulpvaardigheid is na een moedig gedragen lijden
van ons heengegaanmijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

(Els) Lely Espéranca
Zitter

echtgenote van

Pieter Bakker
in de leeftijd van 68 jaarvoorzien van het h. oliesel.

In dankbare herinning:
Brunssum: Piet Bakker
Brunssum: Nol en Tiny

Maurice, Mandy en Maikel
Brunssum: Roy en Monique

Dionne
Schinveld: Astrid en Mare

9 december 1991
Corr.-adres: Peerdendries 23, 6442 AS Brunssum
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 13 december a.s. om 11.00 uur in deSt. Jo-
zefkerk gelegen aan deSt. Gregoriuslaan te Bruns-
sum waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats te Brunssum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk alwaar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
Donderdagavond om 19.00 uur zal een avondwake
worden gehouden in de dagkapel van voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Afscheid ne-
men dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid en behulpzaam-
heid is na een moedig gedragen ziekte omringd door ons allen veel te
vroeg van ons heengegaan voorzien van de h. sacramenten mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

charljes cimmermans
weduwnaar van

lies bootsma
echtgenootvan

annie assink
in de leeftijd van 57 jaar.

Maastricht: annie cimmermans-assink
maastricht: rené en lilian cimmermans-nou wens

sven
maastricht: michel cimmermans

susteren: leo enedith hamers-smeets
christian, stefan

veldhoven: gerten anke hamers-de groot
dennis

susteren: erik hamers

6214 tw maastricht, 9 december 1991
fatimaplein 78
de plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op zaterdag 14 december
om 12.00 uur in de parochiekerk van de vier evangelisten te malberg-
maastricht gevolgd door de crematieplechtigheidom 13.30 uur in het cre-
matorium heerlen imstenraderweg 10.
avondwake vrijdag 13 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Charles is opgebaard in het uitvaartcentrum van dela symphoniesingel
40 maastricht. bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

na een moedig gedragen ziekte moeten wij helaas voorgoed afscheid ne-
men van onze zeer gewaardeerde begeleider en repetitor

charles cimmermans
wij wensen de gezinsleden van harte sterkte toe.

dirigent, bestuur en leden
van het plem-koor

Verdrietig maar vol dankbare herinneringen geven wij u
kennis van het plotseling overlijden van onze vader,

" schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Gert Maassen
drager van deGouwe Narrekap

echtgenootvan wijlen

Mia Lemmens
Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar.

Beek: Marjanen Wim Hanssen-Maassen
Larts, Jesper

Geulle: Paul en Lyda Maassen-Oligaarts
Sabine, Stefan

Beek: Rob en Marlies Maassen-Gulikers
Remco, Desirée

Geleen: Karin en Jos Jansen-Maassen
Esther, Guido, Eva

Geleen: Michel Maassen
Nijmegen: Yvonne Maassen

Familie Maassen
Familie Lemmens

Beek, 9 december 1991
Maastrichterlaan 88
Corr.-adres: v. Sonsbeecklaan 4, 6191 JM Beek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 14 december om
11.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille te
Beek waarna de crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men Prins Mauritslaan 5 te Beek.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan hopen wij dat deze annonce
als kennisgeving wordt beschouwd. "

DANKBETUIGING ;
Daar het ons onmogelijk is eenieder E
persoonlijk te bedanken voor de vele ü<
blijken van medeleven die wij van u *
mochten ontvangen na het overlijden en e
tijdens de begrafenis van onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

in

Anna Maria \
er

Gelissen-Sieben \
re

willen wij langs deze weg onze oprechte
dank uitspreken. o,

U was voor ons een grote steun en gaf ons *
het gevoel dat zij door velen geliefd en aj

gerespecteerd werd. «,

Kinderen Gelissen j

Eygelshoven, december 1991 i
De zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 15 december a.s. om 11.30 uur
in de parochiekerk van Past. v. Ars te
Eygelshoven-Hopel. —i

t
Als leven lijden wordt
komt de dood als een verlossing. t

In dankbare herinneringaan wat zij voor ons en velen betekende hebben 1
wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, J
zuster, schoonzuster, tante en nicht t,

Agnes Henseier
weduwe van

Guus Ritzen ]
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaarvoorzien van het h. sacrament der I
zieken na een liefdevolle verzorging in de Verpleegkliniek te Heerlen.

Budel: Guus Ritzen
Tiny Ritzen-van Seggelen
Nicoleen Chantal

Heerlen: Ruud Ritzen
Maria Ritzen-Compen
Roy en Hans

Eygelshoven: Marcel Ritzen
MaritaRitzen-Vienerius

« Wijlre: Yvonne Quadackers-Ritzen
Walter Quadackers
Ronald, Guido en Peter

Kerkrade: Astrid Dirkx-Ritzen
Wiel Dirkx
Familie Henseier
FamilieRitzen

Heerlen, 9 december 1991
Corr.-adres: Sinaïstraat 7, 6418 GA Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op vrijdag 13 december
a.s. om 11.00 uur in de dekenalekerk van St. Pancratius te Heerlen-Cen-
trum waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf-
plaats aan de Akerstraat te Heerlen ingang Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren-
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene donderdag 12 de-
cember om 18.30 uur in voornoemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra Spoorsingel 4 te Heerlen dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen gelieven deze an-
nonce als zodanig te willen beschouwen.

Vervolg familieberichten
zie pagina 20

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een moedigen waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

Mia
van Krevel-Verstegen

weduwevan

Frans van Krevel
op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Nuth, 6 december 1991
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Naanhofsweg 101, 6361 DP Nuth
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft
de uitvaartdienst en begrafenis in besloten kring
plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, in de leeftijd van 53
jaar, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoondochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Margot Franken
echtgenotevan

JosefSchneider
In dankbare herinnering:

Keulen: Josef Schneider
Michael, Sabine, Mark
FamilieFranken
Familie Schneider

Keulen, 9 december 1991
Corr.adres: Familie Franken, St. Nicolaasstraat 34,
6369 XN Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 13 december a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Remigius te Simpelveld, ge-
volgd door de begrafenis op het kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is ef geen condole-
ren.
Donderdag a.s. om 19.00 uur zal er mede ter inten-
tie voor de overledene een h. mis worden opgedra-
gen in voornoemde parochiekerk.

r~ *Met grote droefheid doch ookmet grote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer hem als vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef te hebben gehad
geven wij u kennis dat heden geheel onverwacht
voorzien van de h.h. sacramenten van ons is heen-
gegaan

Piet Bercx
weduwnaarvan

Gertie Wipperfürth
op de leeftijd van 61 jaar.

In dankbare herinnering:
Aken: Frans-Hubert en Maria-Therese

Bercx- Vangangelt
Simone
Familie Bercx

Heerlen, 9 december 1991
Corr.-adres: Vrijheerenberg 23, 6414EC Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 13 december om 14.00 uur in de St.-Paulus-
kerk te Heerlen-Noord gevolgd door de crematie te
Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van
De Universele Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur. Woensdag alleen van
19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Voorgoed afscheidnemen van mijn lieve
man, mijn vader, mijn schoonvader, onze
zoon, broer, zwager en neef

Heinz van Wezel
doet pijn, samen afscheidnemen geeft steun
om het te dragen.
De volle kerk, uw troostende woorden, zowel
mondeling als schriftelijk, de h. missen en de
bloemen hebben hiertoe bijgedragen. Wij
zeggen daarom iedereen langs deze weg: har-
telijk bedankt!

Dini Timmers-van Wezel
Chris van Wezel en
Carina van Wezel-Charlier

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 14 december a.s. om 19.00 uur in de
kerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd
te Molenberg-Heerlen.

-^H,
Neem, Heer, mijn beide handen

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijd^ Jhaar leven heeft gegeven hebben wij afscheid e *3
nomen van onze zuster, schoonzuster en tante ;ï

Jeannette Gijsberta l
van Herpen l

In de leeftijd van 79 jaar.
Hoensbroek: J.C. van Herpen
Hoensbroek: G.L. van Herpen
Hoensbroek: B. van Herpen-van deKaa
Hoensbroek: M.J. van Herpen-Schoonwate'
Hoensbroek: F.M. Hoefman-van Herpen

6431 EZ Hoensbroek, 10 december 1991
Hommerterweg 232
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks V
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het »
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. ,?(
De gebedsdienst en de crematieplechtigheid zU j„r
worden gehouden in het crematorium aan de *j
stenraderweg te Heerlen op zaterdag 14 decerf11^
om 11.30 uur. A
Samenkomst in het crematorium waar gelegen»1

is uw naam in het condoléanceregister te schrijd

Al
Verdrietig maar vooral dankbaar voor het jgjT
moois dat zij in ons leven bracht geven wij u..p^
nis dat heden van ons is heengegaan onze {,
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoe°zus, schoonzus, tante en nicht

Gertrudis
Vranken-Ermans

weduwevan

Gerardus Petrus Vranke^
Zij overleed voorzien van het h. oliesel in de
tijd van 81 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Ermans
Familie Vranken

Heerlen, 10 december 1991
Bruinkoolweg 21
Corr.-adres: Eksterstraat 16, 6414 VH Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden $ \
den op vrijdag 13 december om 11.30 uur
parochiekerk H. Gerardus Majella te Heerlen-^ gf
senberg waarna de begrafenis zal plaatsvinde $
de algemene begraafplaats aan de Kampstra
Heerlerheide. n tr
Voor vervoer per bus naar de begraafplaats e
rug is gezorgd. . to'
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid
schriftelijk condoleren. ,^[
De dierbare overledene zal bijzonder her°jOd
worden in de avondmis van donderdag om
uur in eerdergenoemde kerk. .^jfi
De overledene is opgebaard in het uitvaarteen
Dela in Heerlen Grasbroekerweg 20. Gelegen.^
tot rouwbezoek heden woensdag en dond
van 18.00 tot 19.00 uur. -U
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennis© p.
te zenden deze annonce als zodanig beschoü
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EN HAAG - De strenge nachtvluchtnormering en de gerin-
* baancapaciteit op Maastricht Airport hebben reeds 1250
"eidsplaatsen op en rond de luchthaven gekost. Het is ech-
' mogelijk de huidige werkgelegenheid (1300 banen) de

20 jaar te laten verviervoudigen tot 5.350 arbeids-
fasen door de luchthaven aantrekkelijk te maken voor gro-
eXpress-vervoerders.

jj »s de strekking van een rapport
(,„, de belangenvereniging van
je ATAN en

Nederland Distribu-Je aftd hebben laten opstellen door
l- leerstoel Luchtvaarteconomie

de Universiteit van Amsterdam.

Dood

Bonden mengen zich in
Limburgs PNL-protest

Van onze verslaggever

SITTARD - De werknemers die
mogelijk getroffen worden door het
dreigende schrappen van de PNL-
gelden, moeten hun stem laten ho-
ren op de de manifestatie 'Hou
Limburg bovengronds' in Den
Haag. Dat vindt de ambtenaren-
bond Abva/Kabo. Met de manifesta-
tie willen de provincie, de Limburg-
se gemeentenen organisaties op het
terrein van welzijn, cultuur en sport
de dreigende bezuinigingen afwen-
den.

„De actie zelf is uitstekend", vindt
Abva/Kabo-regiobestuurder José
Meijer. „Maar de bezuinigingen op
het welzijnswerk brengen niet al-
leen zes- tot achthonderd banen in
gevaar, alles wat met veel moeite is
opgebouwd, wordt dan in één klap
afgebroken."

Daarbij richt het Limburgse protest
zich niet alleen op de bedreigde

PNL-subsidies. Meijer: „Ook door
het terughalen van eerder gedecen-;.
traliseerd rijksdiensten, van de AID
en het ABP, gaan arbeidsplaatsen;'
verloren.

Matig
Gezien de zeer matige opkomst op>
een gisteren in Sittard belegd actie-i
beraad, lyken veel Abva/Kabo-;
leden daar nog niet van doordron-
gen. Meijer bestrijdt dat: „De wel-'
zynssector heeft de afgelopen jaren-
klap op klap gekregen. Veel men-
sen denken dat protesteren in Derr
Haag toch niets uithaalt."
Wiel Friedrichs, voorzitter van deJ
FNV-Limburg, schiet haar te hulp.

„In Maastricht hebben zich nu al
250 mensen aangemeld om maan-
dag mee te gaan naar Den Haag. Zij',
hebben wellicht het idee dat de ac-
tie wel loopt en zyn daarom nu niet
komen opdagen. Maar maandag
staan ze er wel."

b^stricht Airport sterft een lang-
®e idood s^s ëevolg van de stren-
ÈU ?eluidsnorm voor nachtvluchten
|^°et ontbreken van de Oost-west-n> stelde ATAN-voorzitter Th.
Dj ls gisteren. Komt die baan er
irert Snel. dan is bijvoorbeeld hetarek van Emery 'onvermijdelijk.

j^stricht Airport is volgens Aris
jg elige luchthaven in Europa die
*io ftrenSe Griefahn-geluidsnorm
tj; e' naleven. Andere luchthavens
**n ï"66* soePeler m net toelaten

lawaaierige vliegtuigen. Daar
[g Maastricht dus niet tegenop
*innUrreren' zeker niet nu de lan-i Ssgelden in Beek 30 procent
Mt moeten worden om de isola-
Mejt°s^en te kunnen betalen. Aris10 ' daarom voor het invoeren van
'<>or n in EG-verDand, die dus

alle Europese luchthavenseten gelden.

W raPport werd gisteren aangeho-
ld aan de Tweede-Kamercommis-voor Verkeer en Waterstaat en
ja^ de waarnemend gouverneur

drs. J. Pleumeekers.

Concurrent
k

s Aris kenmerkte het over-V'Sbeleid zich tot voor kort door

'besluiteloosheid' en door 'de mis-
vatting dat de luchthaven in Beek
een mogelijke concurrent is van
Schiphol. In werkelijkheid, aldus
Aris, is Beek in principe geschikt
als een aanvullende luchthaven, die
een deel van het teveel aan werk
van Schiphol kan overnemen, net
zoals grote buitenlandse luchtha-
vens ook hun satellieten hebben.
Zo is Beek volgens het rapport in
principe geschikt voor grote ex-
presvervoerders die op het ogenblik
zoeken naar een Europese luchtha-
ven als belangrijkste overslagplaats.
Het is voor die vervoerders niet zo-
zeer belangrijk om op een grote
luchthaven als Schiphol te zitten
waar veel goederenstromen elkaar
kruisen, maar om in hun eigen net-
werk een geografisch zo gunstig
mogehjke plaats te kiezen. Maas-
tricht Airport zou zon 'spin in het
web' kunnen zijn, maar vanwege de
beperkingen die er gelden is de ex-
pressvervoerder Pandalink al snel
van Beek naar Zaventem (Brussel)
verhuisd terwijl Elan en XP zijn uit-
geweken naar de naburige luchtha-
ven van Keulen. Emery Worldwide
zit als enige nog steeds op de lucht-
haven van Maastricht. De vijf groot-
ste internationale expresvervoer-
ders besloten in oktober om 'Beek'
van hun lijstje te schrappen.

De Limburgse luchthaven biedt
ook goede mogelykheden vooi
luchtvrachtcharters, meldt het rap-
port. Wereldwijd is dat een snel
groeiende markt. Maar Maastricht
Airport maakt alleen kans als de
problemen met de nachtvluchten
en de nieuwe landingsbaan zijn op
gelost.

AMF verhoogt
pensioenen
mijnwerkers

" Twee jonge dassen voor hun burcht Foto: jeroen kuit

Verkeer eist hoge tol
onder Limburgse dassen

HEERLEN - De pensioenen van
oud-mijnwerkers en hun weduwen
worden volgend jaar met 7,5 pro-
cent verhoogd. Dat heeft het be-
stuur van het Algemeen Mynwer-
kersfonds in Heerlen besloten. Het
is een in vergelijking met de laatste
jarenvry forse verhoging die vooral
wordt betaald uit de beleggingswin-
sten. Met de maatregel is in 1992
een bedrag van 160 müjoen gulden
gemoeid.

De pensioenverbetering bestaat
voor de helft uit een verhoging van
het AMF-pensioen zelf per 1 januari
1992. Daarnaast wordt de toeslag

ROERMOND/HEERLEN - Het
aantal verkeersslachtoffers on-
der dassen bereikte vorig jaar
een recordhoogte: 229 kadavers
werden er geregistreerd door de
stichting Das en Boom. Bijna de
helft daarvan (102) viel in Lim-
burg en daarvan weer 78 in Zuid-
Limburg.

Das en Boom onderzoekt mo-
menteel of het zin heeft het vol-
gend jaar onder de autoweg ter
hoogte van Ten Esschen en Ter-
worm dassentunnels aan te leg-
gen. De totale kosten bedragen
naar schatting tussen de twee-
tot driehonderdduizendgulden.

Opmerkelijk is overigens dat on-
danks de ware slachting die het

per gewerkt dienstjaar verhoogd.
Voor 'ondergronders' gaat het op;
jaarbasis om een extraatje van 8,4(i
gulden per gewerkt dienstjaa^
(wordt in totaal 58,10 gulden), voor
'bovengronders' 7,35 gulden (wordt
50,85 gulden).

Verder worden ook de toeslagen op
de dienstjarenrente en brjbetahn»
gen op lager loon door verplaatsing
naar minder betaald werk binnen
de mijnen, in positieve zin aange-
past.
Ongeveer 34.000 gepensioneerden;
merken de pensioenmaatregel ai
volgende maand in hun porternon-T.
nee. Maar ook de pensioenaanspra-
ken van circa 40.000 oud-leden van
hun AMF die na de sluiting van de_
mynen elders zijn gaan werken^worden met hetzelfde percentage,*
bijgesteld.
De jaarlijkse verhoging van de pen-
sioenenis vooral afhankelijk van de

'geboekte beleggingswinsten, meldt;
een woordvoerster van het AMF.

Scholiere (15) vermist

Door het beschermen van das-
senburchten, de aanleg van tun-
nels in combinatie met rasters en
verbetering van hun biotoop
gaat het met de das iets beter.

„We hebben directe aanvallenop
de leefomgeving van het dier,
zoals de aanleg van wegen of
ontgrondingen, in veel gevallen
kunnen verzachten door middel
van juridische procedures en be-
schermende maatregelen. Maar
ergens houdt het op. Jekunt niet
heel Nederland met tunnels en
rasters volzetten. Zeker niet als
het autoverkeer zo explosief
blijft groeien als nu het geval is.
Dat is dweilen met de kraan
open", aldus Dirkmaat.

verkeer onder deze marterach-
tige aanricht, de totale populatie
in ons land de afgelopen tien jaar
is gestegen van 1200 naar 1500
exemplaren. Daarvan leeft naar
schatting eenderde in onze pro-
vincie.

Jaap Dirkmaat van de stichting
Das en Boom waarschuwt on-
danks de groei voor al teveel
optimisme. „Het werkelijke aan-
tal verkeersslachtoffers ligt ze-
ker honderd stuks hoger omdat
veel dode dieren niet by ons
worden aangemeld. Als die ten-
dens van steeds meer verkeers-
slachtoffers zich voortzet zal de
voorzichtige groei van de das-
senstand spoedig weer teniet
zijn gedaan."

KERKRADE - De
15-jarige Lilach Shor
uit Kerkrade wordt
sinds maandagmorgen
9 december vermist. Ze
verliet om 8.20 uur haar
ouderlyke woning om
naar school te lopen.
Sinds haar vertrek van
huis is er niets meer
van Lilach vernomen.
Haar school, de Scho-
lengemeenschap Sanc-
ta Maria aan de Elbere-
veldstraat, ligt op
ongeveer vyf minuten
loopafstand van haar
huis.

Lilach is ongeveer 1.60
meter groot en heeft
een normaal postuur.
Ze heeft donkerbruin,
lang krullend haar enJ
bruine ogen. Ze is ge-
kleed in een blauwe
jeansbroek, een paarse
trui, lage bruine schoe-
nen met een bontrandje
en een groen/paars win-
terjack met het op-
schrift 'Bad Boys. Wie
haar na maandagoch-
tend nog heeft gezien,
wordt verzocht contact
op te nemen met de po-
litie in Kerkrade;
5467654.

Relay-centrum wellicht
naar Zuid-Limburg

" Lilach Shor

HEERLEN - De Stuurgroep van
het Europese Stimuleringsprogram-
ma Zuid-Limburg heeft een subsi-
die van 113.000 gulden beschikbaar
gesteld om een onderzoek te laten
verrichten naar dehaalbaarheid van
de komst van een zogenaamd relay-
centrum in Zuid-Limburg.

Het geplande Relay Centre is een
centrum dat zich richt op het verza-
melen, verspreiden en bevorderen
van de toepassing van research-
resultaten, in dit geval binnen de
Euregio Maas-Rijn. Het centrum
moet een makelaarsfunctie gaan
vervullen door vraag en aanbod op

het vlak van technologische kennis
bij elkaar te brengen.
Het is de bedoeling dat verschillen-
de partijen deel gaan nemen aan het
project. Gedacht wordt onder ande-
re aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg, de Kamers van Koophandel
in de Euregio en diverse onderne-
mers. Een aantal instituten dat be-
schikt over specifieke kennis heeft
inmiddels toegezegd.

Participanten worden in de toe-
komst aangesloten op een databank
waarin alle research- en develop-
mentresultaten zijn opgeslagen en

kunnen zodoende beschikken over
een breed scala aan specifieke ken-
nis.

Het plan is een initiatiefvan de pro-
vincie en het bedrijfsleven. Het
onderzoek naar de haalbaarheid
van het plan, wordt uitgevoerd door
een extern bureau. Welk bureau het
onderzoek gaat verrichten, is op dit
moment nog niet bekend. Behalve
de genoemde subsidie van 113.000
gulden, loopt bij de provincie nog
een aanvraag voor subsidie van
50.000 gulden en heeft het Streekge-
west Oostelijk Zuid-Limburg (OZL)
nog eens een bedrag van 113.000
gulden beschikbaar gesteld.

In juli 1992 moet het definitieve
voorstel worden ingediend bij het
Europees Parlement dat eind '92
een besluit neemt. In december '92
kan dan worden gestart met de sa-
menwerkingsconstructie.
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Van onze Haagse redacteur

Illusie
Meeuwenpoep

beschadigt
Volvo's Bom
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mk i lËfc WêêB L^^^K^^^iÉ^i^^KBB . ■■i-ii JB^Btf^WHWMWB Hm^mu^mnb^»*» HU * *een doorlopend krediet
van de gkb

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

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

Bij een bedrag van 25.000-
-bedraagt de M.U.HbtfiJü.llJAllfcMJ
momenteel iEwaü
Bij bedragen boven 25.000- !ElC«a

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

U kunt ook even bellen voor nadere
informatie.

QjK GOED VOOR UW LENING
\^rj Gemeentelijke Kredietbank

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

\ tel. 045-715211

EN HAAG - Een Kamermeerder-
='a steunt de verdere afgraving
■A «et Plateau van Margraten metsrug hectare voor de winning van

'ergel (kalksteen). Na het CDA liet«teren ook de WD weten goed te«uien leven met de plannen daar-y van Gedeputeerde Staten van«nburg. De PvdA-fractie in de
7*ede Kamer en ook Groen Links

dertig hectare veel te veel.'J zullen minister Hanja Mah-Weg-
"J van Verkeer en Waterstaat mor-
r 1°ij de behandeling van de nota*grond Ontgronden vragen het">vinciebestuur 'tot inkeer' tefengen.

*PvdA zal daarvoor echter onvol-
f^nde steun krijgen vanuit de
jj^er. WD-woordvoerder Piet

noemt de plannen van GS
gelijk evenwichtig'; de belangen8,1 milieu en werkgelegenheid zou-

den goed zrjn afgewogen.
Volgens de PvdA strookt een verde-
re afgraving met dertig hectare niet
met de passage in de nota Gegrond
Ontgronden dat een 'beperkte' uit-
breiding van de mergelwinning is
toegestaan op het Plateau van Mar-
graten. Natuur en landschap komen
door zon afgraving in de knel, oor-
deelt de PvdA. Ook het gehucht 't
Rooth is gedoemd te verdwijnen.
Het bestuur van de Partij Nieuw
Limburg staat om die reden ook
zeer sceptisch tegenover de verdere
afgraving. Provinciale Staten moe-

ten nog met het voornemen tot ver-
gunningverlening aan Ankersmit
instemmen.
Vandaag komen verder vertegen-
woordigers van de Milieufederatie
Limburg, de gemeente Margraten
en het Landbouwschap bijeen om
een strategie tegen de voorgenomen
mergelwinningsplannen te bepalen.

Grind
PvdA en CDA zullen morgen bij de
behandeling van Gegrond Ontgron-
den in de Tweede Kamer instem-

men met de beperking van de toe-
komstige grindwinning in Limburg
tot maximaal 35 miljoen ton. De
provincie en het rijk hebben hier-
over een overeenkomst gesloten.

CDA-woordvoerder Léon Frissen
heeft echter zware twijfels over de
manier waarop het provinciebe-
stuur dat grind wil laten winnen.
Dat zou moeten gebeuren via 'on-
diepewinning' in het gebied van de
Grensmaas, dat naderhand tot een
groot natuurgebied moet worden
heringericht.

Volgens Frissen is dat plan, uit de
koker van oud-gedeputeerde Henk
Riem (PvdA), onbetaalbaar. „Als je
leuke dingen wilt doen in het Maas-
dal, moet je er ook een prijskaartje
aan hangen." Het Limburgse Ka-
merlid wijst erop dat de grindboe-
ren hebben verklaard dat de voor-
gestelde ondiepe grindwinning niet
rendabel is.

Zware twijfels CDA over natuurplan Maas

Kamermeerderheid
achter mergelplan

. _ de strenge nachtvluchtnor-
men hebben Maastricht Airport in grote problemen gedompeld.
Tot nu toe zijn door het vertrek van XP, Elan en Pandalink op en
rond het vliegveld al 1250arbeidsplaatsen verloren gegaan of niet
gerealiseerd. De verliezen van de luchthaven dreigen ondertussen
op te lopen, personeelsleden worden ontslagen. En door de stren-
ge resticties mist de (overigens gunstig gelegen) luchthaven iedere
kans op de reddende vestiging van een mondiale expresvervoer-
der. Sterker nog, de kans is reëel dat het enige overgebleven ex-
presbedrijf, Emery, ook voor een andere luchthaven kiest. Recent
besloot luchtvrachtmakelaar ACI om dezelfde redenen de opera-
ties te verschuiven naar Duitsland en België. Want de concurreren-
de luchthavens in Keulen en Brussel konden de afgelopen jaren
gestaag uitbreiden.

Maastricht is nu zelfs te klein voor intercontinentale vluchten. De
huidige Noord-zuidbaan is te kort om vol met lading en brandstof
op te trekken voor een non-stopvlucht naar de VS. De zware toe-
stellen van Emery moeten daarom steeds een dure tussenlanding
maken om bij te tanken.
De ultieme nekslag lijkt de strenge Griefahnnorm de luchthaven te
bezorgen. De kosten van woningisolatie die het gevolg zijn van die
norm zal Maastricht Airport moeten doorberekenen in de landings-
gelden. Het gaat om een verhoging van 30 procent. Daarmee
prijst de luchthaven zichzelf definitief uit de markt.

Enige overlevingskans lijkt inderdaad de combinatie van een
Oost-westbaan met tegelijkertijd de Europese gelijkschakeling van
nachtvluchtnormen. Het is na alle, jarenlange, schermutselingen
echter overduidelijk dat het een illusie is te denken dat de luchtha-
ven de strijd op beide fronten wint. Maastricht Airport voert een,reeds verloren strijd. P.B.

Het rapport over de econo-
mische betekenisvan Maas-
tricht Airport mag dan
bedoeld zijn om Den Haag
tot snelheid en soepelheid
aan te zetten, de sombere
situatie die in het geschrift
wordt geschetst, liegt er niet
om. De trage besluitvorming
over de Oost-westbaan en

BORN - Volvo Car in Bom
heeft enorm veel last van hon-
derden meeuwen en kraaien. De
uitwerpselen van de dieren ko-
men terecht op de gloednieuwe
auto's die op het afleverterrein
staan.
Het verwijderen van de vogel-
poep levert een aantal perso-
neelsleden veel werk op. Dat is
volgens de Volvo-personeels-
krant Radar het enige positieve
aan de vogelplaag.
De zuren in de uitwerpselen van
de vogels kunnen inwerken op
de autolak en mogelijk beschadi-
gingen veroorzaken.
Volvo heeft een deskundige van
vliegbasis De Peel ingeschakeld,
die de vogels op de militaire
luchthaven al jarenlang met suc-
ces de stuipen op het lijf jaagt.
Eerst lokt hh' ze boven het ter-
rein met harde vogelgeluiden uit
twee enorme speakers. Als de
meeuwen en kraaien dan ver-
schijnen, schiet hij met een sig-
naalpistool een knallend vuur-
werk de lucht in. Pas na enkele
pogingen vliegen de vogels weg.
Een methode die dagelijks her-
haald moet worden, want
meeuwen zijn erg vergeetachtig
en komen snel weer op de ver-
trouwde plaats terug.
Het Volvo-terrein heeft hun
voorkeur, omdat ze zich op open
plekken veilig voelen. Ze zien
mogelijke vijanden dan van gro-
te afstand aankomen.

'Beek mist vierduizend
banen door restricties'

Belangenclub ATAN waarschuwt voor ondergang luchthaven:

Limburgs dagblad Limburg



Dankbetuiging
t

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
man en onze zorgzame vader

Theo Montie
danken wij u van harte.

Mevrouw J.Montie-Huber
en kinderen

Hoensbroek, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 14 december a.s. om 19.00 uur in de St.
Vincentius a Paulokerk te Rumpen-Brunssum.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen tijdens haar ziekte, bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Chris Herber-Houtermans
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Louis Herber
Kinderen en kleinkind

Schinveld, december 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 14december a.s. om 19.00 uur in de St. Eligius-
kerk te Schinveld.

Vandaag een jaar geleden,
overleed te Maastricht

Christina Gotwalt
Wij missen haar.
Spaubeek, 11 december 1991

Virginia en Henry
Annie, kinderen en kleinkinderen
Familie Gotwalt

I PANHEEL B.V.
St. Antoniusstraat 10, 6097 ND Panheel

04747 - 3333

Panheel B.V. te Panheel maakt bekend dat op
donderdag 12 december 1991, in verband met de
passage van een baggermolen, de weg tussen
Wessem en Pol van 09.00 uur tot 10.00 uur, of
zoveel korter of langer als nodig, voor alle ver-
keer gestremd zal zijn.

Panheel B.V.
Ing. J.L.M. Grootjans
Adjunct-directeur

Miele maakt de mooiste
en de beste keukens

Daarvan overtuigen wij u graag. Miele maakt erg mooie en
zeer goede keukens. Met de perfektie en duurzaamheid die u van Miele mag
verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in elk van de tientallen
Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende designs, in de
doordachte details en in de fantastische afwerking.

Naar onze mening maakt Miele de mooiste en de beste keukens.
Het zal ons niet moeilijk vallen ook u daarvan te overtuigen. Want met Miele
kunnen we van uw keuken een eenheid maken, passend bij uw smaak,
voorkeur en stijl. Daarin zullen we u graag vrijblijvend adviseren en uw keuken
samen met u, stap voor stap laten 'ontstaan. Tot in de details.

Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht,
vakkundig opgesteld totaalkoncept. P^P^H H
Ook daarom onze voorkeur voor Miele. II . j V ■ V ■
En waarschijnlijk, binnenkort, ook voor u. LhbhIPHÉmiMVVÉm4
Na 'n vrijblijvend informatiebezoek. KjjßtjfctjHijl^MM^^

Miele-Keuken-Centrum "Heerlen". Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Beersdalweg 958, tel. 045-729098. Stationsstraat 58, tel. 043-252578.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met dank dat haar nog verder lijden bespaard is
gebleven maar toch te vroeg en nog onverwacht
geven wij met grote droefheid kennis van het vre-
dige heengaan van onze moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoederen schoonzus

Friederike Zupancic
weduwevan

Laurens Vis
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Oberentfelden: Piet en MarjanVis-Roukens

Peterli,René en Benny
Venray: Hub en Hanna Cobben-Vis

Karin en Noëlle
Merkelbeek: Franz en Hanny Vis-Senden

Franz enMare
Piershil: Wiel en FriedaLeistra-Vis

Patricia enRobby
Valkenswaard: Hans en Fieny Mens-Vis

Arjan en Miranda
Brunssum: Wiel enRia Kisters-Vis

Nathaly en Denny
en achterkleinkind Demi

9 december 1991
Corr.-adres: Steenweg 1, 6447 BN Merkelbeek
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 14 december 1991 om 11.00 uur in de H.
Geestkerk aan de Kasteellaan te Meezenbroek-
Heerlen waarna aansluitend begrafenis op de be-
graafplaats aan deAkerstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
dekerk vanaf 10.40 uur.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve vader, schoonvader en
opa

Willem Hoedemakers
willen wij u allen langs dezeweg hartelijk danken.
In het bijzonder het personeel van Bunderhof, afd.
1, voor hun grote steun.

Kinderen en kleinkinderen
Hoedemakers

Geleen, december 1991
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 14 december a.s. om 18.30 uur in de Ver-
rijzeniskerk, Potterstraat te Geleen-Zuid.

De plechtige eerste jaardienst voor

Hub Risse
zal zaterdag 14 december a.s. worden gehou-
den in de parochiekerk van de H.H. Petrus
en Paulus te Schaesberg-Landgraaf.

De kinderen

t Johannes Boei, oud 79 jaar, echtgenoot van An-
net Muijtjens. Franklinstraat 5, 6224 GE Maas-

tricht. De eucharistieviering zal gehouden worden
op donderdag 12 december om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes te Maas-
tricht-Oostermaas. Schriftelijk condoleren in de
kerk.

f
Na een moedig en waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaanvoorzien van deh. sacramenten op de
leeftijd van 80 jaar mijn lieve man, onze lieve en
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Anton Leemker
echtgenootvan

Ida Popma
In dankbare herinnering:

Nuth: I.M. Leemker-Popma
Gronsveld: Co en IngridLeemker-Hayen

Tanya en Jan-Bert
Judith en Egon

Washington Julia en Bernard
(USA): Montfort-Leemker

Olivier, Edouard
Schimmert: Margrieten Frans

Reinierkens-Leemker
Saskia en Patric
Patric

Wijnandsrade: Hermien en Wiel Curfs-Leemker
Daniëlle

Kerkrade: MarjoLeemker
Amsterdam: Willem Leemker

Isabelle van Raay
Parijs (F): Jos en Gaby

Leemker-Gaissmaier

FamilieLeemker
Familie Popma

9 december 1991
Huize Op den Toren
Valkenburgerweg 67 Kamer 101
6361 EB Nuth
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 13 decem-
ber a.s. om 10.30 uur in het crematorium „Imsten-
rade" te Heerlen.
Bijeenkomst in het crematorium alwaar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van donderdag 12
december a.s. om 19.00 uur in de kapel van Huize
Op den Toren te Nuth.
U kunt afscheidnemen in het mortuarium van het
ziekenhuis te Heerlen dagelijks van 16.00-17.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Dankbetuiging
Voor de door u betoonde deelneming na het
overlijden van mijn lieve man, vader, schoon-
vader en opa

Pierre Leenen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Leenen

De zeswekendienstwordt gehouden op zater-
dag 14 december a.s. om 19.00 uur in de Fa-
tima-kerk te Brunssum.

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt bekend dat op 12 november 1991 bij
hem zijn ingekomen aanvragen om vergunning
ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van het Zuiveringsschap
Limburg te Roermond voor:
A. het lozen van gezuiverd afvalwater, afkomstig van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Schinveld op
de waterlossing genaamd Rode Beek (V9l-169);
B. het lozen van gezuiverd afvalwater, afkomstig van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Hoensbroek
op de waterlossinggenaamd Caumerbeek (V9l -170).
Dat de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken
van 12 december 1991 tot en met 13 januari 1992
ter inzage liggen en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringsschap,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot

16.00 uur (afdeling vergunningen);- ten aanzien van ad. A. genoemde aanvraag ten
gemeentehuize van de gemeente Onderbanken,
Raadhuisstraat I te Merkelbeek (afdeling
Grondbeheer) iedere maandag van 09.00 uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur en op de
overige werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur;

- ten aanzien van ad. B. genoemde aanvraag op het
stadskantoor van de gemeente Heerlen, Promenade
54 te Heerlen (kamer 619) gedurende de
kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en na
afspraak van 14.00 uur tot 16.00 uur en bovendien
elke zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur in de
openbare bibliotheek Passage 20/30 te Heerlen,
alsmede tijdens de kantooruren na bovengenoemde
datum op het kantoor van genoemd zuiveringschap
en het gemeentehuis van de gemeente Onderbanken
alsmede het stadskantoor van de gemeente Heerlen
tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikkingen op de
aanvragen.
Dat bij de ter inzage gelegde stukken is aagegeven
tot wie men zich voor een mondelinge toelichting
kan wenden.
Dat tot het einde van de termijn waarbinnen de
stukken ter inzage liggen tegen het verlenen van de
aangevraagde vergunningen gemotiveerde bezwaren
kunnen worden kenbaar gemaakt:- hetzij schriftelijk bij het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg, Kapelaan Sarsstraat 2 te
Roermond, onder vermelding van het nummer van
de aanvraag;- indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling
Vergunningen, telefoon 04750-94349), kunnen tot
één week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een
gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het
bevoegd gezag, de aanvrager en de overige
aanwezigen.
Dat degene, die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Dat alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht
op de wijze als bovenomschreven en een ieder die
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is
geweest, bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen
kunnen indienen en alsdan later tot het instellen van
beroep gerechtigd zijn.
Roermond, 11 december 1991
Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

tGré Bouckaert,
oud 71 jaar, wedu-

we van Frans Günt-
her. 622 XS Maas-
tricht, Kasteel Hillen-
raadweg 91.8. De
uitvaartdienst zal
worden gehouden
donderdag 12 decem-
ber om 11.30 uur in de
parochiekerk van St.
Jan de Doper te Lim-
mel-Maastricht.
Schriftelijk condole-
ren achter in de kerk.
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V V De Giant Suzuki Swift.
Al vanaf f 17.995,- *

Hij heeft een nieuwe voorkant, een Omdat de Swift 1.0 al de zuinigst

nieuwe Suzuki Swift. Want zn basis- was niet te verbe- -^^^r

■ ontwerp en zn techniek zijn teren. Ga dus gerust SUZUK'
HS^f^ vrijwel hetzelfde gebleven. op zn uiterlijk af. ssmsssss^^^mmm*^

_^ ""^Tn.
» PRIJS IS EXCLUSIEF AFLEVERINGSKOSTEN. ER IS AL EEN SWIFT GA VANAF ’ 17.995,-. AFGEBEELD DE SWIFT GS / 22.895,-. UW SUZUKI-DEALER KAN EEN GUNSTIGE FINANCIERING VOOR U REG^

BRUNSSUM: Alcars, Heafland 15,045-259797.HEERLEN:AutobedrijfBos Heerlen BV*
Grasbroekerweg 9, 045-724545. SITTARD: H.L.M Sittard B.V, Rijksweg Zuid 212*
046-521215. St. JOOST-ECHT:Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat 28,04754-8191^

SVI M' Hiljlf^

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

1 pers. vulgewlcht 700 gram van 349,-v00r.... 175,- I
2 pers. vulgewicht 900 gram van 579,- v00r.... 295,- I
lits-jumeaux 1100 gram van 699,-voor 35U," I
Dubbele donsdekens 65%
140x200van 649,-voor 395,-1
200x200van 895,-voor 625,-1
240x200 van 1125,-voor 750,- I
Schapenwollen dekbedden
135x200van 194,-voor 155,- I
200x200 van 292,-voor 235,- I
240x200 van 347,-voor , 285,- I
Dubbele wollen dekbedden van Irisette
135x200 van 395,-voor 295,- I
200x200 van 550,-voor 450,- I
240x200 van 650,-voor 550,- I
240x220 van 695,-voor 595,- I
Natuurlijk ook diverse merken
synthetische dekbedden voorradig
Fraaie Ariadne overtrekken
135x200 59,- I
200x200 99,- I
240x200 125," I
Zwarekwaliteit witte lakens
150x270van 29,90 voor 19,90 I
Bijpassende slopen 5,90 I
Flanellen lakens en overtrekken
effen en bedrukt
Hoeslakens effen in
alle maten voorradig
Badstof of Jersey hoeslakens
100%katoen in 5 pasteltinten
1 pers. van42,-voor 29,- I
2 pers. van 59,-voor 49,- I
lits-jumeaux van 69,-voor 59,- I

Bij aankoop van een dekbed
geven wij op alle merken

overtrekken een korting van

10%
alleen bij...

Woensdag 11 december 1991 " 20Limburgs Dagblad



" De omstreden
mini-camping-
plaats aan de
rand van
Ransdaal en de
vroegere
gemeente Wijlre
moet verdwijnen,
op drie
standplaatsen
na.

Foto: KLAUS
TUMMERS

PvdA noemt houding college van B en W laks

Camping Ransdaal
blijft illegaal Bus

Von onze verslaggeefster

£OERENDAAL - J. BlezerjPnoet een groot deel van zijn
LamPing aan de Ransdaler-jL^aat tussen de oude gemeen-
I j* Wijlre en Ransdaal opdoe-
'f*n. De gemeenteraad is tegen

c
e legalisering van de mini--1 (w 11*»- Deze is strijdig met
*' bestemmingsplan. Eenl van de campinghou-
?*. voor een vergunning voor

tot twintig kampeer-
Waatsen werd maandagavond

Wel krijgt Blezerj*iï vergunning voor maxi-
maal drie standplaatsen.

omstreden camping ligt sinds dej^eentelrjke herindeling in 1982
V!L v°erendaals grondgebied. Ook
{jj 1 het voormalige Wijlre kreegezer slechts toestemming voore standplaatsen. De gemiddelde
Vr» ttmg van <le camPing in het

buitengebied be-

t^
aa8t in de zomermaanden zeker

hi.!n!^ caravans volgens de cam-"^ghouder.

Van onze correspondent

KERKRADE - De Kerkraadse
fractievoorzitters vinden het
voorbarig dat de gemeente reeds
afspraken heeft gemaakt met
private partners met betrekking
tot het centrumplan. De afspra-
ken zrjn namelijk gemaakt op
basis van een nota dienog niet in
de gemeenteraad is behandeld.

Dogluikend

ties' uitgegeven. Deze is door de
raad goedgekeurd.

nieuwe?," vroeg Toon Willems
van het CDA. Jo Bok van Bur-
gerbelangen Kerkrade ziet het
spook van de Geleendal-affaire
in Kerkrade al hangen. „Ik voel
de constructie van Heerlen al
aankomen. Projectontwikke-
laars willen namelijk geld ver-
dienen," aldus Bok.

Burgemeester Jan Mans liet we-
ten dat aan de projectontwikke-
laars duidelijk zal worden ge-
maakt dat zij inderdaad een
risico lopen. De nota zal nog in
de raad ter sprake komen.

'Kerkrade voorbarig met
afspraken rond centrumplan'

ters vrezen dat deze projectont-
wikkelaars rekenen op bepaalde
projecten die uiteindelijk niet
door de Kerkraadse raad zullen
worden goedgekeurd.
„De nota 'centrum-potentie' leidt
een eigen leven door het fiat van
de raad. Kom je niet in conflict
met de private partners als je uit-
gaat van die nota en niet van de

Dit werd gisteren duidelijk in de
commissievergadering van de
fractievoorzitters met burge-
meester Jan Mans van Kerkrade.
Kerkrade heeft in het begin van
dit jaar de nota 'Centrumpoten-

De nieuwe nota 'Ruimtelijk toet-
singskader' heeft de raad nog
niet gepasseerd. Toch heeft de
gemeente onlangs bekendge-
maakt in zee te gaan met de pri-
vate partners Bouwfonds en
Rode-Veste. De fractievoorzit-

Raad van State stelt Heerlen in ongelijk

Marktkramen mogen
tijdens Kerstmarkt

'het loeroePschrift stelt Blezer dat
a] h

c.°Uege van B en W deze situatiej^'Jna tien jaaroogluikend toelaat.
L e gemeente heeft dezaak doorge-
*fw n met de campinghouder in

van de nieuwe kam-
}j /^et," verklaarde burgemeester
coJ] trous ac handelswijze van het
Berin e' trous vergeleek de pran-

' te,?' kwestie met een 'kluwen ga-

' Hij verwees de gemeenteraad
campinghouder Blezer naar de

van State. „Deze zaak blijft

" ie^rzeuren- Het wordt hoog trjd dat

' veltand hierover een eindoordeel
hajT.e,n eindelijk een knoop door-

s, tracties Algemeen Gemeen-
r,naPs Belang (AGB) en Politieke
typering Randsdaal (PGR) laak-
L de houding van het college. „Je|Lnt iemand toch niet zomaar zrjn
p e inkomen afnemen," meende
( jj «ademacher (PGR). J. Simons
%\]^-> noemde de houding van het
i^ lege 'erg laks', maar stemde toch
ty jn-et de ontvankehjk verklaring.

'vroeg ze B en W een controle inkeilen op de overtreding van de
fy^Peerwet.(^'houder W. Uitterhoeve zegde
t- raad in elk geval een onderzoek
lig naar de behoefte aan kleinscha-
-4 campings in de buitengebie-
sa.' Uitterhoeve wil dat doen in
VyJ?nwerking met de plaatselijke
\ftamilie Blezer wilde geen com-
fle geven op de uitspraak van

gemeenteraad.

stad," aldus de gemeentewoord-
voerder. Om die reden werd het
verboden tussen 12 en 24 decem-
ber op de Promenade te staan.

Het gemeentebestuur heeft de
Stichting Kerstmarkt honderd-
duizend gulden geleend. „Je
hoopt als geldschieter dat geld
wel weer terug te krijgen," zei de
raadsman. Een standplaats op de
Kerstmarkt kost overigens drie-
duizend gulden.
Rechter Blaauw gaf toch toe-
stemming voor marktkramen op
de Promenade gedurende. de
Kerstmarkt, omdat de gemeente
met het uitgevaardigde verbod
plotseling is afgeweken van wat
vorige jaren in Heerlen wel mo-
gelijk was. Toen werd er niet
gerept over kraampjes op de
Promenade. Blaauw wees er
voorts op dat pas in november
duidelijk was dat de gemeente
marktkramen buiten de Kerst-
markt niet zou toleren.
De uitspraak van Blaauw bete-
kent dat de gemeente detien op
de Promenade beschikbare
plaatsen moet gaantoewijzen. Er
zrjn negentien gegadigden.

DEN HAAG/HEERLEN- Tegen
de zin van het college van burge-
meester en wethouders van
Heerlen zullen gedurende de
jaarlijkseKerstmarkt tien markt-
kramen worden neergezet op de
Promenade.

Dit volgt uit de uitspraak van
Raad van State-rechter J.
Blaauw in de spoedprocedure

die negen Heerlense standplaats-
houders gisteren tegen de ge-
meente voerden.

Tijdens de zitting bij de Raad
van State zei de woordvoerder
van de gemeente dat het norma-
liter geen probleem is om een
standplaats in te nemen op de
Promenade. Maar dit wordt an-
ders als rond de kerk de Kerst-
markt aan de gang is. „De allure
en de presentatie van deze groot-
scheepse publiekstrekker wordt

verstoord door de aanwezigheid
van losse kraampjes," zei ge-
meentewoorvoerder P. Vander-
heyden.
De gemeente liet voor de Kerst-
markt 55 identieke, speciaal ont-
wikkelde kersthuisjes in
vakwerkstijl neerzetten. Deze ge-
zamenlijke presentatie mag vol-
gens de gemeente niet worden
vertroebeld door losse ambulan-
te handelaren. „Die doen af-
breuk aan de aankleding van het
evenement en dus, in breder op-
zicht, aan het imago van de hele

Concurrentie
De marktlui voorzagen een forse
omzetdaling. Juist tegen de
kerstdagen is het goed verdie-
nen. Hun raadsman suggereert
dat de gemeente mede uit con-
currentieoverwegingen stand-
plaatsen aan de Promenade
heeft verboden.

Jassenontvreemd
D^NSSUM - In de nacht van
gestnc*ag op dinsdag zyn elf jassen

uit een modezaak in hetlcentrum van Brunssum. De
ety rs sloegen met een koevoet de
"M d ruit in en gingen er daarna
dis. e buit vandoor. De schade be-agt ongeveer 3000 gulden.

De ene kerstmarkt
is de andere niet

DOOR WIM DRAGSTRA kleine huisjes al een hele verbe-
tering, het assortiment van koop-
waar wordt steeds kerst-achtiger
en toen vorig jaar ook nog
sneeuw neerdwarrelde op de da-
gen voor kerst was de Heerlense
markt compleet.

In die eerste jaren werden ook
prominente figüVen uitgenodigd
om de lampjes in de grote kerst-
boom te ontsteken en daarmee
de kerstmarkt voor geopend te
verklaren. Zo werd bijvoorbeeld
de Belgische weerkoning Ar-
mand Pien gevraagd. Hij hield
een aardige causerie onder de
boom. Helaas kon hij toen geen
witte kerst voorspellen dat
kwam uit.

Intiem

Huisjes
Na vijf jaar kreeg de Stichting
Kerstmarkt Heerlen in de gaten
dat er iets moest veranderen aan
de formule van de kerstmarkt.
Het plan werd geboren om alle-
maal Limburgse huisjes te ma-
ken, van waaruit de marktkoo-
plièden hun kerstwaar zouden
kunnen aanbieden. Maar daar-
voor had de Heerlense kerst-
markt dan wel twee ton garantie-
subsidie nodig van het gemeen-
tebestuur. Na veel vijven en zes-
sen kwam het geld er en konden
de huisjes verschijnen.

" Halverwege de traditie: de Heerlense kerstmarkt in
1986. De stands werden na dat jaar vervangen door Lim-
burgse huisjes. Foto: FRANS RADE

t *TERLEN - Ooit was het eenjPisch Duits fenomeen. Maar
vind je een kerst-

en in ek zichzelf respecte-
gro stad of dorP- Nu is er een

ot verschil tussen kerstmark-
rj£ en kerstmarkten. Het va-
(^ er* van een veredelde vlooien-
Serfi met een ietwat centraal
totp'patste schamele kerstboom
pi . 'eeëriek verlichte, gezellige
Pm^^es waar je mooie kersts-
'Qf^es kunt kopen, een glas
blaa ein' kunt drinken en een
W enserr»ble zacht 'Nu syt wel-kome' speelt.

zegt van zichzelf dat het
WaJ:erste Nederlandse stad is
typ-j kerstmarkt gehouden
is <£: In 1982 was dat. Inmiddels
de k Weer tien Jaar geleden en
is .e,"stmarkt van het eerste uur
de u meer te vergelijken met
keren

rSitmarkt van nu- De eerste
'iharUf net accent meer op
Pavii dan °P 'kerst. Een groot
iHarWt°en diende als overdekt
goed bled voor allerhande
te mei!en ' die niets met kerstmis
Heer] n hadden. Wel zorgde
o^v 'en vanafhet begin voor een
tria cultureel program-
korp g

et muziek van koren en

Met die huisjes zou een gezellig
dorpje rond de Pancratiuskerk
gebouwd kunnen worden. He-
laas werd gekozen voor een ver-
spreide opstelling door het cen-
trum van de stad. Toch zyn deze

De ruimten rond de Pancratius-
kerk lenen zich in feite uitste-
kend voor een kerstmarkt; er is
een intiem complex te bouwen
dat, met de huisjes en een massa
kerstbomen, een gezellig geheel
kan vormen. Muziek hebben we
in Heerlen ook best in huis en
mensen komen vanzelf. Er is
vraag naar een kwalitatief goede
kerstmarkt.
Gelukkig hebben de leden van
de Stichting Kerstmarkt Heerlen
dat ook in de gaten en is hun be-
leid erop gericht een kerstmarkt
neer te zetten die inderdaad aan
de kwaliteitseisen voldoet. Als
de ontwikkeling van de laatste
negen jaar in ogenschouw geno-
men wordt, dan heeft de kerst-
markt zich al aardig ontwikkeld
in die richting. De tiende editie,
die over enige dagen van start
gaat, zal zeker het Heerlense cen-
trum een feestelijke kerstsfeer
bezorgen.
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Actiegroep tegen
compostfabriek

Enkele Bocholtzenaren hebben een
actiegroep opgericht, die met zoveel
mogelijk gelijkgezinden een vuist
wil maken tegen de plannen van de
gemeente Aken om in het grensge-
bied een twintig hectare grote com-
postfabriek te bouwen.

In een brief aan de inwoners van
Bocholtz en Simpelveld zeggen de
oprichters bang te zijn voor enorme
stank en voor ,een invasie van vlie-
gen en ratten. „Wij hebben geza-
menlijk in Bocholtz 26 jaarlang het
vuil van zes .gemeenten (Bocholtz,
Simpelveld, Vaals, Wittem, Gulpen
en Wylre) en van vier contaiherbe-
dryven moeten accepteren. 'De
maat is nu vol," schrijven de
groepsleden.

Vandaag, woensdag, belegt de ac-
tiegroep - waarin vijf agrariërs on-
der leiding van Jo Vaessen het
voortouw hebben genomen - een
vergadering in café Dr Auwe Kmo
aan de dr Nolensstraat in Bocholtz.
Aanvang 20.30 uur.

Poging inbraak
bedrijfspand

BRUNSSUM - Bij een bedrijfs-
pand op de hoek Akerstraat-Noord/
Emmaweg in Brunssum is maan-
dagnacht een poging tot inbraak
gepleegd. De daders hebben met
een breekijzer de zijdeur van het
pand opengebroken. Toen het
alarm afging, znn de daders ge-
vlucht zonder iets mee te nemen.

Aanrijding
HEERLEN - Twee automobilisten
die maandagmorgen om zeven uur
op elkaar zijn gebotst verklaren bei-
den door groen licht te zijn gereden.
Een auto, bestuurd door een 43-jari-
ge vrouw uit Voerendaal, kwam van
de Kloosterweg in Heerlen. De an-
dere wagen, met een 45-jarige Kerk-
radenaar achter het stuur, was af-
komstig van de Spoorsingel.

Op het kruisingsvlak van deze stra-
ten met de Looierstraat kwamen
beide in botsing. De politie is op
zoek naar getuigen van het voorval
om de juiste toedracht te achterha-
len. Zy kunnen bellen naar
©045-731764.

VVV bespreekt
activiteiten

VALKENBURG - De VW Het
Geuldal houdt woensdagavond 18
december om acht uur de najaars-
vergadering in het restaurant van
pretpark de Valkenier. Met de leden
worden de activiteiten voor het ko-
mende jaar onder de loep genomen.
Tevens worden de resultaten van
een Nipo-onderzoek bekendge-
maakt. In dat onderzoek werd aan
vakantiegangers gevraagd waarom
zij Valkenburg niet als reisdoel ko-
zen.

Brochure Euregio
in meerdere talen
HEERLEN - Het eerste tastbare re-
sultaat in de samenwerking tussen
de toeristische bureaus in de Eure-
gio is een brochure over de steden
Aken, Hasselt, Heerlen en Luik. De
brochure werd gedrukt in een opla-
ge van 260.000 exemplaren en is
beschikbaar bij de WV's in de taai-
edities Frans, Duits, Nederlands en
Engels.
De kleurenbrochure is bedoeld als
smaakmaker voor de vier steden in
de Euregio en via een coupon kan
de lezer aanvullende gegevens over
de grensstreek verkrijgen. Het logo
voor debrochure is ontworpen door
Erik Bootsgezel, student aan de
Academie voor Beeldende Kunsten
in Maastricht.

in gesprek

Kledingcontainers
Afgelopen donderdag werden
we 'verrast' door een artikel in
het LD over de plaatsing van
containers voor oude kleding. Er
werd in dat artikel wél gespro-
ken over het Leger des Heils en
de Zak van Max, maar niet over
de Winkel van Sinkel op de
Akerstraat in Heerlen.

Daar wordt namelijkal meer dan
18 jaar tweedehands kleding in
ontvangst genomen (indien mo-
gelijk zelfs afgehaald), gereinigd
en doorverkocht tegen zeer lage
prijzen aan medeburgers. Het
geld dat overblijft komt ten goe-
de aan sociaal-charitatieve en
culturele instellingen in deregio
en de Jtrde wereld.

Het zou jammerzijn als zon 'so-
ciale ontmoetingsplaats' waar
ongeveer 40 vrijwilligsters met
een vriendelijk praatje klaar
staan om gebruikte kleding aan
te nemen en te verkopen, de du-
pe zou worden van deze contai-
nerrage. De bezorgdheid van de
gemennete voor het scheiden
van afval mag niet ten koste
gaan van goede bestaande voor-
zieningen.
HEERLEN

Mevr. T. Hollewijn-Theulings
Bestuur Stichting

Samenwerking
Winkel van Sinkel

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

" Wie bij het Verenigd Streek-
vervoer Limburg (VSL) werkt,
weet hoe moeilijk het werk van
buschauffeur kan zijn. Elke
dag dezelfde route afleggen en
zorgen dat passagiers veilig
aankomen op de plaats van be-
stemming, is geen alledaagse
klusje. Het VSL in Heerlen is
dan ook van mening dat colle-
ga's die in de vut gaan een ver- urassing van het bedrijf verdie- '

nen. Gerrit van Ooijen uit
Heerlen maakte dat gisteren
aan den lijve mee. Hij maakte
zijn laatste ritje in lijn 26 naar
Kerkrade. Voor de trouwe
dienstganger was dat niets bij-
zonders, want de Heerlenaar
rijdt al 33 jaar op het traject
Heerlen-Kerkrade.

Vlaggetjes
" Maar deze keer was het niet
de saaie, gele bus waarin de
chauffeur jarenlang zijn tra-
ject aflegde. Zonder medeweten
van Van Ooijen, was 'zijn' bits^
omgetoverd tot een feestwinkel ',
op wielen. Met vlaggetjes, slin-.>
gers en ballonnen namen de~]
collega'sfeestelijk afscheid van,
'hun' Gerrit. Van Ooijen was^diep getroffen door het gebaar ;
van zijn collega's. De verras-j
sing voor de buschauffeur bleef ■echter niet beperkt tot de versie-
ring van de bus. Met tranen in ■■zijn ogen hoorde Van Ooijen ]
dat ook zijn vrouw en dochter >de laatste rit met hem zouden \
afleggen. Voor depassagiers op 1
het traject was het eveneens i
feesten geblazen. Want wat is er
nou leuker dan te reizen in een *"bus die vrolijk versierd is?

Enquete
" Het liefst hebben ze in Kerk^ "rade een eigen versie van Den**
Haag-Var. daag, een soort lKerkrade—Vandaag met een'"eigen Ferry Mingele of Karel ".
Timofeeff. Voorlopig is men*
echter nog ver van huis. De.'laatste gemeenteraadsvergade- 'ringen zijn integraal uitgezon- "den. Ofer nu sappige en span-^J
nende interrupties werderïi
gepleegd of dat er langdradige*
eenakters werden opgevoerd,-]
twee camera.s van een onafi*hankelijke stichting zoomderf\
op alles in en zonden alles linea *recta naar deKerkraadse huis- 'kamers.I

Enquete 2
" De gemeente Kerkrade heeft?
een enquête gehouden onder <haar burgers naar de waarde- 1
ring van de televisie-uitzend
gen. De voorlopige resultu
van het onderzoek vinden
Kerkraadse fractievoorzi i
niet tegenvallen. Maar gez
het vroege tijdstip van de
zending - drie uur 's middags ■',
begon de laatste - is het begrij-t
pelijk dat de kijkdichtheid met fecht hoog is. Bovendien is geb(e- 'ken dat veel mensen nog nü-de hoogte zijn van de uitzendtdingen.

Enquete 3
"Ook Peter Thomas van hetj*
CDA in Kerkrade is opgebeld^
door deenquêteurs. 'Nee, ik he&a
niet gekeken, ik zat zelf in dn
zaai. Voor de kijkers thuis waMl
ik de zesde van links. Zoiets zalm
hij de onderzoekers gezegd /ieb*^j
ben. Twintig procent van d«3
Kerkradenaren blijkt 'trouw' tg
kijken. Bier en borrelnoi
halen zij in huis. Misschien iM
de kijkdichtheid te vergrote^k
als de cameramensen van hurrja
plek komen en de zaal inloperCi
met hun lenzen. Of wanneer zi£S
inzoomen op gapende weth&u-r3
ders. Want een eigen Ferry ]
Mingele, die in twintig minuten 'j
de Kerkraadse praktijk samen- j
vat en ook nog deze of gene aan .
de tand voelt, ligt voor Kert
de nog niet in het verschiet. '-
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Moldovan terug
in de Geusselt

vië, wordt uitgesteld tot voor het
thuisduel tegen Ajax op vrijdag
10 januari om 20.00 uur. Eerder
was de wedstrijd tegen FC
Twente, zaterdagavond om 19.30
uur in de Geusselt, als datum ge-
prikt. MVV kreeg echter vóór
dat tijdstip de organisatie van de
inzameling van kleding en geld
onder de toeschouwers niet.
meerrond. Het idee voor de actie
werd gelanceerd door de Kroati-
sche spits van MW, Franc Bu-
can.

" De inzamelingsactie onder de
toeschouwers, die MW op touw!
heeft gezet voor de slachtoffers'
van de burgeroorlog in Joegosla-l

Groenendijk in de
clinch met Van Gaal

'Trainer heeft voorkeur voor bepaalde spelers'

MAASTRICHT - De Roemeen-
se spits Viorel Moldovan, con-
tractspeler van de club Gloria
Bistrita, keert morgen terug bij
MVV.

club en zal tot deKerst opnieuw
een proeve van bekwaamheid af-
leggen.
MVV-trainer Sef Vergoossen is
geïnteresseerd in de aanvaller,
maar neemt voorlopig nog geen
beslissing over een eventuele
transfer.

De 19-jarigeRoemeen liep al een
week stage bij de Maastrichtse

Van onze sportredactie

Selinger ambieert
functie hoofdcoach

'Het beste voor het team is datBrokking opstapt'
- Alfons Groenendijk kwam afgelopen zomer

s opvolger van de aan Barcelona verkochte Richard Wit-

' "ge naar De Meer. Hij dacht bij Ajax rap een basisplaats te
J-Jftnen veroveren. En stiekem mijmerde hij ook al over het

en het EK in Zweden. Maar al zijn zoete dromen
vooralsnog voorbarig. De competitie is reeds halverwege

h1 Groenendijk is nog altijd geen vaste kracht bij Ajax en het
k^ropees kampioenschap is verder weg dan ooit. „In tien jaar
**aald voetbal," laat de Leidenaar weten, „heb ik er nog nooit
tj^st gestaan. Nu overkomt me dat en dat doet pijn. Nee, ge-
castreerd ben ik niet, wel getergd."

Met andere woorden, Louis van
Gaal is allerminst tevreden over de
beoogde opvolger van Richard Wit-
schge. „Groenendijk," beaamt hij,
„heeft tot dusver niet best geac-
teerd. Ik vind Alflen momenteel
scherper." Groenendijk is het met
de lezing van de coach oneens.

1^ hij zal terugknokken, belooft
(jfi *7-jarige linkermiddenvelder,

viaPc Den Haag(vyf seizoenen)
Ujs°da JC (vier seizoenen)voor 1,2

gulden aan de Amsterdam-l^ddenweg belandde. „Ik denk
K ,|k voor Ajax belangrijk kan
|j ' klinkt Groenendijk strydvaar-
"aa"^ hoor ook in het eerste elftal.
C*r°m? Dat vind ik gewoon. Ik
üs? anë genoeg mee om tekunnen
tW jlO6 er gevoetbald moet wor-L- Ik zal ook bewyzen dat ik erin
(^r- Elke wedstrijd die ik er naast
\^' vind ik er één teveel. Maar ik
(^ Prof, ik laat me niet uit het veldn- Ik blijf in mezelf geloven."

el°°ft Louis van Gaal ook in
Ui/ 1- De technisch directeur vanI** zegt van wel. „Groenendijk is

Soede voetballer," stelt hy sim-vast. Dat is Groenendijk zeker,
(JJ* 1- dat neemt nietweg dat hij ook
k avond in het Europacupduel te-Osasuna weer genoegen moetmen met een plaats op de bank.

ip, Gaal heeftvoor de positie links
6vnet middenveld de voorkeur ge-Len aan de rechtsbenige Rob Al-

ten VEn er moet heel wat gebeuren

F'k een rechtspoot aan de linker--1 leerzetten."

„Scherper, scherper...wat is nou
scherper? Ik ben groot, beweeg soe-
pel en oog daarom misschien min-
der scherp dan kleine mannetjes als
Rob Alflen en Jan Wouters. Maar
dat wil nog niet zeggen dat ik niet
scherp ben of mijn taak verzaak. Ik
ga geen duel uit de weg. Verdedi-
gend is me nog niks gebeurd."

Groenendijk, een aankoop overi-
gens van Leo Beenhakker, geeft toe
nog niet optimaal voor zyn nieuwe
werkgever te hebben gepresteerd.
Hy kent ook de oorzaak; een sle-
pende knieblessure, opgelopen in
een oefenpartijtje tegen de ama-
teurs van Aalsmeer, op 3 septem-
ber. „Een honderd procent fitte
Groenendijk schiet per wedstrijd
vier tot vijfkeer op doel. Die neemt
corners waaruit gescoord word. Die
is overal by betrokken. Maar ik had
zon last van die knie dat ik niet
meer op doel kon schieten, geen
corner meer kon nemen, zelfs geen
bal meer met de binnenkant van
mijn voet kon trappen."

Oorzaak

EUROPACUP

nisch directeur. Maar op dit mo-
ment wordt hij er zomaar tussen
gegooid, als ad hoe-beslissing. Hij
komt pas op 15 maart en moet later
ook nog een keer terug (voor een
bekertoernooi begin mei, red.). De
helft van de tijd is hij er niet eens.
Ik kan hem nauwelijks een assis-
tent noemen".

Ger Maessen
overleden

SCHIPHOL - Arie Selinger vindt
het verstandig wanneer Harry
Brokking opstapt als hoofdcoach
van de Nederlandse volleybalploeg.
Hijzelf wil de functie wel bekleden.
Brokking mag assistent zijn. „Het
beste voor het team is, dat Harry nu
opstapt", zei Selinger. „Zijn groot-
ste teleurstelling is dat hij het ver-
trouwen van de spelers kwijt is. Dat
is het ergste dat een coach kan over-
komen. Op de dag dat je als coach
niet meer gewild bent, moet je op-
stappen. Hij dient de belangen van
het team voorop te stellen. Maar ik
zal het anders stellen. Als de bond
mij vraagt hoofdcoach te worden,
zal ik Harry vragen als assistent".

BEEK - De voormalige hoofds-
cout van Fortuna Sittard, Ger
Maessen, is plotseling overleden.
De 65-jarige leider van de A-
jeugd werd in zijn huis in Beek
getroffen door een hartstilstand.
Ger Maessen, jaren geleden o.a.
trainer van Caesar, was tot twee
jaar geleden hoofd van het scou-
ting apparaat van de Sittardse
eredivisieclub. De laatste jaren
had hij de Fortuna A-jeugd on-
der zijn hoede.

SITTARD - Richard Sneekes
zal in het Sittardse Maasland-zie-
kenhuis zijn knieblessure laten
onderzoeken. Gisteren raakte de
aanvaller tijdens de training ge-
blesseerd.
De wegens mist gestaakte derby
tussen Fortuna en MW zal in
zijn geheel op 7 februari 1992
worden overgespeeld.

Knieblessure
Richard Sneekes

" Jimmy Connors kreeg de lachers op zijn hand, maar verloor wel in de eerste ronde van Jakob
Hlasek.Groenendijk waakt er angstvallig

voor het achterste van zijn tong te
laten zien. „Wij mogen ons niet ne-
gatief uitlaten en ik moet oppassen
niet mijn eigen glazen in te gooien.
Misschien levert me dit al wel een
boete op."

sport kort

t^ERT _ selex 2 heeft op over-
„ Sende wyze de bekerwed-
Ui'J

'7
*egen Wyba gewonnen met

Het grootste deel van de
ste helft bleven de Nijmeegse

ej{sten op de been door de twee
> cellerende spelers Sanders en
,sterman. Drie minuten voorC (37.-37> scherpte Selex haar

iets aan door meer lange
;>e nsen in het veld te brengen.
ooi Verwierven halverwege dan
£ * een 48-39 voorsprong. Na de
Win6 '3arstte net Weertse ge-
f^. d helemaal los. Binnen vier
pUm ten was net verschil de 20

gepasseerd.

LANDSKAMPIOENENgr°ep Av^nathinaikos-SampdoriajSgen:
ode Ster Belgrado-Anderlecht

j^pdoria 110 0 2 2-0A^athinaikos 10 10 10-0
b^erlecht 10 10 10-0oester 10 0 10 0-2
Scp B. Parta Praag-Dinamo Kieverifica-Barcelona

110 0 2 3-2s^amoKiev 110 0 2 1-0
aPraag 10 0 10 2-3nt»ca 10 0 10 0-1

UEFABEKER
Aifma Olomouc-Hamburger SV 4-1 (2-1)
Tr^k sasuna d-°)

Kopenhagen (0-1)
k;am° Moskou-AA Gent (0-2)C!frPool-FC Tirol . (2-0)
T "Ua-Steaua Boekarest (1-0)

Athene (2-2)
iQ^gen:al Madrid-Neuchatel Xamax (0-1)

KARAKTERISTIEKEN
1»' 69**1 o,omouc-Hambur&er SV 4-1 (1-0) -13. Kerbr 1-0, 60. Spörl 1-1, 64. Hapal"Ooó n j4*l 3"1." 75. Hanus 4-1. Scheidsrechter: Petrovic (Joe). Toeschouwers:
vs^'"ode kaart: 36. Doelman Gölz (Hamburger SV).

Toch kan hy het niet laten nog even
een sneer aan het adres van Van
Gaal uit te delen. „Als je met 2-0van
Vitesse verliest en je bent dan toch
zo tevreden als de trainer was, daar
snap ik niks van. Ik kan na een ne-
derlaag niet zo tevreden zijn."

Becker niet uit
bed te krijgen

„Het probleem verergert elke dag",
aldus Selinger, wiens Japanse club
Daiei het als een eer beschouwt dat
de trainer terugkeert naar de Neder-
landse ploeg. „Als ik een spelerwas,
zou ik achterdochtig worden. Harry
heeft een verkeerde beslissing ge-
nomen, maar ik ben niet kwaad op
hem. Hij moet alleen ophouden met
zijn gevecht tegen de bond. Daar-
mee vervreemdt hij van iedereen".

Waarmee de situatie van vóór juh
1989 hersteld zou zijn. Voorzitter
Funk zei gisteren, dat de bond dat
niet van plan is. „Ik ga uit van de
constructie zoals die maandag is be-
kend gemaakt". Selinger werd
maandag tegen de wens van Brok-
king door de NeVoßo benoemd tot
assistent-bondscoach. De trainer
van het vrouwenteam Daiei is aan-
gezocht medio maart naar Neder-
land te komen om met de bonds-
coach het Pré Olympisch Toernooi
en, eventueel, de Olympische Spe-
len af te werken.
Volgens de 54-jarige Amerikaan
heeft Brokking de fout gemaakt het
dringende advies van de spelers
naast zich neer te leggen. De Am-
stelvener nam gedurende meer dan
een maand geen contact op met Se-
linger, hetgeen de selectie wenste.
Brokking wilde de onbetwiste baas
blijven. Hy diende zich, zei Ron
Zwerver, een offer te getroosten
voor het team. Het initiatiefvan een
belletje had van Brokking moeten
uitgaan, vindt ook Selinger, die de
selectie wil opengooien als hij het
voor het zeggen krygt.

MüNCHEN - Voor de echte vedet-
ten, is de geldsmijterij by" de Grand
Siam Cup nauwelijks een reden het
bed te verlaten. Boris Becker bij-
voorbeeld het de tweede editie van
het toernooi aan zich voorbij gaan.
Slachtoffer van een nog niet geïden-
tificeerd virus. lon Tiriac, zijn, ma-
nager mocht het nieuws gister-
avond rond etenstijd in de Olympia-
halle bekendmaken. Becker was'
wel op, maar riskeerde zijn fragiel
gestel niet in de kou en de be-
sneeuwde straten van Munchen.

kende hy de organisatoren in
Munchen meer schade dan bij de
eerste editie, toen hij het nieuwe
initiatiefvan deGrand Slam-organi-
satoren louter geldverspilling
noemde en verstek liet gaan. Nu
schreef hy wel in en wrong zich in
vreemde bochten om aannemelijk
te maken dat hij van gedachten was
veranderd.

Het was toch een pechdag voor de
organisatoren. Jimmy Connors, 39
en bereid dezuurstofflessen weer te
laten aanrukken, raakte na een flit-
sende start tegen Jakob Hlasek bui-
ten adem en verloor met 6-0 4-6 4-6.
Ivan Lendl, die zich met 6-4 6-1 ta-
melijk simpel ontdeed van Caratti,
had zich alvrolyk gemaakt over een
eventueel treffen van de 'supervete-
ranen' in dekwartfinales.

„Jimmy een veteraan?", deedLendl
olyk. „Ik beschouw hem als een

Er is de laatste tyd heel wat mis met
Becker. Pijn aan deknie, het boven-
been, de rug. En nu dan dat virus.
Eerst in Bercy, daarna zondag in
Antwerpen, waar hij het finale-werk
overliet aan een zekere Dennis van
Scheppingen. ledereen kan natuur-
lyk griep krygen. Maar in het geval
van Becker rijst een zekere achter-
docht. Met zyn handelwijze berok-

veelbelovende jonge speler, die het
laatste jaar heel sterk is gaan spe-
len. Hij heeft zyn hele carrière nog
voor zich". Lendl - inmiddels zelf
ook ruim boven de dertig - interes-
seert het grote geld niet meer zo.
Althans dat zei hij. Hij kwam naar
Munchen, omdat het zon mooie
voorbereiding is voor het Australi-
sche circuit. Connors vinger ging
inmiddels menig maal bestraffend
omhoog. Maar geen kwaad woord
over de bewaking van de lijnen.
„Dat zul jemij nooit horen zeggen."

Het Amerikaanse fenomeen was on-
der de indruk van de wydse geba-
ren, waarmee een vrouwelijke tolk
zyn woorden in het Duits vertaalde.
„You 're doiing a heil of a job." Om
daar zoveel mogelyk van te genie-
ten, bracht hy zijn visie op het
moderne tennis nog maar eens voor
het voetlicht: „De rackets zijn bre-
der, de spelers groter, de slagen
harder en de ballen sneller. Het eni-
ge, wat hetzelfde is gebleven, is de
ondergrond. Die zou langzamer
moeten. Indoor-tennis is een soort
hit en run-spel geworden. Het lykt
teveel op grastennis."

Connors wuift zijn makkers uit, als
ze naar Australië vertrekken. Hyzelf
heeft met zijn gezin een ski-vakan-
tie gepland gevolgd door een week-
je zeilen by' de Bahamas.

Wim Vrösch
verlaat Waubach
WAUBACH - Waubach-trainer
Wim Vrösch heeft gisteravond
aan de selectie medegedeeld dat
hij zijn contract niet zal verlen-
gen. Vrösch, die in totaal zes jaar
bij de eersteklasser heeft ge-
werkt, nam deze beslissing ge-
heel uit eigen beweging. „Het is
niet gebeurd uit onvrede. Ik heb
alles op een rijtje gezet en ben
tot de conclusie gekomen dat je
toch eens afscheid moet durven
nemen. Het waren mooie jaren
die ik zal proberen te besluiten
met promotie naar de hoofdklas-
se".

BUNDE - in een vrienschappe-
lijk oefenduel heeft MW pro-
bleemloos met 6-0 gewonnen
van tweedeklasser Bunde. Tot
aan de tweede helft kon de thuis-
club de schade tot een doelpunt
(Bucan) beperken. Na de hervat-
ting konden de Maastrichtena-
ren hun technisch surplus op het
steeds harder wordende veld uit-
buiten. Meijer scoorde eerst een
glaszuivere hattrick, alvorens Li-
bregts en nog een keer Meijer de
eindstand op 6-0 bepaalden. Bij
MW kwamen Hans Visscher en
Armand Benneker vanwege
spierblessures niet in het veld.

MVV simpel
langs Bunde

Witschge dreigt met vertrek
'Ikhoor niet thuis op de bank. Ik speel, of ik stap op'

Hij beseft zelf ook wel dat hij de
controle op de selectie al groten-
deels kwijt is. Zyn weigering con-
tact op te nemen met Selinger, de
dreiging met ontslag en het inscha-
kelen van een jurist hebben zijn
populariteit flink aangetast. De spe-
lers zijn teleurgesteld in die hou-
ding en vastbesloten. Zij willen het
beste voor het team. Moeten zij een
keuze maken, dan valt die op Selin-
ger. „ledereen zit te wachten op het
moment dat hy' de zaal komt inlo-
pen", aldus de huidige bondscoach.
Indirect gaf Brokking aan dat Selin-
ger grote waarde kan hebben voor
het Nederlandse volleybal. „Als hij
vrijkomt in 1993, zou de bond hem
in dienst moeten nemen als tech-

Pas gisteren op Schiphol, voor het
vertrek naar het toernooi van Sevil-
la, zei Brokking dat hy contact zal
zoeken met Japan. Hij had het num-
mer al gedraaid, maar trof de bezet-
toon. „In Sevilla zal ik het verder
proberen. Waar het over zal gaan?
leder gesprek met Arie is construc-
tief, maar dat staat los van de toe-
komst".

Bezettoon

HSV roemloos
uitgeschakeld
OLMüTZ - Hamburger SV
heeft op roemloze wyze afscheid
genomen van het toernooi om de
Uefabeker. De gehavendeDuitse
formatie werd gistermiddag in
Tsjechoslowakije door Sigma Ol-
mütz simpel met 4-1 verslagen.
Het eerste duel in de achtste fi-
nale had HSV eveneens verloren
(1-2). Voorzitter Hunke had zyn
spelers een winstprmie van rui-
me 13.000 gulden in het vooruit-
zicht gesteld indien uit de vrij-
wel kansloze uitgangspositie
alsnog de kwartfinale zou wor-
den bereikt. Bij een temperatuur
van zes graden onder nul hepen
de Duitsers niet echt warm voor
de Kerst-gratificatie. Sigma Ol-
mütz, -«emoedigd door 16.000
toeschov- .ers, was zowel fysiek
als technisch de betere ploeg.

Tuur zesde op
wereldranglijst

CARACAS - Voor het eerst sinds
jaren staat een Nederlandse prof-
bokser weer hoog genoteerd op de
wereldranglijst. Op de gisteren door
de World Boxing Association gepu-
bliceerde klassering van november
bezet Regilio Tuur de zesde plaats
bij de zwaar-vedergewichten. De op
een Amerikaanse licentie boksende
Rotterdammer behaalde vorige
week in Greenville zijn 26ste over-
winning in 28 partijen door de
Amerikaan Bobbie Brewer op pun-
ten te verslaan. Tuurs stalgenoot
Kevin Kelley staat bij de vederge-
wichten op de tweede plaats ge-
rangschikt.

zoen bij Barcelona wil ik nog wel
genoegen nemen met een onderge-
schikte rol", aldus Witschge. „Maar
het volgende seizoen wens ik niet
opnieuw als vierde buitenlander te
fungeren. Ik hoor niet thuis op de
bank. Ik wil evenmin voor een jaar
uitgeleend worden aan een andere
Spaanse club".

De problematiek rond debuitenlan-
ders bij Barcelona is de laatste we-
ken weer actueel geworden door
het sterke spel van Michael Lau-
drup. Het contract van de Deen
loopt dit seizoen af en aanvankelijk
was het de bedoeling van de club-
leiding de behendige aanvaller na
zijn dienstverband te verkopen.
Hoewel coach Johan Cruijff nog
aarzelt, heeft voorzitter Nunez zijn

sterspeler al een nieuw, meerjarig
contract aangeboden. Laudrup, die
de voorkeur zou geven aan een ver-
lenging van slechts één seizoen,
heeft het voorstel in beraad geno-
men.
Barcelona beschikt met Ronald
Koeman, Hristo Stoitsjkov, Lau-
drup en Witschge over vier peper-
dure buitenlandse krachten. In de
Spaanse competitie mogen slechts
drie 'vreemdelingen' worden opge-
steld. Met ingang van het volgende
seizoen geldt die norm ook voor de
Europese bekertoernooien. De posi-
tie van Koeman staat, by gebrek
aan alternatieven, niet ter discussie.
De aanvallers Stoitsjkov en Lau-
drup hebben zich de afgelopen
maanden bij herhaling afgezet te-
gen een mogelijke rol als bankzitter.

BARCELONA - Richard Witschge
heeft zich aan de vooravond van de
Europese bekerwedstrijd tegen
Benfica gemengd in de discussie
omtrent de buitenlandse spelers by
Barcelona. De jeugdige middenvel-
der liet onverbloemd weten het vol-
gende seizoen geen genoegen meer
te nemen met een plaats op de
bank. „Ik speel, of ik stap op", zegt
de voormalige Ajacied in een inter-
view met deMadrileense sportkrant
Marca.

Witschge is bij de Spaanse lands-
kampioen bezig aan zyn eerste sei-
zoen van de zeven, die in zijn mil-
joenencontract zijn opgenomen. In
de dertien competitiewedstrijden
speelde de international gemiddeld
dertig minuten. „In mijn eerste sei-
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Wassen wint
wintercircuit

Van onze correspondent

HILVERSUM - Rogier Wassen is na
Flamon Lacroix in 1989 de tweede
L-imburger die het AUDI-winter-
eugdcircuit bij de jongens tot en
net 16 jaar op zijn naam heeft ge-
schreven. Vorig jaar eindigde Was-
sen in zijn eerste jaar in deze leef-
;ijdsgroep als zevende. Nu was, hy
loor drie toernooizeges en een acht-
ste plaats (door ziekte kon hij zijn
■cansen niet verdedigen) de beste.
Sjeng Schalken, die het eerste toer-
nooi moest laten schieten, plaatste
dch ondanks dit gemis als derde.
De derde Limburger in deze groep,
Ruud Boesten, wist een keurige
:waalfdeplaats op te eisen.

Etamon Lacroix uit Beek is met het
Nederlandse jeugdteam naar Flori-
ia om mee te doen aan de strijdom
ie Orange Bowl. Dit toernooi, da£inie derde week van deceml
Miami gespeeld wordt, geldt als "het
afficieuze wereldkampioenschap
/oor de jeugd. Als voorbereiding
ioet Lacroix ook nog mee aan het
toernooi om de Sunshine Cup, dat
sok in Florida plaatsvindt.

Voetbal op tv
HEERLEN - BRT2brengt twee
Europacupduels rechtstreeks op
het scherm. Vandaag is het de
wedstrijd Dinamo Moskou-AA
Gent voor de Uefacup (aanvang
17.55 uur) en morgen (20.10 uur)
de strijd om de Europacup vpor
landskampioenen tussen Rode
Ster Belgrado en Anderlecht.
Vandaag om 21.55 uur brengt
RTL4een verslag van de wed-
stryd Benfica-Barcelona.

sportkort
" BOKSEN - De Mexicaan Pa-
niel Zaragoza heeft zijn wereldti-
tel boksen (WBC-versie) in Tiet
super-bantamgewichtbehouden.
Hij won op punten van de voor-
malige kampioen Paul Bankecuit
de Verenigde Staten.

" WIELRENNEN - Voormalig
wereldkampioen veldryden bij
de amateurs Mike Kluge heeft
over geluk niet te klagen gehad.
Op de autobaan tussen Frank-
furt en Kassei reed zijn auto over
een losgeraakt wiel van een
vrachtwagen. Kluge reed op dat
moment tweehonderd kilometer
per uur. Zonder één schramme-
tje kwam hy uit zyn auto. Enkele
uren later buiteldeKluge tijdens
de training over een wortel van
een boom. Hy hield aan de val
alleen een kneuzing over.

" TENNIS - Stefan Edberg
keert terug op de tennisvelden.
Het herstel van de knieblessure
heeft twee maanden geduurd.
Edberg neemt deel aan een invi-
tatietoernooi in Melbourne tus-
sen 19 en 22 december.

" AUTOSPORT - Autocoureur
Stefano Modena heeft bij de
Britse renstal Jordan-Ford een
contract voor één jaar getekend.
De Italiaan neemt de plaats in
van zijn landgenoot Andrea de
Cesaris, die Jordan met nog on-
bekende bestemming heeft ver-
laten. De Belg Bertrand Gachot
stond al onder de contract bij de
Britten, die afgelopen seizoen_
zonder veel succes debuteerden-
in hetFormule 1-circuit.

" MOTORSPORT - De Ameri-
kaanse motorcoureur Doug
Chandler (500cc) is overgestapt
van Yamaha naar Suzuki, waar
ook zyn landgenoot Kevin
Schwantz onder contract staat.
Hij volgt de Belg Didier de Radi-
gues op, die wegens slechts pres-
taties bij de Japanse renstal is
vertrokken. De 26-jarige Chand-
ler, vorig jaar negende in het
eindklassement om de wereldti-
tel, wacht nog op zijn eerste
Grand Prix-zege.

"KICKBOKSEN - De kickbok-
sers Moonen (klasse tot 81 kilo)
en Houben (klasse tot 54 kilo)
van de sportschool Tipanegaxa
uit Geleen hebben respectieve-
lijk zilver en brons behaald tij-
dens de WK kickboksen onder
auspiciën van de internationale
WAKO-bond in Parijs.

" VOLLEYBAL - Het bekervol-
leybalduel tussen de dames van
VCH en Labyellov wordt vrij-
dagavond om 20.00 uur gespeeld
in sporthal de Kaldeborn' -te
Heerlen en niet, zoals eerder ver-
meld, vanavond om 20.00 uur.

sport in cijfers

TENNIS _-

Munchen, mannen. Grand Slam Cup,
twaalf miljoen gulden, eersteronde: Pa-
trick McEnroe-Champion 4-6 6-1 6-4,
Lendl-Caratti 6-4 6-1, Hlasek-Connors
0-6 6-4 6-4, Chang-Courier 6-4 6-2.

SKI
Sestriere, WB-wedstrijd, slalom: 1.
Tomba 2.00,49 (1.00,09 - 1.00,40) 2. Jagge
2 01,40 (1.00,78 - 1.00,62), 3. Furuseth
2.01,54 (1.01,32 - 1.00,22), 4. Accola
2 01,83, 5. De Crignis 2.02,54, 6. Stangas-
singer 2.02,87, 7. Gerosa 2.03,21,8.Strolz
2.03,28, 9. Bittner 2.03,44, 10. Roth
2.04,01. Klassement slalom: 1. Tomba
280 punten, 2. Accola 235, 3. Jagge 186.
Klassement algemeen: 1. Accola 470, 2.
Tomba 460, 3. Girardelli 232.

VOETBAL
Duitsland, inhaalwedstrijd Bundesliga:
1 FC Köln-Dynamo Dresden 1-1.
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'Zesdaagsen als voorbereiding op wegseizoen'

Pieters investeert op piste
" Peter Pieters
(voorgrond) zette met
Jochen Görgen in
Dortmund de eerste
opvallende prestatie
op de piste neer.

Foto: RAYMOND
KERCKHOFFS

DOOR WIEL VERHEESEN

WANENBURG - Drie keer eindigde hij als tweede; een keererd hij derde. Als enige Nederlander kan Peter Pieters in de
Uidige zesdaagsen een vooraanstaande rol spelen. „Tochüjft het rijden op de weg prevaleren," zegt de 29-jarige wieler-°f uit Zwanenburg, onder derook van Schiphol. „Ik zie mijn
pigheden op de piste in eerste instantie als een investering.et kan nooit kwaad om te kijken hoe mijn kansen liggen in.e' baanwerk als ik straks op de weg een stap terug moet

De laatste zesdaagse van het sei-
zoen, Kopenhagen, waar de wielen
draaien van 31 januari tot 5 februari
krijgt hem daarentegen weer niet
op de deelnemerslijst. „Rond die
tijd staat in Andalusië alweer de
Ruta del Sol op het programma.
Ploegleider José de Cauwer wil mij
daarin aan de start. Ik ben in dienst'
van Tulip Computers, de firma die
zijn ploeg sponsort. Vooral omdat
ik van De Cauwer alle medewer-
king heb gekregen om meer dan
ooit in het zesdaagsecircuit van de
partij te zijn, heb ik niet eens gepro-
beerd dispensatievoor Kopenhagen
te krijgen. Trouwens, ik zei toch al,
dat ik voorlopig in eerste instantie
wegrenner blijf."

ter Pieters is tijdens de voorbije

(ten ne*en vier keer m een six jours
3 start gegaan. Dortmund (24-29
b}> opende de ry, daarna volgden
un.ch.en, Bordeaux en Gent. Zo-j' Grenoble als Moskou liet hij

, Ks liggen. „De boog kan niet al-
Jj£ gespannen staan. Toch is det,J.yan korte duur geweest. Vorige; va.e, cD ik de training weer her-

\ Weliswaar laat ik de zesdaagse
aT? Keulen (in de periode rond de.afwisseling, red.) nog schieten,
tjseï daarna ben ik toch weer prak--on. (jrie weken onafgebroken in
1 Weer: Bremen, Stuttgart en op. eind van januari ook nog Ant-erPen."

Cees PriemMonsterscore
Fortuna 2

L ■'■ARD - De Fortuna-reserves
galden tegen Den Bosch 2 een"He 6-0 overwinning. De Fortune-
k creëerden in de beginfase veel
r,utSen waarvan er reeds na vier mi-
De e<? een benut werd door Losada.

ploeg bleef aanvallentêf S ?^ minuten later was het Pie-
i e* aantellenen- Na rust

de ?de score met de regelmaat van
Cv*» k opgevoerd: Deckers 3-0,
C«rs 4-0 en 5-0, Losada 6-0.
vJieidsrechter Sterk. Toeschou-ers 150.
w^KRADE - In de eerste helft
yj^n Roda JC 2 en Willem II 2 aan
Op a*r gewaagd. Het spel stond niet
*9a og peil en doordat de voor-
as n Sen êeen kansen kregen ging
vatr St dubbelblank in. Na de her-
Op[Jng speelde Roda JC veel beter
wjf* bevroren veld, hetgeenresul-
jj/de in twee treffers: 48. Michel
Schan 1-0, 68. Stefan Janssen 2-0.
i^dsrechter Hoogstra. Toe-"ouwers 100

SCHOVEN - Op een slecht be-
Wv^ar veld kwamen Eindhoven
&r *VV 2 niet verder daneen ma-
W^Üjkspel: 0-0. De stryd speelde
d^hoofdzakelyk af op het mid-

S'ïdk,,tta"> 2 -Den Bosch 2 6- 0V^oven 2-MW 2 0- 0
$Ce2-WV2 3- 1
Sla,""1 Sp. 2-PSV 2 2- 4«'C2.Willem 112 2- 0

fyJ! 10 7 3 0 17 27- 9'on <?2 11 6 5 0 17 27-14
Wa tAtard 2 98 0 116 38- 5?Kc ,C 2 7 6 10 13 21- 7
Dry, 9 5 1 3 11 28-23. WV, 9 5 0 4 10 14-10j'ljfiC, 11 2 4 5 8 19-21ISlh„ 9 2 3 4 7 13-23

',i^R Ven211 2 3 6 7 15-26\ ?>IW??h 2 12 3 1 8 7 10-36JOjCII2 10 2 1 7 5 9-21J HiL* - 10 1 3 6 5 8-20' °nd Sp. 2 10 2 1 7 5 13-27

W*» 2-RBC 2
£lfi„JF°rt. Sittard 2""yv.osch 2 -Eindhoven 2

*«V2'helmond Sp. 2
v~"|w>da.lC2

Tomba brengt fans in extase
Italiaan maakt favorietenrol in Sestriere waar

(2.00,49) voldoende voorsprong over
op zijn Noorse belagers Jagge
(2.01,40) en Furuseth (2.01,54).
Na de indrukwekkende zege van
Tomba, zijn derde alweer in het nog
prille seizoen, vloeide de champa-
gne rijkehjk en knalde vuurwerk
oorverdovend. „Deze overwinning
betekent veel voor mij", glunderde
het wonderkind. „Voor eigen pu-
bliek wilde ik absoluut niet verlie-
zen".

SESTRIERE - De favorietenrol is
Alberto Tomba op het (mollige) lyf
geschreven. De 24-jarige Italiaan
weerstond gisteren op zyn thuis-
baan in Sestriere de grote druk op
zijn brede schouders. Hartstochte-
lijk toegejuicht door ruim 20.000 ti-
fosi schreef de tweevoudige Olym-
pische kampioen de derde wereld-
bekerwedstrijd slalom op zijn
naam. In het algemeen klassement
naderde Tomba zijn Zwitserse ri-

vaal Paul Accola, vierde in Sestrie-
re, tot op tien punten.
De rentree van de Italiaanse halfgod
op zijn favoriete piste, waar hij vier
jaar geleden zijn eerste zege boekte,
veroorzaakte een enorme verkeers-
chaos in en rondom het befaamde
ski-oord. De bittere kou, het vroor
tien graden in Noord-Italië, weer-
hield de liefhebbers niet van een
bezoekje aan Sestriere. Op weg naar
de top (2000 meter) moesten vele

wegversperringen het ontgelden.
Tomba stelde zijn fans niet teleur.
In grootse stijl gleed de lijvige atleet
(90 kilogram zwaar, 1.82 meter lang)
tijdens de eerste manchenaar bene-
den. Aan zijn tijd (1.00,09) kon nie-
mand tippen. De tweede race ver-
liep minder succesvol. Met 1.00,40
noteerde Tomba de derde tijd ach-
ter de Noor Furuseth (1.00,22) en
Accola (1.00,38). In de eindrang-
schikking hield de Italiaan vedetteNiet alleen het veranderen van

ploeg gaf een nieuwe dimensie aan
de loopbaan van Peter Pieters. De"
bronzen plak, die hij een paar
maanden geleden op de wielerbaan
van Stuttgart in het wereldkam-
pioenschap puntenkoers veroverde
speelde eveneens een rol. „Zon
bronzen plak is een extra aanbeve-
ling om in de zesdaagsen binnen te
komen. Toch moet je ook daarna
telkens opnieuw met daden tonen,
dat jejeplaats waard bent. Ik moest
telkens met een andere koppelge-
noot aantreden. Eerst met Jochen
Görgen, daarna met Remig Stumf
en vervolgens met respectievelijk
deFransman Lino en deBelg Tour-
né. Ik ga er vanuit, dat men er op
den duur niet omheen kan mjj een
vaste koppelgenoot te geven."

Voordat Peter Pieters bij Tulip
Computers een contract tekende,
reed hij enkele seizoenen onder de
hoede van Cees Priem bij TVM. Hy
had in deze ploeg ook zijn beste jaar
als beroepsrenner. Dat was in 1988,
toen hij zowel het Nederlands kam-
pioenschap als Parijs-Tours won, de
herfstklassieker waarin hij een paar
maanden geleden tevergeefs de
sprint aanttrok voor zijn ploegmak-
ker Adrie van der Poel.

Behalve het NK en Parijs-Tours
zorgde Pieters op het eind van de
jarentachtig tevens met eerste prij-
zen in wedstrijden als de Ronde van
Midden-Zeeland en Ronde van
Friesland voor publicitaire uitschie-
ters. Naderhand ging het iets min-
der en parallel daarmee liepen ook
de spanningen, die tussen hem en
chef d'equipe Priem de kop opsta-
ken. Het had zelfs tot gevolg, dat hy
buiten de ploeg voor de Tour de
France bleef. „Dat deed pyn, te
meer omdat ik mij het een en ander
van het evenement had voorgesteld.
Ik was aleen paar keer van de party
geweest, zelfs in 1985 toen ik als be-
ginnend prof nog de kleuren van
het Spaanse Zor verdedigde. Cees
Priem vond ook mijn plannen om
's winters een aantal zesdaagsen te
rijden maar niks. Ik kreeg toestem-
ming om er één, hooguit twee op
myn programma te zetten. Moet je
weten dat ik in mijn amateurjaren
heel veel op de piste reed en deson-
danks als wegrenner mijn mannetje
stond."

Tsjizjov zet
Valneris opzij

" Alberto Tomba op weg naar slalomwinst in Sestrieres

Weer minder profkoersen in Nederland

Van onze correspondent
EDDYBUDÉ

SjfehN/HEERLEN " Niemand
T?r nog aan dat de 27-JariêeS-ej. rsjizjov een dezer dagen de

?* Hu el dammen prolongeert.
v Wk iscne grootmeester laat in
!?H geen spaan heel
i Ut^tisJ\V uitdager en landgenoot
? het V,3*00"^ en staat inmiddels
Nrhr Estl andse Tallinn op een
New re 18"8 voorsprong. Ver-
i^WtT ,neeft de internationale
? hoo d toegekeken hoeTsjizjov
/^Pelf temP° en met op het oog
v^erli, l( maar tegelijkertijd o zo ver-
-IJ7middelen zijn opponent

«ai naar de slachtbank leidde.

hVida^11*16 party van afgelopen
j^d v Was een uitstekend voor-in In de strijdwrjze van Tsjiz-
,X d

een sterk uitgedunde stel-ere h«j menige grootmeester
V^arn Beëeven, ging de we-
v - Een l°ien er eens goedvoor zit"
A Vai leine onnauwkeurigheid
>Hdp ne»s was vervolgens vol-

TsJiza°v om zijn voor-
er 2ilv

en 6 subtiele wendingen

"V
{}'" leen heeft een unieke strydwy-
br'n we de in Tallinn aanwezige

n bèkleuSma uit Als je z«n Dar"
KUkt, dan denk je, wat een-

voudig allemaal. Na een diepere
analyse blijkt er steeds een verbluf-
fende gedachtengang achter te zit-
ten. Tsjizjov gaat als een sluipmoor-
denaar te werk. Je denkt dat er
niets aan de hand is, maar ineens
sta je verloren. Ook Valneris is er
nu slachtoffer van geworden".
Vooraf werden de kansesn van
Guntis Valneris tegen Tsjizjov ge-
ring geschat. Valneris, die automa-
tisch het uitdagingsrecht verkreeg
nadat Ton Sijbrands zich vrijwillig
terugtrok uit de halve eindstrijd, is
volgens Wiersma mentaal nog niet
opgewassen tegen Tsjizjov. „Valne-
ris heeft in enkele parthen onver-
klaarbare fouten gemaakt. Fouten
die op dit niveau niet voor mogen
komen. Valneris zit niet lekker te
spelen. Dat komt mijn inziens om-
dat lüj te veel ontzag heeft voor zijn
tegenstander."

Als Tsjizjov 20 punten heeft verza-
meld, mag hy zich voor het vierde
achtereenvolgende jaar wereldkam-
pioen noemen. Volgend jaar in het
Franse Toulonmoet hij in een rond-
toernooi zyn titel verdedigen. Dan
zijn een handvol Russen, Ton Sij-
brands en misschien ook Harm
Wiersma, die vorige maand zijn
come-back aankondigde, de belang-
rijkste gegadigden om een einde te
maken aan de hegemonie van Tsjiz-
jov.

Van onze sportredactie

HEERLEN - In 1992 worden in
Nederland weer minder wedstrij-
den voor beroepswielrenners geor-
ganiseerd dan dit jaar. Waren het er
dit seizoen nog 33, in 1992komt het
aantal hoogstens op 31. Daarmee zet
de tendens van de laatste jarenzich
voort.
Tot de afvallers behoren dit keer in
elk geval de wedstrijden in Apel-
doorn, Rotterdam en de Grote Prys
Forbo in Krommenie. Het criterium
in Tiel en het evenement in Zaan-

dam zijn momenteel nog vraagte-
kens. Zoals reeds gemeld maakt na
enkele jaren afwezigheid de Nacht
van Valkenburg op 11 september
zyn rentree op de kalender. De -voorlopige - agenda werd gepresen-
teerd op de jaarlijksevergadering in
Den Bosch van de VOB, de organi-
satoren van beroepswielerwedstrij-
den.
Gerry van Gerwen is nog even coör-
dinator van de SBB, de Stichting
Bevordering Beroepswielrennen,
en regelt de rennerscontracten voor
de Nederlandse wedstrijden. De
Brabander zal de SBB hoogstwaar-

schijnlijk verlaten om Krikke op te
volgen als manager van de ploeg
van Jan Gisbers, die volgend jaar
onder Festina/PDM in het peloton
verschijnt.
Zes jaar lang is Van Gerwen dan in
functie geweest. In diezes jaar heeft
hij de markt aanzienlijk zien ver-
smallen. „Ja, dat is onmiskenbaar.
Toen ik begon waren er 58 wedstrij-
den te bezetten, nu nog maar 31, de
neergaande tendens is heel duide-
lijk en zet zich volgend jaardoor".
Het zyn voor Van Gerwen hectische
dagen. Vandaag verwacht hij een
definitief aanbod van Festina te

krijgen, volgende week donderdag
zal hij wellicht zijn beslissing ne-
men, nadat hij eerst een adviseur
heeft geraadpleegd. De zaak is voor
negentig procent rond en inmiddels
wordt heftig gespeculeerd over de
opvolging van Van Gerwen als
SBB-coordinator. „Op zich is het lo-
gisch dat ik zelf met die opvolger
kom, maar ik heb op dit ogenblik
nog geen flauw idee", aldus de toe-
komstige Festina-manager. „De
voordracht zal gebeuren na overleg
en goedkeuring van belangengroe-
peringen van de organsisatoren en
de renners".

Limburgs dagblad sport



WIE WIL ER GELD LENEN ?
WIJ REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen
hetgeld óókkosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen?
Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.
Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en max.
tarieven voor pers. leningenen doorlopende kredieten.
Andere bedragenen looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook
mogelijk. Leningen vanaf ’. 1000,- tot ’. 200.000,- zijn
mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. Desgewenst met
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal
kwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360x 24ta IBOx 120»

10.000,- 117,- , 127,- 149,-
-15.000- 155,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
-"Bi

Eff. jaarrente 18 hyp. in voorbeeld 9,2%, 2e en 3e Hyp. 13,5%

Bedrag in terug te mnd. bedrag e«ektieve mnd.bedrag volgens elfektieve
handen belalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum )aarrente

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% 497,83 155%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd | 915,07 14.0% 933,79 14.8%

Krediet U betaalt rente volgens minimumtarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 195% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd

BE' T'llülß^Hi

Op 31 oktober 1991 is in het
huwelijksgoederenregister
bij de Arrondissements-
rechtbank te Maastricht
onder nummer 015932 inge-
schreven de op 30 oktober
1991 voor ondergetekende,
waarnemer van het vakante
kantoor van wijlen notaris
mr. C.H.M. Schenk te Heer-

< Maastricht, verleden akte
van huwelijksvoorwaarden
tussen de echteliedenCaro-
lina Petronella Anna Ha-
meiers en Gillis Anna
Maria Victor Lekner, béi-
den wonende te 6325 AW
Vilt-Valkenburg aan de
Geul.
Mr. H.G.J.J.M. Joosten,
waarnemer van het vakante
kantoor van wijlen notaris
mr. C.H.M. Schenk te Heer-
Maastricht.

L'w huis opdit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand

hypotheekrente en
verkoop; sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

[ ALLEEN: HEERLEN - SITTARD

Het zorgt dat u niet optimaal kunt functioneren als persoon, dat u
dingendie u dwars zitten niet effectief kunt aanpakken en dat u

uw eigenreakties soms niet kunt begrijpen.

ONTDEK HOE U UW ONDERBEWUSTZIJN
ONDER CONTROLE KUNT KRIJGEN

Koop en lees DIANETICS, De Nieuwe Wetenschap over Geestelijke
Gezondheid, doorL. Ron Hubbard. Een boek met ontdekkingen

die belangrijkerzijn voor demens dande ontdekkingvan het wiel
of het vuur. Voor slechts ’ 24,90 heeft u ditboek al in huis.

Bel: 020-6209317/ 6226101

OOK VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKHANDEL!
Kopijrecht © 1991 doorSKA e rechten voorbehouden. Dianetics, Scientology enL. Ron Hubbard zijn handels-

enservice merken van het "Religieus Technologe Center" enworden met diens toestemming gebruikt.

MAASTRICHTS SALON ORKEST

Kerstconcert
ZONDAG 22 DECEMBER, 15.00 UUR

STADSSCHOUWBURG HEERLEN

Dit kerstconcert is samengesteld uit SkJ^B^^ifV^^*^l^kerstliederen, stukkenuit het klassieke Hl»fft' ■!/*£»*■ \repertoire en de meeslepende ïer^wlt^E^»' v Jit^C^melodieën die het Salon Orkest 0.1.v. BM'W^^Be^ V^V**-*Andre Rieu zo beroemd hebben Of "V 'C eM^efclT^tT'J
Medewerking verlenenverder: P* '^jHheaJ B«p-v^'^,J
Arts Humblet, sopraan, en het fcaS^e^e»l4 l K?i JSNpi
knapenkoor De Lentebloempjes. RÉfvl wß&t*Vr%lfc*t :<*| VRIENDENKORTING ’ 4,00 |
Bij inlevering van onderstaande, ingevulde bon en op
vertoon van uw vriendenpas betaalt u slechts ’ 15,00
entree voor ditconcert.

Kaartverkoop aan de kassa van de stadsschouwburg.
Openingstijden kassa: ma. t/m vrij. 10.00-15.00 uur,
za. 10.00-12.00 uur. Tel. 045-716607

Maastrichts Salon Orkest

Naam:

Pasnr.:

Aantal pers. max. 4:

Vrienden van het^

Terug Ie Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen belalen in volgens min. jaarrente vlg. wet, ma». jaarrente

~""ü ■■-. --■■: '33 77 14.9 150.95 18.7
10 000 60 mnd 229.79 14.3 249,77 17.5
15 000 60 mnd 344.69 14.3 366.84 16.1
30.000 72 mnd 609.22 14.2 622 29 15,2

Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd ma», tarief looptijd

11 000 220 1 145 14,6% 75 mnd 17.6 85
18.000 360 1,145 14,6% 75 mnd 17,3 83
25 000 500 1.11 14,2% 74 mnd 16,9 82
35 000 700 1 09 13,9% 72 mnd 16_5 80

I - -"^

■ *^F~ BeSyHße' ~«K!7r2 II ]TmO^\^^Mw\
m m^^^ ——^^^^^^^^ IméHMlt^ Sz^s j^-mbISTTm «^ew^^fï »« l m tü^A Uw S

v—f H'^f^deS ■* I BrTTjj "^^""~"^"""^ ,J #i w Ml

/*£ / !3| Philips Blackline stereo-kleu- Uitgangsvermogen 2x40 W. Philips dubbel autoreverse cassette-
V Dhilirx draaobare kleurentele- renteloisie 25 5T1702/108 Philips dubbel cassettedeck F( 630 deck F( 670 JM WÊ^lïFëZXJ ....rn,i* i/i nn Met 63 cm/110° Blackline'FSQ' Philips compact discspeler CD 604 Philips compact dist speler CD 604 1 Rfe^-,l|)

yfe^C*' Visie 14UK mi/lUP beeldbuis. Met sleeptimer, menu voor j^mmmmmmmu IWffiW |*"f *T e^^-Hl!
/TtST».. Met 37 cm/90° donker getinte FSQ' instellen en bedienen, on screen ■■■■-mmne^! fl3 BBKHIBfe I llÉjft^^W Lm JU//IAVN Hißri beeldbuis. 40 Voorkeurzenders, display en teletekst 2x20 W I—MMMÉMBM—Ëa«a ■»mT«|TrliT^»jMeff daul^ BWWwifcwJl rV~ -|fl'|J\,\ 2 W muziekvermogen. On screen muziekvermogen. Afstandsbediening. I W**^^ " gf 14. pi |r"F ■5>?C ■i||l|rJT!rlW|l H^^«BMMHgg_|vj
Il Al display Sleeptimer Afneembare tele Inklusief verri|dbaar BV'üllW Sa—^M BLJ lÉilKcjlH3»ll B̂^BlêawSawFTT^i>lI Ij\ skoop-antenne ■ja onderstel 4AAA I * ■VtttV' EÖ^mQZéHI I tkta niJ'iL! '1 iH
/Jn Afstandsbediening. lafaTafï ES Bwffl leT7^^*SWßer^^^ HIÜBK^dL *[^^f, I Hfl^^^i W^TTTMlir^ \L
/9^ OOK LEVERBAAR IN WIT " f 60, PER MAAND L^Lff ■■} BBttMl Ebl MÉMLB Sk^B^T 1OOK LEVERBAAR IN WIT Ook leverbaar in 70 cm beeld- I bU; g^s^ 1 ETTOIB eeeeeeSeßee»sJßg: | jj^^Bß i
|(«v buis. Meerprijs f 200,- HE3SSamSBEjZj I ■fc"^—füMi 1111 " ' S |f
iJvs. ÉS HM_ «Beeff^ ■kWHklHßßlßaili^mv 4-1 E HHHHSiÉi4. Philips Hiti-Set Bestaande uit: *v 11/l/^. «^*«Pfff^ï2ïïöSrB Dhiii.. uiEi.«» d. j

■■■■■■■■fcaMßßfc 55HLJ phjiipj topklasse tuner FT 980 ) lillA\\ "B^TClTlulÜlie'fflFHlT^ïl H Philips HlFl-Set Bestaande uit: Philins HiFi-set Rpstaande uit ~ 7-:—"—^ ;—: .. / II)K.\\ ■B44rWïïBn3s#TfffTffl nh.iilc ...nO. er een Knmps HIM set bestaande uit. nj jtg|e kwarts pLL . syntnesizer/tuner Met V\ l/fBSÏWmimïSSï?" Philips tuner FT 650 Philips topklasse tuner FT 880 radio data systeem. FM, LG en MG. 59 Voor- iW
V/Ni [telelßkslj l^iTnü3Ï!E£3*">r3F* D'9l,ale kwarts PLL-synthesizer/tuner. FM. Digita,e kwarts PLL-synthesizer/tuner. keurzenders. AC»
\fyV\ IL LG e" MG' 30 Vourkeurzenders- FM, LG en MG 29 Voorkeurzenders. Philips topklasse wersterker FA 890jf.lV m^JrYj^A Philips versterker FA 650 Philips topklasse versterker FA 880 Uitgangsvermogen bij 8 Ohm 2xBo W. bij }M
/l\\\ ' go*^JÈmm Uitgangsvermogen 2x55 W Uitgangsvermogen 2 x 115 W. 4 Ohm 2 x 115 W.
fMWV ipMHifMili (yja V Philips dubbel cassettedeck FC 660 Philips top cassettedeck FC 870 Philips dubbel autoreverse top fk
\SêOL aa^B' C^^s^^^ Dec^kA weergeven, deckB autoreverse opne- Drie koppen oo|by B/C. cassettedeck FC 880 Ai
l£l M Phll'PS kleurenteleVisie Philips VHS-C camcorder Philipriompad discspeler CD 604 Philips 'bitstream' CD-speler CD 624 Philips bltstream' CD-speler CD 624 X(OTP
ff^~ 21gR2554/108 Eiplorer VKR 684"772Ö~ ~~ ffm
jljr zenders Versterker met 4 W muziek- balarwen

0 *" "^^^^ J
fn& bediemng.' «mQQ^ . S 5, P« haand" Philips receiver FB 675 \im^^^^ '|J'Vi^\ 1"77 i Philips HiFi midiset F 310 met L-::::Sai »tl Kwarts PLL synthesizer/tuner met

/yfiC\ f3S,P£BMAAMD ééntenopS.be diening MIÉJ digitale uillezing FM. LG en MG. I l| "i 3 '/J»r/lll\\ t ;«/■ mr—f? mv„, 3*2 1 30 Voorkeurzenders in willekeurige °« //JMlK\ Philips Stereo-Meurertelevlsie Tuner metFM MG en LG. 30 Voor- ■ volgorde op te roepen. Uitgangsver- I■— 1 ] H ///M>IJ^ l «> /■■« «-.^«^«a keurzenders. Versterker 2x55 W. " ~ 7c w -4». ca el ."" u ///Il/ftv) 25 GR 9760/308 CD-speler. Dubbel cassettedeck^^- mogen 2x75 W |-y|Q ■■^■■■■JS ///1/7\\ Met63cm/110°,FSQ,HiBri-beeld- Boxen 2x 70W.^^--*(ffml a wHT^ï ' ' ' /f/l
/OiV buis 0n screen display Stereover' Afstands- a**^F^?\3>Éel**"^ H .H>HeM>VieMniefiei Dhllln« Ulhirlnnnl UID maanpl- '/tl>fA sterker 2x20 W. Teletekst. 60 Voor- bediening. CaÉTSTI "" ' IjU^^S^^l P_ Philips Wh rlpool VIP magriet- lIL
7/V^ keurzenders ■'^1000 V^gKp llf 'f'f ■il H,'J 11'■ ron met grill en crispschaal Mk
f/Ê\ Afstandsbediening*! KAUH I "£"#■*▼■ |' ' j'|j AVM 914 r/lApi Iw"»^» 140-PEP. MAAND Philips Staande compact diSC/ I '* ''M Met Doublé Emission System. 'Jet 4L«>
fIL/Sl 155,-permaamd

b radiorecorder AZ 9712 Philips slimline HQ VHS-vldeo- stand 850 W Volledig automatisch

£JJJ -^-^s^—-. ff^sS Afneembare luidsprekerbcixen recorder VR 200 jSS'KbeïSÏÏT /{PSn L a ia^B^Ü^^ .^ZrSSSwJn "^^^zlz =*T^?3"n\\ > fin I i ||| ÏT - ■mbbbmj , ~R w „;. R illiH,„rpi<pr<! Turho gramma s tot i 1 aagen vooruix. ue en cnsp. Speciale warmhoud stand. AMM % Ml il sch,k, als videotuner, -qq Inhoud 27 H.er. Zeer eenvoudige be- iffl
DA V |_ I WÊÈÊ bel casettedeck. waarvan 1 deck ■♦▼■ Q' OQO 'M- WUj^f W^S£££ÊÊ£ autoreverse. Digitale klok. C^uisÉb^B^B^B^B^B^B^hw ■#■#■#■ f/U
!i^\- Philips Matchllne 100 Hi HIFI-

bediening '„ n^,T?! k Sg SeMerj /H*VV stereo kleurentelevisie WOW W J& iso, per maand jiaVeßHe^e^e^e^V Philips Whirlpool magnetron/ [M
A^k Met Black üne'FSQ'beeldbuis. phin» 00 afstand bedienbare #Philios zonnehemel HP 3158 Philips slimline HQ VHSvideo- oven kombinatie AVM 920/WH /*]
jflir^e— Digitaal geheugenvoor een TV-beeld S^Ui^komhi^tiP F 397 ZB /¥*» l■! ! .nVan.ril recorder/stereo-audiorecorder Inhoud ovenruimte 32 liter Magnet- //fA7/CV^ met dubbele scan frekwentie (100 HZ). midi HiFi-komblnatie F 297 ZB #/ Sneller en effektiever bruinen dank zi| „- ,n9/fll ron (700 W) in kombinatie met hete- //W|l
>r/^l,>^ 60 Voorkeurzenders. Voorzien van Bestaande uit tuner met 29 voorkeur- /// 8 Cleo-lampen. De kuurtijd wordt "w<"" luchtcirkulatie (1700 W), grill of tur- f [\V'//^W pieture-in-pieture menu voor het instel- zenders, digitale'bitstream'versterker #/ ruim 20% verkort. 30-Minutentimer Voorprogrammering van 8 program- bo-grill (1900 W). Tijdschakelaar tot UL
y\V\ len en bedienen on screen display. met 2 x 120 W vermogen, dubbel au- /£/ met automatische afslag. Verrijdbaai. ma'stot 31 dagen vooruit. Versnelde 60 min. Traploze magnetron energie- L/HtoSSC matrix surround'sound. HiFi stereo- toreverse cassettedeck, programmeer- JW Met 2 beschermbnllen. 1399. beeldweergave vooruit (7x) en achter- regeling. Traploos instelbare tempera- MJFtAJK versterker van 2x40 W, teletekst en bare CD-speler. twee 3-weg basreflexipr Premie 100,- uit (7x). Geschikt voor 2 snelheden tuur (50°-250°C). Uitgekiende ener- #cjs'/iWv twee afstands- **.****** luidsprekerboxen jm A4%éf% (r L 4AAA tuiJ°' Afstands" MM AA gieverdeler. .J «%AA ■MF/|K —^ 2999rï:£r 1899? ■& 1299: asr 1199: 1299ï y»
\JGm I 90.- PER MMMD f 60.- PER HAAND f 40.- PER HAAND ' 40,- PER HAAND , 4Q . p£R MfIAHD

bH^JI l 11*r^ /*!*]eKJr^T* W-^*^el(-1 iiL* A*^ lM.*Li I»fce>T^Je^JW^,^eKJ-MXIiLIJXkJ3J-B-^BVll^^ \ «%\ Vj*
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Hlf /T^/7T\ I \Kj KV

Voorprogrammering van 6 programma's 31 dagen Phillshqve met dubbele \^HJvooruit. 'Today'-programmering. Automatisch koppen- scheertechniek HS 980 VjJPr
reinigingssyteem. «*% 9 Instelbare scheerstanden Unieke energie-
Geschikt als videotuner. #fJeTJ meter met'minutes lefï-indikatie Super quick

’ e^3felv#*" cha'9e Ook op lichtnet te gebruiken.
■fff*4|*ev«fewsjHHjvMM9CriV Automatische voltage-^^ -_

IffiTfwl'-Jlff aanpassing In luxe
mjU^tëj————\——\ deelbarecassette,

met één-knops-bedlenlng P „/^
Tuner, versterker 2x55 W, dubbel cassettedeck met Philips -"-^
autoreverse opnemen/weergeven op deck B, CD-speler grlll-bakovenHD 4454
meto.a. easy controlen shuttle play, 3-weg luid- Voor bakken (in en op deoven), grillen,
sprekerboxen 2x70W V#%_*%_*% braden, roosteren, toasten, ontdooien,
en afstandsbediening. I^LJLJ verwarmen #%#%^%

Uitstekende ontvangst FM en middengolf. Digitale tijds- l 5 W
Philips elektronische ö

mmmmmmmmmt I aanduiding Wekmogelijkheid met radio of N!l_
koortsthermometej;HPs3ls p^j^^yf^j^yi zoemer. Toets voor onderbrekenweksignaal^#-^% —i-««r
Met geheugen voor de laatst r^^^^^^B Resetalarmtoets.Sluimermogelijkheid /|Uai Philips luxe coolwqll
opgenomen mmm Meer ■■■■1^ . I I friteuse HD 4257
temperatuur ■ m LeVeV% Jp . Met diverse extra's voor smakelijk,

/ JB^&^J f—Tj,,-.,, Ïw~" 'lllllel fc?—^^^ veilig en gemakkelijk frituren

en al inéén «^ejV^ejV Philips Motchllne HIFI-stereo Itji'"'iT\\njllliuo 11 LH- I ■*■*beweging U§jk kleurentelevisie 25PV 7966/008 UJyggJJJJJj fji.l !&]M£]m~~

verwilderen Em^m&M* Met 63 cm Black-Line 'FSQ' beeldbuis. Picture inpicture. sSN Yit^'f^—A)
—^=^r—m^msKS— Menu voor het instellen en bedienen On screen display. PJUlpsEasy line HIFI-set F 900 r^^k-Ji^Jj

'(mW*^ HiFi-stereoversterker 2x25 W. Matrix surroundsound. Tuner met 23voorkeurzenders, dubbeloutoreverse rö-fTeletekst en multi- Mm M 4m cassettedeck, 'bitstream' CD-speler, luidsprekerboxenL JH Phiiipscpaié 2x7QWen /l if/1/%lil SE afstandsbediening. afstandsbediening T/^CJCJ- roundstyjerHP4s23
ml'! HD 5560 » MM- ■ W^_ 'Ëm 2 Warmte stonden: 500 en 1000 W.
I^JM Inhoud 50 6 koppen. ■■■■■■■■■a | — mm-—'JU^f- Voorzien van'cool curl'-stand.f^^ | Hoge waterlempera- LKeèeeeeMeleelÉeel é^HHHffii mJmW i 1 Mei ronde borstel, kam en blaas-mmé§l tuur inreservoir tot I ee^e^He*sss»: ■ ««"« mondstuk. Inklusief M"f%ca 96° CSnelle door- ■■ h^' F&^N wandhouder S*%Lél

stroming. Na loskoppelingvan het VjP a
netsnoer, blijft de

_ ! "*f ïfrrï~rj| —f^Si^fik

Philips stoomstrijker met ff Jjl I ■ S^HiS^A \ hgndmlxer
stoomstootHD 1644 f § T\ met standaard. Met afneembaarwater- Wlr~ b^^ G^^^f ' i enk°Jü~Mr—■-—_ reservoir,sproeieren „. . .„ >^r~~^x^^ \y HR 1505u m t % JL„vimct^mct^i Philips I? ack ne stereo-kleurentelevisie _

t
————--»"—— i„„„„.„,„„^„ ~„„,,„,; „, nnml<- lï f ,^! MSTVFfÜTiaB ~~ " Philips kleurentelevisie Luxe afneembare handmixer, 170 W.

\\ ¥¥«1? Uniekuubbel i.ru4/iuD 21 GR 2554/108 ' Aangedreven roterende kom, inhoud
\\ll4\l'- rTeini9i')1

9SSV,eenn CmSLnn.ISS lf%£%£% MetsicrnlsQ^-beeldbuis &n screen display 2,5 liter. Met garden,kneedhaken,
\\ W& I\\ Tuimelt°Psnoer beeldbuis. iMetsleeptimer, M %M%M\JÊ 60Voorkeuryendw; Melteletekst sleeotimer en dubbel- spatel en snoer- #%#%\fl^\\ Gladderoeshmj- me"'nslellenen Em7&m7w SSS^Ïx^nq opwmdmogelijkheid. CfQ_\ W^^Astalenzoolplaat. bedienen, on screen display # zijaig ieDeaienen atsianasoeaiemng 3 snelheden Jfjf."
\\<^<^m'§o\ en teletekst. p— L-— -i e|HJhJ| **/_

v^ xf Ë^UÊ^ 2x2oWmuziekvermogen. [ ÏÉp'V/if^fVl Pf~)|lïr)^k m EW&Ë9&Ë Alwijkingeninafoeeiöingeri.
Vermogen 1200 W. E E^^Jm^ Afstandsbediening. ! 11 f 1 llll|v3 E m^m'^m'M omschrijvingen en prijzen voorbehouden A

I BERGMANS^/^W^sreTH90 I
& WIJNEN &&W TtZiïSü

mmmmmmmmmmmmmmM Alle rokken + broeken
MODE IN LEDER nu van 298.- voor 99.- j

Er is nu volop keuze uit o.a. j
Dames- en herenlammy's vanaf 899,-

Loop eens vrijblijvend herenjassen
binnen... doen! V^ Max-1 bon per klant. ï

mmmmmm
MU SJ ** \

STEENWEG 15 - SITTARD
TELEFOON 046-518738 -^ // 'j^MmW9^

MEPHISMLW 1
VOOR MEPHISTO TREKKING BOOTS
GAAT GEEN BERG TE HOOG *Jj

ff ,Op zoek naar iets speciaals
voor uw auto

Het adres voor al uw
auto-accessoires

o.a. - autohlfi- auto-alarmsystemen
- jetbag dakkoffers- imperials / allesdragers- autostoelhoezen- autodakhoezen / pyjama's- autostriplngs- mistlampen / verstralers- derde remlichten- uitgebreid assortiment kleinere accessoires

OPTIMAAL ADVIES - GUNSTIGE PRIJZEN
Parallelweg 251 Heerlen - 045-716983 D

r^ // IV X
' -il ff Hobby Wereld Jn mmTmmmf Verhuur 1*° // V mMMMMMMMMMMMmf fan fa Vr\ZS êmmmmmmmmmwm

jJI ~/) " r* Hout/plaatmateriaal I Bouwmaterieel
<P // Time alter time... Uzerwaren gM Machines
/ ;X/ " : <???<">, Gereedschap IK Steigers

/^//^r. n#^~ Verf/elektro/sanitair Te1.045-311892 Fex.o4s-273692 Ladders
juwelier horlogen "diamantair

Ó^/y*^^* HIfUTS-lIAIIRPIV [ BRUNSSUM-LAN^

//Imm. LEK HUIJTS goudsmid
v , //^^^^
>^#^f}V Klassieke kijk op tijd! £57" ase3 II ■ 1/ ▼ Goudplaque, f 2^5,- I I J

tfrifflldiSCS BOSCH-GOURMET
J oio »«**r vanaf 950,-

De vermaarde pralines van Maastricht BOSCH KEUKENSTUDIO
Wijcker Brugstraat 55 ** tPaflePil

Tel, 043-214028 *" #,
L JJ llAkerstraat 160 - Hoensbroek - 213027

Een pagina vol
kerstgeschenken

»f

MAN■ 1 O O

m_ van Hooren|
U.M kantoorcentrum b.v.
j

Geleenstraat 40-48, 6411 HS Heerlen.
Tel. 045-712741* Fax 741189

Specialist in schrijfwaren
0.a.: Waterman, Sheaffer, Mont Blanc,

Parker, Pelikan, Cross, Lamy.

(f
De Olifant OudKampen
VOC-sigaren Sum. Cum Laude

Justus van Maurik De Huifkar
Top-sigaren

Balmoral
De Heeren vanRuysdael sigaren voor
voor de echte kenner fijnproevers

SIGAREN EEN MOOI
KERSTKADO

SIGARENMAGAZIJN - TIJDSCHRIFTEN

H. LINDEN
Keekstraat 2

6413 HP Heerlen " Tel. 045-211121
KERSTAVOND "HET MOMENT VAN DE DAG

WAAROP JEEEN SIGAAR OPSTEEKT" .

/f' " '

„a^6 Bonbons enG6 AO

a kerstspeciahteiten van

* iif%nf 1{^'t Roeë^ebeumpjel
I ■iwii ■ -*"■■»! —>r»wl

Chocolaterie en geschenken
Poststraat 12, Kerkrade. Te1.463135



I FIETSKADÖTIJD
Q] OMAFIETSEN 24 EN 28 I

Remnaaf, diverse kleuren, met bel, slot, jasbeschermers in
kleur, lakdoek, kettingkast, verlichting en reflectie volgens
NL-norm. mmmmMMmmm

f Nu van 319,-voor 1^33
! E-1 I DAMES- OF HERENFIETS 28 I

f #J Diverse kleuren, gesloten kettingkast, jasbeschermers, complete verlich-
l'n9' P°mP. bel. slot, standaard, reflectie volgens NL-norm, chroom vel-Dr. gen TROMMELREMUITVOERING:

UREMNAAFUnvOERING. N(J van Luxevan _-__
Nu van 299.- ■£&■ 449.- 599.- EttSvoor «afii^ voof voor

M fe ICITY-BIKE
1 18 versn., 2 bidons. Cantilever rem, ter-

reinbanden, spatborden, drager, verlich-\\/ «^ 4r f" ting. Shimano SIS derailleur.

ftei E f UITVOERING UITVOERING
Loop eens I J^bssö^-""""oof EEe3Van 5" fcBH
vergelijk en

_^^^^^^^_^^^^^_^^^__^^^___^^_^_^constateer dat u I I

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

Shimano SIS derailleur.
SEMI-ALU. UITVOERING ALU. UITVOERING

5 jaargarantie van 499,- |K7T]H| Van 599,- WHT9Mop frame en nu voor nu voof ■■yiÉai
vorkbreuk. I

Diverse
LUmIhiIM ItfltWoCTl accessoires

wSj ImttÊMWÊÊÊM ais
m\m JteMiilHl kado-artikel

LftfUUU SI voorradig.

Waarvan dromen uw voeten?
Eindelijk weer te gaan als mens!

\m\\ t\ AÏ»*^ mEMÏ

%■ I\U6"V —-mf S^K 4 MMMMMM. l mM
\_^~"*. ' *——% mmmJ* WiïmmMMM.

i jl R
Ji Schoenspeciaalzaak

a J pieds sur terrc
w Willemstraat 48 - Heerlen - S 045-724471

BBV ■ De enige voetkundig
Openingstijden: —M schoenconsulent voor
f dinsdag-woensdag-vrijdag van 9.30-18.00 uur; I B I oostelijk Zuid-umourg

" donderdag 9.30-21 oo uur; Jm Frans Theelen
«zaterdag 9.30-17.00 uur; W'^'l Vj lirt NAV «5
" maandag gesloten. * \i< 4+ na im.a.v.ö.

fCARMEN 0/ ,&j ')
DE NIEUWE COLLECTIE JfOnS rr)Oa£^lS
UIT ZWITSERLAND " V C^L>^

" 10 verschillende series - elk met m\ BHPBI
een geheel eigen en fl B BBtSkenmerkende stijl. B V

" Met metalen band en met leren V B —B
band. B .ÜW^B^

" Edelstaal en een hogekwaliteit ■^e*^^doublé. m&
" Waterdicht, getest tot op 3

atmosfeer (30 meter onder SJ^'C^B Jm\
I water). ImWxas- M" Internationale garantie. ' } 1 Mg jM

Vanaf ’ 395,- tot ’ 1350,-. | ■CARVEN- Swiss made " Bvoor mensen van 9 tot 90 jaar B
en ouder B

" Die kwaliteitsbewust zijn,

" Die iets anderszoeken dan het "alledaagse, Diamantair en juwelier Salmstraat 64

" Die een heel aantrekkelijk en Gedipl. horlogemaker 6161 EN Geleen
mooi cadeau zoeken. Eigen reparatie atelier 046-746969 j ,

ff Wegens ingrijpende verbouwing

totale
leegverkoop

van onze collecties '
dames-, heren-

en

kindermódeschoenen

|b boffflon/
L 8 Mmm^\—l[ MODESCHOENEN

STEENWEG 27 SITTARD
's 'J
(f \
KADO-TIP

VAN UW APOTHEEK

crème
'**«.uMPHB. Mr

1 W Mit vitamin A +E

A GOED NIEUWS VOORx^a. UW HUID
f \ Frei öl brengt nu de intensiefcrème op

AmmWr-^ q^ de Nederlandse markt. _
Verkrijgbaarvoor Z^/JDIERPROEFVRIJ bij uw apotheek.

"Frei öl intensiefcrème" bevat vitamine A en E en is geschikt voor de
dag en de nacht. Overdag beschermt zij uw huid tegen invloeden van
het milieu, 's Nachts geert zij de huid ontspanning en voeding. De
crème dringt snel en aiep in de huid en voorkomt uitdroging en ver-
oudering. Het resultaat iseen mooie gladde huid met minder rimpels.
Verkrijgbaar bij uw plaatselijke apotheek
voor informatie: Meurs Trading Cosmetics
Pasweg 18/24, 6361 BM Landgraaf, tel. 045-320536

(f \Een nuttig kerstgeschenk
vindt u beslist bij:

(i sJL Speciaalzaak in lederwaren,
(TX (r\ koffers, paraplu's en handschoenen.

/StJil W. Porto
rJL \nw2k Hoo,dslraat 16
fW l/mSfi Hoensbroek
tYi ï Te,-: 212501

ff ,

Uniek in Heerlen en
Maastricht

Wij versturen uw kerstwensballonnen
in verschillende maten door geheel

Nederland vanaf ’ 7,50

Dr. Poelsstraat 5, Hrl. 045-741941
Grote Gracht 4, M'tricht 043-252346

'r
SCHOENENSPECIAALZAAK "

STEVENS
voor voetgezondheid #S
en de vriendelijke service! tt|
i. Kinderschoenen A

in 6 breedtematen w

a Dames- en herenschoenen
' in diverse breedtematen

* Controle-kaart-systeem
voor kindervoeten

SCHINNEN BRUNSSUM
Dorpsstraat 27 Kerkstraat 73, Promenade
Tel. 04493-1633 Tel. 045-272399■ 9

ff .

" ___—-—"" I "" — "■ *" ": " Posters :
" ": " Reproducties :
: " Inlijsten :
: " Moderne kado-artikelen :

picture "point —Tel. 045-715392 r
Oranje Nassaustr. 11,6411 LD Heerlen ■

ff =^VOOR 1001 KADO-IDEEËN
en lage prijzen

Kado Shop
FRENC FRANC

Dautzenbergstraat 188 Winkelcentr. Entre Deux6411 LB Heerlen Helmstraat 3-5
Tel.: (045) 740859 6211 TA Maastricht
Fax:(045)741850 Tel.: (043) 254986

Fax: (043) 254986

HERENJAS SALMI v

Borel- of Plonge-ledcr £QE
van 995,-voor 0"3»"
Salmi lamsleder CQEvan 995,- voor *ï"3»"
Salmi antiek lamsieder rr Qc
van 695,- voor 3-rD 9"
Gregor motorjack Q/f Q
van 449,-voor «#*»"s"
DAMESJASSEN
Roxette antiek leder OQET
van 395,- voor A"3,"
Motorjas antiek leder *>Qcr
van 395,- voor A"3,"

&D 11 international

fjtöW/Wp^ LEDER

\MlJr\m^ Winkelcentrum (Tempel)

UITNODIGING
UNIEKE KERSTSHOW

Passage centrum Cocarde
Valkenburg
verzorgd door

Nederlands grootste serviezenspeciaalzaak

rjßrß cie§eclektetafe[
L"-^ -I kristal, porselein, tafelbestekken, pannensets.

Vele prachtig gedekte tafels geven een ruim inzicht
in onze schitterendecollectie.
Compleet met bijpassende kristallen serviezen en
tafelbestekken.
Het is voor u de gelegenheid om geheel vrijblijvend
bij ons binnen te kijken.
Nergens meer keus!!! Geweldige kerstaanbiedingen!!!

U hebt beslistnietalles gezien, als uhier nietbent geweest

Show geopend:
donderdag 14 decembervan 14.00tot 18.00uur
vrijdag 15 decembervan 14.00 tot 21.00 uur
zaterdag 16 december van 11.00 tot 17.00uur 4)

ff — >

**& * Nuth. Stationsstraat 224A9*l^*t Am S9JA Tel.: 045-241286
is ew«*« \èr *m "»*✓ Wyckerbrugstraat 38A

schoenen b v 6221 ED MaaslricWTet 043-210426
Donderdag koopavond lot 20.00 uw,
's maandags tot 13.00 mr gesloten

re = *

ÉVoor
de feestdagen gratis

v een pakje roomboter bij
\ aankoop van ’ 25,- aan

wild of gevogelte.

Kjl MENNENS-DUYKERS
f-7 Hoofdstr. 10

Amstenrade
Tel. 04492-1447

i

ff - <SONIY - PHILIPS - AKAI
JVC - TECHNICS - PANASONIC

RTV GEELEN
Ma.astnchterlaan 78 - Vaals

S 04454-1792/1943

Ook uw adres voor 'groot en klein huishoudelijk'
EIGEN SERVICEDIENST

Garantie tot en met 5 jr. mogelijk op alle artikelen.. t

Het beste uit de TOP-40 1 Mt% QC
van 1991 J *lïli %JU

Geltestr. 11, Echt, tel. 04754-87196
4

ff '" >

KADO-TIP
Dagbehandeling voor
HEM en HAAR

Verschillende "kado"-aanbiedingen:
★ bijoux van Jean Pierre
★ cosmetica van Jean d'Estrées
★ luxe scheerapparaat van

WÏlkinSOn (bekend van TV)

S X KAP- &
T- I _ | SCHOONHEIDS

J-*m m\jT STUDIO
S^^TS^ HANNIE\iJEb ? NEURS
\ / Pasweg 24

6371 BM Schaesberg-

Hlelcik^lti Te" 045-311700

f DE STRIPBOEKEN t

;~^srJcÖND hand \l | X y V

: _JSL " Een pagina vol <c@* 9NIEUWE & GEBRUIKTE LJ Mi 0°
STRIPBROEKEN -*- v-*' BJF

openingstijden: stationsstraat 19 /^êwM
dinsdag t/m vrijdag 6131 AX I . _»-■_■ -^ ,-. _„, _n_i _■-» I - _-. -. -^ I -_~ — -^. f V ,
van 13.00 ».. 18 00 u. ettUrd >" /^ "f* C 1■ »f\" /^ C1.O Kl .C* Y^ \S C^ IT\ MM. \" D^donderdag tot 21.00 u. te1.:046-515074 Lff | " W^ 1 f f " f f ■<£ f LTv■[[ "óo,d

u
a

9,7 joou 100^^■..«*....»jj JVvl JLiivuvllvlllvvll



tEen pagina vol
kerstgeschenken

I n /" /*^*of*.SjLsuxoh. usxzoxasn vjLï uw ksxi-tqxost aoox léttrmm\
JVscUxLana sn IQ.O Lanasn in as nsLs vjs.xs.Lcl. .. \j| JêkJ

Bloemenmagazijn C^o/?i. fdost&r
Akerstraat 40-42 Heerlen Tel. 045-714153

Geldig van cJ^XjS ,^m £ 115 december J^^—WT VC,nC,f J * iflEuOll jHJl
il \/m tfw XéLJm\ " inel. BTW b dagen: \9Wwsvm15 janvari'92 J7HJföPJ-J-wlTMff\ - "_,,! OAA Lm bijv. van 24 dcc. ]^^^^—m

« B|\ " ItlCI. öUU Km tot 2 januari'92 WfTV

yuAMetie^en/^ia*naniaviS' f j MMMI
lid Amsterdamse Diamantbeurs \^^^^^^ ÜWTII ■H) /^" |fPf9

M^J-L I*l lil 1 i fll*»Hll'HiaMmHri tTimJu^f^fM I ['M MI Wm II vJ^» 3̂^ Schinveld - pres. Rooseveltstraat 12
■■^VH II Telefoon 045-251275 PPPÜH

Wij verkopen sieraden tegen i^H uw vakhandelaar iFMII.- - - ""
, i. ■ ' \"^P Wij leveren van toonaangevende merken o.a. KmhlgrOOtJiandelSpniZen B-^| f k.T.V - HIFI apparatuur - Comp. Disk - Alles voor ■■■■■■■■■

_i_ e*xo/ _■ "■■'■ j JgF wassen - Alles voor koelen en vriezen - Magnetron " ■ralKlJJ^iMilJZ jU/o V.d. Winkelwaarüe s^r^u-^ Kleine elektrische huishoudelijke apparaten. ■■■■■■■. Grotesortering - kleineprijzen Eigen technische dienst ■ Snelle service BuLJJuIIJJiIaJJMH II SN \< KRUKKMI VV J IvTVGrote collectie sieraden: *« ***&&„« \wmMmaakt vin een handomdraai | fl [>];]l] Ji| HVl']
armbanden, kettingen, ringen, trouwringen, eigen ontwerp de lekkerste hapjes klaar ff "^V\ IÉÉMMÉ

hangers, colUers, horloges enz. enz. tegen specialefeestprijzen *** — ■**- GIRfTLL 4INTEREUR W
heerlijke poffertjes ofwafels. I / II \ /" |_ _ _ Door een uigebreide serie los V/\ HiÉiLÉtiim

" ALLE SEIKO HORLOGES 25% KORTING verknjgbar/pla.en zi jn zn 1191
kTrBeHL ht„nvnantg!eie" voor een sfeervol kerstkado ;|Hil

" Ook kunt u bij ons terecht voor beleggingsdiamanten Tefal-produkten. Die vindt u
T ............ bij: Firma Wiersma zondag 15 december geopend van 11-17 uur
Loop vrijblijvend bij ons binnen en overtuig u. Willemstraat 117 "^"——""

Heerlen 99VM" Alle reparaties in eigen atelier \V_ Tel.: 045-725933 J) H»iHl^^^|
BEEKSTRAAT 28 MEERSSEN TEL043-643595 Kl^^^WÏ

Sittard-Limbrichterstraat 32 - tel. 046-521965 ram J) mWÊÊÊÊLv> ffuaüii ** A mmuuiii ij superior shoesW , H»VikJ iiTyT^B
IJUlillUllllcl f STUDIO VOOR NAGEL-EN

7=-^ Perfect door zijn /yy-> " Adres voor: MMfdr^SSmmmmmmmmmmmmmm\mmmmmmmmmmmm\^mmm\ SEY f f f f " nagelbijters ■r:iïK"*l^\A\ WJBÊk details - —/ / . - bruidjes MyÈt&ftJrWISÊ\m\ l»T Imil I W I 90S i^^^S^EöflS New Al / Mj~ ' sollicitatie mMwWïïttÈmAP1liy |ijlJj'j l Wi wèJËI EsS Generatior\jflk rwkv ' iongenoud wÊÊÊÊ■^^■■■■■■■■MMphp Eföi > classics. j^^^«l v^ jlmujS3C
|LVJJ B { Il il II I^l Ê^r39tSs^3l /-■ || ANNIEHOGENBOOM *****^k^^U^^UUA^fl Bw3fIE3SS^PCS!£«B ii PAST. CREUSENPLANTSOEN 15,6231 EV MEERSSEN
lIV| ■■ HH R^*' " "^ TEL

u^^^^fl fJ ■kjji.J^B' ere charme van mooie nagels

\p3SSSmim W^l WM m Laat een fami,ie"of portretfoto mmW^>^^^^)^ml^

ffU I 5 1 schoenS' M/^^ 7/ // CfD^ ÏÏkHLa m\fnPÊ^ mmlW^mmn P"|e<* J/\\^a\clJLoiK/\ (O^P_^)
GÉ -I.HU ' Hg" LhttUfliSSöH AandeGreunePao^.Grevenbrcht

I mflWltrQW^rYKfTTÏpTlmj^ H| V Bautscherweg 6 - Heerlerbaan lel. Ü449Ö-Ö7266 m^MML\\^ME BtJiüflilÉi3iL^a^MÉ«iMitflÉ<iÉiÜÉMiriÉjl J) \VTbi 045-413679 _// JJ fl tffffÊW^

Armand
VerrjlSSeilQ.C Uw adres voor 0.a.:

★ Dasspelden

geschenken : SKE"
* Wandversieringen

wiaam * Fop-artikelenvuur ★ Auto's
(voor de verzamelaar)

Agk moM * 1001 geschenken
U.C lllitll voor ieders beurs

Gespecialiseerd in schaalmodelleno.a. Ferrari, Porsdie, Lamborglttni, Amerikaanse merken. Dit
is slechts een kleine greep uit onze collectie schaalmodellen

Loop vrijblijvend binnen en overtuig u zelf van ons
uitgebreid assortiment.

Rosmolenstraat 14 - Sittard
Tel. 046-580922 -J

ff "&Christofïe
Paris

chinese lak

FA. VLEUGELS
PORSELEIN - KRISTAL - ZILVER

Brandstraat 7 - Sittard

ff mmwm \

Gespecialiseerd in - doop-en bruidssuiker
- handgemaakteBelgische bonbons

Exclusief voor Heerlen en omstreken, een speciaalzaak in:
V\ r^^^H * geboortesuiker " doopsuiker
V W i communiesuiker " bruidssuiker
\ * handgemaakte Belgische bonbons
\ * snoep uitgrootmoeders tijd

Weltertuynstraat 74 - (Weiten) Heerlen - 045-718479

ff . %Origineel kado? /^~^s>\
Apart, niet duur^^t^^)\3

Kado Boetiek
WHY NOT?
St.-Annalaan 52 A + B - Maastricht

Totaal
Nu ln

Ü'tkif maten 36-38-40.Se nste winkeltje met defei'nste collectie gebr.
oNen « (Snuffelhoekje),

111. Gulpen. Tel.
.5 L ——JWC

2.gebruikte BONT-vS-4fti7;S' maat 48-50. Tel.
i

Huw./Kennism.
MAN, 78 jr., gezond, zoekt
vrouw, plm. 80 jaar. Br.o.nr.
B-9991 LD., Postbnus 2610
6401 PC, Heerlen.
Alleenst. vr. 58 jr. net milieu
z.k.m. lieve VRIEND net mi-
lieu rond dezelfde leeft, om
mooie relatie op te bouwen.
Br.o.nr. B-9984 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Wonen Totaal

\ Snuffelhal!
Sk- °a 'ets apparts: o.a. Jacobijn eetkamer schitt. beeldh
jSv6 e9ence eetkamer werkelijk topclass; grote partij
&e . Meubels klassiek en modern (uit faill.); pracht, an-

us ,? sten en eethoeken; enorme keuze in mooie 2e
jneubeisoa. bankstellen v.a. ’ 45; eethoeken v.a.
' b5.-; slaapkamers enz. onvoorstelb. veel keuze

iui 'n duizenden m2grote hal.
rnpj^astrichterweg 27, Geleen. Deze weg loopt parallel

v ei Rijksweg Noord (let op videotheek deKijkdoos
ïj — daarachter ligt de Hal)
%)' I"Persoons OPKLAP- Betere inruilmeubels en la-
<S3rv5P[: f 60,-. Tel 045- ger in prijs, kunt u toch bete-
V^S-H^Q- 045-462460 re kopen bij De MEUBEL-
%£■ IèrèrTBANKCiTFi m BEURS, Akerstr. 248-250 te
C', w.pr Tffoc" Hoensbroek. 045-212854,jftSB" 'ai S- le?eSn dir. levering, grote voorraad.

iJS-^L^.Pr- ’250,-. Tel. KWALITEITSKEUKENS,
M^^-4-!!3 18.00 uur. topkwaliteit voor een norma-
% 'F,nriooie eiken KAST 2 le P.r'Js- Handelsonder-

6, Kaalheide- nem.in9. Stationstr. 294,"«w Nuth. Tel. 045-242602.
%, 2e hands MEUBELS 9 Te k- 9evr- antiek en barokV6r2 ,lek. (veel keus) MEUBELS. P. Cortenraad,

°naerstr. 208, H'broek. Riemst (B). 09-3212261156

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.

In- en verkoop 2e HANDS ]
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. complete INBOEDEL.
Tel. 045-274587.
<—T

Kunst en Antiek
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Zoekt u een origineel IKERSTKADO? Antiek uit
particulier bezit 045-464322
Te k. van part. antieke POR-
CELEIN verzameling, o.a.
beeldjes. Tel. 046-752879.

■ TV/Vldeo
Alleen deze maand!!!!

Nieuwe afstandsbediening
voor uw TV ’ 75,-

E en E electronica, Servatiusstr. 2, Brunssum, 045-231340
KLEUREN-TVS, zeer grote
sortering v.a. ’ 125,-. Ook
recente rv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.~ ! tt?Erk. Huw.-bureaus
Zoekt U een PARTNER? bel
dan nu Huwel. Rel. Buro.
"Ledo". Eerste halfjaar geen
bemiddelingskosten. Tel.
046-374424 ook 's avonds
en in hetweekend.

Computers
PD-SOFTWARE voor MS-
DOS, Amiga en Atari-ST
vanaf ’5,50 per disk. Ver-
zending door geheel Neder-
land! Bel voor gratis katalo-
gus: VScenter 01880-19481
Te koop COMMODORE 64
met floppy en data-cassette,
joysticks, diskettes in box,
’350,-. Tel. 045-227315. .
Te k. COMMODERE 64, da-
tarecorder, 2 joysticks, 2 ,
spellen ’ 265,- 04493-1443

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

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

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

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

Muziek

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

GRATIS stroom-adaptor (’ 25,- tot ’ 49,-)
GRATIS 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,-

Allround DRUMMER biedt ITe k. PIANO ( Steinmetz).
zich aan. Tel. 045-230613 | Tel. 04955-2004.

Ina Jager
Pianopedagoge en Dirigente

te Heerlerbaan
Start in januari met groepslessen algemene muzikale

vorming voor kinderen. Tel. 045-413520.
Gevr. 2 kaartjes TOON Her-
mans Sittard. Ik betaal goe-
de prijs. Tel. 045-271844.
PIANO te k. plm. 150 jr. oud,
pr.n.o.t.k. Tel. 04499-2001.
Gevr. voor dansorkest div.
MUZIEKANTEN, uitgebr.
repertoir aanw., geen Top
40 muziek. Inl. 045-465374.

Te k. weg. omst. TECHNICS
KN 800 en software, Elka
orgel-knopbas CBll, Elka
en Hohner leslieboxen,
Boss dig.echo, Boss 6 kan.
mengpaneel, 2 mon.boxen,
Drumstel Sonor, compl.
goudkl., Basinst. en losse
box. en verst. 100w., Gitaar-
inst. Ampeg 150w., Gitaar-
inst. London city-toren,
Synth. Korg Poly 61, Keybo-
ard statief 3 st. Alles t.e.a.b.
045-257782.

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

Huish. artikelen

IJSK. ’95,-; diepvr. ’150,-;
wasautom. ’ 195,-; wasdr.

’ 175,-. Tel. 045-725595
Te k.: Miele wasaut., droger,
voll. gerev., va. 595,- met
gar. 045-325819
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Tekoop gevr.
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.
Gevr. 2 kaartjes TOON Her-
mans Sittard. Ik betaal goe-
de prijs. Tel. 045-271844.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Kachels Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Uit voorraad leverbaar:
nieuwe en gebr. HETE-
LUCHTKANONNEN spec.
prijzen. LMB J. Spons - Eijs-
den. Tel. 04409-3500.
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
STOELMATTERU vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
U vindt Uw marmer- of
TRAVETINVLOER dof of
grauw, wij maken hem weer
mooi. Bel voor onlichtingen:
04950-43704.

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg en winterbeurt. Bel vrij-
blijvend 045-726366.

Diversen

Koopzondag 15 december
van 10.00-17.00 uur in MAKADO BEEK

Voor Limburgs LEKKER- Gebit gebroken? Tandtech-
STE gehakt. Slagerij Hout- nische praktijk Hconhout
vast Schinnen. voor nieuwe gebitprothese

en reparaties. Akerstr.
Aangeb. wegens aanschaf Nrd 328, Hoensbroek. 045-
CD's 300 SINGELTJES 228211. Kom eens langs
’175- 200 LP's. ’175,-, voor een GRATIS controle
125 oude 78 toeren platen aan uw gebitprothese.

’ 200,-, 6 oude lepeltjes met Te k. aangeboden partij HO-
beeltenis van Elvis Presley VERCRAFTS, radio grafisch
’50,-, 6 van ons Konings- bestuurd, winkelprijs
huis ’50,-, tel. 070- ’ 139,95 nu voor ’ 60,- per
3638667 of 070-3894543. stuk. Tel. 045-21 3440
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«vSfcrS??n hrTm 166tModerne klapstoel. Met Spaarlampen SLCIB en 13. Florida dinerkaarsen in B Zwaar geëmailleerdebraad- Mickey's kerstfeest. Een kleur- Kerstraamversiering Onbreekbare kerstballen in*orl esht^oqteca 45 cm Sliri^Ztt2?^9" &.■« hSffiir
2

< nn kllov
herplkin9f^. stuks). Ca. 9 slede met handige schenktuit rijke Walt Disney videoteken- bestaande uit 2 vellen stickers nSgK^fSSies. noogteca. 45 cm solide metalen frame. 11.95 Philips betaalt retour _500 uurbrandduur en in diverse en 2 handgrepen. film met 4 programma's. enlroltape, stijl De trend voor kerstL ) Loszitkussentje r\ kleuren. r~) Juist nu to onmisbaar. r\ Speelduurca. o> .IRfï r^ iqqi Porstuk r~^ ?~„_* WSSSST ? BÏÏf * p«rK,O4JS * 33K ▼ 4?mMm CS22L 9 "f% £> {j

«»,5 25.- iSsSi 1195 .Na ,„.. relour mg .2 775 *-», ig9s
van2l9s 2475 6£3g.. 1?5 ;» 1-25 0?5C. :ï' Ivoor van Philips kilo Onze prijs voor tP* zonder CFK s :|p? scm 1,50 voor *||i |f£ — —— "v:',;::i";"" : 5"

hfr op onze flankerende kerstafdeling # # !
A VV Een stralend middelpunt, waar u echt alles aantreft voor een gezellige kerst. _a a_\ Meto.a. ★ kerstversiering, ★ kerstverlichting, ★ kaarsen... yV 7 7

> Z^ M En wie nu langskomt heeft de meeste keus. jJ/sjT *■IVERTROUWP en VOORDELIGi—■—^l^^ML ■ i——^ ,

Peil College

Wil je straks een goede baan...... kies dan nu een opleiding met een goede naam
Kom voor informatie naar de

OREN DAG
op zaterdag 14 december om 11.00 uur.

De volgende „open dagen" zijn op:
29 februari, 28 maart en 9 mei 1992 telkens
om 11-iOO uur.
Bedrijfskunde/Management:
Lambertuslaan 9 te Maastricht
Secretariële en Toeristische opleidingen:
Stationsstraat 17 te Maastricht

Aanvraag studiegids: 043-218095 studiefinanciering WFSIB-.
Vestigingen: Maastricht - Heerlen - Roermond

Erkend door de Minister van Onderwas en Wetenschappen op grond wan de Wei op
de erkende onderwijsinstellingen, «oor zover het onderwi|S binnen de reikwiidte van

de wel valt.
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Half7Wareshaa"Tobaccofarmni.r,sogi. 3.00 §TAnAp * 7/ - met aansluiting voor alle electro- ] wT^UI ■ geschikt voor magnetron, oven en grill JE BnailZWdie auay H »--'V apparaten en gereedschappen - voor invriezen, ontdooien, verwarmen, JN B-^.Zware Shag "Tobaccofarm ra. 7,50 gr <J»>v S^_^^oniaaaay\iCKU /%/\ -ideaalvoor hobby, tuin, camping en J| - serveren en bewaren van eten ■lrs«ss»^OiU paT:T^r°:2.39 a^rdW lüse 24.48* ' \ W~

-Bk/uB > Tamara bijenhoning 500 gr. 2.59 dNB^ ''-S^J^Z^ :S«7Ï?

A^^&ISI^R I- "^—" "" "^^"^^É BÊT" '' Jrm ' WV""re"^?maerinio2 rood iWgl f 0166170116 pldfltGn
mt^^&Ê^Mm^m P^Vlialan PllCCl«;rl\P rodft WIÉ Wkfj W I-W W A*^ ■maten:S-M'enL :WKj|v Metdezeplantenkuntualvas.de

WdmÊfc,*kSM*3 Fancy whole COCktaü, »0/v,W V*\m ~m Kl %^Sk M K S öis/0 kunststof pot - kerstcactus in kerstmandje dOR'^^ü mÊÊÊÊÊÊF^A blik a 200 gr dOCÏcL ZclllU 4 f)ü T&\&% iwiww ,^ kamerdennen met gouddraad of kerstdecoratie IiVÜ

n U 199 Blik a 212 gr. 4.6Ü Wt-S| I j^» St*»
l^oom, kwark, UiaD *,W

AEIM V ' Deze artkelen TCrl<°Pen wij tijdelijk, mochten zij ondanks zorgmldige planning te snel aitverkocht zijn, vragen wij hiervoor nw begrip.
j^k/citroenenyoghurt. Extra fancy 30-35% pootjes, » r-pp Tip-ariikelen verkopen flir^ |T~ *~^| | '*^M~~~BmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmWmingrediën schoongemaakt, met grote \^y tijdelijk. 88^ V

eh]k van de soort stukken vlees, aaq Advies: neem wat extra, ÜB^Mil 7 A B SWShVSSWvS^hITTkj SIWfcl ?ÏQ blik a 170 gr. 6.33 want de voorraad is beperkt. 1 jjg| I H V I I^IKeVIEXJKh ■aldi m
y gnurt- uiw | ; ■ W] L^^^^^JL""^^^—i^^"_l 'Wl r^ y^



Woensdag 11 december 1991 " 32Limburgs Dagblad

Bouwvereniging Sint Jozefis een
woningcorporatie, diezon 8.000
woningen beheert in Roermond en een
aantal buitengemeenten. I ,
Bij de organisatie werkenruim 130
medewerkers, verdeeld over negen

e , ~ lOUW VEKENIG INGafdelingen. WM s T . j o z E F
Wegens vertrek van de huidige medewerker «oe«m^^^
ontstaat op de afdeling Verhuur, " ■ _. *^^^^^^^werkeenheid Huur- en Huursubsidieper 1 Postbus 400.
januari1992 de vakature van Am7^86333

Telefax: 04760-31218

MEDEWERKER HUURINKASSO
m/v

Het betreft hier een tijdelijke funktie t/tn 31 december 1992 in verband met
een herschikking van taken op de afdeling.

Taakinhoud:
- het bewaken van huurachterstanden;- het onderhouden van kontakten, zowel schriftelijk als mondeling, met

huurders, overheidsinstellingen,kredietbanken en sociale diensten;- het afleggen van huisbezoeken aan (ex)huurders met
betalingsachterstanden;- het onderhouden van kontakten, zowel schriftelijk als mondelingmet de
deurwaarder inzake de invordering van debiteuren;

- het verrichten van de overige werkzaamheden van de werkeenheid
(huursubsidie-aanvragen, ondertekening huurkontrakten).

Funktie-eisen:
- opleidingop MBO-nivo;- aantoonbaar administratief inzicht;- ervaring met huurinkasso-werkzaamheden is gewenst;- zeer goede socialevaardigheden;- leeftijd minimaal 30 jaar.

Geboden wordt:
- toepassing van de CAO voor personeel in dienstvan woningcorporaties;

- - opname in het pensioenfonds voor de woningcorporaties;- 8% vakantietoeslag;- een kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen auto.
Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagenna het verschijnenvan deze
advertentie, richten aan de direkteurvan bouwvereniging St. Jozef, de heer
P. Evers, Postbus 400, 6040 AK Roermond.
Nadere informatie over de funktie kan worden verkregen bij de heer A.
Nijsten (koördinator van de werkeenheid) of de heer A. Austen (chef afdeling
verhuur) tijdens kantooruren (04750-86333, toestel 200resp. 205). osm

Geef
Toon Hermans

iets leuks
op zn 75ste
verjaardag.

Op 17 december a.s. wordt Toon Hermans
75 jaarjong.Stuur hem een kaartje. Dat zal 'n
verrassing zijn!

Hij zal het trouwensnog leuker vinden als
u ook iets voor hetWereld NatuurFonds doet
Plak daarom 2 postzegels van 80centextra op
uw felicitatiekaart Stuur deze naar: Toon 75,
Postbus 222,1000 AE Amsterdam.

In de speciale gala-uitzending van de
VARA en de BRT op 17 december, zal dan
naast dehuldigingvan Toonworden bekend-
gemaakt hoeveel er door u allen is bijeen-
gebracht voor het WNF. Kortom, stuur
vandaag nog uw kaartje!

Stuur Toon eenkaartje
(en steun het Wereld Natuur Fonds).

Deze actie ismogelijk gemaakt doorde Stich-
ting VSB Fonds/Verenigde Spaarbank NV.

1 INFOLIJN
KINDERMISHANDELING
06- 8381*

*20 cent per minuut

Over sommige geheimen moet je praten.

DRAAG EEN STEENTJE BIJ!
eenschool in

hetkinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË .
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor dekinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooit eenverandering in
deleefsituatie van deze kinderen
tebrengenis veel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOORf20.00 OVER TE
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOOR DESCHOOL.

iAhi mm ■" ... i,

Ukur.tdit bedragovermakennaar
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie (girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
Comité Heerlen SOS-Kinder-
dorpen.Tel.: 045-412736.

jl ALARM /git.(06-Il£
ALSELKE SECONDE TELT

| 10 tot 70% KOrÏÏnG^
op de gehele WINTERKOLLEKTIEIn

mW*mwm9m\ m*\
mMMMMMM, **"""""*** -»*tmom^*mMMl +*** n«

Maastricht: Wycker Brugstraat 57,043-251504. Schamerweg 79,043-625706. ■ ■ ■■■ ■", '-H^
Roermond: Ch. Ruysstraat 31, 04750-15683. .|jlfj f.fl !I jüfffTT^Mil I W!W4IIE I

Sittard Sitty Point: Paradijsstraat 3, 046-526933. Heerlen 't Loon: Homerusplein 6,045-711676. " I jj^fffjfff^ffyffffffffff'ffß
Geleen naast Albert Heijn: Rijksweg Zuid 76, 046-753343. ■ \BmMmimmmmmJmmmmmmmm*mmmms
I
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1 Leggings, l Gedes^inèèrdel Feest-rokken I i
unï-en prints blazers InM^ I

* 19r *49-l 2 *Wl'voor 1mWE I "001- l ammmmmmMM^M j
I■ jacks~\/ Regenmantels I Jacks ■ en parka's I\"J79,-h59,-1^17%/
. klein \\ **»>«* I "£3* I

\\xtemere /^2Q-I
\\^iT/^SM\^^\ in, reest"Wouses /PRIJ7CM I pantalons I van f

M&S maakt mode betaalbaar.
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