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Man steekt
ex-vrouw
met priem

JUSTEREN - Een 46-jarige in-woonster van Sittard is gister-morgen in Susteren door haar
LU. uit Heerlen

=rnstig mishandeld. De man stak'e vrouw meerdere malen met**n priem in het bovenlichaam,
j^eex-echtgenoot is later door de
Politie van Heerlen aangehouden
«fi overgebracht naar het politie-
bureau van Bom. Hem zal po-
j?|ng tot doodslag dan wel zwareMishandeling ten laste wordengelegd.
**et slachtoffer was gistermor-gen om zeven uur op weg naarj^ar werk in Susteren. Op de
jandelsweg werd zy opgewacht
'oor haar 55-jarige ex-echtge-
jjoot.Hij zei dat hij met haar wil-"e praten. De vrouw stapte in*>jn auto. Daar stak de geëmotio-
neerde Heerlenaar haar verschei-dene malen met een priem.
°e vrouw wist uit de auto te ont-
stoppen, maar werd te voet ach-tervolgd door de man. Het hulp-
Beroep van het slachtoffer alar-meerde enkele buurtbewoners,

U. de benen nam. De
kon na behandeling door.een arts huiswaarts keren.

Vliegtuig
De groep van 43 joden uit de Sovjet-
unie arriveerde gisteren aan het eind
van de middag op het vliegveld Ben
Gurion in Tel Aviv. Gistermorgen
waren zij in alle vroegte door de Ne-
derlandsepolitie van hun bed gelicht
in het asielzoekerscentrum Beatri-
xoord in Eindhoven en vervolgens
op het vliegtuig naar Israël gezet.
Aanvankelijk had Justitie bij die ac-
tie 51 asielzoekers op het oog. Twee
bleken echter te zijn ondergedoken,
drie anderen waren bij nader inzien
nog niet uitgeprocedeerd en weer
een ander sprong vanaf de tweede
verdieping uit het raam en raakte
zwaar gewond aan zyn rug. Zijn ge-
zinsleden mochten net als hij voorlo-
pig in Nederland blijven.

Zowel vluchtelingen- als joodse orga-
nisaties hebben gisteren verontwaar-
digd gereageerd op de inzet van
honderd man ME bij de actie in
Eindhoven. Ook de advocaat van de
betrokken vluchtelingen, mr Hof-
dijk, reageerde geschokt en hekelde
met name het feit dat noch hy noch
de pers van de actie op de hoogte
waren gebracht.
Zowel Hofcüjk als de verschillende
organisaties geven overigens wel toe,
dat er juridischnauwelijks een speld
tussen de redenering van de staatsse-
cretaris is te1krijgen.

het weer

?F E N TOE REGEN
een zuidwestelijke stro-

> 'ng wordt zachte en vochti-
d aangevoerd. In
L?*e lucht komt veel bewol-
!*B voor en eerst nog plaat-
y ''ik mist. Uit de bewolking
i^'t af en toe regen. De wind
J^eiit toe tot vrij krachtig uit
tj 'ö tot zuidwestelijke rich-
l^g. De middagtemperatuur
jJ°Pt op tot 8 graden. De ko-

nacht daalt het kwik
l ongeveer 5 graden. De ko-

Va*in.de da£en zal net wissel-
v*'lig weer zijn met regen en
V*el wind.t^r verdere informatie be-
ttende het weer in Limburg
vu"t u bellen 06-91122346.
J^DAAG:J"op: 08.43 onder: 16.28
u^op: 13.20 onder: 03.51S>GEN:08.44 onder: 16.28

13.48 onder: 05.12

Discriminatie
In Nederland bevinden zich op dit
moment naar schatting nog zon 135
joodseasielzoekers uit de Sovjetunie.
Hun asielprocedure is nog gaande.
Net als de 43 die gisterenwerden uit-
gezet, emigreerden zij aanvankelijk
van de Sovjetunie naar Israël. In dat
land worden zij naar eigen zeggen
gediscrimineerd, met name op de ar-
beids- en de woningmarkt. De Israë-
lische ambassade zei gisteren in een
reactie op de gebeurtenissenin Eind-
hoven echter dat 'zij in Israël onte-
genzeggelijk problemen hebben
gehad, maar dat er van discriminatie
geen sprake is.

Verontwaardiging over uitwijzing 43 Russische joden

Kosto wil met uitzetting
precedenten voorkomen

Van onze redactie binnenland

HAAG - Staatsecretaris Kosto van Justitiewil met de ge-
uitzettingen van asielzoekers van de afgelopen

vooral precedenten voorkomen. Tijdens een persconfe-
Nitie gistermiddag naar aanleiding van de uitzetting van vier
hongerstakende Vietnamese asielzoekers op zaterdag en van in
ktaal 43 uit de Sovjetunie afkomstige joodse asielzoekers op
Jjaandag wees hij erop dathem dat weliswaar aan het hart ging

dat hij 'niet de kraan kon openzetten.

Kosto wees erop, dat er in totaal een
kwart miljoen Vietnamezen in Oost-
Europa zijn, die volgens hem in gro-
ten getale naar West-Europa willen
komen en dat er in de Sovjetunie ve-
le duizenden joden zyn, die onmoge-
lijk allemaal in Israël werk kunnen
vinden. „Ik kan geen termen vinden
om ze hier toe te laten. Ze voldoen
niet aan devoorwaarden van het Ne-
derlandse asielbeleid en er zijn ook
geen klemmende redenen van huma-
nitaire aard die een verder verblijf
van deze mensen hier zouden recht-
vaardigen," aldus de staatssecretaris.
„Natuurlijk gaat het irüj aan het hart,
maar ik moet vastberaden doen wat
ik moet doen."

Weinig weerklank voor
protest uit Limburg

DEN HAAG - Circa duizend Lim-
burgers hebben gisteren een pro-
testbijeenkomst in het Haagse
Congresgebouw bijgewoond tegen
het schrappen van de WVC-subsi-
dies in het kader van de Perspectie-
ven Nota Limburg (PNL). De

woordvoerders van de regerings-
partijen CDA" en PvdA maakten
echter duidelijk dat de bezuini-
gingsmaatregel onontkoombaar is.
Ze wilden slechts beloven minister
d'Ancona te vragen de pijn voor
Limburg zoveel mogelijk te ver-
zachten.

Provincie, gemeenten en instellin-
gen op het terrein van welzijn, cul-
tuur en sport willen dat d'Ancona
zich houdt aan de afspraak die haar
voorganger, Elco Brinkman, in 1989
met Limburg maakte.

De huidige CDA-fractieleider gaf
toen de jaarlijkse34 miljoen gulden
PNL-subsidie een structureel ka-

rakter. d'Ancona wil dat convenant
nu doorbreken.
Tweede-Kamerlid Servaes Huys
(PvdA) vond dat Limburg deson-
danks al heel tevreden mag zijn.
„Aanvankelijk wilde de minister de
PNL-gelden zonder meer schrap-'
pen. Nu heeft ze al een afkoopsom
van 120 miljoen gulden." Dat be-
drag vindt Huys echter te laag.
„We moeten de minister ervan over-
tuigen dat het niet bij dit bod kan
blijven," aldus de parlementariër.

Zie verder pagina 15

" Pleumeekers hekelt
beleidvan d'Ancona

" Dapper houdt deze actie-
voerster uit Limburg een pro-
testbord omhoog in het Haagse
Congresgebouw.

Foto: BENELUXPRESS
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d'Ancona: een
matig minister

PAGINA 5

CDA Limburg belaagt
eigen Kamerfractie

PAGINA 15

sport

Roda JC legt geschil
met Stichting bij

PAGINA 21
Bouwfonds beter

dan Brikske
PAGINA 21

Boris Becker legt
zieleroerselen bloot

PAGINA 23

" Boris Becker

in het nieuws

Onzekerheden in zaak
ontvoerde secretaresse

PAGINA 17

EG erkent Kroatië
begin volgend jaar

DOOR PETER DE VRIES
BRUSSEL - De Europese
Gemeenschap lijkt bereid
Kroatië en Slovenië vóór eind
januari als zelfstandige staten
te erkennen. In de tussentijd
zou de vredesconferentie in
Den Haag nog een laatste kans
moeten krijgen, en zou een
VN-vredesmacht in Joegosla-
vië gestationeerd moeten wor-
den. De ministers van Buiten-
landse Zaken van de EG
werkten afgelopen nacht in
Brussel aan een compromis
van deze strekking, in een
wanhopige poging de onder-
linge meningsverschillen over
het beleid jegens Oost-Europa
op te lossen. De debatten gin-
gen gepaard met bijzonder
heftige politieke aanvaringen
tussen de Duitse minister
Genscher en verscheidene col-
lega's.

Het was vannacht nog onbekend op
welke datum de erkenning precies
in zou gaan en wat er gebeurt wan-
neer niet aan de EG-voorwaarden
voldaan wordt. Onder EG-diploma-
ten circuleerdenverschillende data
voor 15 januari als de meest waar-
schijnlijke. De EG tast in het duis-
ter welke gevolgen haar opstelling
zal hebben op het verloop van de
burgeroorlog in Joegoslavië.

Beklaagdenbank
Andere EG-landen hadden juist ge-
waarschuwd dat dit alleen maar tot
meer bloedvergieten zou leiden,
omdat dat het Joegoslavische natio-
nale leger in de beklaagdenbank
zou zetten.

Soortgelijke standpunten werden
de afgelopen dagen verwoord door
VN-secretaris-generaal Perez de
Cuellar, de Amerikaanse president
Bush en bemiddelaar Lord Carring-
ton.

Overhaast
Van verschillende kanten is de afge-
lopen dagen gewaarschuwd dat een
voortijdige diplomatieke erkenning
de veiligheid van de 170 EG-waar-
nemers in gevaar brengt. Voorzitter
Lord Carrington van de vredescon-
ferentie in Den Haag heeft gezegd

dat een overhaaste erkenning de
doodsteek voor het vredesproces
zou betekenen.

Met het besluit proberen de minis-
ters alsnog een middenweg te vin-
den tussen hun ver uiteenlopende
meningen. De Duitsers, Denen en
Belgen drongen er gisteren op aan
Kroatië en Slovenië nog voor de
Kerst (uiterlijk volgende week
maandag) te erkennen, om zo de
Serven duidelijk te maken dat oor-
log tegen de naar onafhankelijkheid
strevende republieken niets ople-
vert. Bonn had al voor het EG-
beraad aangekondigd donderdag de
republieken diplomatiek te zullen
erkennen.

ABP vijf jaar
belast met

onderwijsfonds
Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - Het ABP in Heer-
len wordt voor vijf jaar belast
met het opzetten en het beheer
van het Vervangingsfonds in het
basis- en voortgezet onderwijs.
Het bestuur van het Vervangin-
gingsfonds (in oprichting) heeft
gisteren uiteindelijk besloten het
advies van staatssecretaris J.
Wallage van Onderwijs over te

nemen en het ABP 'in principe'
de felbegeerde opdracht te gun-
nen.

Het bestuur van het fonds en het
ABP moeten het nog eens wor-
den over de definitieve tekst van
het contract. Het bestuur heeft
de opdracht niet voor onbepaal-
de tijd aan het ABP willen gun-
nen. Na vijfjaar wordt bekeken
of het ABP de opdracht goed
heeft vervuld.
Voorzitter Y. Jonker van het
Vervangingsfonds benadrukt
dat het voor het ABP om een
nieuwe activiteit gaat en dat in
de praktijk zal moeten blijken of
het pensioenfonds de gegeven
garanties waarkan maken.

Zie verder pagina 15

" 'Keus tussen ABP en
BVG niet eenvoudig'

Zes Vietnamezen
in Echt geven

hongerstaking op
ECHT - Zes Vietnamezen in het
asielzoekerscentrum in het Lim-
burgse Echt, die een aantal dagen
hebben deelgenomen aan een hon-
gerstaking tegen het beleid van
staatssecretaris Kosto van justitie,
hebben hun actie opgegeven.

Dit heeft de bedrijfsleiding van het
asielzoekerscentrum gisteren be-
kend gemaakt. Het zestal kon vol-
gens haar de hongerstaking niet
langer aan.
Momenteel zetten nog circa vijftien
Vietnamezen in Echt de hongersta-
king voort, net als tweehonderd
landgenoten elders in Nederland.

Zie verder pagina 15

" 'We zetten actie door'

(ADVERTENTIE)
: ,

Limburgs Dagblad
de duidelijkekrant

Nu twee weken gratis
Ja, dieduidelijke krant wil ik hebben! f*N^ ""
Noteer mij als abonnee. IbW*Sw.

jNaam: \ U * i"J
I Postcode/woonplaats: ] 4 f I
| Telefoon: (voor controle bezorging) N

■ giro/banknummer: -;?*
|De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. VEX j
| Daarna betaal ik O per kwartaal ’ 79.20 O per maand ’ 26,40 |
| Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, EÜBBBI '| Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I
| O een acceptgirokaart I |
| De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D. (proef-labonnement gehad. E 3
■ Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar:. Limburgs Dagblad, HUM 111111l 1111111111111 l TT1 Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

! ofbel gratis 06-0229911 ||| ||||] |||| !1 ~~~ 8 710404 400017 !

(ADVERTENTIE)

ELKE MAANDAGBIJ RTL 4

Lekker gezond:
MAGERERUNDERRIBLAPPEN

EN PREI
Magere runder riblappen ~B *~9 Qg

kilo M^Jmi*
Verse prei -B 25

kilo JL "

NEEM MAAR VAN MIJAAN, DAT 'T VERS IS!
AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG OP DINSDAG EN WOENSDAG. VERS VLEES AANBIEDING ALLEEN BU UW SUPER SLAGER

~ZL (ADVERTENTIE)

Over enkele dagen

Het beste
vakantie-advies

sinds jaren.

(ADVERTENTIE)

Schiesser
herenondergoed

100 % katoenen singlets of sportslips.
Maten: 4 t/m 8.

Normaal 2 stuks voor ’ 29,95

19 95Voordeelprijs 2 stuks voor M. " aaJ

daar winkel je voor je plezier !



Operabezoek aan
Mönchengladbach

HEERLEN - De Stichting Opera
Limburg brengt op tweede kerst-
dag een bezoek aan Mönchen-Glad-
bach, waar 's avonds de opera Tosca
van Puccini wordt bezocht. Vertrek
vanuit Heerlen om 11.00 uur. In de
middaguren vindt een culturele ex-
cursie plaats, gevolgd door een
kerstdiner. Om 19.30 uur begint de
voorstellingin het nieuwetheater in
Rheidt.
Meer inlichtingen: 043-615390.

kunst

Rosalie Sprooten met ’Rericht aan Hare Majesteit’

Zelfs in het kleine Epen
is volop verzet gepleegd

JAN VAN LIESHOUT

Na een dichtbundel die een derde druk beleefde en een
roman die bewondering afdwong heeft Rosalie Sprooten
uit Maastricht een geschiedkundig werk het daglicht
doen zien. 'Bericht aan Hare Majesteit' is de titel van het
boek. Met Hare Majesteit is koningin Wilhelmina be-
doeld, die kort na de Duitse inval, in mei 1940, naar
Engeland was uitgeweken. Tot de Engelandvaarders, die
ze ontving, behoorde ook mr Jaap Burger uit Dordrecht.
Op de vraag van koningin Wilhelmina hoe de katholie-
ken in het Zuiden zich in het verzet manifesteerden,
antwoordde de sociaal-democraat dat hem daarvan niets
bekend was.

Met haar boek wil Rosalie Sprooten
aangeven dat zelfs in het kleine
Epen, haar geboorteplaats, volop
verzet is gepleegd. Na de Duitse in-
val werd in het dorp niet langer in
het Duits gebeden. Ontsnapte
krijgsgevangenen en bemanningsle-
den van neergestorte vliegtuigen
werden als vanzelfsprekend de
grens overgebracht. Voorts vonden
er onderduikers onderdak.

In 1943 was die hulp aan onderdui-
kers in Limburg georganiseerd.
Epen behoorde tot het district Gul-
pen dat op de gewestelijke vergade-
ring werd vertegenwoordigd door
Sjaak Knops, een kantoorbediende
uitSimpelveld. Op 21 juni 1944 wer-
den de leiders van de Limburgse
duikorganisatie, onder wie Sjaak
Knops, door verraad, in Weert gear-
resteerd. Een maand later volgden
de kopstukken van het districtGul-
pen. Een Duitse luchtmachtofficier
die in het tot lazaret ingerichte deel
van het redemptoristenklooster in
Wittem was opgenomen, had het la-
ten voorkomen dat hy wilde deser-
teren. Hij won het vertrouwen van
de leiders en rapporteerde de Si-
cherheitsdienst in Maastricht zijn
bevindingen. Slechts drie van de
tien arrestanten keerden uit Hitler's
hellekrochten terug.

het boek uit twee delen. Enerzijds
de geschiedenis van de organisatie
die in en rond Epen hulp aan onder-
duikers bood. Anderzijds de oor-
logsherinneringen van Rosalie
Sprooten, hoe vaag en irrelevant
ook. In het historisch gedeelte blijft
ze echter autobiografisch bezig. Het
heeft haar moeite gekost om uit do
rol romanschrijfster te treden en de
feiten de feiten te laten.

Ze heeft duidelyk te weinig litera-
tuur over oorlog en verzet door-
ploegd. Over de herderlijke schrij-
vens van de Nederlandse bisschop-
pen, die in alle katholieke kerken
en kapellen van Nederland werden
voorgelezen, rept ze niet. Toch wa-
ren die brieven het kompas waarop
hetverzet in Limburg navigeerde.

Ofschoon Richard Nitsch, de Duit-
ser die de Klap van Wittem voorbe-
reidde, na de oorlog verklaarde dat
de Duitse luchtmachtofficier hem
de namen en adressen van de lei-
ders van de duikorganisatie in han-

Een van de slachtoffers van de zo-
genoemde 'Klap van Wittem' was
Hubert Houben die kort na zijn
priesterwijding, in augustus 1942,
tot kapelaan in Epen was benoemd.
Via Vught, Sachsenhausen en
Neuengamme was hij in februari
1945 in Wöbbelin, in Mecklenburg,
aangekomen, waar hy op 19 mei
1945, 29 jaar jong, is bezweken.

De schrijfter was ooggetuige van
zijn arrestatie. De ouderlijke boer-
derij, waar ze in 1938 werd geboren,
lag tegenoverde kapelanie.

De titel kan mij niet bekoren. Hy
dekt de inhoud niet. In feite bestaat

den had gespeeld, büjft Rosalie
Sprooten daaraan twijfelen.

Zo zou een mevrouw D. die op 7 juli
1944 in Heer was gearresteerd en
met de leiders van het district Gul-
pen op transport naar Vught was
gesteld van kapelaan Penders uit
Gulpen (ook een van de slachtoffers
van de Klap van Wittem) hebben
vernomen dat een lid van deSicher-
heitsdienst tegenover hem (kape-
laan Penders die in Bergen Belsen
omkwam) had verklaard dat Hans
Oppenheim, aan wie mevrouw D.
onderdak had verschaft, alles heb-
ben 'verklapt.

Wie is Hans Oppenheim? Wie me-
vrouw D.?

Die vraag, wie is wie, dringt zich
vaker op. Sprooten gebruikt meer
initialen; zelfs fictieve. Dat maakt
een en ander oncontroleerbaar. We-
zenlijk nieuwe feiten heb ik in haar
historiografie niet kunnen ontdek-
ken. Zinnen om in een etalage te
leggen evenmin.

Opera en
operette
in Luik

LUIK - Liefhebbers van operette
kunnen de laatste dagen van het
jaarterecht in Luik. Daar begint ko-
mende donderdag een reeks van zes
uitvoeringenvan de operette 'La fil-
le de madame Angot' van. de Franse
componist Charles Lecocq. Het be-
treft een produktie van de Opéra
Royal de Wallonië die onder leiding
staat van Roger Rossel, met Antoi-
ne Vanderweyen als regisseur.
Dit werk, dat zich onderscheidt
door zijn finesse en goede smaak,
door zijn luchtige sfeer en levendig-
heid, wordt uitgevoerd door orkest,
koor en ballet van het Luiks opera-
gezelschap, aangevuld met de solis-
ten Aline Dumas, Doris Lamprecht,
Janine Ribot, Marcel Quillévéré en
anderen. De operette is te zien op
19, 20, 21 en 24 december om 20.00
uur, 22 en 28 december om 15.00
uur. Voor meer informatieen reser-
vering: 0932/41235910.
In het Petit Théatre van de Opéra
Royal toont het marionettentheater
vanaf 23 december twee opera's: La
Flüte Enchantée van Mozart en Zé-
mire et Azor van Grétry. Die Zau-
berflöte wordt uitgevoerd op 23, 26,
27 en 28 december om 20.00 uur, 24
december om 15.00 uur en 29 de-
cember om 17.00 uur. Zémire et
Azor staat op 2, 3 en 4 december om
20.00 uur en 5 januariom 17.00 uur
op het programma." Scène uit Laflüte Enchantée door het marionettentheater

van Luik.

recept door huub meijer

Salade van wilde
eend en avocado
Een eenvoudig te bereiden voorafje
samengesteld door Doede Vlaande-
ren van het kleinschalige Wildbaan-
restaurant De Leest in Vaassen. De
kookkunst van Doede Vlaanderen
doet klassiek Frans aan, maar is op
moderne leest geschoeid.

Benodigdheden voor 4 personen:
100 g slasoorten; schoon, fris en
droog, 2 avocado's zonder schil en
pit, 2 eendeborsten, 40 g gehakte
walnoten.
Voor de dressing: 50 cl zonnebloe-
molie, 25 cl Oloroso of cream sher-
ry, 25 cl witte wijnazijn, 10 g fijnge-
hakte walnoten, peper en zout.

Maak de dressing een paar uur van
tevoren.
Braad de eendeborst rosé (ontdaan
van vel en pezen) en houd ze lauw-
warm.
Snyd de avocado's over de lengte
en naar het hart toe in plakjes en
haal deze door de dressing.
Maak de slasoorten en walnoten aan
met de dressingen dresseer de sala-
de op borden.
Snijd de eendeborsten in lange dun-
ne plakjes en drappeer ze om en op
de salade.

LSO presenteen
kerstoratorium

HEERLEN - HetLimburgs Sytd
nie Orkest voert deze week in &
Limburgse theaters 'L'EnfanceJChrist' van Hector Berlioz uit. C
der leiding van de Zwitserse di
gent Matthias Aesbacher en if
medewerking van Studium ChoU
en de solisten Joke de Vin, Hu]
Claessens, Nico van der Meel enJ
co Huypen wordt dit kerstora1
rivm komende donderdag ge{*
senteerd in De Maaspoort *Venlo, vrijdag in de StadsschoU
burg van Sittard en zaterdag in "Staargebouw van Maastricht. $
concerten beginnen om 20.00 uu*

'L'Enfance du Christ' is Berlioz' t
drageaan het genre geestelijk ora'
rivm- Het werk neemt een vooraJ
staande plaats in in het hele oeU*
van de componist. Het heeft eenl
tiem, haast kamermuzikaal karak
en is van poëtische schoonheid,
componist kenmerkte het driede'
oratorium als een 'geestelijke
trilogie.

De partituur is na verscheidene)
ren werken ontstaan. Het archaï
rende herderskoor uit het twee
deel werd reeds in 1850 in Parijs u
gevoerd, het complete middend*
in 1853 in Leipzig. In 1854 vond'
integrale uitvoering van het ora'
rivm plaats in Parijs. De tekst h*
Berlioz ook zelf geschreven. v
verhaal gaat over een episode
Christus' jeugd: deredding van
zus voor de kindermoord te Bethl
hem door de vlucht naar Egypte.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. ondeugend; 2. biersoort
(donker Eng. bier); 11. woonboot; 12. deel
v.d. mond; 14. plechtige verklaring; 16.
interval; 18. soort kers; 20. toespraak; 22.
wig; 23. handel; 25. troefkaart; 26. groei;
27. onderricht; 28. bloeiwijze; 30. graaf-
werktuig; 32. vrij; 34. uitgestoken stuk
veen; 35. heilige; 37. soort zeilvaartuig;
39. brandbaar koord; 40. gemelijk; 41. le-
venslucht; 43. dat is; 44. uitgave; 45.
maal; 47. watering; 49. zandheuvel; 52.
boom; 53. deel v.d. hals; 55. bezit v.e.
boer; 56. zangstem; 58. burcht, vesting-
werk; 61. slaapplaats; 63. Ind. dakbedek-
king; 65. geestelijke; 66. balspel; 67.
afwezig; 69. baardje; 70. duw; 71. org.
verbinding; 72. boom.

Verticaal: 2. gereedschap; 3. vr. munt;,
klein kind; 5. stroop; 7. voorzetsel; M
zerhoudende grond; 9. pi. in N. Brat)»1:
10. bouwland; 12. groot en dik; 13. hoo'»
deksel; 15. schel; 17. gebergte in Rusla^
18. snijwerktuig; 19. gestold vleesnat; *'duivel; 23. vochtig; 24. vroeger; 28. o"»
schot, rommel; 29. iem. om wie <%
lacht; 30. bouwmateriaal; 31. boom; J
gast; 33. krachtig; 35. gezichtseinder; 2
sneeuwschaats; 38. inhoudsmaat; *J
tongbeweging; 42. gedachtenwisseljj*
46. boomvrucht; 48. wijnsoort; 50. '|L
spraak; 51. hevig; 54. gevleugeld dier; \
afstand; 56. dringgelegenheid; 57. jus; u
stapel; 60. scheepsvloer; 61. eetgerei; \
droog; 64. vruchtkern; 66. nachtgewa*
68. voorzetsel; 70. onmeetbaar getal-

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
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Brassband Limburg viert feest

Oplossing van gisteren

" Een uitgelaten sfeer heerste
er zondagavond in café Het-
zendael in Urmond waar de
muzikanten van Brassband
Limburg feest vierden. Aanlei-
ding daartoe was het behalen
van het nationaal brassband
kampioenschap, een dag eer-
der in
Zutphen. Vooral de immense
beker stond zondag in het mid-
delpunt van de belangstelling.
Na vijfkeer Soli Deo Gloria en
even zovele keren De Wald-
sdng, zal nu ook de naam
Brassband Limburg prijken op
deze 'Europacupvan de Neder-
landse brassbandwereld'. En
daar zijn demuzikanten en di-
rigent van de Limburgse brass-
band terecht heel erg trots op.

Dinsdag 17 december 1991 "2Limburgs dagblad

de tootootjes
panda en de weldader



Onalfhankelijkheid
J*Russische Federatie is de enige, Publiek diezich nog niet onafhan-
]*|tik heeft verklaard. Gisteren zei
J^tsin dat hij Baker om erkenning
r het aanknopen van diplomatieke
Rekkingen heeft gevraagd. De
."ssische Federatie, de grootste re-pliek, wil echter op het interna-
J^ale toneel de plaats van de voor-lage Sovjetunie innemen. Dit
fjikt ook uit het feit dat Jeltsin Ba-
J*r heeft geconfronteerd met een
t^oek om de Sovjet-zetel in de
j,eÜigheidsraad aan de Russische
J-deratie over te dragen. Dat zal

met gemengde gevoe-
Jjs worden ontvangen in de hoofd-
den van de overige twee leden
ff* het Gemenebest, Kiev enVk.
kernmacht
11.

jj es wijst er echter op dat de Rus-
iJche Federatie op termijn de enige
rHrnacht in het Gemenebest

ljordt. Volgens Jeltsin zal binnen-
«Pf1 een defensieverdrag wordenlakend door de republieken die
l Gemenebest vormen. De bedoe-
j!jB is dat het Gemenebest op den
rUr een kern wapenvrije staten-

wordt.

Federatie blyft 'voor-
ij^'g' "een kernmacht en zal als zo-
if'üg ook de status van de huidige
y vjetunie in het Verdrag ter Voor-
la'fting van Verspreidingvan Kern-
JPens (NPT) overnemen. Oekraï-
Len Witrusland kunnen als niet-

toetreden.

jegens Jeltsin zullen de 'strategi-
vjte strijdkrachten' (dwz met kern-
Ck ens uitgeruste) van bet Genie-
te est onder bevel staan van de'
I^U\ve, militaire opperbevelheb-
jj"- Hij zei dat die strijdkrachten inij^^al zullen worden verminderd,

rekende daar niet alleen de
o fftwapeneenheden zelf toe, maar. Jt de gehele marine, luchtmacht,

v«' stuit vrywel zeker op bezwaren
w1de Oekraïne en Witrusland. In
r;ü6v werd gisteren al hevig gedis-

tussen de Oekrainse mi-eter van Defensie Morozov en
t^J?e militairen van het Unie-minis-ne van Defensie.

’Winkels langeropen voor extra
banen wao’ers’

DEN HAAG - Door het langer
open houden van winkels en over-
heidsinstellingen kunnen er veel
(deeltijd)banen worden geschapen
voor voormalige of gedeeltelijke ar-
beidsongeschikten. De project-
groep sociale vernieuwing van Jan
Schaefer doet dit voorstel in een ad-
vies over de wao. Het laatste 'werk-
voorstel' van de commissie werd
gisteren aangeboden aan staatsse-
cretaris Ter Veld van Sociale Za-
ken.
In 'Terug van ziek geweest' pleit de
projectgroep er voor dat werk-
gevers pas na drie jaar een boete

moeten betalen voor ontslagen
wao'ers. Door de dreiging van een
snelle boete weg te nemen, worden
ondernemers gestimuleerd meer ar-
beidsongeschikten in dienst te ne-
men. Het kabinet wil al na één jaar

overgaan tot het heffen van een zo-
geheten 'malus' voor werkgevers
die hun werknemers wegens ar-
beidsongeschiktheid ontslaan.

Volgens het rapport wordt het de
arbeidsongeschikten vaak moeilijk
gemaakt om weer aan het werk te
komen. Een wirwar van instanties,
regelingen en procedures vormen
voor veel wao'ers een belemmering
aan het werk te komen. Daarom
moet er een diepgaand onderzoek
worden ingesteld naar deze Tijdens-
weg' die veel arbeidsongeschikten
moet doorlopen.

Voorlichting
nieuwe opzet
ziektekosten

kost 3 miljoen
DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) heeft drie
miljoen gulden uitgetrokken om de
burger voor te lichten over de stel-
selherziening gezondheidszorg (het
plan-Simons). De extra uitgaven
zijn nog niet gedekt. De bewinds-
man wil begin volgend jaarbepalen

hoe dat uit de WVC-begroting gefi-
nancierd moet worden.

De voorlichtingscampagne heeft in-
middels een paginagrote adverten-
tie in de kranten op 4 december
opgeleverd. Daarnaast functioneert
sinds 5 december een telefonische
info-lijn. De telefonische informatie
wordt verstrekt door mensen van
de Stichting deOmbudsman. In een
week tijd hebben 3500 mensen de
lijn gebeld.
De staatssecretaris is inmiddels in
een brief aan de Eerste Kamer tege-
moet gekomen aan de daar nog le-
vende onrust over de stelselherzie-
ning per 1 januari 1992 en per 1
januari 1993.

Jeltsin wil Sovjetzetel in Veiligheidsraad
’Gorbatsjovnietlanger

opperbevelhebber leger’DOOR HANS GELEIJNSE

JOSKOU - De dagen van
s?vjet-president Gorbatsjov
% geteld. President Boris
eltsin van de Russische Fe-

rratie sprak gisteren in Mos-
met de Amerikaanse

?inister van Buitenlandse Za-*eh James Baker al over de
/^h die Gorbatsjov gaat op-
°lgen als opperbevelhebber

,*h de strijdkrachten. Volgens
filtsin zal het een militair zijn.

J*l ander signaal van Gorbatsjovs
politieke afscheid was?* Baker eerst langdurig met Jelt-jvl en Unie-minister van Defensie

ipPosjnikov sprak. Daarna bracht
$ een beleefdheidsvisite aan Gor-Sov.
jj?k een politieke vriend van Gor-j?Nov, Arkadi Volski, een van de
Jders van de Democratische Her-
?^nings Beweging (DRM), zei gis-
a^n dat Gorbatsjovs pohtieke

aanstaande is.

IRA legt Londen stil
DOOR CEES VAN ZWEEDEN

LONDEN - De IRA heeft gister-
morgen Londen volledig tot stil-
stand gebracht. Een telefonische
waarschuwing dat bommen wa-
ren geplaatst op kopstations in
Londen, noopte de politie ertoe
deze te sluiten. Korte tijd later

ontplofte een zware bom bij Cla-
pham Junction (Zuid-Londen),
Engelands drukste spoorweg-
knooppunt.

De politie sloot acht grote kop-
stations, waardoor Centraal-Lon-
den nagenoeg onbereikbaar
werd voor miy'oenen pendelaars.
Alleen al in de City, 's werelds

grootste financiële centrum, wer-
ken 900.000 mensen. De meesten
van hen komen per trein of on-
dergrondse naar hun werk.
British Rail kreeg om twintig mi-
nuten voor zes plaatselijke tijd
een telefonische waarschuwing
dat bommen waren geplaatst op
alle kopstations. De politie ging
onmiddellijk over tot sluiting

van deze stations, die ook be-
langrijke knooppunten in het
ondergrondse-net zijn. Dertig
minuten na de waarschuwing
ontplofte de bom bij Clapham
Junction. Daarbij vielen geen ge-
wonden of doden. De bom liet
een enorme krater achter bij een
van de spoorlijnen.

Het laatste kerstoffensief van de
IRA was dit weekeinde ingezet
met aanslagen op de National
Gallery en een winkelscentrum
in Londen. De brandbommen
richtten alleen materiële schade
aan.

" Engelands drukste spoorwegknooppunt Clapham Junction in Londen lag er gistermorgen verlaten bij
nadat er een bom was ontploft.

binnen/buitenland

PTT-Post verwacht
recordaantal kaarten

DEN HAAG - De PTT verwacht
Voor dit jaar een recordaantal
Poststukken rond de komende
feestdagen te moeten verwerken.Ofschoon een woordvoerder vanPTT-Nederland in Den Haag nog
Seen exacte prognose kan geven,
verwacht hij wel dat het aantal
gelukswensen via de post dit
Jaar 'enkele procenten' meer zal
zijn dan in 1990.

Volgens de PTT geeft het aantal
gelukswensen voor de kerstda-
gen en Oud en Nieuw dat half
december al is verstuurd aan,dat dit jaar opnieuw een toena-me mag worden verwacht. Vorig

jaar werden 190 miljoen wens-
kaarten verstuurd, waarvoor de
PTT 166 miljoen speciale kerst-
zegels verkocht.

Het ziet er volgens de zegsman
daarom naar uit dat de PTT op-
nieuw een recorddrukte tege-
moet kan zien. „Er zijn nu al
meer kaarten verstuurd en ze-

gels verkocht dan in alle voor-'
gaande jaren op dezelfde perio-
de. Trekken we die lijndoor, dan
komt er weer een record aan.
Maar het kan altijd nog zo zijn,
dat de mensen dit jaar hebben
besloten hun post vroeger de
deur uit te doen. Zekerheid in de
voorspellingen is daarom niet te
geven."

In de afgelopen jaren turfde de
PTT jaarlijks een miljoenentoe-
name van het aantal poststukken
dat met de feestdagen werd ver-
zonden en van de verkoop van
de speciale, goedkope, kerstze-
gels.

In 1983 telde de PTT nog 112,3
miljoen gelukswensen en dat
aantal is sindsdien jaarlijks met
enkele miljoenen gestegen. Van-
af 1987 verkoopt de PTT in de
maand december kerstzegels. In
dat jaren gingen en 141,6 miljoen
stuks door het loket, vorig jaar
waren dat 166 miljoen stuks.

Geen oplossing voor
impasse MO-overleg
WASHINGTON - Israël en de Pa-
lestijnen zijn er gisteren in Was-
hington niet in geslaagd een uitweg
te vinden voor de status van de Pa-
lestijnse afgevaardigden bij de vre-
desbesprekingen over het Midden-
Oosten in Washington. De Palestijn-
se delgatieleider verklaarde dat de
onderhandelingen een mislukking
naderen.

De Israëlische woordvoerder Benja-
min Nethanyahu beschuldigde
daarentegen de Palestijnen ervan
onmogelijke kwesties aan de orde
te stellen om de gesprekken te laten
mislukken en de Verenigde Staten
als bemiddelaar in het conflict te
betrekken.

De leider van de Palestijnse delega-
tieleider, Haidar Abdel-Shafi, ver-
klaarde na drie uur van praten in de
gangenvan het Amerikaanse minis-
terie van Buitenlandse Zaken dat er
geen vooruitgang is geboekt. „De
Israëli's willen de onafhankelijk-
heid van de Palestijnse delegatie
niet erkennen. Wij naderen een im-
passe. Vanmiddag zullen wij elkaar
opnieuw ontmoeten om een laatste

poging te doen het probleem op te
lossen," aldus Abdel-Shafi.

De Palestijnse onderhandelaars de-
den gisteren een poging om uit de
procedurele impasse te komen,
maar Israël wees hun voorstel af.
Israël en de gezamenlijk Palestijns-
Jordaans delegatie hebben vorige
week drie dagen in de gangen van
het het Amerikaanse ministerievan
Buitenlandse Zaken doorgebracht-
om een formule te vinden die afzon-
derlijke gesprekken over Palestijns
zelfbestuur en over Israëlisch-Jor-
daanse aangelegenheden mogelyk
zouden maken.

Israël wil met de Palestijns-Jor-
daanse delegatie in zijn geheel pra-
ten en niet met de twee samenstel-
lende delen. Afzonderlijke gesprek-
ken zouden volgens de joodse staat
de suggestie van een aparte Pales-
tijnse identiteit kunnen wekken.

Lubbers wil snel
uitwerking van

energie-handvest
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De ondertekening
van het Europees Energie Hand-
vest, vandaag in Den Haag, is
slechts een eerste stap op weg naar
nauwere samenwerking tussen
Oost-Europa en de westerse landen.
Na de ondertekening moet volgens
premier Lubbers, de bedenker van
het handvest, snel worden begon-
nen met de praktische uitwerking
van het plan.

Lubbers zei dat gisteren, bij de ope-
ning van de tweedaagse conferentie
in de Ridderzaal in Den Haag. In
aanwezigheid van koningin Beatrix
werd daar een begin gemaakt met
de toespraken, die door vertegen-
woordigers van de vijftig onderte-

kenaars van het handvest worden
gehouden.

Het handvest regelt de leverantie
van olie en gas aan het westen, dat
op zijn beurt zorgt voor kennisover-
dracht en technische faciliteiten om
de energiewinning te vervolmaken.
Daarbij wordt veel aandacht ge-
schonken aan het terugdringen van
de milieuvervuiling, die de oude in-
dustrieën in Oost-Europa veroorza-
ken.
Tot het laatste moment bleef ondui-
delijk welke landen en republieken
van de voormalige Sovjetunie het
handvest zouden ondertekenen. De
deelnemerslijst vermeldde gisteren
een tiental Sovjet-republieken en
de drie Baltische staten. Ook het
centrale gezag van de Sovjetunie is
vertegenwoordigd.

Vrouw in VS
krijgt 13 miljoen

na breken
borstprothese

SAN FRANCISCO - Een Ame-
rikaanse die een borstprothese
had gekregen die vervolgens ka-
pot ging, heeft een smartegeld
van ruim 13 miljoen gulden ge-
kregen. De breuk in de prothese
zorgde voor een aantasting van
het immuunsysteem van de
vrouw.

De uitspraak van een federaal
tribunaal in San Francisco (in de
Amerikaanse staat Californië)
betekent de hoogste uitkering in
de VS voor een kapot gegane
borstprothese.

Peper wil snel
rapport over

ramp bij DSM
ROTTERDAM - Burgemeester Pe-
per van Rotterdam wil half januari
een rapport hebben over de ramp,
afgelopen vrijdag bij DSM Chemi-
cals in de Botlek. Hij heeft alle
gemeentelijke diensten die betrok-
ken waren bij de bestrijding van de
op de ontploffing volgende brand
en verdere hulpverlening daarom
gisteren gevraagd. Het gaat onder
andere om de brandweer, politie en
de GGD.

Volgens een woordvoerder van de
gemeente is niet uitgesloten dat het
rapport conclusies en aanbevelin-
gen zal bevatten die de veiligheid
moeten verhogen en bestrijding van
rampen als bij DSM moeten verbe-
teren. De opdracht van Peper is
mede ingegeven door het feit dat er
de laatste tijd meer incidenten zijn
geweest bij industrie en opslagbe-
drijven inRijnmond en de ernst van
het ongeluk. Van de recente onge-
lukken wil de burgemeester een
overzicht hebben.

Deskundigen zijn er gisteren in ge-
slaagd het laatste en zesde slachtof-
fer van de ramp te identificeren.

Rampschip week af
van vaarroutes

SAFAGA - De veerboot met 578
passagiers en 71 bemanningsle-
den die in het weekeindevoor de
Egyptische kust op een rif liep
en zonk was tegen deregels afge-
weken van de vaarroutes in de
Rode Zee. Dat heeft' de krant Al-
Ahram gisteren gemeld. Ten
minste 471 opvarenden werden
nog vermist.

Het ongeluk gebeurde zaterdag
rond middernacht en reddings-
werkers moesten wegens de
storm tot zonsopgang wachten
voordat de zee op overlevenden
kon worden afgezocht. Toen de
reddingsoperatie zondagavond

werd gestaakt, waren volgens de
Egyptische havendienst 178
mensen gered. Het rampschip,
de Salem Express, was van het
Saoedische Jeddah op weg naar
de Egyptische havenstad Safaga.
Veel overlevenden hadden uren
tegen het water moeten vechten,

dat een temperatuur van rond de
nul graden had. Sommigen
klaagden dat de bemanning een
veilig heenkomen had gezocht
en de passagiers aan hun lot had
overgelaten.
De zoekacties werden gisteroch-
tend met de assistentie van de

Amerikaanse en Australische
marine hervat.
De havenautoriteiten zeiden dat
de Salem Express van de vaar-
routes was afgeweken, wat ook
werd gemeld door de krant Al-
Ahram. De bemanning zou bij
het naderen van Safaga binnen-
door hebben willen varen om'
tijd te sparen. De kapitein werd
daarop gemaand terug te gaan
naar de vaargeul om een botsing
met koraalriffen te voorkomen.
Door de sterke wind raakte de
Salem Express echter niet meer
op de juiste koers en sloeg het
schip te pletter, tien kilometer
voor Safaga.

punt
uit

Doodslag
De officier van Justitie van de
rechtbank in Amsterdam heeft
tegen de 22-jarige S.B. twaalf
jaar cel geëist. Zij achtte bewe-
zen dat de Amsterdammer op
20 juni van dit jaar de 33-jarige
harddrugsdealer Lucien Wolff
met opzet van het leven beroof-
de en dat hij zich op 14 novem-
ber van het vorig jaar in het
hoofdstedelijke Tropenmu-
seum met geweld meester
maakte van 650.000 gulden aan
oude Javaanse sieraden.

Experiment
Minister d'Ancona (Welzijn) zal
de komende drie jaar telkens
een miljoen gulden bijdragen
aan een nieuw project voor mi-
granten-kinderen in het basis-
en voortgezet onderwijs. Het
gaat om een experiment van de
vier grote steden.Kinderen van
migranten kunnen daardoor
aan het einde van de schooldag
meedoen aan verschillende ac-
tiviteiten waardoor ze hun
vaardigheden en dus hun on-
derwijsprestaties kunnen ver-
beteren. Het gaat om kunstzin-
nige vorming, sport, weten-
schap en techniek.

Imelda
De Filippijnse openbare aan-
klager heeft gisteren in de eer-
ste van 80 zaken tegen de voor-
malige presidentsvrouw Imel-
da Marcos verklaard dat zij en
haar echtgenoot voor meer dan
700 miljoen dollar (1.260 mil-
joen gulden) aan bezittingen
verzamelden waarover zij geen
belasting betaalden.

’Bonbons’
In de Zuidchinese stad Nanc-
hang zijn meer dan 130 school-
kinderen in ziekenhuizen opge-
nomen, nadat straatventers
hun anti-conceptiepillen als
bonbons hadden verkocht.
Veel kinderen leden aan duize-
ligheid en moesten overgeven.
De kinderen zijn niet in levens-
gevaar, maar artsen sluiten niet
uit dat ze binnen twee maan-
den last krijgen van de pillen.
Zo bestaat er het gevaar van
baarmoedervergroting bij de
meisjes en een 'kunstmatige
puberteit.'

Instorting
De instorting van een door be-
schietingen beschadigd ge-
bouw in Beiroet heeft het leven
gekost aan een gezin van zeven
personen. Het gezin, onder wie
vijf kinderen, raakte zondag-
avond onder het puin bedolven
toen de bouwvallige woning de
aanhoudende regen niet meer
kon verwerken.

Zaak-Kemp
De procureur-generaal bij het
Gerechtshof in Den Haag heeft
in de strafzaak tegen afval-
transporteur Simon Kemp cas-
satieberoep aangetekend bij de
Hoge Raad. Het beroep is met
name gericht tegen de vrij-
spraak voor Kemp voor het
storten van giftig afval in de
Coupé-polder in Alphen aan
den Rijn door zijn bedrijf Zeg-
waard.

FNV
Jan Schuller (52) verlaat de
Bouw- en Houtbond FNV. De
voorzitter van één van de grote-
re FNV-bonden kondigde zijn
vertrek gisteren aan tijdens de
bondsraad van zijn bond in
Amersfoort. Schuller vertrekt
medio 1993, wanneer zijn twee-
de termijn als voorzitter af-
loopt. Schuller heeft uit 'per-
soonlijke overwegingen' beslo-
ten zich niet voor een derde
termijn beschikbaar te stellen.
Er is nog geen opvolger voor
Schuller.

Flitstrein
Ongeveer twintig milieugroe-
pen en belangenverenigingen
die het niet eens zijn met de
aanleg van een nieuw tracé
voor de hogesnelheidsspoorlijn
(HSL), hebben hun krachten
gebundeld in een Platform Ho-
gesnelheidstrein Nederland.
De HSL moet Parijs via Brus-
sel en Antwerpen met Amster-
dam verbinden. Het Kabinet
wil daarvoor een nieuw tracé
aanleggen in Nederland.

Wagner
Voor het eerst sinds de stich-
ting van de staat zal in Israël
een concert worden uitgevoerd
met de muziek van Richard
Wagner. De musici van het Is-
raëlisch Philharmonisch Or-
kest hebben het afgelopen
weekeinde met een meerder-
heid van 39 tegen 12 stemmen
besloten op 27 december een
uitvoering te geven van 'De
Vliegende Hollander' en 'Tris-
tan en Isolde'. De muziek van
de in 1883 gestorven Wagner
wordt door velen vereenzelvigd
met de cultuur van het Derde
Rijk. Overlevenden van con-
centratiekampen hebben zich
steeds verzet tegen de uitvoe-
ring ervan in Israël.

s^ (ADVERTENTIE)

Voor ander geluid
Audio - Lab

Driade
Bang & Olufsen

Magnat
Hepta
Allure
VLS

Luisterruimte aanwezig

k /ber\
"eeld & Geluid

Honigmanstraat 55
Heerlen. Tel. 045-716830

(ADVERTENTIE)

Het horloge werd in 1947 door de Ameri-
kaan Nathan Horwitt ontworpen. Het door
Bauhaus invloeden gekenmerkte design
maakt deel uit van de permanente expositie
van The Museumof ModernArt in NewVork.

Movado, een vooraanstaande Zwitserse
horlogefabrikant, creëerde een verrassend
fraaie collectie dames- en herenhorloges op
basisvan dit ontwerp. De totalecollectie ■ in-
clusief het afgebeelde model - is te zien en te
koop bij een selectaantal lop-juweliers.

MOVADO
The Museum.Watch.

JUWEUEH*S|ZfDIAMANTAIR

Saroleastr. 22/26, HEERLEN
045-719355
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j- lm fl 1>""1 Super-VHS (S-VHS) is de geperfectioneerde mogelijkheden van Super-VHS. Op onze beeld- MW Mj^%\l I I^^ versie van het vertrouwde VHS-systeem ont- afdeling hebben we het komplete assortiment _ [m# [ _
___*! * "■—^l worpen voor mensen die op details letten, die ,aan deze hoogwaardige videorecorders en video- WÊkw W W

I meer willen dan het gemiddelde. Dat geldt voor videocamera's én voor camera's. Van JVC natuurlijk, maar ook van alle andere grote merken.

! videorecorders. Zeker bij die van JVC. JVC isnatuurlijk niet voor niets Daarnaast belangrijke accessoires als statieven, lampen, tassen,

de Uitvinder van het VHS- en van het verbeterde S-VHS-systeem. De beeld/geluidmixers en specialeeffektgenerators. Kijk gerustuw ogenuit

verbetering door S-VHS zit 'm in het beeld. Ofunu opneemt met de ca- op deze afdeling en laat u alles uitleggen en demonstreren door onze er-

mera of met de recorder, S-VHS verbetert de beeldkwaliteit. Hoe? varen, deskundige adviseurs. En kijk ook naar de prijzen, want zoals
Doorscheidingvankleur- *&)* ziJn die biJ Vo8el"

in een scherper helder- -/ i^it: hhüih;;:»i!!!!!!!!!!!!!!;!!;!■■■■!:::■'!;!iü:!::'i:'!!!"!;iiiiiiri_nillWff_ [ ::!!l | __BBWBWI IPr^^i KhLUKUhK bupei-Vrib,

ders van JVC mist u dus * L--"l corder voorzien van HiFi
letterlijkniets meer, bij het stereo geluid opkwaliteits-

kopiëren is er nauwelijks verlies en de derde generatiekopie is zelfsnog niveau van CD. Uitermate geschikt als montagerecorder met msert,

| beter dan normaal VHS, dus ideaal voor demensen die van al hun losse zero-frameediting, audio-dubbing en audio mix, 48xvoorkeuze. Timer

\ fragmenten van de vakantie o.i.d. een schitterende füm willen maken met 8programma's in 365 dagen. Speelduur 4 tot 8 uur. Inklusief draad-

zonder kwaliteitsverlies. Ook de geluidskwaliteit is perfekt. Want loze afstandsbediening Art.nr. 13133 i__k 4^% 4^%
S-VHS bevat een nieuw ontwikkeld ruisonderdrukkingssysteem en met LCD display. vogelzangprijs

levert HiFi stereo geluid. Vogelzang demonstreert u graag deuitgebreide In zwarte uitvoering. 0ff60,-p.mnd

WIE OP DE KLEINSTE
DETAILS LET,KIJKT ZIJN OGEN UIT

MET SUPER VHS
jvc S^/Hg JVC SSHS JVC _______ SMS

iur mei cTPPPn uoMTAfiFRPrnRnPR malp pn nphalvpprrie snelheid tiidens oDname _^^ H^__^^____^^B 111 JVCHRS 5800 S-VHS VIDEORECORDER voorkeuzezenders, 1 jaar/8 programma's pro-
hr Sn p

M<>NTAGERECORDER TyS^^Sm^^Sl „^^^^H^ll^i^iS^il Deze zeer professionele super VHS recorder grammeerbare timer, digitaleAV-tracking, OSD,
_{_?_ rie __ ontwikkelina in de S- ana mX LSSL^Sng émSÈÊM^SÊÊËÊÊÊm^, "^ gebruik van de laatste innovaties op het duet editing, blank search systeem. Jog en in-
SSShn^nSn 2rSSS 'at ver kntuv U e eSis Sneut e gebied van beeld en geluid. Heeft4DA koppen gang voor Pre-roll montage. Allemaal funktiesm^X^StS^SJiSr "oor Perfekte weer9ave' slowmotion en voor de echte videoliefhebber. Afstandsbedie-

SS *£mZ£*ÏT* «f beeld'metvlie9end
rtewiS,T r"i 7

LCD scherm en jog/shuttle knop-
bedienVn. Voorzien van 4 koppen en tape Sta- met een verhouding van 16:9. art.nr. 12535 Iff I^K&Ül^il^l^W^l^©. Itïfi JS" Scprus

; ■ bilazing voor een betere bandgeleiding, nor- VOGELZANGPRIJS ï quentie synthesizer wide-band tuner met 48 VOGELZANGPRIJS

OFF7S,.RMND. 2499 °"^ 3499
lwn

__ —ttïïc] WBrnWIf^ÊÊÉÊiWÊ I NIEUWE KOMPLETE EN jvcgr-ax2VHSMini-movie
JVCJX-SV 77 SPECIAL dVÜ/?>*>-^ _»L_±_ i_=lll§lt=§___3_ wnnonci irc mimi Mnuic Geen draadjes nodig naar de TV, dankzij
EFFECTS VIDEO MIXER S, VOORDELIGE MINI-MOVIE de VHS.ada

J
pter 6x

y
motorzoom(f i|ter 46

Deze semi-professionele generator is geschikt /^Sb^^^^T?^ _ ii*n _-^fc^ mm). Bijzonder lichtgevoelig: 3 Lux. Uit-
voor zowel Super-VHS als VHS. De belang- M JVC ___Mft siekenüe geluidskwaliteit, koppenreini-
rijkste eigenschap is dat niet alleen het toege- -^sfji^yv _^ ~ u.u u Jr^^___s»s^ aer aain-uo funktie Altiid automatisch
voegde geluid tydens het audiodubben kan JVCGR"SX9EMINIMOVIE

uM " Du,bbele "TL" 1?beh? Un ?5? mT^ él^^F^' 1| ïgSoïw?SS
worden geregeld maar ook het originele ge- Kleinste Super-VHS camera ter wereld (Klem e audiomix geluid. Animat.efilmfunWie (4 beeld- J^^^^^^1 z^ffi&Ka^sÏBy-
luid! De JX-SV 77 voorziet videofilms van een Super). Zeer eenvoudige volautomatische jes per sec.) m.bv afstandsbed. (extra). Dig. >^^B^i^M
komplete over het beeld lopende aftiteling (40 generator voorzien van een signaalconvertor eenknopsbediening zorgt voor een altijd per- tekstgeheugen in 7kleuren Opnamestort piep- Seet met laderLedina EC-30ras-
regels van 20 karakters), en professionele wipe- die het signaal van standaard videorecorder fekt resultaat. Automatische koppenreiniging, toon ter voorkoming van straatsteenbeelden. ÊTMË mEÈÊm^^JÈ «Sp Stoel en accu artnr 1253 a
effekten zoals uze dagelijks op de TV ziet. De omzet naar YC signalen voor Super-VHS. Dankzij Full Range Auto-focus altijd scherp, Kompleet met lader/voeding, EC-30 cassette, JMWfy^&ESiÉli SeSngprus
JX-SV 77 heeft een ingebouwde titelgenerator art.nr. 12341 achteraf kan commentaar of muziek worden scart-kabel (S-VHS en VHS), accu. art.nr. 15494 ffajLJßg«jgy
en kleurkorrektie met fading. Bovendien is deze VOGELZANGPRIJS toegevoegd m.bv. ingebouwde microfoon. VOGELZANGPRIJS V^^B^_l ÉjpP^ *i f\C\C%

1/1 QQ %^^ QFF6O,-P.MND. 1998
0FF45,-P.MND _HT^S7 OFF 90,-P.MND. _.^%/%/ | ZA

oanAXxaiJK gespreid betalen met de vogelzang card y^\ W^*3\ r n I NU GRATIS
Winkelen bij Vogelzang zonder | "j Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, afwijkingen in de afbeeldingen alsmede kennelijke druk- y«^^----^ NU EXTRA VOORDELIG KOPEN KADOBONNEN
een cent kontakt op zak? Dat kan |Ê % fouten voorbenouden — Tijdens de feestmaand geeft k m
met de Vogelzang Card. Met dit \ \ / MM Mm mWmm. mMMMÊ —M |MM■MK M WkBJ| M Vogelzang op heel veel pro- /

"" | handige pasje kunt u tot f 10.000,- -\ \/M I _T_i _^^ I \ MM dukten gratis kadobonnen. I \\f jf^oQN^
f\W^Baj»#»^i*lM_" besteden. \ }f M l_ll MM l_ Ookop dezeJVCapparatuur. \ Jmf^ /// I lèi/t[\„UOCEL2Hn& Rente 1,939% p.m. (effektief Vk \f lil II J ■■ 11 Wanneer u dusnu besluit iets >?V?É£#V $K*
CRE Dl T"C ARD 9% « f 2^J^ L629?; g?- LJi _E HiV mWmMMMI I W tekopen, heeftu nog eens ex- &JFZ

oHieOHlib 2 / g^^^^ffi "^ tra verdeel. K^t\ st.ks1 -- ■:"■:■ 1 s^nfs&maxkre- Daar kun jeniet omheen rnleb^gsrankoop b£__^____^
...".... >, .. ,n ... ,_./.utlUniic_ 11 ■_____________V_P_HM____V__________l HEERLEN/MAASTRICHT: Openingstijden: ma. 13.00-18.00 uur. Di. t/m vr. 09.30-18.00 uur. Donderdag

EINDHOVEN: Hermanus Boexstraat 22. HEERLEN: Akerstraat 19. MAASTRICHT:Wolfstraat 11. ■_l!_!*lP!f!f7gy^^^W_W HS_ff_ffWfs_jffff_!nffil koopavond tot 2100 uur Zaterdag van 09.00-17.00uur. Extra koopavonden: 18,20 en 23december. Zon-
M. Smedenstraat 25technische dienstTaudio inbouwstation: Kruisstraat 12, Heerlen. BPi^^lllJjCU^CltiWll^ dag
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Negatief
Parlementaire journalisten ver-
sterkten het negatieve beeldvande minister vorig jaar brj hun
Jaarlijkse verkiezing van de bes-
te en slechtste politicus. D'Anco-
na eindigde in de categorie
'slechtste politicus' op de gedeel-
de derde plaats, en werd om depren geslagen met kritiek. Zoals
'Weinig presterend na hoge ver-
Wachtingen', 'Weet zich te onder-
scheiden door stuitende dom-heid', en 'onbenullig. Menig
buitenstaander bleek zich op-
eens ook te ergeren aan dat hjzi-
ge stemgeluid van haar.
Nu, een jaarlater, heeft de minis-
ter het negatieve beeld niet inhaar voordeel weten om te bui-
gen. Omdat zij voor het tweede
achtereenvolgende jaar door hetKabinet tot forse bezuinigingen
>s gedwongen, heeft de wereld
Waarover zij de scepter zwaait,
nauwelijks nog goede woordenvoor haar over. De ouderenbon-den zijn teleurgesteld in haar, de

jeugdhulpverlening is boos, ter-
wijl de Hilversumse mediawe-
reld zich groenen geel ergert aan
de vermeende besluiteloosheid
van de minister. Ook in de we-
reld van kunst en cultuur dreig-
de het oproer te kraaien, toen
d'Ancona eerder dit jaarwaagde
daarop enkele mihoenen te kor-
ten. Geschrokken keerde zij op
haar schreden terug.

DOOR HANS GELEIJNSE Vliegen met Aeroflot is
als Russische roulette

MOSKOU - Vliegen met de
Sovjet-maatschappij Aeroflot is
iets voor avonturiers. Het is net
2o veilig als meedoen aan een
spelletje Russisch roulette. Dat
schrijft het dagbladKomsomols-
kaja Pravda in een artikel over
deproblemen van de staatsmaat-
schappij. In de afgelopen elf
niaanden van dit jaar deden zich
33 ongelukken voor, waarbij 240
niensen om het leven kwamen.Dat is een record in de Aeroflot-
geschiedenis.
Het had nog veel erger kunnen
zhn. Luchtverkeersleiders en
niecaniciens zeggen dat het aan-tal 'crashes' tot 45 had kunnen
oplopen. Er znn veel bijna-onge-
lukken. De oorzaak ligt bij het
slechte onderhoud en gebrek
3an onderdelen. Zeventig pro-
cent van de Aeroflot-vliegtuigen
en helikopters is rijp voor de
schroot. Alleen al op de Moskou-
se vlieghaven Vnoekovo staat

tweederde van de toestellen die
daar hun thuisbasis hebben aan
de grond.
In 1992 zal vermoedelijk nog
maar een kwart van het aantal
vliegtuigen operationeel zijn. De
maatschappy beschikt over on-
geveer 3.000 straalverkeersvlieg-
tuigen, 2.500 turboprops en zon
9.000 kleinere toestellen en heli-
kopters. Aeroflot is daarmeever-
reweg de grootste luchtvaart-
maatschappij ter wereld.
Dat is een papieren gegeven dus.
Wat er nog wel vliegt, gebruikt
bovendien drie keer zoveel kero-
sine als westerse toestellen. Ver-
oudering en brandstofgebrek

zorgen ervoor dat grote aantallen
vluchten moeten worden ge-
schrapt. Daarbij gaat het om de
binnenlandse vluchten; op de
buitenlandse lijnen weet Aero-
flot zo goed en zo kwaad als het
gaat de internationale normen te
halen.
Vorige week moesten 92 vlieg-
velden over heel de Sovjetunie
worden gesloten, 38 andere
luchthavens zullen volgens Tass
binnenkort hun poorten moeten
sluiten. Passagiers wachten
soms dagen in stationsgebou-
wen, die geen enkel gerief bie-
den. Het is al tot menig incident
gekomen. Eind vorige maand be-

stormden woedende passagiers
een toestel op Vnoekovo. Drie-
duizend mensen zaten daar al
drie dagen op hun vlucht te
wachten. Vooral op de totaal ver-
ouderde Moskouse vliegvelden
Domodedovo en Vnoekovo is de
toestand hemelschreiend. De
stationsgebouwen zijn afgela-
den, er wordt bij de kaartver-
koop gevochten, mensen slapen
in het vuil en de stank.
De Sovjet-burger wordt hierdoor
zeer beperkt in zijn bewegings-

vrijheid. Bij het binnenlands
treinverkeer is de situatie weinig
beter. Ook hier is de vraag naar
kaartjes veel groter dan het aan-
bod.

Reizen naar het buitenland is al-
leen voor de 'happy few' wegge-
legd. Aeroflot verkoopt alleen
nog kaartjes voor buitenlandse
valuta. De spoorwegen hebben
de kaartverkoop voor het buiten-
land tot nader order stopgezet.
Ze staan voor 150 miljoen dollar
bij buitenlandse maatschappijen
in de schuld. In theorie zouden
ook de spoorwegen treinkaartjes
voor het internationale verkeer
voor harde valuta kunnen verko-
pen. Daarvoor heeft het staatsbe-
drijf echter geen toestemming
gekregen. Er is een nieuw IJze-
ren Gordijn, maar nu van harde
valuta, zei Ivan Sjirjenko, direc-
teur van de spoorwegen.

achtergrond J
DOOR WILFRED SCHOLTEN Kritiekloos afscheidsfeestje van de ’bende van Schaefer’

Een gratis pilsje op de
sociale vernieuwing

AMSTERDAM - „We hebben le-
ven in de brouwerij gebracht",
2egt Jan Schaefer, scheidend
voorzitter van de projectgroep
Sociale Vernieuwing, „en daar-
°ni zitten we vandaag hier." De
genodigden in de oude HeinekenBrouwerij grinniken om het
Woordgrapje. Maar onder het ge-
not van een pilsje vertelt een
niedewerker van Schaefer dat er
?en platvloersere reden voor is.
De rijke bierbrouwer bood als
enige aan het feestje ter ere van
de sociale vernieuwing geheel te
bekostigen.
En daarom staat minister Dales
*ater die zaterdagmiddag haar
speech wat onwenning te hou-
den in een levensgrote bierton,
die als katheder dienst doet. „Als
£an Schaefer hier straks staat,
kjinkt waarschijnlijk het 'Jan
"uigen in de ton", grapt de mi-
nister.
*j<r werd afgelopen zaterdagmid-
dag opvallend veel gelachen,
rerwnl de aanleidingvan de par-ty zo droevig was: de 'bende van

de onorthodoxe aanja-ger van de sociale vernieuwing,
noudt er immers mee op.

Lachwekkend
Anderhalf jaar geleden werd degr°ep ingesteld om dat moeilijke

en abstracte begrip handen en
voeten te geven. Want de Haagse
politci kwamen er niet uit. Door
de veelheid aan onsamenhan-
gende definities dreigde sociale
vernieuwing ronduit lachwek-
kend te worden. En ja, het boeg-
beeld van het kabinetsbeleid,
zoals premier Lubbers het (toen
nog) fier noemde, moest toch op
een of andere manier van de
grond komen.
Nadat Schaefer en de zijnen an-
derhalf jaar als zendelingen stad
en land afreisden en Den Haag
soms verbijsterden met verfris-
sende ideeën, verscheen onlangs
hun 'testament. Zoals wel vaker
waren de 'nabestaanden' onaan-
genaam verrast. Ze kregen alle-
maal een veeg uit de pan. Het
kabinet, omdat het te laks is en
het paradepaardje totaal laat ver-
slonzen. En de Tweede Kamer,

omdat het geen enkele interesse
toont en alleen maar over details
doorzeurt. Het is, zo beweerde
Schaefer, louter aan de inzet van
de gemeenten te danken dat er
na twee jaar nog iets van sociale
vernieuwing terecht is gekomen.

Het geplande feestje bij de Am-
sterdamse brouwer mocht blijk-
baar niet verstoord worden door
deze kritische noten. Tekenend
was dan ook dat bij het motto
van de bijeenkomst — in tegen-
stelling met het furieuze rapport
van Schaefer c.s. - het vraagte-
ken was vervangen door het uit-
roepteken: 'Sociale vernieuwing:
geen nachtkaars, maar fakkel!'
Het werd dus heel gezellig.
De opkomst van de bekritiseer-
den stelde wat teleur. Welgeteld
drie (!) kamerleden vonden het
de moeite waard even langs te

komen. HetKabinet was wat dat
betreft rijker vertegenwoordigd,
al viel het hoge PvdA-gehalte on-
middellijk op.

Blijkbaar snakten vice-premier
Kok, minister d'Ancona en
staatssecretaris Simons weer
eens naar een ouderwets feest,
na al hun partij-politieke ellende
van de afgelopen tijd. Of wordt
de sociale vernieuwing tegen-
woordig ook formeel al door het
sociaal-democratisch gedeelte
van het kabinet 'geclaimd'? Ook
oud-partijvoorzitter Sint was er,
nu echter in een andererol. Zij is
als ambtelijk directeur sinds
kort baas van de sociale vernieu-
wing.

Bij een feest past alleen lof. En
die was er dan ook voor de
'meest inspirerendeen aandacht-
trekkende adviescommissie
sinds tijden', zoals hoogleraar
Idenburg (geestelijk vader van
de sociale vernieuwing) de club
van Schaefer noemde. „Schaefer
en Dales, een paar apart. Zij le-
ven nog lang en gelukkig!", riep
burgemeester Peper van Rotter-
dam tenslotte de aanwezigen
maar toe.

Om de feestvreugde helemaal
compleet te maken, schonk Da-
les de leden van de projectgroep
een champagne-glas op een
staaf. „Het zwaard van de sociale
vernieuwing is scherp, maar
groen - toch een gematigde
kleur", aldus de minister.

Na de drank, het eten en de
rondleiding door de brouwerij
('wilt u wel nummertjes trek-
ken?') was de kou buiten op de
Stadhouderskade bijtend. Bewo-
ners van de oude Amsterdamse
volkswijk De Pijp haastten zich
naar hun huizen. Hoeveel werk-
lozen, kansarmen en minima
wonen er in dat stukje sociale-
vernieuwingsgebied? Zouden zij
enig idee hebben waarom de ho-
temetoten binnen feest vierden*

analyse m

Aardig
Op haar departement wordt ge-
nuanceerder over haar gedacht.
Keiharde, negatieve kritiek op
haar zal men daar niet zo gauw
horen. Weliswaar daalt door de
voortgaande bezuinigingen en
reorganisaties de motivatie van
veel ambtenaren, maar d'Ancona
mag men doorgaans wel. Ze is
namelijk aardig, belangstellend,
ze kan goed luisteren, ze neemt
de ambtenaren serieus, ze werkt
hard en ze is integer. „Het is een
sociaal bewogen mens, niet al-
leen op het politieke vlak, maar
ook in de omgang met mensen",
aldus een ambtenaar.

Ja, ze is heel anders dan Brink-
man, haar voorganger. Dat was
de snelle, pragmatische bestuur-
der, terwijl Hedy een bevlogen
idealiste is, die haar feministi-
sche en socialistische achter-
grond niet verloochent. Ze heeft
ook duidelijk een visie op die
onderwerpen die haar na aan het
hart liggen.

Zoals haar beleid voor oorlogs-
slachtoffers, de kunst en cultuur,
de kinderopvang. Ook de media-
problematiek heeft zy zich goed
eigen gemaakt, al vinden velen
dat ze daarin onhandig opereert.
Voor onderwerpen die haar niet
echt interesseren, blijft zij leu-
nen op haar ambtenaren. „Dan
kun je haar zestien keer iets uit-
leggen, maar de zeventiende
keer weet ze het nog niet. Ze wil
het dan ook niet weten, geloof
ik", aldus een ambtenaar.

Ook door Tweede-Kamerleden

wordt doorgaans veel minder
kwaadaardig over de minister
geoordeeld dan door de boze
buitenwereld. Want net als voor
ambtenaren geldt voor veel Ka-
merleden: de minister is zo aar-
dig, zo open en ze kan zo goed
luisteren. Desondanks kwalifice-
ren de meesten haar als een vrn
zwakke minister.

Onzeker
Groen Links-Kamerlid Peter
Lankhorst vertolkt het gevoel
van menigeen: . „Ik mag haar
dus heel graag, dat maakt het zo
moeilijk om kritiek op haar te
hebben." Lankhorst prijst ver-
volgens de openheid van de mi-
nister in het politieke debat.

„Het is een minister die goed
luistert naar de Kamer. Ze heeft
geen vooringenomen standpun-
ten. Het is ook politiek aange-
naam en prettig met haar om te
gaan. Ze is hierdoor soms wel
kwetsbaar, omdat ze zodoende
wel eens de indruk wekt dat ze
onzeker is. Ten onrechte wordt
dan gedacht dat ze het niet
weet."

Lankhorst geeft ook hoog op
over manier waarop zij het be-
leid ten aanzien van oorlogs-
slachtoffers behandelt. Maar na
enig nadenken is zijn eindoor-

deel over de minister toch verre
van positief: „Als ik kijk naar de
forse bezuinigingen die ze nu
voor de tweede keer van het Ka-
binet voor haar kiezen heeft ge-
kregen, dan kan ik niet andersconcluderen dan dat ze geen
krachtige minister is."

opinie

Bezuinigingen ontnemen bevlogen idealiste de totin het besturen

D’Ancona: een aardig mens,
maar een matige minister

DOOR HARM HARKEMA

DEN HAAG - Toen PvdA-Kamerlid Ad Melkert vorig jaar
riep dat zwakke PvdA-bewindslieden desnoods vervangen
zouden moeten worden, noemde hij geen namen. De spe-
culaties in het parlementaire kippenhok waren echter niet
van de lucht. len Dales werd veelvuldig genoemd, maar
ook minister d'Ancona van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur moest het ontgelden.

Drs Hedy d'Ancona, 54 jaar, so-
cialiste en feministe van het eer-
ste uur, cum laude afgestudeerd
als sociaal-geografe, mede-
pprichtster van het vrouwenblad
'Opzij', oud-staatssecretaris van
Emancipatiezaken, oud-lid vanhet Europees Parlement, ooit ge-
trouwd, moeder van twee kinde-ren, gescheiden, ex-vriendin vande Amsterdamse burgemeester
Ed van Tijn, ex-vriendin van Be-
rend Boudewyn, immer strij-
dend voor economische onaf-hankelijkheid van vrouwen,.dol
op mooie kleren en vulpennen,
genietend van een concert van
de Rolling Stones, en kind aanhuis in deAmsterdamse culture-
le en politieke jet-set.

Dat d'Ancona over de tong ging
als zwak minister, werd verer-
gerd door haar eigen reactie. Ze
bleek zich aangesproken te voe-len door de uitlatingen van Mel-
kert, en menigeen zei: 'Zie je
wel.'

" HEDY D'ANCONA
...haar enthousiasme begint te tanen...

Zes-minnetje
Wie men ook spreekt in de Ka-
mer, er is niemand die haar een
hoog cijfer zal geven. Epn zes-
minnetje, daar houdt het wel
mee op, ietsjes hoger soms bij
het libertijnse deel der Kamer
omdat ze nu eenmaal zo aardig
en meevoelend is. Bij veel CDA-
Kamerleden stijgt de waardering
over het algemeen niet uit boven
de 5,5. In confessionele kring
vindt men haar niet alleen te
krachteloos, maar ontbreekt
vaak ook nog de waardering
voor de persoon d'Ancona.
Waarschijnlijk is dat te wijten
aan de kloof tussen het oud-Hol-
landse CDA-gedachtengoed en
de vrijzinnige moraal van d'An-
cona. „Zij gaat niet open met ons
om, ik vind dat zij vaak ver-
krampt omgaat met CDA'ers",
zegt CDA-Kamerlid Leon Fris-
sen. CDA-fractiegenoten vullen
aan: „Ze is geen loyale coalitie-
partner. Ze is net als Wallage al-
lereerst bevlogen sociaal-demo-
crate in plaats van bestuurster."

Afwisseling
En wat vindt d'Ancona zelf van
haar baan? Toen ze in 1989 ge-
vraagd werd om minister te wor-
den, hoefde ze niet zo nodig,
want ze had het uitstekend naar
haar zin in het Europees Parle-
ment. Niettemin noemde ze het
ministerschap 'een interessante
afwisseling voor enkele jaren.'
Ze zat echter nog niet zo lang op
haar nieuwe post, of ze was dol-
enthousiast: „Dit is de leukste
portefeuille van allemaal, ik ben
op niemand jaloers." Nu, twee
jaar en bakken vol kritiek later,
lijkt dat enthousiasme behoor-
lijk afgenomen. Tegen de Krant
op Zondag zei ze afgelopen zo-
mer dat al die bezuinigingen die
ze door moet voeren, een be-
hoorlijk stuk van de 10l van het
regeren hebben afgenomen. „We
moeten nu doorzetten. De tegen-
slag zal ook wel eens een keer
ophouden, hoop ik maar."

achtergrond J

Vliegveld 2
Hiermee wil ik reageren op de
zeer negatieve uitlatingen jegens
de luchthaven in de pers en van
de Vereniging Geen Uitbreiding
Vliegveld Beek. Tijdens het kort
geding, op 5 december, viel me
direct op dat de informaties van
de vereniging en advocaat, mr R.
Bedaux, zeer slecht waren: 1. de
bezetting van de vliegtuigen zou
slecht, acht tot tien procent, zijn;
2. 's nachts zouden slechts 20
mensen werken op de luchtha-
ven.
Ad 1. Vliegtuigen vanaf Maas-
tricht hebben een goede bezet-
ting, vrachtvervoer zelfs 100
procent. Het vrachtvervoer zal
ondanks de negatieve ontwikke-
lingen dit jaar weer stijgen; ad 2.
de bezettingsgraad op de lucht-
haven in de nachtdienst ligt tus-
sen de 95 en 105. Tevens vind ik
de uitleg over het zogenaamde
'Compromis' zeer slecht. De
luchthaven heeft ter beschikking
43 'noodvluchtbewegingen'. Op
dit moment gebruikt men er
maar ongeveer 12 a 15. Dit is dus
minder dan 50 procent. De Ver-
eniging Geen Uitbreiding Vlieg-
veld Beek wilde een compromis;
d.w.z. enkele nachten geen
vluchten, wat gelijk staat aan
niet meer kunnen functioneren
als expresluchthaven. Hierdoor
zou Emery World Wide vertrek-
ken en de Vereniging Geen Uit-
breiding Vliegveld Beek had
haar doel bereikt, namelijk hele-
maal geen luchthaven. De blok-
kade van vrijdag 13 december
zou als drukmiddel gebruikt
zijn, als de rechter dit niet had
verboden en Limburg zou weer
het kind van de rekening zijn.
Tenslotte nog het advies aan de
heer Willems en zijn raadsman

zich beter te informeren over de
gang van zaken op de luchtha-
ven. Hierdoor kan men de leden
van de vereniging ook beter in-
lichten. Er zijn ook mensen die
willen werken. De toekomst van
niet alleen de luchthaven, maar
ook dievan Limburg staat op het
spel.
KERKRADE R. Geurten

lezers schrijven
Vliegveld

Wij als werknemers van Maas-
tricht Airport vinden het tijd dat
er nu eens naar ons geluisterd
moet worden. Na alle negatieve
publiciteit over hoe slecht onze
luchthaven is, mag er ook eens
een keer geschreven worden
over de pluspunten. Wij zijn niet
een handjevolmensen, dienutte-
loos bezig zijn een aantal vlieg-
tuigen te laten landen en/of te
laten opstijgen. Wij zijn hardwer-
kende mensen die proberen om
onze luchthaven te laten groeien,
tot een gezonde onderneming.
Na de mijnsluiting in de jaren
zeventig is het met Limburg eco-
nomisch slecht gegaan en nu
wordt er een kans om de werkge-
legenheid te behouden en uit te
breiden weer afgebroken. Door
de luchthaven zijn honderden
banen gecreëerd en het aantal
bedrijven en arbeidsplaatsen
groeit nog steeds. Alleen al op de
luchthaverf zijn 75 bedrijven ge-
vestigd en circa 300 bedrijven
zijn op een directe of indirecte
wijze hieraan verbonden. Uit en-
quêtes blijkt dat 82 procent van
het bedrijfsleven in de Euregio
er baat bij heeft wanneer onze
luchthaven nog groeit.
Denk eens na! Zou er een Euro-
top mogelijk zijn geweest zonder
Maastricht Airport? Nee, natuur-
lijk niet. Hoeveel hotels, restau-
rants en taxi's hebbener baat bij,
als er evenementen gehouden
worden in Limburg.
Wat zou er gebeuren als al die
vakantiegangers afhankelijk
zouden zijn van Schiphol of Za-
ventem? Is het niet fijn om ook
hulp te kunnen geven aan in
nood verkerende mensen (Help
de Russen de winter door).
Aan al deze dingen wordt geen
of nauwelijks aandacht gegeven
in de dagbladen. Alleen de nega-
tieve kant van de Vereniging
Geen Uitbreiding Vliegveld
Beek wordt in de bladen belicht.
Deze negatieve uitspraken van
de vereniging doen onze lucht-
haven vaak te kort. Zeer zeker
omdat deze uitspraken vaak op
halve waarheden berusten, of he-
lemaal uit de lucht gegrepen
zijn. Zoals de uitspraak die werd
gebruikt tijdens het kort geding
van woensdag 4 december dat er
's nachts bij ons niet meer dan
20 personen werkzaam zouden
zyn. De vereniging heeft niet ge-
controleerd of deze gegevens
juist zijn. Dus hebben wij dit ge-
daan. Daadwerkelijk werken er
gemiddeld 104 personen
's nachts op onze luchthaven,
dus beduidend meer dan wat de
vereniging suggereert. Zo doet
de vereniging meer uitspraken
die niet juistzijn. Nu wil de ver-
eniging niet alleen de uitbrei-
ding Oost-westbaan tegenhou-
den, maar ook proberen de
overheid te dwingen om te stop-
pen met de nachtvluchten. Deze
vereniging kan zich dus beter
Vereniging Geen Vliegveld Beek
noemen. Indien deze vereniging
haar zin krijgt, dan zal binnen-
kort de luchthaven alleen tussen
08.00 en 20.00 uur open zijn. Er
zullen dan weer bedrijven ver-
trekken met als gevolg een enor-
me golf van ontslagen. Wij heb-
ben altijd begrip kunnen op-
brengen voor de vereniging,
maar waar ze nu mee bezig is,
gaat echt te ver.
De mogelijkheden voor Lim-
burg, internationaal gezien, zyn
nu onbegrensd, maar niet zonder
luchthaven. De werknemers ma-
ken zich ongerust over hun toe-
komst en die van hun kinderen.
Wij houden van ons werk en wil-
len dit ook behouden. Maastricht
Airport is onze toekomst!
MAASTRICHT

L. van Ham, W. Dohmen en A.
Geurten
Namens de ongeruste werkne-
mers van Maastricht Airport

In deze rubriek neemtde redac-
tie brieven van lezers op. De
redactie hoeft het niet eens te
zijn met de inhoud. De brieven
dienen betrekking te hebben op
publicaties in deze krant en
moeten kort en zakelijk zijn. Te
lange brieven worden ingekort
of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn van
naam, adres en telefoonnum-
mer. Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot octies of aan-
zetten tot geweld of andere
onwettige daden, worden niet
geplaatst. Datzelfde geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk
taalgebruik en beledigingen.
Anonieme brieven worden
evenmin geplaatst.

postbua 3100

Vliegveld 3
Na de oorlog vroeg de regering
in Den Haag aan de mijnwerkers
in Limburg hun gezondheid op
te offeren voor de welvaart van
het vaderland. Dat hebben ze ge-
daan. Wat hebben ze er voor te-
ruggekregen? Het percentage
arbeidsongeschiktheid in de
Oostelijke Mijnstreek is dubbel
zo hoog als landelijk. Sterftecij-
fer in verband met stoflongen:
hoog! En de mijnen zijn dicht.
Over die ene Oost-westbaan
moeten straks anderhalfkeer zo-
veel nachtvluchten (10 a 12.000)
als over alle vier de banen van
Schiphol (7.000). De Griefahn-
norm is niet veilig. Dat bleek uit
de brief van de ministeries van
WVC en VROM. De herriewordt
straks enorm en duizenden men-
sen worden ziek, ondanks isola-
tie. Deze keer wordt dat ons niet
opgelegd- door de regering in
Den Haag, maar door de Lim-
burgse politici van het CDA. Ze
minachten de gezondheid van
hunvolk. Ze lezen niet in de rap-
porten, die de prachtige groei-
verhalen voor het vliegverkeer
onderuit halen (bij voorbeeld
van het WWF en van de Centrale
Raad voor de Milieuhygiëne). Uit
de rapporten blijkt dat het vlieg-
verkeer teruggedrongen zal wor-
den, hoe prachtig de voorspellin-
gen ook zijn. Veel vliegvelden
moeten straks dicht. Opnieuw
dus werkgelegenheid met veel
ellende, en zonder toekomst.
Heeft het CDA niets geleerd?
Een techno-milieupark geeft
schone werkgelegenheid tot in
lengte van jaren.
ULESTRATEN

Mw H. Zonneveld-Heikens

Christendom
In zijn tirade tegen het christen-
dom en het Vaticaan in het Lim-
burgs Dagblad van 3 december
had de heer Bost uit Heerlen wat
evenwicht kunnen brengen door
het ook te hebben over de naar
schatting 60 miljoen slachtoffers
van het atheïstisch communisme
in de Sovjetunie. Het is zo een-
voudig jete distanciërenvan een
christelijke gemeenschap (die je
overigens verzorgt van de wieg
tot het graf) en er dan tegen aan
te trappen. Laten we ons ervoor
behoeden met het boze vingertje
alsmaar in dezelfde richting te
wijzen. De grens tussen goed en
kwaad loopt niet precies tussen
verschillende groeperingen,
maar gaat vooral dwars door de
mens zelf heen. Men zegt wel
eens dat in ieder mens een engel
en een duivel schuilt, en dat de
mens slecht bijleert zien we da-
gelijks op de tv. Voor bepaalde
antichristelijke briefschrijvers is
het misschien een goede thera-
pie naar een islamitisch land te
reizen om daar openlrjk de islam
te bekritiseren. Van hardnekkig
goliathisme ben je dan zo gene-
zen.
SITTARD P. Bronneberg

Albertville
Hierbij wilde ik even reageren
op uw stukje van vrijdag 6-12-91:
'Martin Franken naar Olympi-
sche Spelen. U schrijft dat er
waarschijnlijk maar één Limbur-
ger als begeleider of official op
de Spelen aanwezig zal zijn.
Maar onze zoon André gaat ook
als medewerker naar Albertville.
Hij studeert aan de Hogeschool
teBreda 'Management Toerisme'
en in het kader van een studie-
uitwisselingsproject heeft hij tot
1 april jl. op de universiteit van
Chambery college gelopen. Hrj is
daar geselecteerd door het lOC
om een VIP te begeleiden, met
als standplaats Courehevel. Alle
informatie hierover heeft hij ge-
kregen tijdens een medewer-
kers-infodag te Albertville, in
november jl. Ook hij vindt het
fantastisch om zon groots eve-
nement mee te mogen maken!
HEERLEN

Mevr. A. van der Werff-Leers

Dinsdag 17 december 1991 "5Limburgs dagblad
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Onderzoeksbureau waarschuwt voor stijging criminaliteit

Bedrijven steeds vaker
slachtoffer van fraude

Van onze redactie economie

fN HAAG - Nederland dreigt steeds onveiliger te worden.
* de overheid geen afdoende maatregelen neemt, zullen
Pral fraude, georganiseerde misdaad, geweld en milieu-cri-

fors toenemen. De kleine criminaliteit zal met het
J^ige beleid echter gelijk blijven of licht dalen. Dat staat in
pport 'Veiligheid en Politie: Een beheersbare zaak', van on-

McKinsey. McKinsey concludeert in zijn rap-
dat bedrijfsleven en overheid steeds meer slachtoffer

JTden van fraude, 'illegale economische manipulatie' en ge-
fraseerde misdaad.
jj^iting of ontduiking van over-
"sregels levert volgens McKin-

'steeds meer geld op. De groei
s 'Iformatietechnologie (compu-) 2orgt voor steeds meer crimi-
J. gedrag dat moeiüjk zichtbaar
j7at gaat de maatschappij in toe-ende mate geld kosten.

gen miljard gulden per jaar. Daar-
mee vertegenwoordigen de kosten
van onveiligheid zon 10 procent
van het bruto nationaalprodukt. De
vermogens- en geweldscriminaüteit
is de laatste tien jaar meer dan ver-
dubbeld. Hierdoor is het niveau van
de criminaliteit in Nederland nu
vergelijkbaar met andere Europese
landen. Vroeger lag dat beduidend
lager.

..Schade door onveiligheid in Ne-
wordt door McKinsey ge-

*t op veertig miljard gulden per
/Bestrijding kost ongeveer ne- Verder stelt het rapport dat de har-

de kern van straatbendes (vooral
jongeren) groter zal worden en zich
zal verharden. Als belangrijkste
oorzaak noemt McKinsey de grote-
re kans dat veel jongeren een so-
ciaal-economische achterstand op-
lopen. Ook gaat de burger zich
steeds onveiliger voelen. Als initia-
tieven zoals de sociale vernieuwing
en het integreren van buitenlanders
niet aanslaan, zal de onveiligheid
vooral in probleembuurten toene-
men. Positieve verwachtingen heeft
het rapport over de verkeersveilig-
heid, die verder zal toenemen. De
kleine criminaliteit zal niet verder
stijgen en misschien zelfs licht da-
len.
Een stuurgroep van deskundigen
concludeert naar aanleiding van het
onderzoek dat het huidige over-
heidsbeleid te versnipperd is en
onduidelijk. Om verdere stijging
van de criminaliteit tegen te gaan,
adviseert de stuurgroep dat regels
en wetten beter op elkaar moeten
worden afgestemd en dat de justi-
tiële samenwerking moet worden
verbeterd.

Weer banen
weg bij

eurometaal- Eurometaal NV gaat
üeuw reorganiseren. Het muni-
*drijf Zal in 1992 marktgerichter
J 1vverken, waardoor bijna 100
sen overbodig zullen worden.
Zal echter niet leiden tot ge-

ontslagen, zo heeft de di-
lüe gisteren meegedeeld aan dejonden.

wil een plattere organi-
-3 die werkt met aparte busi-„ groepen. Hierdoor' zullen 80

werkne-
i s boven te sterke komen. De
i^üktie zal volgend jaar zeven-
L Mensen boventallig aanhou-

\ overbezetting in de produktie
fo'"Jdelijk zijn, omdat 40 van de
loensen volgend jaarvervroegd
J^ uittreden.

beurs

Intrek
► - Het Damrak lag
raatidag niet onvriendelijk bij.

Sr, ,een tamelijk breed front kon-
"*W e koersen wat aantrekken en
\e' net hoogste punt veelal nietu«en kon blijven eindigden

J>rote fondsen hoger. Groot wa-
1^* Winsten daarbij meestal niet.

t>tj rs spande de kroon, ook op de
beurs. Rodamco en Elsevier

OijJ1 eveneens in trek. De aandele-
'b» bleef met f 457 miljoen aan

kant.

tond veel belangstelling voor
h^^len Philips. Gevoed door
f'iskVari de optiebeurs kon de
ij J^na f 1 aantrekken tot f 31,20
% n omzet van ruim een miljoen
C (f 32 miljoen). Op de optie-
W .^erd Philips het drukst ver-
\^d met 5600 opties. De totale
t>24

1 op de optiebeurs kwam uit
f Uuo contracten.
«ri aVh ere uitschieter was het on-
\jJa-goedfonds Rodamco. De
Vn dat Rodamco toch gaat
\i berken met het ambtenaren-
*n benfonds ABP gaf brandstof
Vk dopers. De koers snelde
Vri f 60" Het slotkwam f 1,3°

van vrijdag op f 59.

\\,^T Elsevier was de derde
*/^znSer. In de ochtenduren stoof
%nsterdamse uitgever naar f99,
t\e°°k nier knabbelden winstne-
l-t s]

n !ater wat van de winst af.
'<0 K lot kwam op f9B en dat was f
\ vrijdag.
re. y '°kale markt gebeurde wei-

Q°0r de incourante bank Men-zon s werd vergeefs f9O meer
Sr? op 479°' Voor GTI had
I%»^ * meer over op f 188. Bege-tNiit^38 nk in herstel met een
I'^a ang van f 4 op f 121. Op het
.Volkje werd Medicopharma te-
LNt nd verhandeld tot een diep-
?W Van f 1 waarna de koers
<% ,?e tot f 1.15, een verlies vanX^dubbeltjes.

Hoofdfondsen vk. sk.
ABN Amro 41,70 41,70
ABNAmroAinF. 78,50 78,50
AEGON 120,00 120,70
Ahold 75,90 75,80
Akzo 128,40 128,80
Alrenta 189,00 189,10
Amev eert. 50,60 51,30
Bolseert. 43,20 43,30
BorsumijW.cert. 58,50 57,90
Bührm.Tet.c. 38,30 38,50
DAF 23,10 23,00
DordtschePetr. 132,10 132,90
DSM 96,50 96,10
Elsevier eert 96,80 98,10
Fokker eert. 28,30 28,50
Gist-Broc.cert. 30,70 31,10
HCSTechnology' 1,60 1,60
Heineken 153,40 152,80
Hoogovens nrc 46,90 46,50
Hunter Douglas 56,70 57,30
IntMüller 55,50 54,00
Int.Ned.Gr.c. 45,20 45,40
KLM 38,50 38,80
Kon.Ned.Papier 44,80 44,60
Kon. Oüe 143,10 142,90
Nedlloyd 53,50 53,40 e
Océ-v.d.Gr. 60,10 59,60
Pakhoed eert. 41,90 41,80
Philips 30,30 f 31,20f
Polygram 41,60 41,50
Robeco 92,70 93,30
Rodamco 57,70 59,00
Rolinco 93,70 94,30
Rorento 69,20 69,40
StorkVMF 41,20 41,10
Unilever eert. 174,80 175,30
Ver.BezitVNU 71,70 71,00
VolmacSoftw. 23,40 24,00
VOCnrc 41,10 41,20
Wessanen eert. 78,20 78,20
Wolters-Kluwer 60,10 59,70
Avondkoersen Amsterdam
KLM 38,50-38,70(38,80)

" Kon.Olie 142,70-143,00(142 90)
Philips 31,10-31^0(31,20)
Unilever 175,30(175,30)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 48,50 48,50
ABNAmroHld.prf. 5,97 5,98
ACF-Holdingc. 33,50 33,50
Ahrend Groep e. 120,00 120,00
AsdOptionsTr. 10,10 10,30
Asd.Rubber 3,30 3,30
AntVerff. 430,00
AtagHold.cert 112,50 112,50
Athlon Groep 40,50 40,50
Athlon Groep nrc 40,50 40,50
AuUnd.R'dam 84,00 84,00
BAM Groep 84,50 84,50
Batenburg 114,00 114,00
Beers 110,30 111,00
Begemann 117,00 121,00
Belindo 349,00 350,00
Berkei's Patent 1,06 1,06
Blydenst-WüL 32,50 32.50

Boer De, Kon. 202,00 203,00
BoerDeWinkelb. 76,50 76,00
Boskalis Westm. 21,30 21,70
Boskalis pref. 23,10 23,20
Braat Beheer 32,50 32,00 a
Breevast 11,80 11,50
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 820,00 812,00
Calvé-Delftcert 1112,00 1112,00
CinduIntern. 130,00 130,00
Claimindo 330,00 330,00
ContentBeheer 22,50 22,50
CreditLBN 30,40 30,30
Crownv.G.cert. 140,00 140,00
CSM 83,10 84,40
CSM nrc 84,00 85,10
DAFcert. 19,20 19,10
Delft Instrum. 24,20f 24,10
Desseaux 38,70 38,60
Dorp-Groep 39,50 39,50
Draka Holding 22,60 22,50
Econosto 26,70 26,50
EMBA 220,00 220,00
Eriks Holding 78,00 80,00
Flexovitlnt 65,50 65,50
Frans Maas eert. 77,50 77,50
Gamma Holding 92,00 91,50
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics 28,70 28,70
Geveke 37,70 37,70
Gevekediv'92 34,30 34,30
Giessen-deN. 101,00 101,20
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso'sKon. 95,70 95,00
Grolsch 181,50 181,50
GTI-Holding 181,00 190,00 b
Hagemeyer 126,50 125,50
idemdiv'9l 123,50
HALTrustB 13,30 13,30
HALTrustUnit 13,30 13,30
HBG 192,50 193,00
Heineken Hold. 134,20 133,70
Hoek'sMach. 228,00 227,00
Holl.SeaS. 0,41 0,42
Holl.Kloos 418,00 418,00
HoopEff.bank 7,00 7,00
Hunter D.pref. 2,30
IHCCaland 56,00 56,00
Kas-Associatie 33,50 33,30
Kempen & Co 9,20 9,20
Kiene's Suikerw 806,00 800,00 f
KondorWessels 31,80 31,80
KBB 73,00 73,00
Kon.Sphinx 51,00 51,00
Koppelpoort 400,00 400,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré&Gl. 48,00 48,00
Macintosh 36,50 36,80
MaxwellPetr. 110,60 113,50
Moeara Enim 1168,00 1176,00
MEnimOß-cert. 15100,00 15200,00
Moolen Holding 36,60 36,50
MulderBoskoop 55,00 aMulühouse 4,10 4,10
Mynbouwk. Werk. 363,00 363,00
Naeff 475,00
NAGRON 49,00 49,00
NIB 585,00 585,00

NBM-Amstelland 8,80 8,80
NEDAP 375,00 375,00
NKFHolding 197,00 195,00 a
Ned.Part.Mij 50,30 50,40
NeASpnngst 7050,00
Nont 22,40 21,50
NutriciaGß 146,50 146,50
NutriciaVß 155,50 155,00
Nijv.-TenCate 88,70 88,30
Omnium Europe 8,50 a
Orco Bank eert. 71,90 71,80
OTRA 298,80 297,00a
Palthe 50,00 50,00
Philips div.'92 29,70 31,00
PirelhTyre 19,00 19,30
Polynorm 123,00 123,00
Porcel. Fles 144,00 144,00
Randstad 38,20 38,10
Bavast 30,50 30,50
Reesink 65,50 65,50
Samas Groep 34,80 34,90
Sarakreek 15,40 15,40
Schuitema 1599,00 1599,00
Schuttersveld 52,30 52,00
Smit Intern. 41,50 41,50
St.Bankiers e. 16,50 16,30
Stad Rotterdam c 40,40 40,10
TelegraafDe 83,20 86,00
Textielgr.Twente 84,00 83,80
Tulip Computers 19,50 19,70
Tw.Kabel Holding 122,30 121,30
Übbink 67,10 67,10
Union 64,80 64,50
UnDutehGroup 3,50 3,50
VereenigdeGlas 429,00 430,00 b
Vertocert 30,00 30,00
Völker Stevin 57,00 56,50
Vredestein 14,20 14,20
VRG-Groep 41,80 42,00
Wegener Tnl 236,30 234,50
West InvestF. 19,50 a 19,50a
Westlnv.F.wb 114,00 f 114,00a
Wolters Kluwer 239,00 239,00
Wyers 31,10 31,10

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 77,00 76,00
ABNAmroAmer.F. 64,50 65,00
ABN AmroEur. F. 67,20 67,10
ABNAmroFar EF. 53,60 53,80
ABNAmroLiq.Gf. 160,10 160,10
ABNAmroNeth.F. 78,00 77,80
ABN AmroObl.Gf. 171,00 171,10
Aegon Aandelenf. 31,20 31,50
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg.fcnds 56,40 d 56,80
ALBEFO 50,20 50,30
AldoUarßFs 26,10 26,10
Alg.Fondsenbez. 216,00 217,00
AllianceFund 10,50 10,50
Amba 43,10 43,30
AmroNorthAm.F. 61,30 62,00
Amvabel 74,40 75,10
AsianTigersF. 57,50 57,50
Asian Select. F. 50,00 50,30
AustroHung.F. 4,00
BemcoßentSel. 55,00 55,00
Bever Belegg. 3,30 3,30

CLN Obl. Div.F. 105,50 105,50
CLN ObLWaardef. 110,60 110,80
DeltaLloyd Inv. 27,00 27,20
DP America Gr.F. 32,20 31,80
Dp Energy.Res. 43,00
EGFlnvestm. 134,00 134,00
EMFRentefonds 65,10 65,10
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 48,30 48,00
Esmeraldapart. 33,20 33,50
Eur.Ass. Trust 6,55 6,60
EMS Growth Fund 101,00 101,00
EMS IncomeFund 100,10 100,30
EMS Offsh. Fund 100,10 100,30
EOE Dutch SUF 290,00 292,00
Eur.GrowthFund 48,60 47,50
Euro SpainFund 5,80
Far EastSel.F. 54,00 54,00
GimGlobal 50,50 50,40
Groeigarant 1,59 1,58
Holland Fund 70,00 71,50
Holl.Eur. Fund 45,50 46,50
Holl. ObLFonds 127,20 128,20
HoU.Pac. Fund 100,00 b 102,00 b
HollSeLFonds 79,20 79,50
Innovest 80,00 81,00
Interbonds 525,00 527,00
Intereffekt 500 31,90 32,00
Intereffekt wt 113,00 113,00
Investapart 67,20 66,00
ISHimaLFunds 7,40 7,40
JadeFonds 145,20 145,50
JapanFund 17,30 17,80
JapJndJUphaF. 8200,00
Jap.SectßatYen 7000,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.s 5,60
MeesObLDiv.F. 113,00 113,30
Mexico IncomeF. 21,50
MXInt.Ventures 9,50
Mondibel 74,60 74,60
Nat.Res.Fund 1150,00 1145,00
Nedufo A 125,00 125,00
NedufoB . 123,00 124,00
NMBDutch Fund 41,00 40,50
NMBGeldmarkt F.' 53,67 53,69
NMBGlobal Fund 43,70 44,10
NMBOblig.Fonds 35,00 35,00
NMBSpaard.F. 100,26 100,31
NMBRentegr.F. 114,90 115,00
NMBVast GoedF. 38,20 38,30
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.F. 1.10 1,10
Obam, Belegg. 229,30 231,20
OAMF Rentefonds 13,00 13,00
OrangeFund 19,50 19,60
Pac.Dimensions 79,20 80,20
Pac.Prop.Sec.F. 29,70 30,10
Pierson Rente 110,70 110,80
Postb.Belegg.f. 55,50 55,50
Postb.Verm.gr.f. 53,00 53,10
Prosp.lnt.HlPJ 3,90
Rentalentßel. 144,30 144,30
RentotaalNV 34,60 34,60
RGDivirentF. 48,10 48,10
RGFlorente 112,00 112,00
RG SP Groen 53,70 53,70
RG SP Blauw 50.10 50.10

RG SP Geel 48,70 46,80
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolincocum.p 70,00 70,20
Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,50
Scin,echs 14,00 14,00
TechnologyFund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 212,00 215,00
TransEuxFund 76,50 75,40
TranspacF.Yen 308,00 308,00
Uni-Invest 15,00 15,20
Unicolnv.Fund 75,10 75,30
UnifondsDM 30,00 30,00
Vaste Waard.Ned 64,80 65,00
Vast Ned 108,50 108,70
VIBNV 62,10 62,20
VSB Mix Fund 50,00 50,30
VSB Rente Fonds 107,60 107,70
WBO Intern. 66,00 66,70
Wereldhave NV 117,50 116,00
Yen ValueFund 81,00 81,40
ZOMFloridaF.J 46,40 46,40

Parallelmarkt
Alanheri 30,20 30,20
ABF 106,60
Berghuizer Papier 46,50 46,00
Besouw Van eert. 61,00 60,00
Biogrond Belegg. 10,90 10,80e
Comm.Obl.F.l 95,80
Comm.Obl.F.2 95,70
Comm.Obl.F.3 95,90
DeDrieElectr. 12,50 12,00
Delta UDollarf. 62,80 63,20
Delta UoydECU 60,30 59,90
Delta Lloyd Mix 57,60 57,90
Delta UoydRent 56,20 56,40
Delta UoydVast 55,20 55,20
Dico Intern. 83,00 83,00
DOCdata 6,50 6,50e
DutchTakeOv.T. 44,30 44,50
Ehco-KLM Kleding 38,50 38,20
E&LBelegg.l 63,40 64,00
E&LBelegg.2 70,20 70,50
E&LBelegg3 105,10 105,10
E&LBelegg.4 74,50 74,70
E&LKap.RenteF. 102,30 102,30
FreeRecord Shop 27,50 27,40
GaiaHedgel 107,90
Geld. Papier c. 69,50 69,50
German City Est 47,50 47,00
Gouda Vuurvast 75,00 75,00
Groenendnk 46,10 46,10
Grontmij 49,80 49,60
HCA Holding 47,20 46,50
Heivoet Holding 37,00 37,00
HesBeheer 37,00 37,00e
HighlightDev. 17,00
Homburg eert. 1,15 1,15a
Inter/ViewEur. 3,40 3,40
Kühne+Heitz 41,60 42,20
LClComputGr. 6,00 5,90
MeUe,vannrc 47,00 46,70
Nedcon Groep 38,50 38,50
Nedschroef 87,70 88,50
Neways Elec. 5,60 5,60
NewEur.HtlsDM 20,50 a 20,00aI NewtronHold. 2,20 2,10

Pan Pac. Winkel 10,60 10,50
PieMedical 4,80 4,80
SimacTechniek 11,50 11,90
SUgroBeheer 46,00 46,20
SuezGrFund 50,00 50,00
VHS Onr.Goed 1,70 1,70
Vilenzolnt 37,10 37,20
Welna 238,00 238,00
Wereldhave 4,30
Weweler 35,70 35,20

Wall Streetalhedsignal 38 Va 37'/s
amer.brands 40' A 39%
amer.teLtel 38V8 37%
amococorp 47% 48
asarco mc. 19% 19%
bethl. steel 11% 11%
boeing co 43 43%
can.pacific 17%
chevron 67 66%
chiquita 35% 35%
chrysler 11% 10%
citicorp 10 9%
cons.edison 26% 26%
digitequipm. 57% 57
dupontnemours 44% 44%
eastman kodak 45% 45%
exxon corp 58 57%
ford motor 25% 24%
gen. electric 67% 67%
gen.motors 28%, 28%
goodyear 48% 47%
hewlett-pack. 49% 49%
intbus.mach. 88 86%
int.tel.tel. 51% 51%
klmairhnes 21% 21%
mcdonnell 71% 70%
merekco. 149 149%
mobiloil 64% 64%
penncentral 23% 24%
philips 17% 17%
primerica 33 33%
royal dutch 80 80*8
sears roebuek 35% 35
sfe-south.pac. 11% 11Vb
texaco mc. 58 58%
united techn. 48% 47%
westinghouse 15% 15%
whitmancorp 12% 12%
woolworth 25% 25

Advieskoersen

amerikdollar 1,710 1,830
austr.dollar 1,32 1,44
belg.frank(loo) 5,31 5,61
canad.dollar 1,490 1,610
deense kroon (100) 27,45 29,95
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,10 3,35
Onse mark(100) 40,10 42,60
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,75 15,45
jap.yen(10.000) 134,00 140,00
joeg.din.Um 100 - -noorse kroon (100) 27,10 29,60

oostschiU.(loo) 15,75 16,25
portescudo(lOO) 1,16 134
spaanse pes. (100) 1,67 1,83
turkse pond (100) 0,0275 0,0435
zweedsekr. (100) 29,30 31,80
zwits.fr. (100) 125,00 129,50

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,78055-1,78305
antül.gulden 0,9805-1,0105
austr.dollar 1,3736-1,3836
belg.frank(loo) 5,4690-5,4740 'canad.doUar 1,55775-1,56025
deense kroon (100) 28,950-29,000
duitsemark (100) 112,6500-112,7000
engelse pond 33415-3,2465
fransefrank (100) 32,970-33,020
grieksedr.(lOO) 0,9330-1,0330
hongk.doüar(lOO) 22,7250-22,9750
ierse pond 29990-3,0090
itaUire(10.000) 14,900-14,950
jap.yen (10.000) 138,720-138,820
nwzeel.doüar 0,9880-0,9980
noorsekroon (100) 28,650-28,700
oostenr.sch. (100) 16,0030-16,0130
saudiar.ryal(loo) 47,375047,6250
spaanse pes.(100) 1,7630-1,7730
suriagulden 0,9785-1,0185
zweedse kr. (100) 30,840-30,890
zwits.frank(loo) 127,475-127,525
e.e.u. 2,2940-2,2990

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 191,30 191,70
idexcl.kon.obe 182,50 183,20
internationals 197,50 198,00
lokale ondernem. 186,40 186,40
idfinancieel 132,80 13330
idniet-fmanc. 237,60 237,80
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 272,40 272,90
idexcl.kon.ohe 245,40 24630
internationals 29330 293,80
lokale ondernem. 249,70 250,10
id financieel 195,70 196,40
id niet-financ. 301,60 301,80

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 88,00 8830
internation 83,10 83,60
lokaal 88.50 88,60
fin.instell 8930 90,00
met-fmanc 88,50 88,60
industrie 97,70 9730
transp/opsl 97,60 97,80

Goud en zilver
AMSTERDAM ■ Prijzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 20,330-20,930, vonge
20330-20,930, bewerkt 22,530 laten, vorige
22,530 laten
ZUver onbewerkt 185-255,vorige 185-255,
bewerkt 300 laten, vorige 300 laten.

Dow Jones

Industrie 2.919,05

+ 4,69

OPTIEBEURS
serie omzet vJI sJf_

abnamrocj94 32,50 202 10,00 10,00
amev cjan 47,50 125 4,00 4,00
dsm cjan 115,00 204 0,20 a 0,10
dsm c apr 95,00 238 6,00 a 5,40b
coc c dcc 275,00 683 1,90 2,00
coc c dcc 280,00 467 0,50 0,40
coc c dcc 285,00 200 0,20 a 0,10
coc c dcc 295,00 400 o,loa 0,01
coc cjan 270,00 199 9,00 9,00
coc cjan 275,00 186 5,60 5,30

■ coc cjan 280,00 339 3,20 3,00
coc pdec 275,00 282 2,00 1,60
coc pdec 280,00 291 5,20 b 5,00
coc pjan 275,00 122 4,00 3,60
coc pjan 280.00 329 6,30 6,10
hoog cjan 50,00 282 0,70 a 0,60
ing cj93 60,90 177 0,60 0,60
ing CJ94 47,80 727 4,90 5,00
ing pjan 47,50 199 2,40 2,10.
ing pjan 50,00 222 4.60 4,60
ing papr 45,00 135 1,20 1,10
ing pj94 4730 184 4,50 4,70
kim cdec 40,00 193 0,50 a 0,40
kim cjan 40,00 285 1,10 1,50
nno e j93 60,90 161 0,60 0,60

'phil c dcc 30,00 550 0,90 1.30
phü cdec 32,50 1011 0,10 0,20
phil cjan 30,00 218 1,40a 1,90
phil capr 3230 167 1,50 1,90
phü capr 35,00 157 0,90 a 1,10
phil c 093 30,00 435 6,50 7,00
phil pjan 30,00 333 0,80 0,40
phil pjan 32,50 737 2,40 1,70
phil papr 30,00 590 1,60 1.20
phil papr 32,50 297 3,00 2,30
phil p093 30,00 145 2,80 2,80
phil p096 35,00 210 6,50 6,20
obe cdec 130,00 300 14,00a 1330
olie cjan 145,00 131 240 2,40
oüe pdec 160,00 300 1730 a 1630
tops c dcc 540,00 357 3,50 4,00
tops pdec 540,00 195 5,90 3,80
tops pdec 550,00 172 1230 10,60
urül cdec 155,00 200 2030 a 2030
umi cjan 170,00 199 7,20 7,50
unil cjan 180,00 426 1,70 1,70
urül c okt 140,00 259 40,00 40,00
unü pdec 185,00 204 11,00 a 10,00
unü pjan 160,00 150 0,60 a 0,40
unil pjan 165,00 200 0,70 a 0,60

a laten g-bieden-» ei-div.
b bieden h=laten+e»-di».
c=et-claim k= gedaan + h
d ei-dividend 1 = gedaan-fg
e gedaan < bieden vk -slotkoers vorige dag
1 gedaan + laten sk slotkoers gisteren

economie

Snelheid bussen
en vrachtwagens
wordt ingetoomd

BUSSEL - Vrachtwagens en
Mobussen in de Europese Ge-
genschap zullen over enkele
"■en niet harder kunnen rijden
311 respectievelijk 85 en 100 km
fT uur. De EG-ministers van
erkeer hebben daar gisteren in
'fussel unaniem een politiek ak-
;°ord over bereikt. Dat heeft een
'oordvoerder van de EG-com-
üssie meegedeeld.

rachtwagens boven de twaalf
Qr* worden op den duur alle-
"aal uitgerust met een snel-
'eidsbegrenzer. Hetzelfde geldt
'°°r autobussen boven de tien
J"i. De snelheidsbegrenzers krij-
'et* een tolerantie van vijf km
*T uur. In de praktijk kan dit
üs betekenen dat vrachtwagens
km per uur kunnen rijden en

üssen 105 km per uur.
nieuwe vrachtwagens die

iee lnemen aan het internatio-
nal vervoer moeten op 1 januari

1994 de nieuwe begrenzers aan
boord hebben. Oudere vrachtwa-
gens moeten op 1 januari 1995
over de nieuwe apparatuur be-
schikken. Vrachtwagens die al-
leen gebruikt worden voor natio-
naal transport en die dus niet in
de gehele Gemeenschap vracht
vervoeren, moeten per 1 januari
1996 met snelheidsbegrenzers
uitgerust zijn.

Aan de Nederlandse situatie ver-
andert overigens niets. Volgens
minister Marj-Weggen blijft de
maximum-snelheid in ons land
gewoon op 80 km per uur ge-
handhaafd. Dat geldtvoor zowel
Nederlandse als buitenlandse
vrachtwagens en autobussen.

Eventueel is de minister bereid
om - als de Tweede Kamer dat

wil - de maximum-snelheid
voor bussen opnieuw te bezien.

Met de maatregel wordt in de
eerste plaats de verkeersveilig-
heid gediend. Men raamt dat
vrachtwagens zestig procent
minder inhaalmanoeuvres zullen
uitvoeren. De snelheidsbegren-
zers zullen er verder toe leiden
dat er wordt bespaard op het
brandstofverbruik en dat het mi-
lieu dus minder belast wordt.

Verder zal de bandenslijtage ver-
minderen.

Snelheidsbegrenzers zullen tus-
sen de 1.000 en 1.500 gulden gaan
kosten.' Maar door het geringere
brandstofverbruik en omdat
men minder vaak nieuwe ban-
den nodig heeftkomt deze inves-
tering er in een jaar uit, aldus
een Nederlandse woordvoerder.

Door lagereproduktie en hogere kosten

Boereninkomens
verder omlaag

DEN HAAG - Het boereninkomen
zal dit seizoen naar verwachting
verder onder druk komen te staan.
Dat blijkt uit een gisteren gepubli-
ceerde prognose van het Land-
bouw-Economisch Instituut (LEI-
DLO) voor het seizoen dat loopt van
mei 1991 tot mei 1992. Door een la-,
gere produktie en hogere kosten zal
met name het inkomen van de
melkveehouders en akkerbouwers
verder verslechteren. Als gevolg
van een koud voorjaar en een droge

zomer konden melkveehouders
minder ruwvoer winnen op het ei-
gen bedrijf. De fors hogere kosten
van kracht- en ruwvoer leidden er
toe dat de voerkosten per koe met
22 procent stegen.
De licht gestegen opbrengsten uit
de melk zullen dit verlies niet kun-
nen goedmaken, verwacht hetLEI.
De verhouding tussen opbrengsten
en kosten verslechtert met 2,5 pro-
cent tot 85 procent. Concreet bete-
kent dit dat voor elke 85 gulden

opbrengst 100 gulden aan kosten
staat.

Voor de grotere weidebedrhvenvan
circa 33 hectare komt de arbeidsop-
brengst uit op 31.000 gulden per
ondernemer. Het vorig seizoen was
dat 36.000 gulden. Gezien het aantal
uren dat een melkveehouder jaar-
lijks maakt, zou dat 60 tot 70.000
gulden moeten zijn, aldus het LEI.

Het weer speelde ook de akker-
bouw parten. De late nachtvorst en
de droge zomer hadden een negatie-
ve invloed op de oogst van suiker-
bieten en aardappelen. Vooral de
Veenkoloniën werden zwaar getrof-
fen. Het LEI voorziet datdeverhou-
ding tussen opbrengsten en kosten
met 7 procent terugloopt tot 91 pro-
cent. Op de grotere akkerbouwbe-
'drijven van 56 hectare blijft een
arbeidsopbrengst over van 32.000
gulden.
De gestegen voerprijzen en de ver-
wachte lagere opbrengsten voor
slachtvarkens en slachtkuikenszor-
gen voor teruglopende resultaten in
de intensieve veehouderij. Alleen
de zeugenhouders zullen beter boe-
ren, vanwege de aanzienlijk duur-
dere biggen. De pluimveehouders
zullen de goede resultaten van het
vorige seizoen niet kunnen evena-
ren.

PGGM besluit
snel over

samenwerking
ZEIST - Het pensioenfonds
PGGM (gezondheidszorg) ver-
wacht dater één dezer dagen een
beslissing zal vallen over de ver-
dieping van de tot nu toe infor-
matieve en oriënterende ge-
sprekken met het Rotterdamse
vastgoedfonds Rodamco. Dit
heeft een woordvoerder van het
fonds gisteren verklaard naar
aanleiding van de in het week-

einde gesloten samenwerkings-
overeenkomst tussen het ambte-
narenpensioenfonds ABP met
het Rotterdamse beleggings-
fonds.

Rodamco en- ABP besloten in
het weekeinde tot een langduri-
ge strategische samenwerking,
die nog wel de goedkeuring be-
hoeft van het ministerie van fi-
nanciën. Daarbij zal ABP op 1
maart volgend jaar onder meer
een belang in Rodamco nemen
van 12,5 procent. Dat betekent
datABP, die al rond de twee mil-
joen aandelen bezit, 12 miljoen
stukken zal moeten verwerven.

NDP: werkloze
in de toekomst
krantenjongen

AMSTERDAM - Werklozen en
arbeidsongeschikten moeten
met behoud van uitkering in de
toekomst tegen betaling kunnen
worden ingeschakeld bij de be-
zorging van dagbladen. Dat zegt
K. van der Zande, secretaris van
de vereniging De Nederlandse
Dagbladpers (NDP), deze week
in een interview in net VNO-blad
Onderneming.
De dagbladuitgevers voorzien
voor de toekomstige bezorging
van de dagbladen grote proble-
men. De scholier, de traditionele
bezorger van dagbladen, wordt
als gevolg van de vergrijzing van
de bevolking een 'schaars arti-
kel. Bovendien hangt volgens
Van der Zande de dreiging in de
lucht van een EG-richtlijn die
verbiedt scholieren voor aan-
vang van de lessen betaald werk
te laten verrichten.
Van der Zande noemt de inscha-
keling van werklozen en arbeids-
ongeschikten „misschien een
rare gedachte, maar te verdedi-
gen gezien de maatschappelijke
functie van de nieuwsvoorzie-
ning".

Mijlpaal voor Brand Bier

WARSCHAU - De premiers van
Polen, Hongarije en Tsjechoslowa-
kije hebben gisteren associatie-
akkoorden met de Europese Ge-
meenschap getekend die, naar zij
hopen, op den duur tot volledig lid-
maatschap zullen leiden.
De ondertekeningsplechtigheid be-
gon een uur te laat omdat Spanje
tot op het laatste moment een bete-
re bescherming van zijn staalindus- <trie verlangde. Volgens de akkoor- <den kan de Europese Commissie
maatregelen nemen als de markt 1
door importen uit de drie Midde- :
neuropese landen wordt verstoord. 1

" Directeur Thijs Brand
sloeg gisteren het vat aan
met daarin de 500.000ste
hectoliter Brand Bier in
Wijlre. Een mijlpaal die
werd bereikt in een jaardat
miserabel begon. Het carna-
valsfeest ging niet door we-
gens de Golfoorlog. Door de
veerkracht van de brouwe-
rij is men er toch in ge-
slaagd er bovenop te komen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

EG tekent akkoord
met deel Oostblok

Op aandrang van Spanje zal de
Commissie Polen, Hongarije en
Tsjechoslowakije nu duidelijk ma-
ken dat zij in geval van marktver-
storing onmiddellijk maatregelen
zal nemen.

De premiers van Hongarije en Tsje-
choslowakije, Joszef Antall en Ma-
rian Calfa en de Poolse demissionai-
re premier Leszek Balcerowicz,
maakten allen, duidelijk dat zij de
wat officieel de Europa-akkoorden

worden genoemd beschouwen als
een stap naar een volwaardig lid-
maatschap. De EG zal haar handels-
belemmeringen in een periode van
vijf tot zes jaarafbreken, de drie ge-
associeerde staten mogen daar eni-
ge tijd langer over doen.

De associatieverdragen geven Po-
len, Hongaren en Tsjechoslowaken
niet het recht zich in EG-landen te
vestigen om daar werk te zoeken,
maar degenen die daar legaal ver-
blijven krijgen dezelfde bescher-
ming als EG-werknemers.

Effecten van
fraudebeleid
nog erg vaag

DEN HAAG - Op het ministerie
van Financiën weet men niet hoe
effectief het beleid ter bestrijding
van belastingfraude is. Staatssecre-
taris Van Amelsvoort heeft dit de
Kamer in een nota laten weten.

Volgens de bewindsman zijn er wel
cijfers beschikbaar. Die slaan dan
op de mate van controle door de be-
lastingdienst, de resultaten van con-
troles, het aantal aanslagen dat op
basis van de controles alsnogwordt
opgelegd, de opbrengsten daarvan
en hoeveel mensen de belasting-
dienst daarvoor inzet.
De cijfers geven echter geen inzicht
in de preventieve werking van het'
fraudebeleid als zodanig en de mate
waarin belastingbetalers hun ge-
drag op basis van het beleid, aan-
passen. De specifieke effecten van
het fraudebeleid zijn daarmee niet
aan te geven.
De bewindsman kondigt nu aan na-
der onderzoek te gaan doen naar
het effect van het fraudebeleid.
Daarbrj zal onder meer aan de hand
van gesprekken met deskundigen
worden nagegaan wat de aard en_
omvang van belastingfraude is en*
welke ontwikkelingen zich daarbij
voordoen.
De staatssecretaris wil verder on-
derzoeken of er een betrouwbare
graadmeter te ontwikkelen is voor
de houding van belastingplichtigen
ten opzichtevan het betalen van be-
lastingen en de belastingdienst.
De onderzoeken moeten begin 1993
afgerond zijn. Daarna krijgt de Ka-
mer een rapport daarover.

Dinsdag 17 december 1991 "7Limburgs dagblad
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Mythe
„Ik koos voor die idealen omdat
ik me niet lekker voelde in de
verkalkte, saaie samenlevingvan
toen," zegt hij. „Later bleken die
idealen voor een groot deel
mythe te zijn. Ik was er snel van
genezen."
Een hele tijd later, tegen het ein-
de van ons gesprek, als ik vraag
of het het publieke bestel en om-
roepen als de VPRO niet achter-
haald zijn, zegt hij resoluut: „De

VPRO is altijd voor een nationa-
le omroep geweest, omdat die
juist afrekent met sectarisme,
met blokken en met zuilen."

Van Beers speelt genereus zijn
gewonnen wedstrijd. Zijn VPRO
heeft op dit moment bruto meer
leden dan bijvoorbeeld de Vara.
Wat hem betreft is de VPRO al
A-omroep, met een andere top-
organisatie. „De VPRO wordt
weer één bedrijf," zegt hij. Tot
nu toe was Jan Haasbroek direc-
teur Radio en Roelof Kiers pro-
grammadirecteur Televisie. Zij
worden nu hoofdredacteur van
hun afdeling. Net zoals Boude-
wijn Paans hoofdredacteur van
de gids is. Samen vormen we de
beleidsstaf. Maar ik heb de eind-
verantwoordelijkheid. Er is nu
één iemand die bij de VPRO de
knopen doorhakt."

Met de concrete inhoud van de
programma's zal hij zich niet be-
moeien. „Hoogstens met gen-
res," zegt hij. „Als we A-omroep
zijn is het raar dat we niet zoiets
hebben als een actualiteitenru-
briek. Dat wil ik dus. Ik zeg dat
het moet gebeuren. Maar hoe en
wat en met wie: dat moeten zij
beslissen."
Er zijn mensen die bang zijn dat
het de VPRO in zijn bol slaat.
Dat hun omroep bevangen
wordt door ordinaire grootheids-
waan.
„De VPRO wil een omroep van
programmamakers blijven. Dat
wil zeggen dat de leiding zich te-
rughoudend opstelt als een

programmamaker het vertrou-
wen heeft."

„Door het resultaat van onze ac-
tie zijn we nu gelegitimeerd om
te blijven doenwat we doen. Het
is niet alleen een actie geweest
om per se meer te kunnen uit-
zenden. Ik vind wel dat we nu
wat extra's moeten doen. Wat
nieuws. Weer baanbrekend werk
moeten verrichten. Ik denk bij-
voorbeeld aan een tweede
VPRO-avond, waarin we kunnen
zorgen dat we weer rumoerig
worden. We moeten weer
spraakmakende, verwondering
wekkende televisie en radio ma-
ken," zegt hij. „Met veel ophefen
vertier."

Nagonzen
Terug naar de goede oude tijd?
De tijd dat, als je de VPRO aan-
zette, er iets gebeurde waar 'het
land' over kon nagonzen?
„Dat verlangen bestaat bij ons,
ja," zegt hij, voorzichtig. „Maar
het is slecht als je ernaar ver-
langtvanwege nostalgische rede-
nen. Het moet geen oude koek
worden."
Hij knikt als ik zeg dat deVPRO
op mij een matte, geregelde in-
druk maakt. Dat de club van
programmamakers met hun ge-
rafelde truien aardig grijs begint
te worden en niet direct de in-
druk wekt open te staan voor
lekker hinderlijke nieuwlichters.

„We zijn een behoorlijk gesettel-
de omroep geworden, waarbij
het jonge element onderbedeeld
is," zegt hij plechtig en zuinig.
„Na de omslag van C-omroep
naar B-omroep hebben we voor-
al gewerkt aan hoogwaardige
kwaliteit en hebben we veel vak-
manschap in huis gekregen. Er
is veel aandacht voor diepgang
en weemoed en verlangen. De fa-
milie-achtige clubgeest van de
VPRO heeft veel energie ontwik-
keld, maar van de andere kant
ook veel energie afgehouden. En
dat is op den duur niet goed."
„Er is niks op tegen om mensen
tot op hoge leeftijd thuis te hou-
den. Maar de leeftijd moet wel
omgekeerd evenredig zijn aan de
drang om steeds weer nieuwe
uitdagingen te bedenkerr. Jan
Blokker is de 60 gepasseerd,
maar hij is geen oude man. Hij
kan nieuwe ideeën genereren en
jonge mensen inspireren. Daar
gaat het om."

VARA krijgt
boete van

50.000 gulden
HILVERSUM - De VARA moet
een boete van 50.000 gulden be-
talen voor reclame-overtredin-
gen in het radioprogramma
'Steen & Beenshow'. Volgens
het Commissariaat voor de Me-
dia zijn dit voorjaar drie overtre-
dingen begaan. In het program-
ma op dinsdag van twaalf tot
twee op Radio 3 is reclame ge-
maakt voor een importeur van
piano's, een levende jukeboxeen
verhuurbedrijf van limousines.

DOOR PETER BRUYN
’MethetnummerWildeBloemenschudikdeonschuldaf’

Frank Boeijen
naar Heerlen

HEERLEN - Frank Boei-
jen gaat de komende maan-
den, evenals voorgaande
jaren, weer op toernee langs
de Nederlandse schouwbur-
gen. Morgenavond treedt
hij op in de Heerlense stads-
schouwburg en op 29 janua-
ri is hij in de Roermondse
Oranjerie. Ditmaal met vier
nieuwebegeleiders - gitarist
Peter van Benthem, drum-
mer Norman Bonink, bas-
sistLen te Voortwis en toet-
senman Ton Snijders.
Behalve het repertoire van
'Wilde Bloemen', zullen
oudere stukken in nieuwe
arrangementen gespeeld
worden. „Het werd met de
Frank Boeijen Groep alle-
maal steeds groter, steeds
meer synthesizers. Ik wil te-
rug naar de basis."

„Ik heb afscheid genomen van
de geborgenheid van mijn band.
En dat is toch ook elf jaar lang
een soort gezinnetje geweest - al
was het voor hen toch meer een
zekerheid dan voor mij. Maar die
voortdurende tegenstelling tus-
sen geborgenheid en vrijheid,
tussen verstand en gevoel, die
blijft. Toen ik op vakantie was,
heb ik 'Narziss en Goldmund'
van Hesse weer eens gelezen,
dan ben je je weer bewust, dat
het daar toch allemaal om draait.
Ik weet ook niet of het afstand

nemen van de band het gevolg is
geweest van het afstand nemen
van de onschuld, of andersom.
Uiteindelijk heeft het, denk ik,
gewoon te maken met op-
groeien."

Met het nummer 'Wilde Bloe-
men' scoort hij momenteel als
nooit tevoren. Frank Boeijen:
„Het is een heel erg concrete
plaat geworden. Dat was ook
mijn bedoeling. Een heel duide-
lijk album, zowel wat teksten als
wat geluid betreft. lemand die,
'pats!' bij je in de kamer komt en
je wat vertelt. Niet dat preten-
tieuze. De hoesfoto heeft ook
geen enkele pretentie."

Tegen dat laatste is in elk geval
niets in te brengen. Vanaf het
cd-hoesje kijkt de in een bont
beschilderd colbertje gehulde
Frank Boeijen de luisteraar la-
chend aan, zittend tussen kleuri-
ge papieren bloemen en snip-
pers. Het had een hoes van
André Hazes kunnen zijn, ofvan
Annie Schilder. Maar het is dus

Frank Boeijen, zonder zijn Frank
Boeijen Groep ditmaal. En ook
zonder zijn oude begeleiders, op
zoek naar nieuwe muzikale uit-
dagingen, blijkt hij dezelfde
Frank Boeijen gebleven .- gra-
vend naar diepgang, maar ner-
gens elitair.

Hij vertelt, voor de zoveelste
keer ongetwijfeld, het verhaal
van de 'scheiding': „We zouden
vorig jaar een 'live-album' ma-
ken, maar het resultaat, 'Hier
komt de Storm' bleek uiteinde-
lijk een tweeëneenhalf uur du-
rend overzicht, waar alles van
tien jaar Frank Boeijen Groep in
zat. Ik wist bij God niet, wat daar
nog aan toe te voegen was. Ik zag
mij niet weer de studio ingaan en
nog een groepsplaat opnemen.
Dat was afgelopen januari. Een
heel moeilijk moment. Je neemt
natuurlijk ook een enorm risico."
„Wat ik dan zelf wél wilde, staat
daar eigenlijk los van. Liedjes
schrijven deed ik altijd al. Nu
kon ik bij elk nummer eens rus-
tig gaan nadenken, met wie ik

het op zou willen nemen. Ik had
natuurlijk zo een blik studiomu-
zikanten open kunnen trekken,
maar dit was veel interessanter.
Mensen benaderen die mij aan-
spreken en hen dan vragen een
nummer helemaal onder handen
te nemen."

Het leverde een handvol opval-
lende liedjes op, waarvan 'Het
IJs met Hennie Vrienten, 'Twee
Gezichten' met Henk Hofstede ■en 'Een Hollandse Hemel' met
Robert-Jan Stips tot de hoogte-
punten behoren. Spaarzaam
gearrangeerd. „Geen rock'n'roll,
dat is 'n ding wat zeker is," ? zegt
de zanger. Woorden als 'chanson'
of 'luisterlied' neemt hu' niet
graag in de mond. Hij spreekt
liever van 'Europees.

„Elk nummer werd een apart
projectje. De mensen die mee-
werkten wisten ook niet hoe de
rest van de plaat was," zegt
Frank. Dat, samen met wat tradi-
tionelere Boeijen-songs als
'Koud in mijn Hart' en 'Ze geeft

om mij', maakt 'Wilde Bloemen'
tot een typisch 'overgangs-
album. Een nogal fragmentari-
sche plaat, al is Frank Boeijen
het daar zelf niet mee eens. „Ik
ben immers zelf de verbindende
schakel. En daarbij denk ik dat
de hele plaat gaat over de breuk
met de band, al stelt het mij ge-
rust dat je dat niet direct ook zo
interpreteert, omdat mijn angst
in eerste instantie was, dat het
teveel een concept-album zou lij-
ken. Er staat niet één liefdes-
liedje op, maar toch gaan alle
nummers over relationele zaken.
Nauwelijks over wat er in de we-
reld gebeurt. Ik geloof dat de
wereld zó in verwarring is - de
Golfoorlog, de ineenstorting van
de Sovjetunie, nieuwe volkeren
die elkaar opeens de hersens in
slaan - dat geen mens het meer
allemaal bij kan houden. En dan
valt de Frank Boeijen Groep uit-
een en dan kom je al diezelfde
emoties dicht bij huis tegen:
spanningen, verdriet, vriend-
schap."

Frank Boeijen: ,JDe wereld is zó in verwarring dat geenens het meer allemaal bij kan houden."
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Nieuwe VPRO-directeur Hans van Beers:

’We moetenweer

rumoerig worden’DOOR JOS HAAGMANS

Hïlversum - Achter
ftern, in een slordig vertrek
ln één van de VPRO-villa's,
Prijkt het standaardwerk

Loc de Jong. Het werkKoninkrijk der Nederlan-den in de Tweede Wereld-
oorlog mist het laatste deel.
«Dat werk stond er al voor-
dat ik hier mijn intrek
ttam," zegt hij, bijna veront-
schuldigend. „Maar thuis
j!eb ik het natuurlijk ook.Dat hoort een beetje bij
'ttijn generatie." Een voor-
2ichtige opening van een
jtesprek met Hans van
°eers, per 1 januari de nieu-we directeur van de VPRO.

achter zijn kolossale
dat chique en te

poot tussen ons in staat,
jjfet een aantal stijl-stoelen,
die in doelbewuste regie
Nonchalant lijken neerge-
2et. Toch nog een heuse di-rectie-kamer.

*jj) is 'van 1941. Van 1974 tot'982 was hij wethouder van on-?er andere cultuur in Den
°.°sch. In 1986 reorganiseerdepi in Amsterdam twee gemeen-
j^ijke diensten. In datzelfde jaar
*erd hij directeur van het Rot-
ï^dams Philharmonisch Orkest.
*.anaf 1990 was hij directeur tele-
Jj'sie en voorzitter van de VPRO-
«ïrectie. Daarnaast is hij nog
v°orzitter van de Stichting CJP*n voorzitter van de afdeling Mu-
?ek van de Raad voor deKunst.
J*et staat allemaal op een stencil,
.at bereidwillig overhandigd
*ordt.

en ander wapenfeit wordt jam-mer genoeg niet vermeld in zijn
vitae: in 1969 was hij

"^ede-oprichter van het Wood-
stock van Limburg: het nog
!teeds bestaande popfestival

„Ach, ik deed dat meervanwege de sfeer, want popmu-
doet me niet zoveel. Ik wasen verdienstelijk slagwerker in

öe jazzmuziek," zegt hij. Een eer-
e aftastende conversatie. Hij

*ol"muleert bedachtzaam, soms
~* stilte zoekend naar het juiste
ï^?ord. Over de tijd van solidari-
teit en een andere omgangscul-
,üür. Over politieke idealen vaneen wat naïeve, maar wel toon-
??igevende generatie, die naar

üba en de Sovjetunie keek.

„In 1974 was Ceauscescu van
Roemenië voor de PvdA de
meest liberale leider van Oost-
Europa, Roemenië was een voor-
beeld-land. Maar toen wist ik al
dat het niets zou worden. Het-
zelfde gevoel had ik toen ik twee
jaar later voor het eerst in de
Sovjetunie kwam. Met alle sym-
pathie die ik had voelde ik in-
tuïtiefaan dat het niet kon klop-
pen."

" Hans van Beers: „Wij hebben geen hang naar commercie
ofkijkcijfers."

Onschuld
Twijfel en wanhoop enerzijds, en
hartstocht en verlangen ander-
zijds, zijn keer op keer terugke-
rende thema's geweest in zijn
werk. De twijfel van 'Doe iets'
uit 1983. Het hartstochtelijke
verlangen van 'De Verzoening'
uit 1986. Dat laatste nummer is
te beschouwen als één van de
sleutelstukken in Boeijens reper-
toire. De zanger blikt er op zijn
nieuwe plaat, in 'Ze geeft om
mij', zelfs nog even op terug. En
dat is niet het enige teken, dat
Frank Boeijen inmiddels een
stap verder is.

Acties bij
NOB op komst

HILVERSUM - De vakbonden
bereiden acties voor bij het
NOB. Dat blijkt uit een brief die
de omroepbonden van CNV,
FNV en Unie BLHP aan de vak-
bondsleden hebben gestuurd.
De brief volgt op het stuklopen
van onderhandelingen over een
cao voor 1991 en een versnelde
sanering van het NOB. Blijkens
debrief is het vertrouwen van de
bonden in de directie 'gedaald
tot een absoluut dieptepunt.

Roemeense panfluitist Damian Luca gastmusicus bij ’Hajra’

Romantische cd
van zigeunerorkest

MAASTRICHT - In een
eerste oplage van driedui-
zend exemplaren is een
nieuwe cd uitgebracht van
'Hajra', het zigeunerorkest
van Istvan Lichter. Ze be-
vat de mooiste collectie uit
het repertoire van de groep,
zoals zigeunermelodieën
van Pablo de Sarasate en
Joh. Brahms, zigeunerliede-
ren uit Hongarije, Moldavi-
sche dansen en liederen.
Bovendien werken er enke-
le befaamde gastmusici aan
mee.

Het zigeunerorkest wordt ge-
vormd door professionele Hon-
gaarse, Poolse en Nederlandse
musici, die met hun instrument-
en) vakkundig en enthousiast
kunnen omgaan. Het orkest
treedt door heel Nederland op,
onder meer met Marco Bakker.
Dat gebeurt in een programma
van Hongaarse, Roemeense en
Russische zigeunermuziek, afge-
wisseld met solo's en zangduet-
ten uit bekende operettes, die
Marco Bakker en zangeres Ellen

Pinczowska voor hun rekening
nemen. Istvan Lichter, Hongaar
van origine, oprichter en leider
van het orkest, verzorgt door-
gaans ook de arrangementen.
Als 'Stehgeiger' bespeelt hij de
viool en de accordeon. Geert
Hoes bespeelt behalve de viool
en de gitaar ook de cither, accor-
deon en fluit. Hij is bovendien
actief als componist.

Kees van Eyck is afgestudeerd
op gitaar en contrabas en vierde
zijn animo voor folkloristische
muziek reeds bot in Venezolaan-
se, Chileense, Peruaanse en Bra-
ziliaanse salsa- en zigeunermu-
ziek. Pianist Matthias Huyts
studeerde aan de conservatoria
van Maastricht en Den Haag. Hij
begeleidde reeds verschillende
bekende 'zangsterren. Cimbalis-
te Aranka Lichter kreeg les van
vermaarde Roemeense cimbalis-
ten en de Hongaarse virtuoos
Janos Kékemj. De sopraan Ellen
Pinczowska studeerde o.a. bij
professor Knoll in Salzburg. Be-
halve bij Hajra soleert ze met het
pianotrio Gisela Douwes en ver-
leende ze medewerking aan het
Limburgs Symfonie Orkest.
Voor de Vara-radio trad ze met

het Metropole Orkest op in een
Promenadeconcert. In deze for-
matie opereert het zigeuneror-
kest sedert een jaar.

De Roemeen Damian Luca is
één van de gasten die aan de cd
meewerken. Hij wordt een van
de beste panfluitisten ter wereld
genoemd en is in vijfvan de vijf-
tien nummers met dit instru-
ment te beluisteren. Onder ande-
re in de fameuze compositie 'De
Leeuwerik.
Een andere gast is de 14-jarige
Lars Wouters van den Ouden-
weijer. Hij speelt klarinet in vier
nummers, waaronder 'Dansen
uit Moldavië' en 'Scardas'. Deze
maand nog werd de jeugdige
musicus laureaat in het concours
van de Stichting Jong Muziekta-
lent Nederland.

De cd, gesponsord door bedrij-
ven en instanties, is verkrijgbaar
bij het hoofdkantoor van het
Limburgs Dagblad in Heerlen,
bij de kantoren Heerlen-stad,
Kerkrade, Valkenburg, Maas-
tricht, Brunssum, Geleen, Sit-
tard en Roermond en ook bij de
VW-kantoren van Simpelveld
en Vaals.

" 'Hajra' met
v.l.n.r. Ellen
Pinczowski,
Aranka
Lichter,
Geert Hoes,
Matthias
Huijts, Kees
van Eyck en
Istvdn
Lichter.

Dinsdag 17 december 19919
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Duitsland 1
j'jjO Tagesschau.
°3 Der Denver-Clan. Amerikaanse

te "o*s "" Tele-Gym.■00 Tagesschau.
JJ°3 ARD-Ratgeber.
j'3s Mosaik-Ratschlage.

Tagesschau.
,Q3 Der Denver-Clan. Amerikaanseserie.
j'lo Jonas.

'3S Sport extra. Wereldbeker
tei n-
/S Wirtschafts-Telegramm.
4'°o Tagesschau.

Floris Bildergeschichten.
Intermagazine.

| gq30 Nussknacker - Ein Fail für
5 [ei. Jeugdserie.
jOO Tagesschau.
03 Alles Banane. Kinderen zingen.

j <j ° Sinn und Unsinn von Diaten.I6nie-
6
,Q0 Tagesschau.

j 8""3 Anna in Stahl und Eisen.
I p^0. CT) Vale Tudo - Urn jeden

S' Braziliaanse serie,
'"y punkt 5 - Landerreport. Infor-

matie uit de regio.
I ï'I? Tagesschau.

/*5 WWF-Studio.
f ,' JS "" Baywatch - Die Ret-ngsschwimmer von Malibu. Se-

Is *
' 645 Hier und Heute- Actualiteiten.
1 p; 5 Der Fahnder. Serie. Afl.: Kleine

' fhe-
-9S 5 WWF.

Br/ 8 Programma-overzicht.
WO'ir Tagesschau.
Hq'ls "" Ja oder Nein. Quiz.
K'n j| Tagesthemen-Telegramm.
Wul ?.eport-

■ h«, M|ami Vice. Politieserie.' h'«n Tagesthemen-Telegramm.
*lt\ Panorama-
!3'0° Tagesthemen.
Va° Bericht vom CDU-Parteitaglaï«it Dresden.
Ll l"u,u- Toneelstuk van Frank We-Ul|k,r>d.
Jl' 5 Tagesschau.
Nen 1'35 Zuschauen " Entspan-
rjen " Nachdenken. Adventskalen-

" Eine flamische Miniatur.

TV FILMS VIDEO
BBC 1
BrJf s The spyder and the fly. Britse
g ' en Franse gerechtsdienaar
«en Samen achter de dieven van
W ?eneim document aan. Avon-
rr, 6

n,l|m uit 1951 van Robert Ha-
■ Guy Rolfe, Nadia Gray.

" Sidney Poitier in 'A warm december. (RTL4- 22.10 uur).

BBC 2
var.° The horse soldiers. Western
af sPecialist John Ford speelt zich
W ens de Burgeroorlog. Yan-
tyjj 0d weg naar het Zuiden, Johne ontmoet Constance To-ers- Uit 1959.

BRT 2
r'9e ° moon junction. Kitsche-
git io

S
f?ft" erotiek van Zalman King

de r j|,B^- Sherilyn Ferm als verwen-
nsar h

Uisdocnter die zich net voor
'aatin Uweliik met saaie bankier
Oma 'Jden door rui 9e kermisbink.
Sheni let dat niet zitten en stuurt de6riff er op af.

RTL 4
;e|enri Warm december-Voortsuk-
Wb melodrama van en metey Poitier als weduwnaar die

in Londen verliefd wordt op een
mooie Afrikaanse die erg ziek is.
Ook met Esther Anderson. Uit
1973.

Super Channel
22.45 Kansas City Confidential.
John Payne belandt achter de tra-
lies voor een overval die hij niet
heeft gepleegd en is vast van plan

de dader dat betaald te zetten. In
1952 gemaakt door Phil Karlson.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.13 (TT)Alfred J. Kwak is terug.
18.00 "" Journaal.
18.16 Daar komen de schutters. En-

gelse comedyserie. Afl.: Ontwapend,
(herh.). Nadat Frazer een machine-
geweer mee naar huis had genomen
om schoon te maken, blijkt er ineens
een onderdeeltje spoorloos verdwe-
nen te zijn. Het peloton gaat naarstig
op zoek.

18.49 Lingo. Woordspel gepresen-
teerd door Robert ten Brink.

19.20 "" Geef nooit op. Programma
waarin kinderen hun hartewens zien
uitkomen. Presentatie: Peter Jan
Rens.

20.13 Gala Toon 75. Hommage aan
Toon Hermans t.g.v. zijn 75ste ver-
jaardag vanuit het Sportpaleis in Ant-
werpen. Met o.a. Robert Long, Clou-
seau, Herman van Veen en Liesbeth
List. Presentatie: Astrid Joosten en
Bart Peeters.

21.29 (TT)ln voor- en tegenspoed.
Comedyserie. Slot: Nog vele jaren.
Fred is jarig, maar doet er niets aan.
Toch is het irritant dat iedereen het
vergeten lijkt te zijn. ledereen, behal-
ve dan kroegmaten Cor en Arie die
een leuke verrassing hebben be-
dacht.

22.00 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek gepresenteerd door Paul
Witteman.

22.35 Wings. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Karakter. Brian, Joe, He-
len en Fay zouden gezellig gaan
vissen, maar helaas heeft Fay de
chagrijnige Roy ook uitgenodigd. Het
uitstapje valt in het water, en Brian en
Helen zeggen Roy dat hij niet welkom
is op hun avondje Trivial Pursuit'.

23.02 Met Witteman. Interviews van
Paul Witteman waarin hij persoonlijk-
heden uit de politiek en mensen uit
de samenleving interviewt en een
discussie tussen beiden leidt.

23.50 Museumschatten. Prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: De kwaliteit van Rembrandt.

23.59-00.04 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.
14.10 Tage im Paradies. Documen-

taire serie.
14.40 Lothar Günther Buchheim in

Chemnitz. Documentaire over de
kunstenaar.

15.10 Wiedersehen macht Freude.
Gevarieerde programma's .

15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 "" Nonni und Manni. Serie.
16.55 logo. Jeugdjournaal.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Serie. Afl.: Abschied.
18.20 Wie gut, dass es Maria gibt.

Vervolg. Aansl.: Programma-over-
zicht.

19.00 heute.
19.30 Schiffbruch zwischen Feuer

und Eis. Reportage.
20.15 Tote Briefe. Wer rettet Joshua,
tv-film van Karl Fruchtmann.

21.45 heute-journal.
22.10 Bericht von CDU-Parteitag
vanuit Dresden.

22.40 Die Galata-Brücke. Reportage
over de bouw van de Galatabrug over
de Gouden Hoorn in Istanbul. Het
project van 150 miljoen mark is bijna
klaar, maar zo te zien wordt er niet
verder gebouwd. De reden: er zou
geen geld meer zijn, Bonn heeft ver-
geten geld over te maken. Het zou
een schitterend succesverhaal voor
Duitse ingenieurs worden. Maar het
lijkt sinds 1989 meer op een oosters
sprookje.

23.25 ASA. Tv-spel van Chen Zhun.
Met: Ma Desheng, Ting Hor, Shan
Cong e.a. Een Chinese man zwerft
door Parijs, maar kent de taal niet en
voelt zich er ook niet thuis. In schril
contrast met de beelden van zijn
nieuwe woonplaats staan de geluiden
waarin zijn herinneringen aan China
zich uiten.

23.55 "" Jazz on Tour. Swinging
Hannover, jazzmuziek met de Mr. Ac-
ker Bilk Paramount Jazzband, Caoba
Jazzband, Deanna Bogart and Band
e.a.

00.40 heute.

RTL plus
24.00 I lunghi giomi della vendetta.
Harde spaghettiwestern waarin
Giuliano Gemma zich wreekt op
degenen die hem achter de tralies
brachten. Tot de laatste druppel. In
1966 geregisseerd door Florestano

Vancini.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.30 (TT) Nieuws uit de natuur,

af1 .13.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.25 Japan na 1945. Afl.s.
17.25 Grieks voor beginners. Afl.6.
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 Winti, een Surinaamse gods-
dienst in Nederland.

19.30 Het gezicht van Nederland.
Afl.: Culemborg.

19.45 Vogels kijken.
20.00 "" Journaal.
20.25 Suite 215. Af 1.12.
20.59 Jansen & Co. Talkshow.
21.45 100 meesterwerken.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS-Laat.
23.15 Sprekend over de Middeleeu-

wen. Afl.3.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Carlo Boszhard en Irene Moors presenteren opnieuw
'Hitbingo'. (RTL4- 20.30 uur).

RTL4
06.55 Ochtendprogramma.
13.20 From monkeys to apes.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons and daughters.
15.35 The bold & the beautiful..
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble,
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Hitbingo.
21.35 De Dageraad. Nederlandse

dramaserie.
22.10 A warm december. Amerikaan-

se speelfilm uit 1973, geregisseerd
door Sidney Poitier.

00.00 Journaal.
00.15 Trial by jury. Amerikaanse se-

rie.
00.40 M.A.S.H. Amerikaanse comdy-

serie. - Herh.
01.05 De fatale vlucht. Franse speel-

film uit 1986, geregisseerd door Gil-
les Jacob,

02.35 The Oprah Winfrey Show.
03.20 RTL4Text.

Duitsland 3 West
08.50 Michael's klingender Adventska-
lender (17). 08.55 Tele-Gym. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus geschie-
denis. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Te-
letekst-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben. Braziliaanse serie. 12.15Sport-Platz.12.45 Kopf urn Kopf. 13.45
High Score, computerspelprogramma.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.25 Michael's klingender Ad-
ventskalender.ls.3o Landesspiegel.
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Wie das
Leben so spielt, serie. 16.30 Fahr mal
hm: Saarlouis. 17.00 Schooltelevisie.
17.30Cursus wiskunde. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Du und Dein Tier, huis-
dierenmagazine.lB.3o Die rote Zora
und ihre Bande, jeugdserie. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Papua-Neuguinea, re-
portage. 20.15 Weltweit. 20.45 Hoppa-
la. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 plus 3.
22.15 Landesspiegel. 22.45 Die heilige
Kuh. 23.15 Deutsche Risse. 00.15
Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur-
sus wiskunde. 09.00 Schooltelevisie.
10.40 Non-Stop-Fernsehen. 15.55 Mi-
chaels klingender Adventskalender.
16.00 Schooltelevisie. 16.30 Cursus
Engels. 17.00 Cursus wiskunde. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Kinder-Ver-
kehrsspot. 17.59 Abenteuer überleben,
natuurfilmserie. 18.23 Philipp, kinder-
serie. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Das Südwest-Journal. 19.00 So-
lo für 12, quiz. 19.30 Schlaglicht. 20.00
■ Die Munsters, Amerikaanse serie.
20.25 Auszeit. 20.30 Landesspiegel.
21.00 Nieuws. 21.15 MuM, consumen-
tenmagazine. 22.00 ■ Auf Mutters Be-
fehl, Amerikaanse tv-film in twee delen
van Michael Tuchner naar het boek
van Jonathan Coleman. Deel 2. Het
waargebeurde verhaal van Frances
Schreuder, die één van haar zoons in
1978 aanzette tot moord op zijn vader
om zo miljoenen te erven. 23.30 Radio,
Radio, serie. 00.00 Laatste nieuws.
00.05 Non-Stop-Fernsehen, pro-
gramma-informatie.

RTL Plus
05.30 CBS News.
06.00 Früh-Magazin.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Tod auf dem Schulhof. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.
11.00 Show-Laden.
11.25 Die wilde Rosé. Serie.
12.10 Gemini Man. Amerikaanse se-
rie.

12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.

79; Schatten des Todes
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Der

Wettkampf.
16.40 Riskant! Spelprogramma ge-

presenteerd door 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 Knight rider. Serie. Afl.: Die
Waftenbörse. (herh.).

20.15 Gefahrliche Gier. Amerikaanse
misdaadserie uit 1989/1990 van Ri-
chard Compton. Afl.: Gefahrliche
Gier. Met: Telly Savalas, Andre
Braugher, Kevin Dobson, e.a.

22.00 Explosiv - der heisse Stuhl.
Met Ulrich Meyer.

22.55 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse. Serie. Afl.: Rambowitz,
der heimliche Killer.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Der lange Tag der Rache. Itali-

aans/Spaanse speelfilm uit 1966/
1967 van Florestano Vancini. Met:
Giuliano Gemma, Francisco Rabal,
Gabriella Giorgelli e.a. Een intrige te-
gen heem heeft ervoor gezorgd dat
Ted Barnett enkele jaren in de gevan-
genis heeft doorgebracht. Hij wordt
ten onrechte verdacht zijn vader ver-
moord te hebben. Hij ontsnapt uit de
gevangenis en wreekt zich op de
echte schuldige.

01.40-02.05 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Das grosse Los. (herh.).

RTL4
1.05 Nuit docile. Merkwaardige,
droomachtige film over een schil-
der die zn vriendin verlaat, een
nacht lang door Parijse straten
dwaalt en herinneringen ophaalt
aan zn voorbije relatie. In 1986 ge-
maakt door Gilles Jacob, met Pa-
trick Jouané, Claire Nebout.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
Ir00 (TT) Vrouw zijn. Gevarieerd
r°uwenmagazine. Presentatie: Henk"'nnendijk en Tonneke Bijker.J|*° TV-Fruitmand. Geestelijke lic-Peren op verzoek.
■'5-11.45 Christenen in Singapo-re' Documentaire over de kerk in Sm

FPore. (herh.).
'°0-13.12 Nieuws voor doven enF'echthorenden.r>o "" Journaal.ft08 Het kleine huis op de prairie.
Pfnerikaanse serie. Afl.: De wolven.rs vader en moeder Ingalls van huisPW dringen uitgehonderdewilde hon-f 6n binnen en bedreigen de kinde-en.LOO Ik ben Benjamin Ben. Kinder-jPpgramma.

I [*0 Tijdsein 1. Actualiteitenrubriek.
£/° De kleine erfgenaam. Jeugd-
f"e. Slot. Er lijkt voor Sir Nicholasrets anders op te zitten dan te vluch-rn- Ondertussen haalt Gerald eenFvaarlijke stunt uit.
t:5 Blackout. Quiz. Presentatie:P-rt van Leeuwen.
f n4 Op weg naar Avonlea. Ameri-Panse serie. Afl. 12: Een belangrijke
passing. Sara krijgt bericht dat haar
|?der is vrijgesproken en staat nu inWel of ze terug zal keren naarPontreal.i .50 Even voor achten.W (""+TT) Journaal.f25 Overleven in de natuur. Na-
Prdocumentaire serie. Afl.11:L'2o Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.

"54 De zware jongensvan Mother°rk. Reportage over levenslang.^oordeelden in Amerika's zwaarstRaakte gevangenis.
p25 Een wereld van verschil.

vanuit Haamstee-

Wahrheit macht frei. Duitse
■°curnentaire over de verspreiding
"organisatie van de neo-nazisti-

beweging wereldwijd. Michaelj^'nTiidt ging undercover.
q3O Straks wordt het kerstfeest.
r!esprek met de 91-jarige Antonetta
.""aria Hoekendijk.
u°o-00.05 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
14.30 Europa - Noord-Amerika.

Afl.7.
15.00-15.30 Frans. Paris et ses envi-
rons, afl. 2.

17.30 Mooi en meedogenloos.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie.
16.05 Liegebeest. Kleutermagazine.
18.20 Het station. Kindermagazine.
18.35 De kampioen. Australische

jeugdserie.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Lotto-winnaars, mededelin-

gen en programma-overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 TOON 75. Hommage t.g.v. de

75ste verjaardag van Toon Hermans.
22.00 Het ei van Christoffels. Repor-

tages.
22.30 Kunst-zaken.
22.35 Vandaag/Sport.
22.55 Toen Italië nog zong. Docu-

mentaire van Jan Neekers en Hans
Claessen over Italiaanse zangkunst.

23.45-23.50 Coda. Zapateado, van
Granados.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Paris et ses environs.
19.30 Grensstad. Frans/Canadees/
Amerikaanse westernserie.

20.00 Programma van de Socialisti-
sche Omroep.

20.30 Toppen van Atlantis. Toeristi-
sche documentaire.

21.30 Journaal/Sport.
22.00-23.40 Two moon junction.

Amerikaanse speelfilm uit 1988 van
Zaman King. Met: Sherilyn Ferm, Ri-
chard Tyson, Louise Fletcher e.a. De
jonge, rijke erfgename April Delong-
pré raakt een paar weken voordat ze
gaat trouwen verliefd op de stoere
Perry die op de kermis werkt. Zeer
tegen de zin van Aprils grootmoeder
krijgen de twee een hartstochtelijke
relatie. Ook na haar huwelijk kan
April Perry niet echt vergeten.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
General Hospital. Amerikaanse serie.
09.50 SAT.I Teleshop. 10.05 SAT 1
Bliek. 10.10 Mariandl, Oostenrijkse
filmkomedie. Tussendoor: beurstele-
gram. Aansl. Tekenfilm. 12.05 Glücks-
rad. 12.45 Tele-Börse. 13.35 Bingo.
Spelprogramma. 14.00 Police Acade-
my. 14.25 General Hospital. Ameri-
kaanse serie. 15.10 Nachbarn. Serie.
15.35 SAT.I Teleshop. 15.50 Bonan-
za. Westernserie. 16.45 Lotterie. Ame-
rikaanse serie. 17.40 SAT 1 Bliek.
17.45 ■ Addams Family. Griezelserie.
18.15 Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 Von Herz zu Herz.
Volksmuziek. 21.10 SAT 1 Bliek. 21.15
Zwischen Himmel und Holle, Ameri-
kaanse oorlogsdrama. 23.05 Spiegel
TV Reportage. 23.35 SAT 1 Bliek.
23.45 ■ Auf der Flucht, Misdaadserie.
Herh. 00.35 Bonanza, serie. 01.25 Vor-
schau, aansl. Videoltext

" Kinderhitparade 'Alles
Banane' met Eric Schnecko.
(Duitsland 1 - 15.03 uur).

Radio 1 radio7.07 Echo-magazine (7.30 Nws.
7.53-7.58 Woord onderweg). 9.05
Andere koffie. 10.05 M/V-magazi-
ne. 11.05 KRO's schone kunsten.
12.05 Echo-magazine ( 12.30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 13.35 Kruispunt. 14.05
Veronica nieuwsradio (17.30
Nws). Na 18 uur 19.04 Veronica
sportradio. 20.04 Club Veronica
trend. 21.04 Talk radio. 22.53 De
1% regeling. Man en paard extra.
23.07 Met het oog op morgen. 0.02
De Leeuw wordt wakker. 2.02
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel.
5.02-7.00 VARAs ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens
willen weten. 10.30 Vrouw zijn.
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13 30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04 De Plantage, met om
14.10 'T nut van het algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04Het spoor terug; 16.04 Ischa;
16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het na-

bije westen; 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tïm-
boektoe. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02-24.00 VARA's Verrukkelijke
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca-
rola op de radio. 9.04 Denk aan
Henk. 12.04VARAs Steen & Been
show. 14.04 Twee meter de lucht
in. 16.04 Voorheen VARA's Jack-
pot. 18.04 De avondspits. 19.04
Dubbellisjes. 20.04 VARA's vuur-

werk. 21.04 Popkrant. 22.04-24.00
VARA's poppodium.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Eengoede morgen
met Gregor Frenkel Frank (8.00
Nws.).9.00 Continu klassiek. 11.00
TROS concertzaal: Kissinger Som-
mer 1991. Muz. voor ork. en piano.
12.30 Nieuwe klassieke cd's. 13.00
Nws. 13.02 De klassieke top 10.
13.30 Belcantorium. De opera's
van Mozart: Cosi van tutte. 16.00
Het grote werk, met om 16.00 Muz.
voor piano; 16.23 Russische liede-
ren. Muz. voor bariton en piano.
17.00 Leger des Heils kwartier.
17.15 Muziek in vrije tijd. 18.00
Nws. 18.02 Muziekjoumaal. 19.00
Orgelconcert. 19.45 Barokmuziek.
Ensemble Benedetto Marcello.
20.00 Nws. 20.02 Het concert, met
om 20.02 Rondom de zes symfo-
nieën van Carlos Chavez; 21.30
Muz. voor klavecimbel en basklari-
net. 22.30-24.00 Ander podium.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaartberichten en
uitgebreid weerbericht. 8.30 IKON
vroeg. 9.00 Nws. 9.02 NOS Spor-
tief 9.25 Waterstanden. 9.30 De
wereld in Nederland. 10.00 De we-
reld zingt Gods lof. 10.50 Tekst en
uitleg. 11.00Studio 55. 12.00 Nws.
12.05 Rondom het woord. 12.30
Middagpauzedienst. 12.50 Lied
van de week. 13.00 Nws. 13.10 De
verdieping. 14.10 Dagvaardig.
14.30 Trojaanse oorlog. 15.00 Ra-
dio Vrijplaats. 16.00 NOS recht.
17.35 Postbus 51 radio-magazine.

17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Rele-
vant. 18.20 Uitzending van de
RPF. 18.30 Vertel me wat. 18.40
Taal en teken. 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Britse- en Amerikaanse literatuur.
21.00 Kennissystemen. 21.30 Rus-
sisch, taal en volk. 22.00 Effectief
vergaderen. 22.30-23.00 Integraal
management.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 ■ La vie conjugale,
2-delige Franse speelfilm uit 1963.
15.10 Le jardin extraordinaire. 15.40
Génies en herbe. 16.20 Clips è La
Une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 21
Jump Street, Canadese politieserie.
18.30 Le jeu des dictionnaires. 19.00
Ce soir. 19.22 Uitslagen joker- en lotto-
trekking. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.05 Doublé 7. 21.30 Histoires
d'amour. 22.35 Francoise Mallet-Joris,
portret van deze Waalse schrijver.
23.30 Weerbericht en laatste nieuws.
23.50-23.55 Bourse.

België/Télé 21
15.25 Jazz a Liège. 16.20 Parures ani-
males. 17.10 Radio 21. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 Tribune economique et
sociale. 19.10 Le jeu des dictionnaires.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal, en weerbericht. 20.00■ Dr. Folamour, Engelse speelfilm uit
1963. 21.30 Laatste nieuws, weerbe-
richt en beursberichten. 22.00 Carré
noir. 23.40-00.00Ce soir, actualiteiten.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
08.00 Clin d'oeil. 08.05 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches. 08.25 Nieuws-
flits. 08.30 Selection One world chan-
nel. 09.00 Eurojournal. 10.00 Bouillon
de culture. 11.15 Cargo de nuit. 11.55
Nieuwsflits. 16.05 Nieuws. 16.15 En-
jeux le point. 17.15 Bonjour bon appé-
tit. 17.40 Kim et Clip en Casimir. 17.55
Cursus Frans.lB.lo Le jeu des diction-
naires. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt. 19.00 Voyage en Nunavik. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Envoyé spécial.
21.00 Nieuws. 21.30 Polieier. 23.00
Nieuws en weerbericht. 23.20 Ciel mon
mardi.

BBC 2
09.00 Nieuws. 09.15 Westmin*
ster. lo.oo ■ Too many wives, speel-
film uit 1937. 11.00 Electronic jam.
12.00 Living in the past. 12.30 (TT)
Discoveries underwater. 13.20 Sec
hear! - Christmas special. 14.20 Bert-
ha. 14.35 Ken Hom's chinese cookery.
15.00 Nieuws en weerbericht. 16.00
Nieuws en weerbericht. 16.50 Nieuws
en weerbericht. 17.00 Catchword.
17.30 Agnes and Jennie. 18.00 Behind
the headlines. 18.30 (TT) The Victorian
flower garden. 19.00 The horse sol-
diers, Amerikaanse speelfilm uit 1959.
20.55 (TT) All the king's men, reporta-
ge. 21.20 Not the nuclear family, reeks
portretten. 21.30 Food and drink
.Christmas special. 22.00 (TT) Quan-
tum leap, Amerikaanse sf-serie. 22.50
Class rule. 23.30 Newsnight. 00.15
The ten commandments.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Wielrennen.
09.30 Rugby. 10.30 Eurobics. 11.00
Sumo. 12.00 NBA basketbal. 13.30
Sneeuwsurfen. 14.00 Powersports in-
ternational. 15.00 Eurobics. 15.30 EK
wildwatervaren. 16.00 Paardesport
16.30 Boksen. 18.00 Us speedway
special. 19.00 Spaans voetbal. 19.30
Watersport. 20.00 WK rugby 1991.
21.00 Europees basketbal. 22.00 Mat-
chroom pro boksen. 00.00 World
snooker classics.
~—^^ . ———»

RAI UNO
05.50 Bibliote. 06.55 Uno mattina.
10.00 TGI. 10.05 Uno mattina. 10.25
Supernonna. 11.00 TGI. 11.05Benve-
nuto sulla terra. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Piacere. 12.30 TGI. 12.35 Pia-
cere. 12.55 Skiën. 13.30 Telegiornale.
13.55 TGI. 14.00 Piacere. 14.30 L'al-
bero azzurro. 15.00 Chronache dei
motori. 15.30 Quarantesimo parallelo a
sud a nord. 16.00 Big!. 17.35 Spazioli-
bero endas. 17.55 Oggi el parlamento.
18.00 TGI. 18.05 Fantastico bis. 18.40
II mondo di quark. 19.40 Almanacco.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 TG sette. 21.45 Fiv sani piu.
22.45 TGI. 23.00 Fiv sani piu. 00.00
TGI. 00.30 Oggi al parlamento. 00.40
Mezzanotte e dintorni. 01.00 DSE.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
Bunyip. 11.35 The clothes show. 12.00
Nieuws. 12.05 No kidding with Mike
Smith. 12.30 People today. 13.20 Peb-
ble MiII. 13.55 Regionaal nieuws en
weerbericht. 14.00 Nieuws en weerbe-
richt. 14.30 (TT) Neighbours. 14.50
Going for gold. 15.15 ■ The spider and
the fly, Engelse speelfilm. 16.50 Bod-
ger and Badger. 17.05 The new adven-
tures of Mighty Mouse. 17.20 Watt on
earth. 17.35 Ipso facto. 18.00 News-
round. 18.05 Hot rod Brown. 18.35
(TT) Neighbours. 19.00 Nieuws en
weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws.
20.00 Every second counts. 20.30 (TT)
EastEnders. 21.00 (TT) Fail and rise of
Reginald Perrin. 21.30 (TT) A question
of sport. 22.00 (TT) Nieuws. 22.30

Deadly intentions. 00.00 Film 91 with
Barry Norman. 00.30 Home l'll be - Rita
McNeill. 01.30 Weerbericht.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 De ruilbeurs.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Het podium:

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Soes, kalorie-
arme en vezelvrije gezelligheid.
10.00 Nieuws. 10.03 Antilope:
open blik op het dagelijkse leven.
11.50 Het koekoeksnest. 12.00 Ra-
dio 2 Regionaal. 13.00 Nieuws.
13.10Kjokoesen. 14.00 De gewa-

pende man. 17.00Radio 2 Regio-
naal. 16.00 Nieuws. 18.10 De
Kaskrakers. 20.00 Lukraak. 22.00
Nieuws 22.05 Haverklap: voor jon-
geren. 23.30-06.00 Nachtradio.

WDR 4
04.05Radiowecker. 6.00Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt. 14.00 Nach-
richten. 14.05Sachwort Wirtschaft.
14.07 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07
Musik-Express. 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Eurosport
09.30 Skiën om de Wereldbeker. 11.30
Eurolympics Albertville. 12.00 Eurofun.
12.30 Skiën om de Wereldbeker. 13.00
Skiën om de Wereldbeker. 14.00 WK
Kickboksen. 15.30 Eurofun. 16.00Ten-
nis. 18.00 Eurogoals. 19.00 Eurolym-
pics Albertville. 19.30 WK Triathlon.
20.30 Rallysport. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Worstelen. 23.00 WK
Voetbal. 00.00 Eurofun. 00.30 Euro-
sport nieuws.

Super Channel
06.00 CNBC news. 07.00 Daybreak.
09.00 Nieuws. 09.10 The mix. 09.30
Super shop. 10.00 Victory with Morris
Cerullo. 10.30 The mix. 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 12.30 Hang
loose. 13.00 Japan business today.
13.30 Survival. 14.00 All mixed up!
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air' 17.50 Music news.
18.00 Matt Earp. 18.30 Drama. 19.00
Comedy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 21.00 The science show.
21.30 East Europe reports. 22.00
Nieuws. 22.30 USA market wrap up.
22.45 The Tuesday movie. 00.35 Euro-
palia. 00.45 Music news. 01.00 Blue
night. 01.30 Wanted. 02.30 The mix all
night.

MTV Europe
07.00 Best videos of the year. 10.00
Best videos of the year. 13.00 The
Doors rockumentary. 13.30 Saturday
night live. 14.00 The best of MTV's hot-
seat. 15.00 Famous last words with
Cher. 15.30 MTV unplugged with Sting.
16.00 Greatest hits. 17.00 Report.
17.15 At the movies. 17.30 News at
night. 17.45 3 from 1. 18.00 MTV Pri-
me. 19.00 Yo! Raps today. 19.30 Dial
MTV. 20.00 AC/DC rockumentary.
20.30 Famous last words. 21.00 Best
of MTV bootleg. 21.30 The Doors roc-
kumentary. 22.00 Greatest hits. 23.00
Report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night. 23.45 3 from 1. 00.00
MTV unplugged. 00.30 Rock block.
02.00 Best videos of the year. 03.00
Night videos.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 07.15 Wun-
schkasten (7.45 agenda; 8.30
overpeinzing). 09.10 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (om 12.00 en
12.15 agenda). 13.00 Frischauf,
volksmuziek. 14.05 Musikzeit heu-
te: Orchesterklange aus aller Welt.
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05
Spotlight. 17.05 Oldiekiste. 18.10
BRF Aktuell. 18.40 Musikjournal.
20.05-20.35 Lessons of English by
FOREM/Deutschspr. Gemein-
schaft.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00 RTL Radio Café. 16.00 Feie-

rabend. 18.00 Classic Hits. 21.00
Je t'aime. 24.00-04.00 Nachtradio.
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lfp)| Nieuwe aulabij vkh eenfeit
Dj, I i^y De werkzaamheden aan de nieuwbouw zijn van start gegaan.

\J(jJ J De eerste steen is op 16 december j.l. gelegd.
Hetbestuur van de Mevr. J. Jacobs-Boele Stichting alsmedehetbestuur,
de directie, depatiënten en bewoners van VKH Centrumvoor
Reactivering en Verpleging zeggen onderstaande instellingen en
bedrijven daarom dank voor hun financiële bijdrage.
Zonder o.a. hun medewerking was derealisatie van de aulabij
VKH (voorheen Verpleegklinieken Heerlen) niet mogelijkgeweest.

Met dank aan:
>—» »a% iPm+yr^y _?) jf^ Aannemersbedrijf Van Zandvoort b.v. Heerlen

Bl^il»^^^!^^^ Absorbin hygiënische produkten Boxmeer_ Aw^kmÊ \\~ *"* T K

/>» _T ArchitectenburoDebijeb.v. Heerlen
| Bakkerij Broekmans Oirsbeek
f|H^4"*^_^^lof „Si \ Brandsßierbrouwerijen Wijlre
w^ _É_ *"^^\J_rl BV- Electrovisie Valkenburg
JK"^" Jtt^^l ** ~l tVn Kruisboogschutterij St. Henricus Bocholtz

\a\Ë _fc-_ jl _ mtV Hobru Beheer b.v. Hoensbroek
j«f )HM 9^^-^^Êm^^Jj J IGF Instituutvoor Grondmechanica en

jr AlfJ Efll l Funderingstechniek Maastricht
Bk Ingenieursbureau Grabowsky & Poort b.v. Maastricht

sfof Inpharzam Nederland b.v. Amersfoort
Sa>V\ InstallaneDedriJfMaigrayD-v- Valkenburg
|sssLV>v Jp Installatiebedrijfßoderlandb.v. Kerkrade

l*» *^_ö*»*^_ \^/__. ITH-Techniek(isolaties, ramen,gevels) Heerlen
\ %, yfjLy Al M De Woe Dakdekkersbedrijf Hoensbroek

V^_^M^^__ _fl Mediaan Communicatie Projekten bv Heerlen
NMB-bank Heerlen
Rabobank (Stichting steun doorRabobanken) Heerlen
J.H.Rooster & Zn. Dordrecht
SNS-bank Heerlen
Starlift b.v. Nederlandse fabrieken van liften Voorburg
Stichting Fonds voor Sociale Instellingen Brunssum
Zuivelgroothandel Jac. Custers Heerlen

MÊMMmmMMMMMM Stichting Fonds voor Sociale Instellingen Brunssum
\XI^LJ[ Zuivelgroothandel Jac. Custers Heerlen

RrEU*PuG,NG Henri Dunantstraat 3,6419 PB Heerlen, telefoon 045-718418

Bij akte op 6 november
1991 verleden voor notaris
mr. M.P.P.F. Groutars te
Maastricht, zijn de huwe-
lijksvoorwaarden tussen de
echtelieden Roomans-
Schelling te Cadier en
Keer, opgeheven.
Inschrijving is geschied in
het huwelijksgoederenre-
gister van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht op 7 november 1991
onder nummer 015946.

Ondercuratelestelling
Rek.nr.: 3438/1991.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond van 11 decem-
ber 1991, is onder curatele
gesteld Richard Johan Ma-
rie Vergoossen, geboren te
Maasbracht op 28 decem-
ber 1969, verblijvende in
Psychiatrisch Centrum
Venray te venray, met be-
noeming van Godfried Her-
man Marie Vergoossen,
wonende te 6112 AA St.-
Joost, St.-Joosterbaan 2a,
tot curator en met benoe-
ming van Herman Willem
Marie Vergoossen, wonen-
de te 6112 AA St.-Joost, St-
Joosterbaan 2a, tot toe-
ziend curator.
Procureur aanvrager:
mr. L.P.H. Hameleers.

Rek.nr. 3496/1991.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond van 11 decem-
ber 1991, is onder curatele
gesteld Engelbertus Petrus
Hubertus Weijers, geboren
te Beesel op 22 juni 1906,
verblijvende in verpleeg-
huis Martinushof te Tege-
len, met benoeming van
Peter Johannes Gerardus
Weijers, wonende te 5953
LL Reuver, Prinses Bea-
trixstraat 9, tot curator en
met benoeming van Joseph
Hendrikus Gerardus Weij-
ers, wonende te 5953 LZ
Reuver, Industriestraat 60,
tot toeziend curator.
Procureur aanvrager:
mr. L.AC.M.
van der Bruggen.

Bel Cebuco 020-5242316
1 en informeel naar het

eiiect van Coodvsrteran

CoÊwf/aclverteren
Verboog de werking
van uwreclamegulden

I £~i I
DRAAG EEN

STEENTJE BIJ!
een school in

hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen zal in
Joao Pessoa de bestaande
kleuter- en lagere school
uitbreiden.
In detoekomst isde school
ookbestemd voor dekin-
deren uit de sloppen-
wijkenin debuurt van het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leefsituatie
van deze kinderen te
brengenisveelgeld nodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpenvraagt
daarom uw hulp.

DOOR f20.00
OVER TE

MAKEN, KOOPT
U SYMBOLISCH

EEN STEEN
VOOR

DE SCHOOL.

U kunt dit bedrag over-
maken naar Rabobank
Heerlen, nr. 11.99.11.191
t.a.v. SOS-Kinderdorpen,
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Inlichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
Heerlen SOS-Kinder-

| dorpen. Tel.: 045-412736.

0

Wat zetten we /deze week op tafel |
|(|i Ch Kerststol,
1 II met banketspijs, *

111 l doos 500 gram 4./0
Hx / Ch Roomboter, <\’ gezouten of

ongezouten,
pakje 250 gram Nü l.yy , ;
Uit de bedieningsafdeling:
Ch Slagersachterham, ï
100 gram <^mim 2.39
Cn Vruchtenthee,
diverse smaken,
doosje 20 zakjes n 0a 4 gram 265 Z_o

/
Hamlappen,
500 gram S^ 7.25 I g
kIIO mm,^è^3 10.4y I tf
Varkensfrikandeau, I \

500 gram 7.75 Q \kilo "«.„*« 14.49 W i
|*tr

100 gram ***»£& 1.89
_- 5-
Ctt Panklare gesneden 5
boerenkool, £
zak 300 gram 1.25 ï

*<\

§Oetkerpudding, »
diverse smaken, - " >
2 pakjes a75 gram im 1.99 j
■

1 !
f Elstar, |
,1 sappige zachtzure

handappelen, nAA
kilo 0.99

iChConqueror sherry, r^-w,^fdTdiepvries:
medium, dry ®®@®® i»PBJ£_jf «^. , ,ofcream.J© -ne W__ dl Aardappel-
fles 0.7 liter ■■Lkr?,^Jf s ' lja^l49Jp^E^flprZak 450 gram J^9s J^J^

'jfflgr^ Ch Delicata Pralines, afa . . „,„-„,(gTTfb FlamandofWallon, en- HRjS Calvévlees-envissauzei -l___Jl doos 250 gram^rJO.9s 'S^feJ diverse smaken <i gg5 gfMlkfles 0.25 liter i^9 J--u
i' riPi Ch Sinaasappelsap of 7_B_B_EH! 3nnD|„n AH Service-lijn: bel gratis 06-0305.
RpjßpllSri dppclbdp, Artikelen waar kleine cijfertjes bij staan kunt u L^yM
r&z!lV*Ë&J^ïï!i n^kiP^ alleen kopen in AH-winkels waaréén van die cijfers
W^W*W*\ in*,-*. n-u« 1 AQ op de deur staat. Prijzen geldenvan 17 t/m
k^_ti,JH*_ a 0.2 liter J^S ±.U«7 24 december a.s. 'Zolang de voorraad strekt.

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes lettë^
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Rechterhand van in Oostenrijk opgepakte Cor S.

Vier jaar geëist tegen
drughandelaar Kerkrade

heeft gehouden met de handelin
heroïne en cocaïne. „Daar klopt
niets van, allemaal gelogen", was
zijn commentaar op een stapel
belastende verklaringen van ver-
slaafde klanten. Die omschreven
G. zonder uitzondering als een
belangrijke spil in de organisa-
tie. Volgens hen was G. de man
die de drugs afleverde bij de
kleinere dealers en later het geld
kwam innen. En als dat niet snel
genoeg gebeurde, barstte hij uit
in een scheldkanonnade of
zwaaide zelfs met een revolver.

Voor mr Ummels was het alle-
maal zo klaar als een klontje.
„Deze man heeft uit puur winst-
bejag gehandeld in levensver-
woestende middelen. Er is een
stortvloed van bewijzen tegen
hem."

De rechtbank doet aanstaande
vrijdag uitspraak.

boeien geslagen,nadat hij kort na
de arrestatie van S. met een pak
geld naar Graz reed om diens ad-
vocaat te betalen. Ook G. werd
aanvankelijk beschuldigd van
drugsmokkel, maar uiteindelijk
werd hij uitgeleverd aan Neder-
land.
G. ontkende gisteren voor de
rechtbank in Maastricht hard-
nekkig dat hij zich ooit bezig

Van onze verslaggever
taAASTRICHT/KERKRADE -
Als officier mr Ummels zijn zin
krijgt, verdwijnt Martin G. (40),
tot Kerkrade voor vier jaar ach-
ter de tralies wegens handel inheroïne en cocaïne. De openbare
Anklager beschouwt G. als de
rechterhand van Cor S., de leider
van een grote Zuidlimburgse

drugbende. S. zit momenteel, sa-
men met nog twee mannen en
een meisje uit Kerkrade, in een
Oostenrijkse gevangenis op ver-
denking van de smokkel van vijf
kilo cocaïne. Woensdag 15 janua-
ri staat het kwartet terecht voor
het Landesgericht in Graz.
G. zelf bracht trouwens ook en-
kele maanden door in een cel in
Oostenrijk. Hij werd in de

Handtekeningen
tegen fabriek
BOCHOLTZ - De actiegroep tegen
de bouw van een compostfabriek op
het grensoverschrijdend industrieter-
rein tussen Aken en Heerlen gaat
morgen een lijst handtekeningen te-
gen de plannen overhandigen aan
burgemeester dr J. Linden van Aken.
Een delegatie van de actiegroep zal
om 12.45 uur in het gemeentehuis
worden ontvangen. Het comité dat
zich vooralsnog 'Industrieterrein
Langveld' noemt, heeft inmiddels
vierduizend handtekeningen verza-
meld. De Akenseraad beslist donder-
dag over de plannen.
Volgens Bocholtzenaar M. Heijke zal
het actiecomité er alles aan doen om
de vestiging van de fabriek tegen te
houden. „Zon fabriek betekent een
aantasting van het leef- en woonmi-
lieu. Juridische middelen zullen we
dan ook niet schuwen."

Kritiek op
afwerking straat
BEEK/CATSOP - De bewoners van
Catsop (gemeente Stem) zijn welis-
waar verheugd dat de gemeente
Beek na vele klachten gehoor heeft
gegeven aan de smeekbedes van de
buurt om het Beekse gedeelte van de
Schuttersstraat op te knappen, maar
de afwerking laat te wensen over. Dat
meldde gistermiddag Jan Vranken,
woordvoerder van de bewoners van
Catsop.
Volgens Vranken ligt nog een gedeel-
te braak en zijn met name de zijkan-
ten slecht afgewerkt. Ook de aanleg
van de afvoer in het midden van de
weg, kan niet de goedkeuring van
Vranken wegdragen. „Ik vraag me af
hoe dat in de winter na een periode
van vorst en dooi uit gaat zien."

Skeeleren kan
niet op ijsbaan
GELEEN - De buitenijsbaan van
Glanerbrook kan in de zomer niet
worden gebruikt om te skeeleren. Dat
schrijft de Geleense sportraad in een
advies over het sluiten van de wieler-
baan nabij het complex.
De Sportraad voert hier twee redenen
voor aan. Ten eerste blijft het regen-
water op de baan liggen omdat deze
waterpas is. Hierdoor duurt het enke-
le dagen voordat het water is verdwe-
nen. Verder blijft de isolatieverf, die
op de baan is aangebracht, plakken
aan de wieltjes van de skeels. Ook
een vervanging door een stratencir-
cuit ziet de Sportraad niet zitten.
De sportraad vindt dat de wielerbaan
niet opgeheven maar opgeknapt
moet worden. Verder verwijt de spor-
traad de gemeente en de BV Glaner-
brook dat ze geen behoefteonder-
zoek hebben verricht, en ook hebben
nagelaten te kijken of voor baanreno-
vatie subsidie te krijgen is.

Brandkast
gekraakt
LIMBRICHT - In een meubelzaak in
het Sittardse kerkdorp Limbricht is af-
gelopen weekeinde een brandkast
gekraakt, zo heeft de politie gisteren
bekend gemaakt. Uit de brandkast,
die in een kantoor stond, werd een
nog onbekend bedrag weggehaald.
De daders hebben hun kraak in alle
rust gezet. Om bij te lichten hadden
zij een aantal kaarsen aangestoken.
Behalve het geld werd ook een -
eveneens onbekende - hoeveelheid
Perzische tapijten meegenomen.

Geen ontslagen
bij politiekorps
VENLO - Het terugbrengen van de
personeelssterkte van het politiekorps
regio Limburg-Noord (Midden- en
Noord-Lintburg) zal niet gepaard
gaan met gedwongen ontslagen. Dat
heeft de Venlose burgemeester Van
Graafeiland volgens A. van Es, secre-
taris van de Algemene Christelijke
Politiebond, gisteren in een gesprek
met de vakbonden toegezegd. In het
kader van het georganiseerd overleg
tussen vakbonden en korpsbeheerder
werd gisterochtend ingegaanop uitla-
tingen van projectleider Henk Ver-
schuur over de reorganisatie bij de
politie. Volgens Verschuur zijn ge-
dwongen ontslagen niet te voorko-
men als het personeelsbestand bij
het politiekorps Limburg-Noord niet
voor 1996 is teruggebracht van 1.065
naar 940,6 arbeidsplaatsen.

Friese hengst
gestolen
MONTFORT - Uit een weiland aan de
Eerselendwarsstraat in Montfort is het
afgelopen weekend een Friese
hengst gestolen. Het paard vertegen-
woordigt een waarde van 12.000 gul-
den. De gedupeerde is de heer Drie-
sen uit Montfort.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Inwoners
van de gemeente Maastricht
zullen omgerekend per gezin
de komende jaren 50 tot 100
gulden meer moeten gaan be-
talen voor milieuheffingen.
Ook de bedrijven zullen meer
voor de verontreiniging van
het milieu gaan uitgeven.

Hoe dieverhogingen in de praktijk
uitvallen, hangt af van de beslissing
van de gemeenteraad die halfjanua-
ri het al lang aangekondigde strate-
giedebat houdt. In dat debat is 'mi-
lieu' een van de vijfhoofdthema's.
De gemeente Maastricht heeft voor
de komende jaren het milieubeleid
bijgesteld. Dat resulteerde in het
Gemeentelijk Milieubeleidsplan dat
wethouder drs Armand Cremers
gisteren presenteerde.

In de nota spreken de makers van
een trendbreuk, waarmee bedoeld
wordt dat er méér voor het milieu
moet worden gedaan dan aanvanke-
lijkwas vastgelegd in het gemeente-
lijk beleid. Het toekomstpakket aan
gewenste maatregelen heeft een on-

Directie ziet toch brood in voortzetting exploitatie

V & D Geleen en
Kerkrade blijven,&RKRADE/GELEEN - De

van Vroom & Drees-
(jj^in. in Geleen en Kerkrade'JVen open. Uit intern onder-
Ij ek en marktstudie is geble-
kt*' 1 dat beide warenhuizen

hebben en dat
van de exploitatie

"^mercieel verantwoord is.

g verlossende mededeling kwam
«Jeren van de concerndirectie inv^sterdam. Tot grote opluchtingi
ij** 1 het personeel, dat twee jaar
■^?6 heeft moeten werken met on-
v *erheid over het voortbestaan
r^ de filialen, die onvoldoende

zouden hebben of niet
com toekomstscenario van het
HmCern zouden passen.
D^ voortbestaan van de beide V &
J'ualen heeft twee jaar lang aan

tg? zijden draadje gehangen. Zeker
o.n vorig jaar de sluiting van V &
dr. ? Brunssum een feit was, groei-
de onrust onder het personeel in
g *een en Kerkrade. Maar niemand

8 bij de pakken neerzitten.
nJj'el in Geleen als in Kerkrade
*°elf e kans om tijdens een onder-
lig£. van het bekende bureauvJ^nsey aan te tonen dat de zaken
300 degelijk betaansrecht hadden,
j^ r iedereen met beide handen

n genomen. Directeur Warenhui-
v6r andag schrijft in het gisteren
5 ?chenen personeelsblad van V &
*o|t de uitkomsten van dat onder-
L* mede hebben bijgedragen aan
,ty Positieve besluit.
V Rebben de hoop nooit opgege-
ket' Verkopen, verkopen. Dat was
<Hs enige dat ons kon redden", al-
Öfjj, C. Bartels, waarnemend be-
Ljfleider van de vestiging in
[ **rade. " Het personeel van V & D inKerkrade was gisteren dolblij met het positieve nieuws van de directie. Foto: DRIES LINSSEN

Van onze Haagse redacteur

Ombudsman acht klacht gegrond
Officier Laumen zinspeelde op ajrammeling door mede-gedetineerdenI^s jdeeën en suggesties voor ver-

tes, !"*ng van de exploitatie en het
'or, taat zijn gedaan door het per-
lweel tijdens groepsgesprekken
Vrjr McKinsey. De belangrijkste

j^deringen worden aangebracht
ii,Q*\erkrade. Er zal meer aandacht
titjj en besteed aan onder andere
<t 6 etl". dames-, kinder- en babymo-
ho'^n huishoudtextiel, bijoux en
bv '°ges. Ook krijgt Kerkrade een
rj^getshop. Volgens Bartels wordt
SiJ^stiging in Kerkrade meer afge-. "*d op de Kerkraadse markt.

'^ °ehoud van V & D voor Kerk-
lid„e heeft alom tot positieve reac-
tie Seleid. W. Hoeve, voorzitter van

Winkeliersveréni-
°Ui Kerkrade-Centrum, is vooral
tt^t v°or het centrum van Kerkrade,
k^ 'n de komende jaren opgekrikt
k 6p o.rden. Bezoekers van de win-
jrL 2ijn eveneens verheugd. „We
V DUj, anders hadden we naar
\l en gemoeten", vertellen twee
De delende dames.
Ml j°ncerndirectie in Amsterdam
lejj e benodigde wijzigingen bin-

enkele maanden realiseren.

DEN HAAG - Officier van Justitie
mr Laumen uit Maastricht heeft te-
genover een van zedendelicten ver-
dachte jeugdleider uit Geleen ge-
zinspeeld op de hardhandige be-
handeling die zijn mede-gedetineer-
den hem zouden geven. De
Nationale Ombudsman acht de
door de jeugdleider ingediende
klacht over deze 'voorspelling' - die
ook in vervulling is gegaan - ge-
grond. Mr Laumen had zijn ge-
wraakte uitlatingen achterwege
moeten laten, oordeelt Ombudsman
mr M. Oosting.

De Geleendenaar werd op 15 maart
1989 veroordeeld tot een gevange-
nisstraf van ruim twaalf weken
wegens ontucht met kinderen in de
door hem geleide jeugdclubKIDS
en verboden wapenbezit. Na zijn
aanhouding werd"hij op 25 novem-
ber 1988 voorgeleid aan officier van
justitie mr Laumen. Volgens de
jeugdleider voegde de officier van

Dat laatste gaat er bij de Ombuds-
man niet in, ook al zijn de precieze
bewoordingen niet meer te achter-
halen. Hij oordeelt dat voldoende
aannemelijk is geworden dat Lau-
men heeft gezinspeeld op het - alge-
meen bekende - gegeven dat ver-
dachten en veroordeelden ter zake
van zedendelicten bij mede-gedeti-
neerden bepaald niet geliefd zijn, en
op het daarvan voor verzoeker te
verwachten gevolg. De jeugdleider!
werd in januari 1990 in het Huis vanl
Bewaring daadwerkelijk mishanJj
deld door mede-gedetineerden. I
Ook een andere klacht van de Ge-I
leendenaar is gegrond verklaard!
Het openbaar ministerie heeft som-I
mige ouders van minderjarige kin!
deren die bij de strafzaak warerl
betrokken, maar waarbij de Geleenß

denaar vrijuit ging, onjuiste infor-
matie verschaft over de afloop van
de procedure. Twee ander klachten
worden afgewezen. Een daarvanbe-
treft een klacht over het 'gebrekki-
ge' en 'niet-objectieve' onderzoek
door de rijksrecherche naar de
slechte behandeling van de Geleen-
denaar bij zijn arrestatie. Deze
klacht wordt niet gegrond ver-
klaard.

De jeugdleider ziet in de uitspraak
van de Ombudmsman aanleiding
mr Laumen uit te nodigenvoor een
'duel op leven en dood. Aangezien
de officier van justitie daar wel niet,
op in zal willen gaan, blijft het waar-

schijnlijk bij een „ludieke actie te-
gen achterhaalde zedelijkheidswet-
geving", veronderstelt de Geleende-
naar.
Zijn raadsman heeft overigens bij
het gerechtshof in Den Bosch nog 'twee procedures aangespannen in
deze zaak. De eerste beoogt het
openbaar ministerie in Maastricht j
te dwingen de aanstichter van de
mishandeüng van de Geleendenaar
te vervolgen. De tweede zaak heeft j
als doel het doen vervolgen wegens |
laster van het hoofd Jeugd- en Ze- |
denzaken van de gemeentepolitie i
Geleen. Deze zou foutieve informa-
tie hebben doorgespeeld aan de
media.

justitiehem toe er wel heil in te zien
de Geleendenaar in de gevangenis
te plaatsen. Zijn mede-gedetineer-
den zouden hem snel duidelijk
maken dat dergelijke zedelijkheids-
delicten niet worden geaccepteerd.

De jeugdleidervatte de uitlatingen
op als een poging hem te kwetsen
en angst aan te jagen. Volgens Lau-
men heeft hij de Geleendenaar en-
kel in duidelijke taal gezegd diens
gedrag af te keuren. De officier er-
kent weliswaar de opmerking te
hebben gemaakt dat het de jeugd-
leider snel duidelijk zou worden dat
zijn vergrijp bij zijn mede-gevange-
nen zeer impopulair is, maar daar-
mee zou hij op 'harde woorden',
niet op een mishandeling hebben
gedoeld.

st^LEN - Het algemeen be-
"ijlt van het Streekgewest Ooste-

Uid-Limburg is gisteravond
V^t\ HFd 6eSaan met net verkopen
b^ golfbaan en het Schutters-. aan de gemeente Brunssum.

Streekgewest akkoord
met verkoop golfbaan

dens de vergadering een uitgebrei-
de toelichting volgde.
De Jong had met name graag een
betere afweging met het alternatief,
namelijk verkopen aan een com-
merciële instelling. Van Zeil deelde
namelijk mee dat het rijk afziet van
de harde eis dat de baan tot 2006
openbaar blijft.
„Als we verkopen aan een markpar-
tij vervalt deze eis, maar dan moet
een gegadigde wel de verleende
subsidie van het rijk, provincie,
Streekgewest, Brunssum en EG
vergoeden. De prijs voor de golf-
baan komt dan op bijna negen mil-
joen," legde Van Zeil uit. „Boven-
dien heeft de gemeente Brunssum
al 27 hectare van de golfbaan in
haar bezit, waar ze in dat geval een
forse prijs voor zou vragen."

h^ betaalt voor de in totaal 142
e e somma van vier miljoenn- Als de gemeenteraad daar

<W aa8 mee instemt, gaat Bruns-
%-£ de golfbaan zelf exploiteren.
l?°-00n°et het Scnutterspark voor
[let Rt gulden worden opgeknapt.
*)eytt treekgewest is blij van beide

ïa uëen af te ziJn' vooral omdat
"*iet f^opdracht Recreatie toch al
-le o^forten te kampen heeft. Met
l^l* all

ngst van e verko°P kun-
K{ lerlei leningen worden afge-

' en wordt de Taakopdracht

minder armlastig. Bovendien wordt
op onderhoudskosten bespaard.
Voorzitter Piet van Zeil meldde tij-
dens de vergadering dat het Streek-
gewest de gedane investeringen, op
drie ton na, terugkrijgt. De Heerlen-
se vertegenwoordiger Jos Zuid-
geest waagde dat te betwijfelen.
„Anderen spreken zelfs van een te-
kort van anderhalf miljoen. Het
voorstel is onhelder en onvolledig
in zijn financiële gevolgen. Maar la-

ten we maar verkopen om van ener-
gievretende inspanningen en be-
stuurlijke trammelant af te zijn."
Zijn collega Thei Vrolings en Kerk-
radenaar Han de Jong beklaagden
zich erover opnieuw slecht geïnfor-
meerd te zijn over wat binnen be-
sloten vergaderingen van het
Streekgewest werd geregeld. „We
weten nog geen tien procent van
wat er zich afspeelt,"zeiVrolings en
De Jongklaagde erover dat pas tij-
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Milieuheffingen in
Maastricht hoger

Voortvloeisel van nieuw beleidsplan
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dergrens, waaraan voldaan moet
worden, wil de stad leefbaarblijven.

Bij het bepalenvan een minimum is
overigens niet één taak geschrapt.
Hét grote probleem is de financiële
paragraaf. Het milieu is echter zo
bepalend voor de leefbaarheid van
de mens dat er pijnlijke ingrepen
gerechtvaardigd zijn, aldus de wet-
houder.

Er is een groeiend afvalprobleem,
het autoverkeer neemt hand over
hand toe, de drinkwatervoorziening
na 2000 dreigt in gevaar te komen,
flora en fauna worden nog tezeer
aangetast en er moet nog veel ver-
beterd worden verbeteren aan wo-
nen en werken in hetzelfde gebied.
Vooral in de avonduren komen er
steeds meer overlast-klachten bin-
nen bij de gemeente. Dat alles en
nog meerdere knelpunten in een
compacte stad als Maastricht eisen
een adequaat beleid conform de
hoofdpunten van de huidige ge-
meenteraad.

Om de doelstellingen uit te kunnen
werken zijn er elf nieuwe ambtelij-
ke medewerkers nodig, waarvoor
jaarlijks een miljoen op tafel moet
komen.
De milieu-exploitatie eist in de pe-
riode van '92 tot '95 in totaal zon 76
miljoen waarvan er zes miljoen on-
gedekt zijn en waarbij er slechts
ruimte is voor 2,5 miljoen. Vooral
wat de investeringen betreft (110
miljoen tot '95) met nog te dekken
kosten van 15 tot 20 miljoen, per
jaar, zal de Rijksoverheid gewezen
worden op haar morele verplichting
om in dit kader bij te springen.

De wethouder zegt nadrukkelijk
dat uitvoering van het milieube-
leidsplan een samenwerkingsver-
band noodzaakt van de milieudien-
sten met de afdelingen economie,
ruimtelijke ordening en verkeer/
vervoer. Maar in feite is elke ge-
meentelijke afdeling betrokken bij
de integrale milieuproblematiek.
Om het beleid concreet gestalte te
geven zijn er in de diverse pro-
bleemgebieden in totaal een 100-tal
actiepunten opgesteld. Enkele voor-
beelden daarvan zijn: het realiseren
van een gemeentelijk afvalstoffen-
centrum en het afstemmen daarvan
op de merendeels nog aan te leggen
milieuparkjes; saneringsaanpak van
de PISA-gebieden (woningen rond
fabrieken), het opstellen van een
mobiliteitsplan met aangepast par-
keerbeleid en stimuleren fietsver-
keer; onderzoek naar de gehele
bodemsituatie in de gemeente, het
vergroten van natuurgebiedjes in
stad en omgeving volgens een
groenbeheersplan en een op te stel-
len bomennota, toetsen van bouw-
plannen aan milieu-aspecten met
speciale aandacht voor het binnen-
milieu; energiebesparende maatre-
gelen en opzetten van milieuzorg-
systemen bij instellingen en bedrij-
ven.
Via een milieu-actieplan van de po-
litie zal ook de basispolitiefunctio-
naris meer betrokken worden bij de
milieuhandhaving.



- t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve en zorgzame echtgenoot,
onze vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Lei Koonen
echtgenootvan

Paula Wolff
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: M.P. Koonen-Wolff
Heerlen: Lou Koonen

LenieKoonen-Hoenen
Udenhout: Piet Koonen

Heerlen: HubKoonen
t GerdaKoonen-Blanken
Kitty Koonen-Hermsen

Heerlen: PaulKoonen
MariaKoonen-Mostert

Heerlen: Armelies Heinen-Koonen
Joseph Hemen

Sittard: JosKoonen
Els Koonen-van Ingen

Schaesberg: Marie-Louise Bogman-Koonen
Ed Bogman

Heerlen: AlbertKoonen
JannyKoonen-Smeets
en al zijnkleinkinderen
FamilieKoonen
Familie Wolff

6413 CW Heerlen, 16 december 1991
Navolaan 45
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 19 december as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Cornelius te Heerlerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op debegraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkrans tot intentie van onze dierbare overle-
dene, op woensdag 18 december om 18.45 uur in
voornoemde kerk; aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, geheven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een
geduldig gedragen lijden, in de leeftijd van 82 jaar,
mijn dierbare echtgenoot, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, lieve groot- en overgrootva-
der, broer, schoonbroer, oom en neef

Fokke van der Pers
echtgenootvan

Elisabeth Smeets
De bedroefde familie:

Kerkrade: E. van derPers-Smeets
Kerkrade: S. Derwall-van derPers
Kerkrade: E. van derPers, J. Rinkens
Kerkrade: J. van derPers

J. van der Pers-Willems
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie van derPers
Familie Smeets

6466 KG Kerkrade, 15 december 1991
Eglantierstraat 19
De crematieplechtigeheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 20 december om 13.30 uur in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangsthal van het cremato-
rium vanaf 13.15 uur.
Voor vervoer naar het crematorium staat vanaf
13.00 uur een bus gereed op de hoekKaalheider-
steenweg-Strijthagenweg.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen concoleren.
Een bijzonder woord van dank gaat uit aan dr. van
der Wisse en de verpleegkundigen van het Groene
Kruis te Terwinselen.
De overledene Ligt opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerkra-
de.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft,
delen wij u mede datLieske Simons op de leeftijd
van 60 jaar afscheid van ons heeft genomen. Het is
moeilijk om de kracht en warmte diezij overdroeg
in woorden te vatten. Tot het allerlaatste moment
is haar uitstraling voor ons van erg veel waarde ge-
weest.

Lieske Simons
echtgenotevan

Henk Huydts
Amnsterdam: Bart en Josephine

Landgraaf: Lilian en Math
Mandy en Ilona

Utrecht: Nicoleen Saïd
Familie Simons
Familie Huydts

14 december 1991
Oude Schoolstraat 31, 6367 HC Übachsberg
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 19 de-
cember om 11.00uur in deparochiekerk H. Bernar-
dus van Übachsberg.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur.
De overledene wordt woensdag herdacht tijdens
de avondmis van 18.45 uur in de parochiekerk.
Bezoek aan de rouwkapel uitvaartcentrum Voeren-
daal, Kerkplein 43, is mogelijk tussen 18.00 en
18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
t

Voor uw gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

StefLaven
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevr. M. Laven-Peters
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade West, 17 december 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op
tweede kerstdag, 26 december, om 11.30 uur
in dekerk van St.-Martinus te Spekholzerhei-
de.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van mijn lieve man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader, opa, overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Martien Bollen
weduwnaarvan

Marietje Derks
echtgenootvan

Annie Hermans
Hij werd 76 jaar en is voorzien van de h.h. sacra-
menten der zieken.

Brunssum: A.E.Bollen-Hermans
Wagga-Wagga(Aus.): AnsenWim

van Wei-Bollen
Mary-Anne en John,
Scan, Mikaela
Peter en Jodie, Daniël
Jackie
Tanyaen Cassie
Paul

Griffith (Aus.): Theo en Elly Bollen-Fraats
Paul
Bart
Joanne
Familie Bollen
Familie Hermans
FamilieDerks

14 december 1991
Woendershof30, 6443 BM Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake woensdag om 19.00uur in de hierna te
noemen kerk.
In de St.-Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendriklaan
378 te Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst
worden gehouden op donderdag 19 december om
11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen aan de Imstenrader-
weg.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diepbedroefd, maar trots op een moeder die zo be-
zorgd om ons was en die zo moedig haar ziekte
heeft aanvaard, berichten wij het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, tante en nicht

Mia Steland
weduwevan

Arie van Barneveld
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 62 jaar, na een liefdevolle
verzorging in haar huiselijke kring, omringd door
haar geliefden.

De diepbedroefde familie:
Abdissenbosch: Margot en Jo

Verreek-van Barneveld
Familie Steland
Familie van Barneveld

Landgraaf, 16 december 1991
Kapittelstraat 25, 6374 BP
Corr.adres: 6374 BB Landgraaf, Graveweg 14
De plechtige rouwdienst, gevolgd door de begrafe-
nis, vindt plaats op donderdag 16 december a.s. om
11.00 uur in de H. Bernadettekerk te Abdissen-
bosch.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.40 uur
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Moeder wordt bijzonder herdacht in een eucharis-
tieviering om 19.00 uur in voornoemde kerk; voor-
af om 18.40 uur rozenkransgebed.
Onze dierbare is opgebaard in de rouwkamer te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks
tussen 18.15 en 18.30 uur.

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden, maar
dankbaar voor de fijne jaren die wij samen met
hem mochten beleven, geven wij u kennis dat toch
nog onverwachtvan ons is heengegaan

Wladyslaw (Walter)
Duszynski

Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: Jankaen ZefKost en kinderen
15 december 1991
Corr.adres: Geraniumstraat 3, 6466 TJ Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 19 december a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Kerkrade-
Spekholzerheide, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145teKerkrade-Chevre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

" t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat plotseling
en voorzien van het h. oliesel, op de leeftijd van 75
jaar is overleden, onze dierbare, zorgzame moeder,
schoonmoeder, lieve oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Maria Korber
De bedroefde famiüe:

Valkenburg a/d Geul: JoenRia van Houdt-Vos
Ronald

Valkenburg a/d Geul: Hub van Houdt
Valkenburg a/d Geul: Wiel van Houdt

Lea Roijen
Familie Korber

6301 EJ Valkenburg a/d Geul, 14 december 1991
St.-Nicolaasstraat 21
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben donderdag 19 december
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Valkenburg
a/d Geul.
Overtuigd van uw medeleven, zal er geen condole-
ren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal woensdag
18 december om 19.00 uur de avondwake worden
gehouden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29. Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijksvan 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I fHoewel zeer gehechtaan dit leven, is heden, in groot geloof en volle over-
gave, omringd door ons allen, voorzien van het h. sacrament der zieken,
in de leeftijd van 75 jaar, naar haar Schepper teruggekeerd, onze lieve,
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster en schoonzuster

Elisabeth Smeets
weduwevan

Mathieu Schols
Maastricht: Harry Schols

Paula Schols-America
Roel en Monique
Mare en Ruth

Meerssen: Marjo Prévot-Schols
Lou Prévot
Roger en Iris
Maurice enEva
Familie Smeets
Familie Schols

6224 XX Maastricht, 15 december 1991
Oranjeplein 448
Corr.adres: Bernhardlaan 11, 6226 BH Maastricht
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door debijzetting in het familie-
graf, zal worden gehouden as. donderdag, 19 december, om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Walburga te Amby.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Bezoek chapelle ardente bij de kerk né de avondmis die voor moeder
wordt opgedragen woensdagavond om 19.15 uur in voornoemde paro-
chiekerk.

Verdrietig, maar in het besef dat hem nu rust is gegeven en dankbaar
voor zijn zorg, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa

Henk Lunenberg
* 21 januari 1906 t 12 december 1991

echtgenootvan

Ge Lunenberg-Bellinga
Ypenburgstraat 68, 6417 PS Heerlen
Op verzoek van vader, heeft de crematie in besloten familiekring plaats-
gevonden.

I t -
Na eer* geduldig gedragen lijden, moeten wij tot ons groot verdriet af-
scheid nemen van onze inniggeliefde moeder, schoonmoeder, groot- en 1
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante, nicht en vriendin i

Ottilie Maria Küsters i
weduwe van ,

Johannes Franciscus Hubertus
Anten
i

op de leeftijdvan 77 jaar.
Aken: TrudeBeus-Anten

Werner Weierhorst
Alexandra enRolf
Luca
Marielle enKlaus
Mare en Alex

Venlo: Marlies deVreese-Anten
Wouter deVreese
Judithen Willem
Jacqueline

Heerlen: Bert Anten
Els Anten-Kools
Jan-Pieter,Marle-Paule en Monique

Utrecht: Frans Anten
Ans Anten-van Ginneke
Sander enMerel
FamilieKüsters
FamilieAnten

15 december 1991
St. Franciscusweg 37, 6416 ET Heerlen
Corr.adres: Caumerbeeklaan 80, 6416 GB Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op vrijdag 20 december J
a.s. om 13.00 uur in de kapel van het Bernardinuscollege, Akerstraat 97
te Heerlen, waarna aansluitendcrematie in het crematorium te Imstenra- 'j
de.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kapel vanaf 12.40
uur.
Avondwake donderdag 19 december om 19.00 uur in voornoemde kapel.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30 Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, geheven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.1 -

ii '
■—_—_—__■____■__——■—■————■*■■——M——_—_■

t
Nooit vragend
nooit klagend
alleen maar dragend

Tot onze diepe droefheid is na een kortstondig
ziekbed, toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, zoon, onze vader, schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Loeffen
echtgenoot van

Annie de Boer
Hij overleed in de leeftijd van 54 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Broeksittard: A. Loeffen-de Boer
Sittard: Anita Dieteren-Loeffen

Jos Dicteren
Kyra

Sittard: Karin Pfennings-Loeffen
Jack Pfennings
Daisy, Dymphy
Familie Loeffen

6137 TH Broeksittard, 16 december 1991
In deCamp 38
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op donderdag 18 decem-
ber om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Geboorte te Broeksittard.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek dage-
lijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Mochten wij iemand vergeten zijn, dan hopen wij
dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een intens en welbesteed leven is heden van
ons heengegaan, mijn man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Theo Smeets
echtgenoot van

Ank Pohlmann
op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: Ank Smeets-Pohlmann

Stem: Tilly en Nic Smeets-Smeets
Rudy, Isabel
Sandra, Erik

Geulle: Jeu en Anita Smeets-Baadjou
Laurent

Amstenrade: Karin Smeets
15 december 1991
Veldgaard 39, 6436 EX Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 18 december om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Amstenrade, gevolgd door de begrafenis op der.k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
de Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid heden, dinsdag van 14.00-15.00
uur en van 19.00-20.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd geven wij u kennis dat, op 68 jarige leef-
tijd, geheel onverwacht van ons is heengegaan,
mijn vriend en onze broer

Rudie van der Ven
Hoensbroek: Gerda Bertrand

en kinderen
Brugge (B): Martha en André

Sluis: Angelien
Heerlen, Sofïaweg 13, 14 december 1991
Corr.adres: Mgr. Hanssenlaan 27,
6433 BJ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 19 december om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Hart van Jezus te Schandelen-Heer-
len, waarna om 12.30 uur de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Rudie is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks
bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.

I

I t
Heden overleed, geheel onverwacht, in de leeftijd
van 53 jaar, mijn man, onze vader, schoonvader,
broer, neef en beste vriend

StefFonke
echtgenootvan

Annie Ritt
Landgraaf: AnnieFonke-Ritt
Landgraaf: StevenFonke

InkeFonke-Carl
Landgraaf: CarlaFonke
Landgraaf: Henri Fonke

FamilieFonke
FamilieRitt

6371 GP Landgraaf, 16 december 1991
Ruitersstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 19 december a.s. om 12.00 uur in de
dekenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, Hoofdstraat, waarna de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed woensdag 18 december a.s. om
18.40 uur in voornoemde dekenale kerk, waarna
aansluitend avondmis.
Stef is opgebaard in de rouwkapel van Lindeman
Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de crematie van onze
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zus, tante en nicht

Elisabeth Berendse
weduwevan

Hendrik Janssen
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen Janssen

tSjeng Muytjens, 79 jaar, weduwnaarvan Angeli-
ne van Havere. Corr.adres: Grimbeertstraat 56c,

6217 BH Maastricht. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden woensdag 18 december as.
om 14.00 uur in de parochiekerk van St.-Anna, Via
Regia te Maastricht.

t Elisabeth Louise Plvers, 50 jaar, Schippers-
dreef 50a, 6216 TM Maastricht. De plechtige uit-

vaartdienst zal worden gehouden woensdag 18
december as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
deH. Jozefte Belfort-Maastricht.

tHugo Loyens, 86 jaar, echtgenoot van Tiny Dae-
men, Herculeshof 62C, 6215 BP Maastricht. De

plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden heden om
11.00 uur in de kerk St.-Pieter op de Berg, Ursuli-
nenweg, Maastricht.

tJo Essers, 60 jaar, echtgenoot van Netty Snac-
kers, Demertstraat 69, 6227 AN Heer-Maastricht.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
as. woensdag, 18 december, om 13.30 uur in de pa-
rochiekerk van St.-Petrus Banden te Heer-Maas-
tricht.

t ;
Met grote droefheid, doch ook met grote dankba*
heid jegens O.L. Heer haar als zorgzame moed' 8
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder te h* .
ben gehad, geven wij u kennis dat heden van o"f
is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramentei1 >

Anna
Mengelers-Sackers

weduwevan

Jan Mengelers
op de leeftijd van 75 jaar.

In dankbare herinnering
Urmond: Tiny en Broer

Mestrom-Mengelers
Nuth: Mia en Piet

Gelissen-Mengelers
Brunssum: Margriet en Fer

Derks-Mengelers
Nuth: Bertie en Harry

Schoonbrood-Mengelers
deklein-en
achterkleinkinderen

Nuth, 16 december 1991
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Barbarastraat 19, 6361 VKNuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben f*
donderdag 19 december om 11.00 uur in de 5JBavokerk te Nuth, gevolgd door de begrafenis a
de begraafplaats aan de Slagboomsweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid "
schriftelijk condoleren. j
Woensdag as. om 19.00 uur avondwake in dekar
van huize Op den Toren te Nuth. ,
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers *jj
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. **Jzoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 &v- en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, V
lieven dezeannonce als zodanig te beschouwen-

tSjang Huskens, 71 jaar, echtgenoot van Berf;
Linssen, Pr. Margrietstraat 15, 6096 AX &*

hem. De plechtige uitvaartdienst zal worden ê
houden heden, dinsdag 17 december 1991, °Z
10.30 uur in de parochiekerk van de H. SeveriP^
te Grathem.

t Maria Schmitz, 67 jaar. Corr.adres: Raadt»* 1.,
straat 27, 6061 EA Posterholt. De plechtige <£.vaartdienst zal worden gehouden heden, dinso^17 december 1991, om 11.00 uur in de parochiële

van de H. Matthias te Posterholt.

tJoseph Theodoor Coenen, 68 jaar, echtgeno^
van Maria Catharina Smeets, Spanjestraat_ 6065 BT Montfort. De plechtige uitvaartdienst/*

worden gehouden heden, dinsdag 17 decemßj
1991, om 10.30 uur in de parochiekerk van de p

Catharina te Montfort.
"{"Frans Böschen, 67 jaar, Jan van Steffeswef;

1 plein 14, 6107 BZ Stevensweert. De cremaj 1

plechtigheid is gehouden op zaterdag 14 decernD*
1991.

t Catharina Mesterom, 94 jaar, weduwe van "
bertus (Bair) Zeegers. Corr.adres: M. Gomn"^Zeegers, Jan Pieterszoon Coenstraat 28, 6045

Roermond. De crematie heeft in besloten W"
plaatsgevonden.

tNettie Lentz-Gielen, Kast. Exaetenstraat l

6043 HN Roermond. De plechtige eredienst v
worden gehouden op woensdag 18 december ly
om 10.00 uur in de H. Hartkerk te Roermond

23tPaul Hornikx, 71 jaar, Maria Theresialaan
Roermond. Corr.adres: Abt. Ludolfweg J ,

3732 AT De Bilt. De plechtige uitvaartdienst
worden gehouden op woensdag 18 december 1"
om 11.30 uur in de H. Hartkerk te Roermond.

tThei Cremers, 77 jaar, echtgenoot van e n
Brouwers, Bosweg 5, 6112 AC St.-Joost.

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 18 december 1991 om 10.30 uur i°
parochiekerk van de H. Judocus te St.-Joost.

JmÈi Modehuis Baks
mW/ff/i n m% Uw adres voor exclusieve damesmode

WÊLW AANBIEDING!!
t/m 31 december 1991

VOORDEELMANTELS 'tot ’ 100,- korting
Ook uw adres voor grote maten (36-60), korte maten,

tussenmaten en rouwkleding.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

SITTARD, Walstraat 37, tel. 046-580314.
HEERLEN, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806. '
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Van onze verslaggever

omstotehjk vaststaat dat een der-
gelijk ingrijpende aanslag op het
Limburgse welzijnsbudget elke
vorm van redelijkheid en evenre-
digheid mist.

CDA Limburg belaagt
eigen Kamerfractie

MAASTRICHT - Veel te mager,
'n flagrante strijd met alleeerder
Semaakte afspraken en dus vol-
strekt onaanvaardbaar. „Boven-dien kun je de politiek alleen
dichter bij de mensen brengen
■Set een betrouwbare regerings-
partner, gesteund door de coali-tiefracties in de TweedeKamer."

is het niet mis te verstane
standpunt van het Limburgs
CDA-bestuur over de afkoopsomyan 110 miljoen gulden die
WC-minister d'Ancona alsnog
{ft petto heeft voor de provincie
Limburg en het noorden van het!and.

De vraag welke afkoopsom voor
deze provincie wél aanvaardbaar
zou zijn, laat het CDA in Lim-
burg echter onbeantwoord.
Zoals deze krant reeds heeft be-
richt, eisen de vijf betrokken
provinciebesturen van d'Ancona
minimaal 232 miljoen gulden als
afkoopsom. Voorzitter Thijs
Wöltgens van de PvdA-fractie in
de Tweede Kamer gaf afgelopen
weekend te kennen dat een 'gul-
den middenweg' in zijn ogen als
redelijk moet worden bestem-
peld.

In een gisteren verstuurde
brandbrief aan de 'eigen' Twee-
de Kamerfractie eist het Lim-
burgse CDA dat de christende-
mocratische parlementariërs dë
plannen van de minister tijdens
de komende begrotingsvergade-
ring van WVC op zijn minst fors
zullen bijstellen. Temeer daar
volgens het gewestbestuur on-

tuur, sport en volksgezondheid
zullen verdwijnen.

tic dienen voor het schrappen
van de speciale rijkssubsidies
(PNL/ISP) voor in totaal tenmin-
ste duizend arbeidsplaatsen in
de welzijnssector.
Voor Limburg wil d'Ancona

jaarlijks 34 miljoen gulden aan
PNL-gelden wegstrepen, waar-
mee in één klap minimaal zes-
tot achthonderd arbeidsplaatsen
op het gebied van welzijn, cul-

Met het opzetten van het fonds zijn
grote financiële belangen gemoeid,
het onderwijsveld wordt zelf ver-
antwoordelijk voor het registreren
en terugdringen van het ziektever-
zuim. Het ministerie geeft een bij-
drage van een half miljard gulden
mee aan het fonds, dat verder wordt
gevoed met door de schoolbesturen
te betalen premies.

Voor het ABP is het binnenhalen
van de opdracht zeer belangrijk. De
bonden vreesden voor het voortbe-
staan van de bedrijfseenheid ar-
beidsongeschiktheidsverzekering .(635 werknemers) als deze slag zou
zijn gemist. Theoretisch kan de
Tweede Kamer nog roet in het eten
gooien. Dat is echter onwaarschijn-
lijk.

’Gokhallen voorzien in

behoefte criminelen’

DEN HAAG - Het bestuur heeft
drie zittingen nodig gehad om tot
een keuze te komen tussen het ABP
en de Bedrijfsvereniging voor de
Gezondheidszorg (BVG) als uitvoe-
rende instantie. Volgens Jonker
'was de keus niet eenvoudig'; de
verschillen in de offertes zouden ge-
ring zijn.
Het bestuur wordt gevormd door
werkgevers (schoolbesturen) en
werknemers (bonden) in het onder-
wijs. Naar verluidt zouden de
schoolbesturen twijfels hebben of
het ABP het fonds bedrijfsmatig ge-
noeg kan opzetten.Pleumeekers hekelt

beleid van d’Ancona

’Stuttenonder herstructureringvandaangehaald’

gokverslaving aan banden moeten
leggen, onder meer door aanpassing
van het vergunningenstelsel. Dat
zei drs Piet Salden, docent aan de
politieschool Heerlen, gisteravond
in een inleiding tijdens een CDA-
ledenvergadering in Hom.

Garantie
Volgens Jonker heeft bij de keus
voor het ABP niet de bijdrage van
45 miljoen gulden die de Heerlense
instelling steekt in het opzetten van
de organisatie de doorslag gegeven.
Belangrijker zou zijn de garantie
voor het opzetten van een goede or-
gansatie binnen de daarvoor gestel-
de termijnen.

HORN - 'Gokhallen voorzien niet
in een werkelijke behoefte maar in
een behoefte van criminelen die
daar hun slachtoffers vjnden. Oude-
ren moeten zelfweten wat ze willen
vergokken, maar de overheid zal
ten behoeve van de jongeren de Bevrediging

Volgens statistische gegevens is de
helft van de gokverslaafden jonger
dan 25 jaar. Als belangrijkste oorza-
ken noemde Salden bevrediging
van de behoefte aan gokken, ont-
snappen aanrealiteit en dagvulling.

Van onze verslaggever

Gokverslaafden hebben volgens
hem 200 tot 800 gulden per week
nodig. „Als ze over onvoldoende
geld beschikken, worden ze gauw
het slachtoffer van in gokhallen
rondhangende geldschieters. Ne-
men ze geld aan en lukt het niet omte winnen, dan zullen ze onder be-
dreiging ervoor moeten zorgen dat
er geld of goederen komen. Schul-
den tussen 5.000 en 15.000 gulden
zijn niet vreemd", aldus Salden.

Ledenverlies CDA
Midden-Limburg

tien procent
HORN - Het aantal CDA-leden ia
Midden-Limburg is het afgelopen
jaar teruggelopen van 1887 tot 1594.

Om die terugval van tien procent
het hoofd te bieden, start in maart
een wervingscampagne. Oorzaken
voor het ledenverlies zijn volgens
regionaal campagneleider W. Wit
lemsen de verhoging van contribu*-
tie (van 25 naar 60 gulden), verhui-
zing van leden en het gemis aaó
politieke betrokkenheid. In januari
zullen de afdelingsbesturen info*,
matie en materialen krijgen om deledenwerfactie te gaan voeren.

HAAG - Licht teleurgesteld zochten gistermiddag even
drie uur de duizend Limburgse provincie- en gemeentebe-

tUurders, GGD-medewerkers, ambtenaren en welzijnswer-
[ers weer de bus op die hen terug zou voeren naar hun provin-
[ le- „Ach, weet je", sprak een hunner troostend, „het resultaat

ftïager, maar als je helemaal niets doet, gaat alles sowieso
de Randstad. Nu komt er tenminste iets van een over-

gangsregeling."
Een week na detop in centrum-van-
Europa Maastricht voelt Limburg
zich achtergesteld bij de Randstad- en niet voor de eerste keer. „Hoe
durft de minister driekwart van
haar bezuinigingen af te wentelen
op de regio?", vroeg Pleumeekers
zich verbijsterd af.
Zijn collega-gedeputeerde G. Koc-
kelkorn hekelde de onberekenbaar-
heid van het kabinet. „Er was toch
een convenant, waarin stond dat de
PNL-gelden structureel waren? No-
ta bene met de handtekening van
Elco Brinkman, toch een invloe-
drijk man nier in Den Haag. Ik
moet zeggen dat het opvallend stil
blijft aan die kant."

Vietnamese asielzoekers in hopeloze strijd:

’Wezettenstakingdoor’

" Pham Kien My (24)
strijdt samen met de Viet-
namese asielzoekers tegen
de dreigende uitzetting.

Foto: JEROENKUIT

De terugval is het grootst in de ge-
meenten Echt (van 154 naar aIIJÖ
leden), Roermond (van 267 naar
233), Weert (van 172 naar 150) en
Maasbracht (van 134 naar 114). Sta-
biel bleef het ledenaantal in ondel-
meer Heel-Panheel, Stramproy,
Swalmen, en Nederweert.

Afkoopsom
Vergeefs herinnerden de gedepu-
teerden Kockelkorn en Pleumee-
kers eraan dat de Limburgse mars
naar Den Haag niet een hogere af-
koopsom, maar behoud van de
PNL-gelden tot inzet had. Pleumee-
kers legde zich zelfs al neer bij het
klaarblijkelijk onvermijdelijke: „We
willen helemaal geen afkoopsom,
maar als ons geen andere mogelijk-heid wordt gelaten, worden wedaartoe wel gedwongen."

Niet netjes
Nee, netjes is het niet van d'Ancona
om een convenant waarvan de inkt
nog maar nauwelijks droog is te
doorbreken, beaamden deKamerle-
den L. Frissen (CDA), S. Huys
(PvdA), P. Lankhorst (Groen
Links) en J. van Rey (WD). Fris-
sen en Huys waakten er echter wel
voor het kabinet in moeilijkheden
te brengen.

Hedy d'Ancona moet 220
JJoen bezuinigen op de begroting

haar departement, die dezej^k door de Tweede Kamer wordt
""andeld. Daaraan zal ook Lim-

i£Jg een bijdrage moeten leveren,
Jde E. Meijer als voorzitter van
l 1actiecomité Behoud PNL-gel-
lc'*- „Maar dan wel in overleg. We
Jepteren geen dictaat. Het gaat

alleen om de 600 banen die di-
[op het spel staan, maar ook om

H tienduizenden die door de mijn-
in de problemen zijn ge-J^t. Die problemen zijn nog nietGelost."

Manifestatie

ftjjst daarom had de manifestatie inE;' Congrescentrum in Den Haag
E; titel Houd Limburg Boven-
[plds meegekregen. Gedeputeer-
* J. Pleumeekers herinnerde er
"""jes aan hoe een jaar geleden in

werd herdacht dat 25 jaar
.njfder de mijnen dicht gingen.
IDiter* nebben we samen - zelfsy^ier Lubbers was daar bij -ingesteld dat de nasleep van de
[^sluitingen nog niet achter de
i |J> en het geheel van voorzieningen. S niet af was."
J>elopen zomer bleek het kabinet
j-^terniet bereid om ook hetbeno-,

geld op tafel te blijven leggen,
„Op het moment dat

Ij* Vorig jaar december de mijnslui-
C^en herdachten, moeten ambte-
J*en van WVC al bezig zijn ge-
dost met net voorbreidenvan deze
«^inigingen. Wat heeft het voor[^.door te gaan met het herstructu-
t^lgsbeleid, als minister d'Anco-
C daar de stutten onder vandaan
"«alt?"

De cijfers zijn gisteren bekend ge-
maakt tijdens de algemene leden-
vergadering van het CDA Midden-
Limburg in Hom. De ledenwerfa<»-
tie zal worden gestart in samenwer-
king met het provinciaal campagne-
team.

Von onze verslaggeefster
ECHT - Het huilen staat Pham
Kien My, de 24-jarige tengere
woordvoerster van de 21 Vietname-
se asielzoekers in Echt gistermid-
dag nader dan het lachen.

Uit haar ogen spreekt moedeloos-
heid, maar ferm zegt ze: „We geven
niet op. We zetten onze staking
voort. Dat is de enige manier om de
Nederlandse regering duidelijk te
maken dat ze ons echt niet terug
mogen sturen. Niet naar Tsjechoslo-
wakije en niet naar Vietnam. Onze
lichamelijke toestand wordt met de
dag slechter, maar we gaan door

met onze strijd. Als we niet protes-
teren worden we zonder pardon op
het vliegtuig gezet."
Enige uren later hebben zes perso-
nen van de groep hun actie ge-
staakt. Ze konden de hongerstaking
niet langer aan. De andere vijftien
gaan door.
Op de eerste verdieping van het
voormalige Ursuline klooster, waar
15 Vietnamezen al 18 dagen in hon-
gerstaking op matrassen in een les-
lokaal liggen, heerst een grafstem-
ming. leder moment kan het voor
hen ook gedaan zijn. Een enkele
reis Tsjechoslowakije hangt als een
zwaard van Damocles boven hun
hoofd.

Alle hoop hadden ze gevestigd op
Nederland, omdat ze dachten dat
men hier, in het land van de vrij-
heid, zo tolerant was. En nu moeten
ze weer terug, althans, die kans is
groot. Teleurgesteld en teneergesla-
gen hebben ze vernomen hoe justi-
tie afgelopen zaterdag vier land- en
lotgenoten, na 16 dagen hongersta-
king, het land heeft uitgezet. Staats-
secretarisKosto zegt dat hij naar de
wet handelt. Het merendeel van de
Vietnamezen die in Nederland asiel
hebben aangevraagd, zijn volgens
hem economische vluchtelingen en
dat is in Nederland geen reden om
asiel te verlenen.
Bijna drie weken geleden werden
de eerste twee Vietnamezen, die in

breiding ter plekke is gemoeid

DEN HAAG - De patrijs is in*:
het proefgebied 't Haselt in het-
Middenlimburgse Beesel nog'
steeds 'vogelvrij' en niet be-*
schermd. Dat is de schuld van^_
staatssecretaris D. Gabor van'
Natuurbeheer, constateerde gis-~
teren het Tweede Kamerlid Wil-j
lic Swildens (PvdA). De be-*
windsman heeft volgens Swil-I
dens verzuimd de gemeente*
officieel mee te delen dat de pa- *trijs in het proefgebied 't Haselt*
in Beesel tot beschermde vogel-
is verklaard.

Kamervragen
over ’vogelvrije’
patrijs Beesel

Reorganisatie
Vorige week hechtten de minis-
ters van defensie tijdens hun
halfjaarlijkse bijeenkomst in het
Defence Planning Comittee in
Brussel hun goedkeuring aan de
reorganisatie van de NAVO-
strijdkrachten. In Midden-Euro-
pa gaat het om een vermindering
met bijna de helft. De overblij-
vende troepen worden mobieler,
flexibeler inzetbaar en groten-
deels multinationaal samenge-
steld.

Die nalatigheid heeft ertoe kun-
nen leiden dat de gemeenteraad
vorige maand het besluit namdat de jacht op de patrijs moge-
lijk maakt, meldde Swildens gis-
teren tijdens een bijeenkomst
van de Vaste Kamercommissie
voor Landbouw.

Het aantal commando's gaat om-
laag. De onder Afcent vallende
luchtmachtcommando's (de
tweede en vierde taktische lucht-
strijdkrachten in Mönchenglad-
bach en Ramstein) en de geal-
lieerde luchteenheden voor
Midden-Europa (AAFCE) wor-
den tot één commando Aircent
samengevoegd in het Duitse
Ramstein.

Nieuwe realiteit vraagt om aanpassingen

Denemarken onder
commando Afcent

Na de spectaculaire omwentelin-
gen van 1989 in Oost-Europa, die
de val van de Berlijnse Muur tot
gevolg hadden en uiteindelijk tot
de Duitse eenwording leidden,
dekten die strategische opvattin-
gen niet langer de bestaande rea-
liteit. Gegeven de de nieuwe
politieke en staatkundige situa-
tie, het onloochenbare gegeven
dat Denemarken per definitie
deel uitmaakt van het centrale
Europese continent en het feit
dat de Denen zelf ook voorstan-
der zijn van overheveling naar
Afcent staat zon verandering
niets meer in de weg.

geheven. Het wordt met het
Kanaalcommando samenge-
voegd tot een nieuw commando,AlliedForces NothwesternEuro-
pe (Afnorthwest) in het BritseNorthwood.

Van onze redactie buitenland De bewindsman reisde een paar
maanden geleden af naar Beesel
om een feestelijke tint te geverr
aan de 'opening' van het proefge-
biedje, waar de patrijzenstand de
komende vyf jaar moet verdub-
belen. De bewindsman vergat
echter vervolgens de formele
aanwijzing van het proefgebied,
waardoor de gemeenteraad het
door de Stichting Kritisch Fau-
nabeheer aangevochten besluit
kon nemen.

de technische modaliteiten wor-
den ingevuld. Binnenkort zullen
hierover in Brunssum bespre-
kingen plaatsvinden met verte-
genwoordigers van Afnorth.

- Denemarken en
5^ noordelijksteDuitse deelstaat
n*eeswijk-Holstein worden bin-
J^hkort onder het opperbevel
in e geallieel"de strijdkrachten
<£ Centraal-Europa (Allied For-s Central Europe) geplaatst..e commandant van Afcent, de
QUUse generaal Henning von

heeft dit gisteren des-sevraagd verklaard.

u?t nu toe ressorteerde dit ge-
.cd onder het noordelijke com-
r a^do (Afnorth) in Noorwegen.
J* het kader van de voorgeno-. en, drastische afslanking vane mihtaire commandostructuur911 de NAVO wordt Afnorth op-

Nederland asiel zochten op het
vliegtuig naar Praag gezet. Daarna
begon de hongerstrijd van in totaal
150 Vietnamezen, verspreid over 17
asielzoekerscentra in Nederland.
Pham Kien My, 24 jaar oud vertelt
haar eigen verhaal en dat van haar
medestrijders. Ze praat zachtjes en
stopt om de tien minuten om de
Engelse conversatie voor haar land-
genoten te vertalen.
„Deze mensen hebben allemaal een
aantal jaren in Tsjechoslowakije als
arbeiders gewerkt," vertelt zij,
„maar niet uit vrije wil. Ze werden
daartoe door de regering gedwon-
gen. Die had een overeenkomst ge-
sloten met de Tsjecho-Slowaakse
regering. Mannen en vrouwen, die
om uiteenlopende redenen in Viet-
nam werkloos waren, moesten in
Tsjechoslowakije tegen lage lonen
gaan werken. Je kunt het zien als
een afbetaling van Vietnam aan
Tsjechoslowakije voor de hulp tij-
dens de Vietnamese oorlog. Deze
mensen zijn uitgebuit en gediscri-
mineerd. Racisme is hevig in Tsje-
'choslowakije ."
Vorig jaar werkten er nog zon
30.000 Vietnamezen in Tsjechoslo-
wakije . Inmiddels is dat aantal,
gezien de instabiele situatie in het
land, tot ongeveer de helft terugge-
bracht.
Ook aan de Vietnamese 'gastarbei-
ders' is de val van het communisme
in het Oostblok niet de voorbij ge-
gaan. Vorig jaar augustus demon-
streerde een groep Vietnamezen in
de stad Partizan tegen de barbaarse
behandeling en het racisme in hun
'gastland' en tegen het communis-
me. Volgens een van de asielzoe-
kers heeft de Vietnamese politie,
die de kampen in Tsjechoslowakije
nauwlettend in de gaten houdt, alle
demonstranten inmiddels opgepakt
en terug naar Vietnam gestuurd,
waar ze volgens hem in de gevange-
nis zijn beland. Een lot dat de 'Ne-
derlandse' Vietnamezen volgens
hem ook beschoren is, wanneer
staatsecretaris Kosto zijn mening
over hongerstakende asielzoekers
niet verandert.
„De Tsjechoslowaakse ambassa-
deur heeft zelf toegegeven dat hij
niet verantwoordelijk is voor Viet-
namezen die illegaal zijn land de
rug toe hebben gekeerd. Volgens
hem hebben we niet eens het recht
om terug te keren." zegt Kien My.

Swildens vroeg Gabor gisteren
zijn nalatigheid te herstellen. De
bewindsman moet nog schrifte-
lijk reageren op dit verzoek,
maar liet zich ontvallen 'dat de
burgemeester toch ook bij de
opening was. De burgervader
had beter kunnen weten, bedoel-
de Gabor.

Hetzelfde gebeurt bij de grond-
troepen. De Noordelijke Leger-
groep (Northag) in Möncheng-
ladbach en de Centrale Leger-
groep 9Centag) in Heidelberg
worden tot één commando
(Landcent) samengevoegd. Dat
komt wellicht in Rheindalen. De
nationaliteitvan de commandan-
ten staat nog niet vast.

Kwetsbaar
Wegens de kwetsbare ligging
van Sleeswijk-Holstein en Dene-
marken in de 'oude' geo-poli-
tieke verhoudingen (Oost-West-
confrontatie) was dit gebied,
oostelijk van de Elbe, in de stra-
tegie van de NAVO min of meer
van het continent afgesplitst, on-
der de verantwoordelijkheid van
Afnorth geplaatst en was de ver-
dediging opgedragen aan een
gecombineerde Deens-Duitse
strijdmacht.

Volgens generaal Henning von
Ondarza is de zaak politiek zo
goed als rond en moeten thans

Het is niet waarschijnlijk dat
met de komst van de Denen een
noemenswaardige personeelsuitt
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’Keus tussen ABP en

BVG niet eenvoudig’
Vervolg van pagina 1

Dat bedrag moet als compensa-
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luiden: hoe vaak zijn we in een an-
der bed beland."

De 33-jarige minister Vaatz uit Sak-
sen bedreef een stukje psychologie
met de Trabant als voorbeeld. „Je
moest er zo veel jaren op wachten,
dat als het wagentje eindelijkkwam
het gelijk een stuk van jeleven was.
Nu zie je ze langs de autoweg lig-
gen. De ruiten stuk, de banden ka-
pot gestoken, het nummer uit het
motorblok geslagen om herkenning
te voorkomen. Weggegooid na eerst
te zijn mishandeld." Vaatz verder:
„Maar op de dagvan deeenheid zag
ik er ook een met een sticker 'Nu

ben ik een westauto. Hij vroeg zich
af in hoeverre deze beelden op de
geest van de ex-DDR-burgers ge-
projecteerd kunnen worden. En
daarbij citeerde hij Goethe's Faust
met de woorden: „Uiteindelijk blijf
je toch wie je was."
Vaatz riep zijn partij op ten koste
van alles de schijn te vermijden dat
er een soort soüdariteitsvereniging
voor de daders wordt opgericht. Het
vergeven van de collaboratiezon-
den, waarover deze dagen in Dres-
den zo veel wordt gesproken, is
naar zijn overtuiging alleen moge-
lijk 'als Saulus Paulus wordt en dus
bekent: Ja, ik was een heel slechte.

’Helden’

Oud-dominee Hans Eggert, naar ei-
gen zeggen tegen wil en dank mi-
nister van Binnenlandse Zaken in
Dresden geworden: „Het is een heel
probleem met dat verleden, want
intussen schijnen we 16,5 miljoen
verzetshelden te hebben gehad, van
wie de allerlaatste (Erich Honecker- red.) nu naar Noord-Korea wil
vluchten." Eggert stelde dat nie-
mand gedwongen kan worden
schuld te bekennen.

RANGOON - De Burmaanse
staatsradio heeft zondag ge-
meld dat Nobelprijswinnares
Aung San SvvKyi uit de op-
positiepartij is gezet waarvan
ze tot nu toe zelf de leider
was. Westerse waarnemers
zeggen dat de oppositie door
de militaire machthebbers on-
der druk is gezet om SvvKyi
uit de partij te zetten.

De militaire junta heeft ge-
weigerd de macht over te dra-
gen aan de Nationale Liga
voor Democratie (NLD), die
onder leiding van Svv Kyi
een grote overwinning boekte
bij de parlementsverkiezin-
gen van vorig jaar. Svv Kyi

verboden.

De brief waarin Svv Kyl
kennen werd gegeven da'
uit de partij was gezet datf*
van afgelopen woensdag'
was ondertekend door pa£
voorzitter Aung Shwe. °
Kyi wordt geïsoleerd van
buitenwereld gehouden. H'
echtgenoot, de Brit Mieh1
Aris, en haar twee zonen'
men de Nobelprijs name
haar vorige week in oI
vangst. Ze heeft haar man'
kinderden sinds eind 1?
niet meer gezien. Svv *j
won de prijs wegens haars
weldloze campagne tegen'
junta.

verkeert sinds juli 1989 onder
huisarrest. De junta heeft
meerdere NLD-leiders en ge-
wone partijleden gearres-
teerd.
De staatsradio meldde dat
Svv Kyi uit de partij was ge-
zet wegens haar banden met
rebellengroepen en buiten-
landse organisaties. Volgens
het radiostation had de party
gezegd dat Svv Kyi herhaal-
delijk was aangehaald in 'agi-
terende radio-uitzendingen'
van Voice of America, de
BBC en All India Radio, het-
geen betekent dat ze buiten-
landse steun krijgt. Het krij-
gen van steun uit het buiten-
land is bij de Burmaanse wet

Van Rossem afwezig bij
beëdiging parlement

Leden Vlaams Blok in commissie die eed afneemt

DOOR PETER DE VRIES
waren per metro gekomen °\
te demonstreren dat zij 1
partij zijn van de ëcV/j
blanke man. Zij tekenden^de Grondwet te willen w*fl
gen, opdat Vlaanderen -h
onafhankelijke staat kan
den met Brussel als ho"
stad.

BRUSSEL - De gifbeker
moest tot het einde toe leeg-
gedronken worden. In han-
den van uitgerekend twee
nieuwbakken afgevaardigden
van het extreem-rechtse
Vlaams Blok legden Belgi-
sche volksvertegenwoordi-
gers gisteren de eed van
trouw aan de Grondwet af.
Grote afwezige tijdens de
uiterlijk onbewogen verlopen
ceremonie was Jean Pierre
van Rossem, de man die vori-
ge maand debuteerde in de
Belgische politiek met drie
zetels na een campagne tegen
de 'zwijnerij' in de Wetstraat.
Van Rossem blrjft voorlopig
in het Antwerpse gevang, op
verdenking van fraude. Hij
zal later beëdigd worden: zijn
geloofsbrieven zijn in orde
bevonden.

Jean Pierre van Rossem **.
afwezig. Hij werd door **Antwerpse gerecht niet
vrije voeten gesteld, of ge(
tend door rijkswachters n*
de eedaflegging gebral
Beursfraude, gerommel_i*
de verkoop van Ferrari'S
nog zo wat beschuldiging
moeten eerst uitgezocht "^den. jj
Van Rossem maakte er,
dens de verkiezingscamFjj
ne, die inspeelde op het
trouwen dat men van %|
politicus geen tweede-han
auto's kan kopen, geen \
heim van uit te zijn op P 3:,

mentaire onschendbaarhe1

Het Antwerps gerecht Fj,
beerde Van Rossems b^ging vorige week te doorkj^
sen door te stellen dat \
Rossem door een eerdere %
oordeling helemaal niet \.„
kiesbaar had kunnen %
Maar die theorie, inclusieferbij horende nieuwe stÊ j

ronde, heeft geen weerk'3
gevonden.

stoeltjes op voor de partij
ROSSEM. ROSSEM, een club
zonder programma, bestaat
naast haar leidsman uit een
zelfstandige technisch inge-
nieur en een theatermaker die
zichzelfafficheert als 'gewoon
een modale boerenlul die ver-
kozen is.

De Belgische wet bepaalt dat
de commissie van drie die de
eed afneemt gevormd wordt
door het oudste lid (de Waalse
liberaal Nols) en de twee
jongste afgevaardigden. Tot
ontstentenis van de andere
partijen wees het lot zo Joris
van Hauthem en Karim van
Overmeire, twee Vlaams
Blokkers, aan. „Even de ogen
dicht doen en slikken," com-
mentarieerde een Vlaamse
nationalist. De politiek moest
zichzelf met nieuwe scènes
niet verder belachelijk ma-
ken, was de gangbare opinie
bij de Belgische socialisten,
liberalen en christen-demo-
craten.

Zo bleven de 'incidenten' tij-
dens de beëdiging beperkt tot
een enkel Vlaams Blok-lid dat
de tekst niet geheel juist uit-
sprak of niet strak rechtop-
stond, en een zenuwachtige
minister van Buitenlandse
Zaken Eyskens, die dringend
naar een EG-vergadering
moest. De Vlaams Blokkers

De uitslag van de 24 novem-
ber gehouden algemene ver-
kiezingen deed vermoeden
dat de inhuldiging van het
nieuwe Belgische parlement
een spectaculaire gebeurtenis
zou worden. Niet alleen won
het racistische Vlaams Blok
tien zetels ten koste van alle
gevestigde partijen. Een diep
gewortelde afkeer van de
rommelige Belgische politiek
leverde ook nog eens drie

VN herroept ’zionisme
is racisme’-resolutie

maakt om zijn politiek Jl
confrontatie met Israël *^a
verzachten.

De meeste ontwikkelings ►>)
den hebben er geen Delall*yH
om Amerika, de enige o^e A
bleven grote mogendhe'0'«
het tijdperk van na de kö J
oorlog voor de voeten t
pen.

WASHINGTON - De
VN-resolutie waarin zio-
nisme gelijk wordt ge-
steld aan racisme, is gis-
teravond door de Alge-
mene Vergadering met
grote meerderheid her-
roepen. De stemming
was 111 tegen 25 bij 13
onthoudingen. De Arabi-
sche landen stemden te-
gen, behalve Egypte en
Koeweit, die niet aan de
stemming deelnamen.

De nieuwe resolutie, die
uit één zin bestaat, was
ingediend door de Ame-
rikaanse onderminister
van Buitenlandse Zaken
Lawrence Eagleburger.
Hij leidde de Amerikaan-
se delegatie, omdat mi-
nister James Baker in
Moskou is. 'De Algemene
Vergadering besluit de
conclusie van resolutie
3379 van 19 november
1975 te herroepen', luidt
de resolutie.

PTT verbiedt
3300 marifoons

DEN HAAG - De PTT e^J,
Rrjkspolitie te Water
beroepsschippers en wa

c0tr
porters verscherpt gaan gtfv
troleren op het bezit va"f0oj!
goedgekeurde o 181"pv
(scheepsmobilofoon). ao^ïheeft onlangs de typ^e■ f>\
keuring'voor 3300 ma/!""bt/|ingetrokken, zo n ei#'
woordvoerders van eef.\
diensten gisteren %*
deeld. Het bezit van de?*jrir
ke apparatuur zal als m
worden vervolgd. 'iP
Volgens de PTT hebbei
ternationaal vastgesteld ' vrf
gere eisen' de afkeunng^fl»,
de apparatuur van zo el*
Nederlandse watersport ,/
beroepsschippers afif?|
zaakt. Een deel van ac DJ}-
keurde apparatuur nje1'
erkende technici aan <* st-
we eisen worden aange^

De Egyptenaren zijn van me-
ning dat de VN Israël geen
cadeautje hoeft te geven zon-
der concessies van die kant.
Ze vrezen dat Israël nu nog
minder geneigd zal zijn tot
concessies in het vredesover-
leg over het Midden-Oosten.

Ook de Palestijnen zijn
kwaad. Waarom krijgen zij
nooit kerstcadeautjes? Hanan
Ashrawi, de woordvoerster
van de Palestijnse delegatie
in Washington zegt niet dat
zionisme per se racisme is,
maar wel dat de Israëlische
bezetting racistisch is.

De Israëliërs nemen provoce-
rende maatregelen in de be-
zette gebieden om de onder-
handelingen in Washington te
ondermijnen. Op zon mo-
ment moet je Israël niet iets
zonder tegenprestatie geven,
is de redenering.

De Israëliërs op hun beurt
zeggen dat het Arabische
stemgedrag in de Verenigde
Naties een indicatie is voor
hun bereidheid vrede met Is-
raël te sluiten.

Volgens de Amerikanen staat
deze resolutie staat geheel los
van het vredesproces. Was-
hington heeft het initiatief
genomen tot het herroepen
van de resolutie die Israël tot
het stiefkind van de VN heeft
gemaakt. President Bush
heeft daar een zaak van ge-

Egypte, het enige Arabische
land dat vrede met Israël
heeft gesloten, heeft net als
de andere Arabische landen
ernstige bezwaren tegen het
herroepen van de resolutie.

Limburgs Dagblad
den aanwakkeren. Dat gebeurt <
de doelmatigheidvan de verzorg! |
te vergroten, de onafhankelijk!"1
van patiënten te versterken en hu J
middelen, die tot dusver alleen
ziekenhuizen werden gebruikt, o
thuis toe te passen.
De informele zorg (thuishulp °'familieleden, buren, vrienden, "jj
willigers) zal nadrukkelijk word
gestimuleerd. De bedoeling is
deskundigheid van deze hulpve'
ners te vergroten en tevens m'
mannen te betrekken bij vort"
van onbetaalde zorg. WVC zal pr"
nemingen op dit terrein steunen-

Dat de behoefte aan thuiszj
groeit, wordt ook geconcludeerd
een rapport van de Stuurgroep "
komstscenario's Gezondheids*1
(STG), dat Simons maandag **■
aangeboden. Met de bewindsrn^
de STG het eens dat een groei"
ten minste één procent per jaarv
verwachten. Vooral vergrijzing
oorzaak van grotere behoefte.

Zijn mentor Helmut Kohl, in volle
omvang achterin in de zaal aanwe-
zig, hoorde het welwillend aan.
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CDU worstelt verder
met DDR-verleden

DOOR HANS HOOGENDIJK

Dinsdag 17 december 1991 " 16

Simons komt
met extra geld
voor thuiszorg

Vaatz waarschuwde voor een ont-
wikkeling waarbij de kleintjes moe-
ten hangen en de groten vrijuit
gaan. In dat verband herinnerde hij
aan zijn werk aan defronde tafel' bij
het ontmantelen van de Stasi in
Dresden.

DRESDEN - Kanselier Helmut
Kohl komt de verdienste toe het
thema Oost-CDU en de collaboratie
met de Stasi bespreekbaar te heb-
ben gemaakt. Na zijn bekentenis
zondag op de eerste dag van het
christendemocratisch partijcongres
in Dresden dat ook hij niet wist wel-
ke kant hij onder een communisti-
sche dictatuur zou zijn opgegaan,
moest gisteren het partijvolk met de
billen bloot. 'Wessies' en jounalis-
ten waren als een soort voyeurs
aanwezig bij deze eerste Oostduitse
geestelijke peepshow.

Dominee Rainer Eppelmann („Ik
ben een slachtoffer") vatte de toe-
stand in de ex-DDR zo samen:
„Zestien miljoen Oostduitsers zijn
misbruikt. De vraag is niet: wie is
maagd en wie hoer, nee, we zijn al-
lemaal hoeren. De vraag kan alleen

DEN HAAG - Voor de ontwikke-
ling en de vernieuwing van de
thuiszorg is in de jaren 1992 tot 1994
gemiddeld steeds 15 miljoen gulden
uitgetrokken op de WVC-begroting.
Dit schrijft staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) in de notitie
'Thuiszorg in de jaren '90', die hij
gisteren naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd.
De bewindsman wil zoveel moge-

lijk kansen bieden voor het thuis
verzorgen van patiënten. De be-
hoefte aan thuiszorg is groot en
groeit nog steeds. Steeds meer men-
sen met een chronische ziekte,
ouderen, lichamelijk en verstande-
lijk gehandicapten en- patiënten in
de stervensfase, willen er gebruik
van maken.
De overheid zal de invoering van
nieuwe technologische mogelijkhe-

Suu Kyi uit partij gezet



De kapel van de heilige Appolonia in
Genoelselderen, een gehucht van Riemst,

staat op een kruispunt van vier holle
wegen, die ogenschijnlijk naar niets

leiden. In de wijde omtrek geen huis, laat
staan een sterveling. Christianne Gielen,

de hoofdsecretaresse van zakenman Leon
Melchior in Lanaken moet zich hier

zaterdagavond zo rond halfacht op zijn
zachst gezegd wat eenzaam hebben

gevoeld. De mannen die haar
vrijdagavond uit haar auto sleurden en

ontvoerden, lieten haar bij dit
bedevaartsoordje achter met een zak over

haar hoofd, althans dat weet kastelein
Gilbert Nivel. De uitbater van deRanch in
Millen, langs de weg naar Maastricht, op
zon achthonderd meter van de kapel die

als toevluchtsoord voor Belgen met
tandpijn of aanverwante klachten te boek

staat, is, en dat wil hij maar al te graag
weten ook, de eerste die Christianne na
haar vrijlating heeft gezien en aan een

telefoon heeft geholpen.

DOOR ROB PETERS

Onzekerheden in zaak
ontvoerde secretaresse

Politie Maastricht: ’Alles is nog open in het onderzoek’

licht meer op ", zegt hij
Hij verwijst gedecideerd Belgi-
sche geruchten dat het onderzoek
zich niet alleen richt op 'echte
kidnappers' voorlopig naar het
rijk der fabelen.

Christianne lachte gisteren al-weer. Tussen de verhoren van de
fecherche in, heeft zy de gelegen-
heid gekregen lekker uit te sla-pen. „De verhoren gaan straks
"^eer verder en ik kan en mag nog
steeds in het belang van het on-
derzoek niets naar buiten bren-
gen", zegt zij in haar woning in
Cadier en Keer rustig. Van opwin-
ding of stress lijkt geen sprake.

" De kapel van Appolonia
in de buurt vanRiemst waar
Christianne Gielen met een
zak over haar hoofd door
haar ontvoerders is vrijgela-
ten. Een godverlaten stukje
België.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

dia. Christianne: „Ik erger me
dood aan de sensatiezucht en de
onwaarheden. Waarom byvoor-
beeld moet er een portret van de
dochter van myn baas bij een der-
gelijk verhaal. Dat is toch niet erg
fyngevoelig."

Terug naar de Belgische grens-
streek, waar de rijkswacht en het
parket van Tongeren alle mogely-
ke plaatsen onderzoeken, waar de
overvallers van Christianne ge-
weest kunnen zyn. De kapel is
nieuw, want totnutoe luidde het
verhaal dat de drie overvallers het
meisje bij de Ranch hebben vrij-
gelaten. „Er is hier elk kiezelt ge-
fotografeerd", zegt een buurman
peinzend.

Ijlijf van Leon Melchior, heerst
eveneens een vredige stilte,
slechts onderbroken door geblaf
van waakhonden. Een secretares-
se heeft de opdracht om alle vra-
gen te beantwoorden met de zin 'daar mogen wij niet op ingaan' of
woorden van gelijke strekking.

Dus wordt niet bevestigd dat de
dochters van Melchior, waaron-
der de dame die ontvoerd zou
hebben moeten worden, naar
Zwitserland zijn vertrokken en
ook niet dat Christianne voorlo-
pig niet op haar werk zal verschij-
nen. Het maakt het allemaal niet
inzichtelijker, want ook in Lana-
ken groeit de verhalenbundel
over Zangersheide dagelijks. De
mening van Leon Melchior wordt
node gemist. 'Terugkeer uit Tim-
boektoe', zou een bestseller kun-
nen worden.

Informatiegebrek en stilte in de
ether alom, want ook de Belgen
houden de kiezen, met een knip-
oog naar St. Appolonia officieel
stijf op elkaar. Opvallend overi-
gens dat er aan beide zijden van
de grens nog steeds geen signale-
menten van daders of voertuigen
zijn verspreid en dat terwijl het
slachtoffer, haar vriend en getui-
gen vrijdagavond rond halfzeven
zeker iets gezien moeten hebben.

waarin het losgeld werd ge-
noemd. De rest is fantasie", weet
ze zeker. Gerard Schikanowski :
„De politie zegt dat maar omdat
ze niets kwijt wil maar zeker is
zeker. Ik heb het een en ander ge-
zien, maar daar wil ik nu niets
meer over kwijt, dat is begrijpe-
üjk. Christiane is erg bang en het
is de vraag of ze nog ooit terug
durft naar Lanaken. Ik heb vrij-
dagavond vanaf het balkon van
mijn flat de overvallers aan het
werk gezien... punt uit. Ik zal er
later nog eens uitgebreid op te-
rugkomen, maar nu moet ik zwij-
gen."

Aandaeht
De korte ontvoering met vermoe-
delijk een verkeerd slachtoffer
heeft veel aandacht gekregen in
de vaderlandse en Vlaamse me-

Fabelen
Oe woordvoerder van de Maas-
trichtse politie bevestigt alleen
dat de verhoren en onderzoeken
verder gaan: „Besloten is beide
Partijen, slachtoffer en ondervra-
gers, wat rust te gunnen na een
Uitspannend en spannend week-
einde. Voorlopig zijn we echter
geen stap verder. Alles is nog
open. Buurtonderzoeken in Lana-
*en en Maastricht leveren wel-

Vredig
Op Zangersheide, het buitenver-

Geheimzinnig
De rol van die vriend, Gerard
Schikanowski, is alleszins opval-
lend en er wordt ook nog zeer
geheimzinnig over gedaan. Zelf
geeft Gerard volmondig toe dat

hij vrijdagavond vanaf het balkon
van zijn flat gezien heeft dat 'er
iets gebeurde met Christianne' en
dat hij onmiddellijk naar beneden
is gerend en daar de lege BMW
van zijn verloofde vond.
De woordvoerder van de politie
ontkent dat de man wat gezien
kan hebben van de ontvoering
zelf en ook zijn vriendin Chris-
tianne Gielen zegt dat dit onmo-
gelijk is. „Gerard heeft de auto
gevonden met daarin de brief

Eskibozen met Kerst en PasenInhoud transactie opzetgeld aannemers onduidelijk

’Aannemersaffaire moet
in openbaarheid komen’

Van onze correspondent

Burgemeester en Wethouders van
Meerssen openbaar te krijgen.Van onze correspondent ven in de al jaren slepende opzet-

geldaffaire met betrekking tot de
aanbesteding van het bestuurscen-
trum Meerssen. Noch de hoofdoffi-
cier noch het college hebben totnu-
toe iets van zich laten horen.

De krant heeft, met een beroep op
de Wet Openbaarheid van Bestuur,
zowel de hoofdofficier als het
Meerssense college schriftelijk ge-
vraagd openheid van zaken te ge-

I^ËRLEN - Het Limburgs Dag-
LJjJd heeft de eerste stappen gezet
r^ 1.desnoods via de rechter, de af-haken tussen hoofdofficier van
vjtitie mr Franssen, de vijf opzet-
j '^aannemers en het college van Onlangs werd bekend dat de vijf

aannemers, Schols uit Geulle, Keu-
len uit Geleen, Smeets uit Maas-
tricht, Laudy uit Sittard en Hobru
uit Hoensbroek, met het college van
B en W van Meerssen een regeling
hebben getroffen over de schade
die de gemeente heeft geleden bij
de aanbesteding van het bestuurs-
centrum. De aannemers werden
ervan verdacht de aanneemsom in
1986 kunstmatig met 200.000 gulden
te hebben verhoogd.

Milieubeweging
verklaart oorlog
aan luchtvaart

|tJHECHT - Twintig plaatselijke,
'(^!°nale en landelijke milieugroe-
l^j'^gen gaan volgend jaar actie

Regeling
De hoofdofficier van justitiemaakte
na deze afspraak bekend dat afge-
zien zou worden van vervolging van
de aannemers. Begin dit jaar deelde
justitie desgevraagd na eenjaar stil-
zwijgen mee dat de aannemers was
voorgesteld elk 25.000 gulden scha-
devergoeding te betalen aan Meers-
sen voor 24 juli. Bij niet-betaling
zouden de aannemers worden ge-
dagvaard. Toen die termijn ver-
streek en de aannemers weigerden
te betalen, liet de persofficier weten
dat „als de aannemers alsnog be-
taalden of een regeling in de geest
van die transactie troffen met de ge-
meente, dat geen vervolging zou
plaatsvinden". Dat is nu gebeurd.

Hoewel de aannemers niet meer
voor de rechter worden gebracht
wegens oplichting van de gemeente
Meeerssen voor een bedrag van
200.000 gulden, willen noch- de
hoofdofficier, noch het college,
noch de aannemers meedelen wat
de inhoud is van de getroffen rege-
ling. Controle uitoefenen op de han-
delwijze van hoofdofficier en colle-
ge is daardoor onmogelijk.
Het is de eerste keer dat het Lim-
burgs Dagblad een beroep doet op
de Wet Openbaarheid van Bestuur'
om het algemeen belang, dat open-
baarmaking van de gevraagde gege-
vens vereist, te dienen.

Als de hoofdofficier en het college
de gevraagde informatie niet ver-
strekken binnen afzienbare tijd, zal
de krant via een spoedprocedure bij
de voorzitter van de Afdeling
Rechtspraak van deRaad van State
in Den Haag de hoofdofficier en het
college daartoe proberen te dwin-
gen.

voeren tegen de milieuvervuiling
door het vliegverkeer. De 'Nationa-
le Luchtvaartactie' zal zich vooral
toespitsen op de luchthaven Schip-
hol.

Met de actie wil de milieubeweging
bereiken dat de Nederlandse sa-
menleving zich bewust wordt van
de milieuproblemen van de lucht-
vaart. Zo wil men aandacht vragen
voor het grote grondstoffen- en
energieverbruik, de lokale en mon-
diale luchtvervuiling, de geluids-
hinder en het grote ruimtebeslag
van luchthavens.

# Gré (57) en zoon Janvan der Bergeijk (27) uit Meijel spreken niet meer van frambozen maar
van Eskibozen. De frambozenkwekers hebben een teelt ontwikkeld waardoor tot Kerstmis en
vanaf Pasen in kassen frambozen kunnen worden geplukt. De planten komen uit iglo's. En om-
datEskimo's in iglo's huizen rijpte op een middag tussen de soep en de aardappelen het idee de
frambozen voor de vervroegde en verlate teelt Eskibozen te noemen.
In de kas van Gerard Bouten (45) aan de Marxweg in Meijel hangt het bewijs dat met het oog
op Kerstmis en Nieuwjaar nog ettelijke kilo's kunnen worden geplukt.
Volgens Corrie van Bergeijk (54) doenframbozen het erg goed als garnering op reerug, in wild-
sauzen danwei in warme sauzen op ijs. Ook op vla smaken ze voortreffelijk. Maar daarvoor zijn
ze momenteel te duur. Op de veiling is de prijs inmiddels opgelopen tot zes tientjes per kilo.
„Onze Eskibozen", praalt Gré van Bergeijk, „brengen zeven tot twaalf ons per plant op. Dat is
het twee- tot drie-voudige van normaal". Gerard Bouten heeft in zijn nieuwste kas weer een
nieuwe lichting Eskibozen aangeplant. Met Pasen, op 19 en 20 april, hoopt hij met de eerste
vruchten weer aan de markt te zijn. Foto: JEROENKun

Verdachte moet
in cel blijven

Geslaagden aan
TU Eindhoven

tC.ERLEN - Aan de Technische
g^ersiteit Eindhoven zijn de vol-
<iQ

ade personen geslaagd voor het
ï^oraal examen van de faculteit
}} hnische Natuurkunde.
t> Qi Uvnen uit Kerkrade, J. van
Uil' uit Stevensweert, W. Backes
V Posterholt, R. Ruber uit Gre-
Jj'-oicht, L. Teeuwen uit Reuver,
m, Y0enen uit Leveroy, W. Elands
bj',Landgraaf, W. Stoffels uit Ob-

'*n jtt. A. Dirks uit Berg en Terblijt
Kuipers uit Maastricht.

Een van de doelstellingen van de
actie is de invoering van accijns op
kerosine, net zoals bij benzine. Als
dat gebeurt, wordt de kerosine twee
keer zo duur en zullen minderreizi-
gers het vliegtuig nemen. De mi-
lieubewegingvindt dat voor afstan-
den tot duizend kilometer de trein
een milieuvriendelijk alternatief is
voor het vliegtuig.

„Maar je kunt niet volstaan met de
mensen daar alleen maar bewust
van te maken. Er moet ook wat ge-
beuren aan de valse concurrentie,
waardoor het vliegen veel te goed-
koop is," aldus J. Fransen van de,
stichting Natuur en Milieu.
Wanneer de aangekondigde acties
gevoerd worden en hoe die er uit
gaan zien, wil Fransen niet kwijt.
„Dat blijft nog een verrassing. Aan
blokkades van vliegvelden wordt
op dit moment niet gedacht, maar
we sluiten op voorhand niets uit."

Van onze verslaggever

dat pure leugens. Ook mr Na-
daud gelooft dat zijn cliënt on-
schuldig is.

„Ik kan me niet voorstellen dat
deze man in drugs handelt." Op
de vraag wat de verslaafden dan
in de woning van S. deden, ant-
woordde de advocaat: „Hij had
die mensen gevraagd zolang op
het huis te passen."

De getuigen die de komende we-
ken door de rechter-commissaris
aan de tand worden gevoeld, zijn
voor het merendeel verslaafden.
Volgens de advocaat hebben ze
tegenover de politie uiterst war-
rige en tegenstrijdige verklarin-
gen afgelegd en is een nader
verhoor op zijn plaats.

De strafzaak tégen S. wordt dins-
dag 18 februari voortgezet.

Advocaten
fuseren

Ü^ASTRICHT - De advocaten-
j^ltoren Tripels en Hoyng in

v o) trient Baan Per ! januari
lgend jaarfuseren.

Met ■1^ l mgang van die datum is het
"-toor van Tripels en Hoyng

fcrij'oCaten ëevestigd aan de
It^sselsestraat. Bij het nieuwe
toe ,or zijn twaalf advocatens^zaam.

De Heerlenaar wordt verdacht
van handel in heroïne en cocaï-
ne. Bij een inval in zijn woning
trof de politie enkeleverslaafden
aan die allemaal harddrugs op
zak hadden. S. zelf was niet
thuis, hij logeerde bij vrienden
in Rotterdam.
De junks verklaarden vrijwel
zonder uitzondering dat ze het
goedje hadden gekocht van S,
maar volgens de verdachte zijn

MAASTRICHT - Rignald S. (56)
uit Heerlen 'viert' Kerst en
Nieuwjaar achter de tralies. Zijn
strafzaak werd gisteren welis-
waar aangehouden om nog ne-
gen getuigen te horen, maar het
verzoek van zijn raadsman mr
Nadaud om S. op vrije voeten te
stellen, werd door deMaastricht-
se rechtbank verworpen.

HEERLEN
Royal: Hot Shots, vr t/m zo 19.30
en 21.30 uur, ma t/m do 19 en 21
uur, za zo ook 15 en 17 uur. Ri-
voli: A kiss before dying, vr t/m
zo 19 en 21 uur, ma t/m do 18.30
en 20.30 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, za zo wo 14.30
uur, za zo ook 16.30 uur. Maxim:
What about Bob?, vr t/m zo 19en
21 uur, ma t/m do 18.30 en 20.30
uur, za zo ook 15 en 17 uur. H5:
City Slickers, dag. 19 en 21.30
uur, vr ma di do ook 14.30 uur.
Fievel in het Wilde Westen, za zo
14.30 en 16.30 uur, wo 14.30 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.30 en 21 uur, dag.
beh. za ook 14 uur, za zo ook 16
uur. Doe Hollywood, dag. 14.15
18.45 en 21.15 uur, za zo ook
16.45 uur. The Fisher King, dag.
21 uur. Bingo, dag. 14 en 18.30
uur, za zo ook 16 uur. Termina-
tor 2, dag. 14 18 en 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Madhouse, vr za 20
uur, zo 18.45 uur. Tales from the
darkside, vr za 22.15 uur, zo 21
uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hot Shots, dag. 21.15 uur,
vr zaayio ook 14.30 uur, vr t/m zo
ook 18.30 uur, zo ook 13.30 en 16
uur. A kiss before dying, dag.
21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30
uur, vr za wo ook 14.30 uur, zo
ook 13.30en 16uur. Dances with
wolves, dag. 20.30 uur, vr ook
14.15 uur. Doe Hollywood, dag.
21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30
uur, vr za wo ook 14.30 uur, zo
ook 13.15 en 15.45 uur. De Red-
dertjes in Kangoeroeland, za zo
13.45 en 16 uur, wo 14.30 uur.
Ciné-K: Thelma and Louise,
dag. 21 uur, za ook 18.30 uur. Ci-
nema-Palace: City Slickers, dag.
19 en 21.30 uur. Fievel in het Wil-
de Westen, za zo 14 en 16 uur, wo
14 uur. Don't teil Mom the baby-
sitter 's dead, dag. 19 en 21.30
uur, za zo ook 16.15 uur, zo wo
ook 14 uur. The Fisher King,
dag. 20.30 uur, za zo ook 17.15
uur, za zo wo ook 14 uur. Lumiè-
re: The unbelievable truth, dag.
20 uur. Mauvais sang, dag. 21
uur. Delicatessen, dag. 22 uur.

GELEEN
Roxy: Don't teil Mom the baby-
sitter 's dead, dag. 20.30 uu
ook '15 uur. Studio Anders:
Thelma and Louise, dag. 20.30
uur. De Reddertjes in Kangoe- ]
roeland, za zo wo 15 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. Not I
without my daughter, dag. 20.30 j
uur. Fievel in het Wilde-Westen, 'za zo wo 14 uur. Filmhuis Sit- j
tard: Après la guerre, wo 20.30,
uur.

_1

VENLO
Filmhuis Venlo: Après la guer- *re. di 20.30 uur.

J

in de theaters
HEERLEN:
- di. 17/12: Robert Paul met de theater-
show 'Het trappenhuis.
- wo. 18/12:Frank Boeijen Groep.

MAASTRICHT:
- di. 17/12: viool (kamermuziek) recital: 'Combattimento Consort Amsterdam'
met Jaap van Zweden.- wo. 18/12: lunchconcert met Saskia I
Viersen, viool en Frans van Ruth, piano'
(12.30 uur).

SITTARD:
- di. 17/12: 'De dood van Iwan Iljitsj',
theatrale bewerking van Tolsjois novel-
le.

ROERMOND:
- wo. 18/12: Tsjechische muziek en fol-,
klore met medewerking van Tsjechi-;
sche muziek- en folkloregroepen en de*Kon. Harmonie Roermond (19.30 uur). !
WEERT:
- di. 17/12: toneelliedkunst gebracht!
door Trins Snijders, in 'Ach, bedenken',
Sic' (20.15 uur).
- wo. 18/12: poppentheater 'Pas op de'
vuurvogel", gebracht door Francine Ab-;
bing. Voor kinderen van 5-8 jaar (14.30 ■uur).

AKEN:
- wo. 18/12: 'La Cage aux Folies', Her-
man/Fierstein (19.30 uur).
- di. 17/12: 'Die verkaufte Brauf, Be-
drich Smetana (19.30 uur).

Tenzij andersaangegeven beginnen alle
voorstellingen om 20.00 uur.

(ADVERTENTIE)
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U wilt wel eens het complete
programma zien en horen.

Daarvoor is er
in uw omgeving

een
Bang&Olufsen

Center
met het volledige B&O

programma en heel
veel kennis van zaken:

Wijnbergen
Bang&Olufsen Center

HEERLEN Limburgiastraat 41,
Tel. 045-720560

Dinsdag 17 december 1991 " 17
Hmburgs dagblad Limburg

bioscopen

in het nieuws
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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
VermistGevonden ’ 1,10 per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1.70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal een woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
Illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de ie 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.
(Bron Cebuco Summo Scannen

Personeel aangeboden
Man en vrouw geven samen Van maandag tm vrijdag,
een erotische DANSSHOW, van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
op uw party of feestavond, u uw PICCOLO telefonisch
Tel. 045-211514 opgeven. Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,

kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719

Met spoed gevr. part-time
TAXICHAUFFEURS dag-,
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. 045-252444
Club Bubbles zoekt met
spoed DAMES wegens
enorme drukte. Hoog gar.
loon. Tel. 046-742313
Optitech studio's vraagt FI-
GURANTEN-modellen m/v.
Inschr. ml. tel. 040-436612.
Bouw- en ingenieurbureau
CATENA BV vraagt met
spoed AKOESTIK-
MONTEURS voor het plaat-
sen van binnenwanden en
plafonds voor haar werken
in Duitsland, hoog loon en
goede soc. voorzieningen.
Soll. na tel. afspraak 045-
-232100.
Leert.-schoonh.spec. zkt.
MODELLEN om te oefenen,
beh. ’ 15.-.045-214784.
Gevr. erv. FRITUREHULP 2
avonden in de wk. Bellen na
13.00 uur: 045-417190.

Kinderdagverblijf "Ukkepuk"
zoekt een OPROEP-
KRACHT. Schr. soll. tav.
KDV de Weverziekenhuis
Heerlen. Inl. 045-766138
Porky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.
BABY-OPPAS gevr. (vrouw
plm. 50 jr.) voor min. 20 och-
tenduren per week, liefst
omg. Brunssum. Tel. 045-
-257358 na 14,00 uur.
Gevr. Maastrichtse TAXI-
CHAUFFEURS M/V voor
een leuke afwisselende
baan, fulltime of parttime,
liefst met ervaring of als
weekend chauffeur. Loo-
Tax Maastricht, tel. 043-
-470303.
Schoonmaakbedr. Van den
Eijnden vraagt SCHOON-
MAAKSTERS of stel moet
zelfst kunnen werken. Om-
gev. Valkenburg (zaterdag
morgen), Heerlen-Sittard ('s
avonds) geen zwart werk.
Tel. 045-424871 na 18 u.
'i . ■

Te huur gevraagd
Te h. gevr. met spoed in
MAASTRICHT-Centrum 3
of 4 kamer appartement of
woning. Tel. tussen 17.00
en 18.00 uur 04750-32082
Of 030-870790.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen

met behulp van de
echte makelaar

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

Geen kosten
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.
SCHAESBERG, Goed gel.
halfvrijst. zogenaamde
(mijnwerkerswoning), vr.pr.
’75.000,- k.k. Aanv. 1-2-
-92. Tel. 045-711500.

Kamers
KAMER te huur bij centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870.

Bouwen/Verbouwen
BROUWERS/BBIS: dè spe-
cialisten in diamantboor- en
zaagwerk in steen, asfalt en
beton! Bel Maastricht 043-
-684450.

bouwmat, machines

Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677 ,
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677

Reparaties

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

en garantie. 045-231340.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Speelgoed
Te k. BARBIEHUIS met toe-
behoren, vr.pr. ’200,-. Tel.
045-231704.

Hobby D.h.z.
BEHANGTAFEL 3 mtr.
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Nwe. en gebr HETELUCHT-
KANONNEN, spec. prijzen.
Alle typen vaste tand culti-
vatoren. Div modellen mest-
schuiven, spec. prijzen. Kip-
kar 10/12 ton koopje. LMB J.
Spons-Eijsden 04409-3500
■ ■ :■■—""TT!*

(Huisdieren
DOBERMANN-PUPS met
stamb. van goede afstam.,
ing, en ontw. 04125-5077

Te koop zeer mooie YORK-
SHIRE-TERRIËRPUPS.
Tel. 045-222413.
Nieuw nieuw nieuw nieuw!
Ruitershop De Kloes, kluis-
str. 22, Doenrade. Voor al
uw RUITERSPORTARTI-
KELEN deze maand 10%
korting behalve op aanbie-
dingen. Tel. 04492-1038.
Te k. DOBERMANNS pups ,
en bemer-sennen pups. Tel.
08866-2483.

Opleidingen
Zeg wat u wilt zeggen!
Overwin spreekangst.
SPREEKVAARDIGHEID
Cursus start medio jan. in i
het gehele land. Rhetorica '078-130388. 1

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.
’595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m 2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.
Te koop stalen LEGBORD-
STELLING 30, 40 en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.

’ 75,- p.mtr.; Pallet stelling,
in staat van nieuw, 80 en
110 cm diep. Zeer interes-
sante prijs. Rockmart, Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop verplaatsbare
KANTOORUNIT 6x3 mtr.

’ 2.500,-; zeecontainer,
aluminium, 6x2,5 mtr.

’ 2.250,-. Rockmart. Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
Te k. Rank Xeros 1045 CO-
PIEERAPPARAAT met
boek nietmachine, nw.pr.
’18.000,-, nu ’3.250,-, bwj
1987. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.

Auto's

Occasions
Volvo Klijn Heerlen

Volvo 740 GL Estate 01-'9O
Volvo 740 GL 05-'B9
Volvo 480 ES Turbo 09-'BB
Volvo 460 GLE injection 02-'9O
Volvo 440 GLE 01-'B9
Volvo 440 GL 08-'9l
Volvo 440 GL 04-'B9
Volvo 340 GL 1.7 Sedan 11-88
Volvo 340DL automaat 05-'B9
Volvo 340 DL 03-'B9
Volvo 340DL Sedan 01-'B6
Opel Kadett 1.6GLS automaat 4 deurs 05-'B6
Opel Kadett 1.3 3 deurs 02-'B9
Opel Kadett 1.3 5-deurs 01-'B7
VW GolfDiesel 10-'B7
VW Kever 01-72
Alfa Giullietta 1.6 " 04-'B2
Renault 11 TL 08-'B4

De Koumen 5, 6433 KG, Hoensbroek-Heerlen.
Tel. 045 - 22 00 55

Ford Siërra 1.8 CL aut. '88
Ford Escort KR 3i 1600 '88

Ford Escort 1.3 CL'B7
Fiat Tipo 1.4 IE blauw '90

Fiat Uno 45 S IE
15.000 km '90

VWPolo 1.3i1e eig. '89
Lancia VlO IE nw.st. '89
Opel Corsa grijs kent. '85

Seat Ibiza '87
Ford Fiesta 1.1 blauw '84
Ford Fiesta 1.11 rood, '91

Peugeot 305 Break GR '86
BMW 316 spec. uitv. '84
BMW 318i spec. uitv. '83

Opel Kadet 1.3iantr.met. '89
Allen i.z.g.st. Div. inruilers,

reparatie, onderhoud, APK-
keuringen, 100% financ,
inruil mogelijk, bovag-
garantie Autobedrijf
J. Osojnik & Zn

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.

De hoogste prijs
Voor uw auto

045-232357 ook 's avonds.
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.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572
INKOOP alle merken auto's,
wij betalen de hoogste prijs,
045-416239 tot 21 uur.
ESCORT type 1.3 L Bravo
'83 zr.mooi elke keur.mog.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
VOLVO 440 GLT, inj. '89,
rood, i.nw.st., slechts
’21.900,-. Tel. 046-512138
MITSUBISHi Lancer 1200
GL, '85, i.z.g.st. slechts
’6.500,-Tel. 046-512138.
Suzuki Alto '88; Suzuki Alto
'82; Suzuki Swift GLS '88;
Suzuki Swift GLX '87; Nis-
san Sunny SLX 1.6 Coupé
'89; Nissan Micra GL '87;
Suzuki carry bus '86; Ford
Fiesta 1100 '85; Ford Fiesta
'85; Toyota Tercel '82; Hon-
da Accord '88; Ford Taunus
'80; Fiat Uno 60S '89; Opel
Record 2.0 S '85; Fiat Pan-
da 5-bak '87; Porsche 924
'78; VW Polo '86; VW Golf
Memphis '88; BMW 315 '83;
BMW 323i'83; BMW 316 '84
BMW 318 i '85. Autobedrijf
REUBSAET, Op de vey 47-
-49, Geleen. Tel. 046-
-744944. Uw adres voor APK
keuring. Alle auto reparaties
Witte CARINA 1.6 liftback,
8-'BB, 60.000 km., in nw.st.
Bel. 045-740041 b.g.g.
75163Z
Te k. GOLF diesel, 5-bak,
bwj. '86, div. extra's, i.z.g.st.,
pr. ’ 12.900,-. 04747-1434.
Te k. RENAULT 25 V6-i au-
tom., bwj. jun. '85, APK tot
juli '92, alle opties (airco, er.
contr. etc), i.z.g.st. vr. pr.

’ 14.200,- Tel.: 045-723826
Ford ESCORT Bravo, 5-drs.
bwj. '83, i.z.g.st., ’4.950,-.
Tel. 045-724417.
Te k. Ford FIESTA 1100L
Bravo, bwj. '82, apart mooi,

’ 3.750,-. 045-725984.
Koopje! BMW 316, bwj.'7B.
Caumerweg 70, Heerlen.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,
’4.250,-. Tel. 045-323178.
Ford ESCORT 1300 antra-
cietgr. bwj. '83, zeer mooi,
APK tot '93. vr.pr. ’ 4.950,-.
Vrankerkerklaan 36, Heer-
len. Tel. 045-729037.
Ford ESCORT Laser, m. '85
APK tot '93, 5-bak,

’ 5.250,-. Tel. 045-454087.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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. 04492-5782.
Ford ESCORT 1300 GL,
APK t/m sept. '92, sept. '79.
045-424871 na 18.00 uur.
Mitsubishi COLT 1.2 EL, bwj
12-'B2, km.st. 45.000, 1e eig
pr. ’ 2.950,-. 046-522689.
Opel ASCONA 1.6 S, 5-drs.,
12-'B4, LPG, ’6.750,-, mr.
mog. Tel. 045-316940.
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG .
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’4.250,-. 045-323178
Opel CORSA 12S, 3-drs.
bwj. '86. Tel. 04492-5782.
Te koop Opel ASCONA
1600 S, bwj. '79, APK '92,
pr. ’ 1.250,-. 045-226773.
PORSCHE 928, bwj. '80,
autom., groenmet., airco,
electr. ramen, i.z.g.st, evt.mr. kleinere auto mog. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek
Te k. weg. lease-auto Suzu-
ki SWIFT 13 GS, bwj. 03-'9l
van ma t/m vrij te bezicht., van 9-18 uur Akerstr. Nrd.
83, Hoensbroek.
Automatiek VW GOLF 1600,. bwj. '80, groenmet., i.z.g.st.,

’ 2.650,-. 045-453572.
VW GOLF diesel met rev.. motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.

’ 3.500,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF 1.6 diesel, bwj.
'84, nieuw type; Golf 1.6
sprint, bwj. '82. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.; 04492-5782.
Koopje! VW POLO, bwj.'Bl,
pr. ’ 2.000,-. Caumerweg
70, Heerlen
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, ook schade met RDW
vrijwaring. Tel. 045-423199/
427835.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Ford Escort 5-drs. 1.3 '83;
Opel Corsa TR '86; Opel
Kadett 14i '90; Opel Ascona
aut. '88; Opel Kadett GSi '85
Toyota Camry 2.0 GLi '84;
Opel Omega 2.0i '87; Opel
Kadett GSi '88. Autobedrijf
TERHARK, Sportstraat 26,
Kerkrade-W. (Rodaterrein).
Tel. 045-424890.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Autocentrum VEENSTRA:
Toyota Corolla 1300 XL s-
drs. sportw. '88, ’16.900,-;
Mazda 323 LX 4-drs. '88,
’15.700,-; Honda Civic 14
GL als nw. '88 ’16.900,-;
Honda Accord 2.0 EX '87,
’17.900,-; Peugeot 405 GL
'89, ’20.500,-; Volvo 360
2.0 GLT '87, ’14.900,-;
BMW 316 veel access., '84,

’ 12.900,-; VW Golf '84 en
'87 v.a. ’ 7.200,- ; VW Golf
1800 GT BBS uitgebouwd
'88 ’23.500,-; Ford Escort
1400 CL '87, ’12.250,-;
Ford Siërra 1600 Speciaal
4-drs. '89, ’20.500,-; Ford
Siërra 1600 CL 3-drs., t. '88,

’ 14.900,-; Opel Ascona
16S 4-drs. '87 ’12.700,-;
Opel Kadett 1300 Club '85
en '88 v.a. ’ 10.500,-; Volvo
autom. '84 ’6.250,-; Lada
2105 '87 ’4.900,-; Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaai. Tel. 045-752999.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
nw. model met veel extra's,
0.a.: verl., uitgeb., sunr.,
alarm, radio met comp. disk,
vaste pr. ’10.750,-. Moet
gezien worden. 045-229359

Te k. MAZDA 323 HB-3DX
1300, bwj. '81, Lz.g.st., APK
4-92, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
046-510531.
Wij betalen ’ 500,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063

(Brom)fietsen
Bij Bert Rekers zijn de
meeste race- en ATB FIET-
SEN 1992 al uit voorraad le-
verbaar. Model 1990 en
1991 speciale prijs. Willem-
straat 85, Heerlen, tel. 045-
-726840.
VESPA Ciao, met sterwielen
bwj. '87, vaste prijs ’575,-.
Tel. 045-326961.

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. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog- ,
ste prijs van Limburg. Tel. i
046-519637/046-512924
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt ;
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

! ;;;;■;; ■ —~ ! " ~~! ' iTv*^" 'Auto onderdelen en accessoires

Slecht zicht?
Bosch Wisserbladen
Kerp heeft voor elke auto, bus of

vrachtwagen de juiste wisserbladen
voorradig.

Winterwisserbladen, spoilerwisserbladen etc.
Goed zicht, van levensbelang!

K^BP bv

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

NOG MAAR 2 APPARTEMENTEN,
GRIJP UWKANS!

NIEUWBOUWKOOP-^^SHj É^
APPARTEMENTEN M SSuES Mvoor nog m fm Wimfi. W
GÉÉN ’ 800,-P.M. PP^
(Rekeninghoudend met fiscaal voordeel)

Nieuwbouw appartementen in het centrum van Heerlen. Met de
mogelijkheid van een eigenparkeerplaats in de parkeergarage onder
het gebouw. Verder een ruime living(34 tot 47m2), 2 slaapkamers,
lift, een complete badkamer en een luxekeuken met apparatuur.
De koopprijzen zijn vanaf’ 141.500,- v.o.n.
Op Dautzenbergstraat 18H is een schitterendemodelwoning
ingericht doorLendfers Decoration.
Vandaag houden wij open huis van 14.00 tot 16.00uur.
Voor alle informatie:

Stienstra makelaardij b.v. Wilma
Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen
Telefoon 045 712255 Yï| STIENSTRAGeopend: ma.-vr.: V tot 21 uur ===
Zaterdag: 9 tot 18uur =?==■

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners.
Uw RIJBEWIJS binnen 8
dagen op de Ned. Antillen
via Saba Driving Organisati-
on. Bel voor info. 010-
-4761506 (betaling na ontv.
rijbewijs, vraag naar onze
voorwaarden).....

Huw./Kennism.
VRIJGEZEL met vaste baan
plm. 38 jr. zoekt ser. kennis-
making met vrouw. Br.o.nr.
B-0039, LD, Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.

TV/Vldeo
KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Kachels/Verwarming
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

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.

Wonen Totaal
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zoekt u 2e hands MEUBE-
LEN ook antiek (veel keus).
Kouvenderstr. 208 H'broek.
Grote mooie TAPIJTEN te
koop v.a. ’ 75,- per stuk.
Tel. 045-327621.
Te k ant gietijz KINDERBED
2 eik. balken, 4m H-profiel
160x160cm. 046-335810
Te k. complete INBOEDEL.
Tel. 045-274587.

Huish. artikelen
Ijsk. ’95,-; diepvr. ’ 150,-;
wasautom. ’ 195,-; wasdr.

’ 175,-. Tel. 045-725595.
Te k. massief' eiken BU-
REAU, met aangebouwde
boekenkasten, pr n.o.t.k. Tel
045-721276 na 18.00 uur.
Te k.: Miele wasaut., droger,
voll. gerev., va. 595,- met
gar. 045-325819

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen.o4s-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Diversen

Vuurwerk
in voorverkoop tot 28 dcc. korting.

Bert Rekers, Willemstraat 85, Heerlen, tel. 045-726840.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr.
Nrd 328, Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese.
Snel en goed uw auto ge-
wassen bij Auto Services
GOOIKER in 't Loon Heer-
len, ook voor alle reparaties
en APK. Belt U 045-740041
b.g.g. 751632.

Te koop KERSTBOMEN v.a

’ 5,-. H. Timmermans, Ju-
lianastr. 15, Merkelbeek.

Te huur geheel complete
KERSTMAN-COSTUUMS.
Bijsmans,* Mgr. Schrijnenstr.
31, Heerlen. 045-717608.

VUURWERK!!!! vuurwerk,
vuurwerk. Voorverkoopkor-
ting. Tweewielers Jan
Rekers, Hoensbroek. Tel.
045-212537.

Muziek

|Wi Music house m"^? IB^^H 043 - 217428UU DAANSMIT BV Geleen—waamaammammmammaamaaamam Rijksweg Z 124
(JU-IJ 1200meter2 muziekplezler II! 0A6' 754665

Meer dan 75 keyboards op voorraad!!, vraag om een vak-
kundige demonstratie, ook voor een goede occassion heb-

ben wij een goede keus.
Geen problemen met de nieuwste midi/synthesizer/key-
board technieken, vakkundige product-specialisten staan u

met raad en daad terzijde.
Met meer dan 200 electr. gitaren vindt u in iedere prijsklas-
se wel uw instrument, desgewenst aan uw wensen aange-

past, gitaar en versterker vanaf ’ 495,-.
Ruime sortering orgels (vanaf ’ 1.495,-) en electr. piano's,
occassions electr. orgels vind u bij ons al vanaf ’ 150,-111

zolang de voorraad strekt.
VOOR AL UW MUZIEKINSTRUMENTEN, WIJ ZIJN DEA-
LER VAN O.A. YAMAHA, ROLAND, KORG, AKAI, ELKA,
TANNOY, ENSONIQ, HOHNER, CASIO, SONOR, IBA-
NEZ, GEM FARFISA, LEM, ORLA, EL.VOICE, HILL, D&R,

TAMA, PEURL.
Geopend van half tien tot zes, maandag gesloten.

Orla Orgelshow !!!
Op donderdag 19 dcc. van 18.00 - 21.00 uur, demonstreert

MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla Orgelkollektie.

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

Maandag t/m Zaterdag open, donderdag koopavond.

Kunst en Antiek
Te k. gevr. antiek en barok Piccolo's in het "Limburgs
MEUBELS. P. Cortenraad, Dagblad zijn groot in RE-
Riemst (B). 09-3212261156 SULTAAT! Bel: 045-719966.

06-üJnen
" I

Sex Trek?
Tanja helpt. 06-320.326.56

LESBI-HARD-PORNO
06-320.321.99 (50 cpm)

privé sexkontakt
Maak een sexafspraakje
met een lekker meisje of stel
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
Porno Dating

06-320.321.44 - 50 Ct p/m

bisex kontaktlijn
Ook trio sexkontakt

06-320.325.01 - 50 Ct 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 Ct p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoere hete

knullen.
06-320.330.90 - 50 Ct p/m

Direkt kontakt
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stukvoor 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)

Gezocht: onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt
SM voor twee

06-320.329.99 (50 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

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

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)

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)
Nieuw in Nederland, het
Tele-bordeel.

Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis ■niet kan of mag. Bel dan

06-320.320.87 50ct pm.

Non stop live
De spannendste sex

24 uur p.d. en strikt privé
06-320.330.36
24 uur per. dag
Live Sex

op de aparte lijn. De heetste
meisjes voor jou alleen

06-320.370.55 - 50 et p/m
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)
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 (50 cpm)

** SM-privé **
De direkt apart kontaktlijn.

Strenge afspraken
06-320.322.17 (50 cpm)

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

jongen 06-320.330.87
(50 cpm)

** Gay Privé **
Jij wilt voor vanavond snel

en discreet een opwindend
afspraakje regelens? Bel

dan Gay Privé, want daar zit
je direkt apart, en als je met
een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

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

lijf, ik heb
een hete bui!!

06-9665 (50 cpm)
Val je voor dominante

vrouwen 50 et p/m
06-320.332.32

Bel je meesteres
"Grieks Pornosex Grieks"
Meisjes en vrouwen die je

van achteren kunt pakken!!
50 et p/m

06-320.320.62
Lady B

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

een P-koker

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten 50 cpm

06-320.320.14
Donkere vrouw 06-9640

Zapp Sex 06-9692
Harde praat 06-9691
Live met mij 06-9506

Volle vrouwen 06-9694
Kort en lekker

50 et p/m
Haar mond stond wagenwijd

open. Ze zakte door haar
knieën. 50 et p/m 06-96.46

Op zn Frans
Griekse Porno

Marcha v. achter 50 cpm

06-9618
"'RIJPE DAME 38 jr."*

live geraffineerd. 50 et p/m
06-320.320.38

TopSex
2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25

Sexlijn 10
Mixjes 06-320.320.50
Sexbox 06-320.325.30

Call-me 06-9639 ??
Ik ben een sexy donkere

vrouw al wat ouder 50 et p/m
06-320.320.91
Sexbezoekje

Bij wulpse Annet. Trio!
06-320.320.95 (50 cpm)
Stoute sexafspraakjes

Meisjes
Kontaktlijn

06-320.330.16 (50 cpm)

Echt lesbisch
Of maar zon 50%. Voel je

alsvrouw behoefte aan con-
tact met vrouwen? De box

van vrouw tot vrouw.
06-320.327.78 - 50 et p/m

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan

06-320.330.96 (50 cpm)

Monique
Ze trilt van sex-genot.

06-320.330.97 (50 cpm)

Sex hot Sex.
Wij bemiddelen nog steeds
gratis in sex. Ook escort en
privé, live sexgesprekKen
06-320.330.71 - 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 gevenze je 'n

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de damesvertellen

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

06-96.85 (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 et p/m)

Bel Lenie, 24 ji
Gratis sexgesprek. Bel"'

thuis op. Kom bij me-
-06-320.324.96 - 50 ctJÜ
Haar mooie benen bev* 'als ze de boeien voelt. S.M. Life
06-320.340.22 - 50 ctjji

Porno-Date
Ontmoet de partner van)
dromen. Plaats, luister'

reageer op de advertentie
06-320.331.40 -50 ctjg

Zit je in het donker?
Ben je alleen? Bel

Paula....
06-320.331.08 50 C/JÜ,

Ga liggen, ontspan je
en doe met je hande"
wat Wendy je vraagt-

Wendy
06-320.331.03 50 c/rnj

Trio Sextrek?
06-320.326.5j
Harde Porno!
LIVE (50 et p.m.) 06-

-320.370.00^
Sex fabriek
HARDE PORNO

OP ZN BEST M06-320.332.99 - 50 et V.: -e«a

Kontakten/Klubs
__^ b?f

Spiksplinternieuw j^i
Super-team ->£

bij Yvonne. Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100 4e
7 dagen geopend 11.00-24.00 uur; zond. 15.00-23.00JÜ!.

Onze meisjes zijn gehuld in sexy lingerie, maar ooK
zonder zijn ze bijzonder

Anita - Marian - Hellen - Chantalle - Gerda.

Riversideclub
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak, 1^
meter voorbij camping de Maasterp. Open van maand*
t/m vrijdag van 14.00 Vm 2.00 uur. Creditcards accept

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854^^
Privéclub Amorosso

Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie #*
NIEUW NIEUW: Tamars, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. _^

Liberta Prive-Club Susteren
Onbeperkt genieten van alle vormen van sex en ontsp

plezier. Vrijen zonder taboes. 3x wippen 1 prijs.
ma-di-do 12-02 uur. woe. en vrijd. tot 18 uur.

Maaseiken/verg 24, 300m. v.a. A2richting Susteren-
Tel. 04499-4346. _^

Maison d'amour Simpelveld v
ook Thaise massage. Dr. Poelsplein 33, tel. 045-44512"
Vrijdag, zaterdag en Sylvesteravond, paren en alleens' h

parties met erotische shows. ~J

Vrijdag 20 dcc. de Francaise, Patricia en uit Zuid-Afri^ 'Ui
Superstar Nicky. :$t

ledere vrijdag en zaterdag shows ook door Nicky- . |*
Op verzoek sturen wij u informatie over oudejaarsavgfj; ,

Porky's Pretpark!! JJ12 leuke dames aanwezig.
Nieuw Cindy en Anja i{

© 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur. __^jh

O denneboom O denneboom, wat is je takje wonderscnöTlA
Privéhuis Brigitte .
Tel. 045 - 232069 - 212570 JE

Door 2 leuke jonge meisjes, met leuk gesprek totale irj.

Ontspanningsmassage JEens geweest, u blijft komen!!! 045-353489. _^y;
h

Ook in het Nieuwe Jaar

’ 50,- All in
Tel. 045-423608

Prettige Feestdagen!!!
V t

Contactburo
Limburg

Bemidd. privéadr. en rela-
ties. Inschr. gevr. Kamerver-
huur. Barmeisje/Dame gevr.
(18-45 jr.)voor 2 dgn. p.wk.

v. 14-22 uur. Intern mog.
Erv. niet noodz. Maaspavil-
joen a/d Maasbrug Rooste-

ren. 04499-3003.

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

Love Escort
S 045-320905

Nieuw Salmanita.

Apart Apart
Bij Chantal hoort U de

kerstklokken luiden.
Alleen op afspraak.
Tel. 045-213457.

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.

dames gevr. 043-257229

Nieuw Escort
Priscilia en snel bij. u thuis of in hotel

g 045-428849
Super Escort

Moniek
5045-725778.

--*!
Sauna Club
Rustica {

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9- Jtk|

Tel. 045-412762. Ma. t/m V |
11-24 uur. Tev. damesjg>

Peggy/Privé efl [
Escort E■ Ma-vr. 11.00-22.30 uur v£.iv

tot 19.00 uur. 046-3743^1
Tevens meisje geyt^

Buro Geleen |
Bern, in adr. 046-74876?/

Buro Yvonne
g 046-52320^,1

2 films tegelijk zien?
Videoclub j

045-718067, meisje aa^j. Frans mog. NieuweJiljV;
UNIEKE MASSAGE

tel. 045-22848^;
Privé en Escort

Anita
Tel. 045-352543^^1

Escortservice
voor een leuk meisje b'L 2

thuis of hotel v.a. 18 t/m-»
Tel. 045-422685_^|
Voor Piccolo's

zie verder pagina 2®^s
aaaaa,~ /ERVICE RUBRIEK,
BRANDPREVENTIE

Voor uw brandpreventieproblemen gratis advies.
Alle blusmiddelen en -toebehoren, periodieke controles,

brand- en noodladders in elke gewenste uitvoering.
Brandslangkasten, stand- en straalpijpen

HYDRAFLEX/NUTH *KATHAGEN 4. TEL. 045-243131 «Lg|
Vraag vrijblijvend prijsopgave. ' M\ £g|^^
Ook voor controles en reparaties. ____^Z—■—^^
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JERLEN - Het HeerlenseUege wijst een aantal sug-
van omwonenden

*i het toekomstige Inloop-
!?s van de hand. Deze ver-een burgemeester en
"thouders dat van de toe-
legde inspraak niets te-
cht komt. De verhoopte
■Hle opening van het Inlo-'huis is hierdoor onzekerborden.
*rlen wil dagopvang voor dak- en
Jjslozen in het Inloophuis aan de
J>ene Boord. De omwonenden
petten zich hiertegen. Om tot een*kbare situatie tekomen, is over-? Op gang gekomen tussen beide■en.
L^erd een werkgroepje gevormd
J drie bewoners, twee gemeente-
J 6 vertegenwoordigers en tweeJ>verleners. Deze bereikten eenJ°ord, dat afgelopen week ter ac-

werd voorgelegd in een
ftaire vergadering met onderJf de wethouders Visser, Van
'Sel en Savelbergh.
* «L^floop van deze vergadering be-
?t het college de door de bewo-? gedane suggesties ter beper-
j? van de overlast niet over teJen. Ook het door de werkgroepgestelde 'meetinstrument' voor

wordt niet overgeno-
J*- Het college vindt nu dat de
jonersvereniging Centrum-Zuidj: maar een objectieve meetlat
lf subjectieve klachten moet ver-een.

" JakobKeppels: „De jeugd staat open voor alle mensen." Foto: dries linssen

Ruzie

pit-bulletin

DOOR JOOS PHILIPPENS

provincie. Zuidgeest kondigt aandeze kwestie nu zelf in Maas-
tricht aan te kaarten.
Ook over het uitlekken van de
gewraakte notitie gingen de ver-wijten heen en weer. Het aantal
mensen in het Heerlense stad-huis dat het stuk in zijn bezithad, was uitermate klein. Zoklein, dat men elkaar recht in deogen kon kijken en betichten
van deze 'misdaad.

In dat geval moet de provincie
bewogen worden om (alsnog)
haar goedkeuring te onthouden
aan het financiële gedeelte. Met
andere woorden: de provincie
zou de bodemverontreiniging
'onder de grond' moeten moffe-
len.

len en het ABP ervan melding
maken dat eventuele bodemver-
ontreiniging in het Geleendal
gecamoufleerd moet worden.

van de kosten voor haar reke-
ning nemen.
Twee merkwaardige wapenfei-
ten, waarbij je je afvraagt bij
hoeveel zaken er vanalles gerit-
seld wordt, waar dan toevallig
niets van in de krant verschijnt.

Intern in het Heerlense college
zet de kwestie diepe sporen.
Wethouder Jos Zuidgeest, die te-
gen de aankoop van het Geleen-
dal stemde, liet tydens de colle-
gevergadering van afgelopen
week het volgende notuleren:
'Burgemeester Piet van Zeil be-
moeit zich met een zaak die de
portefeuille van mij, wethouder
van financiën, betreft.'
Zuidgeest maakt er bezwaar te-
gen dat Van Zeil over de goed-
keuring voor de uitgave van 7,5
miljoen contact opnam met de

&e Heerlense raad heeft beslo-
ten, op het nippertje dat wel, om
J'oor 7,5 miljoen gulden het Ge-
«endal te kopen. Hoe je daar
°ok over denkt, het besluit is op
■ogenschijnlijk- democratische
'"lanier genomen. Een gelopen
■*ak, kortom.

Van onze verslaggever

*ïaar prompt lekt een wel zéérvertrouwelijk stuk uit. Een noti-
tie waarin ambtenaren van Heer-

Bovendien wilden deABP-amb-
tenaren hun eigen beleggings-
raad om de tuin leiden. Deze
raad wilde niet betalen voor een
schone-grondverklaring, maar
via het verschuivenvan derente-
datum zou het ABP toch de helft

De aankoop van het Geleendal is
een omstreden zaak en dat blijft
ze blijkbaar. Het ABP wil dat de
verkoopacte zeer snel passeert
bij de notaris. De onderlinge me-
ningsverschillen bij de Heerlen-
se gemeente houden de span-
ning erin. En zo is niets zo
eenvoudig als het lijkt.

Vrijspraak voor vrouw
die geen voorrang gaf

Tegenligger reed ’80’in bebouwde kom

Kantonrechter mrOostdijk vond
dat de vrouw niets te verwijten
viel: „U heeft gedaan wat u
moest doen. Ik vind persoonlijk
dat hier de verkeerde verdachte
voor mij staat. Wat moet je doen
als zon wilde vogel met zon
snelheid komt aangevlogen? Je
kunt op zon moment niets meer
doen! Ik spreek U vrij."

Officier van justitie mr Janssen
vond dat de vrouw toch enige
schuld trof ('U bent net niet op-
lettend genoeg geweest') en zij
eiste een boete van 100 gulden.

Een taxichauffeur, die het inci-
dent zag, sprak van een nog ho-
gere snelheid.

maar plotseling naderde met
grote snelheid een tegenligger.
Die auto kwam na een uitwijk-
manoeuvre tegen een winkel tot
stilstand. Zijn snelheid in de be-
bouwde kom: bijna 80 km per
uur.

HEERLEN - Kantonrechter mr-Oostdjjk liet gisteren in het
gerechtsgebouw zijn

yart spreken. Een mevrouw uit

' die formeel gezien
'«'afbaar was door geen voor-lig te verlenen aan een andere
Jutomobilist, werd vrijgespro-

| J*at gebeurde er op 21 augustus'?89, ruim twee jaargeleden, na-

' % het SUN-plein aan de Beute-
Jjeg in Nieuwenhagen?

Landgraafse verhet toen datMem en wilde hnks afslaan naar
("e Beuteweg. Omdat het zicht

belemmerd werd door een aantal
stilstaande taxi's aan de linker-
kant van de weg, naderde zij de
kruising byna stapvoets. Zü
stopte, zag niets. Trok op, stopte
opnieuw. Nog steeds geen ver-
keer te zien. Weer opgetrokken,

mooier. Vrijwilligers zijn na-
melijk al in augustus aan de
slag gegaan. De kerstkribbe
beeldt zelfs taferelen uit van Je-
ruzalem en Nazareth. Op eerste
en tweede kerstdag kan het
werkstuk worden bezichtigd
tussen 14.30 en 18 uur.

" Dit jaar is de kribbe in de
Petrus en Pauluskerk in
Schaesberg nog grootser en

Terugval in overleg
over Inloophuis

Omwonenden teleurgesteld in gemeente

LANDGRAAF - In zwemparadijs
'In de Bende' aan de Emmastraat in
Nieuwenhagen werd zondagnacht
door onbekende(n) ingebroken.
Volgens de politie werd in het ge-
bouw op beestachtige wijze huisge-
houden. De hoofdtoegangsdeur

werd met grof geweld geopend, vyf
andere deuren werden opengetrapt
en een muurkluis werd met breekij-
zers opengebroken.
Ontvreemd werden een geldkistje
en de inhoud van een speelauto-
maat.
Een woordvoerder van de politie
zegt dat het gestolene in geen enke-
le verhouding staat met de aange-
richte schade. De politie zoekt ge-
tuigen: ® 045-328333.

Inbrekers gaan
flink tekeer

" De opengebroken kluis in het gebouw van zwemparadijs In
deBende in Nieuwenhagen. Foto: dries linssen

Proefrit je
% Kantonrechter mr Oostdijk
was gisteren in Heerlen niet te
spreken over de handelwijze
van twee Brunssummers. Een
jongeman had zijn onverzeker-
de crossmotor uitgeleend aan
een kennis, die niet in het bezit
was van een rijbewijs. Het duo
maakte daarmee een 'proefrit-
je' en werd aangehouden door
de politie. 'Ofu nu een ommetje
maakt of een testrit. Het is le-
vensgevaarlijk om zonder rij-
bewijs op een onverzekerde
motor terijden. Ikkeur zonrij-
gedrag ten zeerste af. De eige-
naar van de motor kreeg een
boete van 300 gulden opgelegd.
Voor de 'proefrijderwaren de
druiven nog zuurder: een boete
van 400 gulden.

Foutjes

KERKRADE - Een 34-jarige man
uit Kerkrade is zondag voor de der-
de keer in twee jaar aangehouden
wegens handel in drugs.
De Kerkradenaar heeft reeds een
straf van negen maanden uitgeze-
ten, maar is na zijn vrijlating op-
nieuw begonnen met handel in
heroïne en cocaïne. Door de grote
hoeveelheid bewijsmateriaal die de
politie bij de verdachte aantrof,
wordt de man verdacht van de leve-
ring aan diverse huisdealers in
Kerkrade. Er zal opnieuw proces-
verbaal worden opgemaakt tegen
de man.

Weer aangehouden
voor drugshandel

" De kantonrechter fronste gis-
termorgen regelmatig de wenk-
brauwen. Hij stoorde zich aan
de administratieve foutjes in
de dagvaardingen. Een vrouw
die haar auto verkeerd had ge-
parkeerd in de Wilhelmina-
straat hield vol dat zij daar
nooit was geweest. Op dat tijd-
stip stond de auto volgens haar
man in Heerlen aan de Willem-
straat en niet in Hoensbroek
aan de Wilhelminastraat. 'Sor-
ry, tikfoutje', aldus de officiervan justitie. Gevolg: opnieuw
extra werk omdat er een aan-
vullend proces verbaal moet
komen. In een andere zaak: ver-
dachte Wilkers werd gedag-
vaard als 'Willems'. 'Ben ik
niet', hield de Kerkradenaar
vol die alstaxichauffeur 79 km
per uur had gereden in plaats
van 50. 'Te weinig om vrijuit te
gaan', oordeelde de kanton-
rechter. Boete: 195 gulden. 'Pik
ik niet', zei 'Willems-Wilkers'.
Hij gaat in hoger beroep. Nog
een foutje: een Heerlenaar zou
een brommer hebben opge-
voerd. 'Ik heb een Vespa. Ik
weet niet eens wat opvoeren is.
'Oh, ik begrijp het al', zei de
rechter. 'U had hier helemaal
niet hoeven te verschijnen. Hier
staat de verkeerde...'

Principe

Ongelukkig

Il öewoners zijn zeer ongelukkigiJ de gang van zaken. „Burge-
"^ster en wethouders bleken deinstellen van de werkgroep ver-
it;.erd te hebben. Ze zeiden: 'Wij
lassen, wtj zijn verantwoorde-
il' Dat zette kwaad bloed," vertelt
ik: bestuursüd van de omwonen-

Praten over jodenhaat in Bernardinuscollege
’Er zal altijd naar een

zondebok worden gezocht’

KERKRADE/DEN HAAG - Kerk-
radenaar A. Lohman heeft bij de
Raad van State een hinderwetver-
gunning voor zijn autowasserette
aan de Meuserstraat geëist. De ge-
meente heeft Lohman deze tot nu
toe geweigerd, omdat hij teveel
overlast voor omwonenden veroor-
zaakt.
De advocaat van Lohman, mr J.
Goltstein, zei tijdens de zitting dat
het allemaal wel meevalt met de
overlast. Volgens hem bezoeken
maximaal tien auto's per uur de
wasserette. En datzou niet veel zijn,
vergeleken met het aantal auto's dat
per dag over de Meuserstraat rijdt.
Hij meende dat de klachten van de
omwonenden zich meer richten op
de caravans dieLohman op zijn be-
drijfsterrein stalt. Die zouden het
uitzicht voor de omwonenden aan-
tasten.
Dat mag volgens hem echter geen
reden zijn om de hinderwetvergun-
ning voor de autowasserette te wei-
geren.
De gemeentewoordvoerder van
Kerkrade bleef er bij dat de auto-
wasserette veel overlast veroorzaakt
en dat daar iets aan moet gebeuren,
voordat de vergunning er komt. De
waarnemend voorzitter van de afde-
ling rechtspraak, Staatsraad Verin-
ga, doet binnenkort uitspraak.

Kerkradenaar
eist vergunning
autowasserette

Landen als Frankrijk, Duitsland en
België zouden het, naar de mening
van Keppels, verkeerd hebben aan-
gepakt. Als voorbeeld geeft hij het
opkomende racisme in deze landen
aan.

Rassenhaat komt niet uit de lucht
vallen. Volgens Keppels kan de
overheid racisme voorkomen. Een
goed asielbeleid zou heel wat ellen-
de en stereotyperingen uit de we-
reld ruimen.

k^Uentie van het aantal klachten,,
(J^bij het Inloophuis weer geslo-

V bewoners denken dat de in-
«uj^k er alleen is gekomen om hen
üjg te houden. „Eerst zegt men
M^aak toe, en er wordt een ak-
t?rd bereikt. Vervolgens veran-
j£} de gemeente eigenhandig de

Keppels: „De politiek moet een be-
leid ontwikkelen om rassenhaat te
voorkomen. Desnoods door poli-
tieke parthen met racistische sym-
pathieën te verbieden."

k' s geen nieuwe afspraak gemaakt
L, f overleg, maar zegt de woord-L fster van de omwonenden: „We
kieren deze tegenslag te overwin-
t> We zijn erbij gebaat in overleg
l/H)ven, anders worden we totaal
l'^sseerd."

" Mensen die principieel gelijk
willen krijgen, zijn tot veel -bijna alles - in staat. Zo ook de
Nijmegenaar die gistermorgen
even voor acht uur van huis
was vertrokken om de kanton-
rechter in Heerlen duidelijk te
maken, dat hij de manier
waarop hij behandeld was
door een politieagent stijlloos
vond. Op het moment van aan-
houding kon de Gelderlander
zijn autokentekenbewijs niet
tonen. De agent schreef een be-
keuring van 35 gulden uit. Jk
kreeg geen kans om het bewijs
eventueel meteen daarna te fa-
xen of persoonlijk aan te bie-
den ter inzage. Ik vind dat
zoiets moet kunnen. De officier
van justitie deed er nog een
tientje 'bovenop. De kanton-
rechter hield enigszinsrekening
met de 300 km die de man extra
had gereden om voor zijn prin-
cipes op te komen. Hij beperkte
de boete tot 25 gulden, exclusief
benzinekosten...Diefstallen van kleding opgelost

Er valt nog veel te zeggen, maar met
de schoolbel komt er ook een einde
aan het gesprek. De scholieren kij-
ken een beetje warrig om zich heen,
niemand wil echt gaan pauzeren.
„Ik heb bewondering voor Keppels.
Hij zet zich niet alleen in voor jo-
den, maar voor alle minderheden,"
zegt scholierVincent de Graaf. Diep
in gedachten verzonken, loopt hij
naar buiten.

Bewondering

- De Brunssumse
£°litie heeft een aantal gevallen
,-in winkeldiefstal kunnen op-ussen. Tegen vier Joegoslaven
?le donderdag werden aange-
houden, zijn allerlei bewhzen

Voor drie van hen isSe politie bezig met een uitzet-
tingsprocedure.

De politie acht bewezen dat de
vier zich vorige week dinsdagschuldig hebben gemaakt aan
een etalagekraak, waarbij een
ruit met koevoeten werd ingesla-
gen. Er werd voor enkele duizen-
den guldens kleren gestolen. Op
dezelfde dag mislukte een in-
braakpoging bij Gamma.

Twee weken geleden werd via
een wisseltruc 1900 gulden ont-
vreemd uit een kassa en bij een
modeshow werd voor 6000 gul-
den aan kleding gestolen. De
verdachten werden door getui-
gen herkend en ook een honde-
proefviel positief uit.

'vieze jood' tegen je zeggen en hun
kinderen verbieden om met je te
spelen," vertelt Keppels met pijn in
zijn stem. Geboren in het Duitse
Aken, vluchtte hij in 1939 voor het
opkomende Nazisme met zijn ou-
ders naar Nederland.

Keppels: „Veel joden zijn nu nog
steeds bang om hun afkomst be-
kend te maken. In Limburg zhn of-
ficieel 79 Joden, maar het echte
aantal ligt veel hoger."
De scholieren luisteren niet alleen
aandachtig, ze stellen ook kritische
vragen. Zo willenze weten waarom
juist de joden eeuwenlang vervolgd
zijn. Deze vraag beantwoordt Kep-
pels met een voorbeeld van de bui-
tenlanders in Europa.
„Nu zijn het de asielzoekers diezich
in depositie van de jodenbevinden.
Ik herken veel dingen in de manier
waarop ze behandeld worden," al-
dus Keppels. Volgens hem zal er
altijd een zondebok gezocht worden
en op dit moment zijn dat de bui-
tenlanders.

HEERLEN - Het klaslokaal is
eigenlijk te klein voor allescholieren van vijf vwo. Krap
naast elkaar zittend, luisteren
de jongerenvan het HeerlenseBernardinuscollege naar despreker voor de klas. De man,Jakob Keppels, geeft er dievrijdag, 13 december, een le-zing over de eeuwige joden-
haat en -vervolging.

Met de ontmoeting sluiten de scho-
lieren het onderwerp 'Minderheden
en vluchtelingen' af, waar ze al een
semester mee bezig zijn geweest.
Na veel onderzoek en leeswerk over
het onderwerp, komen de jongeren
nu door de persoonlijke ervaringen
van de joodseKeppels in aanraking
met de praktijk.

„Het is moeilijk om te vertellen hoe
een gediscrimineerd mens zich kan
voelen. Dat mensen achter je rug

De tevredenheid is af te lezen van
het gezicht van JakobKeppels. „Ik
weet dat de jongeren van vandaag
verstandiger en mondiger zijn. Dat
is belangrijk, want zo staan ze open
voor mensen met een ander geloof
ofeen andere afkomst, zonder enige
vooroordelen te hebben."

Uitspraak
0Kantonrechter mr Oostdijk
tegen een man diezijn vriendin
in de Chrysantstraat had ver-
laten en was verhuisd naar de
Dahliastraat: 'Zeker weer een
andere bloem.

„Het was en is nogal wrang te moe-
ten ervaren dat dit bedrijf niet al-
leen nog steeds stank produceert,
maar ook een grote hoeveelheid
zeer kleine stofdeeltjes rubber in de
omgeving heeft uitgestoten," aldus
het raadslid, dat sceptisch staat te-
genover de toegekende prijs, alhoe-
wel zjj zegt het rubberrecyclen nog
steeds een warm hart toe te dragen.

De prijs werd toegekend door het
Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs.

Milieuprijs klinkt
'ongeloofwaardig'

MAASTRICHT - Fractievoorzitter
Maja de Bruyn van Groen Links in
de gemeenteraad van Maastricht
heeft de directie van Vredestein la-
ten weten, dat het bij de burgers
van deze stad een beetje ongeloof-
waardig overkomt dat Vredestein
de Milieuprijs voor de Industrie
1991 heeft gekregen.

Krib

Karaoke
" In Japan is het een rage. In
Engeland en Amerika begint
het ook langzaam door te drin-
gen. Nu nog in Heerlen. Aan-
staande donderdag wordt in
café Fellini aan het Kerkplein
in Heerlen vanaf 20 uur een ka-
raoke-show gehouden. Een ka-
raoke-show lijkt op een sound-
mix-show. Ervaring en zangta-
lent zijn echter niet nodig. Op
de avond zelf kan het 'talent'
een keuze maken uit zeshon-
derd wereldhits. Een monitor
toont de bijbehorende videoclip
en de te zingen tekst. De rest
gaat vanzelfvolgens de organi-
sator.
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TS'E' KORSETTERIE-LINGERIE TOTALE OPRUIMING KWLlNubnlt KORSELETS met ruggesteun .van 329,00 en 279,00 nu vanaf 98,00 BH met beugel D-E-cup van 89,00 voor 39,00
MET EEN SPECIALE MEDISCHE RUGBAND van 180,00 voor 75,00 NACHTHEMDEN 179,00 -139,00 - 99,00 - 79,00 ...nu vanaf 25,00 I

AFDELING ELASTIEKE PANTYLETS lichtgewicht van 189,00 voor 69,00 PYJAMA'S 149,00 -109,00 - 79,00 nu vanaf 35,00 1 1
KOUSEN EN MEDISCHE PANTY'S met lange pijp van 69,00 v00r 39,00 DUSTERS badstof 299,00-229,00 -169,00.. HALVEPRIJS I m

«n^r^MAAT PANTY'S slipmodel van 49,00 voor 29,00 DUSTERS grote maten 375,00 - 295,00 -199,00 ....nu vanaf 69,00 1»
OOK NAAR MAAT. PANTY'S katoen van 29,50 voor 15,00 SLIPS elastisch 3 stuks 15,00 1 V

Levering ziekenfondsen _ _
m __^ . MM Mam -^BH* \

Op alle met-afgeprijsde artikelen kYUiOCIICI I C ld IdCIVClÖ"IIU U UC I Saroleastraat 50, Heerlen, tel. 045-713419

maZirTen^dScu^kL^ DE SPECIAALZAAK WAAR U DESKUNDIG WORDT GEADVISEERD

-1

KontaktenKlubs—— ■■ ■■ ■"■■■■ ■■■■■■■■— l-l' 111_ . , _ . Relax bij:Pnve Daisy Vanessama t/m vrij 11 -24 uur Van"*?as. vrijdag jarretelparty Tel. 045-459992.
tei. 045-229091 Dave

Lyfjja Voor Heren!! 045-428856.
is óók voor UM. 11-23 u. Qarha'c Fcrv>rt

zat 11-18 u. 046-749662. OdOHd & CbCOrt
Meisje qevr. " V.a. ’ 100,- all-in

:2—* Tel. 06-52980255.
S.M. Rachel. Escort

Slavin aanwezig. All night service v.a.
Tel. 045-274810. 22.00-6.00 U 045-462257

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 12 de-
cember 1991 zijn de volgende faillissementen
UITGESPROKEN:

1 . W.J.G. Hendriks, St. Pauiusstraat 5, 6463 ET
Kerkrade, h.o.d.n. Roepie-Roepie. Rechter-com-
missaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. M.M.J.F.
Sijben, Ambachtstraat 6, 6461 EW Kerkrade, tel.
045-352352 (flnr. 13968).

2 . L. Unlandt, h.o.d.n. Unlandt Electronica Ser-
vice, v/h Aan de Dorekoel 4, 6336 WB Hulsberg,
gemeente Nuth, thans Nuinhofstraat 72, 6361 BD
Nuth. Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Cura-
tor: mr. CG.M.C. Schijns, Heerlerbaan 153, 6418
CC Heerlen, tel. 045-428562 (flnr. 13969).

3a. Delta Supplies BV, Sourethweg 1, 6422 PC
Heerlen (flnr. 13970).

3b. Glasbouw Heerlen BV, Sourethweg 1, 6422 PC
Heerlen (flnr. 13971) en

3c. Glashandel van Sint Fiet BV, Oranje Nassau-,
straat 4, 6231 EX Meerssen (flnr. 13972). Rech-
ter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator: mr. F.W.
Udo, Akerstraat 67, 6411 GX Heerlen, tel.
045-718220.
De aan voormelde vennootschappen voorlopig
verleende surséances van betaling zijn ingetrok-
ken.

Geef
Toon Hermans

iets leuks
op zn 75ste
verjaardag.

Op 17december a.s. wordt Tbon Hermans
75 jaarjong.Stuurhem een kaartje. Datzal 'n

verrassing zijn!
Hij zal hettrouwens nog leuker vinden als

u ookiets voorhet Wereld NatuurFonds doet
Plak daarom 2postzegelsvan 80centextra op
uw felicitatiekaart Stuur dezenaar: Tbon 75,

Postbus 222,1000AE Amsterdam.
In de speciale gala-uitzending van de

VARA en de BRT op 17 december, zal dan
naast de huldigingvanTbon worden bekend-
gemaakt hoeveel er door u allen is bijeen-
gebracht voor het WNE Kortom, stuur

vandaagnog uwkaartje!

Stuur Toon eenkaartje
(en steun het Wereld NatuurFonds).

Deze actie is mogelijk gemaaktdoor de Stich-
ting VSB Fonds/Verenigde Spaarbank NV.

Je huis in de krant brengt mensen over de vloer, i
En de makelaar weel van wanten enkraaien.

'N KOMPLEET SUKSES LATEN WE 1
NIET ONGEMERKT VOORBIJGAAN

». Zür QiiiiiiiiwiiMWBBWWBWBBIBJ^
A S I k A ■&■,,,!:

--''''" / iSfiS^F^^^^^ mm ■**" * "*"*""*■*" Bil I

/ ue*'»»*»*^****'''*''^ 'iWMfri— n-r-iW—nfflinri■—— —
AmW SBÉHÉfiIi .-^———

Bfffll ü^^^^^

|"0-| I Afgebeeld: deAstra GLS 5-deurs f.. _.._,,_._^..__..... ~.,.J1 PT, iK 1^55SJBSB met lichcmeulen velgen. lÉr _^.

Wanneer u denkt aan een nieuwe auto, kom bekleding. De uiterst komfortabele Veetra Diamond is
dan tussen 9en 31 december beslist eens bij de Opel- snel leverbaar, vanaf/37.150,-.
dealer. Die is namelijk in een opperbeste stemming. Of de Opel Omega Diamond Stationwagon

___^___
Dat komt omdat de Opel Astra in GL-uitvoering. Die is standaard voorzien van o.a.

j^SpëÊJMpgn finNn-L zon kompleet sukses is. Hij heeft stuurbekrachtiging, mistlampen vóór, mica- ofmetallic-
JfkWiSB I S"L V^V immers de nieuwe norm in zijn lak, lichtmetalen velgen met brede banden, een stereo-

-^-M^JÊMÊÊM Hfl ÉÉBSH^^ klasse gesteld. Qua veiligheid, inbouwset met 6 speakers en dakantenne, handbediende
fcj^wg" door o.a. stalen balken in niveauregeling, een dakreling en een afdekzeil in de ba-
■ kjjjgi % e port ieren Qua milieu, gageruimte. De Omega Diamond GL Stationwagon is
|| 9 door toepassing van o.a. al leverbaar vanaf’52.750,-.

ïf^F^^"B P recyclebare kunststof on- Of de Opel Calibra. Deze is standaard voorzien
§F derdelen. En quakomfort, van o.a. stuurbekrachtiging, jgai_|g==M===j»j^

Afgebeeld: & jujf:' '■' 7 ''^ll HpÜ.l

met 4 speakers en antenne. De zeer komplete Corsa antenne. De Opel Calibra 2.0i
ebeeid-

Stradaiservanaf/21.155,-. (85 kW/115 DIN-pk) is leverbaar vanaf ’55.820,-. de ,tM«j*jS£rb,mPie«

Ofde Opel Veetra Diamond. In GL-uitvoering Kortom, tijdens de Eindejaarsshow zult u ont- veetra Diamond gls.

is hij standaard voorzien van o.a. een stereo-inbouwset dekken dat de Opeis van nu eenkomplete verrassing zijn.
met 6 speakers en antenne, grille en (van binnen uit
verstelbare en verwarmbare) buitenspiegels in de kleur f\*eP HOlÜ'
van de karrosserie en centrale deurvergrendeling met oP el-financiering. Zó geregeld. \O6KW> Vi

anti-diefstalsysteem. De afgebeelde Vectta Diamond QPEL^GLS heeft daarenboven o.a. een toerenteller en velours zigingen voorbehouden. *nmmWm^m^m \^/

-KOM NAAR DE EINDEJAARSSHOW VAN DE OPEL-DEALER

AANNEMERSBEDRIJF 0> fe O \/
mmWa+r^m TWEEDE KERSTDAG 1991 /om^\ c HOOFDNUMMER 9.8 KM °Uande[!
IJm&Z JUBILEUM GRAUS KERSTLOOP Vele topatleten ) C> niene

voor jeugd, recreanten en wedstrijdatleten ESlsp^/^ fP!% Aanvang: 13.45 uur sportcentrum

Trrnhiirnï T)nnh]nA Aanvan3: 1030 uur "%3/^T/ Start: nabij W Heksenberg tlM^êLIUIDUigS LJaguiaa start. nabij w Heksenberg <^> O * INFOLIJN M. MEIJERS 045-723198 V*7 «Mi»
De duidelijkekrant m C^V HEERLEN .

Limburgs Dagblad



Amerikaan
verbetert
werelduurrecord

Van onze sportredactie

" John de Wolf kan
zich verheugen in Brit-
se belangstelling.

Reul wint
Winterloop
ATLETIEK - De Winterloop in
Aken over een afstand 18,2 kilo-
meter is gewonnen door de Duit-
ser Michael Reul in een tijd van
59.02 minuten. In de klasse M 35
won Louis Tummers van Unitas
in 59.59 minuten voor Karel Fin-
ders van Achilles-Top die een
tijd van 1.02.47 uur liep. Derde
plaatsen waren er voor de twee
STB-atleten John Hendrix in
1.05.20 uur (M4O) en Hub Brou-
wers in 1.09.13 uur (M45). Ton
Deumens (Achilles-Top) werd in
de klasse M5O 5e in 1.12.35 uur.
Moussa (Avon) won bij de junio-
ren in 1.02.30 uur.

Van onze verslaggever

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

Toernooi
Rotterdam
sneuvelt

- Feyenoord ziet er
l^af om komende zomer het Rot-
J?jlam-toernooi te organiseren. Dej5 zijn de Olympische Spelen
v barcelona en de vroege start (17
tjëustus) van de nationale voetbal-
competitie. Daarmee komt een eind
p een traditie van dertien jaar.
i^Venoord betwijfelt of het daarna
IJJ'S mogelijk zal zijn om de draad

' op te nemen.

Timman
begint met

verlies

Vandaag 20.00 uur:
RKONS-Roda JC 2

Volleybalsters
vragen asiel
STUTTGART - Acht speelsters
van de Albanese volleybalclub
Dinamo Tirana willen in Duits-
land politiek asiel aanvragen. Ze
speelden zaterdag met hun club
tegen CJD Feuerbach in het ka-
der van de Europa Cup voor
landskampioenen en weigerden
daarna naar huis terug te keren.

KERKRADE - Anderhalf uur hebben een afvaardiging van
het Roda JC-bestuur en de Stichting Roda '80 nodig gehad
om de laatste obstakels voor een hernieuwde samenwerking
uit de weg te ruimen. Aan bijna twee jaar geruzie kwam met
het ondertekenen van de overeenkomst gisteren een defini-
tief einde. Roda JC-voorzitter Theo Pickée sprak van een
„overeenkomst die op een zakelijke manier tot stand is geko-
men. Een samenwerking en geen tweesporenbeleid, met een
gezamenlijk doel: Roda JC."

"'HUSSEL - Naar nu pas be-
end werd, heeft de totaal onbe-

' ende Amerikaanse amateur-
Mrenner JohnnyFrey onlangs
H werelduurrecord op de baan
?fi Colorado Springs verbeterd.
'jdens de zogenaamde 'recor-

legde Frey 49 kilometer
j* 946 meter in een uur af. De
"een Henrik Oerstedt was sinds

f lovember 1979 in het bezit van|et werelduurrecord. De UCI
seft inmiddels het nieuwe re-
Drd van Frey gehomologeerd.
°hnny Frey heeft aangekon-

dat hij als profrenner ook
I *t record van Francesco Moser
p.151 km) gaat aanvallen.

Brentjens besteNWB-veldrijder

*ELFELD - Haelenaar Bart"fentjens heeft de NWB-titel
'eldrijden voor amateurs ver-
eerd. Brentjens versloeg in de
ffijd om het nationaal kam-
l'oenschap na ruim 53 minutenJ>ck van Dijk (zilver) en Huub'ïasen (brons). Albert Pieters
:0n de titel bij de veteranen en

Krommentuyn schreef
'e ATB-race op zijn naam.

Succes Cuypers
"EDERWEERT - De interclub-
*6ldrit in het kader van de Gerrit
"Cholte Trofee, die afgelopen
Wekeinde in Nederweert werd
'erreden, werd gewonnen door
'"hateurwielrenner Tino Cuy-
jjers, met Perry Adriaans op de
p"eede plaats en Roger Vranc-
*en als nummer drie.

dag verliet de Tsjechoslowaak de
Engelse club zonder een minuut in
actie te zijn geweest. Hij werd afge-
keurd. Stas maakte met Banik
Ostrava in de UEFA-bekerwedstrijd
tegen Aston Villa zo veel indruk,
dat de Engelse club de middenvel-
der enkele weken later voor ruim
een miljoen gulden overnam. Stas
kwam niet in actie. Hij had last van
een achillespees-blessure. Maandag
vertelden specialisten dat voetbal in
de hoogste Engelse divisie voor
hem een illusie was. De speler was
goed verzekerd. Hij ontvangt ruim
anderhalf miljoen gulden van de
verzekering. Manager Atkinson
vond de afkeuring een schande.
„Hij trainde elke dag, maar mocht
niet voetballen. Drie specialisten
oordeelden onafhankelijk van el-
kaar dat zijn achillespees niet be-
stand zou zijn tegen de hardheid in
de Engelse league."

Oude glorie
Oranje meldt

zich af Bouwfonds breekt
weerstand Brikske

De Wolf in trek
ROTTERDAM - John de Wolf staat
in de belangstelling bij Britse clubs.
Scouts en managers van drie promi-
nente eerste-divisieclubs uit de
Engelse League volgden afgelopen
zondag de verrichtingen van de
28-jarige voorstopper in het compe-
titieduel met Sparta. Begin dit sei-
zoen bracht Sunderland al een bod
van bijna twee miljoen gulden uit
op De Wolf, die toen geen interesse
toonde.

Afgekeurd, en
toch miljonair
BIRMINGHAM - Dertien maan-
den geleden werd Ivo Stas gecon-
tracteerd door Aston Villa. Maan-

In het voorbije decennium heeft de
Stichting cumulatief ruim vijfen-
eenhalf miljoen gulden bijeenge-
sprokkeld ten faveure van het aan-
koopbeleid. Een bedrag dat giste-
ren door Theo Pickée werd beves-
tigd. Ben Timmermans sprak de
verwachting uit dat de Stichting
Roda '80 weer snel in het geweerzal
komen via een grote actie. „Uiter-
aard in samenspraak met het Roda-
bestuur," aldus Timmermans.

UEFA schrapt
PARIJS - De UEFA heeft gisteren
het EK-kwalificatieduel Albanië-
Spanje geschrapt. De voetbalorga-
nisatie honoreerde een verzoek van
Spanje de wedstrijd op 18 decem-
ber te annuleren of op neutraal ter-
rein te laten te spelen. De Spanjaar-
den achtten de politieke situatie
onzeker en de economische toe-
stand te slecht.

Bijna twee jaar geleden ontstond er
frictie nadat Roda JC aankondigde
het beleid via strakkere lijnen te la-
ten verlopen. De Stichting vond
toen dat het vele pro-deowerk niet
op waarde werd geschat en weiger-
de zich te conformeren aan het
nieuwe Roda-beleid. Enkele weken
geleden werd het conflict aange-
scherpt toen de Stichting Roda '80
via een advertentie in het clubblad
haar werkzaamheden en de reve-
nuen daaruit kenbaar wilde maken.
Onder druk van de Roda JC-leiding
werd die advertentie geweerd. „In
feite heeft deze nieuweconfrontatie
ertoe bijgedragen dat het slepende
conflict snel uit de wereld werd ge-
holpen," aldus stichtingsvoorzitter
Ben Timmermans.

N HAAG - Volgens Joop Stoffe-
g> ruim 25 jaarbegeleider van hetJJal van oud-internationals, heb-
P* zich voor de traditionele
.^Uwjaarswedstrijd van voormali-
h Oranje-spelers tegen KHFC
j'ltig man afgemeld. Onder hen,
Speelt Stoffelen mee, Ruud Krol,
l^t Schrijvers, Arnold en Gerrie
%ren, Ruud Geels en Wim Rijs-een. Met ingang van 1 januari
?**en de wedstrijden van de voor-ree spelers van het Nederlands
r&l onder de verantwoording vani KNVB, die daartoe verplicht is
j£>r de UEFA en de FIFA. Stoffe-
J1hoopte de organisatie van duels
Nederland onder eigen beheer te

houden.

Een van de geïnteresseerden zou
wel eens Tottenham Hotspur, Feye-
noords komende tegenstander in
het Europa Cup 11-toernooi, kunnen
zijn. De Londense club is al enige
tyd op zoek naar een sterke cen-
trumverdediger en incasseert over
enkele maanden aanzienlijke trans-
fersommen voor Gary Lineker (naar
Japan) en Paul Gascoigne (Lazio
Roma).

Reactie
BARCELONA - De voorzitter van
FC Barcelona, Luis- Nunez, heeft
nauwelijks gereageerd op de uit-
spraken van Johan Cruijff. De tech-
nisch directeur van de Spaanse
landskampioen dreigde in het afge-
lopen weekeinde met zijn vertrek
indien de mentaliteitvan een aantal
spelers niet zou verbeteren. Tijdens
het jaarlijksekerstdiner met de Ca-
talaanse sportpers liet Nunez weten
geen behoefte te voelen in te gaan
op de 'dreigementen' van Cruijff.
„leder lid van de technische staf
heeft de bevoegdheid, vrijheid en
volmacht van werken en denken",
zei Nunez. „Ik grijp alleen in als ik
word gevraagd. En dat is nog niet
gebeurd."

In principe kunnen één week
voor het begin van de Winterspe-
len de laatste deelnemers wor-
den gekozen. ■

Zes schaatsers
geselecteerd
PAPENDAL - Het Nederlands
Olympisch Comité (NOC) heeft
in eerste termijn zes schaatsers
op de definitieve lijstvan deelne-
mers geplaatst voor de Olympi-
sche Spelen in Albertville fe-
bruari volgend jaar. Cristine
Aaftink, Lia van Schie, Carla
Zijlstra, Yvonne van Gennip,
Falko Zandstra en Bart Veld-
kamp kunnen zich in alle rust
voorbereiden op de zestiende
Winterspelen.

Katrin Krabbe
Europa’s beste
PARIJS - Het Europese klasse-
ment voor sportkampioenen is
gewonnen door de Duitse atlete
Katrin Krabbe. De jury, die be-
staat uit toonaangevende sport-
bladen in Europa, gaf Krabbe
310 punten. Leontien van Moor-
sel vertegenwoordigt Nederland
in de top van de ranglijst. De
wielrenster uit Boekei deelt de
tiende plaats met de Deen Rolf
Sörensen. De ranglijst: 1. Krab-
be 3IC, 2. Indurain 257, 3. Forget
218, 4. Bugno 194, 5. Girardelli
161, 6. McColgan 146, 7. Scifo
114, 8. Futre 102, 9. McAuley 90,
10. Van Moorsel en Sörensen 64,
12. Koukodimos 44.

OS-budget
1,8 miljard
ATLANTA - De organisatie van
de Olympische Spelen in Atlanta
heeft een spectaculaire winst ge-
boekt bij de verkoop van TV-
rechten. Europese en Aziatische
maatschappijen leggen 380 mil-
joen gulden meer op tafel dan in
de begroting was opgenomen.
Het totale budget voor de Spelen
in Atlanta beloopt ruim 1,8 mil-
jard gulden.

BEEK - In de landelijke eerste di-
visie C van de zaalvoetbalcompeti-
tie is deLimburgse derby tussen 't
Brikske en Bouwfonds ietwat ge-
flatteerd door de gasten gewonnen,
1-3. De fusieclub Wierts/de Haantjes
nestelde zich na het met 7-4 gewon-
nen topduel tegen Schoenenreus
uit Veghel op een fraaie tweede
plaats. In de tweede divisie F leed
de nummer twee van de ranglijst,
het thuis nog ongeslagen DC/Hans
Anders, in eigen hal een verrassen-
de nederlaag tegen Cosmos.
In sporthal de Haemen werkten
Wierts/de Haantjes en het Brabant-
se Schoenenreus een aantrekkelijk
duel af.
Halverwege de eerste helft sloeg
een bij vlagen knap combinerend
Wierts/de Haantjes hard toe. Binnen
vijf minuten kreeg de matig acte-
rende Schoenenreusdoelman vier
treffers om zijn oren. Na de pauze
veranderde het wedstrijdbeeld to-
taal. De gasten drukten de thuis-
club tot voor eigen doel terug, maar
konden niet scoren. Het was Vic
Hermans die de op twee doelpunten
genaderde Brabanders definitief op
de knieën dwong. Schoenenreus
kroop nog wel naar 6-4, maar de 7-4
van Paul Lenferink maakte een
eind aan alle illusies.

Bij de dames wordt deze week
de vierde ronde om de NHV-
beker afgewerkt. Vanavond:
V&L 11-Bevo (21.00 uur), mor-
gen: Zephyr-Swift (20.15 uur),
SVM-V&L (20.45 uur).

Overwerk voor
handballers
HEERLEN - In de eredivisie
zaalhandbal bij de heren wordt
vanavond en morgen een com-
pleet programma afgewerkt.
Koploper Sittardia reist van-
avond (20.45 uur) naar Den Haag
voor het duel met bekerwinnaar
Hermes. Morgenavond (20.30
uur) ontvangt Blauw Wit in ei-
gen hal V&L.

- Jan Timman heeft
perste partij in de tweekamp te-
-I{jV Vassili Ivantsjoek verloren. De
'fc.Jarige Amsterdammer gaf giste-
C met wit na 38 zetten in totaal
06 'oren stand op. Het was de vier-
Q^ederlaag van Timman tegen de
Jv in zes partijen. Timman -
Cntsjoek vormt het sluitstuk van
r^* 1KRO-tweekampen. Vandaag, in
L tweede van zes partijen, heeft

wit.

D. Musz (Heksenberg). F: 1. D. Wellink;
2. Smeets (Linne). Vrouwen: B-C: 1. B.
Veenstra (ATC Nijmegen); 2. J. Abra-
hams (MM Wessem). D-E: 1. F. Delamar-
re (Houten). Jongens: Junioren B-C: 1.
A. van der Jagt (Rijnsoever). Aspiranten
B-C: 1. L. Zegers (Red Stars). Pupillen
B: 1. E.J. Ververs (MM Wessem). Pupil-
len C: 1. B. Steffanie (MM Wessem).
Meisjes: Junioren C: 1. I. Selder (MM
Wessem). Aspiranten A-B: 1. S. Tomlow
(Red Stars). Pupillen A-B: 1. J. in 't
Zand (Blue Star).

ZEILEN
Brisbane, WK 470. Mannen, tweede ra-ce: 1. Calafat/Sanchez, 2. Hunger/
Schmidt, 3. Berthet/Berthet, Nederlan-ders: 6. Kouwenhoven/Kouwenhoven,
11. Schutte/Schutte, 13. Bergeyck/Bos,
45. Paardekoper/Groth, 50. Stavenuiter/Stibbe, 70. Wolters/Duetz. Stand: 1.Ber-jeskm/Boermatnov 23 punten, 2. Monte-fusco/Montefusco 28, 3. Calafat 32, 4.Schutte 33, 16. Bergeyck 54, 20. Staven-
uiter 59, 47. Kouwenhoven 106.7. Vrou-wen, tweede race: 1. Kramer/Staven-uiter, 2. Zabel/Guerra, 3. Isler/HealerStand: 1. Isler 17.4 punten, 2. Berth-
waite/Gojnich 18, 3. Peters/Bulle 19, 5.
Kramer, 31. Ammerlaan/Nadorp 31.

sport in cijfers Belfeld, NK NWB: amateurs: 1. Bren-
tjens 53.37 min, 2. op 42 sec Van Dijk, 3.
H. Faasen, 4. L. Faasen, 5. Janssen, 6.
Linssen, 7. Peeten, 8. Roemerman, 9.
Wiellemsen, 10. op 1 ronde Engelen. Ve-
teranen: 1. Pieters, 2. Miggels, 3. Key-
sers, 4. Korsten, 5. Graat, 6. Kessels, 7.
Konings, 8. Lamber, 9. Willemsen, 10.
Hendricks. ATB: 1. Crommentuyn, 2.
Damen, 3. Van de Vin, 4. Hermans, 5.
Van Esch.
Sint Martens-Bodegem, internationale
veldrit: 1. Simunek, 2. Danny de Bic, 3.
Van Bouwel, 4. Lambrechts, 5. Van
Riet, 18. Liboton.
Rome, veldrit Trofeo Guerciottit: 1.
Pontoni, 2. Simunek, 3. Grego, 4. Di-
vorski, 5. Vandenabeele.
Yurre, internationale veldrit: 1. Rado-
van, 2. Camrda, 3. Kools, 7. Frank Groe-
nendaal, 16. Dekker.

Oranje
in actie

werkt.

BRASSCHAAT - Het zaalhand-
baltoernooi om de European
Trophy gaat donderdag van
start. De Nederlandse heren-
ploeg speelt dan om 21.00 uur
tegen Polen en zaterdagavond
(om 18.00 uur) tegen Duits-
land-B. Op zondag worden dan,
vanaf 13.00 uur, de finales afge-oefenvoetbal

In 2 F leed Anders een verrassende
nederlaag tegen Cosmos, voorna-
melijk omdat het de inhaalrace te
laat startte. Bij de Kerkradenaren
zat Gerard Hoenen als vervanger
van coach Luypen op de bank.

ZW Wierts/de Haantjes-Schoenenreus 7-4
(5-0) R. Hermans 1-0, P. Lenferink 2-0 en
3-0, S. Ihalauw 4-0, R. Haenen 5-0, Salzman
5-1, v. Dongen 5-2, V. Hermans 6-2, v. Wij-
nen 6-3, Leatemya 6-4, P. Lenferink 7-4.
't Brikske-Bouwfonds 1-3 (0-1) R. keyzers
0-1, S. Winkens 1-1, G. Goulding 1-2, R.
Schwidder 1-3.
Molier Intra.-Dousberg Pare 4-2 (3-1)
Traats 1-0, V.d. Wiel 2-0 en 3-0, B. Hollan-
ders 3-1, Maas 4-1, Boerema 4-2.
De stand in 1 C: 1. Bunga Melati 10-17
(46-16) 2. ZW Wierts/Haantjes 11-15 (38-28)
3. Hooghuis Sport 10-14 (30-23) 4. Schoe-
nenreus 11-14 (42-36) 5.-Molier Intra. 11-14
(32-26) 6. Bouwfonds 11-11 (31-24) 7. H.
Meyers 10-10 (29-20) 8. Dousberg Pare 11-8
(26-35) 9. v.d. Zande 11-7 (23-36) 10. 't briks-
ke 11-7(23-36) 11. Tongelreep 10-6(15-37) 12.
FC Brunssum 10-2(12-34).
Tweede divisie F:
DC H. Anders-Cosmos 6-8 (1-4)
F. Geraedts 0-1,R. Rapati 1-1,F. de Mey 1-2,
R. Horbach 1-3, e.d. Rapati 1-4, P. de mey
1-5, P. Keuven 2-5, T. Rondas 3-5, R. Hor-
bach 3-6, P. Keuven 4-6, T. Rondas 5-6, R.
Rapati 6-6, R. Horbach 6-7, P. de Mey 6-8.
Perey-SZV 2-5 (0-4) L. Hamacher 0-1, L.
Gubbels 0-2 en 0-3, F. Huys 0-4, P. Paal 1-4,
R. Ehlen 1-5, P. Paal 2-5.
EJ A-Bouwkompas 5-4 (2-2) A. Kachimi 1-0,
R. Meulenbeek 1-1, M. Huyveneers 1-2, A.
Kachimi 2-2, R. Gielen 3-2, M. Colberts 4-2,
M. Huyveneers 4-3, H. Thijssen 4-4, M. Col-
berts 5-4.
't Haofke-Bastings 3-2 (1-1) J. de Brouwer
1-0, J. Massot 1-1, C. Maessen 2-1, J. de
Brouwer 3-1, J. Massot 3-2.
De stand: 1. FCD Roermond 10-18(43-15) 2.
DC H. Anders 11-16 (49-27) 3. Fermonia B.
10-14 (43-20) 4. SZV 11-14(45-34) 5. Cosmos
11-12 (45-42) 6. Bouwkompas 11-12(38-38) 7.
EJA 11-11 (47-51) 8. VTV Vaals 10-9 (28-30)
■9. Amicitia 10-6 (16-35) 10. Bastings 11-6
(22-31) 11. Perey 11-6 (29-44) 12. 't Haofke
11-4(22-58).
Hoofdklasse zuid:
B. Stap in-Sportclub 3-3, ODV Yerna-Sport
M. 3-1, Eysden-FC Brunssum 2 3-1, BW
Filmclub-Reneman Keelk. 4-0, Laumen;
Stampede-Bastings 2 3-0.
De stand: 1. BW Filmclub 11-18 (33-15) 2.
Reneman/Keelk 11-15 (37-22) 3. Laumen/
Stampede 11-15 (31-20) 4. Bouwfonds 2
10-14 (35-23) 5. Egor 10-14 (31-20) 6. ODV
Yerna 11-11 (26-25) 7. Sport M. 11-9 (32-25)
8. B.Stap in 11-9 (41-36) 9. Sportclub 11-9
(21-24) 10. FC Brunssum 2 11-6 (18-33) 11.
Eysden 11-5 (21-40) 12. Bastings 2 11-4
(19-50).
Hoofdklasse noord: FCD Roermond 2-Spee
2-2, Nederweert-Wittenhorst 2-2, H. meyers
2-Heel 6-2, Altweerterheide-ZW Postert
5-5, Heel-FCD Roermond 2 7-0, Spee-'t
Huukske 3-2, Wittenhorst-Peters Geluid.
0-3.
De stand: 1. Peters Geluid. 11-17 (37-26) 2.
H. Meyers 2 10-15 (44-23) 3. Heel 11-14
(45-35) 4. Neeritter 10-13 (19-14) 5. ZW Pos-
tert 11-13 (48-34) 6. 't Huukske 11-12 (43-31)
7. ZW Spee 11-11 (37-38) 8. Altweerterhei-
de 11-10 (35-44) 9. FCD Roermond 2 11-8
(31-44) 10. Wittenhorst 11-8 (23-34) 11. Ne-
derweert 10-4 (21-33) 12. Apollo 10-3 (25-50).SKIËN

Piancavallo, Wereldbeker freestyle.
Ballet. Vrouwen: 1. Kissling 26.40, 2.
Petzold 24.65, 3. Hunter 23.85, 7. Witte
20.55. Mannen: 1. Kristiansen 28.50, 2.
Pierce 28.45, 3. Spina 27.85.

sport kort

" DOPING - De Tunesische
zwemster Senda Gharbi is acht-
tien maanden geschorst. Zij
werd betrapt op het gebruik van
dope tijdens de Afrikaanse Spe-
len in september in Cairo. Daar
won ze vijf keer goud.

" ATLETIEK - De Internatio-
nale Atletiekbond (lAAF) heeft
de periode waarin de limiet voor
de marathon - vastgesteld op 2
uur en 14 minuten - gelopen
moet worden, uitgebreid met
twaalf maanden. Aanvankelijk
zouden tijden neergezet tussen 1
januari 1991 en 10 juli 1992 gel-
den.

" OLYMPISCHE SPELEN -
De Britse regering wil Manches-
ter bijna zeven miljoen gulden
geven voor een reclamecampag-
ne voor de organisatie van de
Olympische Spelen van 2000. De
stad heeft zich officieel nog niet
kandidaat gesteld. De inschrij-
vingstermijn sluit volgend jaar
april.

TAFELTENNIS
Wessem, ABL-toernooi. Mannen: B-C:
1. H. van Gooi (VTV Nieuwegein); 2. R.
van Lier (MM Wessem). D: 1. J. Jongen
(Kollenberg); 2. S. Martin (Kollenberg).
E: 1. O. van Werken (MM Wessem); 2.

lotto.. !^*»*ammmmmmmmmmmmamwmam%maaUaam
%2 HAAG - Lotto 50: eerste prijs: geen

' ij?3l", tweede prijs: 2 winnaars' j "000, derde prijs: 75 winnaars! Bj; >80. vierde prijs: 3.427 winnaars
snn°' vÜfde PrÜs: 55.508 winnaars

Vuo. Cijferspel 50: 6 cijfers goed: geen
%, ar- 5 cijfers: 3 winnaars, 4 cijfers: 24, 3
*Crs: 247, 2 cijfers: 2.351. Toto 50: eerste\■ 53 winnaars f 353,90, tweede prijs:
SLMinnaars f 14,70, derde prijs: 5.638Mjs!aars f 5.50- Toto-gelijk 50: eerste

' 24'J>een winnaar,tweede prijs: 1 winnaar
6.10, derde prijs: 19 winnaars f 64,70,ac prijs: 534 winnaars f 3,60.

WIELRENNEN
Nederweert, interclubveldrit Gerrit
Scholte Trofee: amateurs A: 1. Cuypers,
2. Adraans, 3. Vrancken, 4. op 1 ronde
Schneider, 5. Bovens, 6. Linders. Junio-
ren: 1. Smeets, 2. Vaessen, 3. Laenen, 4.
Desart. Nieuwelingen: 1. Heemskerk, 2.
Van de Wall, 3. Leenders, 4. Voss. Ama-
teurs B: 1. H. Meijers, 2. Beenkens, 3.
Timmermans, 4. L. Meijers, 5. Vineken,
6. Brookhuis, 7. Clement, 8. Hunteler-
slag. Veteranen: 1. Heijnen, 2. Dequelle,
3. van Schijndel.

ALBERTVILLE - Het toerisme
in de omgeving van Albertville
wordt negatief beïnvloed door
de Winterspelen. Dertig procent
van de trouwe gasten laten de
Savoie links liggen, omdat zij
prijsverhogingenvrezen en bang
zijn dat de ski-hellingen gesloten
blijven.

Toerisme lijdt
onder Spelen

Dreigementen Cruijff laten Barca-voorzitter Nunez koud

Roda en Stichting
begraven strijdbijl

Dinsdag 17 december 1991 "21

" Onder toeziend oog van Roda-bestuurders en leden van de Stichting Roda '80 bezegelen de
voorzitters Theo Pickée (links) en Ben Timmermans met een handdruk de hernieuwde samen-werking. Foto; CHRISTA HALBESMA

LimburgsDagblad
sport
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Wij lonken met onze—_______^
nieuwe collectie van

al naar het voorjaar.
W/7t Een pakket vlotte kleding voor de

sportieve man die naast kwaliteit
ook stijl weet te waarderen.

Pullovers, vesten, jacks, jeans, blazers,
T-shirts, sjaals, mutsen en sokken.

KERKRADE
Einderstraat 44 J%ë*rlZA£
Tel. 045-452600
Voetgangersdomein pr WIJNEN

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet, max. jaarrente

JTÖÖÖ 48 mnd. 138,77 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
35.000 700 109 13,9% 72 mnd. 16,5 80

eË&3
BUURTRUMOER
Doe er iels aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, MC/"*
2600 AJ Delft. INOkJ

amaaaaaamaaaaaaaammmmaaaamaammmnmmmmamaaaaaaaaammaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

I KERSTVAKANTIETIP
Als wanrung-up voor uwkomende wintersportvakantie
of om eens kennis te maken met deze tak van sport,
hebben wij een speciale aanbieding voor de Vrienden
van het Limburgs Dagblad.

TEGEN GEREDUCEERD TARIEF EEN UUR Jfci
SKIËN OP DE l;-W'i\

KUNSTSKIBAAN KM \^
LANDGRAAF É^T V^

500 M LANGE AFDALING,
HOOGTEVERSCHIL 64 M N^n^^®! j

KINDEREN ’ 5,00 I lfcfc~J
VOLWASSENEN ’ 7,50 I "*^^ f

fOp 23, 27, 30 dcc. en 2, 3 jan.a.s. kunt u tussen 14.00
en 18.00uur op ieder heeluur uw eigen skitraming
beginnen.
Huur van ski's, stokken en skischoenen’ 5,00 (niet verplicht).

Een advies: trek handschoenenaan! „
BON SKIBAAN SIGI MOSER (tevoren invullen)

Naam:

Pasnr.:

Aantal pers max. 4

Vrienden van het^n
Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling- tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

VAN
HARTE!

WINNENDE
STAATSLOTEN

DEC. '91
824eStaatsloterij, winnende staatsloten december1991.

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.
De priizen zijnal bij elkaaropgeteld. Wanneerop

een lotmeer dan éénprijs is gevallen,
staat achter het nummer dat de hoogsteprijs
gewonnen heeft het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfers)of Totaalprijzen-
eindigend op: lotnummers): bedrag:

1 i "~ÏS
671 115

91 65
2 2 25

302 125
702 125
82 75

5382 1.075
007482 20.075

3 03 50
003 150

038623 2.000
3033 1.000

63 50
4 24 50

044544 50.000
74 50

010284 25.000
083184 100.000

5 5 ïö
055415 5.010

235 110
155 260
275 110
875 110

95 60
6 916 100

266 500
7 042707 25.000

787 250
8 5118 1.000
Extra prijs serieAQ 010388 250.000
Troostprijs andere series 010388 2.500

298 250
9 9~~ 20

69 70
0999 1.020

ö 40 50
052140 2.050

Extra prijs serieAP 080690 500.000
Troostprijs andere series 080690 5.000

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 20DECEMBER WORDEN GEÏND.

Geen prijs. Geen nood. Speel danmee in het
Herkansingspel. En maak de volgende maandkans

op een ton in deStaatsloterijshow. Bel voor deelname
en verdere informatie met: 06- 9595 (50et p/m).

De Staatsloterij keert alles uit watu wint: op de prijs
wordt geenkansspelbelasting in mindering

gebracht U krijgt het volle pond. Volgende maand is
eropnieuwruim 36 miljoengulden in depot en

worden er bij2,2 miljoen verkochte loten 1,1 miljoen
prijzen uitgeloofd. Ukunt voor nieuwe staatsloten terecht

bij de bekende verkoopadressen.
Deze vindtuin de Gouden Gids onder 'Staatsloterij.

Ofbel 06 ■ 9595 (50 et p/m). Ditnummer kunt
u ookgebruiken voor het opvragen van de trekkingsuitslagen.

U kunt trouwens ook automatischvia uwbank- ofgiro-
rekening meespelen in deStaatsloterij. Inlichtingen daarover

kunt ukrijgen op nummer070 -3498798.
GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT.

Er is nog steeds geen medicijn tegen aids. Maar we blijven zoeken.
In eenrace tegen deklok.

En tegen de dood.Eenrace diewe moeten winnen. En waarin geldtijd
betekent. Pak uw pen en geefhet onderzoek naar aids een financiële injectie.

Tr AIDS FONDS GIRO 8957
J\ I STORTING OP BANKREKENING 70.70.70.228KAN OOK.

.

I -*VERKOOPADRESSEN
STAATSLOTEN

Amstenrade Sigarenspeciaalzaak
Twan Senden

Hoofdstraat 2a, tel. 04492-4169
Ook voor fotokopieën, lotto en toto.

Brunssum Sigarenspeciaalzaak
Cor Hermans

Rumpenerstraat 5, tel. 045-252624
Lotto - spoorwegen - strippenkaarten -

lectuur en wenskaarten

Eygeishoven Sigarenmagazijn Eygelshoven
Veldhofstraat 71, tel. 045-351499

's maandags gesloten

Heerlen Sigarenmagazijn A.P.J. Evers
Nobelstraat 54, tel. 045-717272

Ook voor lektuur, accessoires en lotto/toto

Heerlen Tabakspeciaalzaak
Gösgens-Gehlen CV

Limburgiastraat 39, te1.045-721037
Ook voor wenskaarten en buskaarten.

Heerlen Postagentschap Kerkraderweg
Kerkraderweg 23, tel. 045-415479

Tabakspeciaalzaak, wenskaarten en
kantoorbenodigdheden

Heerlen Math Douven
Stationsstraat 48 (schuin t.o. ANWB)

tel. 045-713379
Ook het adres voor al uw drukwerk.

Heerlen Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Saroleastraat 29, tel. 045-714164

Tevens alle topmerksigaren en excl. tabakspiipen

Heksenberg Wim's Winkel
Mgr. Hanssenstraat 9, tel. 045-232041

Ook tijdschriften, wenskaarten en tabak.

Hoensbroek Tabakspeciaalzaak Peeters
Hoofdstraat 26, tel. 045-211445

Ook tijdschriften, lotto/toto en strippenkaarten

Hoensbroek Coiffures Jo Smeets
voor hem en haar

Pius-XII-plein 8, tel. 045-212445
Annex kado- en bijouxshop

Kerkrade De Mijnlamp
Akerstraat 48, tel. 045-417175

Boek- en kantoorhandei

Landgraaf Gulpers Tabakzaak
Markt 5, tel. 045-315751

Ook voor lectuur, kantoorbenodigdheden en wenskaarten.

Landgraaf Eigen drogisterij Huth
Hovenstraat 141, tel. 045-312497

Ook voor parfumerie, kado's en sportartikelen

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

Inlichtingen over adverteren in deze advertentie iI 045-739380

INFOLIJN!
KINDERMIS-
HANDELING

06-
-8381*

'20 cent per minuut

Over sommige geheimen
moet je praten.

/# ALARM izm^lo&nSï
ALSELKE SECONDETELT

(8)
ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOOR MEERINFORMATIE:

O
terre des hommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ookmee!

GIRO 646900

verkoo^H
ORIËNT-KARPETTEN
o.a. KABUL, HAMADAN, TABRIZ

Deze uitzonderlijke collectie in groteverscheidenheid, zal door een
vooraanstaande importeur wegens speciale omstandigheden worden

verkocht. Een deel van deze collectie bestaat uit honderden stuks
Kabul-karpetten in de volgende afmetingen en prijzen:

70x140 cm 35.00 140x200 cm 95.00
85x170 cm 50.00 150x230 cm 120.00

100x150 cm 55.00 170x240 cm 135.00
100x200 cm 70.00 200x300 cm 198.00
125x185 cm 75.00 250x300 cm 285.00

BERBERS
170x240va. 150.00 200x300 va. 225.00

Donderdag 19 december 10-20 uur
Vrijdag 20 december 10-18 uur

Zaterdag 21 december 10-17uur

H t Kempkensweg 3E, Heerlen 4 H
*—s* 11'^<^i\o "^ Leenbakkerl

» Ë2S^) J*- ___

' . . " ' Spoorweg-Achterzijde overgang■ station ■

W. A. m M mm. m

normaal Whiskas select menu Douwe Egberts select W^. '^ =S IsU1,25 kg t^^^^^»T»ikuipjeal2sgr, .4 OQ snelfiltermaling- OdQ IC 35
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(EIDEN - Boris Becker heeft zichzelf als tennisser wel
Pis vergeleken met een aap in een kooi. De hele wereldMg komen kijken naar zijn kunstjes en kan hem be-
enderen of gewoon uitlachen. „Ooit maakte ik me zor-
Pi dat mensen me, buiten mijn medeweten om, zouden
Winen beschadigen. Nu weet ik dat ze het gewoon kun-
Pi als ze daadwerkelijk willen", zegt Becker die gru-Mt van de gedachte dat hij publiek bezit is geworden
m de media en de toeschouwers.

Aap, mens-aap of gewoon mens,
Boris Becker is boven alles een per-
soonlijkheid. Op de tennisbaan,
maar ook daarbuiten spreekt hij tot
de verbeelding. Meer dan collega's
als Stefan Edberg, Ivan Lendl, Jim
Courier en vele anderen, die qua
imago schril afsteken bü de 23-jari-
ge Duitser. De drievoudige Wimble-
don-winnaar heeft meestal wat te
melden en verplaatst daarbij niet al-
leen maar lucht zoals te veel spor-
ters doen.

Doorslaggevend is de bedrevenheid
in de kaderspelen. Jacques Hen-
driks, de nestor van het 57/2, start
opnieuw als een van de grote favo-
rieten. De kopman van de BV Sibbe
speelde en won dit seizoen in de
teamcompetitie twaalf partijen.Portret

In 'Boris Becker Advantage Emo-
tion' - Studio Sport, morgen, Neder-
land 3, 20.30 uur - wordt een
boeiend portret van de Duitse
mega-ster geschilderd.Een normaal
mens in een abnormale wereld.
Neergezet door twee vrienden van
Becker: Bernd en Carlo Thranhardt
(de voormalige wereldkampioen
hoogspringen).

Hij zet zich schrap tegen de cracks
Piet Gerrits en Wiel Rouwet, en
runner-up Marcel Spiertz. Het veld
van acht combattanten wordt ge-
completeerd met de Duitser Jurgen
Keul, die 40.00 moyenne in de keu-
top-heeft, de Belg Van Daal, Frans
van Hoey uit Etten Leur en Aèdré
Peereboom, die vorig seizoen de na-
tionale titel hoofdklasse 57/2 naar
Nieuwegeinhaalde.

De makers konden als 'intimi' ver
doordringen in het privé-leven van
Becker. Maar het zijn niet de fami-
liaire plaatjes op feestjes en partijen
die de film zo speciaal maken. Het
zijn de getoonde gevoelens en over-
peinzingen van de hoofdpersoon
die de documentaire cachet geven.

MW'er Robbie Delahaye stuurt het
toernooi vrijdag om 13.00 uur van
acquit. Daarna wordt gecarambo-i
leerd tot 23.00 uur; zaterdag van'
12.00 tot 23.00 uur. De finaledag be-
gint om 12.00 uur; de afstoot voor
de laatste partij is om 15.00 uur.

Becker. Hij leidt de kijker rond in
zijn domein en vertelt over zijn pri-
vileges in de 'groene kathedraal.

Teksten
In feite zijn de teksten die Boris de
afgelopen jaren uitsprak in Duitse
magazines opwindender en sensa-
tioneler dan wat hij in de film laat
horen. Het is ook niet de maat-schappij-kritische en met krakers
sympathiserende tennisser die de
makers in beeld wilden brengen.

over zijn diepste gevoelens tijdens
de Grand Slam-toernooien. In het
begin van het jaarwerd hij eindelijk
(voor even althans) de nummer een
van de wereld na zijn overwinning
in Australië op Ivan Lendl, die ove-
rigens door hem wordt afgeschil-
derd als een man met misplaatste
ster-allures. „Nu ben ik de beste, ik
heb het zwart op wit", aldus Becker
na zyn winst in Australië.

Twijfel
Beckers relativerende visie op het
leven en het tennisleven in het bij-
zonder is interessant. Hij laat duide-
lijk binken dat hij twijfels kent. „Ik
heb al drie keer Wimbledon gewon-
nen en nog twijfel ik soms over
mijn sportieve mogelijkheden. Het
is om gek van te worden". Het is
daarom niet vreemd dat hij ergens
laat vallen dat zijn grootste rivaal
Boris Becker heet. Ook over de pe-
riode na zijn actieve loopbaan pie-
kert hij. „Misschien speel ik net als
Connors tot mijn 39ste. Maar ik ben
bang voor de periode die daarna
komt". Zijnvele fans waarschijnlijk
ook.

sport kort

" SCHORSINGEN - De tucht-
commissie van de KNVB heeft
de volgende spelers voor een
duel geschorst: André Boessen
van het tweede team van MW
en de FC Wageningen-speler
Kooijman.

" UITSLAGEN - In de tweede
klasse Q van de afdeling Lim-
burg zijn gisteren enkele uitsla-
gen onjuist vermeld. De correcte
resultaten luiden: Moesel
3-DESM 2 1-1 en RKSVO
3-RKSW 2 3-5.

" GOLFBILJART - Het koppel
Bert Magermans-Michel Moonen

van Brand Taveerne (Sitard)'
heeft het kersttoernooi van de
GBC Fortuna uit Sittard gewon-
nen. Het golfbiljartduo won de
finale van E.Wulms-J.v.d. Boel
van 't Hukske uit Nederweert.
De derde plaats was voor Peter
Revenich en Olaf Horstenbach
van het Sittardse Hollandia.

" VOLLEYBAL - Het Neder-
lands heren-jeugdvolleybalteam
datzich voorbereidt op de Euro-
pese Kampioenschappen in 1992
in Polen, speelt maandag 23 de-
cember een oefenwedstrijd in
Meijel. Het herenteam van VC
Peelpush is vanaf 18.40 uur in
sporthal De Körref tegenstander
van Jong Oranje.

Maar daarom is de bijna anderhalf
uur durende documentaire niet
minder boeiend. Becker keert zich-
zelf binnenstebuiten en schroomt
niet om zijn tekortkomingen te ven-
tileren. „Tennis is voor mij nummer
een, daarna komt mijn vriendin.
'Scheisse' voor haar".

Het beeldmateriaal is vrijwel geheel
opgenomen in 1991. Becker vertelt

Later in het jaar verloor hij onder
anderen van Paul Haarhuis bij de
US Open, maar dat deerde hem
minder dan de eerder verloren
Wimbledon-finale tegen zijn landge-
noot Michael Stich. „Voor het eerst
in mijn leven heb ik gehuild na een
partij. Niet door het verhes, maar ik
voelde me hulpeloos". Wimbledon
is toch een beetje het 'thuis' van

basketbal
©"uien Eredivisie "*'■Wh-Meppel 44-67
B**ar-R'dam 87-84
■«rt-Meppel 81-83
Psketiers-DAS 46-54iTja's-Eindhoven 79-93
Pjelder-Akritides 74-71
B?,>ar-Canadians 104-94
li?,lnen PromotiedivisieIpC.Beverw.-OSG 81-63
f^Us-Goba 83-102g^ego-Wyba 69-73
£>y 8.-Celeritas 81-85

97-96
Jjomotief-Kimbria 114-110

2 70-65

Rayon Hoofdklasse
r'alus-J.Crabs 65-84
Kfh-Eindh.2 80-73
S^k E.-Heerbaan 62-65'H-D.Bosch 2 81-80

ij^nen Overg.klasse B
75-84

r'ngf.-Attacus 51-86"Jtoatos-Weert 3 71-89i?°Vadis-Springf.2 87-77
2 97-63

C^ien le klasse A
K^rnitas-BSM 2-0
S^bria 3-Bumpers 72-74i^atos 2-Kimbria 4 58-66
K*t 4-Braggarts 3 94-70

4-Kimbria 3 60-65

2e klasse A(!*ers-Weert 4 79-61ir?.<lgr.-Aeternitas 2 72-79v"ants 2-Hoppers 2 70-67
V,Cnen 3e klasse A

30-33
Cjbria 5-Giants 49-52Cjbria 6-Braggarts 5 30-37unatos 3-Alley Oop 2 78-52
{S»en 3e klasse B
»!*« 6-Venlo Sp. 72-68iSt 7-Patrick 2 71-76

'ants 3-Aeternitas 3 82-50,
1
CuWen le divisie B
C02 50-69
bC* E.-Flash 68-60
©-Dragons 65"55

56-49

tv'"Wen Rayon HoofdklasseU^'ngen-Virtus 53-43
C'Jndel-Almonte 2 55-46
W" 2-Dunatos 60-51
V^C-WSC 2 54-69

65-46
\V,!""ven Overg.klasse B
C^'us-OBC 37-57
l£jnitas-Attacus 48-53
V}-YellowSox 92-51

81-50
V,ria-Kepu St. 74-64

Vadis-Bumpers 67-47
Vw
V^en le klasse AVnef.-Landgr. 111-12V °°P-Boemerang 47-52

atos 2-Venlo Sp. 78-28

waterpolo
'^'kt V competitie
\?es le klasse
Sj]*v-Krabben 8-6kf

as Heygrave 11-7
5-12

PoitL ennen 7-5%lKelaers-WZN 11-1aide-Njord2 1-4
fSuI***1*** 2e klasse AVV;;ZON 1-11
fet^'-Zegenwerp 5-6
XI TZeester 6"5*-Argo2 10-4,
Sb,,*}£» le klasseSjJ^Schelde 5-6\S-DEZN 9-5«ers-TRB 12-4

HZPC-AEGM 11-3
DZT-Ganze 8-6
RZ-GZPC 7-10(
Heren 2e klasse A
Stormv.2-Krabben 3-14:
Nautilus-Hieron.2 5-1
Nuenen-WZV 9-8,
Treffers2-Dio 3-11
Eszet-Heygrave 10-7
Marco P.-Gorgo 14-12.
Heren 2eklasse B
Spio-PSV4 7-5
Lutra-Glana 7-15
Zeps-Platella 13-6!
Merlet2-ZVH 5-3!
Tempo-Rog 5-7lEszet2-Thalassa 3-16

Heren Jeugd B
Treffers-Zegenwerp 9-3
Schelde-Arethusa 9-6
HZPC-Zeester 3-7
TRB-Tempo 12-3

worstelen
Halter,Utrecht 49p.
S.S.S.,Alkmaar 28p.
Simson.Landgraaf 27p.
K.D.O.,Deventer I6p.

De individuele uitslagen
31 kilo, 3e Wesley Geurts
45 kilo,4e Danny I.d.Braekt
49 kilo,3e J.W.Heinrichsen
5e Harry Swinkels
54kilo le Ralf Norder
59küo,6e Stefan Ryszko en
8e Eric Franke
65kilo,2e Dirk Schoonewüle

hockey
Veldhockey Dames Hoofd-
klasse >
Bl'daal-Zwolle 2-1
O.Zwart-HGC 0-9
MOP-Hilversum 3-0
HDM-Groningen 2-1
Laren-Kampong 3-2
Heren Hoofdklasse
Kampong-Victoria 1-0
Tilburg-HGC 1-1
A'dam-Bl'daal 0-1
Kl.Zw.land-O.Zwart 1-1
Hattem-SCGC 2-2
Zaalhockey
Heren Top Klasse
Den Bosch-Concordia 10-12

Heren le klasse
Push-Racing 17-5
Venlo-Geel Zw. 9-11
Push-M'tricht 12-8
Racing-Keep Fit 6-4
Heren 2e klasse A
Blerick-Venray H-6Tegelen-Geldrop 9-2
Heren 4e klasse A
Geleen-Groen Wit 3-8
Kerkrade-Mierlo 5.4

Dames leklasse
HOD-Warande 14-0
Push-M'tricht 5-8
Warande-HOD 6-10

/
Dames 2e klasse A
Concordia-Groen Wit 12-0
Tegelen-DVS 10-2

Dames 3e klasse A
Blerick-Geldrop 6-1
HCAS-Mierlo 13-1
Racing-Venray 11-8
Gemert-Blerick 8-8

dammen

Excelsior-CAB Holland 9-11
NOAD Nijm.-Bennekom 12-8
Priva d.Lier-DES 17-3
Schiedam-Damlust 12-8
O.Gen.Utr.-PSV Dammen 7-13
De Vaste Zet-TDV Tilb. 7-13

2e klasse D
DIOS-EDDV Dordrecht. 12-8
HDR-s'Gravenpolder 2 16-4
Schaesberg-Tholen 12-8
Middelburg-s'Gravenp. I 8-12
De Ridder-PSV 2 9-11
DAVO 11-EADAsten 10-10

zaalkorfbal
2e klasse H
GKV-Heerlen 12-10
OEC-Tilburg 12-13
R'dam-NKV -. 11-15

3e klasse P
Sirene-Ready 15-14
Geldrop-Kido 12-13
Boemerang-Exc. 9-11

Res.2e klasse P
TOP2-Rust Roest 3 10-10
E'hoven2-Exc.2 11-18
Zuid 1
E'hoven-Mariar. 11-10

Zuid Res.lß
Klimop2-Sportlust4 10-6

2e klasse A
TOP4-Heerlen2 5-6
Sirene3-Tilburg4 6-15
Fortuna2-NKV3 4-3
Boemerang2-Exc.4 7-6
3e klasse B
E'hoven3-Sportluct7 20-7

Klimop3-NKVS 13-11
5e klasse A
Klimop4-Exc. 8-10

bridge
gemengde parencompetitie
2e wedstrijd gespeeld in
Denksportcentrum Maas-
tricht
Groep A
1. Echtpaar Habets 66.07%
2. Mw.v.Gennip-Scheepers

65.48%
3. Mw.Weijenberg-Gorissen

62.08%

Groep B
1. Echtpaar Schweig 63.39%

'2. Mw.Korsten-Gruliker6o.l2'!'
3. Mw.Beckers-Spaay 59.04%

bowlen
Nationale League Hoofdklas-
se
Stand na 4 ronden
Biocor-deLier 12-30-23585
Valcke,Leleystad 12-28-22982
Musis S.,Schiedam 12-21-22240
Intersale.Emmen 12-20-22474
Stardust,Sittard 12-18,5-22069
Teamwork.Breda 12-14-22591
Lichts.,Scheveningen

12-13,5-21220
BVH Claus,Haarlem

12-13-21637
Borchl.,Duivendrecht

12-12-21829
Primage 2,Sittard 12-10-21443
Uitslagen B.C.Hoeve de Aar
Heerlen
Hoeve de Aar trio-league.
Beach 8.-Klavertjes 4 4-0
ÜB-tjes-UD 2-2
Sjelme-Wiellies 4-0
Serv.sterren-Ummer G. 3-1
Roco-Woodhouse 4-0

8.V.H./Un.Bears Trio-league
Uitstrnkers-UD 2 4-0
Ice 8.-POlar B. 3-1
Koala's-Kodiaks 1-3
UD-American C 3-1

Kwartetten-league
Klim Bim-Ladies 4-0
Marastima-3+l 1-3

Spoilers-Obies 3-1
[ Wigrut-SOS 1-3
[ Raven Plum-Roda 1-3
( Chipll-S'92 4-C
I

Hoeve de Aar dubbelleague
I Volh.-Missers l'/2-2Vi

BZN-Lady's 1-3
Lablo's-Kapelhof 0-4
Riefie-Anco 1-3
TIK-Trekvogels 1-3
WC-Optimisten 2-2
Blind-Pinhunters 0-4

) Fantasie-Bellefleurs 0-4, Dille-league
Bescheiden-Coma 1-3
Dap.DoDo-Hesi en Hesi 4-0

l Euro-Hodaar 4-C
I TZN-Chanel 2-2

The Aliens-Portjes 4-C
Caumer-Lablo's 0-4
Mager-Bundy's 1-3

) Jamawa-Fantasie 1-3

poolbiljart
) Ereklasse

Brunss.N.-Schachtw. 9-7
Picasso-Huizinga 8-8
jCoriov.-Boereslot 10-6
Koetsjh.-Tunnelb. 6-10
Spoorz.-Keizer 7-9

jLe Duc-Ziejsp. 10-6

[ Hoofdklasse A
iW.Tell 8.-Schachtw. 5-11

Spoorz.-v.Susteren 16-0
Eykenb.-leDuc 9-7r Bramdw.-Landgr. 6-10
Hermans-Huizinga 8-8

Hoofdklasse B
O.Herbergh-Sport 3-13, Heukske-Boereslot 5-11

I Landgr.-Witte B. 11-5
St.Kruis-Sjtoet 9-7Vink-A.Pastorie 12-4
Rolduc-Hermans 12-4

'le klas A
1 Gebr.Hofke-Stoufpot 10-6
Vink-Koetsjhoes 8-8
Spoorz.-Brunss.N. 7-9
Holtum-Poat 6-10

' v.Susteren-A.Dorp 6-10
Sport-Eykenb. 6-10
le klas B; Ruif-Gebr.Hofke 6-10
Hofland-Landgr. 10-6
Gildem.-Spoorz. 8-8: Edelw.-Mijnzicht 11-5
Keizer-Coriovallum 9-7
W.T.Boys-Brunss.N. 5-11

le klas C
Landgr.-Rolduc 7-9
Hermans-Br.wapen 9-7
Pallet-Bokker. 9-7
Amstel-Draver 8-8
Voske-Boeresl. 14-2
Schachtw.-St.Kruis 10-6

12e klas A
Treffers-A.Dorp 16-0
Kr.o.Tijd-Spoorz. 5-11
Korte Keu-Koetsjh. 8-8
Barbou-Roadhoes 10-61 Eykenb.-Witte Bal 12-4
Stoufp-Vaetje 12-4

2e klas B
Coriov. -Rolduc 8-8
Fox-Pub 11-5
Karrerad-Draver 8-8
Romana-Kr.o.Tijd 8-8
Lout.Kab.-Picasso 8-8
Neighb.-Spoorz, 6-10
2e klas C ,
Br.wapen-Heukske 10-6
Voske-Leeuw 9-7
Picasso-Ruif 8-8
Lout.Kab.-Paddock 12-4
Stalletje-Hulsveld 11-5
Korte Keu-Hofland 9-7

2e klas D
Romana-Hulsveld 3-13
Paddock-Vink 11-5
Candl.l.-Duikers 9-7
Vogelzank-Fl.Dutchm. 5-11

I O.Schaesb.-Smeets 8-8

L Pub-Gildem. 3-13
i
> 2eklas E
) Spoorz.-Bokker. 11-5

Ziejsp.-W.T.Boys 12-4
Hofland-Lout.Kab. 3-13

2 O.Herbergh-Poat 12-4
1Hulsveld-Palettie B. 4-12
l Schachtw.-Moeil.H. 6-10
i
) 2e klas F
! Duikers-Karrerad 6-10
1 Bongerd-Amstel 13-3
i Mijnzicht-Brandw. 7-9

Sjtoet-Moeil.H. 7-9
A.Vrung-Sport 8-8

1 Stoufp.-Le Duc 4-12

> 3eklas A
! B.Beuk.-Koetsjh. 11-5)Duikers-Holturn 8-8
l Wilhelmina-Sport 9-7
1Br.huis-Fl.Dutchm. 6-10
1Heikaatsje-O.Herbergh 7-9

3e klas B
Smeets-Sjloes 6-10
Heikaatsje-O.Herbergh 7-9
Gorissen-O.d.Stamp 5-11

1 Bastille-Vogelzank 4-12
1Lout.Kab.-Oph.Boys 6-10

3e klas C
1 Vraagt.-Duikers 9-7
Pimpelaer-Lout.Kab. 3-13
Sjtoet-Stalletje 9-7
A.Pastorie-B.Beuk. 7-9
Barbou-Br.huis 10-6

3e klas D
Br.huis-Edelweisz 12-4
Wolfje-Candel.l. 11-5
Trepke-Palettie B. 7-9
O.d.Stamp-Fox 4-12
Gorissen-Vraagtek. 8-8
3e klas E
Bennelly-Sjteeberg 11-5
Veldhof-Heukske 9-7
Wolfje-Corner 10-6
W.Tell 8.-Orchidee 4-12
Wilhelmina-Joy 6-12
3e klas F
Trepke-LeDuc 5-11
Overbr.-AU Stars 6-10
St.Berb-Comer 4-12
Leeuwenh.-Joy 5-11

golfiljarten
Ereklasse
Holl.-Maasgolf 0-6
Brand-Maasvall. 3-3
Pint-SNA 2-4
BVO-BVE 3-3
Heukske-Chevrem. 2-4

Stand
Maasgolf 10-18
Chevrem. 10-14
Brand 10-14
SNA 10-12
Pint 10-11
BVO 10-8
Maasvall. 10-8
BYE 10-5
Heukske 10-2
Midden-Limburg
Hoofdklasse
Maasg.2-Heukske 7-5
Kwartel-Dennenoord 3-9
BVE2-BVO2 6-6
OBKK-Jagersl. 2-10

le klasse
BCW2-BCW 1-11
Riva-Berg 2-10
Jagersl.2-Breer 6-6
SNA2-Heytse 11-1

2e klasse
BVO3-BVE3 6-6
Heukske2-Eikske 6-6
Klöss-BCW3 5-7
Meijel-Hoove 8-4
Berg2-Hook 6-6

3e klasse
BVE4-OBKK2 5-7
Eikske2-Tump 4-8; Inrit2-LesteBal 4-8

Zwaan-Pimpern. 5-7
Denneno.2-Kwartel2 5-7
Tvp-Leste Bal 9-3
Weert
Hoofdklasse
Bosh.-Leike 8-4
Sch.Hoeve-Bosh. 7-5
Royal-Stamg. 6-6
Grasw.-Leike 0-12
805h.2-Anker 4-8

le klasse
Vr'boom-Spijk.2 6-6
Royal2-805h.3 10-2
Anker2-Hoppers 6-6
Hook-Stamg.2 9-3
Spijk-Luchtp. 6-6

2e klasse
;Hook2-Bach.Club 5-7
Laar2-Swing Mill 8-4
Anker3-Royal3 4-8
Umbeld.-Hoppers2 7-5

Urmond
Hoofdklasse
Vöske-Maasv.2 4-2
Bayern-Meule 3-3;Pappegey2-Pappegey 2-4

iAlmania-Papp.Val.a 5-1
Fortuna-Krietje 3-3

le klasse
Brandp.-A.Einek. 1-5
Krietje2-Fortuna2 5-1
Sitt.2-Sitt. 4-2
Brand Tav.3-Mert 4-2
Zitterd-Sparta 5-1

2e klasse
Meule2-Zitterd2 3-3
Papp.Vall.2-Vöske2 2-4
Krietje3-Brand Tav.4 4-2
H011.2-Bayers2 3-3

Echt
Hoofdklasse
Montf.-Greuske 9-3:Zuul2-Village 3-9:Centrum-Pubr.B. 9-3
Slek-Zuul 4-8
Kerkzicht-Deelg. 4-8

le klasse
iGreuske2-Montf.2 6-6
;Spee-Genoegen 8-4
Aolders-Centrum2 10-2
Donck-Slek2 5-7
Deelgaard2-Heukske2 6-6

2e klasse
Zuul3-Hingen 5-7
Putbr.B.2-Montf.3 7-5
Village2-Donck2 8-4
Stoba-Paersstal 8-4
3e klasse
Spee2-Stoba2 6-6
Hingen2-Kerkz.2 7-5

Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
BVC2-Eikske 7-1
Hanneman-Olympia 2-6
Pint2-Pumpje 4-4
BGK-OBK 4-4
Stern-B.Balke 4-4

le klasse
B.Balke2-G.Leeuw 4-4
BVC3-G.Dal 4-4
01ympia2-Tolhoes 4-4
Sjörk-Pint3 1-7
Kirk-Hanneman2 3-5

2e klasse
G.Dal2-Kirk2 6-2
Bocholtz-Monument 5-3
OBK2-Trefpunt 5-3
Pumpje2-Pint4 5-3
G.Leeuw2-Eikske2 6-2
3e klasse
Pumpje3-Sjutt 1-7
Gaat-Sjörk2 5-3
Tolhoes2-Corner 1-7
G.Dal3-Voelender 4-4

4e klasse
Singel-Stern2 4-4
B.Balke3-Pints 4-4
Höfke-Corner2 2-6

Döpgere-Hanneman3 6-2
Eikske3-G.Leeuw3 2-6
5e klasse
Pint6-G.Dal4 3-5
Voelender2-Singel2 7-1
O.S'berg-Döpgere2 7-1
C.Corner3-Höfke2 2-6
OBK4-Auwe Maat 6-2

schieten
Afdeling Pluim
Hoofdklasse
Centr.-Lambertus 846-849
L.Raak-Hofke 838-840
Missers-Missers 2 846-836
Revanche-Juliana 832-836
Sjeet-W.Tell 846-839
le klasse A
SVK-L.Enfïeld 826-823
R.Hood-SVH 2 818-828
Boekaniers-SVT 828-827
Zon-Hubertus 815-827
Reunie-Limburg 816-821
Hattrick-Diana 825-838

le klasse B
Leeuw-Trepke 825-789
Heros-Schutters 814-823
Missers 3-Prins 812-820
Sparta-L.Raak 2 815-826
Keulst.-SVK2 811-817
Lambert.2-Sjeet 2 790-825

le klasse C
O.Mert-Palet 817-823
Juliana 2-Sportschut. 819-809
SVT 2-RKWBCM 823-807
Hofke 2-Diana 2 825-817
Stadion-O.d.Kamp 813-810

2e klasse A
Fortuna-Merkelb. 825-811
Hiltonneke-Brigid 819-804
O.Rompe-Missers 4 796-806
SVH3-Heros2 812-816
Hubertus 2-RWB 807-806
Gl.Auf-Sjeet 3 788-792

2e klasse B
Wapen-SVE 810-797
Tjoba-Sparta 2 813-810
Prins 2-Treffers 814-816
Brunssum-L.Raak 3 786-810
Rheing.-Centrum 2 803-805

2e klasse C
H.Wayne-Nova 2 793-794
Heros 3-Zon 2 600-802
Emma 8.2-SVT 3 808-814
Juliana3-R.Hood 2 780-810

3e klasse A
Trianon-Hoensbroek 811-802
Hubertus 3-Stadion 2 792-796
RKWBCM 2-Missers 5 806-811
Schutters 2-Brigid 2 810-786
Star cl.-Tjoba 2 813-794

3e klas B
L.Raak 4-SVK 3 777-787
SVT 4-O.Rompe 2 785-781
Hofke 3-Hiltonneke 2 804-752
Reünie 3-de Leeuw 2 808-786
Palet 2-Rheing.2 796-787
3e klas C
RWB2-Roos2 778-810
Diana 3-Centrum 3 796-592
Prins 3-Watertoren 774-782
Sportschutt.-Schachtw.

787-760
R.Hood 3-Trianon 2 783-780
L.Enfield 2-Keulsteeg 2

789-791
4e klasse A
Franciscus2-Gl.Auf2 791-762
Brigid 3-Revanche 2 759-779
Treffers 2-O.Rompe3 756-781
Leeuw 3-Fortuna 2 794-775
SVE 2-Hunter 795-746

4e klasse B
O.d.Kamp 12-Winchester2

784-744
W.v.Nuth-Sparta3 776-781
RKWBCM 3-Boekaniers 3

737-777
Stadion 3-Tjoba 3 774-780
Schutters 3-Wapen 2 792-790

4e klasse C
Daltons-Hofke 4 765-781
SVT 5-Emma 8.3 452-463
Sonja 8.-Star c1.2 777-779
Hoensbr.2-Rheing.3 785-778

*^é' kl^lss!*l >\
Sportschutt.3-Star c 1.3 740-773
O.Rompe4-RKWBCM 4

746-758
Rheing.4-o.Mert 2 718-750

Afdeling kogel.
Hoofdklasse
Lambertus 2-Diana 838-858
Diana 2-Lambertus 828-863

le klasse
Diana 3-Grunstr.3 796-737
Grunstr.2-Diana4 805-722
SVH-Grun 786-801

biljarten
Odilia-Montfort 2 0-6
Riva-Paerdstal 4-2
Boekoel-Vr.kring 2-4
Roggel-Blaakven 4-2
Montfort-Stift 4-2

Hoofdklasse B
DLV-Ovu 2 2-4
Thorn-M'beek 2-4
Los Band-Herkenb. 2-4
Nunhem-Grathem 2-4
Ovu-Joppe 4-2
le klasse A
Maneslust-d.Hoek 4-2
Grathem 2-Roggel 2 0-6
Blaakven 2-L.Band 2 6-0
M'beek 2-Internos 4-2

le klasse B
Walhalla-Veldpoort 2-4
Ovu 3-Roermond 4-2
Swalmen-Beegden 2-4
Taverne-Volharding 0-6
Boekoel 2-deSter 4-2

2e klasse A
Montfort 3-Crescendo 8-0
Top-Ona 2-6
Beegden 2-Wessem 2 4-4
Robic-Odilia 2 4-4
Maasbr.-Joppe 2 2-6

2e klasse B
Allerh.-Riddershof 2-6
Baexem-Ketelbink 6-2
Vr.kring 2-Klumpke 4-4
Meijel-Ramona 4-4
Stevel-Tramhalte 8-0

2e klasse C
DDD-Leveroy 2-6
Veldp.2-Walhalla 2 6-2
Prairie-Karot 0-8
Carambola-Thorn 2 4-4
d.Hoek 2-Maneslust 2 4-4

2e klasse D
Wessem 3-Heukske 0-8
Crescendo 2-Horn 6-2
Kot-DDD 2 8-0
Montfort4-Internos 2 6-2
Karot 2-Heel 6-2

2e klasse E
Ster2-OVT 6-2
Internos 3-Roermond 2 4-4
Avanti-Swalmen 2 4-4
Kot 2-Top 2 2-6

2e klasse F
Amicia-DES 6-2
Ramona 2-Stevensw. 2-6
DDD 3-Herkenb.2 0-8
Vlodrop-Crescendo 3 8-0
Maasbr.2-Odilia 3 4-4

2e klasse G
Stift 2-Thorn 4 4-4
Prairie2-Robic 2 5-3
Servaas-Grathem 3 6-2
Ona 2-d.Hoek3 6-2
Thorn 3-Tramhalte2 2-6
2e klasse H
Joppe 3-Riva 2 4-4
Ketelb.2-Nunhem 2 4-4
Buggenum-Meijel 2 6-2
Roggel 3-Beegden 3 2-6
Oranjet.-Baexem 2 6-2

3e klasse A
Boekoel 3-Roermond 3 4-4
Volhard.2-Ovu 4 4-4
Klumpke 2-Vr.kring 3 2-6
Br.Quelle-DMB 2-6
Avanti 2-Top 3 3-5
3e klasse B
Montfort 5-Crescendo 4 2-6
OVS 2-Maasbr.3 2-6
Karot 3-Amicia 2 6-2
Posterh.-Veldpoort 3 4-4
Odilia 4-Ramona 3 6-2

3e klasse C
Heel 2-Nunhem 4 8-0
Roggel 4-Meijel 3 2-6
Maneslust 3-Joppe 4 1-7
Ketelb.3-Baexem 3 0-8
Numhem3-Bergske 3-5
3e klasse D
Wessem 4-Heel 4 2-6
Beegden 4-Pumpke 8-0

1Horn2-Sport 6-2
; Wilhelminah.-deKei 2-6

Heel 3-Tramhalte 3 4-4

■3e klasse E
de Ster 3-L.Band 3 4-4
Allerhand-P.Molen 6-2
DMB 2-Graanbeurs 5-3
DES2-Top4 0-8
Br.Quelle 2-Walhalla 3 0-8

'3e klasse F
Odilia 5-Veldpoort 5 4-4
OVS 3-Touche 4-4
Herkenb.3-M'beek 3 6-2
Stevensw.2-OVS 4 8-0

1 Veldpoort 4-Amicia 3 4-4

3eklasse G
Tramhalte 4-Sport 3 4-4
Wilhelrninah.2-Leveroy 2 6-2
Wessem 5-Hapje 2 6-2
Paerdstal 2-Prairie 3 4-4

j Sport 2-Stift3 0-8

3e klasse H
Baexem 4-Haelen 2 7-1

1 dePeel-Graaf 2-6
Meijel 4-Stevel 2 6-2
Robic 3-Ketelbink 4 7-1
Haelen-DLV2 6-2

4e klasse A
Top 5-Allerhand 3 2-6
ABC-Veld 8-0
Swalmen 3-Avanti 3 4-4
Herberg-Klumpke 3 4-4
O.Molen 2-DDD 4 6-2

4e klasse B
OVT 2-M'beek 4 4-4
Odilia 6-Amicia 4 2-6: Ramona 4-Tegel 4-4
Ritho-Karot4 4-4
Vlodrop 2-Montfort6 4-4

4e klasse C
Tramhalte 5-Riddershof 3 6-2
Paerdstal 3-Stift 4 4-4
Sport 4-Prairie 4 4-4
Pumpke 2-Paerdstal 4 8-0
Riddersg.2-Ona 3 4-4

4e klasse D
Joppes-Graaf3 8-0
d.Hoek 4-de Peel 2 4-4
Oranjet.2-DLV 3 6-2
Buggenum 2-Maneslust 4 2-6
de Graaf 2-Haelen 3 4-4

4e klasse E
Top 6-Graanbeurs 2 2-6
Internos 4-Vlodrop 3 6-2
ABC 2-Kot 3 6-2
Swalmen 4-Volharding 3 4-4
DES 3-Allerhand 4 4-4

4e klasse F
Tramhalte 6-Grathem 5 6-2
Thorn 5-Stift5 2-6
de Sport 5-Ona 4 6-2
Tegel 2-Paerdstal 5 6-2
Grathem4-Wessem 6 6-2

4e klasse G
DLV 4-Oranjet.3 4-4
de Graaf 4-Jachth. 4-4
Joppe 6-Maneslust 5 4-4
Hom 3-deGraaf 5 0-8

4e klasse H
Ramona 5-Vr.kring 4 4-4
Klumpke4-Herberg 2 4-4
Herkenbosch 4-DMB 3 4-4
Walhalla 4-ABC 3 6-2
Boekoel 4-de Ster4 8-0
DB klasse A
L.Band A-HapjeA 3-9
OVS A-Vr.knng A 6-6
M'beek A-DMB A 6-6
DLV A-OVS B 8-4

DB-klasse B
Beegden A-de Grens A 5-T
Ketelbink A-Avanti A 8-4,'
Karot A-OVS C 5-7
StiftA-Ketelbink B 6-6
De dubbele cijfers
KADER
W.v.Gemert, Boekoel 44.80,
H.Janssen, Blaakven 32.50
J.v.d.Beek,Paerdstal 23.57'
J.vanEek, Roggel 23.50!
H.Verdonschot, Stift 1&.33-
Hoogste serie
W.v.Gemert, Boekoel 164!
H.Verdonschot, Stift 114'

LIBRE
M.Puts, M'beek 112.50:
J.Tellers,Herkenbosch 72.5*
J.Burhenne,OVU 6^oo
D.Koelen,OVU 44.00
;B.Hendrickx, Boekoel 17,27

Hoogste serie
J.Burhenne,OVU 305
D.Koelen, Ovu .
M.Puts, M'beek ' 240'
J.Tellers,Herkenbosch 172

tafelvoetbal
Terugvalronde overgangs-
klasse
B.Boys-Mirandal4-4j
Verdw.Vis.2-ideml 4-4
Cramign.-Goghl 1-7
Hoesk.-Millen 3-5
Miranda en Verdw.Viss.l h*arvolgende ronde
Terugvalronde le klasse
Sjteiw.l-Schachtw. 6-2
Pitsers-Camont. 0-8Hakkers3-Dolomietl 3-5
Singel-Tunnel 1-7
Cramign.2-Jokers. 6-2
Heukskel-Maarland 6-2
Drop Inn-Bissjopl 4-4
Connect.l-Eagles 3-5,
Koningsw.2-Borgh. 6-2
Leeuwenh.l-Koningsw.l 6-2

zaalhandbal
Dames
P.K.
lason 2-Vesta 6- 6
Loreal 2-Blerick 3- 3
Gemim-HGC 13-11
Maasbracht-Polaris 17-13
IA
Patrick-Bevo2 9-1S!
GHC 2-HVN/DES 6-15
SVM2-Loreal3 9-5
Ospel-Sittardia 3 6- 7
Eksplosion-Breeton Sp. sno
1B
Caesar 2-Minor 13-12
Olympia-ESC 10-12
Marsna-Gulpen 11-15
BDC-Vilt 5- Ö
lason 3-Sibbe 8- ?
2A
HrOetonSp. 16-34
Bom-Vesta2 35-11:
HGC 2-VIOS 3 12-221
2C
Wilskracht 2-SVM 2 17-22
Zwart Wit 3-Rapiditas 2 12-22
ESC-Gemini 2 19-2i;
2D
Gulpen-Polaris 2 27-17
Marsna-ATSV 2 20-20
ESC 2-Selpa MVC 21-18
lason-Heerlen 2 25- 6,
JPK
Blauw Wit-Blerick 2 24-19
Leudal-Rapiditas 16- ff
herten-Breeton Sp. 12-20
NOAV-Caesar 19-19'
Loreal V+L 2 10- 9
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" Even een banaantje
pellen. Boris Becker
neemt wat tijd voor
zichzelf tijdens een
partij.

(ADVERTENTIE)
" "

Als ucontant belasting
betaalt, is het postkantoor vanaf

1 januarihet juisteadres.
(En niet meer deBelastingdienst.)

jl

Vanaf 1 januari 1992 kunt u niet langer contant

bij de Belastingdienst betalen. Als u na deze
datum contant belasting wilt betalen, kan dat
uitsluitend op het postkantoor. Als particulier
en als ondernemer. U betaalt geen stortings-
kosten. En als u op de laatstebetaaldag op 't post-
kantoor betaalt, bent u gewoon op tijd met

uw betaling. Neemt u wel deacceptgirokaart mee
die u van de Belastingdienst heeft gekregen.

Belastingdienst

Biljartklassieker
voor fijnproevers

Boeiendportret van Boris Becker in Tranhardt- documentaire

’Ikbenalseen

aap in een kooi ’
SIBBE - Om te bewijzen 'dat er
nog iets anders is dan driebanden'
heeft Jacques Hendriks ookvoor de
achtste editie van het internationale
Kersttoernooi van de biljartvereni-
ging Sibbe gekozen voor de be-
proefde formule van een driedaagse
met pure kadristen. De reeksen rol-
len van vrijdag tot en met zondag
over de gloednieuwe lakens in café
Romantica.

Volgens Hendriks, vorig jaar wir(-
naar, 'ziet de ware liefhebber toch
het liefst grote series in de ambian-
ce van de klassieke spelsoorten'.
Daarom komt in Sibbe naast de ka-
derdisciplines 57/2 en 38/2 ook het
libre aan bod. „Een librepartij, tech-
nisch goed opgebouwd en snel uit-
gevoerd, is nog altijd een lust voor
het oog."

sportLimburgs dagblad
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j#r**|l| l—H ÉF*i W:^ B^^fl Philips slimline HO VHS-nideorecortjj ■*■R 8 ml .^^\ /’ IB^^^^ï &■■ stereo-audiorecorder WR 502/01
ft J j^f fc m\\^^mr^imr^^i^tt^^^^W bf^^ bt^^^Wi^^^^^B Mr^^^^W^^^^r^^^^ Voorprogrammering van

■Ir mm B r^ fl ¥ / F " 1 '"'1 " 1 «J A ■ 31 dagenvooruit. Versnelde beeldweerga*
Wx< m /f B f É 1 I f KV ' 1 1 I 1 W 1 —J voorult <7x)en achterult (7x>- Geschikt VOO

I Ë .^mmrmmmwammmmmmm^L^^^afjr b I M\ M\ w Hl *^^m A. M\ 2 snelheden audio. Afstandsbediening met
fml^rooo^^ >y A 1 fl _fl |_ A. . n. B--_b»b_*»—blibbbbß-»--m1 I 4<mflI&7 \aZa*a4mê M um<iij\\\i TiZwV

Vv >»_w. |j£| Philips HiFi-set met afstandsbediening Philips versterker FA 660

**% J^" Philips yMII SJELJ». Bestaande uit: Uitgangsvermogen 2x55 W. _
HflHlÉ. ■■■v-v FM, LG en MG. 30 Voorkeurzenders in wille- Philips compact dist speler CD 604 I**MhÉÉÉ ■bBHbV **-

1 Philips topklasse tuner FT 880 HSSSSS^-^ÖÉBr*' Dom van denBergh" HIH-tombinSleVaV?'8'*8" ""' AfeSSmg" 2 W' g^fl)^

BBfiSSfiBBBBI E I Philips topklasse-iersterker FA 880 'J^Z^ ihgrjira W^A^k ïerrrïogS^^ l^fc» *
"b-TTT^^ Philips bitstreanV CD speler (0624 fWI^WSWg^"TMt!Clili..Jiil nyH"^^^"l boxen FB 650 IfPlI 'j MH'IJ 11QQ flPhilips Matchline 100 HiHiFi-stereo Kl'l'l ILI -^

- »;^*^iy^'ff'apmi>ri&aa ■ww'---"*^'l"'l "'"■'■'^ (2xBOW) ll^JjJ.l.u.ll | |77ï KMwirentetewisie ?_ïißß_rl-^^^^Tul «■» >■«%*% "i"' , _-^ — Philips op afstand bedienbare midi
FSQ'beeldbuis. Digitaal VTTTfTj || | T Kataiogu Spn,s 3430? ~''" ■ 4QJft HiFi-kombinatie F 291 Ph.l.ps compact d.sc au oreverse. geheugen voor een TV-beeld met dubbele 11 liMJ"^^^ rxdidiuguspnjb w -■—- — ■ |B--_g S^ 1 lat^B_L^flßß' 7, :—,^ ~ . .on stereo-radiorecorder AZ 8704

scan frelment» (lOCi HZ). 60 Voorkeurzen- ■■* B Dom van den Bergh- «M *Q. ■BB « BW"»-*» Digitale radio met FM-stereo, LG, MG enK<* J' AAAA PM)S éln\9t ■■«■■Ml-—-^ ■ MIMI « XlKÏÏÏÏeffidertA ene24voorkeurzender,2xipWp,ekver-voor net instellen en bedienen on screen B■flflll fl fl QBtnriic mot Phllinc Ér^3HHHHkVB IMF.BB j I fT 1 il autoreverse weergeven deck B autoreverse mogen. 4-Bands graphic equalizer. Dynarn* hi■ disptay matrix surround sound H,F, stereo- M %fl ffcfl fftfl m Setpr,, siTiet Philips Ij?[Iffl JHlmf: T .K |»J | n°e3/^eerß^^ bass boost. Dubbel cassettedeck, waarvan {
versterker van 2x40 W, teletekst en twee MW gf M J boxen FB 670 IK/MO- M,M^ opnemen/weergeven, prograiiiiieerudre

al itnrevpr<;p Pmorammpprharp fl> *afetandsbed-emngen. wW* M*W %mW \%W ■ (2x120W) Zo4üï — SSS'aSnï*8 SfSSSSÏ'
mmtmmJMMÈWÊ 1— ' ' I 1 Philips luchtreiniger HR 4383 /^^''M»% - bediening. ' 1477? boxen (2-weg systeem). CQfl,

MWZa^Mm Mwl. I—|—| Zuivert in zeer korte tijd voor 90% de lucht 'M ITfflTlTl!!:':'.!'! L"^"/i'tin IfcT*Mwi*i É /^^^^^éW "4P"\ van o.a. rook, stof en stuifmeel. Geschikt JjÉl j^^^^y^^^ fa
leleïeksl - ■ »■ ' / .'^j f^^M voor ruimtes tot 75 m3. Draagbaar, met SMw\BucmiMr WmW^—^ËlWm IS-ll^ geluidsarme motor OQQ I- Philips op afstand bedienbare midi /’■"^»J>»^''^* "ft*" <?| Z77" ____^^T HiFi-kombinatie F 297 _^^^oaW^yJ&

H I ■ m^mii ïgjjjßaF^^^Td : I aBa
_
a-__________B_-a

___
Baa

____
aaßaaa^Baaß| Bestaande uit tuner met 29 voorkeurzen- A^l "<

—T loQ^U[^^^^^£^^l J «I B'ffiWPPmfVlllß ■Vrrunl WW^WWWWWIrPPH ders, digitale 'bitstream'versterker met 5?K\ M*^Baa\* _ Éb^M W»:r"~~ B^^^^^^^^|j Bij ''■i^-j-^_-l____i_^l|i|l-i-il 2 x 120 W vermogen, dubbelautoreverse |W P V I' " |J I Cl'^l'L^B H*^oH Ï'T ' cassettedeck, programmeerbare CD-speler, II ammS-X MMgÊk rlmV It
£3EÏ-««»»b^»= B_Tl^lX^J kI^I^J twee 3weg basreflex luidsprekerboxen en __jßpïi Wf^m BP^" r■«==*:^^^^gSHHF 53^fc»»»^K^^ Ijl APttCBÉLi HBHMBÉ afstandsbediening. 4QAA L^* "N_' "^>Jo^^^^ \i

1 Philips HiFi-set |^J^J^^| ;~_lE^^ K»TjTj 1 fc> T_' W' L"B ."' L,, . ~,., - Philips WHS-C camcorder Explorer t
1 -J==ÏA Bestaande uit: ~~*^^sor f^ T^^^M Uy4J II[ F3^ lilif 'iIITI ... |llM l ' ll'H WKR 6847/20

\\ Philips tuner FT 650 The Philips (ollection w&' rninnriirrn I Met CCD-opneemelement, 8 x zoom, auto- T
j l p, . . .—_. Dl

,
~„»h„r, „/ t,,n„ ■^^"^r^Tèl H''fflr. I iTTn»7ïïlfTiTnß^^^«f^^^LT «Abl kWH;^^^ WMS matische scherpstelling, witbalans en dia- A

* ■ Digita e kwarts PLL-synthesizer/tuner. «uu.. rt...j. «mui datimiiii bv I -4 " ■ b¥ '"'""' i'--■■' P^VfffLr I*■* 1 -^ _■ BMto__JHHHI 3|-eßsa «„„„„ —. .«»
mi ir.niir' miwo,„7onriürc Philips staande compact disc/radio- bw- l. y. r^Êl KL JL)*] B r"- ■■■■g!mT^-r^g fragma.

Pwilips Blackline stereo-kleuren- FM, LG en MG. 30 Voorkeurzenders. - . .. Q7l , LZ_T-_i ■ |i- -=r 3 ■■■■ ijjii i iili JfH-f'
"akaaicio ï<« ÏT 1709/10RPtllliPS Versterker rA 630 Bbt"bhWVIJ9WhJJPv—i—"_ BBn^ïïrTVTnTrW'lTTT^r^r^Bßff^rTß Bi c 3 « WF«. J3--wteroiez3>i iiu^/iud Afneembare luidsprekerboxen. Program- Mj H[hi.--iionïïrnaiM'lJJ ■ jyUJ2ygi^yü^j^jjßj , —| |g==^==^ : -±
Met 63 cm/l 10 Blackline'FSQ'beeldbuis. Uitgangsvermogen 2x40 W. meerbare CD-speler. Digitale radio met FM- Wj\^u\\ W* hli W" —^1^ I'UI'U.'MJ 'll' tcfJJ'4'4ll l-l .1 J-ll |3l
Met sleeptimer, menu voor instellen en Philips dubbel cassettedeck F( 630 stereo. LG, KG en MG en 24 voorkeurzen- ■HcTn^l-r^^T^^S \w 4r^M B^IfPfpHPJMPJrJJ^V'JJVMPV WBm ~lVi"^ ; UiLUÉMUÉÉiiaB^^. bedtenen, on screen display en teletekst. Philips compact disc-speler CD 604 ders. 2x2oWen 1 x 36 W via 5 luidspre- |||M^gß_i|J Hn^L_4_"| BJillllll j[liiLUlil«^liiiliiii^iiljJ n :BWBBlrßiilßrgih LIjL|ILLL^XIiUjLU^
2x20 W muziekvermogen. Afstands- _^;^:^^^- kers. Turbo bass generator.Surround sound. bfT*VV I M

.^ ;j H !"_IJJ'>S
bediening. Inklusief .juk-m*» Dubbel casettedeck, waarvan 1 deck auto- ti V jT_^*"*^"^lfl^--^' '■' MMmMMMMH

' verrndbaar onderstel. IQQQa 4TéCC reverse. Digitale klok. B-H!TrnroßS BfT^^i !*■■■ „,.■„.. Uiri
_

iHi ,„, c „„ „„, Ai„ |ÉyÉJ4yÉ-jjyÉißß| IbW1777? Kataloguspms 1100? Afstandsbediening IdOQ. K£^ I^7l 1' .',l^ [!'?^ S^l Ph.l.ps H.F, m.d.-set F 310 met een- Philips elektronische klokradio
: Ook leverbaar m7O cm beeldbuis. Dom van den Bergh- ilO ~—b—B

1■»■?■?■ j ■■■■ ■■""^"'■-i'"l<'^'-pl4l| ['Tjl knops-bediening AJ 3390
Meerpms f 200,- Dom van den Bergh BK^J Tuner versterke 2 W M^^7vormgev

,
ng met draaibaar disp^

IMJJIII"'! <P-—a IMW^IPffI'TSPI B!^Wr*r'F"*r"rll"""f,B df^^c^!„'no 8 luldsS|||o_f_-_ FM en MG Digitale tijdsaanduiding. WekkenHißdlllfiiilJ Setpnis met Philips _- - IliMlL^^^PÉlr^BVB^U^i^iilliUmjl■■ ■^^L^Ui^glUiUat UIjBH afstandsbediening. 1299ff met radio of zoemer'ook herhaald. Sluim^
bßhbßbl f boxe

0
n"650 itXmaiH- O' " mlriSaI IX'H ■J£Uia ■■■bm.j.biiim[,| ■—'^"'" mogeli|kheid.I^H (2XBOW) Itt^. B. I Krßililif.Mirl Bufterbatter,,. Qd(

—j—gjibbbbbv BiiHi I [ oH |M iM^^^MnjjMJ jr-f» 1 MWW__^ ., |~i —h—^' |3 JH ■ S ||S l<^iMil^lj|
»*| mmmm^ SiSSSSSSSS Philips stereo-cassettespeler AQ 64J3

-a" B ÜW^B B«w Wl L"B Bt^^^^il B^b3| Inklusief lichtgewicht hoofdtelefoon. Gesd 11^
■"s^SHJKJmI kW^^^S B"%bP r^Llli-L-Ü bb_B )mmCmßQmmmmßM ' C-Q voor alle bandsoorten. Broeknemklip.
JB * £■-■■■» BbVBbV Aansluiting voor netadapter. _m A.

I fl ",,laß--H—^T^ Philips midi (P-kombinatie met sub- O»'
iB« iTlrr VIJ woo>cr^teem W 20\2 h h

||^= |M| lürfJ 11 Philips draagbare (D-speler AZ 68QJ
Sr Eenvoudig aan te sluiten. Afneembare boxen ■ i W rmU IflAßffllrffflilbl^9 r898959 rT-r—: ;—:—r rr—rr^el-^^TT^TT^^^^ ■—- en afzonderlijke subwoofer. Topioader B_A._i Btt4b_bb_bbbbV L)L>" ■ MlHTinill I I—Mj li Stationair met netvoeding of draagbaar m

PWBPS UleirentHensie t ■■ —.= CD-speler. Tuner met 20 voorkeurzenders. B^fflflTTmHlTlmßT^^^ bÜÜJ h_^m]^B_él BbMlSb—T—S^l g batterijen.Programmeren van max. ,
21 GR 2554/108 „ "T: 2x3oWen 1 x 20 W muziekvermogen. fl£SS|iSS| |L' M Kfflfflf^f^ffir7^BW^vW BBHB-fBI 189□ ,2? "ummfS- "r05""' j=-! „ „ , "^ —- n,,hhQ i^ccp«pHpf-i< rinihuß |^b_-bLH B»*iliUliliilldilir l IIHU libl 1* ' W ~—— ■»^""""»' f-aa telefoon. Aansluiting voor 2 hoofdtelefocw"

.Metsscm/9O°fSo'Hißr,beeldbu.s. ■JJJ'I.I l'|,| ÏÏSÏf JJIIII PWPPPI'iPBHfffiB B»»/l Philips midi compact diSC Stereo kom- met volumeregeling t%g%ói
On screen display. 60 Voorkeurzenders. Ver- Philips HiFi-set jff* IKIJ J'- 'IJ "''""■-'■'-■■" - 11QQ. BStTT»_I b_É^MI binatieAH4ll 2*1.7'sterker met 4 W muziekvermogen. Met tele- —-———— ll ''HJÜlffl ■ ImWmWn \ TJ,W Kl_L_f| M"{' W """>»■* "l"t" —i«#

'tekst, sleeptimer en dubbelzijdig te bedien- eestaanoe uu. n r<l il i iimb J l'VJi BTïïWfrTrTTffTTlTTTiflI ' rlm Digitale FM, MG en LG tuner met 20 pro- Philips Whirlpool UIP magnetron l»«!
nen afstandsbediening. JAAA Philips tuner H 650 l.llfl !■! [ .lIIIIJiII bVßb_Ébl BiwW>«»Wlß»W»f«Vp»-i#^-P^ grammeerbarevoorkeurzenders en een up/

„i«B„h33i bum omIllWJJl'liriJ IZfZfr Digitale kwarts PLL-synthesizer/tuner. rW!*Wlff|(?^^ B*Jiiiii-n.n i'HQf^i;i^Ti'i^, J, f ' down zender-zoeksysteem. Versterker van grill en cnspscnaai AWH 914
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Ready troeft
leider af

Werkvollevbal
De herenhoofdmacht van VCH
schreef belangrijke winstpunten bij
door Hypotheker/VCS in een, bij
vlagen, enerverende partij te klop-
pen met 3-1 (13-15, 17-16, 15-8, 15-9).
Werkvolleybal domineerde deze,
van oogstrelende, technische hoog-
standjes gespeende krachtmeting,
waarin de thuisploeg zwaar leunde
op de routine van spelbepalerFelix
Petit en de power van hoofdkanon-
nier Roel Maas.

VCH op titelkoers
Heerlense volleybaLslers lopen weg van concurrentie wezig. Waar het evenwel nog

steeds aan schort is homogeni-
teit, intensiteit en geloof eigen
kunnen. We stralen als ploeg ge-
woon te weinig lef uit".

In de derde divisie lijkt lijstaan-
voerder VCH 3 weer op het juiste
spoor te zitten. Debutante Muriel
Daal manifesteerde zich als een
regelrechte versterking in de
ontmoeting tegen Sondermeijer/
SVL: 3-0 (15-8, 15-12, 15-2). VC
Voerendaal consolideerde de
tweede plaats door Hovoc onver-
richterzake weer richting dou-
ches te sturen: 3-0 (15-7, 16-14,
15-4). Het gedecimeerde Gee-
vers/VCL leed in gevoelige ne-
derlaag in de strijd om klassebe-
houd. De ploeg van coach Kees
Bosch moest zijn meerdere er-
kennen in Jokers VC: 1-3 (15-10,
6-15, 9-15, 6-15).

de ranglijstpositie. Na een veel-
belovende start verdween het
vuur bij de Heerlense reserve-
ploeg in het treffen tegen Trivos:
1-3 (15-6, 9-15, 8-15, 10-15). VCH 2
werkte weliswaar hard, maar
vermorste de winstkansen om-
dat de psyche vooralsnog te
wankel blijkt om zich in een duel
vast te kunnen bijten. Trainer
Henk Pastoor plaatste een kant-
tekening bij het matige ploegver-
band: „Volleybalkwaliteiten zijn
in deze groep ruimschoots aan-

zijn. Daarvan bleek in de eerste
twee sets overigens weinig van.
VCH demonstreerde onmisken-
bare klasse, verpakt in een soe-
pele, solide rallieverdediging en
rake klappen uit alle hoeken en
standen. De overmacht werkte
concentratie-terugval in de hand.
In de eindfase van het tweede
bedrijf dienden de eerste ritme-
storingen zich al aan. De verslap-
ping van spanningsboog en tem-
po gaf Sarto de kans zich teherstellen. VCH coach Ger Spij-

kers: „Wij bleven volharden in
stereotype patronen en speelden
Sarto daarmee nadrukkelijk in
de kaart". Pas bij 6-14 kreeg
VCH de machine weer aan de
praat. Te laat voor om de kloof in
de derde set nog te kunnen dich-
ten. Maar, met Sally Dormans op
de stek voor de licht geblesseer-
de Miriam Muermans, wel goed
voor een puntgave slotronde:
15-6.
VCH 2 verzuimde opnieuw ver-
betering te brengen in de benar-

HEERLEN - Sarto/Pellikaan uit
Tilburg verrichtte zaterdagmid-
dag een 'huzarenstukje' door een
einde te maken aan de fraaie se-
rie van 3-0 uitslagen die VCH dit
seizoen in eigen huis heeft opge-
bouwd. Niettemin lag Sarto, be-
houdens het weggevertje in de
derde periode, stevig aan de ket-
ting van de Heerlense volleyba-
lequipe: 3-1 (15-4, 15-11, 10-15,

115-6). VCH deed trouwens uitste-
kende zaken tijdens deze negen-
de speeldag.Door uitglijdersvan
de directe achtervolgerskoestert
de ongeslagen koploper thans inhet klassement een voorsprong
van zeven punten.

Vechtersploegje Sarto heet een
ongemakkelijke tegenstander is

, Von onze correspondent

tLBURG/HEERLEN - De
to is gebroken voor de vol-
toallers van Geevers/VCL.
6 ploeg die dit seizoen nog
Ni enkele keer succesvol
£S in een uitwedstrijd, re-tode opresolute wijze af met
? wat mistroostige beeldvor-
'ftg. Het aanzienlijke bies-
je-ongemak op de koop
eïiemend, zegevierde de
todgraafcombinatie in Til-
frg na een pittige ontmoe-
te tegen Odulphus met 1-3
«-14, 12-15, 11-15,9-15).

*eerste uitzege krijgt extra reliëf
Jdat het zwaar gehavende Gee-
Js/VCL slechts met een basisteam

betrad. Jan GrimbergJjerontsteking) en Mare Quaedac-
*s (handblessure) ontbraken op

* appèl, terwijl Frank Benne nog
Jftpte met de naweeën van een
Prtioofdsholte-ontsteking. „Gege-P> die omstandigheden heeft de
feg een voortreffelijke prestatie
prgezet," gaf assistent-coach Wim
rtiaerts na afloop te kennen.

Eerste uitzege voor VCL
Herenhoofdmacht VCH etaleert veerkracht in enerverend duel

punten mochten we nog blij zijn,'
aldus Koch. „We stonden de hele
partij achter of gelijk. Vlak voor het
einde wisten we net weer gelijk te
maken."

Ook de nummer twee van de Hans
Schaefercompetitie, Nieuwenha-
gen, struikelde. Brunssum 2 maakte
dankbaar gebruik van de absentie
van Jeroen de Jong en won met
5,5-2,5. Door dat resultaat belandde
Kimbria op de laatste plaats. In Af-
deling B verraste hekkesluiter Ble-
rick de nieuwe koploper SLTC:
4,5-3,5. In de andere wedstrijd won
Brunssum met 4,5-3,5 van Kerkra-
de.

Tijdens het NK jeugd prolongeerde
Chantal Leenen haar titel. Zij was
de beste in de groep t/m 18 jaar. Na

HULSBERG - GTR/NIP
heeft de eerste plaats in Afde-
ling A van de wintercompeti-
tie tennis nog steeds in han-
den ondanks een nederlaag
tegen Ready. Het verlies was
mede te wijten aan de afwezig-
heid van de zieke Frauke
Joosten, waardoor Ready met
een 3-0 voorsprong begon.
Dankzij de Belgische Nadine
Vanormelingen kon de Maas-
trichtse ploeg er in de enkel-
spelen nog een vierde punt
aan toevoegen.

Zij versloeg Janou Savelkoul met
5-4. In het herendubbel boekte het
duo Pascal Savelkoul-Pascal Hos
een 7-7 score tegen Stefan Koch en
Armand Custers. „Met dit halve

" Werkvolleybal domineerde in de partij tussen VCH en VCS, die in Heerlens voordeel werd
beslist. 'Foto: DRIES LINSSEN

*vers/VCL miste in de openings-
drie setpoints oprij, maar stapte
*1 over de teleurstelling heen. Met
I 1diepe, diagonale service werd

' opbouw bij Odulphus onder
Jk gezet. Uitblinker Guido Gört-? en Tino Bellemakers leverden

op maat en Pierre Jonker,

Denk

Badmintonploeg bindt ook BCH 3 aan zegekar

Victoria sluipt
naar de top

stand-in voor Grimberg, acteerde
bekeken en zelfverzekerd. Met op-
gestroopte mouwen marcheerde de

zuidelijke equipe via 12-15 en 11-15
naar een verdiende voorsprong.
De thuisploeg bracht daarop een

andere spelverdeler in stelling en
draaide de basisopstelling drie
plaatsen door. Taktische variaties

VCH liet zich in in de eerste set na
11-4 toch nog de kaas van het brood
eten door de Brabanders, onder lei-
ding van de lepe Job van de Aker:
13-15. Een deceptie die na de her-
vatting nog geruime tijd doorwerk-
te: 2-8. Bij die stand moest Bart
Bormans het veld ruimen met een
vingerblessure. Ondanks gebrek
aan ervaring bleek Pascal Rauer
een betrouwbare vervanger. VCH
wist vooral blokkerend de weg te-
rug te vinden. De nipte 17-16 set-
winst betekende de definitieve
ommekeer in het duel. Naast Roel
Maas had Jos Winkens een fors aan-
deel in de Heerlense puntenproduc-
tie. Coach Peter Arets constateerde
tevreden enige vooruitgang in de
ontwikkeling van zijn team: „Hier
en daar waren we nog niet fel ge-
noeg in relatief eenvoudige situa-
ties. De ploeg demonstreerde van-
daag echter veerkracht en groeit
onmiskenbaar een eenheid". Chantal Leenen

prolongeert nationale
jeugdtitel tennis

behoorüjke tegenstand in de halve
finale tegen Saskia Mulder die haar
tot een derde set dwong (6-3, 2-6,
6-3), won zij in deeindstrijd met 6-2,
6-4 van Inge Slangen. Bij de jon-
gens t/m 18 jaar veroverde Martijn
John Voorbraak vrij eenvoudig dé
titel. In de finale versloeg hij de
nummer twee van deplaatsingslijst,
Jeroen Snijders, met 7-6, 6-1.

Bij de jongens t/m 16 jaar kwam de
'traditionele' finale Rogier Wassen -
Sjeng Schalken weer tevoorschijn.
Wassen kwam snel met 3-0 achter,
corrigeerde met 5-4 en raakte daar-
na niet meer in de problemen.

Bij de stand 4-0 in de tweede set
werd Wassen door een scheidsrecht
telijk misverstand een game ont-
houden. Toch won hij de game eü
vervolgens de partij met 7-6, 6-1. Bij
de meisjes was geheel volgens de
verwachtingen Lili Mostard de bes-
te. Zij troefde Ilvy Wouters af met
6-3, 6-1.

Kampioen bij de veertienjarige jon-
gens werd Torn Ricker, die de niet
geplaatste Alexander Martens in de
finale met 4-6, 6-3, 6-1 versloeg. Bij
de meisjes ging de titel naar Arme-
marie Doppen.

In de Duitse competitie won de
club van Rob van Oppen, Schwart
Weiss Keulen, met 7-2 van Blau
Weiss Siegburg. Van Oppen had
weinig problemen met de Duitser
Wirtz: 6-2, 6-0.

V^
Von onze correspondent

fENSBROEK - De badmin-
l^ners van het Hoensbroekse
.'ctoria blijven verrassen. Dit-
|^al werd het derde team vanJ*-H met forse cijfers (9-2) het
J*chtoffer van de schier/j°nhoudelijke zegereeks van
* Hoensbroekenaren. Door
ij^e zege staan de Victorianen
$/ op een tweede plaats met
J1punt achterstand op Nue-

Revanche
Vh oiïa0iïa was uit op revanche tegen

Enkele weken ge-e 1 incasseerde de Hoensbroekse

ploeg in de uitwedstrijd tegen BCH
een 5-6 nederlaag. De sportieve
wraak was niet mals. Slechts twee
partijzeges stonden de Höensbroe-
kenaren toe.

Na de singles stond er al een riante
5-1 voorsprong op het scorebord.
„Dat was een aangename verras-
sing. Ik had verwacht op een 3-3 uit
te komen na de eerste zes partijen.
In de uitwedstrijd destijds was de
tussenstand ook in evenwicht", al-
dus een contente Victoria-trainen
Franz-Josef Breuer.

In beide herendubbelspelen ver-
speelde de Hoensbroekse ploeg
enkele weken geleden in Den
Bosch de overwinning. Ditmaal ga-
ven juist die twee partijen de defini-
tieve doodsteek aan het verzet van
BCH. Zowel het koppel Leunissen/

Sim als Breuer/Polman zegevierden
gemakkelijk in twee sets.

Met name Maurice Breuer en lan
Sim draaiden weer op volle toeren.
Sim is sinds enige weken aan de
hoofdmacht toegevoegd. Breuer ac-
teert al het hele seizoen in zijn dub-
bel- en mixpartijen erg constant. In
zijn dubbelpartij met Dion Polman
gafhijRowan Schara en Riek Heine
weinig kans (15-11, 15-8). Met Marga
Notermans versloeg hij in drie sets
het koppel Jeroen van Dalm/Els
van Ewyk.

Op 5 januari aanstaande speelt Vic-
toria het belangrijke duel tegen
Schijndel. „Als we daar weten te
winnen met de huidige vorm, heb-
ben we een goedekans op het kam-
pioenschap", aldus een optimisti-
sche Victoria-trainer

Braggarts komt
inzinking niet
meer te boven

Chevremont op afstand weer tweede
"Dion Polman weet in een uiterste poging de shuttle nog te retourneren. Foto: KLAUS TUMMERS

negen-punts achterstand op het
scorebord (35-26), de wedstrijd
daarentegen was zeker nog niet
beslist.

van onze correspondentIn detweede helft liep de achter-
stand iets op, want na zeven
minuten moest de WSC-coach a\
in een time-out vluchten. Brag-
garts had binnen twee minuten
het verschil teruggebracht naar
vier punten (36-40) met uitzicht
op winst dus.

" ZAALVOETBAL - Op
Tweede Kerstdag houdt de
zaalvoetbal vereniging Vesta
in de sporthal Apollo een
zaalvoetbaltoernooi. Daaraan
wordt deelgenomen door:
EMS, Vesta, Swift '36, PSV
'31, Roermond, Linne, St.
Odiliënberg en SVH '39.

" GOLFBILJART - In café-
zaal Ober Bayern aan de
Voorstad 11 houdt de GBC
'Die Bayern' zaterdag 21 de-
cember een open toernooi.
Zondag 22 december is er
een koppeltoernooi. Er wordt
gespeeld op vijf tafels.

Zege waterpolodames ZON/S&S
HEERLEN - De tiende wedstrijd in de districtscompetitie waterpolo
leverdevoor de drie damesteams allemaal een overwinning op. In de
eerste klasse won Hellas van Die Heygrave met 11-7. In de tweede
klasse won ZON/S&S in Eindhoven met het mooie verschil 1-11 van
PSV 2, terwijl de damesvan HZPC thuis wonnen met 6-5 van Zeester
uit Uden. De dames van HZPC hebben tot nu toe slechts een wed-
strijd verloren en staan na negen wedstrijden op een mooie tweede
plaats met 15 punten. DeLimburgse ploegen in de bondscompetitie
speelden afgelopen weekeinde niet. Zij beginnen pas weer op 18 ja-
nuari.

HEERLEN/KERKRADE
Door een 4-2 overwinning op
rode lantaarndrager 't Heuks-
ke uit Echt is Chevremont
weer opgeklommen naar de
tweede plaats in de ereklasse
golfbiljart. Deze plaats moeten
deKerkradenaren evenwel de-
len met het Sittardse Brand
Taveerne, dat in de thuiswed-
strijd tegen Maasvallei uit
Urmond het niet verder wist
te brengen dan een 3-3 pun-
tenverdeling.

winterstop
De eerste plaats is uiteraard nog al-
tijd in handen van de heersende

landskampioen Maasgolf uit Wes-
sem. Het zestal Joost en Wieher
Drenth, Rob Steffanie, Math van
Veldhoven, Peter Roumen en Henk
van de Runstraat behaalde in Sit-
tard bij Hollandia de maximale
winst: 0-6. Dat betekende tevens,
datBrand Taveerne door het gelijk-
spel ook op een achterstand van
vier punten is gekomen. Voor zover

het Heerlense De Pint nog kam-
pioensillusies had gingen die in
rook op, want op het gastherenbil-
jart wist SNA uit Nederweert een
2-4 overwinning in de wacht te sle-
pen. Het Nederweertse onderonsje
tussen BVO Ospel en BYE Eind le-
verde beide zestallen 'n punt op:
3-3. Tot medio januari geldt voor de
ereklasse een winterstop.

Enkele minuten later noopte een
sterke periode van WSC de Heer-
lense coach echter om een time-
out te nemen. Binnen negen mi-
nuten waren immers vrijwel alle
Braggarts-illusies aan flarden ge-
schoten: 38-55. In die negen mi-
nuten had Braggarts slechts
twee punten gescoord .
In het bijna slotoffensief kon
Braggarts nog iets van de achs-
terstand wegwerker;, maar de
zege kwam nimmer meer binnen
handbereik.

Met de forse thuisnederlaag nog
fris in het geheugen startten de
dames van Braggarts met de op-
dracht vooral het balbezit te
koesteren. Braggarts had de les
geleerd en startte degelijk zon-
der franje spelend, maar toch
steeds bij de les. De Heerlensen
wisselden vrij vaak van verdedi-
ging, waardoor WSC nooit echt
in haar aanvalsritmekon komen.
Weliswaar prijkte bij de rust een

{JËERLEN - Het dames-
van basketbalclub

verloor met 56-49
Waalwijk van WSC. In de

J^eede helft werd negen
lang vrijwel niet

jkscoord, waardoor WSC
j*.9n uitlopen naar een be-
üssende voorsprong van;2eventien punten.

Dinsdag 17 december 1991 " 25

# Sjeng Schalken moest het in de nationale jeugdfinale op-
nieuw afleggen tegen Rogier Wassen.

van onze correspondent
PAUL DEMEUNNE

die Geevers/VCL in het geheel niet
verontrustten. Het was Frank Ben-
ne die met een opslagserie van 9-7
naar 9-13 de laatste Brabantse ver-
zethaard sloopte: 9-15.
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Heren overhemden, o.a. Baby jacks, broeken en Yessica wintertops, Baby truien en sweaters. Truien en colberts, o.a. Club 15 jacksen broeken |
merk Avanti. pakjes. broeken en rokken. A"gelo Litrico. . ,i„MirTffl

Jongens-en meisjes- Uni damesblouses en Dames jacks, parka's en Club 15 truien en Heren regenjassen, o.a. Dames pantalons, warm j
broeken. T-shirts. jassen. sweaters. Angelo Litrico.

~...„....
gevoerd* .1

I fllü^lH I liii^MH Wr^Mt\\\^m lf MMmm\Mmr* I II ) net is weer j \
Heren pantalons, o.a. Japonnen, pakjes en _ Canda damesblouses, Heren kostuums, o.a. I
merk Angelo Litrico. Canda sets. II A gedessineerd. merk Canda. .1

ÉPVHH 1 \M\\ Cl I it Il m\Xm\\\\m\\ II Hl WÊ il

I SU I I C^UtbcA*wtck£i*e*/ M P . . '■ . .
Ecco blouses en tricot Heren schoenen, alleen ' Meisjes truien en Herenjacks, o.a. merk

Clock House broeken, Heren truien en sweat- Heren trainingspakken Dames winterpullovers Heren overhemden, o.a. Heren jacks, o.a. merk
truien en blouses. shirts, o.a. merkCanda. en pnn^^shirts^ WestbunrejiCanda.
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