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Reisbiljet '92
jpvalen uw gedachten tijdens deze donkere da-
U&n voor Kerstmis soms ook af naar zonovergo-
Bn stranden, zomerse wandeltochten of gezelli-
H& terrassen in een vreemde stad? Tijdens defestdagen maken veel mensen plannen voorJun zomervakantie. Het Limburgs Dagblad
■engt morgen een voorproefje: Reisbiljet '92.
Bet - onder meer - verhalen over oergezellig
llhene, het minst Oostenrijks stukje van Oos-Iftrijk, een cruise in het Caribisch gebied, 212
I bmeter van het Pieterpad en 'America, love it
Ir leave it'.f.

Luchtvrachtbedrijf onderhandelt over samenwerking met DHL

Emery vrijwel zeker uit Beek
Van onze redactie economie

!*2K - Emery Worldwide vertrekt zeer waarschijnlijk
| Luchthaven Maastricht. Het in financiële problemen

Pierende bedrijf wil bezuinigen op het transport per
P tussen de Verenigde Staten en Europa door te gaan
Penwerken met andere luchtvracht- en expresbedrij-
[ Een van de bedrijven waarmee daarover wordt onder-
geleld is DHL, een bedrijf met het Europese sorteercen-
fti in Brussel. Dat is gisteren bevestigd door de ma-
ters K. van Velzen van Emery en Ferguson van DHL.

Sequentie van de samenwerking
Kunnen zijn dat Emery het Euro-

-1 sorteercentrum verhuist van
J naar Brussel. Hoewel er nog

* definitief besluit is genomen,
* vice-president J.J. Schnyder
Emery Worldwide Europe het. joneel in Beek al gewaarschuwd

j"et overslagcentrum op Luchtha-Maastricht, waar ongeveer 25Jsen werken, waarschijnlijk
<« gesloten.

Frustreerd
lelijk blijven de expeditie-activi-
Fi nog wel in Beek gevestigd,
fel directeur Schnyder in Zwit-
fftd als manager O'Reilly in Beek

wilden gisteren geen commentaar
geven.

Emery vertrekt niet alleen uit bezui-
nigingsoverwegingen uit Beek. Het
bedrijf is ook gefrustreerd door het
feit dat de langere Oost-westbaan op
Maastricht Airport nog vele jaren op
zich laat wachten. Ook de strenge
nachtvluchtnormen en de recente ra-
dicale blokkade-plannen van de Ver-
eniging Geen Uitbreiding Vliegveld
Beek hebben tot deze ontwikkeling
bhgedragen.

De samenwerkingsplannen met
DHL in Brussel ontstonden toen
DHL in november een DCB van
Emery Worldwide Airlines huurde
voor de transatlantische vluchten.
Dat toestel zit volgens de Brusselse
DHL-manager Ferguson helemaal
vol op de dagelijkse vluchten van
New Vork naar Brussel. Het huren
van een tweede DCB is voor DHL al-
léén te duur. Dat kan wel als het toe-
stel wordt opgevuld met vracht van
concurrenten zoals Emery. Ook ver-
dere samenwerking met collegabe-
drijvenzoals UPS en TNTwordt niet
uitgesloten.

het weer

r " 1

IpEN EN WIND
een sterke westelijke

'"fting, wordt een storing
*Bevoerd die in de ochtend' Voor bewolking en veel
**» zorgt. Na passage van
j? storing ontstaan er in de
Jüag opklaringen. Wel ont-
P& er buien, waarvan som-
Re met onweer. De wind isJ krachtig uit westelijke
J?ting. De temperatuur
|?t op tot 9 graden en daalt
j*e nacht tot 6 graden.

(t f informatie betreffende
Mineer in Limburg kunt u?'en 06-91122346.NaAG:
Fop: 08.44 onder: 16.28
L^op: 13.48 onder: 05.12
k^UEN:i>P: 08.44 onder: 16.28
r*Hop: 14.27 onder: 06.33

Brandbom bij
Algemene Zaken
DEN HAAG - Bij het ministerie
van Algemene Zaken op het Bin-
nenhof is gisteravond rond half
zes een brandbom naar binnen
gegooid. De beveiligingsdienst
bluste een beginnende brand. De
32-jarige dader uit Den Haag is
overmeesterd en overgeleverd
aan de politie.

De dader droeg nog een brand-
bom, een molotov-cocktaü, bij
zich. Hij maakte volgens de poli-
tie een zwaar gestoorde indruk.
De man is ingesloten.

De Hagenaar is overmeesterd
door het VVD-TweedeKamerlid
P. Blaauw en een personeelslid
van de Kamer. Toen zij op het
Binnenhof liepen, zagen zij de
man de molotovcocktail gooien.
Samen overmeesterden 2rj hem.

Een groep aanhangers van de voormalige DDR-
leider Erich Honecker zingt voor het hek van de
Chileense ambassade in Moskou communistische
liederen. In tegenstelling tot eerdere berichten
gisteren zit Honecker nog altijd in de ambassa-
de. Honecker wil het liefst naar Chili, waar zijn
dochter woont. Een woordvoerder van Sovjetpre-
sident Gorbatsjov heeft gisteren gezegd dat Gor-
batsjov bereid is Honecker te laten vertrekken
naar Noord-Korea, dat heeft aangeboden de ex-
DDR-leider op te vangen.

Rusland neemt Unie-structuren over

Sovjetunie voor
1992 ten einde
DOOR HANS GELEIJNSE

MOSKOU - De Sovjetunie houdt
voor het eind van dit jaar officieel
op te bestaan. Sovjet-president Gor-
batsjov en zijn collega Jeltsin van
de Russische-Federatie zijn dit gis-
teren na een gesprek van anderhalf
uur overeengekomen.

Jeltsin had maandag verklaard dat
het proces van omvorming van de
Sovjetunie in een gemenebest van
onafhankelijke staten tot midden-
januarizou kunnen duren. De reden
voor deversnelling is volgens waar-
nemers in Moskou dat de huidige.

onduidelijke status van de Unie en
het Unie-leiderschap niet langer
kan blijven voortbestaan.

Gorbatsjov en Jeltsin besloten, al-
dus het persbureau Tass en.Jeltsins
woordvoerder Vosjtsjanov, dat de
nog bestaande Uniestructuren (van
presidentschap tot bankwezen)
door Rusland worden overgenomen
of opgeheven. Dit betekent dat Gor-
batsjov voor het einde van dit jaar
als president vertrekt. Vosjtsjanov.,
kondigde aan dat op oudejaars-
avond de rode Sovjetvlag op het
Kremlin zal worden neergehaald.

Volgens Jeltsin zullen de vier Cen-
traalaziatische republieken, Ka-
zachstan en Armenië zich zaterdag
in Alma Ata aansluiten bij het ge-
menebest dat de Russische Federa-
tie, de Oekraïne en Wit-Rusland
vorige week zondag hebben ge-
vormd. In de Kazachstaanse hoofd-
stad zullen de republiekspresiden-
ten de gemenebest-overeenkomst
tekenen.

Jeltsinzegt in een interview met het
Italiaanse dagblad La Repubblica,
gegeven nadat hij maandag met de
Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken James Baker had ge-
sproken, dat er voor Gorbatsjov
geen plaats zal zijn in het nieuwe
gemenebest. Gorbatsjov zelf heeft
al gezegd dat hij zijn taak als beëin-
digd beschouwt wanneer er een
grondwettelijke opvolger van de
Sovjetunie is.

Gorbatsjov liet gisteren weten dat
ook hij de bedoeling had naar Alma
Ata te gaan. In een gesprek met de-
legaties bij een symposium over 'de
anatomie van de haat' zei hij er alles
aan te willen doen om het gemene-
best op een legale manier van de
grond te krijgen. Hij heeft dit stand-
punt herhaald in zijn gesprek met
Jeltsin. Gorbatsjov heeft de over-
eenkomst van Brest, waarin de drie
republieken verklaren dat de Sov-
jetunie ophoudt te bestaan, on-
grondwettelijk genoemd.

Zes jaarvoor gijzelen
gezin burgemeester

MAASTRICHT - De 24-jarige
P.F. uit Valkenburg is veroor-
deeld tot zes jaar cel met aftrek
van voorarrest voor de gijzeling
van de vrouw en de twee dochter-
tjes van zes en negen jaar van
burgemeester Majoor van Meers-
sen. Zo luidde gisteren de uit-
spraak van de rechtbank in Maas-
tricht.

De gijzelingvond plaats op 13 de-
cember 1989. Een dag na de gijze-
ling vertrok de veroordeelde met
een buit van 10.000 gulden en sie-
raden van mevrouw Majoor naar
Thailand. Begin september keer-
de hij onverwacht terug en kon
hij kort daarna worden aangehou-
den.
In de dagvaarding werd F. Be-

schuldigd van onder andere ge-
weldpleging, gijzeling en mishan-
deling. Hoewel de rechtbank
besloot om F. het laatste punt niet
ten laste te leggen, werd de eis,
zes jaar gevangenisstraf met af-
trek van voorarrest, niet verlaagd.

F., die zijn vonnis uiterlijk onbe-
wogen aanhoordde, zou met de
gijzelingeen beetje wraak hebben
willen nemen op de staat, die er
volgens hem indirect schuld aan
had dat het hem zo slecht ging.
Hij was namelijk voor de gijzeling
in korte tijd zijn auto, vriendin en
baan kwijtgeraakt.

Populariteit van
president Bush
naar dieptepunt

WASHINGTON - Niet meer dan
47 procent van de Amerikanen
staat momenteel nog achter
George Bush, waarmee de popu-
lariteit van de president het
dieptepunt van zijn ambtster-
mijn heeft bereikt.

Een opiniepeilingvan het televi-
siestation ABC en de Washing-
ton Post toonde het lage cijfer
aan. Zes weken geleden keurde
59 procent van de Amerikanen
het algemene beleid van Bush
nog goed. Volgens de onderzoe-
kers is de terugval te wijten aan
de sombere economische voor-
uitzichten van de VS. Bijna 9 op
de 10 ondervraagden zei dat de
economievan de VS er pover bij-
staat. Slechts 1 op de 4 deelne-
mers vond dat Bush een goed
beleid voert om het land uit het
dal te trekken.

Driekwart van de Amerikanen
vindt volgens de peiling dat de
president teveel tijd besteedt aan
buitenlandse problemen in
plaats van misstanden in eigen
land aan te pakkken. Daarnaast
zei 58 procent dat Bush zich
blijkbaar harden inspant voor de
rijken dan voor de middenklas-
se. In oktober was dat cijfer nog
48 procent.

Omwenteling einde
voor Vietnamezen
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" Vertrek Emery is
nekslag luchthaven

Steun voor Honecker

(ADVERTENTIE)

Morgen is het zover

Het beste
vakantie-advies

sinds jaren.

Advocaten
fuseren

(ADVERTENTIE)

CADEAU-TIPS BIJ HENDRIKS I
DAMESBADJASSEN met applicatie geen 49,50 nu 29,75
TRAININGSPAKKEN taslan kwaliteit geen 139 nu 79,50
DAMES- EN HERENTRUIEN geen 69,-59,-49,-„u 29,75

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER JWÉHENDRIKS £gßk
TEXTIEL AlflHGICART-KM GROOTINKWAÜTDT EN LAG.PKIJZD.! |V 1

Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124 m *Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

(ADVERTENTIE)

V randstad uitzendbureau

Heeft u alle gegevens
voor de jaarafrekening

al compleet?

Randstad
kan uw boekhouding
helpen met de nodige

professionele assistentie.

Randstad houdt niet van half werk.

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
de duidelijkekrant

Mi twee weken gratis
Ja, dieduidelijkekrant wil ik hebben! f*«^ "_^3|
Noteer mij als abonnee. Ifr.. T^-**^^\

.Naam: \ j.

■ Postcode/woonplaats: #■■■■ r

■ Telefoon: (voor controle bezorging) |

" giro/banknummer: |
| De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. VEX

| Daarna betaal ik O per kwartaal ’ 79.20 O per maand ’ 26,40

| Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, WÊ7ÏWI
| Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I
| O een acceptgirokaart Wmjnè
| De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D. (proef-.abonnement gehad. _______________]
■ Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: |. Limburgs Dagblad, llllil 1111111 IIIIiI IIIIIIII III1 Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

ofbel gratis 06-0229911
1 "; 8 710404 400017 ]



Texas - Mothers Heaven
(Mercury/Phonogram)
Sharleen Spiteri, zangeres en gi-
tarist van Texas, is een formida-
bele zangeres. De Schotse zorgt
samen met slide- en bottleneck-
gitarist McElhone voor het type-
rende geluid van de groep. Gi-
taarrock, zo wordt hun muziek
gekarakteriseerd. De groep had
veel succes met de eerste cd,
Southside. Dat was dan ook een
opmerkelijk produkt, veel blues-
invloeden, goed in het gehoor lig-
gende nummers. Dat beloofde
wat voor de toekomst. Die belofte
komt - nog - niet uit. Mothers
Heaven is het niet helemaal.
Maar de belofte blijft, daarvan
ben ik overtuigd.

'Internationale'
bands in Sittard

SITTARD - In het Sittardse
jongerencentrumFenix zijn komen-
de vrijdag twee 'internationale'
bands te zien. The Fuzzy Dice en
Deinum geven vanaf 21.30 uur een
dubbelconcert. De eerste band
wordt gevormd door twee Neder-
landers en twee Amerikanen. Dit
kwartetje brengt gevarieerde gitaar-
rock in de stijl van AC/DC tot The
Replacements. Onlangs stond het
gezelschap in het voorprogramma
van Dread Zeppelin. De groep Dei-
num komt helemaal uit Friesland
en won in 1988 de 'Grote Prijs van
Sneek'. De trots van het hoge noor-
den dus. De band gaat eigenzinnig,
heftig en vooral noisy te keer. Ook
op hun cd Bernewrald is dat te ho-
ren.
De entree voor dit dubbelconcert
bedraagt ’7,50. Er is geen voorver-
koop. Een dag eerder (donderdag 19
december) kun je al in Fenix te-
recht voor een 'winterswingfeest'.

(C) Standaard Uitgeveri| Antwerpen

DOOR LAURENS SCHELLEN Janse Bagge Bend
duikt studio in

SUSTEREN - Op de planken rij-
gen ze de successen - lees: afgela-
den feesttenten en uitpuilende
harmoniezalen - nog immer moei-
teloos aaneen, maar rond hun disco-
grafie is het al geruimte tijd akelig
stil. Toch komt ook daarweldra ver-
andering in, zo bezweert basseur '.
Eef Masthoff. Met zn tienen, zo laat 1
hij weten, zijn de Susterse mannen ]
van de Janse Bagge Bend (JBB) de I
studio ingedoken voor de opname i
van hun nieuwe album, datvolgend <najaar het licht zal zien. i

De plaat verschijnt als vanouds op
het Marlstone-label van Beppie
Kraft en Conny Peters. „Maar onze
fans kunnen volgende maand al
naar hun platenboer rennen, want
dan laten we alvast van ons horen
op een nieuwe single. Inderdaad,

met het oog op het naderende car-
naval. Dat nieuwe schijfje gaat
waarschijnlijk vier nummers bevat-
ten, waarvan Chodourska de meeste
kans maakt om als titelsong te fun-
geren. De definitieve beslissing
daarover is trouwens in handen van

Marlstone. Voor de drie overige
songs putten we uit nooit eerder op
plaat uitgebracht JBB-materiaal,"
wil Masthoff, die zijn bas door de
week verruilt voor de tandartsboor,
best kwijt.
Op de planken is en blijft het voor
Janse Bagge overigens onvermin-
derd poot-aan spelen. Ter indicatie:
sinds afgelopen juni speelde de
band alles bij elkaar voor meer dan
twaalfduizend (!) voornamelijk Lim-
burgse fans, terwijl het JBB-toer-
schema nu al tot eind volgend jaar
(!) praktisch is volgeboekt. Es geht
voran, heet dat bij onze oorsterbu-
ren.

Van onze verslaggever

HASSELT - Wintervaste bluesfanaten met
gevoel voor smaak kunnen komende zater-
dag hun hart ruimschoots ophalen in het
Belgische-Limburgse Hasselt. Daar vindt in
de plaatselijke Grenslandhallen de eerste
editie van het Grensland Blues Festival
plaats.
Op het goed gevulde affiche figureren de na-
men van de Belgische formaties The Jitter-
bugs, Hideaway, Bizar Blues en de Maas-
trichtse Liberators. Als top of the billis de
Amerikaanse gitaarheld Ronnie Earl & The
Broadcasters gestrikt.

Festivalbussen vanuit Limburg

Bluesmarathon
in Hasselt

Earl, die zopas zijn nieuwste studio-album
het licht deed zien, staat te boek als één der
beste gitaristen in het bluesidioom. Zowel op
de planken als in de studio heeft hij zij aan

zij gestaan met illustere grootheden als Eric
Clapton, 8.8. King en Stevie Ray Vaughan.

Voor de festivalgangers uit Nederlands-Lim-
burg hebben de organisatoren overigens een
niet-alledaags staaltje serviceverlening in
petto. Vanuit Sittard, Maastricht en Roer-
mond worden speciale bussen ingezet met
de Grenslandhallen als bestemming. Inclu-
sief entreebewijs voor het festival kost een
busretourtje 25 gulden. Aanvullende infor-
matie over dezebusreizen is te verkrijgen via
de festivallijn SO9-3211256633. De bluesma-
rathon begint zaterdagmiddag om vier uur
en eindigt pas in devroege uurtjes.

Peetvader van de Schotse rock vanavond in Geleen

Fishis niet meer
klein te krijgen
DOOR LOUIS DU MOULIN

AMSTERDAM/GELEEN
Fish was altijd al een heftige
spraakwaterval, maar door de
dolle ontwikkelingen van het
afgelopen jaar lijkt het voor-
malige boegbeeld van Maril-
lion thans helemaal niet meer
te houden. De Schotse zanger,
die vanavond op de planken
staat van de nog niet uitver-
kochte Hanenhof in Geleen,
heeft dan ook nogal wat op
zijn - ongetwijfeld aangetaste
-' lever.

Naast het promoten van zijn tweede
solo-album Internat Exile onder
meer de bittere strijd tegen zijn vo-
rige platenmaatschappij EMI, zijn
geslaagde experimenten als acteur
en de opening van een eigen studio
aan de oostkust van zijn vaderland,
dat als het aan hem ligt zich 'vol-
gens de Baltische formule' binnen
de kortste keren zo ver mogelük
van Londen distantieert.

Hoewel Fish het niet direct kan be-
vestigen, zal zijn herontwaakte
chauvinisme op zijn minst lichtelijk
gestimuleerd zijn door de recente
juridische oorlog tegen het machti-
ge Engelse bolwerk, waarvoor hij
bijna tien jaar lang platen maakte.
Het voert te ver om zijn sappige ver-
slag geheel weer te geven, samenge-
vat komt het erop neer dat de
boomlange zanger (geboren Derek
William Dick) na een bikkelhard ad-
vocatengevecht van negen maan-
den deze zomer zijn artistieke vrij-
heid heeft moeten terugkopen: voor
een slordige müjoen gulden plus
het afstaan van twee procent royal-
ties van zijn drie eerstvolgende al-
bums.

„Als ik nou tot de categorie Paul
McCartney behoorde, was al dat
geld geen enkel probleem geweest,
maar zon kapitaalkrachtige wereld-
ster ben ik natuurlijk niet. Ik had
me al flink in de schuld gestoken,
voor de aanschafvan een huis voor
mijn gezin en voor de bouw van
m'n studio. Ik ben dus gered door

Polydor, dat zoveel interesse in mij
had dat men daar ook bereid was de
afkoopsom voor te schieten. Op
33-jarige leeftijd, na al die krankzin-
nige tropenjaren, ben ik in feite
weer vanaf nul moeten beginnen."

Naar zijn bescheiden mening is
EMI nog altijd bevreesd dat zijn
persoonlijk succes zal conflicteren
met de belangen van Marillion.
Daarom is het ook nog allerminst
zeker dat Fish voor het geplande
live-album - dat hij onder meer in
Utrecht wil opnemen - gebruik zal
mogen maken van het repertoire
dat hij zelf met de groep (tot 1988)
heeft gecomponeerd.
„Aan de ene kant kan ik die angst
wel begrijpen, want een aanzienlijk
deel van de fans vindt dat Marillion
na mnn vertrek de verkeerde kant
is opgegaan. Of dat nou door mijn
opvolger (Steve Hogarth) komt,
weet ik niet. Kan zijn. In elk geval
is de oude hartstocht verdwenen.
Hetklinkt best knap allemaal, maar
er de 'soul', het vuur, waar ik altijd
zoveel waarde aan hecht, is weg.
Anderzijds wil ik nadrukkelijk stel-

len dat ik juist zo snel mogelijk van
het stempel 'ex-Marillion' wil zien
af te komen. Ik heb me heilig voor-
genomen om steeds minder op die
periode terug te grijpen."
Het is daarom niet ondenkbaar dat
Marillion en Fish ooit nog eens
naast elkaar op een festival-affiche
zullen figureren. „Moet kunnen. Te
zijner tijd. Op voorwaarde dat we
dan van te voren onze beide shows
op elkaar afstemmen," grijnst de ge-
wezen bosbouwkundige (lees: hout-
hakker).

Hoe dan ook, als 'eenmansbedrijf
geniet Fish volop van de mogelijk-
heden om znn onmiskenbare cha-
rismatische talenten te exploiteren.
Op het podium en anderszins. Op
zijn spraakmakende televisie-optre-
dens als gevatpannellid ofals regel-
rechte 'joker' moesten wel aanbie-
dingen als acteur volgen. Over de
twee rollen die hij tot dusver heeft
geaccepteerd en geconcretiseerd, is
hij redelijk tevreden.

Wat zijn muzikale activiteiten be-
treft is er met de inrichting van zijn

'huisstudio' Funny Farm in East
Lothian een van zijn hartewensen
in vervulling gegaan. „Wat er ook
gebeurt, ik zal altijd in staat zijn om
mijn ideeën vast te leggen," meldt
Fish. „Daarnaast moet dit complex
een centrum worden voor jonge
bands, die elders zo vaak hun neus
stoten. In mijn dromen zie ik Funny
Farm als het muzikale trefpunt voor
een ambitieus, onafhankelijk Schot-
land."

Fish ziet dus in de minder nabije
toekomst voor zichzelf ook een
functie van 'peetvader' van de
Schotse rock weggelegd, een her-
dersrol die best in verband kan
worden gebracht met zijn 'verse'
verantwoordelijkheid als vader. „De
geboorte van mijn dochter Tara be-
gin dit jaar heeft me voor het eerst
goed doen beseffen dat er ook nog
zoiets als een oude dag bestaat. Die
zou ik graag zinvol willen invullen.

Met al mijn ervaring, intussen ook
op zakelijk en juridisch gebied,
moet ik heel wat jeugdigercollega's
van dienst kunnen zijn."

" Ooit was hij de
blikvanger van
Marillion,
tegenwoordig gaat
hij door het leven als
eenmans-rockzaak-
je. Vanavond staat
Fish op de planken
van de Geleense
Hanenhof.

recept door huub meijer

Paddestoelen risotto
Benodigdheden voor 4 personen:
350 g gewassen Amerikaanse lang-
graan rijst, 1 gehakte ui, 2 el olie,
400 g paddestoelen (shi take, oester-
zwammen, cantharellen), 1 el ge-
hakte bieslook, 8 dl runderbouillon,
boter, zout en peper naar smaak.

Fruit de ui aan in de hete ohe, doe

de rijst erbij, giet hierop de bouillon
en breng het geheel aan de kook.

Plaats de deksel op de pan en laat
de rijst in 20 minuten gaar koken.
Smelt de boter en bak hierin de
paddestoelen.
Voeg derijst hier aan toe en breng
het geheel op smaak met peper en
zout.
Doe er tenslotte een scheutje bouil-

lon bij en strooi er vlak voor het
serveren gehakte bieslook over.

TIJ.: Aan dit gerecht kan uiteraard
ook vlees worden toegevoegd.
Onze suggestie is om hiervoor gevo-
gelte te nemen, zoals eendeborst of
parelhoen.
Het vlees op smaak brengen met
kruiden, krokant gebakken en sa-
men met de paddestoelen aan de
r_jst toevoegen.

pop

Id-cd
DOOR ANS BOUWMANS

Two Rooms -
Div. Artiesten
(PolyGram)
Laat zestien artiesten en groepen
een nummer uitkiezenuit de bre-
de selectie hits die Elton John
(muzikant en songwriter) en Ber-
nie Taupin (tekstschrijver) de
afgelopen 25 jaar hebben ge-
maakt en wat krijg je? Een
bijeengeraapt allegaartje. Het
lijkt een goed idee, gerenommeer-
de popartiesten zingen nummers
die Elton John en - in mindere
mate Bernie Taupin - succes en
roem hebben gebracht. Want El-
ton John is niet alleen vanwege
zijn vreemde uitmonsteringen en
collectie brillen befaamd. Zijn
muzikale kwaliteiten staan bui-
ten kijf.
Elton John, zijn eigenlijke naam
is Reginald Kenneth (Kenny)
Dwight, en Bernie Taupin ont-
moeten elkaar in 1967. Taupin is
sterk in datgene waarElton John
wat zwakker is, de teksten. Sa-
men schrijven ze een groot aan-
tal songs tot Taupin zich in '77 in
de Verenigde Staten vestigt en
zelf platen gaat maken. Een
paar jaar doet John het zonder
hem, maar dan duikt Taupins
naam toch weer op bij de num-
mers van Elton. En nu, 25 jaar
na die eerste ontmoeting, wordt
de samenwerking beklonken met
een compilatie-cd.
Prachtige nummers als Border
Song (1970), Don't Let The Sun
Go Down On Me (1974) en Sorry
Seems To Be The Hardest Word
(1976) zijn ook op de cd voortref-
felijk vertolkt door respectieve-
lijk Eric Clapton, Oleta Adams
en Joe Cocker. Maar er zitten ook
verschillende zeer matige uitvoe-
ringen bij en enkelenummers die
eigenlijk ook al niet zo best wa-
ren. Zo vond ik Jon Bon Jovi's
Levon onbenullig. Crocodile
Rock van the Beach Boys zou ik
het liefst van de cd willen schrap-
pen. En Kate Bush, die ik nor-
maal zeer weet te waarderen,
kan met Rocket Man geen enkele
indruk op me maken.
Nee, Two Rooms heeft een groot
manco: teveel zirkonia tussen de
briljantjes. Daar gaat de schitte-
ring wat door verloren.

Bands gaan
'undercover'

Van onze verslaggever

BEEK - Voor de vijfde keer in
successie vindt zaterdag 28 de-
cember het Undercoverfestival
in Beek plaats. In het Asta-cul-
tuurcentrum strijden de vijf ge-
selecteerde bands om de Un-
dercoverbokaal én de hoofdprijs
van 1000 gulden.

Action in DC uit Heerlen, de Ge-
leense band Stake Out, Ernie
and the Erections uit Sittard, het
VoerendaalseKitt 'n Drags en de
Belgische groep The Big Pig
Band zullen dit jaar de juryleden
van hun kwaliteiten op coverge-
bied proberen te overtuigen.
„Het is geen soundmixtoestand,"
waarschuwt mede-organisator
Rob Strijbos. „Hier telt minder
het perfect naspelen als wel het
creatief bewerken en uitvoeren
van andermans nummers."

Toegangskaarten (a 7,50 gulden)
voor het spektakel, dat om 20
uur begint, zijn te verkrijgen bij
café Napoleon in Beek en café
Maximiliaan in Geleen. De zaal
is vanaf 19 uur open.

popagend
DECEMBER

" 18 Hanenhof Geleen, Fish

" 18 Stadsschouwburg Heelfl
Frank Boeyen

" 18 Tivoli Utrecht, Walter Trout T

" 19 Lanaken (B.), UnstoppsJ
Sound Festival met' o.a. 'Fc
Flower en Non-EXT

" 19 Canix Lottum, Walter Tj|
Band

" 19 Vereniging Nijmegen, Url
Dance Squad

" 20 't Engelke Weert, D-Train

" 20 Exit in G Landgraaf, Grouchl

" 20 Fenix Sittard, The Fuzzy Dic^
Deinum

" 20 Spuugh Vaals, Vaalser B
knach Part I met Jesse Jat
Gang, Green Dream en Hip
lowpeep

" 20 Ojé Echt, Oswald

" 20 Grenslandhallen HasselM
Life-Boat Party met Mama's J
je, Wigbert en Noordkaap

" 20 Stoba Echt, Booze & The W
cats

" 21 Spuugh Vaals, Vaalser B 4
knach Part II met Brix, 01
Coral en Booz 'n' Blues

" 21 De Azijnfabriek Roermol
Maximum Bob

" 21 Café de Persee Maastricht, \Rider

" 21 Canix Lottum, Bintangs

" 21 Gimmix Sittard, Janse Bal
Band

" 22 Café Dennenoord Roggel, ïï
sefreem

" 24 Fenix Sittard, The Vibe

" 25 La Roehelle Roggel, 12e K»
sessie

" 26 Fellini Heerlen, Erwtjes CM
Leem Band

" 26 Neerlandia Geleen, Booze & 1
Wildcats

" 26 Het Peetjuweel Ospel, BW
Christmas met o.a. Big Bill;
Ralph Samantha & the Medifl
Men

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. bedorven; 3. puistje; 5.
vreemde munt; 8. huid; 11. klein kind; 12.
wisselgebruik; 14. stuk gereedschap; 16.
monnikenkleed; 17. per; 18. plechtige ge-
lofte; 19. baal; 21. open plek i.e. bos; 23.
maanstand (afk.); 24. muzieknoot; 25.
opening; 27. dierengeluid; 28. voormid-
dag; 29. lichaam; 31. briefaanhef; 33. titel
(Lat. afk.); 34. vervoermiddel; 35. hijs-
werktuig; 36. pers.vnw.; 38. poel; 40.
pressie; 42. dicht; 43. bevervilt; 44.
knaagdier; 45. groente; 47. eerste mens;
50. motorraces; 51. kiezen en tanden; 53.
lekkernij; 55. bolgewas; 57. de oudste; 59.
vlaktemaat; 60. in orde; 61. muzieknoot;
62. veerkracht; 64. ten bedrage van; 65.
eerwaarde heer; 66. reeks, rij; 67. wiel;
69. ijzerhoudende grond; 70. eikeschors;
71. onmeetbare toon; 74. kostuum; 76. li-
chaamsdeel; 77. pers.vnw; 78. lichaams-
deel; 79. man. dier; 80. houding; 81.
bloeiwijze.

Verticaal: 1. kalm; 2. in orde; godsd'
stig gezang; 4. onderofficier (afk.); 6j
tijde; 7. mortier; 9. ambtshalve; 10. _
12. bolgewas; 13. eender; 15. optm
plaats; 17. fam.lid; 20. gewicht (afk.);j
zonnegod; 26. verbrandingsrest; 28. P«
gaai; 29. met lans gewapende ruiter;;
trouwbreuk; 32. meneer (Eng.); 34. bil
hand; 37. soort harnas; 38. speelgoed;
sneeuwschaats; 40. spoedig; 41. toilet*
kei; 46. gravure; 48. waterkering; 49-'
relddeel; 52. zuivelprodukt; 54. kerl»
waarder; 56. id est (afk.); 58. navig^
middel; 60. reukwater; 61. dat is_.(aj
63. vreemde munt (afk.); 66. godsdfl
(afk.); 68. Amsterdams peil (afk.); '■landbouwwerktuig; 73. titel (afk.); 75-'
gel; 76. het Romeinse Rijk; 77. bevel-
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Waarschijnlijk zullen gevechten alleen maar toenemen'

Serviëgeïrriteerd door
EG-erkenning Kroatië

Van onze redactie buitenland

- Het besluitvan de
| EG-landen om - onder- Kroatië, Slove-
* en andere Joegoslavische
jüblieken op 15 januari te
linnen als onafhankelijke
'"^n betekent een forse klap

r Servië. Deze republiek
met hulp van het federa-K'kger tot nu toe steeds ge-

beerd de Joegoslavische
oratie overeind te houden,

reageerde gisteren
ook geïrriteerd.

L Servische onderminister van'inlandse Zaken, Dobrosav Vej-
?c» sprak van 'een ultimatum'J; Belgrado. „Waarschijnlijk zul-

(le gevechten alleen maar toene-
lV' voorspelde hij. „Er valt nog
F* weinig te bespreken met dejjalfnu zy Joegoslavië uit elkaar
L^n laten springen en zich onder
g* van Duitsland aan Kroatische?e scharen," zei de onderminis-
i

Duitse minister van Buitenland-
L^aken, Hans-Dietrich Genscher,
g 1Servië echter op zich bij het
Koesluit neer te leggen en met de
IIsamen te werken. Duitsland wilIJ'enië en Kroatië al morgen er-jWen, zoals beloofd voor Kerst-
F: Maar overeenkomstig, het be-
J|t van de EG zal deze erkenningJ op 15 januari in daden worden
ïe_et.

Tevreden
-J^i toonde zich uiterst tevreden
5" het EG-besluit. „De mate vanFJteenschappelijkheid heeft alle

L^achtingen overtroffen," zei
Ischer. De Duitse bondskanse-? Helmut Kohl noemde het EG-

?'üit een opluchting en een 'groot
l Ces voor ons, de Duitse en de
r°Pese politiek. Het besluit vanJjssel is volgens hem ook 'een
gelijk signaal' aan de Servische
Ejj'lg en de militairen in Belgrado
L?.het zinloze bloedvergieten ein-
BJk te stoppen' en de weg vry teP'ten voor een VN-vredesmacht.

k*'beschuldigingen in de Servische
k* dat Duitsland Kroatië en Slo-
jtjjë wil erkennen om een 'Vierde
P* te creëren, zei de bondskanse-
t' »Wij Duitsers zyn bezorgd over
L lot van deze mensen en hopen
L-|Uin toekomst vrede, vrijheid en

brengt - verder niets."

Extra geldvoor herstructureringberoepsonderwijs
L^ HAAG - Er komt een speciaal
L^s voor een andere structuur injjjjdeel van het beroepsonderwijs,
lasterRitzen van Onderwijs stortjL^it fonds eenmalig 28 miljoenJL^n. De bezuiniging op de lande-
L*e organen voor het leerlingwe-

Saat gewoon door.
fel
t, 1 deze afspraak hebben het kabi-
Len de organisaties van werk-
P6rs en werknemers hun conflict
P* de bezuiniging op het budget
£ de landelijke organen voor het
ii^ngwezen beëindigd. Minister
hj*6n kondigde in zyn begroting
Ep 1992 aan een bedrag van 21
CJ°en op het budget van deze or-
|J*n (ongeveer 150 miljoen) te wil-

°ezuinigen.

h
Kmeenten voeren

met bijna
12,5procent op

fy HAAG - Gemeenten voeren
Lasten voor hun inwoners ko-
j^p» jaar met gemiddeld 12,4 pro-

°p. Dat is een styging van 2,5
L er»t in vergelijking met dit jaar.
LSrootste stijging is er in 1992
l^j reinigingsrechten die gemid-
1^p^et 31,8 procent toenemen.

CBS heeft dit bekend gemaakt
t °-e hand van een onderzoek van|J>emeentelyke begrotingen voor
P^nd jaar.

Eerste Kamer akkoord met
commerciële tv op kabel

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De Eerste Kamer is
gisteren akkoord gegaan met een
wijziging van de Mediawet diecom-
merciële televisie via het kabelnet
mogelijk maakt. PvdA, WD, D66,
de meeste CDA-leden en Groen
Links stemden zonder enthousias-
me voor. Klein Rechts en twee

CDA-leden (Van Dijk en Eversdijk)
stemden principieel tegen omdat
het wetsontwerp tevens zondagsre-
clame mogelijk maakt voor de pu-
blieke omroepen.

Op grond van het wetsvoorstel mag
een omroep - net als RTL4nu van-
uit Luxemburg doet - in en vanuit
Nederland commercieel via het ka-
belnet gaan uitzenden. Voorwaarde

is wel dat zestig procent van de op
kabel aangeslotenen worden be-
reikt. De TROS houdt de mogelijk-
heid open om van deze mogelijk-
heid gebruik te maken, en wil
daarover volgend voorjaar een be-
sluit nemen. Een van de problemen
waar de TROS mee worstelt, is de
vraag hoe het dan verder moet met
de TROS-radio. Minister d'Ancona
(WVC) noemde het gisteren be-
spreekbaar om ook de TROS-radio

te vercommercialiseren. De Media-
wet hoeft daarvoor niet veranderd
te worden. Wel zullen eerst de juri-
dische consequenties goed moeten
worden uitgezocht.

De instemming van de Eerste Ka-
mer met het wetsvoorstel ging niet
van harte. PvdA en CDA zijn niet zo
happig op commerciële televisie,
maar beseffen dat ze ontwikkelin-
gen in die richting ook niet tegen
kunnen houden. Tegenover het toe-
staan van commerciële televisie
moet dan wel versterking van de
publieke omroepen staan, vinden
deze partyen. Vooral de PvdA vond
dat het wetsvoorstel daar onvol-
doende in voorziet, en hoopt nu
maar dat in latere stadia van regel-
geving hieraan tegemoet wordt ge-
komen. De WD stemde voor onder
het mot.to 'beter iets dan niets.

binnen/buitenland.

Moeder vermist meisje
roept ontvoerders op

BELLINGWOLDE - De moeder
van Nymphe Poolman (7) uit
Vriescheloo, die sinds 28 novem-
ber wordt vermist, heeft gister-
middag in het dorpshuis van
Bellingwolde een oproep gedaan
aan de mogelijke ontvoerders
van haar dochter. Mevrouw
Poolman vroeg degene dieNym-
phe heeft meegenomen, haar
dochter achter te laten in een
drukkewinkel. Nymphe zou dan
naar een kassa moeten lopen om

te zeggen wie zij is. De ontvoer-
der zou dan zelf weg kunnen
gaan. De ouders zijn in dat geval
bereid verder af te zien van een
aanklacht.

Moeder Jacqueline zei vanuit
haar instinct het gevoel te heb-
ben dat Nymphe nog leeft.
„Voor ons en voor vele anderen
is haar verdwijnen een complete
nachtmerrie," zegt zij. Nymphe
Poolman verdween donderdag

28 november uit haar woon-
plaats Vriescheloo. Haar vader
had het meisje afgezet bij een
winkel in de hoofdstraat van het
dorp, vlakby het ouderlijk huis
van Nymphe. Een uitgebreide
zoekactie leverde niets op.

Op vrijdag 6 december was er
over deze zaak een opsporings-
bericht van de politie op de tele-
visie. De uitzending heeft acht-
tien tips opgeleverd. In totaal
zijn er volgens een woordvoer-
ster van de rijkspolitie in Gro-
ningen tachtig telefoontjes over
deze zaak binnengekomen. Over
wat er met Nymphe gebeurd is
heeft de politie nog geen enkel
aanknopingspunt.I Nymphe Poolman

Explosieven gevonden
in huis in Den Helder

DEN HELDER - Gemeentepoli-
tie en Explosieven Opruimings
Dienst zijn gisteren de gehele
dag bezig geweest om een enor-
me hoeveelheid explosieven en
munitie uit een woning in Den
Helder te halen. Het zoeken in
het pand van de 44-jarige vrouw
J.K., die zondagavond werd aan-
gehouden nadat zy een buurman
met een pistool had bedreigd,
wordt vandaag voortgezet. Vol-
gens de politie waren er genoeg
granaten en springstoffen om
het pand en ook de aangrenzen-
de woningen volledig te ver-
woesten.
K. staat al jaren bekend als ver-
woed munitieverzamelaarster.
Een woordvoerder van de politie
spreekt van een uit de hand gelo-
pen verzamelwoede. Ongeveer
acht jaar geleden kwam de
vrouw er voor het eerst door in
aanraking met justitie en twee

jaar geleden haalde de politie
haar huis voor de tweede maal
leeg. De collectie die gisteren in
een explosievenwagen werd ge-
zet en gedeeltelijk op het strand
tot ontploffing werd gebracht,
zou in de tyd daarna weer zijn
opgebouwd.

Op zoek naar het nog altijd niet
gevonden vuurwapen dat K.
haar buurman zondag onder de
neus drukte, trof de politie een
ware opslagplaats van oorlogs-
tuig aan. Op beide verdiepingen,
in de voor- en achterkamers,
vond men verroeste en kennelijk
opgegraven brisantgranaten van
8, 7,6 en 10,5 cm; om en nabij de
35 handgranaten, al dan niet
voorzien van slagpijpjes; scherpe
9mm-patronen, ontstekers, kruit,
hulzen in alle soorten en maten,
leeg en vol en vele potjes met
uitgekristalliseerde springstof.

Simons zet plan
vermogenstoets
awbz toch door
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) gaat een
wetsvoorstel maken om in de awbz
de hoogte van de eigen bijdragen
mede af te stemmen op het finan-
cieel vermogen dat betrokkene
heeft. Hij legt daarmee negatieve
adviezen van de Ziekenfondsraad
en de Raad van State over dat voor-
nemen, naast zich neer.

De houding van de bewindsman
blijkt uit een brief die hij gisteren
naar de TweedeKamer heeft gezon-
den. De aangekondigde invoering
van de vermogenstoets in de awbz
voor 1992 is met het maken van het
wetsvoorstel van de baan. Daarvoor
duurt dat proces te lang. Ook het
optrekken van de bestaan.de maxi-
male eigen bijdrage in de awbz naar
2700 gulden per maand is in af-
wachting van het wetsvoorstel, uit-
gesteld.

De invoering van een zogenoemde
vermogenstoets binnen de awbz
werd door het kabinet bh de Tus-
senbalans aangekondigd. Op die
manier moest 120 miljoen gulden
aan bezuinigingen bereikt worden.
Naast de vermogenstoets besloot
het kabinet op voorspraak van de
bewindsman de eigenbijdrage in de
awbz tot maximaal 2700 gulden per
maand op te trekken. Tijdens de al-
gemene politieke beschouwingen
over de Miljoenennota 1992 in de
Kamer keerde een ruime meerder-
heid zich tegen de awbz-plannen
voor komend jaar.
Met het maken van een wetsvoor-
stel gaan maanden heen. Daarna
kost de schriftelijke en mondelinge
behandeling 'in Tweede en Eerste
Kamer ook nog eens geruime tijd.
De plannen kunnen daarmee op
zijn vroegst in 1993 doorgang vin-
den, mits deKamer er dan wel mee
akkoord gaat. Hoe Simons het fi-
nanciële gat dat met het uitstel van
de voornemens in 1992 ontstaat, wil
dekken, is nog onduidelijk.

Kamer wil hogere
snelheid voor
autobussen en
vrachtwagens

DEN HAAG - Een Kamermeerder-
heid van CDA en WD vindt dat de
maximumsnelheid voor autobussen
en vrachtwagens in ons land moet
worden verhoogd naar respectieve-
lijk 100 en 85 kilometer per uur. Dat
hebben de Tweede-Kamerleden
mevrouw Roosen-Van Pelt (CDA)
en mevrouw Jorritsma(WD) giste-
ren gezegd.
De Kamerleden hebben dit stand-
punt gisteren bekendgemaakt, na-
dat de Europese Commissie maan-
dag een akkoord bereikte over een
snelheidsbegrenzer voor autobus-
sen en vrachtwagens op de Europe-
se wegen. De EG-ministers van
Verkeer besloten in Brussel una-
niem dat vrachtwagens en autobus-
sen vanag 1994 niet harder kunnen
rijden dan respectievelijk 85 en 100
km per uur.

Twee jaar cel
voor Zegwaard

DEN HAAG - De rechtbank in Den
Haag heeft W. Zegwaard van het
voormalig afvaltransportbedrijf in
Delft gisteren veroordeeld tot 24
maanden cel, waarvan zes voor-
waardelijk en een geldboete van
100.000 gulden. Zegwaard BV en
Zegwaard Ontstoppings Service
moeten totaal een boete van 630.000
gulden betalen.
Tegen W. Zegwaard had de officier
zes jaar cel geëist en tegen de Zeg-
waard-bedrijven een boete van to-
taal acht ton. Drie voormalige
medewerkers kregen van de recht-
bank straffen van 24 maanden cel,
waarvan zes voorwaardelijk, dienst-
verlening en drie maanden voor-
waardelijk.

Senaat laat
Simons begaan

DEN HAAG - De Eerste Kamer zal
zich niet meer buigen over de stel-
selwijziging gezondheidszorg (het
plan-Simons) zoals" die met ingang
van 1 januari wordt doorgevoerd.
Ook zal de Senaat niet meer vragen
om wetgeving voor de maatregelen
per 1 januari. De commissie volks-
gezondheid in de Eerste Kamer
heeft daar gisteren toe besloten.
Het CDA trekt vandaag een motie,
waarin om wetgeving voor 1 januari
werd gevraagd, in. Zoals bekend
gaan geneesmiddelen en enkele
kleinere zaken op 1 januari uit het
ziekenfonds over naar de awbz.

/ punt

" WHO
De Wereldgezondheidsorgani-
satie WHO beschouwt homo-
seksualiteit niet langer als een
ziekte en haalt haar dan ook
van de 'Internationale Code
van Ziektes' af. Dat heeft een
woordvoerder van de WHO gis-
teren bevestigd. De herziene
code van de WHO wordt op 1
januari 1993 van kracht, vertel-
den WHO-experts. Homosek-
sualiteit werd in 1948 in de üjst
opgenomen.

" Steekpartij
Een 18-jarige man uit Zaandam
heeft zich maandagavond ge-
meld op het politiebureau in
Hilversum waar hij vertelde
dat hij eerder op de dag in
Westbroek de 62-jarige H. Exal-
to had doodgestoken. Hij blijkt
haar achterneef te zijn. Kort
daarna is in Maartensdijk de
64-jarige ex-echtgenoot van het
slachtoffer aangehouden. De
verdachte kwam 'maandag
rond het middaguur het huis
binnen waar het slachtoffer
verbleef. De bewoonster, een
57-jarige vrouw, werd ook neer-
gestoken. Zij is ernstig gewond
overgebracht naar een zieken-
huis in Utrecht.

" Ziekmeldingen
Zeven miljoen ziekmeldingen
(plus drie procent) die goed wa-
ren voor 89,7 miljoen uitke-
ringsdagen ingevolge de ziekte-
wet (plus 9,4 procent) hebben
vorig jaar in totaal 9,4 miljard
gulden aan ziekengeld gekost.
Het verzuimpercentage beliep
landelijk 7,9 (in 1989 was dat
7,6 procent). Het gemiddeld
aantal ziektedagen per geval
bedroeg vorig jaar bij mannen
23 en bij vrouwen 26 dagen. De
gemiddelde ziekteduur is de af-
gelopen jaren vrij constant ge-
bleven.

" Vutters
Met terugwerkende kracht tot
1 januari 1990 mogen werk-
gevers aan.'Vutters', pensioen-
gerechtigden en mensen die
arbeidsongeschikt worden
maximaal drie maandsalaris-
sen belastingvrij uitkeren.
Daarover zal ook geen sociale
premie worden ingehouden.
Met ingang van 1 januari 1990
werd dat aantal belastingvrije
maandsalarissen terugge-
schroefd van drie naar twee.
Naar eerst nu blijkt heeft
staatssecretaris Van Amels-
voort van belastingen de oude
vrijstelling van drie maanden
op 6 december met terugwer-
kende kracht tot begin 1990
hersteld.

" Illegalen
Illegaal in Nederland verblij-
vende werknemers moeten
geen recht krijgen op sociale
uitkeringen. Om concurrentie-
vervalsing met legale werkne-
mers te voorkomen, dienen zij
echter wel een bedrag ter
grootte van de sociale premies
van legale werknemers af te
dragen. Dat voorstel wordt mo-
menteel uitgewerkt door drie
commissies van de Sociale Ver-
zekeringsraad (SVR).

Arianeraket
Een Europese raket van het
type Ariane 44-L is in de nacht
van maandag op dinsdag met
twee satellieten aan boord ge-
lanceerd van de lanceerbasis
bij Kourou in Frans Guyana.
De raket steeg om 20.19 uur (19
over 12 Nederlandse tyd) op en
bracht "korte tijd later de twee
communicatie-satellieten in
een baan om de aarde. Het gaat
ondermeer om .een kunstmaan
van deFranse Telecom die tele-
visiebeelden zal doorseinen
van de Olympische Winterspe-
len in Albertville.

Slachtoffer onlusten Moldavië

# Nabestaanden dragen het lichaam van een man,
die vorige week om het leven kwam bij etnische onlus-
ten in de republiek Moldavië. In de Trans-Dnjestr
regio raakten Slavische separatisten slaags met de
politie.

Bij de schermutselingen kwamen zeven mensen om
het leven. Trans-Dnjestr riep zich vorig jaar uit tot
onafhankelijke republiek. De meeste inwoners hebben
weinig op met de nationalistische Moldavische rege-
ring.
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Omwenteling
Eind 1989 werden de communisti-
sche machthebbers in Tsjechoslo-
wakije aan de kant gezet. Er
kwam een nieuwe president, Vac-
lav Havel, en een nieuweregering
onder leiding van Marian Calfa.
De nieuwe leiding van het land
kondigde aan dat de buitenlandse
werknemers het land moesten
verlaten. Lopende arbeidscontrac-
ten wilde men wel respecteren.
Maar na afloop van het contract
moesten de betrokkenen terug
naar hun eigen vaderland. De Cu-
baanse leider Castro trok meteen
consequenties uit de omwente-
ling. Voordat 'zijn' landgenoten
besmet konden worden met het
anti-communistische virus riep

hij alle in Tsjechoslowakije werk-
zame Cubanen terug naar huis.
Voor de Vietnamezen ging het
echter anders. In het contract tus-
sen Tsjechoslowakije en Vietnam
stond immers een clausule die ga-
randeerde dat het 'rijke' Tsjecho-
slowakije het transport van de
Vietnamezen terug naar huis
moest regelen. En moest betalen.
Bij geldgebrek een moeilijke
zaak.

Na de omwenteling in Tsjechoslo-
wakije ging het echter econo-
misch ook nog eens bergafwaarts.
Duizenden mensen raakten hun
baan kwijt. En zoals zo vaak werd
de woede afgewenteld op een toch
al niet geliefde minderheid: de
Vietnamezen.
Werd er achter de hand altijd al
naar de 'stinkende spieetogen met
hun messen' gewezen, nu gebeur-

achtergrond J

de dat openlijk. Het waren profi-
teurs die niets meer in het land te
zoeken hadden. En waarom moes-
ten hun arbeidscontracten eigen-
lijk nog gerespecteerd worden?
Eruit met die lieden.
Zo dacht tenminste de man in de
straat over de zaak. Een mening
die met graagte actief werd uitge-
dragen door skinheads en andere
rechts-radicale groepen. Vecht-
partijen, aanslagen op woningen
van Vietnamezen, naar wordt ge-
fluisterd ook moorden. Het wer-
den normale, alledaagse zaken in
een land waar de politiemacht
grotendeels is ontmanteld en cri-
minaliteit welig tiert.
Geen wonder dat de situatie voor
de Vietnamezen steeds beklem-
mender werd. Zeker toen de
omwenteling ook na enige tijd
niet die economische wonderen
bracht waarvan iedereen in het
land droomde en bleek dat men
zelf de handen uit de mouwen
moest steken om er iets van te
maken..

Dat 'handen uit de mouwen ste-
ken' bleek vervolgens vrijwel elke
burger op eigen houtje te gaan
proberen. Ongebreideld indivi-
dualisme stak de kop op. Snel zelf
rijk worden. En ook de Vietname-
zen in het land vonden die weg. In
de straathandel vooral. En met
westerse produkten. Hetgeen de
afgunst van de Tsjechoslowaken
alleen nog maar verder opschroef-
de. En de haat eveneens.

" Door middel van een
hongerstaking probe-
ren Vietnamezen in
het asielzoekerscen-
trum in Echt uitwij-
zing naar Tsjechoslo-
wakije door de Neder-
landse overheid te
voorkomen.

Archieffoto

Westen
Voor die Vietnamezen die niet
meer terugwilden naar hun arme
vaderland was er eigenlijk nog
maar één keuze: vluchten. Weg uit
Tsjechoslowakije, waar het vra-
gen van asiel geen zin had. De
omgeving bleef immers dezelfde.

Dus, als je het beter wilt hebben,
kun jeeigenlijk maar één kant op.
Naar het Westen. Daar was men

immers gastvrij voor vluchtelin-
gen en asielzoekers. Daar waren
VN-opvangcentra. Daar lag de
toekomst.

Dat men tegelijk, door niet vol-
gens afspraak naar Vietnam terug
te gaan, 'republiekvlucht' beging,
hetgeen in het communistische
Vietnam zo veel betekent als
hoogverraad waarop levenslang
kan staan, nam men op de koop
toe. Want ach, het Westen zou hen
toch wel opnemen.

DOOR HANS GELEIJNSE

MOSKOU - De presidentië-
le carrière van Michael Gor-
batsjov nadert het einde.
Boris Jeltsin wint, namens
de Russische Federatie, de
strijd om het leiderschap van
de voormalige Sovjetunie.

Jeltsin voorspelt dat midden ja-
nuari tien ex-Sovjet-republieken
zullen behoren tot het Gemene-
best dat hij vorige week zondag
met depresidenten van de Oekraï-
ne en Wit-Rusland in het leven
riep. Dat Gemenebest echter be-
gint met de dag meer te lijken op
zn voorganger, de Sovjetunie.
Het communisme heeft als bind-
middel afgedaan, de strijdkrach-
ten zijn gebleven.

Toen Jeltsin, president van de
grootste republiek, afgelopen
maandag de Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken
James Baker ontving, stond de-
fensieminister Sjaposjnikov aan
zyn zyde. Sjaposjnikov is niet de
defensieminister van Rusland,
maar van de voormalige Sovjet-
unie.

Met Sjaposjnikov heeft Jeltsin za-
terdag al besproken wie straks in
het Gemenebest in plaats van
Gorbatsjov de hoogste rang krijgt:
opperbevelhebber van de strijd-
krachten. Na zijn ontmoeting met
Baker zegt Jeltsin dat die opper-
bevelhebber een militair zal zijn.
Sjaposjnikov zelf? Wie zal het zeg-
gen. De gebeurtenissen van de
laatste week wijzen erop dat niet
Jeltsin, maar Sjaposjnikov, na-
mens de strijdkrachten aan het
langste eind trekt.

Beloften
Er zyn symbolische signalen. Vo-
rige week maandag vervoegde

Gemenebest krijgt steeds meer trekjes van vroegere Unie

Jeltsin als gijzelaar
van Sovjet-troepen

president Gorbatsjov zich bij Sja-
posjnikov om de legertop aan zijn
kant (en tegen het Gemenebest) te
krijgen. De dag daarna kwam Sja-
posjnikov niet naar Jeltsins
hoofdkwartier in de voormalige
partijcentrale aan het StarijaPlos-
jad, zoals de bedoeling was, maar
Jeltsin begaf zich naar Sjaposjni-
kovs ministerie.

Jeltsin paaide de militairen met fi-
nanciële en politieke beloften.
Rusland zal de defensiebegroting
financieren, Rusland gaat zorgen
voor opvang en huisvesting van
de tienduizenden officieren die de
krijgsmacht moeten verlaten,
Rusland zal er borg voor staan dat
de eenheid van de strijdkrachten
blijft bestaan.

Maandag maakte Jeltsin het de
militairen nog meer naar de zin.
Er komt, zo zei hij, een gemeen-
schappelijk oppercommando. Dat
wordt gehuisvest in wat nu nog
het Unie-, maar straks het Russi-
sche defensieministerie is. Dat
commando, met de opperbevel-
hebber aan het hoofd, bestuurt de
'strategische strijdkrachten.

Volgens de militaire handboeken
zijn dat de legeronderdelen die
over kernwapens beschikken.
Jeltsin rekent daar uiteraard de

nieuwsanalyse_

Strategische Raket Eenheden on-
der, maar gemakshalve ook de
hele luchtmacht en de hele vloot.

Dit alles, voorspelde hij, zal wor-
den vastgelegd in een 'militair
verdrag' dat de leden van het Ge-

menebest binnenkort zullen teke-
nen.
Maar dat 'binnenkort' kan nogwel
een tijdje duren. Want niets wijst
erop dat de Oekraïne, en in min-
dere mate Wit-Rusland, zich zul-
len binden aan een soort NAVO,

waar binnen Rusland alles voor
het zeggen heeft, de beschikking
heeft over 'strategische' strijd-
krachten op het grondgebied van
andere republieken en over het
militaire hoofdkwartier in Mos-
kou.

Dat laatste is alweereen concessie
aan de militairen. Direct nadat het
Brest-verdrag was ondertekend,
kwam uit die kring aleen negatief
commentaar over het uitroepen
van Minsk tot hoofdkwartier van
het Gemenebest. .„Veel te duur
om alles van Moskou naar Minsk
te verhuizen", riep een generaal.

Ook plezierig voor de militairen is
dat, zoals het er nu uitziet, er een
amorf politiek 'opperbevel' komt.
Dat zal immers bestaan uit de pre-
sidenten van de Gemenebest-sta-
ten. Die krijgen te maken met één
militaire opperbevelhebber van
strijdkrachten met een omvang
van bijna drie miyoen mensen.

# De Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken James
Baker (links) arriveerde afge-
lopen maandag in Moskou
voor een ontmoeting met de
Russische president Jeltsin.
Voornaamste onderwerp van
gesprek: het beheer over de
kernwapens in het nieuwe Ge-
menebest.

Foto: EPA

binnen/buitenland
Omwenteling was voor Vietnamezen begin van 't einde

En toen was het niet goed
meer in Tsjechoslowakije

DOOR CAREL GOSELING

DEN HAAG - Het leek ooit
het beloofde land voor veel
Vietnamezen. Weg uit de ar-
moede in eigen land en wer-
ken in het Oostblok. Ver weg
van huis, dat wel, en in een
onbekende omgeving. Er-
gens in Europa. In landen als
de DDR, Polen en Tsjecho-
slowakije.

<_et tienduizenden tegelyk gingen
*e in de jaren tachtig, omdat hun
regering het zo had gewild. Ar-
beidscontracten met de commu-
nistische 'broeders' leverden
immers harde valuta op. En die
Bad men in Vietnam hard nodig.
Om die stroom geld te handhaven
werden meteen meerjarige con-
tracten afgesloten. Voor vier, of
nog meerjaren tegelijk.
Zon 40.000 Vietnamezen kwamen
naar Tsjechoslowakije, vooral
naar Bohemen. Ze werden te-
werkgesteld in de kristal-indus-
trie en de autobranche. Handma-
tig werk. De betaling geschiedde
in harde valuta. En westerse pro-
dukten zoals jeans. Zaken die
voor de gemiddelde burger van
het land onbetaalbaar waren.
Bovendien werden de Vietname-
zen van alle overige lasten vrijge-
steld. Zo was hun huisvesting
gratis. De huur betaalden de com-
munisten met liefde voor hen. Al-
teen voor het eigen eten moest
«hen wat uitgeven.

Geaccepteerd werden ze in Tsje-
choslowakije nooit. De Vietname-
zen werden niet vertrouwd. Met
«en schuin oog aangekeken. Zij
hadden het immers goed. En als
ie vonden dat ze te weinig kregen,
Staakten ze hun werkzaamheden
gewoon. De beloning volgde di-
rect: hogere betaling en meer wes-
terse produkten.

Moedig
Het besluit van staatssecre-
taris Kosto van Justitie om
een grote groep Russische
joden terug te sturen naar
Israël, van waaruit zij ille-
gaal naar ons land waren
gekomen, getuigt van poli-
tieke moed. Dat geldt even-
eens voor het terugzenden
van Vietnamezen naar het

land van laatste herkomst, Tsjechoslowakije. Het maakt de beel-
den van de uitzettingen, zoals die door de Nederlandse televisie
werden doorgegeven, er overigens.niet minder pijnlijk op. Toch
waren de beslissingen van Justitie terecht. In beide gevallen gaat
het om mensen, die niet terugwilden naar het land, waar ze oor-
spronkelijk vrijwillig heen waren gegaan. Bovendien waren de uit- j
gezette asielzoekers in Nederland uitgeprocedeerd. Zij konden in
de gerechtelijke procedures niet aannemelijk maken dat ze in het ,
land van herkomst om politieke of geloofsredenen vervolging heb-
ben te duchten. Het is zelfs niet uitgesloten dat voor een deel van
hen economische motieven een rol speelden om hun heil juist hier
te zoeken.
Het is zonneklaar dat Kosto met de geruchtmakende uitzettingen
van de afgelopen dagen vooral precedenten wil voorkomen. De
staatssecretaris laat met zijn forse beleid merken niet onder de in- I
druk te raken van hongerstakingen en andere op het verkrijgen
van publiciteit en mededogen gerichte acties. Hij wil verdere activi-
teiten in deze zin ontmoedigen. Daar heeft hij volkomen gelijk in.
Als dergelijke acties worden gehonoreerd, bestaat de kans dat
hongerstakingen massaal worden toegepast als probaat dwang-
middel. De beleidslijn, dat alleen echt vervolgden recht hebben op
asiel, zou niet meer toe te passen zijn.
Dat Justitie in het geval van de Vietnamezen en Russische joden I
snel handelt, komt ook omdat het kabinet in juni van dit jaarheeft
geconcludeerd dat uitgeprocedeerde asielzoekers consequenter |
dan voorheen, daadwerkelijk moeten worden uitgezet. Met dit
beleid is in september ingestemd door de meerderheid van de
Tweede Kamer.
Het is goed dat organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en
het Joods Maatschappelijk Werk niet meteen afwijzend hebben
gereageerd op de actie van Justitie. De twee organisaties zien het
optreden als in de lijn van het door de overheid gevoerde beleid.
Er zit nog een ander aspect aan dezezaak: toegeven aan de eisen
van joods-Russische en Vietnamese asielzoekers om in Nederland
te kunnen blijven, zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor
de stroom asielzoekers naar ons land. Uit oogpunt van rechtsge-
lijkheid zouden dan namelijk ook andere Russische joden en Viet-
namezen uit Oost-Europa met soortgelijke vluchtverhalen moeten
worden toegelaten. En er zijn maar liefst 250.000 Vietnamezen in
Oost-Europa van wie velen naar het Westen willen, en ook nog
eens vele duizenden Russische joden in Israël die daar geen werk
hebben. Natuurlijk zou het prachtig zijn als de Nederlandse sa-
menleving in staat zou zijn om iedereen die hier binnen wil ook
gastvrij op te nemen. Maar dat kan nu eenmaal niet in een land
als het onze, dat in feite al overbevolkt is.
Het is de bedoeling dat met ingang van volgend jaar, wanneer de
eerste opvang van asielzoekers wordt geconcentreerd in negen
opvang- en onderzoekscentra, alle asielzoekers binnen zes weken
weten waar ze aan toe zijn. En vervolgens ook daadwerkelijk zul-
len worden uitgezet, wanneer zij zijn afgewezen en weigeren vrij-
willig te vertrekken. Een dergelijk beleid schept de gewenste duide-
lijkheid. En dat is voor alle betrokken partijen het beste.

P.S.

'Unie-kwaad'
Misschien komt straks nog het
konijn uit de hoge hoed van een
secretaris-generaal als politiek op-
perbevelhebber van het Gemene-
best-legioen. De Aziatische repu-
blieken, die niet in staat zijn eigen
legers te financieren, zouden Gor-
batsjov zon functie wel gunnen.
Zij hebben, zo blijkt uit rapporta-
ge van het doorgaans betrouwba-
re agentschap Interfax, Gorbats-
jovnog lang niet afgeschreven.
Maar in de Oekraïne ligt het an-
ders. Voor Kiev is Gorbatsjov en
het leger dat hij commandeert de
bron van alle Unie-kwaad. Maan-
dag werd er in de Oekraïnse
hoofdstad al stevig gebakkeleid
tussen de Oekraïnse defensiemi-
nister Morozov en een delegatie
van het Unie-ministerie.
De Oekraïne wil, in een strak tijd-
schema, de huidige 1,2 miljoen
manschappen tellende Sovjet-
strijdkrachten op het grondgebied
van de republiek omvormen tot
een Oekraïnse luchtmacht, mari-
ne en leger. In dat streven past
niet een militair hoofdkwartier in
Moskou met een Gemenebest-
barak in Minsk.

Jeltsin probeert nu te slagen waar
Gorbatsjov faalde. De Unie moet
behouden blijven, maar onder een
nieuwe naam. De strijdkrachten

zijn het voornaamste wapen, sn
achter de deur is westerse druk 1
James Baker is niet voor niets Jbezoek. Hij verwoordt de westfj
se vrees dat de 30.000 kernladj
gen in de afstervende Unie 'T
drift raken. De Aziatische rePl
blieken voelen dat haarscheJaan. Ze hebben Jeltsin al uitgefjï
digd om voor de 'heroprichti'J
van het Gemenebest volger1"!
week zaterdag in Alma Ata fIJI
eens met hen te komen praten-J3
vinden dat er wel degelijk 'coöf*jj
nerende organen' (lees Ul^ministeries, een Unie-coördina^
regering) moeten blyven besta^,
De discussies de komende das,
zullen uitwijzen of Jeltsins Ge^«lnebest onder Russische visie **lang leven beschoren is.

Maar in Rusland zelfzijn de gev a\
gen van de (gedwongen?) vrija|.
tussen Jeltsin en de strydkrac j j
ten al merkbaar. Vice-presioj*
Roetskoi, vroeger luchtmacht^lonel, mag zich ongestraft verz^ten tegen Jeltsins economis^hervormingen. Roetskoi is on^meer tegen privatisering van
machtige militair-industrieel co
plex. jj
Roetskoi is ook de man die j,
Jeltsins aanloop naar het RuS,jii
sche presidentschap voldoef^lsteun uit het geüniformeerde *J
paraat wist te mobiliseren. De v 1
anderingen in de krijgsmacht* J
na de mislukte staatsgreep \A
augustus vonden plaats op
wijzing van diezelfdeRoetskoi- i
Het gezaghebbende weekblad Vjt
goementi i Fakti waarschuwt d,\
week dart ook, dat Roetskoi ("jplj,
het leger achter zich) wel eens^j %
man kan zyn die Rusland 'S
'redden van de democratis \ \
chaos.' Moskous burgemeC'^jj *Popov ziet de bui al hangen afc
vertrekt omdat Jeltsin zijn PrlV^t 7
seringsplannen niet steunt. » $ft
de pryzen vrijlaten, dus verhoi?Jj. Jj
maar niet privatiseren, geen la■ * \
bouwhervormingen, dat
niet", aldus Popov. j„r
Gaat de geschiedenis zich he
len? _■ !
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ResultaatRodamco
enorm gekelderd

TTERDAM - Rodamco, het on-
van de Robeco

fep, heeft zijn portefeuille in de
Bte negen maanden van het
'kjaar met ’ 441 miljoen afge-
frdeerd. Daardoor is het indirec-
beleggingsresultaat uitgekomen
I 386 miljoen negatief, zo heeft
tamco bekendgemaakt.
} directe beleggingsresultaat -I bestaat uit netto-huurinkom-
K dividenden en interest, ver-
Werd met beheerskosten en
gelasten - kwam uit op’ 300 mil-
K Het indirecte beleggingsresul-
f bestaat uit waardeveranderin-
f Van het onroerend goed, koers-
whillen op aandelen in porte-
*iUe en valutaverschillen. Het

beleggingsresultaat heeft
|6 miljoen negatief bedragen. Het
*kjaar van Rodamco loopt van
l*rt tot en met februari.

De afwaardering van onroerend
goed geschiedde vooral in Groot-
Brittannië. De portefeuille daar
werd ’ 279 miljoen minder waard.
Dat komt overeen met een waarde-
vermindering van 13,5 procent te-
gen 10 procent in het eerste halfjaar
en 23 procent in het boekjaar
1990/91.Rodamco zei na depublika-
tie van de halfjaarcijfers begin no-
vember dat de waardevermindering
van het Britse onroerend goed in de
tweede helft van het boekjaar min-
der dan 10 procent zou bedragen.
Het onroerend goed in de Verenig-
de Staten werd 3,6 procent (’ 134
miljoen) minder waard en dat op
het Europese vasteland 1,1 procent
(’ 23 mihoen).
De intrinsieke waarde van het aan-
deel Rodamco is in de eerste negen
maanden van het boekjaar gedaald
van ’ 66 tot ’ 64,90.

beurs

Rommelig
jA^TERDAM - De Nederlandse
li^tenbeurs toonde gisteren eendjEJ^elige aanblik. Een bepaalde
ajping ging het op de vloer niet
$t öe stemming was ietwat ver-Md met vrijwel onveranderde
jflrces. Toch trad een aantal aardi-
\(ksfWij kingen aan het licht. Flauw
ifi Polygram, Newtron en Norit,
slLf.l Multihouse, Wolff en Dico
f ' Waren.ijl

il °bligatiemarkt lag er goed prijs-L^end bij. De aandelenomzet
,(]^f ook nu met f 522.000 aan de
ilÜ*6re kant. Op de optiebeurs was
'Cv.al volop bezig met de kerst--4L^>ereidingen. De omzet bleef
? t*rkt tot 25.000 contracten, een
Ik^igheid meer dan maandag.
tL Wan van Polygram om deAme-
i ij^ftse filmmaatschappij Orion
ik^e nemen kreeg een slechtere-
i *C*e- Orion is vrijwel failliet en
fro^Sgers vrezen dat het avontuur
flfc^gram veel geld zal kosten. Dit
irCtieve sentiment miste zijn uit-
(k^ing op de koers niet want die
K? f 2 of bijna 5 procent naar be-
fc^ tot f 39,50. Hierbij hoorde een
vt jl'efhoge omzet van f9,1 mi .oenrttp 8-000 stuks.
Ha. °Hroerend-goedfonds Rodamco

"le weg omhoog niet vasthou-
jvl Grote afwaarderingen in het
'Kk6 kwartaal deden beleggers
jjf . besluiten van de stukken'v? raken en dit bezorgde hetS* een verlies van f 1,80 op f
'V^y- De omzet bedroeg f 8 miljoen.
I^dag was Rodamco juist vaster>jjL*evolg van de plannen te gaan

)\ inwerken met ABP.
|^?e lokale markt moest koolstof-ucent Norit f 2 of 9 procent
jV Seven op een absoluut diepte-
\ 'van f 19,50. Dit was nog steeds
JjtJsevolg van het bericht over een|LKe winstduikeling. Op de paral-
W arkt was er ggn daii. ng van maarVx19 Procent of f 0,40 op f 1,70_ Newtron.
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Bonden eisen overleg over sociaalplan
8000banen weg bij Rabo

Van onze redactie economie

N HAAG/UTRECHT- De vakbonden vrezen dat bij de Ra-
lanken in Nederland dekomende drie tot vijfjaar 2000 tot
& banen verdwijnen, gisterochtend hebben de bonden
r\ Dienstenbonden FNV en CNV en de Unie BHLP in een
■f aan de directie van Rabo overleg over een sociaal plan

1bonden komen met hun brief
.aanleiding van overleg met de
tfale Directie Personeelszaken
Rabobank Nederland. Zij gaan
h uit dat de bank de kosten in
jaar met 15 procent wil terug-
gen en de personeelsomvang
10 procent. Onlangs maakte de
t al duidelijk in de postkamer
pp het transport 290 banen te

schrappen.
actie van de bonden is, volgens
'Uurder De Leeuw den Bouter
de Dienstenbond CNV, nodig

lat de Rabobank gesprekken
r de werkgelegenheiduit deweg
I De bond wil het feit dat bij de
'o-organisatie aangesloten ban-
zelf beslissen over sociaal be-
doorbreken. „Als er geen een-

Ü overleg over een sociaal plan
»t gaan we alle banken afzonder-
af'. Deze vakbondstermen dui-
'niet op een geruisloos bezoekje.
'Un nogal boos getoonzette brief
&n de bonden de bank 48 uur de
om op hun eis in te gaan: „Het
*et onze keus om op deze wijze
overleg met uw organisatie

to te geven. Onze reactie vloeit,
ter voort uit de ontwykende en

dubbelzinnige opstelling van Rabo
Nederland. Deze opstelling is naar
ons oordeel een grootbank onwaar-
dig."
Een woordvoerder van de Rabo-
bank wil niet inhoudelijk ingaan op
de uitlatingen van de bond. Hij wil-
de slechts toegeven dat de bonden
„een beeld is geschetstvan de situa-
tie waarinRabo verkeert", en dat de
werkgelegenheid by de bank niet
langer zal groeien. Op aantallen ba-
nen of bezuinigingspercentages wil
men niet ingaan. Ook op de vraag
naar een centraal sociaal plan heeft
Rabo nog geen antwoord.

Rabobank Nederland heeft geen di-
recte zeggenschap over de plaatse-
lijke kantoren, omdat zij een coöpe-
ratie is, waar de 851 aangesloten
banken lid van zijn. De afgelopen
jaren heeft Rabo het aantal kanto-
ren al danig beperkt, van 2345 in
1986 tot 2044 vorig jaar. Het aantal
personeelsleden nam desondanks
in dezelfde periode flink toe, van
32.000 tot 37.850. Niet alleen Rabo,
ook andere grote Nederlandse ban-
ken zyn bezig met saneringen of
hebben deze net achter de rug.

economie

Bedrijven betalen
te veel belasting

SN HAAG - Het bedrijfsleven
taalt dit jaarte snel, te veel be-
iting. Daardoor komen de be-
itingramingen dit jaar veel
ger uit dan voorzien. In 1992
tekent dit echter een even-
oot nadeel. Om datte compen-
ren moet de Staat ertoe over-
an de premie kinderbijslag
or het eerste kwartaal 1992, al
ljaar te voldoen.
t blijkt uit een brief van minis-
f Kok (financiën) aan de Ka-
er.
tder dit jaar besloot het kabi-
t om bedrijven ertoe te ver-

plichten belasting die men in dit
jaar schuldig was, ook dit jaarte
betalen. Het uitschrijven van een
zogenoemde 'primacheque' voor
de te betalen belasting, die dan
pas in 1992 geind zou kunnen

worden, werd niet meer geaccep-
teerd.
Het kabinet verwachtte door de
maatregel dit jaar een meevaller
bij de belastingen van 2 miyard
gulden, in 1992 gevolgd door een

bedrag van nog eens 1,7 miljard.
Kok heeft de Kamer nu laten
weten dat de 'primacheque-
maatregel' dit jaar al 3,7 miyard
gulden extra oplevert. Dat bete-
kent echter dat er in 1992 niets
meer over is van de voorziene
meevaller van 1,7 miljard gul-
den. Om te voorkomen dat er
komend jaar in de staatsfinan-
ciën een nieuw gatontstaat heeft
Kok nu besloten de betaling pre-
mie kinderbijslag voor begin
1992, dit jaar te doen. Het gaat
dan om een bedrag van 1,64 mil-
jard gulden.

Miljoenenorder
van Defensie

DEN HAAG - Het Nederlandse
bedrijf Aarding Beheer bv heeft
van het ministerie van Defensie
de opdracht gekregen tot de fa-
bricage van 1724 nieuwe aan-
hangwagens voor de landmacht.
Tevens is er een optie voor nog
eens 192 wagens. Met de order is
totaal 50,5 miljoen gulden ge-
moeid.
De nieuwe aanhangwagens,
waarvan een deel van de compo-
nenten uit Duitsland komt, moe-
ten de 4400 wagens van het type
IOkN vervangen. Het ontwerp is
grotendeels gebaseerd op de
aanhangwagen met watertank-
opbouw, waarvoor eerder dit
jaar ook al de order aan Aarding
werd gegeven.

Maxwell vraagt
surséance aan

NEW VORK - Maxwell Commu-
nication Corporation (MCC), het
vlaggeschip van het vrijwel ter
ziele gegane media-imperium
van Robert Maxwell, heeft in de
Verenigde Staten uitstel van be-
taling aangevraagd, zo is in New
Vork bekendgemaakt. MCC liet
weten tot de stap in de VS te
hebben besloten omdat ze daar
de meeste bezittingen heeft,
waaronder uitgever Macmillan
en Official Airlines Guides.

Uitstel van betaling houdt in dat

MCC is gevrijwaard van claims'
van crediteuren. De procedure
behelst tevens dat elke belangrij-
ke beslissing moet worden goed-
gekeurd door de Amerikaanse
faillissementsrechtbank. Met de
surséance komt voorlopig een
einde aan de speculatie over de
nabije toekomst van MCC. Of de
onderneming uiteindelijk kan
overleven blijft nog de vraag.

Het besluit om uitstel van beta-
ling aan te vragen zet een groep
van Britse banken die bijna 1,5

miljard pond sterling (f 4,8 mil-
jard) te vorderen heeft voor een
tijd buitenspel. De banken zou-
den al genoegen hebben geno-
men met de helft van dat bedrag,
maar ingewijden menen dat ze
slechts vijftien procent van hun
leningen zullen terugzien.

Inmiddels heeft Goldman Sachs,
een vooraanstaand effectenhuis
in de VS, ontkend dater met Ro-
bert Maxwell illegaal in opties is
gehandeld. In de Britse pers wa-
ren berichten verschenen dat
Goldman Sachs opties op miljoe-
nen aandelen MCC had gekocht,
die later aan de mediamagnaat
waren overgedaan. Maxwell zou
zo de koers van de aandelen
MCC kunstmatig hoog hebben
kunnen houden. Goldman Sachs
zou verder een lening van zestig
miljoen dollar aan Maxwell heb-
ben verstrekt.

nieuwsanalyse
ABP gaat Rodamco
uit het slop helpen

DOOR LUUK SENGERS

DEN HAAG - Het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds (ABP)
bewijst de aandeelhouders Ro-
damco een grote dienst door een
belang te nemen in dit vastgoed-
fonds van Robeco. De koers van
de aandelen Rodamco was
maandag bijna een tientje hoger
dan ruim een maand geleden,
toen bekend werd gemaakt dat
Rodamco en het ABP onderhan-
delden.

Het nieuws dat Rodamco en het
ambtenarenpensioenfonds ABP
gaan samenwerken by beleggin-
gen in onroerend goed (grond,
gebouwen), werd vrijdag na
beurs bekendgemaakt. Het vast-
goedfonds is sindsdien weer in
trek bij beleggers en dat is nu
precies waar Robeco een jaar op
heeft zitten wachten. Of eigenlijk
nog langer, want de teloorgang
van de Robeco-dochter Rodam-
co zette al begin 1990 in. Gedu-
rende dat jaar raakten de onroe-
rend-goedmarkten in het slop.
Ook Rodamco zag de waarde
van haar bezittingen dalen.

Aangezien de koers van de aande-
len een afspiegeling is van de
werkelijke (intrinsieke) waarde
van het bezit van Rodamco, ging
in de loop van 1990 ook de koers
van Rodamco omlaag. Met als
gevolg dat beleggers uit het
fonds stapten, waardoor de
koersdaling verder werd ver-
sterkt.

Nu had Rodamco zich verplicht
haar eigen aandelen die door de
beleggers te koop werden aanbo-
den, terug te nemen tegen een
prijs die in elk geval niet lager
mocht liggen dan de intrinsieke
waarde. Dat hield het fonds vol
tot najaar 1990, toen was het geld
bijna op. Zó massaal hadden be-
leggers gebruik gemaakt van
deze regeling. In zeven maanden
tijd was Rodamco ras door haar
reserves heen geraakt. In sep-
tember had het nog maar 500
miljoen gulden in kas, tegenover
3,5 miljardaan het begin van dat
jaar.

Er moest iets gebeuren, oordeelde
Rodamco en in september 1990
werd de regeling dat het fonds
haar eigen aandelen zou kopen,
afgeschaft. Tot grote schrik en
ongenoegen van beleggers en de
beurs. Vóór die voor Rodamco
rampzalige septembermaand
werden in de besloten kring van
het bestuur, onder uiterste ge-
heimhouding, een aantal scena-
rio's doorgenomen om het ver-
trouwen van beleggers in
Rodamco te herstellen. Een van
de opties was om een deel van de
Rodamco-aandelen onder te
brengen bij (lees: te verkopen
aan) bevriende institutionele be-
leggers. Dat voorstel haalde het
toen niet, onder andere omdat
Rodamco vreesde dat beleggers
op de vlucht zouden slaan als die
'deals' zouden uitlekken.

Nu, iets meer dan een jaar later

rolt er toch iets soortgelijks uit
de bus. Het ABP neemt voor 2,5
miljard gulden een belang van
12,5 procent in het vastgoed-
fonds en 20 procent in drie niet
aan de beurs genoteerde doch-
tervennootschappen van Ro-
damco. Het ABP, dat al eenklein
belang heeft in Rodamco, koopt
het resterende deel niet via de
beurs, waar het aanbod veel te
klein is (het gaat immers om niet
minder dan 12 miljoen aande-
len). Rodamco geeft speciaal
voor het ABP nieuwe aandelen
uit.

Het pensioenfonds is dus niet di-
rect verantwoordelijk voor de
koersstijging van gisteren. Die is
veroorzaakt door kleinere beleg-
gers die blijkbaar licht zien aan
het einde van de tunnel. Rodam-
co hoopt nu dat het enthousias-
me van beleggers weer zal op-
laaien, zodat de koers in de
komende tijd verder zal stijgen.
Het is Rodamco een doorn in het
oog dat de koers sinds het fonds
vorig jaar september werd 'ge-
sloten' niet meer in de pas loopt
met de intrinsieke waarde van
de aandelen (dat wil zeggen: de
waarde van de beleggingen ge-
deeld door het aantal uitstaande
aandelen).

Het ABP koopt de aandelen Ro-
damco tegen de intrinsieke
waarde. Die is, zoals gisteren
bleek, gedaald van 66 naar 64,90
gulden, maar dat is altijd nog
fors hoger dan de beurskoers,
diehet afgelopen jaarrond de 50
gulden schommelde.

Ook het op één na grootste pen-
sioenfonds, het PGGM, dat on-
der andere de pensioengelden
beheert van werknemers in de
zorgsector gaat met Rodamco sa-
menwerken. Waarschijnlijk is
het bij het PGGM opgekomen
dat Rodamco en het ABP samen
een ijzersterk duo vormen dat op
het gebied van vastgoed-beleg-
gingen de toon zal gaan aange-
ven. Daar kan het dan maar
beter direct bij zyn.

Tenslotte het ABP. Wat het amb-
tenarenpensioenfonds in feite
koopt met zyn belang in Rodam-
co, is de expertise van Rodamco
op het gebied van beleggen in
onroerend goed. Die deskundig-
heid komt het pensioenfonds
zelf te kort. Omdat het allemaal
ambtenaren zijn die er werken,
voor een ambtenarenloon, valt
het de pensioenverzekeraar
zwaar om goede deskundigen
aan te trekken. Die kunnen im-
mers ergens anders veel meer
verdienen.

Het ABP wordt bovendien gehin-
derd door het feit dat het rijk het
fonds streng op de vingers kijkt.
Het pensioenfonds is immers
van de staat. In het verleden
heeft het ABP te kennen gege-
ven dat het meer (van haar be-
legd vermogen van 150 mü_ard
gulden) in onroerend goed in het
buiterland zou willen beleggen
dan nu is toegestaan. Dat gaat
Rodamco nu voor het ABP doen.

Openbare vuilnisbelt

I# Het luxe, mondaine Kolonakiplein in Athene ligt vol met vuilnis. De stadsreiniging in
deGriekse hoofdstad is alruim een week aan het staken. Dat gebeurt daar trouwens regel-
matig. Foto: EPA
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zalig...mmm.
Waarschijnlijk weet u al welk bijzonder lunch metKerstmis ook al extra feestelijk zijn...

Jöorgerechtugaat maken.En of 't dezekeer haas, Daarom willen we u aanraden om voor het
Plade ofkalkoenwordt. Want nogmaareenpaar kerstdessert iets lekker luchtigs tekiezen.
Pgenen'tiszover... Een mooie ijstaart bijvoorbeeld of een ander

Heerlijk natuurlijk, zon uitstekend ver- ijsgerecht. Die vindt u deze week volop bij
Prgd kerstdiner. Maar alles bij elkaar toch wel JanLinders in de aanbieding.
Ten hele "zit". Vooral, omdat het vaak uit drie of Is dat geen aardige manier om u een
fplfs meer gangen bestaat. Terwijl ontbijt en zalig mmm te wensen?
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Ptra groot, 1500ml. (voor 12-15 porties) &9&Tium " W^^ __o^-_ M P»

frse ananas ± 1kilo per stuk 3.95 Kerstrollade van varkensfilet. 1143
Pote, sappigp Clementina's verpaktper 1küo 3.95 (met ofzonderkruiden) per 500 gram 7"lo^nne du Comice, zoete handperen 1küo 2.98 Puur magerekipfilet 1küo nu 16.50pc avocado's per stuk 1.79 Limousin natuurlijk rundvlees:
pekiwi's f

, per stuk 0.45 /isS^ Fijne entrecöte 100 gram nu 2.75

>4y| g||| WOOS* WJOÈ,
v

X_£~r_^ (nu met gratis pakje kruidenboter) 100 gram HU 3.49

hjft i£Ê___Ê Bt Slagers goulash(donderdag t/mzaterdag) 1kilo 16.95

IL Fondue- of gourmetschaal voor 5 personen 21.95

L^J^i mr e lekkerste kerstvleeswaren...
__uS7yti I *S __s_w,-_ üw. >^Fe,
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r r^Wß__3^^||fl^^«'. '''^'^^_^StSj_^M___wL_\f^'^ m

CeSwJanLinders "^oS^ISSÏw Gebraden rosbief l^Bl^?'^
erstfeest vruchtenbrood in luxe doos, Slagers-achterham 100 gram 1.99

metkrenten, rozijnen, hazelnoten, Coburgerham 100 gram 2.49
edelen en banketspijs. ± 1200 gram7.95 Gebraden fricandeau 100 gram 2.49

éÊK^S^W(^9ÊÊ»m\^ Verse roompaté naturel of champignons 150 gram 1.95

" -fl mmmW■ ■'«T > y___B__l Plk'NJfc.
.^■ipf^K' -/^^^Zl_^_HSfe>- Franse kaas: vers van't mes.

v JPi? »--:^sg-^«B __B^^^!^^^_^_^_affl_________i^.lßl ___ai ''__&

gramvoor 8 royale punten, gevuldmet OSO Brierenommee 100 gram 150
r^en en slagroom, afgewerkt met fruit \.f^v GourmandiseKirsch 100 gram 1.95

1k56-nu x# Rambolnoot-mix 100 gram 1.95
: roomvlaai ± 1100 gram nu 950 Rambol crèmeuxkruiden 100 gram 1.95

Akties zijn geldigvan woensdag 18t/m dinsdag24 december 1991.
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'tAllerbeste voor 'nvriendelijkeprijs

CCa: Maasstraat Sl Beek: Markt 1 Beek en Dook: Heuvelplein 11Bergen: Raadhuisstraat 17Blerick: Aibcnckstraat IS BoxmeerKloostemiin 44 Brunwum:Wilhelminastraat 1Cuijk: Molenstraat 43Deurne: Helmoodseweg 65a Geleen-Lindenheuvel: Ringovcnstraar 3 Gennep:
]T*k_nrum 'De Durvenakker' Grave: Mgr.Bonetweg 15 Grocsbeek: Buig. Ottenhofstraat 1 Grubbenvom:Kloosterstraat 14IlmkrhfiiV: Ganzeweide TOWannerstraat Helden-Parmingen: Steenstraat 30 Herkenbosch: Stationsweg 7 Hoen:Kloosterhof 3d Itttrvoore Begoniasuaat 12

S£***«<Je: Marktstraat 51 Lieatel: Hoofdstraat 75Linne: Maasbrachterweg 23MUI: Oranjeboomsuaat 1 Nederweert Lambemiah-f 3Pey-Echt: Cha_lai_c_r_i 13Roermond: O.L. Vrouweplein 1-7Roggel: Dorpsstraat 11 Sevenum: Pastoor Vullinghsstnat 7Sittard: Industriestraat 19
De Meer 21 Stem: Heeistraat Noord 144Susteren:WUlibrordusstraat 1 Tkgelen: Kerkstraat 2Tienny:Spoorstraat 18 Velden: ]tn Vfcraehurensingel 1 Vtaüo:Zuidsingcl 18Venray: Stat__sweg39Wanroy: Dorpsstraat 25WeereMaaspoort 52-54Wijehen: Touwslagerebaan39.

Melkunie nAT^WZZ*? verse slagroom «f07
«OOM ,! - j^j |: t

"jfci!^. bekere V2liter UQrvaiAJ*.
/^j%g__, MonaBavarois AV^ÉtPIN. cappuccino of O 70W_^^*?;*V' " "

___ f ✓citroen/ananas. '

Baka7soml.
|êér^—Sb Roomboter
l||^^^^; van JanLinders 1yy
ïjfc j^on^; pakje a 250 gram -2_29~nu X»
i-Sp^" Koopmans Haen

!» ;{ft—*^gj bladerdeeg I l\.J)
j—*^li^ pak a 450 gram 4_9stïu X>_______

Cafeïne-vrije koffie _.^

ÏÏM'itSMc-. van JanLinders f| )U

j pakè2sogram 2r69~nu ___J»

HU rtmffll. Chantilly /% xn»m4J liii spuitslagroom (I_lW
pr.3 p_^ $_** ° ■tx

fê?"sf spuitbus è. 250 ml. 2^-nu^_J«
fIRH"SSS""I Iglorode kool
B_^__mSPS(Ê metappeltjes InW

RJIIPirM pakè4sogram 4t9£-__j X*
fIHHHBWHi Roomijs-kerststam
EgEiïl 'Annecy' 050l^^l vanüle-chocolade. / au
HÉlÉiil Doos a 1000ml. -^5~ nu ___J «
*&#£&&i»^& Roomboter- _ -_«.
iKWrir-"'""- J 1 1 ___ ___ f _r^T_i Lilamandel-kerststaaf ' 1SM

250 gramper stuk 3_?5-~nu {__/ "[_^fl^i_f_» Danerollescroissants .-.Hïfïl SS 049
fllëïl ÉB blika24ogram -^25riu__-Jt

<||f|ïP*^-^ Almhof Biogardekwark
k^|l§ï§iÉ^ vanüle of aarbeien. (| 00
iSIjiÉH OP = OP! Beker a 500 gram ___J t
Al Boursin /m_rf\kruiden ofpeper O Sv

I)..?TOL'„Jr" ——*& 4 1
Hte^Éiif verpakt a 150gram 47_9~nu V_/ "|felÉ__~lpi_B Unox vleesragoüts

llltólj kalfsvlees of 199l^llllwi champignon-vlees. y
IOC^I3 Blik è 400 gram 2^9-nu X«

I lifl-lfD m : yoghurt-bavaroisls3ps!j jsjirflj§ keuze uit 7 smaken. f|||
2 H Pakje èBO gram ias-mS S
,^^^""25.% Megglekruidenboter sm^rr

OP = OP! 125 gram -2r79-nu ___J ♦

Johmafeestsalade gevuld met
; kalkoenvlees, ham, ananas, i|95meloen en gekruide saus. /Bakje è 200 gram ___J "Brie Marco 60%

fSßßfeftïk verpakt a 200 gram of 099:l||^^^^^p Bressot naturel /__ IIS verpakt a 150gram-3r?_r nu _____* "Vwr^^gf\ Bieze verse schepsalades:
(m^^m^H^) zalm-, meloen-,kip/kerry-, 150Wsy~J mossel-, ham/prei- of
Y^^"^ . krabsalade. Bakje a 100gram _L»

*!o%ov~ ■ > Ouwehandverse palingfilet /-vnr-&~.?*y~' ofvers gesnedenzalm OQn:^^pT" OP =OP! Per stuk 100gram X7J
«fiirinihiii,iii;;t,;ïiiSite,t;Tiffl^ Alleenverknjgbaar in de groterefilialen. V_-/#

__ __ fé Hl Unox drogeworsten: salami,
g boerenmetworst, snijworst, 095cervelaat ofpepercervelaat. "^I H 9 F; 250 gramper stuk 4^r9~nu i<J"/^_. Campina

gtUi_ éuMiM schenkroom 1 /

"^l^^l fles è 200 ml. 4r4g~nu It
druivensap 1 59

g|g J literpak 4^B-nu X»

MAviko:aardappelkroketjes
zaka 450 gram of 9,5Parijse aardappeltjes I
zake4sogram -fcs^"nu X*

-»§^_i^ Unox crèmesoepen: . n ~|g|fe»öp| asperge-, tomaten- of I Qy
cnampignoncrèmesoep

R_OJM;l___fj Blik è 500 ml. A6timl>
'P^ll^P Nescafé cappuccino i/Apak a 10x 12V2gram of /l h0
Bt n_»^ Nescafé espresso 4iwfcgfl^agS pak a 25x2 gram 4^nu~i

fx Paturain . nnI ) kruidenboter I yy
' bakje èBO gram Kt
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimumhoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1.25
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’l.lO per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties f 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 Fotos. 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.
ißfon CeDuco Suinmo Scanner)

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
oezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,

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

Adia Keser uitzendburo heeft per direkt werk voor, m/v
Machinebedieners

Voor een bedrijf in Lemiers. Er wordt gewerkt in 3-ploegen-
dienst. Eigen vervoer is niet perse noodzakelijk, wel een

goede motivatie. Het betreft een project met ingang van 2
januari a.s. en dat enkele maanden duurt.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Dimphy Lenssen van onze vestiging in Kerkrade of met de

voor u dichtsbijzijnde vestiging.
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045-231680

Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595

ADIA KESER
UITZENDBURO

Met spoed gevr. part-time
TAXICHAUFFEURS dag-,
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. 045-252444
3ouw- en ingenieurbureau
CATENA BV vraagt met
.poed AKOESTIK-
MONTEURS voor het plaat-
sen van binnenwanden en
plafonds voor haar werken
m Duitsland, hoog loon en
goede soe. voorzieningen.
Soll. na tel. afspraak 045-
-232100.
Leerl.-schoonh.spec. zkt.
MODELLEN om te oefenen,
beh. ’ 15,-.045-214784.

Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.

" Gevr. TEGELZETTER, i.b.v.
eigen auto, voor langdurige
werken in Duitsland. Tel.
045-217766.
HORECA-medewerkster
gevraagd voor Café-
Restaurant, ift. tussen 18-30
jaar. Inl. 04748-2977 b.g.g.
04748-2850.
Middelgroot schoonmaak-
bedrijf vraagt met spoed een
ervaren PROJEKTLEIDER
om bijkantoor op te starten.
Voorlopig op basis loon en
provisie basis. Br.o.nr.
B-0047 LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Personeel aanbod
Man en vrouw geven samen
een erotische DANSSHOW,
op uw party of feestavond.
Tel. 045-211514

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Doenrade

Aan binnenplaats grenzende garage (130 m2) met te
renoveren boyenwoning, achterom te bereiken tuin. Ind.

boyenwoning: portaal, keuken, woonkmr., 2 slpks.,
badkmr., zolder. Prijs ’ 89.000,-k.k.

Heerlen
Ruim halfvrijst. woonhuis met grote tuin (505 m2). lnd.: b.g.

ruime hal. grote woonkamer, eet/keuken, bijkeuken,
badkmr., toilet. Kelder. Verd.: 3 ruime slpks., vaste trap

zolder alwaar 2 slpks., cv., Prijs ’ 112.000,- k.k.
Schinveid

Goed gerenoveerde sfeervolle halfvrijst. woning met
behoorlijke tuin. lnd.: hal, kelder, woonkmr., keuken,

bijkeuken, toilet, badkmr. Verd.: 2 slpks., vaste trap zolder
alwaar 2 slpks., c.v. Prijs ’ 130.000,- k.k.

Maaseik (B)
Goed gelegen bungalow met garage en rondom tuin

(582 m2). lnd. b.g.: hal, toilet, ruime woonkmr., geinstal.
keuken, 2 slpks waarvan 1 met bad, zolder met mog. div.

kamers, volledig onderkelderd, c.v. Pr. ’ 200.000,- k.k.
Brunssum

Ruim zakenpand (voormalig café met via aparte opgang te
bereiken boyenwoning) met tuin. Ind. b.g.: 110 m 2
bedr.ruimte, toiletten, kelder. Boyenwoning best. uit:

woonkmr. geinstal. keuken, badkmr., 3 slpks, cv., goed
onderhouden! Prijs ’ 210.000,- kk.

Livac B.V.
Akerstraat Nrd. 11, Brunssum. Tel. 045-220550.

SCHAESBERG, Goed gel.
halfvrijst. zogenaamde
Imijnwerkerswoning), vr.pr.
'75.000,- k.k. Aanv. 1-2-
-92. Tel. 045-711500.
SCHINVELD, Bouwberg
118, eengezinswoning in
prima staat met 2 slpkmrs.
achtertuin met auto bereik-
baar, ’98.000,- k.k. Bij
100% financ. ca. ’650,- p.
rnnd. Wijman & Partners.
Tel. 045-728671.

HOENSBROEK, Bergstr. 15
hoekhuis met garage, 3 slp-
kmrs. badk. met ligbad-
douche-2e toilet. Huis is
voorzien van hardhouten
kozijnen met dubb. glas,
’115.000,- k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
15 jaar vaste rente! 8,9% of
9,1% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.

LANDGRAAF, Troereberg
33, seniorenwoning met
voor- en achtertuin, gelijk-
vloers: woonk. met keuken,
toilet, badk. met ligbad, slp-
kmrs. en berging. 1e etage: !logeerkamer, huis verkeert
in prima staat, ’139.000,- I
k.k. Wijman & Partners. Tel.
045-728671.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
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.

OG te huur
Landgraaf-Terwinselen gem
appartement voor nette ou-
dere HEER. 045-419144.
KERKRADE-Bleijerheide:
Luxe appartement m. 2 sik.
te h. ’675,- excl. p.m. Inl.
04748-2977 b.g.g. 2850

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

Kamers
KAMER te huur bij centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870.
Centrum SITTARD te huur
studentenkamer. Tel. 046-
-515037.
BAEXEM: kamers te huur
va. ’ 350,- p/m. Incl. 04748-
-2977 b.g.g. 2850.

1 ■■ . ... I . ■ —
bouwmat./machmes

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
MASTER en Remko hete-
luchtkachels. Verkoop en
Service. Collé, Nusterweg
90, Sittard. Tel. 046-519980
Te k. SPAANPLAAT, 22 mm

’ 7,50,- p/m2. Te bevr.
04405-2152.

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.

Hobby/D.h.z.
BEHANGTAFEL 3 mtr.
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
Te k. BREIMACHINE Bro-
ther electr. KH 930 plus KG
slee 88-89, autom. breien
m. alle toebeh. 045-418068.

Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Speciale AANBIEDING,
nieuwe buro en direktiestoe-

i len Rock type 295, adv.pr.
’345,- nu ’195,-; Rock ty-. pc 4050, adv.pr. ’495,- nu

’ 295,-; partij zeer mooie di-
rektiestoelen met hoge kor-
ting; conferentiestoelen
Rock 240, adv.pr. ’ 375,- nu
’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname
extra korting. Rockmart,

' Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.
Piccolo's in het Limburgs- Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop gevraagd levende
SLACHTVARKENS voor
Export. Jetten Sittard. 046-
-517029 of 046-512938.
MASTER en Remko hete-
luchtkachels. Verkoop en
Service. Collé, Nusterweg
90, Sittard. Tel. 046-519980
Te k. prima AARDAPPELEN
bintjes 25 kg ’ 8,50; Nicolas
(vastkokend) en rode. Frijns,
naast de kerk, Jabeek.

Auto's
;

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,-

Automaat
Daihatsu Applause Xi Autom 1989 ’ 22.900,-

Occasions
Daihatsu Charade GT Ti 3.000km 1990 ’ 23.900,-
Daihatsu Charade 13 iTX 15.000km 1990 ’ 17.900,-
BMW3I& zwartmet. sportv. 16.000km 1989 f 28.900.-
VW Passat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989 ’ 29.900,-
Audi 80 kl. blauw 42.000km 1988 ’ 23.900,-
HondaAccord 2.0 EX 40.000 km 1989 ’ 23.750,-
Peugeot2osXßl.4 36.000km 1990 ’ 15.900,-
VWGolf Memphisl.Bkl. wit 1989 ’ 18.750,-
VW Pok) Sedan blauwmet. 11.OOOkm 1989 ’ 16.900,-- Mazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
Opel Kadett 1.6ikl. zwartmet. 48.000km ... 1988 ’ 15.900,-
Opel Kadett 13 LS Sedan, wit, 55.000km . 1988 ’ 15.900,-
Ford Siërra 2.0 Sedan, bruin, 41 .OOOkm ... 1988 ’ 18.750,--.Nissan Sunny Twincam coupérood 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
Peugeot 205KR kl. rood, 42.000 km 1988 ’ 14.750,-
BMW 324Dverlaagd sportvelg 1986 ’ 17.900,-
Mitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ 10.900,-
VW Golf GTi kl. rood 90.000km 1986 ’ 17.900,-
VW Golf GTi kl. groen veel extra's 1983 ’ 9.900,-
Ford Escort 1.4 CL 5-drs 1987 ’ 13.900,-
Votvo 360 GLT zeer mooie uitvoering 1986 ’ 11.900,-
Ford Siërra 1.6 CL Sedan kl. blauw 1987 ’ 13.900,-
Ford Escort 1.3 CLkl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
Lancia Thema lE, zilver, 103000km 1987 ’ 13.900,-
Ford Siërra spec. uitv. cross worht 1984 ’ 8.950,-
BMW 316 kl. blauw 124.000 km 1986 ’ 14.750,-
Mercedes 190Ewit sportv. 103.000km 1986 ’ 19.900,-
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987 ’ 14750,-
Opel Corsa 12LS Sedankl. wit 1985 ’ 6.750,-
Opel Kadett 12LS 3-drs kl. wit 1984 ’ 5.950,-
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Renaultßskl. witl2o.oookm 1987 ’ 6.950,-
Daihatsu Cuore kl. rood 62.000km 1985 ’ 5.950,-

-'Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
Fiat Panda White 34 1985 ’ 6.750,-

-' Subaru Mini Jumbo 1983 ’ 4.950,-
VW Jetta met sportvelgen 1982 ’ 4.750,-
Opel Ascona 16S, 5-drs, kl. blauw 1983 ’ 4.750,-
Ford Escort I.3LW. Wauw 1983 ’ 6.500,-
Fiat Uno 70S 5-drs kl. groenmet 1983 ’ 5.950,-

-'Mazda 323LX Sedan zeer mooi 1983 ’ 5.950,-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120LS coupe 43.000km 1983 ’ 2.950,-
Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1984 ’ 2.950,-

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

Fiat Croma SX
Directie-auto - nieuw model - luxe uitgevoerd - stuurbekr. -electr. ramen - electr. spiegels - centr. vergr. - autom. ver-
warming - alu. velgen - alarminstallatie etc. etc. - nieuw-
staat - donkergrijsmetallic - bwj. febr. 1991 - 1 jaar garantie

’ 10.000,- onder nieuwprijs
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
045 - 742121

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
BMW3IBi 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.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.

De hoogste prijs
Voor uw auto

045-232357 ook 's avonds.
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
SAAB 900 GLS, 4-drs., '82,
APK 11-92 met of zonder
LPG, ’ 3.750,-. 045-245099

Van Leeuwen ;
Citroen 'Citroen CX \

2500 GTi turbo
roodmetallic, km. 55000 ,

bouwjaar sept.'BB
volledige garantie

Citroen'BX
1.9TRS

stuurbekrachtiging
wit, getint glas

bouwjaar dcc.'BB
Voll. gar./financ.

Citroen BK
16TGi

grijsmetallic, km 16000
bouwjaar febr.'9l !
voll. gar./financ. ]

VW Golf |
I.3Memphis
grijsmetallic i

bouwjaar aug.'BB
Volledige garantie

Peugeot 205 XS !
14 inj. kat.

antraciet, km 21000
bouwjaar jan.'9o Ivolledige garantie

Alfa 33 !
1.3 junior

bouwjaar '87, km 65000
silvermetallic

volledige garantie
I

Van Leeuwen
Citroen

Strijthagenweg 129
Kerkrade !

Tel. 045-453355 .
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.
INKOOP alle merken auto's, ]
wij betalen de hoogste prijs, '045-416239 tot 2rtiur. ,
Mercedes 190 D '89 1 eig. ■’41.000,-; 190 D '87
’29.500,-; BMW 520 iaut. !
'88 1 eig. ’37.500,-; 520 i
'86 ’12.750,-; 525E/520i
WB7 v.a. ’7.500,-; 320 iI
Touring m '89 ’34.000,-;
320i/316 '84/'B7 va ’9.000,-
-732i '82 ’7.750,-; Opel \Omega 3000 sport '88 1 eig.
’28.500,-; Omega 2.0 GLi
aut '89 1 eig. ’21.750,-;
Omega 18S/20i '87/'9O v.a.

’ 14.500,-; Senator 2.5iaut.
'88 1 eig ’ 26.500,-; Senator
3.0 '84/'B6 v.a. ’8.000,-; J
Kadett sedan 1.7 D 1 eig.

’ 19.750,-; Kadett GLD sdrs
'88 ’15.750,-; Kadett 1.6/
1.3/1.2 WB9 v.a. ’6.000,-;
Kadett Cabrio '81 ’ 10.250,-
Kadett Combi DBs ’ 9750,-
VW Passat 1.8 CL '89 1 eig.

’ 24.500,-; Golf CLD WB9
v.a. ’12.000,-; Golf 1.3/1.6x 2'86/'BB v.a. ’12.000,-;
Golf aut. '85 1 eig ’ 12.500,-
Passat D/Jetta '84/'B5 v.a.
’7.000,-; Audi 80 S '88/'9O
1 eig. v.a. ’21.000,-; 80 D
'88 ’21.000,-; 100 2.3 Gü
'88 nw. type ’ 23.000,-; Alfa '.
75 16/18/20 '86/'BB v.a.
’11.500,-; 33 '87/'B9 v.a.

’ 10.500,-; Ford Siërra 2.0 i
DOHC '90 1 eig. ’21.500,-;
Siërra Sedan GLD '85/'9O
v.a. ’7.000,-; Siërra Sedan
'83/*9O v.a. ’6.000,-; Siërra !
combi '83/"87 v.a. ’6.000,-;
Siërra combi D '88 1 eig.

’ 17.500,-; Scorpio 2.0 iDOHC m '90 ’21.000,-;
Scorpio Gü '86/'BB v.a.
’12.500,-; Capri 2.3S excl.
uitv. '80 ’9.500,-; Fiesta 1.1
L '85 ’7.750,-; Escort '82/
'89 v.a. ’ 3.500,-; Escort aut
'85 1 eig. ’ 8.250,-; Fiat Uno
S ie '91 1 eig ’16.500,-; Ti-
po i.e. '90 1 eig ’ 17.500,-;
Panda Fire '88 1 eig.

’ 8.900,-; Croma CHT '87 1
eig. ’ 12.500,-; Ritmo silver
'87 1 eig. ’8.750,-; Peugeot
309 GTi 1.9 '89 1 eig.
’23.500,-; 405 GR 19
Break '89 1 eig. ’24.500,-;
405 GR '89 1 eig. ’21.500,- :
205 Junior '87 ’10.000,-;
Renault 19 GTR '89 1 eig.
’18.750,-; 21 GTL WBB 'v.a. ’10.000,-; 11 GTX '86
’8.250,-; 25 GTS/GTX '85/
'87 v.a. ’7.500,-; Espace
turbo D DX '87 ’29.500,-; 'Citroen BX 19 D '87/t.'BB v.a. i
’9.000,-; BX turbo D '89
’19.500,-; BX Palmares '88
’13.750,-; BX '84/'BB v.a. '’5.000,-; CX GTi aut. '87

’ 14.500,-; Toyota Celica
16V '85 ’8.750,-; Saab
9000 turbo '88 1 eig
’33.500,-; 900 GLS '84 '’6.500,-; Volvo 440 GLT
'89 1 eig. ’ 22.500,-; 480 ES
'87 ’ 21.000,-; 740 GLE '84/ :
'88 v.a. ’ 10.000,-; 245 GLD
combi '83/"85 v.a. ’9.500,-; i
240 GL WB5 v.a. ’ 6.750,-
-340 '83/'B9 v.a. ’2.500,-.
Tal van goedkope inruil-
auto's. Directe 100% finan- "ciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Witte CARINA 1.6 liftback,
8-'BB, 60.000 km., in nw.st.
Bel. 045-740041 b.g.g.
751632.
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. i

’ 14.200,- Tel.: 045-723826
Mooie Ford ESCORT XR3, !
bwj. '81, in st.v.nw, ’5.500,-
Torenstr. 27, Oirsbeek. 'Fiat PANDA 45 CL zwart, i
79.000 km, bwj. '85, i.z.g.st. .
’4.800,-. Tel. 045-232321. ;
Te k. Ford TAUNUS, bwj.
77, APK 6-92, ’ 600,-. Tel. i
045-258189. |
Auto KALDEBORN wij bèta- 'len ’4OO,- tot ’30.000,- 'voor uw auto!! 045-411572
"NESUD" inkoop, verk., imp. |
exp. Bern. service. De hoog- ,
ste prijs voor uw auto. Bwj. "'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.

AUDI 100, bwj. '83, LPG-
inst. vr.pr. ’ 6.550,-. Inl.
045-461757.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
nw. model. Tel. 045-425691
na 17.00 uur.
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.
Te k. FORD Escort XR3, bwj
'82, vr.pr. ’4.900,-, mr. mog
Tel. 046-748882.
Te k. Ford SIËRRA 2.0, '83,
5-drs. APK 12-92, weinig
km. ’ 5.300,-. 046-580143.
FORD Fiesta 1100 cc, bwj.
'83, APK 8-92, sunroof,
grijsantr. i.z.g.st. Lampiste-
riestr. 2, Hoensbroek.
MERCEDES 300 Diesel,
bwj. 10-82, (m. '83) van 1e
eig., veel extra's, 5-bak, in
nw.st. pr. ’11.000,-. Tel.
04750-30834.
Mitsubishi COLT 1.2 EL, bwj
12-'B2, km.st. 45.000, 1e eig
pr. ’ 2.950,-. 046-522689.
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’4.250,-. 045-323178
KADETT GT '87 rood alarm
15 " vlg., etc, ’14.000,-.
Event. inr.mog. 045-427072
PEUGEOT 205 1.1 XE, bwj.
85, 64.000 km, ’6.950,-.
Tel. 045-255784.
Mooie PORSCHE 924, rood
targa dak, i.z.g.st., vr.pr.

’ 8.750,-. Inr. mogelijk.
Vliegveldweg 62, Beek.
RENAULT 25 V 6inj., bwj.
'84, airco en cruise-control,
event. inruil mog., ’ 9.750,-.
Tel. 045-255784.
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.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.
’3.500,-. Tel. 045-323178.
Zastava YUGO, bwj. '86,
(model Ford Fiesta), 41.000
km, ’ 3.450,-. 045-255784.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 pk wit '87; Opel Rekord
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Opel Kadett Caravan
Diesel 5-drs. goudmet. '85;
Opel Kadett 5-drs. automaat
rood '84; 3x Opel Ascona
1.6 S goudmet. '84; Audi
100 cc div. extra's goudmet.
'83; VW Passat Variant Die-
sel wit '86; 4x VW Golf Die-
sel '81 '84 '85 '86; 3x VW
Golf CL '81 '86 '88; VW Pas-
sat 5-drs. groenmet. '84;
Mercedes 190 E '87, 190 E
automaat '84, 190 D '86;
Ford Siërra 2.0 GL 4-drs.
blauwmet. LPG '87; Ford
Escort 1.6 wit '85; Fiesta 1.1
rood '83; Mazda 626 GLX
2.0 12V groenmet. '88; Maz-
da 323 GLX 3-drs. blauw-
met. '88; Mazda 323 antra-
ciet '84; Fiat Ritmo 5-drs.
blauw '84; Fiat Uno blauw
'83; Renault 18 automaat
'80; Seat Ronda div. extra's
rood '84; Citroen BK 1.6
TRS groenmet. '84; Nissan
Kingcab Diesel '86; 2x Nis-
san Sunny Diesel zilvermet.
'86 '88; Nissan Cherry
blauwmet. '82; Mitsubishi
Lancer Diesel antraciet '86.
Div. inruilers va. ’ 1.000,-.
Autobedrijf Gebrs. Domini-
kowski, Locht 38, Kerkrade.
Tel. 045-420209.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, ook schade met RDW
vrijwaring. Tel. 045-423199/
427835.
GOLF LX '83; Escort, 5-drs,
'83; Escort XR3 '82; Kadett
'82, Corolla '81; Golf diesel
GT '82; Alfa 2.0 '83. Alles
APK, fin, mog. 04499-3398.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626 Se-
dan 2.0 GLX '88 met stuur-
bekr.: Mazda 626 Sedan 2.0
LX Diesel '84; Mazda 626
coupé 2.0 GLX 12 V, 8-10-
-'B7 nw. mod.; Mazda 626
Coupe 2.0 GLX '88 div. op-
ties weinig km; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met stuur-
bekr. '88; Mazda 626 HB 1.6
Limited '85; Mazda 626 HB
2.2iLX '88 met stuurbekr.
airco cruisecontroll Amerik.
uitv.; Mazda 323 Sedan 1.3
LX '86; Mazda 323 Sedan
1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.3 LX autom. '87; Mazda
323 HB 1.3 LX 5-drs. auto-
maat '89; Opel Corsa 4-drs
12S '85; Opel Corsa 1.2 TR
'84; Opel Kadett 1.2 S '85/
'86; Opel Kadett 1.3 S '86/
'88; Ford Fiesta 1.4i '89;
Ford Escort 1.4 CL '89; Ford
Siërra 2.0 Laser '85; Ford
Siërra 2.0 GL met LPG '86;
Ford Siërra 1.6 Laser LPG
'85; Honda Civic 1.3 L '86;
Honda Civic aut. '82/'B3;
Lancia VlO Touring '86; Mit-
subishi Colt 1.5 GLX '87;
Nissan HB 1.5 GL '85; Peu-
geot 405 SRi 1.9 9-10-'B7;
Peugeot 205 GR 1.6 aut.
met stuurbekr. schuifdak 6-
-11-'B7; Volvo 340 GL '88;
VW Golf CL 1.6 '87. Diverse
goedkope inruilauto's: Maz-
da 323 HB 1.3 autom. '81
’3.950,-; Mazda 323 HB
aut. '78 ’1.500,-; Ford Ca-
pri 1.6 79 ’3.500,-; Hyun-
dai Pony '82 ’ 2.750,-; Opel
Kadett 1.3 '80 ’2.750,-. Ei-
gen financiering APK keu-
ringsstation. Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

BMW 318ibwj. '82 ’2.100,-
Samba Talbot bwj. '83

’ 1.750,-; Manta type '79

’ 1.950,-; Escort bwj. '83

’ 4.950,-; Daihatsu Chara-
de bwj. '79 ’1.450,-. Pieter
Nuytstr. 157, Heerlerheide.
06-52870500.
Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
eig. ’18.750,-; Accord 2.0
'86-'BB va. ’ 12.000,-; Pre-
lude EX '84 ’11.000,-; Inte-
gra autom. '87 ’ 14.500,-;
Mazda 626GLX D '88 v.a.
’16.500,-; 626 GLX '86-'9O
va ’ 9.500,-; 626 2.0 Coupé
'88 1e eig. ’19.000,-; 323
GLX '85-'B7 va. ’7.000,-;
RX 7 '80 ’7.750,-; Mitsubi-
shi Colt GLX '85 ’7.500,-;
Galant turbo D '85 1e eig.

’ 9.000,- Nissan Bluebird
'88-'B9 va. ’ 13.500,-; Blue-
bird 2.0 Combi '85 1e eig.
’8.750,-; Sunny Combi D
'85 ’7.500,-; Cherry '85
’7.750,-; Lada 2105 '90 1e
eig. ’7.250,-; Hyundai Stal-
lar '85 ’4.750,-; Suzuki
Jeep SJ 413 '80 ’11.500,-;
Porsche 924 '80/'B4 v.a.
’12.500,-; 944 aut. '84

’ 32.500,-; Daihatsu Carry
'83 ’2.750,-; Lada Samara
1.3 '88 ’7.900,-. Tal van
goedkope inruilauto's. Di-
rekte 100% financ. mog.
Han van SINT-MAAR-
TENSDIJK, Trichterweg 109
Brunssum. 045-229080.
FORD Escort '81 ’3.400,-;
Taunus 1600 '81 ’1.950,-;
Mazda 323 '81 ’3.500,-;
Datsun Sunny '81 ’2.950,-
Fiat Panda '83, ’3.200,-;
Mitsubishi Tr. '83, ’3.500,-.
Oude L'graaf 101, Sch'berg-
Landgraaf. 045-311078.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
>\\\\\\\\\\v\\\\w\\y

2 Kerstbonbons £
Marsepein

Kerstkransjes
Luxe-bonbons| Kerstspecialiteiten ££ Gevuld glaswerk £| Opgemaakte dozen £
Öcher printen

£ Geschenkartikelen ££ Pierrots en clowns £
£ Relatiegeschenken £
/ v
e* e*2 alles feestelijk verpakt 4
e* e*e* ?0 DE ZAAK MET SMAAK $
ijf___—X
$ j^'tRoeë?ebeumpje| g

>Bonbons en specialiteiten 5_ Poststraat 12, Kerkrade. _,
e* Tel. 463135
!_VXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Ascona 1.6
D 5-bak '86; Audi 100cc nw.
mod. '84; Toyota Corolla 1.8
GL diesel '85; Eend 2CV6
'84; Porsche 924 Targa '81;
Rover 3500 Van der Plas '83
Citroen Axel 12 TRS '85;
Suzuki Bus geel kent. '83;
Mercedes 200 D '78; VW
Golf Diesel 5-drs. '80; BMW
323i168 pk, zeer apart '81;
Nissan Cherry 1.3 L 12-'B2;
VW Golf GTi 5-bak sportw.
'82; VW Golf diesel '82; Por-
sche 924 i.z. g.st. '76; Volvo
343 GL autom. '80; Nissan
Sunny '83; Ford Escort 1.3 L
'81; Opel Kadett Caravan 12
S '80; Mitsubishi Colt GL '82
Mini 1000 78; Opel Manta
CC 2.0Sautom. '80; BMW
316 LPG '82; VW Jetta 4-
drs 1.6 S '80; Ford Taunus
16 L '80 ’950,-. Inkoop,
verkoop financiering, div. in-
ruilers. Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zaterdag 10.00-
-17.00 uur.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. PEUGEOT 405 Break
GR 1.9, 1e eig., bwj. '89,
veel extra's. 045-270999.
Te k Toyota TERCEL coupé
bwj. '81, apart mooi APK,

’ 2.650,.-Tel. 045-218925.

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. Korfer. Tel. 045-229045.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Nissan Bluebird
2.0 SLX '88, als nw.; Audi 80
1.9 E met veel extra's kl.
zwartmet. '88; Ford Escort
XR3i Cabriolet '87; BMW
316 '82 ’3.500,-; Lada
2107 '87 ’4.900,-; Nissan
Sunny 1300 '88; Ford Scor-
pio GL automaat '86

’ 14.750,-; Golf GTi '82; Ci-
troen Visa 1400 GL '85
’5.500,-; Ford Siërra Se-
dan 2.0 CL '88; Seat 127 '85
’5.800,-; Lada 2107 '85
’2.000,-. WEBER Autobedrmr., financ. Bovag-garantie
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
—"— ——■—-

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

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

(Bromfietsen
Koopje YAMAHA DTR z.g.a.
a, ’2.150,-. Tel. 045-
-461930 (belt terug).
Te k. Puch MAXI 2 jr. oud, i.
z.g.st. ’550,-. Tel. 045-
-421539
SHOWAANBIEDING. Look
pedalen PP76 van ’295,-
-nu voor ’ 149,-. Bij aankoop
schoenen pedalen voor
’129,-. Racespecialist
Math Salden Limbricht.
Heden avond koopavond.
Speciale CANNONDALE
prijzen. Math Salden, Sittard
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen en verzekering. Tel.
046-526242.

Caravans
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.

Opleidingen
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING in Heerlen
en Hoensbroek. Bijlessen in
alle vakken v.a. ’ 15,- per
uur, verzorgt door een erva-
ren team van docenten in
Heerlen en Maastricht. Inl.
E.C.H. 045-741102.
In jan. start de cursus
VERKOOPKUNDE Rhetori-
ca 078-130388
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 99 talen op cass.,
boekjes enz. ’70,-, ook
voor buitenlanders. 21
danslessen op cass. ’125,-
-all-in. Tel. 070-3638667 of
070-3894543.

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

In/om de tuin
Prima eiken biels ’32,50;
diagonaalscherm ’ 70,-;
toogscherm ’ 78,-; zwaar
PLANKENSCHERM ’ll5,-
Plank 300x15x2 cm ’ 10,50.
Impreg Tuinhout bv. In de
Cramer 18, Hrl. 045-717733
Te koop KERSTBOMEN oa.
Amorika's, Picia, zilverden-
nen. Janssen, T. Brandsma-
str. 4, Brunssum.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug. Vr.
naar onze voorwaarden.

(Huisdieren
Te k. langharige Duitse
HERDER teefje, 8 wkn., met
stamb. en eert. fokniveau.
Reeweg 100, Landgraaf.
Tel. 045-321988/425634.
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS met stamboom, ou-
ders HD-vrij, met garantie.
Tel. 04977-81117.
Weg. omst. hed. DOBER-
MANNPINCHER, zeer lief
en goed waaks, ’ 325,-. Tel.
045-416587
Te koop Perzische KAT Sil-
ver Shaded. Tel. 04498-
-51353.
Te k. mooie Duitse DOG-
GERPUPS met stamboom,
zwart en gevlekt. D.D. ken-
nel, van 't Oemseler Heem.
Tel. 04404-1490.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
U vindt Uw marmer- of
TRAVETINVLOER dof of
grauw, wij maken hem weer
mooi. Bel voor onlichtingen:
04950-43704.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Kom eerst kijken bij MEU-
BELHUIS Kleba te Hoens-
broek, 1500m2. Fabrieks-
prijzen-meubels voor de al-
lerlaagste prijs, kortingen
van 15-25%, vandaag ge-
kocht, morgen al in huis.
Laat u niet voor de gek hou-
den en betaal niet meer dan
nodig is en kijk eerst bij:
Meubelhuis Kleba, Akerstr.
230-232 te Hoensbroek.
Tel. 045-212854. Nieuw:
Koop nu met de C-Card,
geen aanbetaling en betaal
in 6-12-18 termijnen in een
dag geregeld, directe leve-
ring.

«ê&Kï)&? 'J=r' *yj *-*-'*-*-«-«'♦ **|pp*_
Gefeliciteerd

met uw 50-jarig huwelijk
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Weer een mijlpaal bereikt. Tot vrijdag!!!
Wensen u kinderen, kleinkinderen en achterkleinkirt
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Betere inruilmeubels en la-
ger in prijs, kunt u toch bete-
re kopen bij De MEUBEL-
BEURS, Akerstr. 248-250 te
Hoensbroek. 045-212854,
dir. levering, grote voorraad.
Te k. complete INBOEDEL.
Tel. 045-274587.
Te k. mooie massief eiken
KAST, vr.pr. ’650,-. Tel.
045-414895.

Zoekt u 2e hands MEI
LEN ook antiek (veel kt
Kouvenderstr. 208 H'brqj
Te k ant gietijzKINDER
2 eik. balken, 4m H-pi
160x160cm. 046-335810
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een nol
le prijs. R/J Handelsor
neming, Stationstr.
Nuth. Tel. 045-242602.————.—i si

Zonnebanken.Zonnehemeis

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 garanti

Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-5135
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

TV/Vldeo ]
Alleen deze maand!!!!

Nieuwe afstandsbediening
voor uw TV ’ 75,-

E en E electronica, Servatiusstr. 2, Brunssum, 045-231 J
KLEUREN-TVS, 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.

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

’ 175,-. Tel. 045-725595.
Te k. stabiele KAST 3m,
goed onderhouden, weg.
plaatsgebrek. Tel. 045-
-353683/464414.
REPARATIE huish. app:
Toenbreker Wasautomaten
045-325819 gespee. Miele.
Te k.: Miele wasaut., droger,
voll. gerev., va. 595,- met
gar. 045-325819
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Computers
Te k. COMMODORE
(met C-64 modus) diskt*
printer, Seikoscha CP
CV, datarecorder, s
disks, handl. ’ 400,-.
045-315198. ,
Te k. COMMODORE
Philips Monitor, data-<
sette, soft.w., joyst*
’375,-. 045-410454 na 1
Te k. AMIGA 500 NL, 1 'kleurenmonitor, geh. cof
Tel. 045-251263.

Kachels/Verwarmin
KACHELS, keuze uit 200
Jac. Köhlen, Rijksweg
104, Sittard. 046-513228-,
Gas-hout-inzet-KACHELS
Gratis geplaatst. De Kad
smid, Walem 21, Klimm
Tel. 04459-1638.

Muziek

Ina Jager
Pianopedagoge en Dirigente

te Heerlerbaan
Start in januari met groepslessen algemene muzikale

vorming voor kinderen. Tel. 045-413520.

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

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

Yamaha keyboards
ruim voorradig

5 JAAR VERTROUWDE STALMEIERGARANTIE
* SPAANSE GITAAR v.a. ’ 99,-

-* ELECTRISCHE GITAAR Strat. v.a. ’ 298,-
ROLAND SC 55 Soundmodule aansluitbaar op ieder

midi-keyboard ’ 1.650,-

Gevr. voor dansorkest div. _ . T
MUZIKANTEN o.a. blazers, Tekoop gevr.^
uitgebr. repertoir^ geen Top _ b SW|NKELS zijn *40 muziek. Inl. 045-465374. huisd naar De 'Te koop PIANO Colson & Heerlen. Wij betalen
Colson. Tel. 043-617160. hoogste prijs voor al uw °"

Kunst en Antiek 045-4220g|Van maandag t/m vrija"
Te k. gevr. antiek en barok van 8.30 tot 17.00 uur, KJJ
MEUBELS. P. Cortenraad, u uw PICCOLO telefonie
Riemst (B), 09-3212261156 opgeven. Tel. 045-71996»

Diversen __^

super
feestmaandaanbieding

Nu 10 % extra korting op alle
Karcher 595 hogedrukreinigersÜ

Profiteer nu, want deze aanbieding is geldig t/m 24 dec-'

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

Te koop Kerstbomen va. ’ 5,--
U kunt een mooie kerstboom bestellen, voor ’ 20,- heef'

een boom zonder kluit thuisbezorgd; voor ’ 25,- heeft
een boom met kluit thuisbezorgd. Ook verkoop aan hu* _,
ook s'avonds. Sibberweg 1, Vilt-Valkenburg. 04406-421^-

Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Aangeb. wegens aanschaf
CD's, 300 SINGELTJES
’175,-, 200 LP's. ’175,-,
125 oude 78 toeren platen

’ 200,-, 6 oude lepeltjes met
beeltenis van Elvis Presley
’50,-, 6 van ons Konings-
huis ’50,-, tel. 070-
-3638667 of 070-3894543.
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.

Te koop KERSTBOMEN *
’5,-. H. Timmermans,
lianastr. 15, Merkelbeek^
Te k. antieke SAMOWAfl *"nwe. ban^as (wolfsvel)
M. Tel. 045-463357. ✓

Mobiele dieselagregj*,*
BROCKHOUSE 10 *\
220 V, 50 Hertz, in ££.ex-leger, per st. ’ 3.5^per 10 st. ’3.000,- pst-
-04923-61953. S
Mobiele benzine-agreS? \j
SANKEY, 10 KVA, Jl
50 Hertz, p.st. ’ 2.000.-: ji
KVA, 220 V, 50 Hertz, vj
’1.500,-, in nw.st., e*w
Tel. 04923-61953.

Voor Piccolo's zie verder pagina 12
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Verkoudheid
.Overigens heeft men nooit we-

tenschappehjk kunnen bewijzen
dat het gebruik van grote hoe^
veelheden vitamine C verkoud-
heid en griep voorkomt. Als
iemand die verkouden is veel vi-
tamine C gaat slikken, zal de
duur van de verkoudheid met

hooguit een halve dag op de vijf
dagen worden bekort.

In suikervrije vitamine-C-snoep-
jes is er een zoetstof aanwezig
die in grote hoeveelheden diar-
ree kan geven. Daar zit dan eer-

der de beperking dan bij devita-
mine C!

# Wie gevarieerd eet heeft geen vitaminesnoepjes nodig. Groenten bevatten veel
vitamine C.

Werking
Een andere naam voor vitamine
C is ascorbinezuur; het is een

witte stof die zuur smaakt en
goed oplosbaar is in water. Het
hoort dan ookbij de 'wateroplos-
bare vitamines.

In het lichaam is vitamine C be-
trokken bij allerlei processen:
bindweefselvorming, botweef-
selvorming, ijzerstofwisseling en
hormoonproduktie. Er zijn ook
aanwijzingen dat vitamine C een
beschermende werking heeft op
het ontstaan van maagkanker.

Vitamine C komt veel voor in
fruit, groente en aardappelen.
Wat het fruit betreft zit de mees-
te vitamine C in sinaasappelen,
grapefruits, citroenen, kiwi's en
aardbeien. Bij de groente bevat-
ten koolsoorten (spruitjes, witte
kool, rode kool, bloemkool, broc-
coli) de meeste vitamine C. In
bladgroente komt het nauwelijks
voor.
Bananen bevatten ook vitamine
C, maar er zijn aanwijzingen dat
uit een mengsel van banaan en
sinaasappel vitamine C ver-
dwijnt. Dat zou gebeuren onder
invloed van enzymen uit de ba-
naan.
Vitamine C in voedsel is tempe-
ratuurgevoelig en wordt gemak-
kelijk onwerkzaam gemaakt
door zuurstof uit de lucht. Kook
daarom groente niet te lang. En
bewaar groente en fruit op een
koele plaats (12 tot 15°C) of in de
koelkast.

Geen kalkoen maar gans met feestdagen

In ruim twee uur een
compleet kerstmenu
DOOR HUUB MEIJER

Ti».
r le met Kerstmis eens van, aditionele, gebaande

wil afwyken
geen kalkoen, wild zwijn

°* fee optafel wil, vindt hier
ier» aantal creatieve aan-
knopingspunten,
j°e goed uitgewerkt een,ecept ook is, iedereen zal
tpt net even anders doen.
5^ er bepaalde ingrediën-
J**1 aan toevoegen ofwegla-
J**!- Maar ook hier geldt:

blijheid.

dit menu zijn de ingrediën-
tyn afgestemd op acht personen.

le met mindereters de kerstda-
*j doorbrengt, kan de hoeveel-
den aanpassen.

tv

v et voorgerecht is een salade
veldsla met kalfslever.

l^V-°digdheden: 1200 g veldsla,
k g vleestomaten, 1 middelgro-
,v Ul> 4el rode wijnazyn, Itl Pro-
.^Caalse kruiden, peper en

zout, Va 1 olijfolie, 500 g kalfsle-
ver, 3 el rode port en 30 g walno-
ten.

De veldsla schoonmaken, was-
sen en drogen in slacentrifuge.
De tomaten ontvellen, in vieren
snijden, vocht en pitten verwij-
deren en het vruchtvlees in blok-
jes snijden.De ui pellen en snip-
peren.
Een dressing maken van de
azijn, Provencaalse kruiden,
zout, peper en 8 el olie. De blok-
jes tomaat en de ui door de dres-
sing scheppen.
Lever wassen, droogdeppen en
in repen snijden. De reepjes in
de resterende olie bakken en
vervolgens afblussen met de
port. Op smaak brengen met
zout en peper.
De veldsla over acht borden ver-
delen. Hierop de dressing schep-
pen, evenals de reepjes lever en
de walnoten. Direct serveren.

We vervolgen met een: prei-crè-
mesoep.
Benodigdheden: 1 kg prei, 150 g
bacon, 50 g boter, 1 1 vleesbouil-
lon, V. 1 slagroom. 200 g crème

fraïche, zout, peper en nootmus-
kaat.

Prei schoonmaken in ringen
snijden en goed wassen. Bacon
in smalle repen snijden en in
soeppan in de hete boter enkele
minuten aanfruiten. Enkele
reepjes apart houden voor de
garnering.
De prei bij de bacon doen, om-
scheppen en even mee laten frui-
ten. Eveneens enkele preiringen
apart houden voor de garnering.
De bouillon in depan gieten, het
geheel aan de kook brengen en
afgedekt op laag vuur in 15 mi-
nuten gaar laten worden. Daarna
pureren. Room en crème fraiche
erbij gieten. Soep tegen de kook
aan brengen en op smaak afma-
ken met de kruiderij. De achter-
gehouden baconreepjes en .prei-
ringen erover strooien en de
soep warm maar niet te heet ser-
veren.

Het hoofdgerecht bestaat uit ge-
braden ganzeborst met een gar-
nituur van rode kool met cran-
berries.
Benodigdheden: 4 gefileerde gan-

zeborsten van ca. 300 g, 10 jene-
verbessen, 4 kruidnagels, 10
peperkorrels, 4 laurierblaadjes,
zout, 2 uien, 2 appels, V. 1 rode
wijn, 2 el allesbinder, peper en
suiker.

Ganzeborsten aan de huidzijde
opverschillendeplaatsen kruise-
lings insnijden. Alle kruiden
hakken en het vlees aan beide
zijden hiermee inwrijven en het
vlees minimaal 6 uur laten rus-
ten.
De kruiden aan de huidzijde ver-
wijderen, de filets bestrooien
met zout en ze vervolgens aan de
huidzijde op hoog vuur dicht-
schroeien. Het vlees tweemaal
kort na elkaar keren en op de
huidkant op matig vuur 15-20
minuten verder laten bakken.

De uien pellen, halveren, in plak

ken snijden en 10 minuten voor
het einde van de baktijd bij het
vlees leggen. Het vlees uit depan
nemen, in aluminiumfolie wik-
kelen en warm houden.
Het grootste deel van het braad-
vocht weggooien, de wijn bij het
restant gieten en aan de kook
brengen. Aanbaksels goed los-
roeren en saus met allesbinder
op de gewenste dikte binden. De
stukjes appel 2-3 minuten in de
saus gaar laten worden. Afma-
ken met zout, peper en suiker.
De ganzefilets in plakjes snijden
en samen met de saus en onder-
staande garnituur direct serve-
ren.

De bijpassende garnituurbestaat
uit rode kool met cranberries.
Benodigdheden: 1 rode kool van
ca. 1 kg, 1 middelgrote ui, 1 lau-
rierblaadje, 5 kruidnagels, 30 g

boter, Va 1 grapefruitsap, zout en
peper, 150 cranberries (potje).

De rode kool in acht parten ver-
delen, schoonmaken en in repen
snijden. De ui pellen en de
kruidnagels samen met het lau-
rierblaadje hierin vaststeken. De
kool fruiten in de hete olie. Ver-
volgens de ui toevoegen, het
geheel afblussen met het grape-
fruitsap en bestrooien met zout
en peper naar smaak. De rode
kool daarna, afgedekt op laag
vuur gaar laten worden.
Na 20 minuten de cranberries
toevoegen en het geheelnog 5-10
minuten verder gaar laten wor-
den. De ui verwijderen en de
rode kool eventueel op smaak
brengen met zout en peper.
Als sluitstuk serveert u gemari-
neerde ananas met cassis-ijs en
rode peertjes.

Benodigdheden: 1 grote verse
ananas, 3 el poedersuiker, 3 el
crème de cassis, 3 el citroensap,
1 vanillestokje, V. 1 slagroom, 1
zakje vanillesuiker, 5 dl cassis-
ijs, 25 g gehakte pistachenootjes.
Voor de peertjes: 8 stevige peren
met steel, V41rode wijn, Vi stokje
kaneel, 2 kruidnagels, 2 el sui-
ker.

Schil de peren, laat de steel
eraan. Breng de wijn met kaneel,
kruidnagels en suiker aan de
kook. Laat de peren hierin op
laag vuur ca. 15 minuten gaar
worden maar niet stukkoken.
Haal ze uit het kookvocht en laat
ze uitlekken.
Schil ananas, verdeel in vieren,
verwijder de harde kern en snijd
het vruchtvlees in partjes. Meng
poedersuiker, crème de cassis en
het citroensap, giet over de ana-
naspartjes en laat geheel mini-
maal 2 uur marineren.
Het vanillestokje in de lengte
doorsnijden en het merg er met
een lepeltje uitnemen. De room
half stijf kloppen en op smaak
brengen met vanillemerg en sui-
ker.
Ananas, cassis-ijs en vanilleroom
over 8 bordjes verdelen, be-
strooien met gehakte pistache-
nootjes en gameren met twee
halve peertjes en takje mint.

Voor degene, die daar nog zin in
heeft, een heerlijke kop koffie of
moka met als digestif een klein-
tje cognac of eau de vie om de
spijsvertering te bevorderen.
Afgezien van het marineren van
de ganzefilet (6 uur) en de
ananaspartjes (2 uur) nemen de
voorbereidingen en het bereiden
van dit menu ruim 2 uur in be-
slag.

Milieu- en consumentenorganisatie betreuren prijsverschil

Melk uit fles fiks
duurder dan uit pak

toet de invoering van de nieuwe melkfles is het prijsver-
Schil tussen melk in de fles en melk in het pak in veel
kinkels nog verder opgelopen. En dat is jammer, vinden

milieu- en consumentenorganisaties. Want uit weten-
schappelijk onderzoek blijkt dat de fles, als die vaker dan
«0 keer wordt hergebruikt, vriendelijker voor het milieu is
'lan het pak.

*laar voor consumenten die op
portemonnee letten, is het

joch wel heel verleidelijk voor
vet pak te kiezen, omdat dat
'°ms 35 tot 50 cent goedkoper is

de fles. „En dat is jammer,
j^ant de prijsstelling is niet eer-
jjjk. De detailhandelaaren fabri-

kant berekenen voor de melk in
de kosten van de afvalver-

werking van de pakken niet
want daar hebben ze niets

J^ee te maken. Terwijl er voor
Uesse-melk wel voor het trans-
-s°it en schoonmaken van de
'essen moet worden betaald,"
|egt A. Klingenberg van de
dichting Natuur en Milieu.

~e consumenten- en milieuorga-
nisaties pleiten er al jaren voor
[abrikanten te laten betalen voor
!\et afval dat ze produceren. Het
.?? vervuiler betaalt'-principe.
jjuerdoor zou de prijs van pro-
nkten in wegwerpverpakking,
'ue nu vaak lager is, meer over-
gekomen of zelfs hoger worden?an die in herbruikbare verpak-
king

Het prijsverschil tussen fles en
pak is nog verder opgelopen
door de invoeringvan de nieuwe
lichtere fles. De fabrikant vraagt
namelijk meer geld voor melk in
de nieuwe fles. „Om een lichtere
en handzamere fles te ontwikke-
len - de nieuwe fles is 400 in
plaats van 620 gram en geeft een
versmalling in het midden zodat
je 'm makkelijker vast kan hou-
den - hebben we miljoenen
moeten investeren. En om dat
geld terug te verdienen hebben
we melk in de fles 3 cent duur-
der gemaakt voor de winkelier,"
vertel F. van Eden woordvoerder
van Campina-Melkunie.

Tot voor kort kostten melk in de
fles en melk in het pak bij de fa-
brikant even veel. In de winkel
kostte een fles bijna altijd meer
omdat de winkelier meer werk
aan flessen heeft. Hy moet ze
weer inzamelen en zorgen dat ze
terug naar de fabriek gaan en
flessen nemen meer ruimte in
beslag in de winkel. Op een plek
waar twee flessen staan, passen

drie pakken. En dat betekent dat
de winkelier minder spullen in
zijn winkel kan uitstallen.
Campina-Melkunie heeft vol-
gens Van Eden 60 procent van
de melkmarkt in Nederland in
handen. Wekelijks produceert
dit bedrijf 20 miljoen liter melk
dieop 10.000verschillende plaat-
sen worden verkocht. Slechts 10

procent van deze melk is verpakt
in flessen. „Het percentage melk
in flessen daalt nog steeds, maar
ik denk dat dit door de invoering
van de nieuwe fles kan stabilise-
ren," zegt Van Eden. Hij vindt
het niet de taak van de fabrikant
om de consument te leiden van
pak naar fles. „De consument
kiest zelf massaal voor het pak

en wij spelen in op de wens van
de consument."
Maar het is niet zo vreemd dat de
consument niet massaal kiest
voor de fles. Een gezin dat elke
dag een liter melk consumeert,
bespaart wekelijks f 2,- tot f 3,50
doorvoor het pak tekiezen. Er is
dus geen sprake van een eerlijke
keus.

" De meeste
consumptiemelk
wordt nog steeds
in karton
verpakt.

consument

Snoepjes met vitamine C overbodig
w zijn tegenwoordig snoepjes
?P de markt die veel vitamine C

Het snoepgoed, datvaak een fruitsmaak heeft, roept
op als: heb je extra vita-

"üne C nodig? En als jeeen hele
j*ak snoepjes leeg eet, krijg je
'"an te veel vitamine C binnen?dl
Aanbevolen wordt om per dag
"Igeveer 70 mg vitamine C te
Jtebruiken. Dat komt overeen
1"tet anderhalve sinaasappel,
jfitim één ons aardbeien of twee
IIfcoentelepels spruitjes. Onder
t "^Paalde omstandigheden is
jheer vitamine C nodig: bij ro-
*en, pilgebruik, zwangerschap

fjn borstvoeding moet ongeveer
I*o mg meer vitamine C gebruikt
igorden."ia de voeding is het niet gauw
(■hogelijk om te veel vitamine Cfinnen te krijgen. Tot 10 gram
"Per dag (ca. 140 maal de aanbe-
llen hoeveelheid) wordt als
jüet-schadelijk beschouwd. U
*unt zelf uitrekenen hoeveel

fsnoepjes u kunt opeten om aanfleze grens van 10 gram te ko-
lden.(**n waarschuwing is hier wel op
*yn plaats. Mensen die hiervoor
jtevoelig zyn, hebben bij een
■toog vitamine-C-gebruik eenverhoogde kans op nierstenen.

Horloge van
de eeuw

Seiko gaat er prat op de eerste
te zijn, die een eeuwigduren-
de kalender in zijn horlogelijn
Age of Discovery heeft ver-
werkt. Met een speciale zoek-
functie kan van iedere ge-
wenste datum tussen 1400 en
2499 worden opgezocht op
welke dagvan de week de da-
tum betrekking heeft.

Zoals Seiko het verwoordt:
'Een stukje eeuwigheid op de
pols. Zomertijd, wintertijd,
schrikkeljaar, korte en lange
maanden... het is allemaal
niet meer belangrijk, want het
horloge past zich zelfwel aan.
Er zit zelfs een extra alarm-
functie in, die op datum kan
worden ingesteld. Het alarm
loopt tot maximaal een
maand later op het gewenste
tijdstip af.

Voor dit stukje 'polstechniek'
betaalt de klant f 895,-. Echt
een voorwerp om per testa-
ment te vermaken.

'Mozart-beha'
Triumph International Japan
heeft wel een zeer opmerkelijke
manier gevonden om de 200 jaar
geleden overleden Mozart te
eren: een indigo-blauwe, met
muzieknootjes op decup versier-
de 'Mozart-beha' met bijpassen-
de slip. De beha is voorzien van
een voorsluiting. Als de draag-
ster die sluiting dicht klikt, is 20
seconden lang een Mozart-com-
positie te horen via de aan de zij-
kanten van het kledingstuk
bevestigde luidsprekertjes. Bo-
vendien gaan er piepkleine licht-
jes branden. De fabriek maakt
vijf setjes. Als de belangstelling
groot is, zal er onder de aspirant-
kopers gelootmoeten worden.

Was-droogautomaten
vallen veelal tegen

Machines die zowel wassen als
drogen vallen in de praktijk nog-
al tegen. Ze verbruiken meer
energie en meer water dan een
aparte wasautomaat in combina-
tie met een condensdroger. De
machines kunnen de gewassen
spullen bovendien vaak niet in
een keer drogen. Dat blijkt uit
een onderzoek dat de Stichting
Vergelijkend Warenonderzoek
heeft gedaan naar negen merken
was-droogautomaten.

Slechts vier van de negen onder-
zochte merken kregen van de
Stichting het predikaat 'goed.

Voor kleinbehuisden lijkt een
was-droogautomaat aantrekke-
lijk, maar volgens de Stichting
VWO moet iemand zich wel
tweemaal bedenken voor hij of
zij zon machine aanschaft. De
aanduiding was-droogautomaat
zou de indruk kunnen wekken
dat je de was in de machine kunt
stoppen en hem er droog weer
uithalen. Maar dat klopt nooit
omdat het wasgoed na het was-

sen altijd losgeschud moet wor-
den om proppen te voorkomen.

Katoenen wasgoed moet altijd in
twee porties gedroogd worden.
Uit een onderzoek onder bezit-
ters van een was-droogautomaat
bleek, zo meldt de Stichting
VWO, dat die het droogrek veel
gebruiken. Als redenen noemen
ze dan energiebesparing en het
niet kunnen drogen van de was
in één keer.

De onderzochte was-droogauto-
maten kosten tussen de 1500 en
3300 gulden. Vergeleken meteen
goede losse wasautomaat en een
goede losse condensdroger ver-
bruiken de beste apparaten uit
de test bij katoenen wasgoed 20
procent meer energie en 50 pro-
cent meer water en bij polyester-
katoenen wasgoed 10 procent
minder energie en 60 procent
meer water. De oorzaak van het
hoge waterverbruik is het ge-
bruik van (koel)water om de wa-
terdamp uit de was tijdens het
drogen te condenseren.

Prijs treinkaartje stijgt
sneller dan autokosten

Reizen wordt duurder, maar de
treinreiziger is komend jaar
meer extra geld kwijt dan de
automobilist. Dit büjkt uit een
onderzoekvan de Consumenten-
bond.
De organisatie vergeleek de
prijsstijging van de OV-jaar-
kaart, 366 gulden of 9,2 procent,
met het geld dat een automobi-
list meer kwijt is door invoering
van het 'benzinekwartje van
Kok. Daarbij werd ervan uitge-
gaan dat die 16.000kilometer per
jaar aflegt met een auto die vijf-
tien kilometer rijdt op een liter
brandstof. De kosten voor de
auto stijgen dan met 231 gulden.

Volgens de Consumentenbond

betekent de geringere lastenstij-
ging voor de automobilist dat
het gebruik van het openbaar
vervoer niet wordt gestimuleerd.
Voor de individuele reiziger ech-
ter blijft de auto een stuk duur-
der dan de trein.
De accijns op brandstof ging het
afgelopen jaar fors omhoog,
maar de prijzen voor het open-
baar vervoer stijgen nog verder.
Dat betekent volgens de Consu-
mentenbond dat NS het risico
loopt het marktaandeel dat ze in
'89 en '90 op het autoverkeer wist
te winnen, weer dreigt te verlie-
zen. En die ontwikkeling staat
haaks op de plannen van het ka-
binet om het autogebruik terug
te dringen.

Woensdag 18 december 1991 " 9
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Duitsland 1
"9.00 Tagesschau.
09.03 Der Denver-Clan. Serie. Afl

Die Colbys.
°9.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl.9.
10.00 Tagesschau.
10.03 Münchner Meister. Serie. Afl.3.
10.50 Hündert Meisterwerke. Serie
kunstbeschouwingen. Vandaag: An-
na Selbdritt van Leonardo da Vinci.

11.00 Tagesschau.
11.03 Die Wildente. Australische film
naar het gelijknamige stuk van Henrik
Ibsen. Met: Jeremy Irons, Liv Ull-
rnann, Lucinda Jones e.a. (herh.).

12.35 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse.
14.30 Nusskracker - Ein Fall für
Drei. Jeugdserie. Afl.7: Juppis letzte
Chance.

15.00 Tagesschau.
15.03 Das Geheimnis der Flaschen-
post. Serie.

15.30 Sinn und Unsinn von Diaten.
Serie. Deel 2.

16.00 Tagesschau.
16.03 Pickwick-Club. Jeugdmagazi-
ne. Serie.

16.30 Vale Tudo - urn jeden Preis.
Serie. Af1.25.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.17.35 Zwei auf der Strasse. Gustl
Bayrhammer-Special.

Hier und Heute.18.45 Praxis Bülowbogen. Serie.
Afl.: Patricks Kathchen.19.58 Programma-overzicht.

20.00 (TT) Tagesschau.
20.10 ARD-Sport extra. Voetbal: EK
kwalificatiewedstrijd Duitsland - Lu-
xemburg. In de rust ca 21.00-21.01
Tagesthemen-Telegramm.

22.05 ARD-Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire.23.05 "" Boulevard Bio.
00.00 Magnum. Misdaadserie. Afl.:

Sag nicht lebwohl."0.45 Tagesschau.
°0.50-00.55 Z.E.N. Adventskalender:

Ein frankisches Puppenhaus.

TV
FILMS VIDEO
BBC 2
Ï0.00 The lost squadron. Voormali-
-9e vliegers uit de Eerste Wereld-
oorlog zoeken werk als stuntpiloot.

in 1932 van Georges Ara-
chainbaud, met Richard Dix, Mary
Astor.

Duitsland 2
Ï1.03 The wild duck. Mislukte film
[)aar het toneelstuk van Ibsen over
J^ee dagen uit het leven van eenWiilie. In 1983 gemakat door Aus-
tralische regisseur Henri Safran.
Gerenommeerde cast: Liv Ullman
6h Jeremy Irons.

BBC 2
11.15 Guns don't argue. Docudra-ma over de begintijd van de FBI in
°e strijd tegen de georganiseerde
Misdaad.

BBC 1
Witness. Uitstekende filmvan Peter Weir, met Harrison Ford

die in zijn jacht op een moordenaar
verzeild raakt in een streng reli-
gieuze, en geweldloze Amish-
gemeenschap. Spannend en met
veel gevoel gemaakt. Ook met Kel-
ly McGillis. Uit 1985.

" Sandrina Bonnaire als de jonge Mona in 'Sans toit ni
loi'. (Duitsland 2 - 23.40 uur).

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.30 Dieren in het wild. Natuurserie.
13.53 The making of Carmen on ice.

Een blik achter de schermen van de-
ze opera op schaatsen.

14.18 Verdwaald in Londen. Speel-
film uit 1985. Met: Ben Vereen,
Emmanuel Lewis, Lynne Moody, e.a.
Als zijn ouders scheiden neemt Da-
vey Williams moeder hem mee naar
Londen. Uit een telefoongesprek tus-
sen zijn ouders concludeert Davey
dat niemand hem wil en hij besluit
weg te lopen.

16.00 "" Journaal.
16.08 Bekijk het maar. Met: TROS

Hollywood boulevard junior, de leuk-
ste kerst- en familiefilms gepresen-
teerd door Nada van Nie; Bassie en
Adriaan, kinderserie. Afl.: Op zoek
naar de kleine maan. Herh.; Avontu-
ren van de zwarte hengst, jeugdserie.
Afl.: Hart van goud.

17.12 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.56 De tv-dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan. Herh.

18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.00 Wetenswaardevol met Wubbo

Ockels. Populair-wetenschappelijk
magazine. Vandaag: Telecommuni-
catie.

19.30 Per wanneer kunt u begin-
nen? Informatief spelprogramma
rond solliciteren. Presentatie: Jaap
Jongbloed.

20.20 Tros triviant. Spelprogramma
gepresenteerd door Tineke Verburg.

21.04 De TV-dokter. Medische tips
van Ferdinand Zwaan.

21.05 (TT) Ojevaarsjo. Programma
over kinderen. Presentatie: Leonie
Sazias.

21.50 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.20 Eenmaal andermaal. Veiling-
programma gepresenteerd door Jan
Pieter Glerum.

23.10 Top cops. Gedramatiseerde
verhalen over de politie.

23.55-00.00 Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 Elisabeth von England. To-

neelstuk van Ferdinand Bruckner.
Regie: Rudolf Noelte. Met: Maria
Schell, Fred Kretzer, Erik Frey e.a.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Yankee Doodle. Tekenfilm.
16.25 Zerbrecklicher Schmuck:

Weihnachtskugeln.
16.30 Karfunkel. Kinderserie. Afl.: Vir-
nas Flucht. (herh.).

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal
17.45 Der Landarzt. Serie. Afl.: Es
braut sich was zusammen.

18.10 "" Lotto am Mittwoch.
18.25 Der Landarzt. Vervolg. Aansl.:

Programma-overzicht (VPS 18.50).
19.00 Heute.
19.30 Doppelpunkt vor Ort. Das

haltst Du im Kopf nicht aus. Portret
van Holger D., een psychisch ge-
stoorde 25-jarige man.

20.15 Kennzeichen D.
21.00 Matlock. Misdaadserie. Afl.:

Der, Mörder kommt nach Laden-
schluss. Kort voor Kerstmis kunnen
Carl en Steven die samen een speel-
goedzaak hebben het niet eens wor-
den over wat ze in het kader van
Kerstmis in de winkel zullen doen.
Kort daarop wordt Carl vermoord in
de zaak gevonden en wordt Steven
ervan verdacht hem om het leven te
hebben gebracht.

21.45 Heute-journal.
22.10 Zwischen Armut und Armee.

Reportage over het werk en de posi-
tie van de kerk in El Salvador.

22.40 Derrick. Misdaadserie. Afl.: Ka-
millas junger Freund. Als de heer
Kessler op een dag tussen de mid-
dag naar huis gaat, is zijn vrouw er
niet. Even later krijgt hij een pistool in
zijn ribben gedrukt van een gemas-
kerde man die hem een cheque van
meer dan 50.000 Mark afhandig
maakt en zijn huishoudster Martha
neerschiet, (herh.).

23.40 Vogelfrei. Franse speelfilm uit
1985. Met: Sandrine Bonnaire, Ma-
cha Meril, Stephane Freiss e.a.

01.20 Heute.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 ("" TT) Jeugdjournaal.

.18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Huize Krankjorum. Jeugdco-

medyserie. Af1.12: Een oude vriendin.
19.21 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine. Aandacht voor de
Stichting Zeilschip 'De Tukker', waar-
van de subsidie dreigt te worden
stopgezet. Verder aandacht voor de
Groningse cabaret- en liedjesgroep
'De Bende van Baflo Bill' en voor de
dreigende ondergang van het Fries-
talige weekblad 'Frysk en Frij'.

19.49 Mid lotto-trekking.
19.54 Uitzending van het GPV.
20.00 "" Journaal.
20.20 Film van de Stichting Aids
Fonds.

20.30 Studio sport. Met o.a. Advanta-
ge Becker, een documentaire over
leven en werk van tennisser Boris
Becker. ~22.00 "" Journaal.

22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie met om 23.00 Den Haag vandaag.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Boris Becker.
(Nederland 3 - 20.30 uur).

Duitsland 3 West
07.35 Teletekst. 11.45 Michael's Klin-
gender Advenskalender (18). 11.50
Das Recht zu lieben, serie. Af1.48.
12.15 Report. 13.00 Die Zukunft der
Vergangenheit, doe.serie. Afl.l.
(herh.). 13.45 Plus 3. (herh.). 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FernsterPlatz.
15.25 Michael's Klingender Advenska-
lender (18). (herh). 15.30 Landesspie-
gel: Kunststücke: Steinzeichen - Arne-
Bernd Rhaue, reportage, (herh.). 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Wie das Leben
so spielt..., serie. Afl.: Champagner
und Sauerbraten. 16.30 Briefe an
Schnucke, portret van Hermann Püc-
kler. 17.15 Streifzüge: Niederfinow.
17.30 Cursus Engels. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Sesamstrasse. 18.30 Es
war einmal.... der Mensch, jeugdserie.
Afl.; Das goldene Spanien. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde (19.45 Raamprogramma's).
20.00 Gesucht - Gefunden: Live aus
Köln. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 In
Sachen Natur, natuur- en milieumaga-
zine. 22.30 Rückblende: Vor 75 Jan-
ren: Dem deutschen Volke. 22.45
Monsieur Abel, Frans/Zwitserse speel-
film uit 1983. 00.15 Nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur-
sus Engels. 09.00 School-tv. 10.50
Non-Stop-Fernsehen. 15.55 Michaels
klingender Adventskalender. 16.00
School-tv. 17.00 Cursus Engels,
(herh.). 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Kinderstation, serie. Af1.13. 18.23 Phi-
lipp, tekenfilmserie. Afl.: Ein Winter-
marchen. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Südwest-Journal. 19.00 Service
urn sieben. 19.15 Expedition in magi-
sche Weiten: Das Orakel der Maama
Tseembu. 20.00 Schnickschnack, ver-
zamelaarsbeurs. 21.00 Nieuws. 21.15
Sommergewitter, serie. 22.05 Aben-
teuer Wissenschaft. 22.50 Discussie
over Abenteuer Wissenschaft. 23.35
Report. 00.20 Detektiv Rockford, mis-
daadserie. Afl.: Am Ende eines bezau-
bernden Tages. 01.05 Nieuws. 01.10
Non-Stop-Fernsehen.

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful. Soap

serie.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Hoge ogen. Spelprogramma.

Herh.
11.20 De Dageraad Herh.
11.45 Channel E.
12.15 Classique.
12.30 Alien years. Miniserie. Deel 3.

Herh.
13.20 From monkeys to apes. Na-

tuurserie. Afl.: What a funny nose.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Talkshow.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful. Soap

serie.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy Days. Serie.
17.00 5 uur show.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Dramaserie.
20.30 Rescue 911. Documentaire se-

rie over mensen die hun leven wagen
om anderen te redden.

21.25 Carol & Company. Comedyse-
rie.

21.55 Too young the hero. Ameri-
kaans speelfilm uit 1988. Waarge-
beurd verhaal over de 12-jarige Cal-
vin Graham, die in WO II loog over
zijn leeftijd zodat hij bij het marine-
korps kon. Met: Ricky Schröder e.a.

23.35 Nieuws.
23.50 Onopgeloste mysteries. Serie.
00.40 M.A.S.H. Comedyserie. Herh.
01.05 Too young the hero. Herh.
02.40 The Oprah Winfrey Show.
03.25 Teletext.

RTL Plus
05.30 CBS News. Actualiteiten uit de

VS.
06.00 RTL Früh-Magazin. Met Geld-

markt.
08.25 RTL aktuell.
08.30 Show-Laden. Herh.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Unzertrennlich. Herh.
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Frechheit siegt.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma.
11.25 Die wilde Rosé. Serie. Af1.94.

Herh.
12.10 Gemini Man. Serie. Afl.: Der

elektronische Feind. Herh.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie. Afl.3.

Herh.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Fromme Lügen.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Af-

fentheater.
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler. Filmquiz.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. Herh.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Zurück in die Vergangenheit.

Serie. Afl.: Venus mit Brusthaar.
20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-

ziek. Gasten: Almrausch Express,
Stefanie Hertel, Ernst Mosch e.a.

21.15 Gottschalk. Personality-show.
Gast: Harry Wijnvoord.

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

22.50 Weiber von Sinnen. Vrouwen-
magazine.

23.20 Benny Hill. Sketches.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Django - der Tag der Abrech-

nung. Italiaanse speelfilm uit 1973
van Sergio Garrone. Met: George
Eastman, Leo Widmark, Lee Burton
e.a. Herh.

01.30-01.55 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Verkaufen Sic nicht unter
Wert. Herh.

Super Channel
22.50 Jack and the beanstalk. Ma-
tig uitgevallen Abott en Costellofilm
uit 1952, gebaseerd op een sprook-
je.

Duitsland 2
23.40 Sans toit ni loi. Knappe, licht
experimentele film van Agnes Var-
da uit 1985, volgt het spoor terug
wanneer een jonge vrouwelijke
zwerfster dood wordt aangetroffen.
Het verhaal is gelardeerd met ge-
sprekken met mensen die zich aan
de rand van de samenleving bevin-
den. Mooie rol van Sandrine Bon-
naire als Mona.

RTL plus
24.00 Quel maledetto giorno dei re-
sa di conti. Snoeiharde spaghetti-
western van Sergio Garrone uit
1973. Arts trouwt met jeugdliefde.
Wanneer ze wordt ontvoerd gaat hij
achter de kidnappers aan. Met
George Eastman, Leo Widmark.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
■3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.35 Professor Poopsnagle. Serie.
Af1.24 (slot).

16.00 "" Journaal.'6.07 Torn en Jerry. Tekenfilms.
16.20 Disneyclub. Gevarieerd kinder-
programma.

17.45 Man en paard. Verslag van de
KRO-schaaktweekamp Timman -'vantsjoek. Presentatie: Hans Böhm.18.00 Boggle. Woordspel.

16.30 Natuur in eigen land. Natuur-
documentaire serie. Afl.: De Bies-
bosch.

19.00 (TT) Voor de leeuwen. Serie
Waarin Willibrord Frequin steeds op-
nieuw een vak moet leren.20.00 "" Journaal.

«0.28 Put on by cunning. Engelse tv-
'ilm naar de roman van Ruth Rendell.
Met: Christopher Ravenscroft, Geor-
ge Baker, Rossano Brazzi, e.a.

«2.10 Megabrein. Quiz met Erik van
Muiswinkel.22.50 Reporter. Actualiteitenprogram-
ma.

*3.25 Mancuso FBI. Politieserie. Afl.:
Ahami Awry. Er wordt een aanslag
gepleegd op een oosterse vorst die
onder Mancuso's bescherming staat.

"0.10 Adventsoverweging. Bij het
schilderij De volkstelling in Betlehem.00.20-00.25 "" Journaal.

" George Baker in
'Put on by Cunning'.

(Nederland 1 - 20.28 uur).

België/TV 1
15.55 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Avonturen en teken-

films: Torn en Jerry, Vrouwtje Theele-
pel, Bobby en Onyx en Dommel.

17.30 Mooi en meedogenloos. Serie.
Af 1.318.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.352.
18.05 De snorkels. Tekenfilmserie.
18.30 Duupje. Animatieserie. Afl.:
Diamant.

18.35 De woudlopers. Jeugdserie.
Afl.: Chubs idool.

19.03 Buren. Serie. Af1.743.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Schwarzwaldklinik. Zieken-

huisserie. Afl. 13: De mislukkeling.
21.35 Lava. Humorprogramma met

sketches, Wally in space,Kamiel Kaf-
ka, Clip, hartsrubriek. M.m.v. Kama-
gurka, Herr Seele, Eddy Wally e.a.
Deel 5.

22.05 Over m'n lijf. Wetenschappelijk
showprogramma over het menselijk
lichaam. Afl. 16: Schokkend nieuws.

22.35 Kunst-Zaken. Aansl. Paarden-
koersen.

22.40 Vandaag/Sport.
23.00 Edgar Briggs, geheimagent.

Comedyserie. Afl. 13: Afspraak aan
de trein.

23.25-23.30 Coda. Erik van Ruysbeek
leest voor uit eigen werk. Vandaag:
Ineenvloeiing.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Veiligheid in en om het huis.
Serie. Afl.2: Gereedschappen en toe-
stellen; Afl.3: Produkten en materiaal.

19.15 Tijdrover. Doe-het-zelf. Afl.2:
Boeken inbinden.

19.30 Grensstad. Westernserie. Afl.:
Westerse luchten.

20.00 Sportavond Met: Basketbal: re-
portage over de NBA-finale tussen de
LA Lakers en de Chicago Bulls.

21.30-22.00 Journaal/Sport.

" Heimatmelodie met Mei
en Judith Jersey. (RTL Plus
-20.15 uur).

SATI
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 General Hospital.
09.50 Teleshop. 09.45 SAT 1 Bliek.
10.10 Zwischen Himmel und Holle.
Amerikaanse oorlogsfilm uit 1956.
Herh. 12.05 Glücksrad. 12.45 Tele-
Börse. 13.35 Bingo. 14.00 Ollies total
verrückte Farm. Amerikaanse teken-
filmserie. 14.25 General Hospital.
15.10 Nachbarn. 15.35 Teleshop.
15.50 Kung Fu. Amerikaanse avontu-
renfilm. 16.45 Mississippi. Amerikaan-
se misdaadserie. 17.40 SAT 1 Bliek.
17.45 ■ Addams Family. Amerikaanse
griezelserie. 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Die Ruck-

.kehr nach Eden. Australische serie.
Deel 2. 22.00 SAT 1 Bliek. 22.05 Hun-
ter. Amerikaanse misdaadserie. 23.00. SAT 1 Bliek. 23.10 Erben des Fluchs.
Amerikaanse griezelserie. 00.05 Mis-
sissippi. Amerikaanse misdaadserie.
00.55 Hunter. Amerikaanse misdaad-
serie. 01.45 Vorschau/Teletext.

Radio 1 radio7.07VARA Radio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws.) 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listentorum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05 Tijdsein (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. Man en paard extra. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02
Volgspot. 1.02 Nocturne. 2.02
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 Moment. 19.04Water en
vuur. 20.04 Country style.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

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

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55

Het levende woord. 8.00 Nws. 8 02
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert, met om 10.00 Rond
de negen symfonieën van Ralph
Vaughan Williams; 11.30 In de
schaduw van de meesters. 12 00
Barokmuziek. 12.30 Klassiek an-
ders. 13.00 Nws. 13.02 4-Luik.
1400 De kerkmuziek van W. A.
Mozart 14 30 Jazzspectrum. 15.30
Moet je horen 16.00 Jacco's keus.
17.00 Forum (voorheen Cedéa).
19.00 Voorbij de tijd. 20.00 Nws.
20.02 Forum (voorheen Cedéa).
20 15 AVRO Concertavond. Ko-
ninklijk Concertgebouw Ork. 22.00
Opera Magazine Portret Joan Sut-
herland. 23.00-24 00 Voor het stil
wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaartberichten en
uitgebreid weerbericht. IKON: 8.30
IKON vroeg 9.00 Nws 9.02 NOS
Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU:
9.30 Kleur bekennen 10.00 Oud
plaatwerk. 11.00 De duvel is oud
1200 Nws. IKON: 12.05 Bonne-
fooi. HV: 12.30 De spiegel 13.00
Nws 13.10Actuele Zaken, met om
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 Thuis in geldza-
ken. 15.30 Graven voor de farao.
16.00 TROS Schlagerfestival
17.00 TROS Dierenmanieren.
17.40 TROS kamerbreed extra.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18 10 Basi-
code 3 - magazine. PP.: 18.20
Uitzending van de CD 18 30
TROS Perspectief. 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
Como vai? 21.00 Logistiek. 21 30
Grieks voor beginners. 22 00 Brit-
se- en Amerikaanse literatuur.
22.30-23.00 Japan na 1945.

België RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nws. 13.35 ■ Docteur
Folamour, Engelse speelfilm uit 1963.
Met: Peter Sellers e.a. 15.05 Histoires
d'amour (3). Herh. 16.05 Ecran savoir:
Marguerite Yourcenar. 16.35 Clips a la
une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 21
Jump Street. 18.30 Le jeu des diction-
naires. 19.00 Ce soir. 19.30 Journal.
20.05 Plein cadre. 21.15 La revolution
francaise (4). 22.50 Coup de film.
23.10 Nws. 23.30 Bourse. 23.35-23.45
Le coeur et l'esprit.

België Tele 21
15.20 Videothèque. 17.10 Radio 21.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Le coeur et
l'esprit. 19.00 Clips. 19.10 Le jeu des
dictionnaires. 19.30 Journal. 20.00
Challenge. 22.00 Journal. 22.30 Euro-
palia: Un homme, une ville - Conrad
Detrez, Lisbonne. 23.15-23.40Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Bienvenue en
France. 08.00 Clin d'oeil. 08.05 Cana-
dees Nws. 08.25 Nwsflits. 08.30 Selec-
tion One world channel. 09.00 Objectif
Europe. (herh.). 09.30 Pyrenées Pire-
nos. 10.00 Objectif jeunes, (herh.).
10.30 Découverte. 11.00 Autant savoir.
11.15 Génies en herbes. 11.45 Magel-
lan. 11.55-12.00 Nwsflits. 16.05 Nws.
16.15 Plein cadre. (herh.). 17.15 Bon-
jour et bon appétit. 17.40 Kim et Clip
en Casimir. 17.55 Bienvenue en
France. 18.10 Le jeu des dictionnaires.
18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00
Montagne. 19.30 Zwitsers Nws. 20.00
Teil quel. 21.00 Nws. 21.30 Comédie
comédie: Le barbier de Séville. 23.00
Nws. 23.20 En toutes lettres.
00.50-01.00 1,2,3 Théatre.

RAI UNO
05.55 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 TGI Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di quark. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Safari.
22.45 TGI - Linea Notte. 23.00 TGS
Mercoledi sport. 00.00 TGI notte 0
Che tempo fa. 00.30 Oggi al Parlamen-
to. 00.40 TGS Mercoledi sport. 01.40
Appuntamento al cinema. 01.50 Mez-
zanotte e dintomi.

BBCI
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news (07.30-07.55 Business Breakfast
). 10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00
News. 11.05 Playdays: The Christmas
tree stop (herh). 11.25 Bubyip, serie.
Afl.: Wombat. (herh). 11.35 Happy
memories. 12.00 News. 12.05 No kid-
ding with Mike Smith, quiz. 12.30 Peo-
ple today (13.00 News). 13.20 Pebble
Mill, praatprogramma. 14.00 News.
14.30 (TT) Neighbours, serie. 14.50
Going for gold, quiz. 15.15 Hawaii
Five-O, serie. Afl.: The ways of love.
16.05 Primetime. 16.50 Dooby's Duck
Truck, serie. Afl.: Party. (herh.). 16.55
Bananaman, serie. (herh.). 17.00 F.L.
1.P., serie. Afl.: Siberia. 17.20 The
Chipmunks, serie. (herh.). 17.35 Arti-
fax, cultureel magazine. 18.00 News-
round. 18.10 (TT) Byker Grove, jeugd-
serie. 18.35 (TT) Neighbours, serie,
(herh). 19.00 News. 20.00 Wogan,
talkshow. 20.30 (TT) Tomorrow's world
Christmas quiz. 21.00 (TT) Specials,
serie. 21.50 Points of view. 22.00 (TT)
News. 22.30 (TT) Witness, Amerikaan-
se speelfilm uit 1985." 00.20 'Int. con-
cours hippique. 01.20-01.25 Weer.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 Aktualiteiten. 8.30
Limburg op woensdag. 9 00 Licht
Limburgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 Aktualiteiten
17.00 Limburg Aktueel
18.00-1830 Podium

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest 12 00 Radio 2 regionaal
13.00 Nieuws 13 10 Made in Ger-
many, Amusementsmuziek uit
Duitsland voor luisteraars in de Be-
nelux 14 00 Villa Musica, muziek-
programma waarin ook plaats voor
een spelletje en een cursiefje
17 00 Radio 2 regionaal 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
2200 Nieuws 22.05 Jazzkaffee.
23.30-06 00 Nachtradio

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 10.00
■ The lost squadron, Amerikaanse
speelfilm uit 1932. 11.15 ■ Guns don't
argue, doe. 12.15 ■ Knee deep in mv-
sic, korte film. (herh.). 12.40 ■ Laurel
and Hardy, slapstick. Afl.: Hog wild.
(herh.). 13.00 Living in the past, serie.
Afl.: Conclusions. (herh.). 13.30 (TT)
Discoveries underwater, serie. Afl.:
Ships of trade. (herh.). 14.20 Fireman
Sam, serie. Afl.: Kite. (herh.). 14.30
P.C. Pinkerton, serie. Afl.: Ram ram go
away. (herh.). 14.35 Ken Hom's chine-
se cookery. (herh.). 15.00 News.
Aansl.: Three men and a cake, humo-
ristische doe. (herh.). 15.35 Country
file. (herh.). 16.00 News. Aansl.: West-
minster live. 16.50 News. 17.00 Catch-
word, quiz. 17.30 Int. showjumping.
18.00 Behind the headlines. 18.30(TT)
A question of sport, quiz. (herh). 19.00
(TT) Star Trek: The next generation,
serie. Afl.: The detector. 19.50 Def II:
Reportage.2o.3o Rapido. 21.00 Not the
nuclear family, A public eye special.
21.10 Timewatch, serie. 22.00 (TT)
Heading home, tv-film. (herh.). 23.30
Newsnight. 00.15 The ten command-
ments, serie. (herh). 01.15 Behind the
headlines, (herh.). 01.45-01.55 Weer.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Sneeuwsurfen.
09.00 Spaans voetbal. 09.30 The twice
and future king. 10.00 Watersport.
10.30 Eurobics. 11.00 Sumo. 12.00
World snooker classics. 14.00 Go.
15.00 Eurobics. 15.30 EK wildwaterva-
ren. 16.00 Europees basketbal. 17.00
Golf. 18.00 Supercross. 19.00 Golf.
20.00 WK rugby. 21.00 Motorsport.
22.00 Golf. 23.00 Golf-verslag. 23.10
IJshockey. 23.40 IJshockey.

Eurosport
14.00 Eurogoals. (herh.). 15.00 WK
Kickboksen, (herh). 16.00 Tennis.
18.00 Worstelen, (herh.). 19.00 Bene-
lux sport magz. 19.30 Boksen, (herh.).
20.30 Tafeltennis, (herh.). 21.30 News.
22.00Eurotop event. (herh.). 00.00 Eu-
rolympics. 00.30-01.00 News.

MTV Europe
07.00 Best videos. 10.00 Best videos.
13.00 Torn Petty rockumentary. 13.30
Saturday night live. 14.00 The best of
hotseat. 15.00 Famous last words.
15.30 Unplugged. 16.00 Greatest hits.
17.00 Report. 17.15 At the movies.
17.30 News at night. 17.45 3 from 1.
18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps today.
19.30 Dial. 20.00 Metalmentary. 20.30
Famous last words. 21.00 Best of boot-
leg. 21.30 Torn Petty rockumentary.
22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Unplug-
ged. 00.30 Post modern. 01.00 Best
videos. 03.00-07.00 Night videos.

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

België/BRF
6.35 Radiofruhstück 715 Wun-
schkasten (7 45 agenda: 8.30
overpeinzing). 8.35 Für die Kran-
ken. 9.00 Nieuws. 9.10 Musikex-
press. 1000 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (1200 en 12 15
agenda; 12.30 nieuws). 1300 Fh-
schauf, volksmuziek. 14.00
Nieuws 14.05 Musikzeit heute:
Lieder, Chansons, Folk. 15.00
Nachmittagsstudio 16 05 BRF In-
ternational. 17.05 Oldies 18.10
BRF Aktuell 18 40-20 05 Orgel-
und Chormusik.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00RTL-Radio Café 16.00Feie-
rabend 18.00 Neues aus Kmo,
Video, Musik. 21.00 Je t'aime
24.00-04 00 Nachtradio.

WDR 4
04 05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 905 Der Musikpaviljon.
12.00 Nieuws en Zur Sache. 12.07
Gut aufgelegt met Star der Woche
(om 13.00 Mitmenschen). 14.00
Nieuws en Stichwort Wirtschaft.
14.07 Auf der Promenade 15.00
Cadfé Konzert. 16.00 Nieuws
16.05 Heimatmelodie 17.00
Nieuws, der Tag urn fünf. 17.07
Musikexpress (18.00 nieuws).
20.00 Nieuws 2005 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen 22.30-04 00
ARD Nachtexpress

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 08.30
Hello Austria, hello Vienna. 09.00
News. 09.10 The mix. 09.30 Super
shop. 10.30 The mix. 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 12.30 Touris-
tic magz. 13.00 Japan business today.
14.00 All mixed up! 14.50 Music news.
15.00 Wanted. 16.00 On the air. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30
Drama. 19.00 Comedy. 19.30 Inside
edition. 20.00 Prime sport. 21.00 The
travel magz. 21.30 Business weekly.
22.00 News. 22.30 USA market wrap.
22.45 Supersports news. 22.50 Movie.
00.05 Europalia. 00.15 Music news.
00.25 Wanted. 01.25 Blue night. 01.55
The mix all night.
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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 et p/m

bisex kontaktlijn
Ook trio sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoek!
Tippellijn

06-320.326.33 - 50 et p/m

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

knullen.
06-320.330.90 - 50 et p/m

Direkt kontakt
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, 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 Ct 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 Ct 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)
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 (50 cpm)

Zoek jij een lekkere boy?

Homo Dating
06-320.330.95 (50 cpm)

Triosex-kontakt
06-320.320.92 (50 cpm)

ook voor partnerruil

Sex aan huis
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpm)
Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging

tegen dr aan staan,
2 handen vol.
Lesbisch

50 et p/m 06-320.320.39

Adressen
van dames privé, clubs en

escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden

hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)
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 jr.
Gratis sexgesprek. Bel mij

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

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

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

06-lijnen
Scheur de kleren van mijn

lijf, ik heb
een hete bui!!

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

Knullen
06-320.327.01 (50 cpm)

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)

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

Strenge afspraken
06-320.322.17 (50 cpm)

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

Sexkontaken
Duik in bed met zon hete

meid. Bel 06-95.11 (50 cpm)
GRATIS

Sexadressen
door heel Nederland

06-320.330.54 50ct pm

Ruige porno
50 et p/m Hard'Hard'Hard
06-320.320.53
SSSSSS Sex meisjes

90999 2 handen vol! 50 cpm

06-320.320.22
Lesbische

meisjes en vrouwen.
Ze leren elkaar Grieks,

vrijen en Frans. Toets van
kamer naar kamer.

06-320.320.37 - 50 et p/m
Sex op zn Grieks

Kies je prooi zelf. 50 et p/m
06-320.327.17
Lesbi Meisje

Klein en strak. De vrouw ziet- dat ik een zwart doorzichtig
slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.
06-320.330.92 - 50 et p/m

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

Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort

rokje en geen BH aan, ze
blaast de kaars uit en leert

haar Grieks. 50 et p/m

06-320.323.56
Sexstandjes

Wij doen elk standje Grieks,
69, Frans, vrijen. Probeer 't

Meisjes en vrouwen.
Lekker vlug!

50 et p/m 06-320.320.59
Live met mij bel 06-9506

Meisje in een witte
doorzichtige

jas, zonder slipje eronder,
ze bukt.

50 ctp/m 06-320.330.93

Erox
voor een iivesex gesprek!

De madam verbindt je door!
50 et p/m 06-95.06
Hete ruige straatsex

Sexy ding voor 50 et p/m

06-320.320.77
Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm

06-320.325.55
Sexlijn 10

De Jongste 06-320.320.10
Liefje 06-320.321.10

Vriendin 06-320.323.10
Call-me 50 cpm

Vrouwen
Geen meisjes maar echte

vrouwen.
1. Marrieta exotisch. 2. Nel

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

4. Paula werkt.
5. Harriet bordeelsex.

50 et p/m 06-320.324.14

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

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

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

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

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

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

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

wie ze zijn en wat ze in bed 'allemaal lekker en opwin-
dend vinden. Als ze dat ver-
teld hebben geven ze je 'n

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)
Nieuw in Nederland, het ,
Tele-bordeel. s

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

s)prekende vibo j
Laat je echt live verwennen j

50ct pm 06- !
320.330.74 !

GRATIS een
Live sexgesprek

Graag hete mannen
06-320.330.78 50ct pm

_
Meisjesporno

50 Ct p/m 06-320.320.52

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

06.96.36 - 50 et p/m

Sexy Honey
06-320.320.82
06-320.325.05
De lekkerste - 50 et p/m

Onzin die S.M.
Maar bij die man zoekt ze

zelf de zweep op.
06-320.330.51 - 50 Ct p/m
Wat ben je mooi zo naakt.

Ria naakt
met de vriend.

06-320.340.69 - 50 Ct p/m

Ik heet Katja.
Ik heb het net ontdekt en
kan er geen genoeg van

krijgen. Bel me!
06-320.326.09 - 50 et p/m

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste

Homo Live
06-320.330.12 (50 et. p/m)

Ik heet Mai,
m'n lichaam glanst, denk

maar dat ik boven op je zit.
06-320.331.09 (50 et. p/m)
Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet derest

Lisa
06-320.331.02 (50 et. p/m)

Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55... ■ "" —
Kontakten Klubs

Club Merci
Gelukkig kerstfeest, prettig nieuwjaar,

ook het volgend jaar zijn we weer voor U daar.
Omstreeks de feestdagen voor iedere gast 'n leuke attentie

Tel. 046-745814, Rijksweg Zuid 241, Geleen.
Spiksplinternieuw
Super-team

bij Yvonne. Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.
7 dagen geopend 11.00-24.00 uur; zond. 15.00-23.00 uur.

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW: Tamars, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335.

Paren en aileenstaandenclub
Villa Liberta Susteren

Woe. en vrijd. va. 21 uur voor paren en alleenstaanden.
Zaterd. alleen paren, 21 dcc. Body-painting.

Vel mooie erotische shows. Alles gratis.
Maaseikerweg 24, 300 mtr. va. A2, richting Susteren.

Info: 04499-4928.

Porky's Pretpark!!
12 leuke dames aanwezig.

Nieuw Cindy en Anja
S 045-228481 / 229680

nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.
O denneboom O denneboom, wat is je takje wonderschoon

Privéhuis Brigitte
Tel. 045 - 232069 - 212570

Door 2 leuke jonge meisjes, met leuk gesprek totale

Ontspanningsmassage
Eens geweest, u blijft komen!!! 045-353489.

Ook in het Nieuwe Jaar

’ 50,- All in
Tel. 045-423608

Prettige Feestdagen!!!

Buro Yvonne
g 046-523203

2 films tegelijk zien?
Videoclub

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

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

S.M. Rachel.
Slavin aanwezig.
Tel. 045-274810.

Privé Daisy
mat/m vrij 11-24 uur

a.s. vrijdag jarretelparty
tel. 045-229091

Dave
Voor Heren!! 045-428856.

Lydia
is óók voor UÜ. 11-23 u.

zat. 11-18 u. 046-749662.
Meisje gevr. !!.

Meisje 18 jaar
b.z.a. voor escort.
Tel. 045-427473

"Cinderella"
Nieuwe meisjes verwachten
U. Oude Rijksweg Noord 56,

Susteren.

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in

Tel. 06-52980255.

___ié

STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

ZONDER GRENZEN

I DECEMBERVOORDEEL BIJ SUPERCONFEX I

I ELK TWEEDE
I LAAGST
I GEPRIJSDE
I ARTIKEL VOOR
I DE HELFT
I VAN DE PRIJS.
H Aanbod geldig t/m 28 december 1991 en geldt voor de volledige koliektie. I

Buro Limburg
Bemidd.adr. 04499-3003.

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

Tel. 045-320323.

Love Escort
S 045-320905

Nieuw Salmanita.

Sauna Club
Rustica

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9.

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

Paradiso
Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032
Heden v.a. 14.00 uur.

Peggy/Privé en
Escort

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

Tevens meisje gevr.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

® 045-428849
Super Escort

Moniek
0045-725778.

Relax bij:
Vanessa

Tel. 045-459992.

Shirley
Privé en escort

Tel. 045-727538
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Zondag 22 december geopend van 13.00-17.00 uur

TEHERAN TAPIJTEN I
PROMENADE 145-147, HEERLEN I

PRIMEUR! NIEUW IBM
£s__3B6 sx jfl9HNHM_______________________fc
S? PS/1 386 SX is standaard uitgerust met een
Ju*86- 16Mhzprocessor, 2MB geheugen, K;l|b ■pwi—g»^Jouren VGAkantelbaar beeldscherm, IBM-muis 231 ■«. "§§T'toetsenbord, IBM DOS 4.01, Microsoft Works %i£en handboeken. B*9 sf^AasssßSJ8 Modellen met twee AT adapterslots zijn mmjË?*Sffl_jj^-aard uitgerust met Microsoft Windows 3.0. - B"ïj Iopties zijn geannonceerdom de vaste w_____WÊ____È_\L^hijfcapaciteit en het werkgeheugen verder uit te

eiden. Het werkgeheugen kan nu worden dm%Wgebreid tot maximaal 6 MB, de vaste ~B______________________5* .opslag kan worden uitgebreid tot meer dan MS""WÊ' :Mm
j8 volgendeNederlandse handleidingen worden

bij dePS/1: -_ . —~-~~^^W
J Aan de slag met IBM PS/1; Jr\Handboekvoor de gebruiker, waarin onder *ü^"^& _T }

andere beschreven staat hoe opties aante L^^ f /
brengen in de IBMPS/1; jf (

? Microsoft Works naslagboek; £3. '!~/<______„* Microsoft Windows gebruikershandboekvoorAWT' WÊJËÊËÈÊèw » >vde modellen 242 en 282. ' W.W*

_
m__W^mW \

'*"*—*—.
n m___^^^j_\\_W JSÊÊt?8t de 129 MB vaste schijf optievoor dePS/1 386 ""—--——___* Wordt de volgende handleiding geleverd, die i*i~"""~---__. ' //Iïleen in het Engels beschikbaar is: —-—^____^ / V_, _..

" Fixed Disk Option for PS/1 Computer. -

f i KantoorvernTeuwJngS VJ7 GUUS NIEUWENHUIS ES
mSnn Wilhelminastraat 44, Sittard, tel. 046-512123 ps/2

'M_üri JTT-TTri
~

WÊf*^^' __r^__^___rT^Mr?C____l

NIEUW! VOOR SLECHTS F99-, HEEL JAAR LANG ZORGELOOS AUTORIJDEN
IN HEEL EUROPA (INKL. NEDERLAND!).

. Meer dan 250 AD PRO Garages in U staatop het punt op wintersport
herland bieden autorijdend Nederland te gaan ?Or u bent om andere redenen
<snaf5naf vandaag een uniek Europees nu geïnteresseerd in deze unieke AD PRO

Netwerk: AD PRO Assistance. Serviceverlening ? Ga vandaag nog langs
r°fessionele hulp, service, reparatie en bij een van onderstaande AD PRO
ur9oeding van nulpverleningskosten Garages in uw buurt of bel op voor meer
kl ongeval of pech in alle '______^^^ informatie. Daar ligt een uitge-ven van Europa inklusief jÊ breide folder voor u klaar en
j^erlandvoor slechts daarkunt u direktal uw AD
9°,— per jaar. f PRO Lidmaatschap afsluiten.

eef informatie bij ___________É_J____________il AD PRO Assistance: uw garantie
Verstaande AD PRO Garages. | ""▼'"^^

voor zor9e'oos flU,or .«ten altijd en
"I * V é__\ overal in Europa.r 1 ______■ i\wI 1

I. Uw AD PRO Assistance Lidmaatschap sluit u vandaag nog af bij:
I ? Bochholtz: Autobedrijf Maertzdorf, Reinert 11, 045 - 441440 " Brunssum: I
iNtomobielbedrijf J.P.W. Heijenrath, 045 - 255346 " Heerlen: Garagebedrijf'
j^illem Bosch, Welterlaan 49, 045 - 740031 " Landgraaf: Garage Smeets, jf^euwstraat 20, 045 - 315034 " Simpelveld: Garage Charles Vijggen, |

16, 045 - 441463.

v!* ad prö"g"arage7hiet prVbleêmloze"lêven van üw prönTüuweel

jil^lttjk jongens, hier staat de advertenties^ï^az7tf!Z\ y^Z^) vax* die juwelenleegr- i|
/ rrazv Outcnmen \ a> i_f__ i ir"" k / — " ■»■» ___ « ■■1 ?£££"■}. 55^verkoop in Kerkrade... I

ö_^s_B_rßlBPr ■«_\ __» i^_P ■'■ f *^^"rï Vifi^F "ncßS^'y'-<■ # <h_ *y 'e// ' »

■ _____________ A^A^m ___»?^^'s_v _■» _r ’ -i _^_^ .^ **

r - htll'iP <- \Wi etalages keken de diplomaten hun ogen uit. Zoiets I
f^_HtlS kav__Affcki- LJtH' c' MP^ |Pjl Axan alléén in Nederland. Als ver nog niet geweest I

È«éu_»S»J*^^^^ * '^-=^ /k=\ Dent: °ók voor "gewone mensen" een must... I

I ONZE VOORRADEN ZIJN NOG ZÓ GRÓÓT DAT WIJ DE KOMENDE FEESTDAGEN ALLE SIERADEN-
I I LIEFHEBBERS EN -LIEFHEBSTERS NOG KUNNEN BEDIENEN. VANAF SITTARD/KERKRADE TOT AAN

I MAASTRICHT. DAAROM BEPERKEN WIJ ONS IN DEZE ADVERTENTIE TOT HET VERMELDEN VAN DE VELEI GROEPEN SIERADEN OM U OP EEN GRANDIOOS KADO-IDEE TE BRENGEN. ,^T^fr.

I Enorme keuze eigentijdse briljantringen Kersttijd is bij uitstek eeri geschikt moment Eigentijdse precisie uurwerken van Seiko, I
I met kortingen van meestal 50%. U kunt om uw lang gekoesterde wens in Lasalle, Garonne, Roger Rodin. Een
I bij ons terecht voor een ring van f 100,- vervulling te laten gaan. Pracht verbluffende keuze en nu fors afgeprijsd. I
I maar ook van f20.000,-! Wij leveren halklokken met al gauw f 1000,- of meer Kom maar kijken.
I alles met certificaat. voordeel! Tevens wandklokken te kust en . A/l ,\+9 .*. * *2l . te keur.. £^^ Gctufat CfoUCC^&ïlttyUtt lïeWtniHyW >*_„_„/-_, Tj^^.a I Lengte colliers in 38, 42, 45, 50, 60 cm,
I Wij hebben ze in voorraad voor zelfs de )2&**Wl LSCUH>Z<is~ W^^mW enz... De prijs per gram f35,-. Laat uw
I meest verwende man. Een sierraad van IT&l€MtlC*it&&t> vjb»*- oude collier niet meer repareren; neem

*_^_._//__.'__ _** Ai*.*./. „_ /**.*.* zirkonia. Noem maar op; wij hebben ze. M.* _.-_■ 2_B?4«__£.gtapUtt OW&tLOfi^ W En natuurlijk in herenringen ook volop

I geelgouden oorknoppen met briljante wBfe^- Slavenbanden vanaf 4mm. t/m 9mm.
-.» *26, _,-,,,,._ M) V^JtyWfW' m breed in dop- of scharniersluiting. Zowel ■&wt>ja*ti rrcuty*vi4, £ym Cfe4cH42*t64>iUmieu de slavenbanden als de ciosed-for-evers yI Ook hierin nog volop keuze. De prijzen zijn ernaar. Gewoon een kosten slechts 35'' Per 9ramV'^^-;^■ -Zvd*^ ma %>uéj*«t rotta.°deL". 0b;. „._&£_£"__, &**-*&>» &€£r^\\I Zon keuze treft u niet snel elders aan. van onze etalages. Met wel 50% korting! Wij hebben toch enkele contra-baro- / jI Ook hierin weer populaire tot en met j * <yif ■" ¥ meters in voorraad, waar Jan Pelleboer/Ifl
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Nic Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., "speciaalbouw.
Onderd. v. alle merken. Stationsstr.
8-10, Kerkrade. 045-455088/452501.

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

OPELf_>
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation. Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.

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

Lucar autobedrijf
Voor APK zonder problemen. CO en
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67,
Kerkrade, tel. 045,-456963.

SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113.

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

3T-EROUWETTE3LmmEaiitobanden
Alle merken banden leverbaar. Balan-
ceren + uitlijnen. Putweg 49, Klim-
men, tel. 04405-1286.

Auto Veneken B.V. Sittard-Beek
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 515777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 372882*.

Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's, bestellers en
bussen, minibusjes, kleine bestellers,
open laadbakken, meubelauto's in alle
typen en prijsklassen. Ook diverse luxe
auto's, stationcars. Te veel om op te
noemen. Donny Klassen b.v., in- en ver-
koop, Meerssenerweg 219, Maastricht.
Tel. 043- 635222 of 043-634915.

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte.

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

Liever 100% rijles
dan 30% korting
Autorijles is een zaak van vertrouwen.
Ga daarom naar de vakman met jaren
ervaring. Kies een van onderstaande
8.8.R.0.-beroepsrijscholen.

Autorijschool Leijten Brunssum
tel. 045-251418

Autorijschool Sjef Dörenberg Heerlen
045-213735

Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade
045-415597

Autorijschool Nico Zoet Kerkrade
045-456772

Autorijschool Kubben Schimmert
04404-2339

Autorijschool Winthagen Simpelveld
045-443252

Autorijschool Simons Vaals
04454-2443

Autorijschool Peter Kokkelkoren
Voerendaal 045-750995

Autoschadecenter Limburg
Schadereparaties aan alle merken.
Topkwaliteit met 1 jaar garantie. Kloos-
terraderstr. 100, K'rade. 045-453837.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A, Sittard. 046-
-522424. Zandstraat 58, Montfort.
04744-2345.

acrnrer.
Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek,
045-222333. Stalen, roestvrijst., mes-
sing enz. bouten, moeren in metr.,
metr. fijn, u.n.f., u.n.c. en ww-draad.
Tevens inbusbouten, houtschroeven,
plaatschr., ankerwerk v. muurbévest.
enz. Meest uitgebr. ass. in Limburg.

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

Steenmarkt Van Erp B.V.
Ca. 200 soorten bestratings- en gevel-
stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat
17, Sittard, tel. 046-512481.

BDRSU Limburg
Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise-
ring. Telefoon 045-210419, Ganzewei-
de 127, 6413 GD Heerlen

Bel nu 045-455609
en informeer naar een van de vele ge-
zellige danscursussen van dansschool
Lotus, Heerlen en Kerkrade.

Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk ... van klein tot
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114, Geleen. Tel. 046-
-742964.

NILFISK
MET 'N NILFISKZITJENERGENS MEE.

Onderdelendepot Roosen
Brunssum, Rumpenerstr. 157. Tel.
045-251015 (geen koopavond).

Elektro Bemelmans
Aanleg, reparatie en onderhoud van
elektro-installatie. Unolaan 33, H'hei-
de, tel. 045-212330.

(W „ATKI.'KT!
Brunssum 045-254166; Geleen 046-
-746089; Heerlen 045-719484; Kerkra-
de 045-451598; M'tricht 043-620770;
Sittard 046-525363; Weert 04950-
-32464. Uw adres voor betere foto's.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf-
dichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

/ \7*^ glas herstellen/ , | gratis bellen
/ *— _. 06-0226688

Door direkt en persoonlijk contact met
onze meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op feest-
dagen.

R.O. Duinkerken glazenwasserij
en schoonmaakbedr. Vak. onderh. van
gebouwen e.a. schoonmaakwerkzaamh.
Akerstr. N. 136, H'broek. 04450-3104.

Houtindustrie Pelzer BV
Emball.-, pallet-, verpakkings- en stop-
hout; eike-, beuke- en esse-, plaathout;
goedkoop stookhout. Rijksw. 36,
Wahlwiller. 04451-1218.

Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1. 046-747905. Aan-
bouwkeukens + apparatuur, event.
met compl. verbouwingen. Toonaan-
gevend in keukens.

\_y Keukens
Showroom-magazijn: Eikenderweg 77, Heerlen
Design-studio: Kerkplein 45. Tel. 046-717555

VOSSEN KEUKENS
Design-studio: Glaspaleis, Kerkplein
Heerlen. Stijlkeukens: Eikenderweg 77,
Heerlen.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216, 046-
-747575, keukens - badmeubelen - sa-
nitair - c.v.

Gebr. Bollen
Tel. 043-641293. Kunststof ramen-
fabr. sinds 1973. Timmerfabr. sinds
1924. Showroom Broekhoven 1, Geul-
le-Meerssen.

mmmmmmm____t_______________m

Kunststof Brunssum
Kunststof ramen en deuren, schuif-
puien en balkonsystemen. Trichterweg
7, Brunssum. Tel. 045-231045.

H. Hoeppermans C.V.
Sanitair, cv, dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop Emmaplein 8
Heerlen Tel. 045-713265

m o dellenburo

Winricusstraat 39 6467BM Kerkrade

Organisatieburo voor modeshows en
andere mode-evenementen. Opl. man-
nequin/dressman, fotomodel, host-
/hostess. Info: 045-422424.

Naaimachinehandel
VELDMAN B.V.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100;
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538; Geleen, Raadhuisstr. 14, 046-
-746480. Rep. alle merken, geen voor-
rijkosten. Roermond, Neerstr. 62,
04750-31012.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa-
tie en verkoop. Litscherveldweg 5
Heerlen.

Wand- en plafondstudio
Plafondbouw Kerkrade Landgraaf b.v.
Sperwerweg 28, industr.terrein Abdis-
senbosch, Landgraaf. Tel. 045-320840.
Verk. part. ma.-vr. 9-17 uur, za. 10-14
uur.

Plafond- en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div. systeemplafonds, altijd een
pasklare oplossing voor plafondproble-
men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te
brengen. Idem diverse Zepka vouw-
deuren en wandkastsystemen op maat.
(Kruisberg 46 Meerssen).

Radax BV Plafondsystemen
Haefland 23, Brunssum, 045-258051.
Voor alle soorten plafonds, wanden en
betimmeringen. Showroom geopend
van di. t/m za. van 10-17 uur.

Akoutherm Systeembouw
Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v.
uw kantoor, winkel, instituut of woning.
Systeemplafonds en -wanden, interieur-
afbouw, akoustiek, verlichting, binnen-
en buitenzonwering. Voor inf. Industrie-
str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter-
rein 'De Horsel'. Fax 243983. Showroom
open ma./vrij. 13.00-17.00 uur.

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
EK Heerlen, tel. 045-710571.

■I *__É ___RHl¥TTFTT___________________

Jago-Kerkrade
Rolluiken en zonweringen. Óók voor
onderdelen en reparaties. Showroom
Schaesbergerstr. 104, Kerkrade. 045-
-414270.

IfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049

MICA zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave. Show-
room Sittarderw. 116, Heerlen. 045-
-721658.

SIMI rolluiken
Nergens voordeliger. Op 't Bergske 9
Landgraaf. 045-317344. Schoutstr. 32
Brunssum. 045-252494 bgg 315484.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50, Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-.
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

Schilderw. Bijsmans Heerlen
fr Onderhouds- en utiliteitswerken fr
kunststoftoepassingen fr betonrep. Fr
gevelreiniging fr graffitibestrijding.
Heerlerbaan 134, tel. 045-425550.

V.S.M. Driessens-Nïessen
Schildersbedrijf b.v Ankerkade 127
6222 NL Maastricht. 043-630353.
Voor alle voorkom, schilderwerken.

Hakkenbar De Bongerd 718432
Bongerd 18, Heerlen, het adres voor al
uw schoenreparaties, sleutels en on-
derhoudsartikelen.

Ros Cleaning Service
Voor alle schoonmaakwerkzaamheden,
reiniging van transportmiddelen, leuzen-
verwijdering etc. Tel. 046-374512. Fax
046-375597.

Schoonmaakbedrijven BV
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amster-
dam. Voor meer info, bel 06-0228400.
Telex 10526, fax: 020-443454.

Math. Linssen. Tel. 045-241587
Bergerw. 20, Nuth. Onderh. cv., ont-
kalk. waterleid., geiser, boiler, gas-/
waterinstall. Erk. schoorsteenveger.

voor apparaten, auto's,
fietsen, machines, reklame.
LETAS STICKERSERVICE
P.B. 32016, 6370 JA Landgraaf
Te1:045-312580 Fax:o4s-325885

Unieke tegelcollectie tegen betaalbare
prijzen.
Nieuw Nieuw
IIiHILBORSTbv fó|^V!TEGELWERKEN *■**

Showroom: Stationsstr. 29 Simpelveld.
Tel. 045-444542. Openingstijden: 13.00
t/m 17.00 uur ma. t/m vrij. Zaterdags
9.00 t/m 15.00 uur. Wandtegels vanaf

’ 12.95 mcl. BTW - Vloertegels vanaf

’ 18,00 mcl. BTW. Tevens kunnen wij
uw tegelwerk ook aanbrengen.

Groencentrum Bok - tel. 215366
Bloemisterij fr hoveniersbedrijf 'tuinctr. en architectuur. Vraag vr.t
tuinadv. Uterweg 117, Heerlen-Noori

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Lexaf
thermoclear. Hofdwarsweg 7, Gelee 11
Tel. 046-753865.

.WERKENDE
VERHUIZERS
datpakt altijd goeduit

Schoenmaekers Verhuizingen b.i
Ridderweg 47, Heerlen.
045-411281. Fax: 414096.

Stikkelbroek Verhuizingen b.v.
Laanderstraat 109-111, Heerlen
045-715045.

£ uw verhuizer

L t
Wr—' Im UslAJÜMie___t _f^r'.
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Vicaf's „Eroland Videotheken"
Gespecialiseerd in verhuur, verko'
van erotische videofilms. Sittard, SI
tionsstr. 31. Maastricht, Via Re!
105, Brusselse Poort. Heerlen, winKi
centr. H'heide (achter Aldi) 221986-

J. Wetzels Woninginrichting
Enorme keuze tapijt-vinyl, gord., vit
ges, valletjes. Tapijt gratis legQ*
gord. op mt. maken. Spoorsingel1
Hrl. Tel. 045-727156.

Venetïan fèlïnk
fcerkrade &V

Zonweringskonstrukties, jalouziee
markiezen en roll. in alu. staal + P*
Kipstr. 30-32, Kerkrade. 045-45341'

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?

045-739380
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Fusie RIAGG/Vijverdal een feit
Van onze verslaggever

*tAASTRICHT - Het strevenvan RIAGG Maastricht en psy-

* omedisch streekcentrum Vrj-
*erdal om te komen tot nauwere

heeft geresul-
*erd in een fusie van beide in-
hellingen. Nadat in 1989 al de'"ttentieverklaring tot hechte sa-
menwerking werd getekend,
"ebben de beide besturen giste-
*n. de stichting RIAGG/Vijver-N-combinatie opgericht.

In die stichting zijn besturen en
directies ondergebracht, waar-
door er één gemeenschappelijke
bestuurs- en beheersstructuur
ontstaat. Met de nieuwe struc-
tuur wil men de gezondheids-
zorg van beide instellingen beter
op elkaar afstemmen. De zorg-
afdelingen zullen in de loop van
de komende twee jaarin de nieu-
we stichting worden onderge-
bracht. Totnutoe had RIAGG
eigen sociaal-psychiatrische en
geriatrische afdelingen en Vij-

verdal eigen klinische afdelin-
gen. Men wil komen tot een cir-
cuit van diverse behandelsoor-
ten, waarbij de specifieke zorg
van beide instellingen in elkaar
wordt geschoven.

Volgens directiesecretaris Vij-
verdal D. Nijssen heeft de fusie
geen gevolgen voor het geza-
menlijk aantal formatieplaatsen.
Er zal in elk geval geen sprake
zijn van gedwongen ontslagen.

Wel blijft de directie de moge-
lijkheid openhouden dat func-
ties van bepaalde medewerkers
op hetzelfde werkniveau een an-
dere invulling zullen krijgen.
Een en ander zal worden vastge-
legd in een sociaal plan dat nog
zal worden opgesteld in overleg
met de vakbonden. Patiënten en
cliënten zullen weinig merken
van de fusie, zo wordt gezegd.

Bestaande behandelcontacten
blijven ongewijzigd.

Op meerdere plaatsen in den lan-
de wordt al geruime tijd door
psychiatrische ziekenhuizen en
RIAGG's onderhandeld over
vormen van samenwerking.
Maastricht is de eerste plaats
waar dit initiatief concreet ge-
stalte heeft gekregen.

De directie van de nieuwe stich-
ting bestaat uit directeur zorgbe-
leid Vrijlandt (voorheen direc-
teur patiëntenzorg Vijverdal),
directeur organisatiebeleid Po-
merantz (voorheen algemeen di-
recteur RIAGG Maastricht) en
directeur financiën en informa-
tievoorziening Metsemakers
(voorheen directeur beheer
RIAGG).

nvesteringen voor 1992 worden door concernleiding uitgesteld

Sombere toekomst DSM
k^Van onze redactie economie

SERLEN - „De vooruit-ten voor de naaste toe-
tst zijn onzeker." Dat
'St bestuursvoorzitter mr

van Liemt van DSM in!l concernblad van het che-
Jbedrijf. Hij erkent dat
y voor DSM een teleur-

jaar was. Van Liemt,
'*iq aan zijn laatste jaren
f. bestuursvoorzitter, sluit
**ter niet uit dat de eerste

verbetering van de
zich in de tweede

51ft van 1992 aftekent.
Mzag in de eerste driekwartalen
?dit jaar de winst met liefst 34
(*nt dalen. Van Liemt beweerthij de mindere gang van zaken
'a 1990 al aan zag komen. DSM"ft last van de zwakke economie
J? VS en Groot-Brittannië, grote
'jezen op de olievoorraden, over-

door de komst van nieu-krakers en polyetheenfabrieken
de concurrenten en een grote

*erhoudsstop in een van de naf-
"'akers in Geleen.

afwachting van betere tijden
'ben alle DSM-managers de op-!cht gekregen de niet-noodzake-J6 Uitgaven terug te brengen. Alle

o
e steringsbeslissingen voor 1992
Ijfden op het ogenblik secuur ge-
?t en gewogen. Als het de strate-
..liet in gevaar brengt, worden
teeten uitgesteld tot latere jaren.

Jj,ertussen werkt het chemiebe-
& hard aan het saneringsplan
3 2000. Dat betekent een con-

op die activiteiten waar-? het concern leidend wordt opj.'mentaleof mondiale schaal. De|.°lgen voor het Limburgse per-
J^l zijn enorm. Minstens dvi-
J* arbeidsplaatsen worden uitbe-
jjd, 1200 mensen krygen een
lj:ere plek in de organisatie enIntens 1200 mensen worden 'bo-iwiig'.

L^et aankondigen van de reorga-
£Ue in oktober meldde DSM ont-J*n te kunnen voorkomen als er
J 1 recessie komt. Van LiemtIJ^ceert dat nu: „Ik hoop oprecht
ij. de noodzaak van gedwongen
j*{ag inderdaad niet aan de ordel^omen." Van Liemt verbindt
Jr drie voorwaarden aan: over-
stemming met de vakbonden,
6J1 achterstand op het reorganisa-
v chema en geen verder dalendenomie.L
v anks de toekomstplannen sluit
j,, Liemt samenwerking met an-
w chemiebedrijven niet uit. Dat
ql hij in het personeelsblad In-d' van het Regionaal Bestuur
1^ de Arbeidsvoorziening. DSM
((j'.iu concurreren met chemie-
v Jjven die drie tot vier keer zo
Ifc1 zijn. „Of we dat in het jaar

nog zelf kunnen, zal afhangen
0°e e wereld om ons heen zich
! Zodra blijkt dat we on-

agvaardigheid verliezen en er
6ij l°egevoegde waarde kan wor-

verkregen door een bundeling
moeten we bereid

dat serieus te onderzoeken."

LrADVERTENTIE)
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" Het groepje Schlagerfans in het bedrijfsrestaurant van het Limburgs Dagblad in Heerlen. Foto: klaus tummers

Schlagerfans overnachten
bij het Limburgs Dagblad

HEERLEN/GELEEN - Nico
van de Brink uit Bunnik houdt
helemaal niet van schlagers.
Toch is hrj helemaal naar Heer-
len gereden om kaartjes voor het

Schlagerfestival 1992 te bemach-
tigen. Voor zijn moeder. Hij is
een van de mensen die de afgelo-
pen nacht in de kantine van het
Limburgs Dagblad hebben door-
gebracht. Vanochtend begint de

voorverkoop voor de aanstaande
editie van het festival.
Bovendien ben ik met haar auto
gekomen," aldus Nico van de
Brink, die ook in de voorgaande
jaren kaartjes in Heerlen is ko-

men halen. Hij wil kaartjes voor
de voorste vakken krijgen. Moe-
der wenst namelijk vooraan te
zitten.

De meeste fans van hetDuitstali-
ge lied komen tickets halen voor
hun hele achterban. Sinds vorig
jaar hoeven zij niet meer buiten
te kleumen.

In Geleen nog wel. Voor het kan-
toor van het Limburgs Dagblad
daar verzamelde zich gister-
avond een groepje doorgewinter-
de schlagerfans.

Politiek steekspel Aken duurt voort

SPD voor nieuw
industrieterrein
DOOR HANS ROOIJAKKERS

AKEN - Het politieke steekspel in
Aken tussen de coalitie (SPD/Grü-
nen) en de oppositie (CDU/FDP)
over de aanwijzing van een grens-
overschrijdend - industriegebied
kreeg gisteren tijdens 'de vergade-
ring van de commissie Milieu een
vervolg.

Het geplande bedrijventerrein
Richterich/Horbach ('Langveld')
wordt niet gerealiseerd.
Daarvoor in de plaats moet volgens
de SPD een nieuw industriegebied
in Euregionaal verband worden
aangelegd in de omgeving Horbach/

(ADVERTENTIE)
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VERANTWOORD SLAAPCOMFORT
Heerlen, Bongerd 29, 045-717324

Geleen, Roadhuisslr. 8, 046-743030s /

De Locht. Het terrein is ruim 90
hectare groot en ligt circa 400 meter
noordelijker dan het geplande ter-
rein Langveld. Op Nederlandse
bodem ligt 33 ha en op Duits grond-
gebied is 60 ha gepland.
Coalitiepartner de Grünen had aan-
vankelijk wéér een ander voorstel,
maar die partij koos snel eieren
voor zijn geld en stemde in met het
SPD-voorstel.

De veelbesproken composteringsfa-
briek behoort niet tot de nieuwe
lokatie Horbach/De Locht, maar
wordt - mits het plan alle Milieu Ef-
fect Reportages (MER) en procedu-
res doorstaat - gebouwd in de
omgeving van de Vetschauerstralie
in Vetschau/Richterich.

Als voorwaarden hebben zowel de
SPD als de Grünen gesteld dat het
bedrijventerrein Horbach/De Locht
wordt aangesloten op de autoweg
en dat er geen wegen door land-
bouw- en natuurgebied worden
aangelegd. Bovendien moeten,
naast de aanleg van het 60 ha grote
industriegebied Horbach/De Locht,
de plannen van meerdere 'kleine'
bedrijventerreinen (Rothe Erde,
Brander feld, Weststraße en Süster-
feldstraße verder worden ontwik-
keld.

Felle tegenstand boden de twee op-
positiepartijen. Het FDP ziet geen
heil in verplaatsing van het gebied
met 'een paar meter' en Lorenz
(CDU) speelde in op de controverse
binnen de coalitie: „De Grünen
kunnen na tien jaar bakkeleien over
een nieuw industriegebied nog
steeds geen keuze maken. En vlak
voor de vergadering komt de SPD
opeens met een nieuw terrein op de
proppen. Het CDU houdt vast aan
het bedrijventerrein Langveld."

Onbegrijpelijk vond een aantal
commissieleden de toenemende
protesten van inwoners uit Bo-
choltz en Simpelveld over de aanleg
van een composteringsfabriek.
„Waar maakt men zich toch zorgen
om. De compostfabriek is geheel
overkapt. Geen stank, geen over-
last. De gehele verwerking van alle
fruit-, tuin- en groenteafval ge-
schiedtvolgens de strengste milieu-
eisen en de meest geavanceerde fil-
terinstallaties", aldus een SPD-com-
missielid van de lid.

Morgen neemt de Akense raad
(waarschijnlijk) een beslissing over
de lokatie van het grensoverschrij-
dend industriegebied: of Langveld,
ofDe Locht.
Wethouder Bèr Frijns van Simpel-
veld reageerde verbaasd op het
'nieuwe' industriegebied Horbach/
De Locht: „Alweer een ander ter-
rein? Nu vierhonderd meter in
noordelijke richting? Lijkt gunsti-
ger voor Simpelveld. Maar wij
wachten af."
Inmiddels is er een brief van het
Simpelveldse college onderweg
naar hun collegae in Aken. B en W
zijn van mening dat Aken de ge-
meente Simpelveld te weinig infor-
meert over alle grensoverschrijden-
de ontwikkelingen.

Uitbreiding
installatie

'Bosscherveld'
MAASTRICHT - Het Zuivering-
schap gaat de rioolwaterzuiverings-
installatie Maastricht Bosscherveld
ombouwen en uitbreiden. Dit kost
in totaal ruim 46 miljoen gulden.

De huidige installatie Maastricht-
Bosscherveld is -verouderd en te
klein. In de loop der jaren is door
aansluiting van het gemaal Vee-
markt en het Jekerdalriool de belas-
ting sterk toegenomen. Het huidige
systeem van de installatie blijkt, on-
danks de genomen maatregelen in
de bedrijfsvoering, deze belasting
niet goed aan te kunnen.

Verder moet het Zuiveringschap
voldoen aan de strengere Ynilieu-
wetgeving, met name voor wat be-
treft de verwijdering van fosfaten
en stikstof uit het afvalwater. Met
de nieuwe installatie kan aan deze
eisen worden voldaan.

(ADVERTENTIE)
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Jan Schaefer in Weert:

'Beleid met
zachte G'

WEERT - „Voor mij is-de sociale
vernieuwing in Limburg geslaagd
als het hier lukt om een achter-
standsbeleid te voeren met de zach-
te G. Drie gebieden die elkaar over-
lappen, moet men daarbij voor ogen
houden: arbeid en scholing, leefom-
geving, en kwaliteit van voorzienin-
gen. Gemeenten moeten niet wach-
ten op 'Den Haag' (het rijk) of op
'Maastricht' (de provincie). Die zijn
er om de doelstellingen aan te ge-
ven. De gemeenten moeten met de
burgers de taken uitvoeren en de
resultaten toetsen." Die boodschap
gaf voorzitter Jan Schaefer van de
landelijke projectgroep Sociale Ver-
nieuwing mee tijdens een slot-
bijeenkomst van. de werkgroep,
gisteren in Weert.
Schaefer sprak het vertrouwen uit
dat de sociale vernieuwing een kans
van slagen heeft, nu driekwart van
de gemeenten in Nederland (500)
die onderschrijft. Voorwaarde is
wel dat gemeenten niet opnieuw
gaan vervallen in te stringente re-
gelgeving, maar gebruik maken van
eigen potenties, stelde hij.

De vakbonden moeten volgens
Schaefer meer oog krijgen voor de
mensen zonder werk. Ook deed hij
opnieuw een beroep op de onderne-
mers open te staan voor sociale ver-
nieuwing. Binnenkort brengt de
werkgroep nog een brochure voor
ondernemers uit hoe zij het proces
van de sociale vernieuwing mee
kunnen sturen.
In het bijzonder gingSchaefer in op
de positie van de wao'ers en etni-
sche minderheden. „Er zitten te
veel mensen in de wao zonder dat
gekeken is naar wat ze nog kunnen.
In plaats van herkeuringen door
'witte jassen' moeten eerder ar-
beidsdeskundigen worden inge-
schakeld. Het terugdringen van de
wao lijkt nu wel een werkgelegen-
heidsproject voor artsen."

Rechter beslist
over ontslag

ROERMOND - Is er geen werk
meer voor de gedelegeerde onder-
wijs bij het bisdom Roermond L.
Bongaarts en heeft het bisdom alles
in het werk gesteld om voor hem
vervangend werk te zoeken? Dat
zijn de hamvragen bij een gerechte-
lijke procedure die L. Bongaarts
heeft aangespannen tegen de ont-
slagaanvraag door het bisdom. Bon-
gaart eist drie ton schadevergoe-
ding als het bisdom het dienstver-
band met hem na zeven jaar ver-
breekt. Kantonrechter Th. Pluy-
maekers zal over veertien dagen
uitspraak doen in deze zaak.

Het gewestelijk arbeidsbureau
heeft de ontslagaanvraag afgewe-
zen. Directeur Meesters onthoudt
zichvan commentaaromdat het één
persoon betreft. Bovendien acht hij
dat niet gepast nu de zaak onder de
rechter is.

De heer Bongaarts zegt eerst de uit-
spraak van de rechter af te wachten
en nog niet te willen reageren op de
zitting omdat anders zijn belangen
mogelijk worden geschaad. Hij is
momenteel met buitengewoon ver-
lof.
Volgens het bisdom is er voor L.
Bongaarts te weinig werk en speelt
bij de ontslagaanvraag ook geldge-
brek een rol, gezien een begrotings-
tekort dit jaar van twee ton zou
belopen. L. Bongaarts was vanuit
het bisdom belast met het onder-
houden van contacten in het voort-
gezet onderwijs en kreeg in juni
vorig jaar al te horen dat er voor
hem geen plaats meer was. Daaraan
zou debet zijn dat veel scholen geen
prijs stelden op enige inbreng van
het bisdom.

Bongaarts vindt dat het bisdom de
verplichting heeft hem in dienst te
houden, zeker omdat naar zijn zeg-
gen de bisschop hem zelf destijds
voor die functie had gevraagd. Bon-
gaarts gaf daarvoor zijn baan op als
docent geschiedenis aan een scho-
lengemeenschap in Weert.

(ADVERTENTIE)
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Dode man
aangetroffen
HEERLEN - De Heerlense politie

* tieeft zaterdag rond middernacht in
een woning aan de Oude Molenweg
in de Heerlense wijk Douve Weien
het stoffelijk overschot aangetroffen
van de 22-jarigeLutz Frowein.
Op het lichaam van de uit het Duitse
Wermelskirchen afkomstige man
werd maandag sectie verricht. De uit-
slag hiervan moet de juiste doodsoor-
zaak aantonen.
De zaak is in onderzoek, maar verde-
re bijzonderheden zijn nog niet be-
kend. De politie zoekt getuigen die
zaterdagnacht iets bijzonders gezien
hebben rond de bedoelde woning.

Straf voor
drugdealer
MAASTRICHT - De 32-jarige H.M.
uit Geulle is gisteren door de recht-
bank in Maastricht veroordeeld tot
negen maanden gevangenisstraf met
aftrek van voorarrest wegens hande-
len in verdovende middelen.

Achttien maanden
geëist voor dealen
MAASTRICHT - De officier van justi-
tie Kolkert heeft gisteren voor de
rechtbank in Maastricht achttien
maanden cel geëist, met aftrek van
voorarrest, tegen de 30-jarige J.S.
wegens het gebruiken en dealen van
heroïne en cocaïne en verboden
vuurwapenbezit.
De verdachte, die twee keer eerder
op grond van de opiumwet door de
rechtbank tot een vrijheidsstraf is ver-
oordeeld, is al negen jaar verslaafd
en gebruikte naar zijn zeggen het
geld dat hij met het dealen verdiende
om zijn eigen verslaving en die van
zijn vriendin te bekostigen.
Mr Hiddema, de verdediger van de
verdachte, pleitte voor een verlaging
van de eis met een half jaar.Dit mede
gezien het feit dat de verdachte ken-
baar heeft gemaakt te willen afkicken.
De uitspraak is op 30 december.

Graffiti Schinnen
direct bestreden
SCHINNEN - Burgemeester en wet-
houders van Schinnen willen als de
situatie zich voordoet onmiddellijk
geld uitgeven om graffiti te bestrijden.
Daarom vragen zij de gemeenteraad
om een krediet van 30.000 gulden
beschikbaar te stellen waaruit te allen
tijde geput kan worden.
Het gaat hier om het bestrijden van
vormen van graffiti waarvan de dader
niet is achterhaald. Jongeren die wel
in de kraag worden gegrepen worden
overgedragen aan het HALT-bureau,
dat de daders op eigen kosten en on-
der toezicht de vuilspuiterij laat ver-
wijderen.

Forse straffen
voor dieven
ROERMOND - Harry D. (29) uit
Maastricht en zijn vriend Hendrik S.
(27) uit Haelen zijn door derechtbank
in Roermond veroordeeld tot celstraf-
fen van drie en 2,5 jaar wegens een
serie inbraken in de hele provincie.
De twee opereerden samen met an-
dere woonwagenbewoners. De straf
tegen D. was conform de eis, die te-
gen S. zelfs nog een half jaar langer
dan de eis van de officier van justitie.
Vooral het inrijden op politiebeambten
die hen probeerden te arresteren
werd het tweetal zwaar aangerekend.

Kritisch Faunabeheer
nodigt Gabor uit
SUSTEREN - Kritisch Faunabeheer
heeft staatssecretaris Gabor uitgeno-
digd voor een bezoek aan het Natio-
naal Park de Memweg. Volgens de
stichting deugt het zwartwildbeheer in
dit natuurgebied niet.
Eerder al heeft de stichting het af-
schot van wilde zwijnen in de Mein-
weggebied bij debewindsman aan de
kaak gesteld. Gabor heeft daar op la-
ten weten dat het jachtrechtverhuurd
is aan de wildbeheereenheid Roer-
streek en dat er geen aanleiding is
om het huidigebeheer teveranderen.
Kritisch Faunabeheer meent evenwel
dat'de jagers de wilde zwijnenstand
door bijvoedering kunstmatig hoog
houden om jaarlijks zoveel mogelijk
varkens te kunnen afschieten. Ook
het Rijks Instituut voor Natuurbeheer
heeft enkele jaren geleden gepleit
voor een meer natuurlijker zwartwild-
beheer in de Meinweg.
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Wie deHeer vreest,
gaat het goed
en op de dag van zijn dood
zal hij genade vinden.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor haar ge-
zin, is heden toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan, gesterkt door de h. sacramenten, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoe-
der, schoonzus, tante en nicht

Agnes
Bekkers-Bylorasky

weduwevan

Harrie Bekkers
op de leeftijd van 88 jaar.

Jozef Bekkers t
Dory Bekkers-Huizinga
Laurens Bekkers
Ans Bekkers-Verhagen
Hubert Bekkers
Jetty Bekkers-Peters
Nelly Arbinger-Bekkers
Günter Arbinger
Ger Bekkers
JeannieBekkers-Kockelkorn
en haarklein- en achterkleinkinderen
Familie Bekkers

17 december 1991
Douvenrade 1105, 6419 AM Heerlen
Corr.adres: Nazarethstraat 64, 6418 GE Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
vrijdag 20 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Berg Carmel te Leenhof-
Schaesberg waarna aansluitend begrafenis op het
r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondmis, donderdag 19 december om 18.30 uur
in de kapel van Huize Douvenrade.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar,
dagelijksvan 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
De belangstelling van zovelen, familie, vrien-
den, bekenden, buurtgenoten en oud-buurt-
genoten bij het overlijden en crematie van

Christien
Baeten-Cober

heeft ons goed gedaan.
Daarvoor onze hartelijke dank.

J.M.M. Baeten
Kinderen en kleinkinderen

Oirsbeek, 18 december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 21 december a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Lam-
bertus te Oirsbeek.

t Harrie Leijendeckers, 75 jaar, echtgenoot van
Cathrien Bongers, Bredeweg 414, 6043 GK Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op donderdag 19 december 1991 om 10.30
uur in de kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Roermond.

t
Voor ons vrij onverwacht is tot onze diepe droef-
heid van ons heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, in de leeftijd van 89 jaar, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder

Maria Catharina
Rosalina Hoffman

weduwevan

Petrus Joannes Josephus
Stassen

Giel Stassen t
Schin op Geul: Wim en Annie

Stassen-Hengelbrock
Tamworth (Aus): Hub en Net t

Stassen-Somers
Schin op Geul: Alex en Mia 'Stassen-Nordhausen
Schin op Geul: Jeuen Mia

Stassen-Coemans
Schin op Geul: Frans en Tiny

Coemans-Stassen
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Hoffman
Familie Stassen

Valkenburg aan de Geul, 15 december 1991
Corr.adres: Tolhuisstraat 4, 6305 BA Schin op Geul
De plechüge uitvaartdienst zal plaatsvinden don-
derdag 19 december a.s. om 11.00 uur in de H.
Mauritiuskerk te Schin op Geul, gevolgd door de
begrafenis aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake heden, woensdagavond om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in het mortuarium gelegen aan
de Spoorlaan 29 te Valkenburg aan de Geul, waar
gelegenheid is tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
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" Geschokt namen wij kennis van het

overlijden van onze oud-medewerker

Jan Loeffen
Gedurende zijn werkzame leven heeft
hij zich ingezet voor ons bedrijf.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw
en kinderen.

Directie en medewerkers
Van Gend & Loos
regio Beek

Met verslagenheid vernamen wij het overlijden
van onze vader

Guus Janssen
* 1922 t 1991

te Weilmunster (Dld.)

Ter zijner nagedachtenis dragen wij donderdag 19
december a.s. om 19.00 uur een mis aan hem op, in
de dagkapel van de H. Barbarakerk te Landgraaf-
Kakert.
Corr.-adres: Gerrie Janssen
Aartshertogenstraat 14, 6371 CJ Landgraaf,
tel. 045-317925

t
Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks jeverlies
van de strijd om het leven,
heb jeons een heel stuk

t geluk en liefde gegeven.
Na een levenvol liefde en eenvoud hebben wij met
respect en diepe bewondering voor haar moed en
wilskracht, omringd door haar dierbaren, op 71-ja-
rige leeftijd, voor ons veel te vroeg afscheid moe-
ten nemen van onze lieve moeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht, mevrouw

Alida Geertruida
van Werkhoven

weduwevan

Peter JozefMuerders
Met liefde gedenken wij haar die goed voor ons
was.

De diepbedroefde familie:
Vaals: E. Muerders

P. Muerders-Winkens
Bianca en Pascal

Voerendaal: J.Muerders
E. Muerders-Feyen
Stephen Loesje

6291 GW Vaals, 16 december 1991
Prins Bernhardstraat 89
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatshebben op vrijdag 20 december
om 11.00 uur in de Sint-Jozefkerk te Vaals.
Bijeenkomst in dekerk om 10.50 uur.
Overtuigd van uw medeleven, liever geen condo-
leances.
Donderdagavond 19 december wordt er om 19.00
uur voor haar zielerust een h. mis opgedragen in
de parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
de Stint-Jozefkerk te Vaals.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

——————————_———_■__——■_————_——■————————■______■_———————

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
de begrafenis van mijn lieve man, onze goede va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader

Frans Sommer
zeggen wij u hartelijk dank. Uw warme woorden
en blijken van medeleven, in welkevorm danook,
waren voor ons een steun en troost.

Lies Sommer-Verboeket
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, december 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 22 december om 11.00 uur in de parochiekerk
van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek.

Voor devele blijken van deelneming ondervonden
bij het overlijden en debegrafenis van mijn dierba-
re echtgenooten goedevader

Piet van Mulken
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevr. R. van Mulken-Konings
Katinka

Geleen, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 21 december om 18.00 uur in de Pastoor
van Arskerk, Lienaertsstraat te Geleen.

t
Na ons verheugd te hebben op onze baby, hebben
wij te vroeg afscheid moeten nemen van

Maud
Ze zal altijd in onze herinnering blijven voortleven.

Frank en Ine Collin-van Eerd
6418 AJ Heerlen, 16 december 1991
Vredestraat 2

t
Met droefheid, maar dankbaar dat wij hem zo lang
in ons midden mochten hebben, delen wij u mede
dat, na een kortstondige ziekte, rustig van ons is
heengegaan, onze lieve vader, schoonvader en opa

Harm van der Bent
weduwnaarvan

Tina Gossen
op de leeftijd van 89 jaar.

Weesp: Harm en Corrie
van derBent-Bakkér

Hamburg: Alieen Edgar
Knolle-van derBent
Harm, Birgitte

Hippolytushoef: Derk en Mattie
van derBent-Schog
Esmeralda,Damian

Hoensbroek: Roelie enRob
Pronk-van derBent

Hoensbroek, 17 december 1991
Raambouwstraat 40
Corr.adres: Galerijstraat 34, 6432 AV Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal in besloten familie-
kring plaatshebben op zaterdag 21 december as.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.

Heden overleed zacht en kalm mijn lieve man, on-
ze vader, groot- en overgrootvader

Bert Theodoor
Hendriks

echtgenootvan

Bèta Segelken
in de leeftijd van 80 jaar.
9722 BN Groningen, 17 december 1991
Helperzoom 273

Groningen: B. Hendriks-Segelken
Raglan Hannie en Ger

(Nw.Zeeland): Annelore, Caroline, Ingrid,
Hans, Sandra, Jason

Haarlem: Carry en Marcel
Michael, Nathalie

Auray (Frankrijk): Ingrid en Philippe
Gwennaig,Kristell

Spreitenbach
(Zwitserland): Hilde en Düsan

Hoofddorp: Rob en Mini
Birgit, Ralf

Groningen: Hugo
Jessica, Barthyl

Groningen: Susanne en Henk
Sophie
en achterkleinkinderen

Mijn man, onze vader en grootvader is opgebaard
in het uitvaartcentrum aan de Crematoriumlaan 2
te Groningen. Bezoek dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 20 december om 14.30 uur in aula II van het
crematorium te Groningen.
Na afloopvan de plechtigheid is er gelegenheid de
familie te condoleren in de ontvangkamer.

Enige en algemene, kennisgevi*--
Diepbedroefd, maar dankbaar voor hetgeen
voor ons betekend heeft, geven wij u kennis ' 1 7
het toch nog vrij onverwacht overlijden, in de l*
tijd van 69 jaar,van onze lievemoeder, schoonn*
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Gertruda Maria
Adams

weduwevan

I Jacob Hendriks
In dankbare herinnering

Arnhem: Mientjeen Cor
Brunssum: EllieenToon
Veldhoven: Marie-José en Jan

Kleinkinderen:
Monique
Mark en Jolanda
DaphneenRoland
Wendy
Maurice
Karo
Familie Hendriks fFamilie Adams t.

Brunssum, 13 december 1991 *■Corr.adres: Grefkensstraat 20, 6443 EK BrunssUfl
Op wens van de overledene heeft de cremij! s
plaatsgevonden op 17 december 1991 in het creflfle
torium te Heerlen in besloten kring. \ \
Langs deze weg een woord van dank aan het Vj
plegend personeel van bejaardenhuis "De KMa
berg" en het verplegend personeel van het Tf*
Gregoriusziekenhuis te Brunssum afd. 82.

■ 1t Frans Veulemans, oud 65 jaar, echtgenoot W
Gerda Siegelaer. 6228 EJ Maastricht, Cruyshaj.

6. De uitvaartmis is heden woensdag 18 decemliz
om 13.00 uur in dekerk van de H.H. Monulphusw
Gondulphus, De Heeg,Maastricht. Gelegenheid **I
schriftelijk condoleren achter in de kerk. Si

t Marcel Martinussen, oud 68 jaar, echtgenoL
van Gerda Spits. 6265 AD St. Geertruid, EüC

straat 32. De uitvaartdienst zal plaatshebben C
donderdag 19 december om 11.00 uur in de paly'
chiekerk van de H. Gertrudis te St.Geertruid. L

t Pierre Pieters, oud 61 jaar, echtgenoot van W
van Hoorn. 6227 XV Heer-Maastricht, Oude Wm>

lenweg 2A. De eucharistieviering zal gehoud^e
worden op donderdag 19december om 11.00uuMi]
de parochiekerk van St.-Petrus-Banden te He4{
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur in fy
kerk. k

tjan Adriaens, oud 89 jaar, weduwnaarvan TiT
Herben. 6216 AH Maastricht, Majolicastraat 84f

De uitvaartdienst zal plaatshebben op donderdf
19 december om 11.00 uur in de'parochiekerk vjlChristus Hemelvaart te Pottenberg-Maastricht.']
is geen condoleren.
I

tjan Lebon, oud 61 jaar, echtgenoot van Leoi* >Sagis. 6216 BA Maastricht, Chamottestraa't 2
De uitvaartdienst zal worden gehouden donderd'
19 december om 14.00 uur in deparochiekerk vl
Christus Hemelvaart te Pottenberg-MaastricW
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tEugenie Ketelaar, oud 93 jaar, weduwe van A^
ton Peek. Maastricht, verpleegkliniek Klevarjj

Corr.adres: Ovidiusstraat 12, 6417 VX Heerlen,y
crematieplechtigheid heeft in besloten kri"
plaatsgevonden.

______-_-_---_-------__-----__--_------------_^^

gl ALARM /j^JO6-11M
ALSELKE SECONDETELT

Maak erverstandig gebruikvan.

DOOR RUNA HELLINGA

WARSCHAU - De Poolse president Lech Walesa heeft afgelo-
pen dagen de vorming van een centrum-rechts minderheids-
kabinet getorpedeerd. Premier Jan Olszewki, die twaalf dagen
geleden tot premier werd benoemd, gaf de poging een rege-
ring te vormen gisteren op nadat depresident hem uren op de
gang had laten wachten.

" Lech Walesa

Kamer akkoord met
kortingen welzijn

President torpedeert plannen centrum-rechts kabinet

Walesa houdt vorming
Poolse regering tegen

in de visie van het kabi-
net sprake van een
wildgroei aan subsidies
in het welzijnsveld. De
bezuinigingen komen
voor een belangrijk
deel terecht bij lande-
lijk werkende welzijns-
organisaties, waaronder
nogal wat die louter be-
langen behartigen.

Het CDA heeft verder
moeite met kortingen
op de zorg voor dak- en
thuislozen. D66 heeft
bedenkingen tegen de
bezuinigingen in de
huidige vorm en wil

Verder vinden vrijwel
alle partijen dat een be-
zuiniging van zes mil-
joen gulden op maat-
schappelijke opvang
teniet moet worden ge-
daan. Ook moet er vier
ton extra worden uitge-
trokken voor de mi-
grantenomroepen in de
grote steden. Dat bleek
gisteravond by de be-
handeling van de wel-
zijnsbegroting in de
Kamer. Het kabinet
heeft besloten tot de be-
zuinigingen in het ka-
der van de Tussenba-
lans. Bovendien was er

15,5 miljoen gulden uit-
trekken voor onderzoeK
naar een betere verde-
ling. Verder vindt D6o
dat de intrekking var»
de monumentenbijdra-
ge van 14 miljoen aail
de stadsvernieuwing
ongedaan moet worden
gemaakt. Waardering
had deTweede Kamer -
op Groen Links na '
voor een kort gelede!1
verschenen nota, waar-
in de minister het nieu-
we welzijnsbeleid voof
de komende jaren ui'
de doeken heeft ëe,
daan. Zo zal het beleid
vooral uitgaan van wa
mensen nog wel kun-
nen, in plaats van alled1
zorg of compensatie t*
bieden voor wat zij nie'
kunnen.

DEN HAAG - Een
meerderheid van de
Tweede Kamer, be-
staande uit PvdA, CDA
en WD, gaat groten-
deels akkoord met een
bezuiniging van 52 mil-
joen gulden op tiental-
len welzijnsinstellingen
en op projecten en on-
derzoeken in deze sec-
tor. Slechts in enkele
gevallen willen deze
partijen aangekondigde
bezuinigingen niet door
laten gaan. Het gaat
daarbij wat PvdA en
CDA betreft om een be-
drag van ongeveer drie
miljoen voor de oude-
renbonden, de CNV-
jongeren, het Neder-
lands Centrum voor
Vrijwilligers, en de
Werkgroep 2000.

van de afgevaardigden. In de zeer
versplinterde Poolse politieke ver-
houdingen kon dat alleen maar tot
de grootste problemen leiden.
Alleen is nu volslagen onduidelijk
hoe het verder moet. De aanhangers
van Olszewski gokken erop dat het
parlement niet instemt met het af-
treden van de premier en het alsnog
zal lukken de coalitie te verbreden
met steunvan andere partijen. Maar
de pogingen om een regering tevor-
men, lijken te zijn uitgeput.

Doden bij
botsingen
Armeense

enclave
MOSKOU - Bij botsingen in dejj
meense enclave Nagorno-Karao J
tussen Armeense vrijwilligers j
Azerbajdzjaanse strijders, die j
Sovjet-soldaten aanvielen,
sinds maandag zeker vijftien &A
sen omgekomen en twintig geV%i
geraakt. Dit heeft het persbur*
Tass gemeld.

té„Azerbajdzjaanse paramilitaire »,
heden voerden verscheidenen JLj
tale aanvallen uit op Sovjet-m» J,*j
ren, met name bij Agdam, w"3*^een soldaat van troepen van
Sovjet-ministerie van Binnenlaf
Zaken werd gedood," aldus Tas

Het leger en de veiligheidstroep
van het ministerie zijn steedsVj

doelwitvan Azeri's die de mili^tfervan beschuldigen de separa
sche Armeniërs in Nagorno-r*
bach te steunen.

n o*.Vier militairen, onder wie e^,-n<;e'
cier, liepen ernstige verwondi f
op bij een aanval op het garm
van Agdam, een van de bases^
het Sovjet-leger in Nagorno-r*
bach.

n d<
Volgens een woordvoerder va
veiligheidstroepen worden tf*e eftv
vallen van Azerbajdzjaanse 'gü
lastrijders' steeds agressiever-

Het programma is voor Walesa ove-
rigens niet de enige reden geweest
om Olszewski te laten vallen. Als
het op stemming in het parlement
was aangekomen, was het zeer twij-
felachtig geweest of het nieuwe
kabinet het ooit had gehaald.

Maandag werd al duidelijk dat Ols-
zewski van Walesa geen kans kreeg.
Toen de premier zijn lijst met kan-
didaten voor het ministerschap bij
de president kwam presenteren, gaf
die hem duidelijk te verstaan het
niet met de keuze van personen,
noch met de inhoud van het rege-
ringsprogramma eens te zijn.
De president wist bovendien twee
gegadigdenvoor ministersposten te
bewegen zich te terug te trekken.
Met zijn weigering Olszewski nog-
maals te ontvangen, maakte Walesa
op de van hem bekende directe wy-
ze duidelijk dat er niets meer te
bespreken viel.

reid was steun te verlenen aan een
regering waaraan ook de Democra-
tische Unie van oud-premier Mazo-
wiecki zou deelnemen.

Volgens hem was het binnen het
verdrag inzake Nederlandse Taal-
unie uit 1980 afgesproken dat die

BRUSSEL - Minister Jo Ritzen
van Onderwijs heeft de toorn opge-
wekt van zyn Vlaamse collega's
Daniel Coens (Onderwijs) en Pa-
trick Dewael (Cultuur). Zij verwij-
ten hem dat hy eenzijdig buiten hen
om criteria voor 'certificaten Neder-
lands voor buitenlanders' heeft
vastgesteld, zo liet Coens' woord-
voerder gisteren weten.

Vlaamse ministers
voelen zich
gepasseerd
door Ritzen

Coens en Dewael wijzener ten over-
vloede nog op dat sinds 1985 de
verantwoordelijkheid voor het toe-
kennen van het certificaat Neder-
lands als vreemde taal werd overge-
heveld naar de NTU.

Ritzen zou zich hebben gebaseerd
op de resultaten van een louter uit
Nederlanders bestaande werk-
groep. De Vlaamse ministers con-
cluderen hieruit dat het NTU-over-
leg 'overbodig' is. Zij stellen dat
Ritzen 'onbewust of bewust een!
eenzame ruiter wil zijn, unilateraal
en eenzijdig beslissingen forceert
en aan de pers bekend maakt.

criteria, bijvoorbeeld die waaraan
niet-Nederlandstaligen moeten vol-
doen als zij les willen geven, 'ge-
meenschappelijk' zouden worden
vastgelegd. Daarover zou dan eerst
een commissie van Nederlanders en
Vlamingen verslag uitbrengen. Dat
is kennelijk niet gebeurd.

twee partyen af. De regering die
Olszewski aan Walesa heeft gepro-
beerd te presenteren, had uiteinde-
lijk slechts de steun van een kwart

Zakenkabinet
Zo langzamerhand blijft er nog
maar één oplossing over: de vor-
ming van een zakenkabinet, zoals
Walesa dat al direct na deverkiezin-
gen op basis van de zeer versplin-
terde uitslag heeft voorgesteld.
Destijds heeft de president gezegd
dat hij desnoods zelf premier zou
worden. Inmiddels begint het erop
te lijken dat er geen andere kandi-
daten meer over zijn. De vraag is
natuurlijk of Walesa in het parle-
ment voldoende steun voor dat idee
kan vinden.

Toen de premier zijn formatieop-
dracht aanvaardde, had hrj de steun
van vijfpartijen. Die hadden samen
een ruime minderheid 203 zetels in
het 460 zetels tellende parlement. In
de loop van de vorige week vielen

Van onze parlementaire redactie

Het heeft dan ook haast zes weken
geduurd eer Walesa Olszewski tot
premier benoemde. Eerst heeft de
president andere kandidaten, waar-
onder de vorige premier Bielecki,
benaderd. Maar die haakten af na-
dat duidelijk werd dat zij op onvol-
doende steun in het parlement
konden rekenen. Dat kwam met na-
me omdat centrum-rechts niet be-

Steun

De oud-vakbondsleider heeft sinds
de verkiezingen steeds gesteld dat
er wat hem betreft aan één punt
niet getornd mag worden: het eco-
nomische programma van de vorige
regering moet worden voortgezet.
Olszewski en de partijen die hem
steunen, wilden een veel gematig-
der hervormingsprogramma met
een zeer kleine rol voor buitenland-
se investeerders en grotere nadruk
op behoud van werkgelegenheid en
sociale voorzieningen.

Het energie-handvest, oorspronke-'
lijk een idee van premier Lubbers,
is opgezet om de enorme olie- en
gas-voorraden in Oost-Europa te
kunnen winnen. Met behulp van
westerse technologie en kennis
moet de winning van brandstoffen,
waaronder ook steenkool, ook aan-
zienlijk schoner gebeuren. Met het

ondertekenenvan het handvest ver-
klaren de deelnemers eigenlijk niet
meer dan dat zij bereid zijn over de
totstandkoming van een verdrag te
onderhandelen.

Westerse olie-maatschappijen moe-
ten worden overgehaald in de voor-
malige Sovjetunie te investeren.Tot

nog toe staan de maatschappijen
daar nogal huiverig tegenover, on--
der andere vanwege de instabiele
politieke situatie in de Sovjetunie.
Minister van Economische Zaken
Andriessen, voorzitter van de confe-
rentie, prees zichzelf dan ook geluk-
kig dat een groot deel van de repu-
blieken van de voormalige Sovjet-

„Het groeiende belang van de repu-
blieken was heel duidelijk tijdens
deze conferentie," aldusAndriessen
na afloop. Hij wees erop dat kleine
republieken hun industrieën zelfs
moeten platleggen, wegens een te-
kort aan energiebronnen, terwyl de
grotere juist brandstoffen in over-
vloed hebben. Het handvest moet
ook daar een oplossing voor bieden.

DEN HAAG - Als het aan Neder-
land ligt, zal het Europees Energie
Handvest in juli 1992 in de vorm
van een (juridisch afdwingbaar) ver-
drag worden gegoten. Dat zei top-
ambtenaar Rutten van het ministe-
rie van Economische Zaken na
afloop van een tweedaagse confe-1
rentie in Den Haag. Tijdens die con-
ferentie werd het Handvest door 45
landen ondertekend.
Rutten erkende dat zijn planning
ambitieus is. Vooral de Verenigde
Staten hadden gedurende de confe-
rentie in deRidderzaal nog eens la-
ten weten liever meer tijd te nemen
als nodig is voor het realiseren van
een goed verdrag. Maar Rutten
hoopt dat de nationale parlementen
al in de loop van 1993 het verdrag
zullen ratificeren.

Energie-handvest snel
omzetten in verdrag

unie het handvest in Den Haag
ondertekende.

Andriessen had gemerkt dat de af-
zonderlijke republieken 'trots' wa-
ren op hun eerste optreden als
'land' in een internationale confe-
rentie. Toch betekende dat niet dat
de andere ondertekenaars (alle Eu-
ropese landen, de Verenigde Staten,
Australië, Canada en Japan) de re-
publieken nu feitelijk hebben er-
kend als onafhankelijke staten.

Woensdag 18 december 1991 " 16Limburgs Dagblad



Van onze Haagse redacteur

schappij en Politie een onderzoel
heeft verricht naar de ontwikkelin
gen op het gebied van veiligheid ir
Nederland.

" De Slowaakse
officier van justitie

mr Hanniker (links) en
rechtbankpresident

mrKandera (midden)
kwamen gisteren

speciaal naar
Heerlen om

René Widdershoven
te verhoren.

Foto: KLAUS TUMMERS

MAASTRICHT - 'In de komende
jaren zullen de minder zichtbare
vormen van criminaliteit, zoals
fraude, georganiserde misdaad en
economische delicten, behoorlijk
gaan stijgen', stelde mevrouw J.
Tammenons van het bureau McKin-
sey, dat voor de Stichting Maat-

Een manier om stijging binnen de
perken te houden is volgens het bu-
reau bijvoorbeeld door de verant-
woordelijkheid bij de burger zelf
meer te stimuleren. In vergelijking
met andere Europese landen voelt
de Nederlander zich minder verant-
woordelijk voor zijn eigen onveilig-
heid. Het rapport werd gisteren op
het Provinciehuis aangeboden aan
de vertegenwoordigers van de rege-
ring en de verscheidene politie-
korpsen.

Fraude
Tammenon van Mckinsey steldt
dat een van de opmerkelijkste eon
clusies van het onderzoek was dal
regels die de regering opstelt tei
verbetering van het welzijn, vaak
een tegengesteld effect hebben
Door bijvoorbeeld extra subsierege
lingen te treffen, verhoogt men d«
kans op fraude.

Volgens de Stichting Maatschappij
en Politie is er een betere aanslui-
ting van beleid en de uitvoering
daarvan in de praktijk nodig, om de
criminaliteit in dehand te houden.
In het rapport wordt melding ge-
maakt van het feit dat de overheid
het probleem van de veiligheid te-
veel naar zich toe heeft getrokken.
Door intensieve en gerichte voor-
lichting moet de overheid burgers
en organisaties overtuigen van het
feit dat zij ook in dit opzicht hun ei-
gen verantwoordelijkheid hebben.

EG-subsidie
Zuid-Limburg

65 miljoen

na aanvankelijk helemaal niets
bood. Omdat de provincies dat bod
veel te laag vinden - zy vragen 112
miljoen gulden meer - wil Middel
toch verdere gesprekken om te kij-
ken of een voor beide partyen be-
vredigende 'oplossing' mogelijk is.
De PvdA'er vroeg een 'op een com-
promis gerichte houding' van d'An-
cona.

Brief
Het kabinet lijkt daar echter niet
toe bereid. In een brief aan de ka-
mer liet d'Ancona gisteren na over-
leg met minister van Financiën
Wim Kok weten dat de provincies
nog tot 1 januari detijd hebben met
de afkoopsom akkoord te gaan. Een
afkoopsom behoort in 1992 niet
meer tot de mogelijkheden, omdat
het rijk in financiële nood verkeert,
schrijft de bewindsvrouw. Voor 1
januari worden de overeenkomsten
met de provincies opgezegd.

f^-woordvoerder Berry Esselinkpnt de ingrijpende maatregel gis-
*R niet aan. Hij beperkte zich bij
l°ehandeling van de begroting
't- hoofdzakelijk tot het vragen'T hardere argumentenvoor de in-
"pP- Het antwoord van de minis-T.^l bepalend zijn voor het defini-
T£ standpunt van de CDA-fractie.. VdA heeft grote moeite met hetUlnigingsbesluit, maar noemdeo .Maatregel wel onvermijdelijk.„«rdvoerder Bert Middel ziet bin-

Itf1 de begroting van WVC geen
de bezuiniging op,pNL/ISP-gelden ongedaan te

(p*?c °na mag van de PvdA de
i/^nkomsten die met de vijf be-
'Pk 1 Provincies over de PNL/
'n n z^n aanëel-aan> opzeg-

" Middel vroeg d'Ancona wel* 1 maart 1993 aan te geven wat
s£st een aantal zaken die de mi-, *■* Wel wil blijven betalen, zoals- de echte knel-len zijn die daardoor in de wel-es - en cultuursector ontstaan. Op
panier zou ook de Kamer, „al
«et maar voor zichzelf', kun-
Vaststellen welke banen „abso-

,■}. in het reguliere ('normale')
6'^ moeten worden opgeno-

. ?tussent ,d zou de ministerver-
e, bunnen praten met de provin-
(^sturen over de door WVC
|Q°den afkoopsom van in totaal
biljoen gulden. Middel noemdebedrag 'redelijk', omdat d'Anco-

jjN HAAG - Het besluit van minister Hedy d'Ancona van
fC in 1993 de PNL-subsidies in Limburg en de ISP-bijdra-
T aan het noorden te beëindigen, krijgt zeer waarschijnlijk4steun van de Tweede Kamer. CDA en PvdA gaan in grote
Ten akkoord met de maatregel en de geboden compensatie.
i lngreep kost in Limburg 600, in het noorden 340 banen.

De oppositiepartijen WD, D66 en
Groen Links uitten gisteren harde
kritiek op de opstelling van het ka-
binet. Deze fracties vinden de maat-
regel onaanvaardbaar en de gebo-
den afkoopsom veel te laag. De
WD wil op zijn minst een veel ho-
gere afkoopsom, Groen Links en
D66 willen zoveel mogelijk van de
PNL/ISP-arbeidsplaatsen overeind
houden door ze op een andere ma-
nier te financieren. WD en D66
zullen morgen met moties komen
als d'Ancona niet aan hun wensen
tegemoetkomt.

Slowaken verhoren René Widdershoven in Heerlen

DEN HAAG - Zuid-Limburg kan
in de jaren 1992-1993 rekenen op
bijna 65 miljoen gulden steun van
de EG. Dat heeft de Europese Com-
missie laten weten. Het betreft sub-
sidies uit de EFRO- (Europees
Fonds voor de Sociale Ontwikke-
ling) en de ESF-(Europees Sociaal
Fonds)pot.

BOSCH - De SNS Bankvo.it besprekingen met het Al-pmeen Burgerlijk Pensioen-
°nds over het aantrekken van
l^ld voor de hypotheekmarkt.
|* at heeft woordvoerder W. van?°chove van de spaarbank inven Bosch gisteren bevestigd.

SNS bank heeft
ABP nodig voor
hypothekengeld

SNS bank met een te groot ver-
schil tussen aangetrokken en uit-
gezette middelen. Spaarders wil-
len hun geld niet op te lange
termijn vastzetten, terwijl hypo-
theeknemers juist vaker kiezen
voor de zekerheid van een vaste
rente op lange termijn. Door dat
verschil is de bank onvoldoende
in staat om hypothecaire lenin-
gen met een langevaste-renteter-
mijn aan te bieden. Volgens Van
Bochove beschikt het ambtena-
ren-pensioenfonds ABP wel over
dergelijke middelen, waarmee
de bank het assortiment hypo-
theken zou kunnen uitbreiden.

Proces 'Gabriëlle'
in januari afgerondVan onze redactie economie

De provincie moet nu de in Brussel
aangemelde projecten gaan uitwer-
ken. Voorwaardevoor het definitief
binnenhalen van de EG-subsidies is
dat de regio zelf het dubbele be-
drag, 130 miljoen gulden, in de pro-
jecten steekt.

De subsidies zijn bedoeld voor re-
gio's die zwaar zijn getroffen door
economische achteruitgang. Met de
gelden die beschikbaar worden ge-
steld, kunnen projecten die nieuwe
werkgelegenheid scheppen, worden
gerealiseerd.

De Slowaakse autoriteiten beschou-
wen René Widdershoven als kroon-
getuige van de moord op Gabriëlle.
Het Kerkraadse echtpaar werd vo-
rig jaar augustus op vakantie in
Oostenrijk op een parkeerplaats
langs de autosnelweg in de buurt
van Linz door de twee Slowaken
overvallen. René Widdershoven
werd vreselijk toegetakeld met een
mes en een bijl en meer dood dan
levend achtergelaten in een bos.
Zijn vrouw Gabriëlle werd gewurgd
en haar lijkwerd verstopt onder een
hooimijt, waar het pas weken later
werd teruggevonden.

hoord uitgenodigd, maar kwamen
zonder opgaaf van redenen niet op-
dagen.

Pc SNS Bank (335 vestigingen
IJ Midden-, Noord- en Oost-
yederland) is met 5,4 miljard
«Uiden een van de grotere hypo-
theekverstrekkers in het land.v°lgens Van Bochove kampt de

De 'terreinverkenning' zoals de
SNS-woordvoerder de bespre-
kingen noemt, moet eind ja-
nuari/begin februari zijn afge-
rond. Hij sluit niet uit dat het op
termijn tot een hechtere samen-
werking kan komen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het proces tegen de
Slowaken Jan Molnar (49) en Lubor
Masar (32), de moordenaars van Ga-
briëlle Widdershoven uit Kerkrade,
wordt naar alle waarschijnlijkheid
op vrijdag 17 januari afgerond. Dat
nieuws maakte de Slowaakse recht-
bankpresident mrKandera gisteren
bekend. Kandera was samen met
officier van justitie mr Hanniker in
Heerlen voor een nader verhoor van

René Widdershoven, de man van
Gabriëlle.

Het verhoor stond onder leiding
van rechter-commissaris mr Bröc-
ker en werd afgenomen op de poli-
tieschool. René Widdershoven werd
van tien uur 's morgens tot laat in
de middag achter gesloten deuren
ondervraagd. Zijn verklaringen
werden op videoband vastgelegd.

De beelden zullen op maandag 13
en dinsdag 14 januari worden ver-

toond in de rechtszaal in Bratislava,
waar dan het strafproces tegen Mol-
nar en Masar wordt voortgezet.

Over deuitkomsten van het verhoor
weigerde mr Bröcker gisteren me-
dedelingen te doen. Hij wilde alleen
kwijt dat het in 'een rustige en ont-
spannen sfeer' was verlopen. De
verklaringen van Widdershoven
werden voor Kandera en Hanniker
vrijwel simultaan in het Slowaaks
vertaald. De advocaten van Molnar
en Masar waren ook voor het ver-

Van de 65 miljoen gulden komt 52,8
miljoenuit de EFRO-pot, terwijl het
ESF-gedeelte 12 miljoen bedraagt.
In de periode 1988-1991 kreeg Lim-
burg in totaal 29,5 miljoen ESF'
EFRO-subsidie. In totaal krijgen de
Nederlandse regio's (die ervoor in
aanmerking komen) de komende
twee jaar 225 miljoen gulden. Dat is
25 miljoen gulden meer dan werd
verwacht.

De rechtszaak tegen Molnar en Ma-
sar begon medio september en
duurde toen een week. Een maand
later volgden nog eens twee proces-
dagen. Volgens Kandera is het de
bedoeling dat officier van justitie
Hanniker dinsdag 14 januarizijn eis
tegen de twee Slowaken bekend-
maakt. Vermoedelijk zal dat een
levenslange gevangenisstraf zijn.
De vrijdag daarna doet de recht-
bank dan uitspraak.

Ontvoerders ontdekten
vergissing mogelijk
door NOS-journaal

Juridisch steekspel
vertraagt proces

Venlo Connection'

Extrabewaking rechtbank Roermond

Van onze verslaggever „Maar het kan ook zijn dat de
daders zelf al hadden ontdekt
dat ze zich vergist hadden. Hoe
het precies is verlopen, kunnen
we alleen aan de ontvoerders
vragen. En zolang we die niet te
pakken hebben, blijft het specu-
leren".

Rouvroye ontkent overigens de
geruchten dat de politie er al eni-
ge tyd luchtvan had dat ontvoer-
ders het voorzien hadden op de
familie Melchior.
Zo zou de commandant van de
Belgische Rijkswacht Mariene
Melchior enkele weken geleden
hebben gewaarschuwd 'uiterst
voorzichtig' te zijn. „Daar klopt
niets van", aldus de politie-
woordvoerder

MAASTRICHT - De ont-
voerders van Christianne
Gielen (29) uit Cadier enKeer
hebben mogelijk op het
NOS-Journaal gezien dat ze
niet Mariene Melchior had-
den gekidnapt, zoals de be-
doeling was. Het journaal
meldde zaterdagavond om
zes uur dat niet de 22-jarige
dochter, maar de secretaresse
van zakenman Leon Mel-
chior het slachtoffer van de
ontvoering was. Anderhalf
uur later werd Christianne
Gielen in het Belgische ge-
hucht Genoelselderen, in de
buurt van Riemst, vrijgela-
ten.

Ook de Maastrichtse politie
houdt er rekening mee dat de
ontvoerders door de televisie op
hun fout attent zijn gemaakt.
„We sluiten zeker niet uit dat het
zo gegaan is", zegt woordvoerder
JanRouvroye.

„We werken er hard aan en heb-
ben nog altijd hoop dat we de
ontvoerders snel kunnen arreste-
ren. Maar in het belang van het
onderzoek doen we geen verdere
mededelingen".

Over de voortgang van het on-
derzoek wildeRouvroye gisteren
niet veel kwijt.

# Andre S. ontbreekt op deze tekening omdat hij voortijdig de rechtszaal in Roermond had verla-
ten omdat hij geen behoefte had de behandeling door voorzitter mr Bruinsma bij te wonen. Van
links naar rechts Bibi 8., Ron van der W. en Mark B. op de verdachtebank. Midden de deurwaar-
der en rechts de president van de rechtbank.

p9ERMOND - Uitvoer van honderden ki-
-0 s hasj en tientallen kilo's amfetamine en, °ke naar Denemarken, Engeland, Zwitser-
J^d en vooral Duitsland met een straat-
waarde van tientallen miljoenen guldens
laat op het conto van de leden van de zoge-

naamde 'Venlo Connection'.
J^jderhalf jaar heeft een speciaal geformeerd drug-
gew Van het district Limburg van de rijkspolitie
ac êpkt aan de samenstelling van een dossier van
en ordners dik vol waarnemingen, verklaringen
(jat weergave van afgeluisterde telefoongesprekken,
s: de veroordeling van de leden van de zeer profes-
stei.ccl Seleide bende in de gevangenis moet bewerk-ingen, maar gisteren voor de rechtbank in Roer-
o& Probeerden de raadslieden van vier verdachtenp voorhand bressen in de bewijsvoering te schieten.

gp/^bbel over het al dan niet dagvaarden van getui-
he

n waaronder in Duitsland veroordeelde bendeledeneft de voortgang op eerste dag van het proces,
tra rVoor vanwege de 'zwaarte van deverdachten' ex-
sin poatiesteun was opgetrommeld, door vele schor-
R

gen ernstig vertraagd.
ejsf dsrrian van Dijk van hoofdverdachte Dré 5.(37)
te„^ met name zoveel getuigen dat de behandeling
tgf n de nian die wordt aangezien voor het brein ach-
Vn_^_?n drughandel in januari moet worden
s°°rtgezet.
2.n IStf gisteren al dat hij terug werd gevoerd naar
gelo°fl omdat hij de behandeling van de dossiers 'wel

Zinloos
Off "*ieh°ler van Justitie mevrouw mr E. van der Bijl die
getu-Verzette tegen het 'zinloze opnieuw horen van
legd.gfn' die al eerder een verklaring hebben afge-6U. kreeg van de rechtbank ongelijk. Zo zullen te

zijner tijd een reeks betrokkenen alsnog als getuigen
moeten verschijnen in Roermond. Ook worden in
Duitsland en Denemarken bendeleden door de rech-
ter-commissaris gehoord. Onder hen Wim X. een van
de belangrijke mannen in de 'Venlo Connection', die
in Dortmund is veroordeeld tot een celstraf van 8,5
jaar.

Donderdag verschijnen al medeverdachten en al in
Nederland veroordeelde bendeleden in de getuigen-
bank.
Overigens ontkende verdachte Mark 8.(27) uit Venlo

gisteren dat hij geweten had dat hij behalve plakken
hasj ook coke ten behoeve van een Zwitserse dealer
naar Duitsland had vervoerd. Verdachte Bibi B. (29)
uit Velden in wiens woning de drugs werden overge-
laden gaf alles volmondig toe. De vierde verdachte
Ron van der W. (40) kwam gisteren nog niet 'aan bod'
omdat hij geen rol van betekenis had gespeeld in de
handel met de Zwitsers.

(ADVERTENTIE)

BjUüH HET GILDEWINKELTJE
Hj laat zien dat
\ Ar \ Je smaak hebt
föüx>üA] Tonny v d Akker

V. Wilhelminastraat 8, Brunssum, tel. 045-253760 _Vandaag gaat derechtbank dieper in op drugtransac-
ties met organisaties in onder andere Denemarken en
Engeland.

Van onze verslaggeefster

Georganiseerde misdaad
zal behoorlijk stijgen

Presentatie rapport Mckinseyin Maastricht
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VERKOOP BIJ EXECUTIE
Op donderdag 19 december 1991, des namiddags te
14.30 uur, zullen ten laste van R.J. Hendrix, thans wonen-
de te Eindhoven aan de Ëdelweisstraat no. 137, aan het
adres Stationsstraat no. 41 te Sittard in het openbaar wor-
den verkocht:

een fritureïnventaris
(w.o. een vijf-pans friture met afzuiginstallatie), een
espresso-apparaat Faema, een grote koffiemolen,
een grote koelkast merk Linde, een aardappel-
schrapmachine merk Ibelo), meubilaire en andere
goederen.

De verkoop wordt gehouden bij opbod, zonder opgeld, en
de toewijzing zal geschieden aan de meestbiedende, te-
gen contantebetaling.
Bezichtiging van de goederen vanaf één uur voor de ver-
koop.

J.N.M. Jürgens,
toegevoegd kandidaat-deurwaarder ten kantore van
G.H.M. Schreurs, gerechtsdeurwaarder,
Baandert 20, 6136 ER Sittard.

T*j LimburgsDagblad

jipiccolo s
Bel C.bu-0 M_*s. en iniarroeei nofj
e«ect van Co-adve

Verhoog de«*'^&*
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j is er in het Annadal-I^Plex een vestiging van Teikyo
r^cal Centre, een kwalitatief

.staand keuringscentrum voor
Panners die in de grensstreek wo-Jj Daarnaast is er eveneens bin-

tijd een dergelijk check-Jjentrum voor Nederlanders en
Europeanen gepland. Dit zalden gerund door specialisten

/" het AZM, die werkzaam zijn in
«Annadal. Door zich in deze
loting 'Extra-muraal' als rechts-
tet _°n f°rrnee^ a^ te scheiden van
u AZM, kan er binnen twee jaar
w samenwerkingsverband tussen
>n5? medische centra gesloten°rden.

J^ASTRICHT - Het com-
!^x van het voormalige St.
Jf^adalziekenhuis in Maas-
bot zou in de toekomst kun-

-1 uitgroeien tot een van de[°ptste privéklinieken in Ne-
Jland. Dat stelt dr J. Car-
J.voorzitter van deraad vanJ=stuUr van het AcademischVenhuis Maastricht.

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort ofgeretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

levert aan deze 'sociale' samenle-
ving, zijn veel groter dan Tossing
zich voor kan stellen. Bewijs hier-
voor zijn onder meer de ingezonden
brieven van Tarici. Daarin probeert
hij ons telkens van informatie te
voorzien. Informatie die bestaat uit
waarschuwingen, zodat het ook
eens een keer doordringt in deze sa-
menleving van 'dovemansoren.

usn ■.W ls er dus m net Annadalcom-
üelt Sprake van een _rote privékli-
O' waar poliklinische behande-
jjSen kunnen worden verricht die
jf*in het ziekenfondspakket zitten
tev in net AZM niet worden uit-voerd Te denken valt daarby bij-
._ ■ elc* aan sP°rt" °f algemene
dingen, cosmetische chirurgieahdere luxe ingrepen, zoals hetrengen van implantaten. De staf-
je6" van het AZM mogen in Anna-
j. hun werk verrichten, mits zej^oor toestemming hebben vanL.raad van bestuur. Het AZM

Voor e uren dat ze hen 'uitle-
k het volledige honorarium te-

Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever

Tarici pleit constant voor een scho-
ner milieu, voor een eerlijker verde-
ling binnen deze maatschappij, een
maatschappij waar geen plaats is
voor eigenheimers, geen plaats voor
racisme en fascisme of discrimina-
tie, maar die gebouwdis op solidari-
teit ten opzichte van elkaar. Het is
goed dat er nog mensen zijn die ons
constant attenderen op deze feiten.
Het kan niet vaak genoeg gezegd of
geschreven worden.
LANDGRAAF P. Bosman
(Door redactie ingekort)

L^nlijk is het dus voordelig voor
i^ AZM. De ingrepen die in Anna-
Ü» Unnen gebeuren, drukken dany n_eer op de algemene kosten
tjy.h-t ziekenhuis. En om de spe-
jjrjsten te vervangen kunnen wij
Hj.r nieuwe medici aantrekken,"
jj^tCarpay, die denkt dat het me-
**_ centrum m Annadal zeer1 Potentie tot uitbreiding heeft.

b»* prof. Co Greep, de directeur
tC het Teikyo Medical Centre, be-
i« een samenwerking met de
jvhting 'Extra-muraal' positief,
j}?kans dat we behoorlijk zullen,

'en Destaat zeker. We hoevent^'n de weg te zitten van de ande-t^t0lldernemingen van Teikyo om-
Vm.er binnen het complex nog
C°ende ruimte is om uit te brei-
en staat nog een hele verdie-
t|jj> 'net dertig bedden en operatie-
%h te vr.»" aldus de medicus-<Wmer.

Informatieavond druk bezocht

boeren positief over
onderzoek erosie

Economisch luchthavendirecteur
H. Messelink wenste gisteren niet
te reageren op de verhuisplannen
van Emery. „Het bedrijf heeft al va-
ker met vertrek gedreigd. Het heeft

pas zin te reageren als het besluit
vaststaat", aldus Messelink.
Sinds het koeriersbedrijf XP twee
jaar geleden van de luchthaven ver-
trok, drijft Maastricht Airport voor
een gevaarlijk groot gedeelte op
Emery Worldwide. ledere nacht
vliegt een DCB vanaf Maastricht'
naar de Verenigde Staten. Daar-
naast voert Emery nog tal van koe-
riersvluchten uit naar diverse be-
stemmingen binnen Europa. Het

Amerikaanse bedrijf neemt bijna de
helft van alle vracht op de luchtha-
ven voor zijn rekening en betaalt
een evenredig deel van de havengel-
den. Bovendien verschaft het be-
drijf werk aan ruim 25 eigen men-
sen en 80 personeelsleden van'
Maastricht Handling. Indirect ver-
dienen nog eens 200 mensen in en
rond Beek een fikse boterham aan
het vrachtbedrijf, dat door de lucht-
haven met alle egards wordt behan-
deld.

BEEK - Het vertrek van Emery
zou een ramp betekenen voor de
Luchthaven Maastricht. Het toch al
verlieslijdende vliegveld is econo-
misch grotendeels afhankelijk van
Emery. Tegelijk is het vertrek een
grote overwinning voor de Vereni-
ging Geen Uitbreiding Vliegveld
Beek, die door procedures en drei-
gingen met een blokkade Emery
het leven zuur maakte. Zonder
Emery stelt de luchthaven econo-
misch gezien niet veel meer voor.

Vertrek Emery is
nekslag luchthaven

Emery kwam zes jaar geleden naar
Beek in de veronderstelling dat
daar rond deze tijd een nieuwe, lan-
ge, Oost-westbaan zou liggen. Vanaf
die lange startbaan zou Emery dan
de dagelijkse vluchten naar de
thuisbasis in het Amerikaanse Day-
ton in één keer kunnen uitvoeren.
Op de huidige korte Noord-Zuid-
baan is opstijgen met volle lading
en een volle tank niet mogelijk. De
DCB moet nu wegens de krappe
baanlengte met een halflege tank
opstijgen en in lerland bijtanken
om de andere kant van de Atlanti-
sche Oceaan te kunnen bereiken.
Een kostbare zaak voor het toch al
zwaar verliesgevende Emery World-
wide, dat de laatste jaren al regel-
matig dreigde naar een ander vlieg-
veld in Europa te verkassen. Dit
keer is het Emery echter menens.

" Groente-export
In uw blad van 26 november jl.
maakte u gewag van een sterke
groei van de export van groente en
fruit naar Duitsland, Zweden, De-
nemarken, Oostenrijk, Spanje,
Zwitserland, Italië en de VS. Nog
maar amper zes weken geleden
stond in de krant te lezen dat met
name de conserven komende win-
ter bijna dubbel zo duur gaan wor-
den. Appelmoes was in geen vak
meer te vinden in supermarkten
door hamsteraars vanwege de me-
dedeling dat de oogst zo tegengeval-
len was. Men moest in een pot van
500 gram drie maal zoveel appels
verwerken als in voorgaande jaren.

In de krant van 7 december jl.
vraagt uw hoofdredacteur aandacht
voor milieumaatregelen van de ge-
meente Beesel. De schrijver ging
hierbij niet uitvoerig in op het wat
ridicule kattenartikel. Waarschijn-
lijk zal niet iedere gemeente dit wil-
len overnemen, afgezien van het
probleem wat ontstaat aan de grens
van een gemeente, waar het artikel
wel en waar het niet wordt inge-
voerd. Katten houden zich niet aan
de gemeentegrens, tenzij die met
belletjes wordt afgezet.

Veel uitvoeriger gaat de heer Brown
in op het reclamebeleid. De schrij-
ver noemt een bureau met een ver-
schrikkelijke naam, die over ons
aller reclameuitingen waakt. Daar
zou je naartoe moeten schrijven.
Een Limburger doet zo iets niet.
Bovendien zal menigeen omwille
van buren-, wijk- of familierelaties
niets ondernemen tegen de recla-
mebrengers, ook al schept hij iedere
week de papiermassa's uit de bus
met.
Het oud-papierbeleid is wel dege-
lijk gemeentezaak. De burgers dok-
ken jaarlijks heel wat aan belasting-
penningen om de Riesenauswahl,
de Schoenengigant en het Meubel-
boerke de gelegenheid te gevenhun
reclames te verspreiden. In Valken-
burg bij voorbeeld krijgt een opha-
lende organisatie ’ 5,- per perceel
en 2 cent de kilogram als subsidie.
Het is dusallerminst betutteling als
de gemeente er zich mee bezig
houdt. De met reclames overvoerde
Limburger wendt zich tot de ge-
meente en eist dat die er wat aan
doet.
De overmaat aan verspreid papier
raakt de gemeente op vele punten:
milieubeleid, subsidies, sociale wo-
ningbouw en openbare orde en vei-
ligheid. Aan de ene kant probeert
de gemeente Derde-Wereldkoffie in
eigen huis te schenken, aan de an-
dere kant worden hele wouden ge-
kapt om de reclameboodschap te
verspreiden.

Natuurlijk heeft die wijze van recla-
memaken ook een andere kant: het
is een arbeidsintensieve manier en
levert veel arbeidsplaatsen op, veel
meer dan nachtvlieger Emery op
Beek oplevert. Menig scholier be-
taalt er brommer of studie mee,
vaak vult het ook een karig budget
van minder gegoede families aan.
Terecht wijst R. Brown op enkele
manco's van de Beeselse regeling:
allereerst wie spreek je aan: de re-
clameopdrachtgever, de versprei-
dingsorganisatie of de bezorger. Dat
moet goed worden doordacht: je
moet een vorm van ketenaanspra-
kelijkheid kiezen, waarbij niet alle
aansprakelijkheid op de kleine
schoudertjes van de verspreiders
wordt gelegd.
Dan moet je geen maatregelen in-
voeren zonder overleg met plaatse-
lijke winkeliers en verenigingen.

Ook verenigingenmoeten hun kwa-
jongconcours kunnen blijven aan-
prijzen. Het is trouwens geen
commerciële informatie, evenmin
als mededelingen of propaganda
van politieke zijde.

Wat gebeurt er als bepaalde bedrij-
ven Beesel gaan mijden? Als de
burgers dat begrotelijk vinden
merkt de plaatselijke politiek dat
met de volgende gemeenteraadsver-
kiezingen, dan wint de groepering
die een liberaler reclamebeleid
voorstaat een flink aantal stemmen!
Ook kun je een kanttekening ma-
ken bij het gevoerde stickerbeleid.
Beter is een beleid, dat twee soorten
stickers invoert: een stickervoor al-
le busreclame, inclusief huis-aan-
huis-bladen; en een sticker om bus-
reclame te weren, maar huis-aan-
huis-bladen te blijven ontvangen.
VALKENBURG A. Wehrens
(Door redactie ingekort)

Voor mij is een appel een appel en
ook de moes zal dezelfdezijn, zowel
in die nieuwe $ls oude pot. Het zal
wel zo wezen dat men met overpro-
duktie zat en dat de oude rotzooi
weg moest. Je zag de mensen met
dozen vol appelmoes sjouwen en
dan maken ze het nog duurder ook!
Wat worden wij mensen toch bedro-
gen en besodemieterd. Is het niet
hoog tijd dat er weer prijsbeheer-
sing komt zoals in de jaren dertig.
Toen kostte, (ik noem maar wat)
een pakje margarine 23 cent. Dat
bedrag betaalde je bij Janssen,
maar ook bij Pieterse en wee dege-
ne die een cent meer durfde te vra-
gen. Die heeft het geweten! Daar
werd destijds ook op gecontroleerd.

" Leefmilieu
Ik sta voor honderd procent achter
waterjurist Willem Heemskerk uit
Echt aangaande zijn zorgen voor
het leefmilieu in Limburg. Op 142
plaatsen in de bodem van Sittard zit
gif, terwijl de meeste drinkwaterlei-
dingen in Limburg vol asbest zitten.
Zo kan het toch niet langer.

Het zal niet lang meer duren of ge-
heel Limburg wordt de dupevan de
verzuring en de verspreiding van
gif. Daar moet iets aan worden ge-
daan door de bestuurders in Maas-
tricht. Haal de handen uit uw
broekzakken en verleen in deze uw
medewerking!
SITTARD Wiel Bakkes
(Door redactie ingekort)

" Jhr drs
Floris
Michiels van
Kessenich in
1987 ter
communie
in de Sint
Jan in Den
Bosch.

Hoe is het mogelijk dat nu een pak
tomatensap van hetzelfde merk en
dezelfde fabrikant bij de een ’ 1,89
kost en bjj een ander ’ 2,79? Een
verschil van maar liefst 80 cent. Dat
loopt toch de spuigaten uit. Maar de
fabrikanten doen het nog slimmer
en geraffineerder, die verkondigen,
zich gesteund wetend door de
groente- en fruittelers, dat de oog-
sten mislukt zijn.

I^MEN - De boeren in drie
\\*fUrgse proefgebieden staan po-
<le J tegenover het onderzoek dat

laat uitvoeren naar de,
bv op hun akkers. Dat
tij. * gisteravond op een informa-v°nd in Klimmen.
v. .b^Jj 1 groten getale opgekomen
Ongebruikers toonden zich inge-
W;er» met het vier jaardurendeen
\\ ,uitgebreide onderzoek. Tege-
oL benadrukten zij evenwel dat de
*^üi met vooruitlopend op de
Vl ten de boeren alvast tot -K)! |cht verkeerde - maatregelen
l^,. 1 .dwingen. Bovendien bestre-

2. de opvatting dat de boeren

nu niets doen om erosie te voorko-
men.

De universiteiten van Amsterdam
en Utrecht en het Wageningse Sta-
ring Centrum gaan in Stem, Voe-
rendaal en Onderbanken debodem-
erosie en de daaruit voortvloeiende
wateroverlast meten. Daarnaast
wordt het effect van verschillende
maatregelen geïnventariseerd. De
drie proefgebieden zijn zo gekozen,
dat met de uitkomsten in geheel
Zuid-Limburg de erosie kan wor-
den aangepakt.
Geheel verdwijnen zullen erosie en
waterlast echter niet, benadrukte J.
Duijsings, de projectleider van de
provincie.
„Dat zou enorm hoge kosten met
zich meebrengen. Het gaat erom het
probleem tot een maatschappelijk
aanvaardbaar niveau terug te bren-
gen.Kosten en baten moeten in een
redelijke verhouding staan."

officiële mededeling

" Brieven 2
Katholiek voorvechter van
homo-emancipatie Michiels

van Kessenich (33) overleden

En zo gaat het ook met ons natio-
naal consumptieartikel nummer
één: de aardappel. Elk jaar is er wel
weer iets anders. Te droog, te nat, té
koud of te warm, of de een of ande-
re ziekte sloeg toe. Nep, pure ver-
zinsels, die niet of nauwelijks mei
feiten gestaafd kunnen worden. Ik
heb een behoorlijke lap tuin en ver-
bouw dus veel zelf. Maar wat te zeg-
gen van die arme mensen die met
een huishouding van twee of drie
kinderen dagelijks naar de groente-
man moeten, zoals stadsmensen en
flatbewoners?.
HEERLEN HJ. Vestjens
(door redactie ingekort)

Gaarne wil ik reageren op de brief
van J. Tossing uit Hoensbroek in
het Limburgs Dagblad van zaterdag
14 december.
Hij of zij stelt in een kort schrijven
dat de ingezonden brieven van B.
Tarici uit Hoensbroek alle negatief
zijn.
Hy vraagt zich tevens af ofB. Tarici
wel zelf bijdraagt aan deze maat-
schappij. Mijn mening hierover: J.
Tossing blijkt de waarneembare
veranderingen in deze maatschap-
pij niet of nauwelijks op te vallen.
Dat komt in zijn schrijven in ieder
geval niet naar voren en dat is pas
negatief en passief.

B. Tarici zendt daarentegen con-
stante signalen uit, die vervolgens
■weer niet begrepen worden door J.
Tossing.
Uit onvermogen meent deze J. Tos-
sing dan B. Tarici terecht te moeten
wijzen. De bijdragen die B. Tarici

HEERLEN - De uit Limburg af-
komstige katholieke homo-activist
jonkheer drs Floris Michiels van
Kessenich is zondag overleden. Hij
had aids. Van Kessenich werkte als
wetenschappelijk medewerker aan
de subfaculteit homostudies aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Tot aan
de laatste maanden van zijn leven
was hij bestuurslid van deStichting
'Fight for Life'. Deze stichting
brengt buiten de reguliere genees-
kunde om alternatieve Aids-medi-
cynen op de markt.

Van Kessenich verwierf landelijke

bekendheid toen hij in 1987 in het
gezelschap van enkele honderden
medestanders demonstratief ter
communie ging in de Sint Jan in
Den Bosch. Om de conservatieve
kerkelijke instituties uit te dagen
droeg hij een grote roze driehoek
met de tekst 'praktiserend homo-
seksueel. De hostie werd hem ech-
ter niet geweigerd.

Tijdens het bezoek van de Britse
vorstin aan ons land voerde hij actie
om te protesteren tegen deanti- ho-
mowetgeving in dat land.

Verder organiseerde Michiels cam-
pagnes als 'Stem Roze', pleidooien
om bij deverkiezingen voor het par-
lement en het Europarlement op
homoseksuele kandidaten te stem-
men. Verscheidene van dit soort
acties betaalde hij uit eigen zak.

Michiels richtte verscheidene orga-
nisaties op om de emancipatie van
homo's te bevorderen. Hij was se-
cretaris van de homowerkgroep van
de WD, maar zegde in '89 zyn lid-
maatschap op uit protest tegen de
opstelling van de partij inzake de
Wet Gelyke Behandeling.

" Vaticaan 2
Ik zou aan de heer Bèr Willems,
schrijver van de ingezonden brief
'Vaticaan' op dinsdag 10 december
jl., willen vragen of hij het recht
heeft met zijn denkwijze andere
mensen te beïnvloeden? Elke gods-
dienst is een stukje waarheid! Van
het grote geheel. God, Schepper
van Hemel en Aarde...

Twaalf maanden geëist tegen heroïnehandelaar
B^STRICHT - Twee zakjes hero-
Hb*.jan dertig gram en een zakje
K »«e van acht gram had de 29-ja-
■t^ *Jaastrichtenaar P.C. bij zich
B%j _ begin december door de
ffc-i^p werd aangehouden. Hh' be-
ll_^en de drugs niet alleen voor
Vu» gebruik, maar ook voor de
lNwP waren bedoeld. Voor het
ItS-n en het in bezit hebben van
■Fhth noorde C. gisteren voor deSds _fnk in Maastricnt een vrij-
jS dstraf van 12 maanden, waar-
;V 6 maanden voorwaaardelijk
H >;e_ Pr°eftijd van twee jaar te-" "ch eisen.
rtv' i* rna rzoek van de verdediging omNen toe te staan de kertsdagen

' d_ met z^n aHeenstaande moe-
i°htk te brengen werd door deNsti afgewezen.
Nk , a.nde vr-dag doet de recht-A

GEMEENTE BORN
De burgemeester van Bom brengt,
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 26, lid 1 van de Wet op de
ruimtelijke ordening, ter openbare
kennis dat met ingang van donder-
dag 19 december 1991 gedurende
een maand ter gemeentesecretarie,
kamer 1.35 (Kasteelhof 1 te Bom)
ter inzage ligt het door de raad de-
zer gemeente in zijn vergadering
van 25 november 1991 vastgestelde
bestemmingsplan „Schipperskerk".
Zij die zich tijdig met bezwaren te-
gen het ontwerp-bestemmingsplan
tot de gemeenteraad hebben ge-
wend, kunnen gedurende bovenge-
noemde termijn bij Gedeputeerde
Staten van Limburg (p/a postbus
5700, 6202 MA Maastricht) tegen on-
derhavig bestemmingsplan schrifte-
lijk bezwaren indienen.
Bom, 18 december 1991.

De burgemeester voornoemd,
P.L.H. Creemers.

HEERLEN M.Smits-Broekhuis

DOOR ANGELI POULSSEN postbus 3100

Door slimme organisatorische constructie

Uitbreiding privékliniek
Annadalbinnen 2 jaar
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" Met 25.000 ton op
jaarbasis is Emery

de grootste
vrachtvervoerder op
Maastricht Airport.
Het vertrek van het

vrachtbedrijfzou een
ramp betekenen voor de
Luchthaven Maastricht.
Want het verschaft werk

aan ruim 25 eigen
mensen en 80

personeelsleden van
Maastricht Handling.

" Beesel

Limburgs dagblad J Limburg

in gesprek
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Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. -^= £ *Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en max. 6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
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Jekunt 't zo gekniet bedenken
of 't kan met Lundia.
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Bij beschikking d.d. 4 de-
cember 1991 (rep.nr.
1519/91) van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht, werd onder curatele
gesteld Pascal Laurens
Emma Bergevoet, geboren
op 11 april 1968 te Sittard,
wonende aan de Gilden-
laan 7 te Susteren, met be-
noeming van Hendikus
Johannes Wilhelmus Hu-
bertus Bergevoet, wonende
aan de Dr. Ariensstraat 6 te
Urmond, gemeente Stem,
tot curator en Hubert An-
toon Marie Bergevoet, wo-
nende aan de Graetheide-
laan 51 te Urmond, ge-
meente Stem, tot toeziend
curator.

ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOOR MEERINFORMATIE:

O
terre des hommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ook mee!

GIRO 646900

. . . ___\_\
m^m^^^^^^mmmmmmil^éimmlllMamtm ymsmm!!!lA msmss&ËtÈimwiÜ. Mm _________! "fc ______________ ____________

_______ ______ Hf iÉ ____H Ii JÜ Ji illlÉfe. .Jf

_
___________

« 4ÊÈÊË& #* k iF I__B' iü__-________B ___________

favg _££ÜÜ _S_S_* iËI -1 £________ ?%fa %P l^^aii' Jiii4d!W%fifiZ&si%l& sfoüZZP /tfnf'

V J i ____■ _ . « 1 Hf J____S ____!____. ___fl k _____■» I k l^fl I
fl. _B^ fl —_■ ___ wF^M _f "■*- mwÊt- __i ___

fl Jl PU __^V H -""-*- """ - fl JN> s%;V ■______■ il ILji H^i P"J flfl m PWf H _r^ V ~
__. v*J I

lik _^H HL .___» 'm _____■ . . - _?■ j**"o*** __
__v _____r^^_H ___________■ _____r ________

______________ ______________________ BP^^B ____■ ___ __^ _?. IÜI ./""''\ mot w _____&_. k 11 iiii:r___ÉriV__^iß ___■ ________ ________

H
m^^^ __________ I _______

Speciaal als I I Van Scabetti is er [flflflïflïflflflflflflrl Een blik °P net Jf M. _■ fl
KGrsTCjQriLjiöCjir iy ___^_H__l_Bbm^________. . B_r^^^^^^^^^^____r_ï__^______F /-\iiHy^/^f^^-_/~_ /".rY. hq *___ l __^ïk ___$_______ ____!

—J _rJI A^bi-TenArrow.0' Inu XQ 50 j® / IWy J " V?3mt ÉT W slechts O/. Ji^ nergens! Die ■
■ Vir_. Kfl OnO/ ■ fl. I FVÏ'Q fl_fl T-shirts van Levi's ■■Nf_iflH kortina ZU/O IflU^.; 3 fl met lange mouw zijn / ||
I

Koning <*-%* #w i 1 v |[<I@.<i>- ■ ermetsverschillende fl |
jL y_É_li______l koliektie van Lacoste. «r Ifl IIIL^U . m-ne-ne.*+mm—

Truien, pantalons en m 9
Qn_e mm 1|

Kflj a>tui /. / LIICTOS F jackszoals alleen Kerstprijs *+U- 1 I
__r"_ _TV_PC_THPI fcl^^*^#*# ■ k Lacoste ze maakt. ' ' - fl ■

- I ft \___l bM_L-------Xg___H___l iummW9--mm*tf^ [/r\r\r~\ r\ Hiö i^r/I.^Kti/"_d —ma %® VOl. I\QVGnST6In nöGTT H
"T~_EEI\IS^>N ncottril Lacoste koliektie met l|PQ(ls een gigantische fl ■

"" i__l^ Moderne blazer. #/^S _K^» OrtO/ /)/'LiP, prijsklassen. B.v. £ ËJ[ I#■■% De atgebeelde blazer. korting <[J,Vr_ t'MW* I
met brede revers is van WW #W 1^ r VlO 50 II Ivan zuiver scheerwol. ——-~-~""~~ ~___-. Leeds 4#« II*J__. met ruit-dessin. in ...^„-^^.^^^--Q-- ' Ji I#«^ marine blauw. Alle Levi's jacks van —^C _f/y^-u- _

n ■ I
.■#!♦_■ Il maten 46 t/m 56 __ dit seizoen A|o DU fl I

_^_Wm)mmm_ TRTJT-^F Cars \J w j J I
Kl 1 Onze IXO - # S| fe nu met WljPftf P I

superprijs I V/ K j /v.fl
een OAO/ — „ QC __

4 ■ fl van WW /O ntFelÈ ' P
1 __■ ____Ls: /^T KK^\ Kostuums.

W (Ê mT \aoDDeiJ Prachtige 2 rij winterkostuums in diversekleure' ijW y en dessins.

Bij aankoop trakteren MaTawTWÊ% C__W^mMWtA 9AtW __ ' ÉA)ËÊ\ *Or>CfaZ°'O'*'°oO
'

kop koffie met kerststol %^ / "°°uuf' /
KERKSTRAAT 45, BRUNSSUlvl^^^»"^^^^^ *to' J'-**c7 J

____________________________________________________________..................... M^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J|Mfl



Het plan Simons doet de gezondsheidzorg op haar
grondvesten schudden. Privéklinieken schieten als

paddestoelen uit de grond en zelfs het
Maaslandziekenhuisricht zich in haar St.

Barbaraziekenhuis in Geleen op de meer luxe
behandelingen, zoals plastische chirurgie en de

kleinere (poli-klinische)ingrepen. Men doet letterlijk
alles om de verzekeringsmaatschappijen en de

patiënt te behagen. De gezondheidszorg is een sterk
groeiende sector waarzeer veel geld te verdienen is.
Ondernemers uitbinnen- en buitenland duiken als
aasgieren op dit gat in de markt. Ook plannen in de

randgebieden van de medische sector, zoals
bijvoorbeeld het idee van Co Greep om een

medisch-educatief museum/park te bouwen op het
grondgebied van het Academisch Ziekenhuis

Maastricht, getuigenvan deze golfvan liberalisering
in de anders zo strakke en logge gezondheidssector.

HetAZM heeft in het verleden ook het hoofd
gebroken over de toekomst. Zijn monopoliepositie

vervalt. InLuik en Aken ligt de geduchte
concurrentie op de loer. Hoe gaat men in Maastricht

het jaar 2000 in. Zijnuitbreidingen op de vele
hectaren grondrondom denieuwbouw in Randwijck
een optie voor meer groei of moet er in de toekomst
juistkleinschaliger en meer gespecialiseerd worden
gewerkt. Tijd voor een gesprek met de man die bij

het AZM de touwtjes naar believen aantrekt of
laat vieren; Jan Carpay, voorzitter van de

raad van bestuur

AZM vol vertrouwen
naar de toekomst

Nog meerdere hectaren over voor uitbreiding

bevolkingsomvang plaats voor
drie volwaardige academsiche
ziekenhuizen," meent Carpay.

demisch ziekenhuis dus niet opde eerste plaats staan, maar een
goedkoper ziekenhuis.

J. voorzitter van deRaad van Bestuur van het AZM

Maastricht - „Hoewei we
door het plan Simons waar-
schijnlijk te maken krijgen met

nog heviger concurrentiepo-
sitie, zeker ten opzichte van de
academische ziekenhuizen in
Aken en Luik, zien we de toe-
komst van het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht positief in,",
stelt J. Carpay, voorzitter van de
Raad van Bestuur van het AZM.

DOOR ANGELI POULSSEN „Plaats voor een medisch pret-
park is er dus niet, maar een
museum zou binnen de moge-
lijkheden en de .functiebestem-
ming van het terrein passen. De
grond moet worden gebruikt
voor onderwys, onderzoek en
patientenzorgverlening. Volgens
het plan, zou het hele stuk bin-
nen tien jaar volgebouwd moe-
ten zijn, maar dat halen we zeker
niet," vertelt Carpay.

Onlangs heeft het AZM de be-
schikking gekregen over 15 ha
Srond, die reeds helemaal volge-
Pland zijn. Er bestaan concrete
Plannen voor een tweede par-keerdek, een gebouw voor radio-
therapeutische behandeling, het
K-gebouw met onder andere de
frombosedienst en een verpleeg-
huis om een eventuele uitbrei-
ding van het aantal verpleegbed-
den te kunnen realiseren.

Mocht het plan Simons in wer-
king treden zoals het nu ontwor-
pen is, dan verliest het AZM in
haar eigen regio de monopolie-
positie. Privéklinieken nemen de
markt van de kleine (poliklini-
sche) operaties over en de alge-
mene ziekenhuizen zijn veel
goedkoper omdat ze minder
kostbare behandelingen verrich-
ten. Wanneer de verzekeraars in
de toekomst gaan bepalen in
welk ziekenhuis de patiënt zal
worden behandeld, zal een aca-

bereikbaarheid. Als er niet snel
een aparte afrit voor het MECC
en de universiteit komt, raken
we in de problemen. Vaak zijn
we heel moeilijk bereikbaar en
met de Eurotop hielden we ons
hart vast. Gelukkig is dat alle-
maal prima verlopen, maar files
blijven hier aan de orde van de
dag. Daar moet de gemeente op
korte termijn verandering in
brengen, zeker als er nog nieuwe
bebouwing op het terrein komt."

Maar voorlopig ziet de voorzitter
van de Raad van Bestuur deont-
wikkelingen niet zon vaart ne-
men. „Wij zijn al blij dat we de
verhuizing goed hebben door-
staan en het AZM inmiddels
naar behoren functioneert. Er is
slechts een groot probleem; de

„Dan zou er sprake zijn van on-
eerlijke concurrentie en zullen
de academische ziekenhuizen sa-
men aparte afspraken met de
minister moeten gaan maken
over een ander financieringssys-
teem. Het is net als met het om-
roepbestel. We hobbelen achter

de Europese ontwikkelingen
aan. Als ze in denHaag maar niet
onze- middelen terug gaan
schroeven omdat we kunnen
gaan samenwerken met de aca-
demsiche ziekehuizen in de re-
gio. Want daar komt door een
weinig flexibele mentaliteit van
zowel zorgaanbieder als -vrager
en de toch wel grote sociaal/cul-
turele verschillen, voorlopig nog
heel weinig van. Bovendien is er
in de Euregio gezien de

kerstevenementen zangkoor St-Caecilia en het
Third Wingkoor zondag om 16
uur een kerstconcert. Na afloop
is er koffie in de grote parochie-
zaal onder de kerk.

Noeste arbeid beloondkort
, 7 In het Grand Theater te Wau-

*ch wordt vanmiddag om 14
i JjUr de fjj m 'Dumbo, het vliegen-

2e olifantje' vertoond. Entree!J 3,50. Op zondag 22 december
14.30 uur wordt de jeugd-

; °orstelling 'Mevrouw Fladder'
j . erzorgd door theatergroep Lan-
] Entree fl 3,50.

; jjËERLEN■ >^
De harmonie en de drumband

J 0
s Carmeli houden donderdag

j 19.30 uur een introduktie-
-1 RV?nc^ in het gemeenschapshuis

schaesbergerveld, Nijmegen-
j J*?at 1- ledereen die muzikant

u worden is van harte welkom.

|
\t..De Gymnastiekvereniging
l houdt van vrijdag 27
i riecemher om 13 uur tot maan-
i 30 december om 23 uur het

?*vende Kerstvolleybal-toernooin de Wilhelminazaal.
;

In het gebouw van de Ge-ënte Gods, Maanstraat 13,

' .j °rdt zaterdag om 20 uur defilm
i^tfe Flight' vertoond. De entrees vrij.

? De CV 't Chalet houdt zater-J|S vanaf 20.30 uur een wijn-
£r°efavond in het Chalet,

15a.

jj°ENSBROEK
Wpl sPreekuur voor ex-mijn-
.erkers vervalt op maandag 23Gember.

SRÜNSSUM5RÜNSSUM
j, «1 de showroom van Fiat. hobben worden tot 31 decem-
l r schilderyen van de Valken-
u"rgse Minke Lipsch-de Vries

HEERLEN
0 In de kapel van het De Wever-
ziekenhuis wordt op zondag 22
december om 15 uur een concert
verzorgd door het Hoensbroeks
Kamerkoor.

bioscopen
M " HEERLEN ö{ | | ij
£^* Royal: Hot Shots, wo en do 19 '—■'i__ en 21 uur. Rivoli: A kiss before j Ii
adying, wo 'en do 18.30 en 20.30 ,—.], uur. De Reddertjes in Kangoe '—',
r—i roeland, wo 14.30 uur. Maxim: f|l~ri What about Bob?, wo en do 18.30 fes
fl en 20.30 uur. H5: City Slickers, Qp* dag. 19 en 21.30 uur, do ook 14.30
E_J uur. Fievel in liet Wilde Westen, __U
jpS? Wo 14.30 uur. Don't teil Mom the
*—■' babysitter 's dead, dag. 18.30 en fes-5

"I 21 uur, dag. Doe Hollywood, f~~Wdag. 14.15 18.45en 21.15 uur. The !~<CZT Fisher King, dag. 21 uur. Bingo. __;

Cdag. 14 en 18.30 uur. Terminator —,2. dag. 14 18en 21 uur. —1|

E! " MAASTRICHT
*—-I Mabi: Hot Shots, dag. 21.15 uur. "—■'"j
| | wo ook 14.30 uur. A kiss before £_ dying, dag. 21.15 uur, wo ook >■■*■■]I I 14.30 uur. Dances with wolves, . )\
I—- dag. 20.30 uur. Doe Hollywood, IQ
*%m dag. 21.15 uur, wo ook 14.30 uur. \__m
f"| De Reddertjes in Kangoeroe- f~jj
*— land, wo 14.30uur. Ciné-K: Thel- N?|
1 I ma and Louise, dag. 21 uur. I |j. . Cinema-Palace: City Slickers, 1L-J dag. 19 en 21.30 uur. Fievel in L-i
p—[ het Wilde Westen, wo 14 uur. F—i
*-—' Don't teil Mom the babysitter 's f"
| dead, dag. 19 en 21.39 uur, wo ~T_'ook 14 uur. The Fisher King,
CZ dag. 20.30 uur, wo ook 14 uur. —J
X-t Lumière: The unbelievable j—i
V—" truth, dag. 20 uur. Mauvais sang, !h""*j
|—| dag. 21 uur. Delicatessen, dag. 22 f

uur.

HZ " Scène uit 'Don't Teil jZ:S Mam t/ie Babysitters S
[Q Dead'

C ZI
a " GELEEN
j | Roxy: Don't teil Mom the baby- U-_.|
CJ sitter 's dead, dag. 20.30 uur. *—J
r___ Studio Anders: Thelma and ____
*—' Louise, dag. 20.30 uur. De Red- p.
I I dertjes in Kangoeroeland, wo 15 ~2

□ " SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30 . .Q uur, wo ook 14 uur. Not without £—I

Omy daughter, dag. 20.30 uur. Fie- j—ivel in het Wilde Westen, wo 14' f!Wr~ uur. Filmhuis Sittard: Après la t
guerre, wo 20.30 uur.□ O--- " ECHT
Royal-Microßoyal: Backdraft,

Cl dag. beh. Wo 20.30 uur. Not wit- l_J_ _ hout my daughter, do 20.30 uur. --.L.J De Reddertjes in Kangoeroe- '--'r—l land, wo 15 uur.

□ ,:.,. !A îJ;,:,:,^

in de theaters
HEERLEN:
- wo. 18/12:Frank Boeijen Groep.

MAASTRICHT:
- wo. 18/12: lunchconcert met Saskia
Viersen, viool en Frans van Ruth, piano
(12.30 uur).

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:
- wo. 18/12: poppentheater 'Pas op de
vuurvogel", gebracht doorFrancine 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).
Tenzij anders aangegeven beginnen alie
txxM_teüing.n'om 20.00 uur.

" Het Heerlens City Koor, de
harmonie Flos Carmeli en het
jeugdkoor The New Generation
geven zaterdag om 20 uur een
kerstconcert in de H. Drievuldig-
heidskerk aan de Amsterdam-
straat. Na afloop is er gezellig
samenzijn in het gemeenschaps-
huis Schaesbergerveld.

DOOR HUUB MEIJER

Inclusief de vier nieuwe titeldra-
gers zyn er momenteel 71 SVH-
Meesterkoks, waarvan Van Boer-
donk de achtste in Limburg is.

De uit het Brabantse Boekei af-

" In het gemeenschapshuis te
Heksenberg verzorgt het Koor
Coda zaterdag om 20 uur een
kerstconcert. Medewerking ver-
lenen het Jongerenkoor Heerlen,
Mannenkoor L'Esprit, een en-
semble van harmonie St-Gerar-
dus, soliste Sien Vromen en
pianist Ron Berkers.

" Het Christelijk Gemengd
Koor Heerlen, het Landgraafs
Mannenkoor en het kinderkoor
van de muziekschool Heerlen ge-
ven zondag om 16 uur een kerst-
concert in de kerk aan de Burg.
Waszinkstraat. Entree gratis.

" In de kapel van het Bernardi-
nus College geeft het Landgraafs
Symfonieorkest zondag om 20
uur een kerstconcert.

BRUNSSUM

" Het 70-jarig bestaan van het
mannenkoor RMK '21 wordt
zondag om 20 uur besloten met
een kerstconcert in de St-Vin-
centiuskerk. Medewerking verle-
nen enkele bekende solisten en
het strijkorkest Musica Mosa.
Entreekaarten zijn voor fl 12,50
in voorverkoop verkrijgbaar bij
de VW, de Rabobank en Ge-
meenschapshuis Concordia.

NUTH

" Leerlingen van groep 2 en 8
van basisschool 'De Populier' in
Tervoorst-Nuth voeren donder-
dag om 19 uur in de school aan
de Voorsterstraat de musical
'Het mooiste geschenk. Ook
wordt aandacht besteed aan het
Foster Parents-plan.

" Zondag om 17 uur wordt in de
St-Gerarduskerk te Heksenberg
een kerstconcert verzorgd door
het kerkelyk zangkoor St-Caeci-
lia. Medewerking verlenen de
harmonie St-Gerardus, pianist
Paul Huyts en soliste Sien Vro-
men. Na afloop is er gezellig
samenzijn in het gemeenschaps-
huis aan de Heigrindelweg.

" In de Christus Koningkerk te
Nieuw Einde geven hetkerkelyk

(ADVERTENTIE)

KEURIGE HEER
ZOEKT f1.10.000
De oplossing voor meneer?
Even bij de Gemeentelijke
Kredietbank langs gaan.
Hèt adres voor persoonlijke
leningen tot fl. 50.000,-. Snel
geregeld, geheel op de per-
soonlijke situatie toegesneden,
dus zonder latere problemen.
Bovendien kent zon lening van
de GKB een laag rentetarief en
soepele aflossingsvoorwaarden.
Ook interessant voor ü?Van
harte welkom op werkdagen
van 9.00 -16.00 uur en donder-
dagavond tot 18.00 uur.
Of bel voor nadere informatie.

/^iK GOED VOOR
\IaB UW LENING
Gemeentelijke Kredietbank
Burg. van Grunsvenplein 4,
Postbus 103, 6400 AC Heerlen
tel. 045-715211

KERKRADE - De Limburgse
horeca heeft er een nieuwe
meesterkok bij: Cees van Boer-
donk, sous-chef van het Kerk-
raadse Kasteel Erenstein, wo-
nend in Maastricht. " Cees van Boerdonk

titel die een restaurant-kok in
Nederland kan behalen. Van de
achttien geëxamineerden haal-
den naast Van Boerdonk nog
drie kandidaten de eindstreep.

Zijn grote wens is zowel kennis
en technische vaardigheid als
keuken- en personeelsmanage-
ment bij een groot bedryf in
praktijk te brengen. Volgend
jaar gaat die in vervulling. Per 1
februari wordt hij hoofd van de
eerste 'filiaalkeuken' van party-
cateraar Maison van den Boer
vanuit het MECC in Maastricht.

Promotie
wERIjEN - Aan de Open Uni-
af s}teit te Heerlen promoveerde

gelopen vrijdag drs Paul Kir-
r, ~ner» lid van de wetenschap-

staf van de OU. Zyn
was getiteld: 'Practi-

sc. ln het hoger natuurweten-
der PpeuJk onderwys: een on-
eir__.?elt naar ieerdoelen en
st_s-.ermen voor practica in af-mds- en contactonderwijs.

komstige telg van een groot ge-
zin is al vanaf zijn zeventiende
jaar met het koksvak bezig. De
grootste hobby van de 29-jarige
meester is patisserie.

Cees van Boerdonk
nieuwe meesterkok

" De dames van de konink-
lijke fanfare Aloysiana uit
Landgraaf hebben een enor-
me klus achter de rug. Afge-
lopen zondag konden door
hun noeste arbeid zestig le-
den van het muziekkorps in
een nieuw uniform worden
gehesen. De dames werden
overspoeld met dankbetui-
gingen van het bestuur. De
muzikanten lieten op hun
eigen manier hun waarde-
ring blijken: met een dave-
rende serenade. Toen alle
nieuwe 'jasjes' dichtge-
knoopt waren, maakte
Aloysiana een muzikale
mars door Schaesberg.Foto:

CHRISTA HALBESMA

De kwalificatie 'SVH-Meester-
kok' (Stichting Vakopleiding
Horeca) is de hoogst bereikbare

Met ingang van diezelfde datum
vertrekt ook de andere meester-
kok van Erenstein: Michael

Hanssen (40) is benoemd tol
chef-kok in het Pulitzer Hotel te
Amsterdam.

Limburgs dagblad _ Limburg
Woensdag 18 december 1991 i 21
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Op basisschool Haanrade is een
aantal jaren geleden een scheur
geconstateerd. „De scheur wordt
groter en heeft al tot vochtplek-
ken geleid. De gemeente heeft al
laten weten dat het repareren
van de scheur handen vol geld
kost en dat dat niet voor haar re-
kening komt", aldus directeur
Jurgen.

De eind jaren zeventig gebouw-
de scholen zijn alle ontworpen
door de Kerkraadse architect J.
Duijsens. Hij kent de manke-

menten niet. „Ik ben door nie-
mand op de hoogte gebracht. Ik
kan er dus geen mening over ge-
ven."

meente geldkan krijgen voor het
herstellen van constructiefouten
in basischolen. Vóór die datum
bestond er een andere regeling,
die het schoolbestuur verplicht
om de school behoorlijk te ge-
bruiken en te onderhouden.

schoolbestuur om kapitaalver-
nietiging te voorkomen, met de
aannemer heeft afgesproken dat
de scheur in de vloer pas ge-
maakt zou worden als de vloer-
bedekking vervangen zou wor-
den."

" Van onze verslaggever

KERKRADE - Vier Kerkraadse
basisscholen vertonen bouw-
technische gebreken. Twee van
de scholen, Dr Durpel en Haan-
rade, zullen zelf voor de kosten
Roeten opdraaien. Met De Door-kijk in Terwinselen en de basis-
school in Chèvremont is de
gemeente Kerkrade nog in on-
derhandeling.
«i Dr Durpel werd twee jaar na
de bouw, in 1978, een scheur inde vloer geconstateerd. Volgensde huidige voorzitter van het
schoolbestuur, J. van de Berg,
heeft de school dat meteen ge-
beld. „Er is toen een brief naarde aannemer gestuurd, die ver-
volgens zijn verzekeringsmaat-
Schappij op dehoogte stelde."

Van de Berg bestrijdt dat: „We
hebben al drie keer een voorstel
gedaan naar de gemeente, maar
de handschoen wordt niet opge-
pakt." De late reactie van de
school wijt hij aan een bestuurs-
wisseling. „Het nieuwe bestuur
is begonnen met de meest urgen-
te zaken. In 1988 nam het aantal
scheuren sterk toe en begon de
vloerbedekking te slijten. Toen
zijn we pas naar de gemeente ge-
stapt."
Dr Durpel gaat waarschijnlijk in

Omdat de basisschool in Spek-
holzerheide tussen 1978 en 1988
geen stappen heeft ondernomen,
spreekt Kerkrade nu van 'ver-
wijtbaar gedrag en overschrij-
ding van de normale eisen.

Vervolgens gebeurde er niets,
"an de Berg: „We hebben het
Vermoeden dat het toenmalige

De scheur werd pas groter in
1988. Toen Dr Durpel bij de ge-
meente aanklopte, gaf die echter
nul op hetrekest. Inmiddels was
namelijk een wet van kracht ge-
worden volgens welke een ge-

" Na enkele
'instructies' van
burgemeester Elly
Coenen-Vaessen
verwijdert wethouder
Fons Lenoir met een
hijskraan het laatste
obstakel op de
Reymersbekerweg in
Nuth.

Foto: FRANS RADE

Van onze verslaggeefster

" F.lngenhut
Foto: PETER ROOZEN

Onderscheiding
voor F. Ingenhut

SITTARD/HULSBERG - Uit
handen van burgemeester Elly
Coenen-Vaessen ontving F.
Ingenhut uit Hulsberg de ere-

medaille in zilver verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau.

Ingenhut kreeg de koninklijke
onderscheiding bij zijn afscheid
van autobus- en touringcarbe-
drijf Excelsior, waar hij 35 jaar
werkzaam was. Excelsior Tours
verhuisde onlangs van Hulsberg
naar Sittard.

Ingenhut nam afscheid wegens
het bereiken van de VUT-
gerechtigde leeftijd.

Aangehouden
na bankoverval

KAPELLE - De Westbrabantse po-
litie heeft gisteren twee Limbur-
gers, een 24-jarige Brunssumer en
een 21-jarige Heerlenaar, aangehou-
den, samen met iemand uit Delft.
De mannen worden verdacht van
het plegen van een gewapende
overval op het filiaal van de Ver-
enigde Spaarbank aan het Kerk-
plein in Kapelle.

Twee overvallers dwongen het
bankpersoneel geld afte geven door
een in de bank aanwezige klant te
bedreigen met een vuurwapen. De
overvallers ontkwamen in een ge-
reed staande auto, maar konden vrij
snel daarna bij een benzinestation
aan de Rijksweg A-58 ter hoogte
van de Wouwse Plantage worden
aangehouden. Over de hoogte van
de buit werden gisteren nog geen
mededelingen gedaan.

Valkenburg krijgt
dependance van

verpleegklinieken
Van onze verslaggever

HEERLEN/VALKENBURG - De
gemeenteraad van Valkenburg
stemt in het de bouw van een de-
pendance van de Heerlense Ver-
pleegklinieken. In de vestiging aan
de Burgemeester Henssingel zullen
negentig demente bejaarden onder-
dak vinden.

De dependance komt voort uit het
provinciale spreidingsbeleid. In het
Heuvelland is een groot tekort aan
opvang voor demente bejaarden.
Door de vestiging in Valkenburg
kunnen de bejaarden dichter bij
huis blijven en is het ook voor de
familie gemakkelijker om op be-
zoek te gaan.

De raad van Valkenburg wees mei
acht tegen zes stemmen het meren-
deel van de ruim 300 binnengeko-
men bezwaarschriften van de hand.
De bezwaren waren ingediend, om-
dat voor de dependance parkeer-
plaatsen moeten wijken, alsmede
een oefenterrein voor voetbalclub
Walram en de scouting.

Een halfjaar nadat de bouwvergun-
ning definitiefis geworden, kan mei
de bouw worden gestart. Het rijk
heeft de benodigde 16 miljoen gul-
den al ter beschikking gesteld.

Van onze verslaggever

IO het argument dat de mih'oenen
y^r aan andere, 'minder elitaire'
jij e.n besteed kan worden, veegde
g r̂'k van tafel. „Er wordt steeds

alsof wij dat geld uit één of
potje halen. Maar dat geld is

v helemaal niet. We lenen het. Bo-
£^dien is de golfbaan niet elitair.
(is openbaar en dusvoor iedereen
k Sankelijk, ongeacht het inko-

&UNSSUM - De gemeente
neemt voor vier

fll, oen gulden het Schutter-
en de Openbare Golf-

over van het Streekge-
Je st Oostelijk Zuid-Limburg.
pteravond ging de raad met
J^tien tegen zeven stemmen

1 j^oord met de aankoop van
! twee recreatievoorzienin-gen.

.
L? oppositiefracties Progressief
E**°ord (PAK), CDA, lijst Horse-
L ft °erg en de eenmansfractie Pal-Ij^ stemden tegen het voorstel. De
E.6 miljoen die betaald moet wor-
-I*l voor de golfbaan, is volgens depositie te veel en zou leiden tot
k* 1 lastenverhoging voor de burger.
j°vendien zou het geld veel beter

Fstopt kunnen worden in zaken
■jjaraan elke Brunssummer iets
£*ft. „Waarom", zo verwoordde

L'Espoir (Lijst Horselenberg)P mening van de oppositie, „moe-y er miljoenen worden uitgegeven
* y* een spel voor rijke lui, terwyl er°rrnaal nergens geld voor is?"

jegens wethouder Toon Pierik
jogden de argumenten van de
l^cties niet. Lichtelijk geïrriteerd
JMe hij 'voor de zoveelste keer' uity de hele operatie de Brunssumse
volking geen cent zal kosten. „De

j^koop van de Golfbaan verloopt
(C^gettair neutraal. Dat betekent
vl de gemeente het geld voor de.|j leent en derente daarover

Orberekent aan de huurder (dey Openbare Golfbaan Brunssum-
red.). Dat de heer LEs

K>lr toch steeds op die lastenverho-
k^g voor de burger terugkomt,
ty^ijst dat hy niet goed luistert,

dat klopt eenvoudig niet." Ook tweede schakel
'knooppunt' Nuth af

De reconstructie van de Rey-
mersbekerweg is de tweede
schakel van een omvangrijk pro-
ject in de gemeenten Nuth,
Schinnen en Spaubeek dat in to-
taal zon 17 miljoen guldenkost.

NUTH/SCHINNEN - De gere-
construeerde Reymersbekerweg
is gistermiddag doorB en W van
Nuth op originele wijze officieel
geopend.

In juli 1990 werd met de
ingebruikname van de nieuwe
brug over het spoor in Nuth de
eerste fase van het project afge-
rond.
Nu ook dereconstructie van de
Reymersbekerweg - het tracé
werd over een afstand van 700
meter bijna driemeter verhoogd
vanwege de wateroverlast - is
voltooid, kan binnenkortworden
gestart met 'fase 3' van het
'knooppunt. Tot de werkzaam-
heden die de komende drie jaar
uitgevoerd moeten worden be-
horen onder meer het verbreden
van de Nutherweg in Schinnen,
het 'aanhaken' van de Nuther-
weg op het nieuwe aansluitpunt
A-76, het ontsluiten van de stort-
plaatsen Schinnen en Spaubeek
op de verlegde Nutherweg, het
aansluiten van de Daelderweg/
Reymersbekerweg in Nuth en
het aanpassen van de kruising
Daelderweg/522 in Nuth.

Gestolen motor
teruggevonden

LANDGRAAF - Een maandag-
avond rond elf uur in Landgraaf
gestolen motorfiets is kort daar-
na door de politie teruggevon-
den. De motor, die uit een afge-
sloten schuur werd ontvreemd,
was door de dieven in het bos
verstopt met de bedoeling deze
in de loop van de komende da-
gen op te halen. De politie hield
twee verdachten - een 17-jarige
Hoensbroekenaar en een twee
jaar oudere Heerlenaar - aan. Tij-
dens de verhoren bleek dat er
ook nog een 18-jarige inwoner
van Landgraaf by betrokken
was. Deze is eveneens aangehou-
den.

uv zeven raadsleden lietenzich niet
door Pierik's betoog en

So.fifn *eëen de aankoop van de
tjjybaan. De aankoop van het

werd wél door de
'^ties toegejuicht, omdat er nu

iets gedaan kan worden
(C de verloedering van het park.
twjdat het college de twee zakensj^ter had gekoppeld in één voor-
al'- s^em(ien de vier fracties uitein-

tegen beide aankopen.

Door een aantal ingrijpende ver-
keersmaatregelen te nemen
moet er in 1995-1996 een wegen-
net ontstaan dat de stortproble-
matiek in Nagelbeek-Schinnen
oplost en een ontlasting van de
verkeersdrukte oplevert in het
industriegebied De Horsel in
Nuth.

Wethouder Fons Lenoir bedien-
de een hijskraan die de laatste
obstakels op het gloednieuwe
wegtracé wegnam. Burgemees-
ter Elly Coenen-Vaessen gaf
daarbij de 'laatste instructies.

Brunssum eigenaar van
Golfbaan/Schutterspark

'Budgettair neutrale' aankoop kost vier miljoen

Geelzucht op
Heerlense school

HEERLEN - lets dat een of twee
keer per jaar voorkomt. Zo noemt
W. Lempers, hoofd van de afdeling
jeugdgezondheidszorgvan de GGD
in Heerlen, het geval van acht Heer-
lense kinderen die besmet zijn met
het hepatitis-A-virus.

Het hepatitis-A virus is een lever-
ontsteking, die meestal bij kinderen
voorkomt. De drager van de virus-
kan zich weken ziek voelen. Misse-
lijkheid, braken en hoofdpijn zijn
de gebruikelijke symptomen van de
ziekte, dievanzelf over gaat.

Lempers kan niet zeggen of het vi-
rus zich ook zal verspreiden onder
andere scholen. „Het is een besmet-
telijke ziekte en soms loopt een
kind dagen rond met het virus, zon-
der dat iemand het weet."
Er is op dit moment geenreden om
verdere maatregelen te nemen. Pas
als ziekenhuizen en scholen aan de
alarmbel trekken, kan de GDD het
probleem nauwkeuriger aanpak-
ken.

Over de redenen van geelzuchtbe-
smetting valt weinigte zeggen. „Het
is een kwestie van hygiëne en die
ontbreekt wel eens bij kinderen.
Gelukkig is het geen gevaarlijke
ziekte, dusecht bang hoeft niemand
te zijn".

Lltstekend! We zijn erg trots op
£ resultaat", zegt NS-voorlichter
V _~onné enthousiast. De etalage is
Iw^erd met NS-materiaal zoals een
tj^c-nklok, reisgidsen en gordijnen*l hetNS-logo erop. Ook de kerst-

MDS maakt voortaan
etalage op station

boom en de papieren kerstklokken
ontbreken niet.

„De leerling krijgt alle middelen
van ons en voor de rest bemoeien
wij er ons niet mee. Het gaat erom
dat de etalage gezelligheid uit-
straalt", aldus Bonné.

De ruimte naast de kaartenverkoop
is een tijdje gebruikt als opslag-
plaats. De NS-directie besloot om
van de rommelige hoek een gezelli-
ge etalage te maken. „Daarom heb-
ben we de school voorgesteld de
ruimte voor ons in te richten", ver-
telt Bonné. Volgens hem is dat een

goede oefening voor de studenten,
die op school leren etaleren.

Niet alleen de NS zijn dik tevreden,
ook Moniek Bertram is blij met het
initiatief. De 18-jarige leerlinge van
de MDS heeft de etalage alleen in-
gericht. „Ik was wel zenuwachtig,
want veel reizigers bleven gewoon
staan kijken", vertelt ze. Voor haar
is het een leerzame oefening. Op
school kunnen ze alleen maar wer-
ken met kleine proefetalages. Ber-
tram: „Ik leer werken met artikelen
van de opdrachtgever en dat is wel
leerzaam."

IJp'ERLEN - Een leerling van het
|L or>omisch College van de afde-
U* Handel MDS, mag voortaan de
lt°6 mimte naast het kaartenver-
tv?Pkantoor in het NS-station in-
tikten. De eerste etalage met als
(J^a 'kerstmis' is verzorgd door
tfl 8-jarige studente Moniek Ber-

M-NDGRAAF - De gemeente
J^ftdgraaf moet maatregelen ne-
?en tegen het illegale crossen
?°or motorsportverenigingKoli-Pri- Dat stelt de stichting Leef-
baar Abdissenbosch in een ver-*°ek aan de Raad van State.

Bij vier leerlingen van de Heerlense
Broederschool in de wijk Molen-
berg werden twee maanden geleden
de eerste tekenen van geelzucht op-
gemerkt. Onlangs volgden nog en-
kele ziekmeldingen. Inmiddels
hebben de ouders een waarschu-
wende brief gekregen.

Leefbaar Abdissenbosch wil nu
dat de Raad van State de ge-
meente dwingt snel de vergun-
ningprocedure te starten, op
straffe van een dwangsom van
250 gulden voor elke dag dat de
gemeente in gebreke blijft.

Abdissenbosch
wil verbod
motorcross

toezegde snel een vergunning
met strikte voorwaarden te zul-
len verlenen. Dat was in junivan
dit jaar, maar nog steeds crosst
de motorsportvereniging zonder
officiële toestemming.

Bovendien wil de stichting dat
de activiteiten van de motor-
crossclub worden stilgelegd, in
afwachting van een vergunning.

wees de Raad van State
verzoek van Leefbaar Abdis-

renbosch om het crossen bij de
,egionale vuilstortplaats te ver-
deden af, omdat de gemeente

MAASTRICHT - Een klein mo-
ment van onoplettendheid kwam
gistermorgen een 53-jarige inwoner
uit Teheran duur te staan. Toen hij
rond 8 uur in een telefooncel aan
het Stationsplein te Maastricht
stond, zag een dief kans een mapje
met zijn KLM-vliegticket te stelen.
In het mapje bevond zich ook een
bedrag van 1900 dollar.

Vliegticket
ontvreemd

Volgens Lempers is er echter geen
reden tot paniek. De GGD heeft aan
de directie van de Broederschool
Molenberg het- advies gegeven de
kinderen te laten inenten tegen het
virus. „Als de ouders hun kinderen
laten inenten, zal de kans op geel-
zucht zeer klein zijn", aldus Lem-
pers. Dat zou momenteel genoeg
bescherming bieden aan de kinde-
ren en leraren op deze school.

Zuiniv
" Een vaste klant van een caféaan de Kerkraadse markt had
een carport gebouwd, die nogal
duur was uitgevallen. Hij
kwam op de gedachte om geld
te besparen en wel op zijn
kerstkaarten. Zijn methode
lijkt veel op recycling: op de
kerstkaarten die hij dit jaar
zelfontvangt, streept hijzijn ei-
gen naam en adres dooren ver-
vangt die door de gegevens van
een kennis. De postzegel krijgt
een 'speciale behandeling' en
hup de brievenbus in! Een klein
gedeelte van de dure carport
verdient hij zo terug, maar of
de PTT deze creativiteit weet te
waarderen...

Kerstman
" De Maatbülle, de vereniging
van marktkooplieden in Heer-
len, blijft de bezoekers van de
zaterdagmarkt overstelpen met
gratis geschenken. Komend
weekeinde 'speelt' De Maatbülle
voor Kerstman. Tussen 9 en 15
uur worden op De Bongerd zon
vijfhonderd weekkalenders en
evenzovelekaarsen uitgedeeld.

" *Portefeuille
"Nog even terug naar de
Markt in Kerkrade. Daar lever-
de maandag een leverancier
een bestelling afbij een plaatse-
lijke winkelier. Even later
kwam een dame de winkel bin-
nen; met de portefeuille van de
man. ,JZr zat behoorlijk wat
geld in en ik had 'm nog niet
eens gemist", vertelt de man ons
opgelucht. De vrouw had de
portefeuille bij de bestelwagen
van de Schinveldse leverancier
gevonden. „Maar tuaarom ik u
bel: ik heb die mevrouw niet
eens bedankt, door alle conster-
natie." Of wij dat misschien
kunnen doen? Vooruit dan
maar. Mocht de vriendelijke
vindster dit lezen, dan kunnen
wij haar zelfs in contact bren-
gen met de eigenaar van de
gevonden beurs.

008
"Zo lang er computers worden
gebruikt, zo lang treden er com-
puterstoringen op. Ook bij de
geautomatiseerde 008-inlichtin-
gendienst van de PTT heeft
men ervaring met computeruit-
val. Toen een Heerlenaar
maandag de bekende cijfer-
combinatie draaide en aan de
altijd vriendelijke telefoniste
vroeg of ze voor hem het ge-
wenste nummer kon opzoeken,
bleef het gebruikelijke geluid
van het tikken op een toetsen-
bord uit. In plaats daarvan
hoorde hij een geluid dat hij zo-
juist zelf ook had gemaakt: het
bladeren door een telefoonboek.
Maar wat hem zojuist zelf niet
was gelukt, lukte ook de 'vrien-

\delijke stem' niet. Want beiden
hadden dezelfde gids voor zich.
Gelukkig leverden de knoppen
na een half uur wel uitkomst

Strijkers
"Met vuurwerk kun je letter-
lijk je toekomst verknallen. Het
kan in een fractie van een se-
conde, maar het kan ook heel
langzaam en via een omweg.
Twee leerlingen van een school
in het Noordhollandse Hoofd-
dorp stonden op het schoolplein
vuurwerk te verhandelen. De
een was in het bezit van hon-
derd strijkers en probeerde die
aan de ander te verkopen. Toen
de schoolleiding er lucht van
kreeg, werden de twee jongens
van school gestuurd. Als de jon-
gens hun opleiding nergens
mogen afmaken, kan ook hun
toekomst als verknald be-
schouwd worden.

Poort
" Steeds vaker zie je dat de
poorten van oude Limburgse
boerderijen bij een opknap-
beurt worden gemaakt van
hardhout en vervolgens geverfd
worden met lichte bruine beits.
Om maar goed te laten zien dat
ze van hardhout zijn. Dat is
jammer. De poort van een Lim-
burgse boerderij hoort groen te
zijn en van gewoon vurenhout.
Het liefst een beetje verschoten
groen. Tenminste één van de
planken van de poort hoort aan
de onderkant al wat versleten
te zijn. Een beetje gerafeld zou-
den we haast willen zeggen,
zodat er een kleine opening te
zien is. De kat, die thuis hoort
op de boerderij, kan er nog net
in sluiphouding door, maar de
wat minder soepele erfhond
niet. Die kan hooguit proberen,

' door het gaatje blaffend, onge-
wenst bezoek van de poort te
jagen. Zon hagelnieuwe hard-
houten poort doet een beetje ste-
riel aan. Net of er geen katten,
honden en kippen meer op de
boerderij leven.

beroep tegen de weigering van
de gemeente om de scheur te
herstellen. Wethouder Hub Bog-
man is bang een precendent te
scheppen en vond begin deze
maand de commissieWelzijn aan
zijn zijde.

Woensdag 18 december 1991 "23

Scholen Kerkrade
vertonen gebreken

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek



Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5 000 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. tariel Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd mai. tarief looptijd
11 000 220' 1 145 14.6% ' 75 mnd. 17,6 85
18 000 360 1145 14.6% 75 mnd 17,3 83
25 000 500 111 14.2% 74 mnd 16.9 82
35 000 700 1 09 13.9% 72 mnd 16_5 80

wji Gemeente Heerlen

Namens de voorzitter van de Gemeenschap-
pelijke Regeling van de Regionale Brandweer
Zuid-Limburg, deel ik u mede, dat een open-
bare vergadering van de Regionale Brand-
weer Zuid-Limburg zal worden gehouden op
vrijdag 20 december 1991 des voormiddags
om 09.00 uur in het opleidingscentrum van
de Regionale Brandweer te Margraten
(Holstraat 35).

Heerlen 17 december 1991

De burgemeester van Heerlen,
P.H. van Zeil |

c
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[--"-" ' Canon ES 3 draagbare *
.wsm^g^M elektronische schrijfmachine.

> Lichtgewicht.
Met een gewicht van bijna _■'<_ kg, een gemakkelijke
draagbeugelen handig opbergvakvoor het snoer, is de

\ Canon ES 3 eenvoudig te vervoeren. it
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T . Correctiesysteem.

i De Canon ES 3 heeft een correctiegeheugenvan 1 regel, *
~€ïmWsm~ om eenvoudig te corrigeren.

Verwisselbare letterschijf. ft

f y_ Auto-return.
' | Als u wilt, gaat de machine aan het einde van elke regel "automatisch naar de volgende regel. 0

I ;1 Auto-center.
Met de centreerfunctie plaatst u automatisch stukjes

I flj Demonstratie.

0 E^m___M^___—_____^_S^^___m Canon en V_rD demonstreren deze schrijfmachine
| --_! P 1 tijdens de kerstkoopavonden op 19 en 20 december

Den Haag-Centrum, Rotterdam-Hoogstraat, Amstelveen, Nijmegen,
Arnhem, Maastricht, Eindhoven, Amsterdam-Kalverstraat, Groningen.
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KINDERMISHANDELING

06-8381*

Over sommige geheimen
moet jepraten.

Als de kerstman dit jaar niet wil
uitglijden, dan gaat hij even langs bij

Daar vindt hij arreslee-vrachten vol m^ '"*<%* *$,**'^'*a■ fi'Zmme.; -'.fl m\m^^' W_mmmmmmmmm^^
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Twinphone. Dit is, zogezegd, een twee- CTB|PI I*~'J^MM*^' BJ__É_^_Éi flP*«W| Set kersttelefoon- tjÊs\^W
in7 één toestel. Als je het toestel oppakt, L^__l_V^^'l»____i^'^ ___KR?Ü l***""'-' B.^l^iÉ_l_S kaarten. Exclusief ~mmmmmMa%wm^

m ****-'" I ______m_m ontworpen voor de -vlheb je een tweede hoorn. Zo kan je dus, I|K|*s I :'Mm%m% feestdagen. Pnjs per ; OC^j lik,"
heel gezellig, met zn drieën bellen. mmm E I 'Bl 1 '-'mmmW set (mcl. gratis a^%A\^_^l

De Swatch Twinphone is er in 7 ver- |M \ I fl. 1 4-eenhedenkaart) % ' Spjj
schillende kleuren, waaronder transparant. ■_MÉ^Óf_______________B -1(1 __■ %,^S^^^ Ij J

En ja, als de kerstman zulke cadeaus B___i__^;'. J^_jJ___B___É____Bß <^#^
9j^Jm/^èmmWZ% s.--nltS Üsi»____Ü____ __SÉ__3 _E____]

gaat weggeven, dan is het niet verwonder- IP^^flPnSißL^__Bi___l """ """
_____n____9 _S§P^'*V 't^xJSkTZ y____\_%*sj£AmÊk A\ \lijk dat hij steeds populairder A'"""''-- W__^.*^\'-'':-:vW_%%WmW_\ flffl _§ I i 1frmauni\ gfe" 'T___W Pi____ Ssjyjg |a^aaß|^---M---fiM____r~l___t

wordt in Nederland. 1(06-0402 DB> T^^mmmM __-___! ■- | aauF a
v V^.::-i 1\ 1"""" _____P' y__M &tf_É___J lm S

'
°w

_________% IU l^^
** f „fH_ 1 B Swatch il

Z fo_ Twinphone. ly| gg
■■fl Twee-in-één toestel. _ . _~

_
,_-.,.._"l^^^l \a/,„„__,__..- ~ _,__.♦ *_.__.

Torino Elite. Design toestel. Dankzij de afwezig-■ Wanneer u het toe- Ii ~,,,',,,,,_.„J ■ ,♦„! „ ,_♦ k u. heidsmelder kunt u een boodschap achterlaten■ l stel oppakt, hebt u .__.■"___»

tweede hoorn a u niet kleuren rood, antraciet,

B fl /

r^^JMonza Deluxe.
Veelzijdig toestel. Geheugen voor

14 nummers met naamtoetsen. Handen-vrij kiezen
M||| t ,

ïï-i en meeluister-luidspreker. |
Malmö 16. Geheugen voor 16 nummers, waarvan ln wit en zwart- -fe-fe J>
3 naamtoetsen. Regelbare zoemer en regelbaar *Geidigt/m 31 december 1991, zolang de voorraad strekt,
ontvangstvolume. In wit, ivoor en 47^ ____________ ■ ____■

■■OÉBIEB I DE WINKEL VAN PTT TELECQM___^
PRIMAFOON. DE WINKELVAN PTT TELECOM. IS OA GEVESTIGD IN HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON. HOMERUSPASSAGE 11A-MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13- ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD,UMBRICHTERSTRAAT 20
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DOOR MARCEL VAN DER KRAAN

BRUSSEL - Anderlecht heeft
gisteren officieel bevestigd dat
trainer Aad deMos nog twee jaar, bij de club blyft. De Hagenaar is
momenteel bezig aan zijn tweede
seizoen by de topclub uit België.
Anderlecht kiest daarmee voor
langere termijn-politiek. Eerder
al werd Bruno Versavel van KV
Mechelen gekocht. De interna-
tional, die op 1 januari in het
Astridpark begint, tekende voor
vijfjaar. Na dit seizoen zal verde-
diger Albert eveneens uit Meche-
len overkomen. Verder voert
Anderlecht besprekingen met
Degryse. De club wil zijn ster-
speler eveneens voor een lange
periode vastleggen.

De Mos blijft
bij Anderlecht

HENDRIK IDO AMBACHT - Joop Hiele zal nooit meer voor
het Nederlands elftal uitkomen. De sluitpost van SW/Dor-
drecht'9o en reservedoelman van Oranje heeft bondscoach
Rinus Michels medegedeeld dat hij zich niet langer beschik-
baar stelt voor het nationale team en derhalve op eigen initia-
tief het Europees kampioenschap in Zweden laat schieten.

eredivisie
Naag 19.30 uurty-PSV
"V/Dordrecht '90 - Sparta

SV 18 12 6 030 40-18
benoord 19 12 6 130 28-10
I 4* 18 11 3 425 40-13Jesse 19 9 6 424 28-15

<"Twente 19 9 5 523 36-22Paita 18 7 7 421 29-29"XiaJC 19 8 5 621 26-25
'oningen 17 7 6 420 25-17

19 5 10 42021 - 19XC 19 5 8 6 18 34-32
"VDordr 18 7 3 8 17 28-38Wem II 18 5 5 8 15 19-25tyV 18 4 7 7 15 16-24Vendam 19 5 5 9 15 18-24
*nHaag 19 2 7 10 11 13-39"ftunaS 18 1 8 910 16-29
faafschap 19 3 4 12 10 17-33»V 18 1 5 12 7 17-39

eerste divisie
"ïdhoven - Helmond Sport afg.

»ndaag 19.30uur
'AC - Wageningen

eerenveen 22 13 3 62952 -31""nbuurL 22 12 5 529 39-28Nar 22 11 6 528 57-36
JC - 22 10 6 62638 -26
8C 22 10 6 626 39-30
"arlem 22 11 4 726 35-34
?n Bosch 22 10 5 725 38-30
'geningen 2110 4 724 27-21

22 9 6 72443- 28* Eagles 22 9 5 823 37-34«facies 22 8 7 723 37-34*C 20 7 7 621 33-28
"endam 22 8 5 921 27-32"idhoven 21 6 8 720 26-311Zwolle 22 6 7 9 19 29 -35*celsior 22 8 2 12 18 41-53">men 22 5 8 9 18 23-38«bnondSp 21 4 5 12 13 27-48
Jf> 21 3 6 12 12 25-46
«eland 22 3 3 16 9 23-53
facies, Cambuur en GA Eagles
«tiodekampioenen

opstellingen
Vv . psv
[»ndaag 19.30 uur*heidsrechter van der Ende

["V (opstelling): Roox, Janfada, Ver-
Pne, Weerts, Rutten, Smits, Driessen,
pix, Venetiaan, Graef, Van der Kaay
F Vanderbroeck). Wisselspelers: Spee,
Pc, Gerestein, Custers.PV (opstelling): van Breukelen, Ge-
j's, Popescu, De Jong, Valckx, Koe-len, Linskens, van Aerle, Ellerman,
*eft, Kalusha.

Ik liep al een tijdje met de gedachte om afte haken'

Hielebedankt voor Oranje
Programma

betaald
voetbal

Nederlaag
Fortuna 2

foongesprek had verteld dat er geen
haar op zijn hoofd was die eraan
dacht om hem te passeren voor
Zweden. „Maar dat zei hij niet, dus
was daarmee de kous voor mij af',
zegt Hiele nuchter en zonder enig
blijk van emotie te geven.

Na twaalf jaar, acht interlands en 54
reservebeurten heeft Hiele besloten
de eer aan zichzelf te houden en
niet af te wachten tot het moment
waarop de bondscoaches Michels
en Advocaat hem zouden medede-
len dat zij de voorkeur geven aan
een jongere keeper. De beslissing
van Hiele, die amper zes maanden
voor de eindronden van het EK als
een behoorlijke verrassing in Zeist
moet worden ervaren, kan niet los
worden gezien van Hans van Breu-
kelens besluit om volgend jaar zo-
mer eveneens een punt te zetten
achter zijn interlandloopbaan.

MANCHESTER - Manchester
United wil met ingang van het
volgende seizoen geen suppor-
ters van de tegenstanders meer
toelaten tot het stadion Old Traf-
ford. Dit om de veiligheid van de
eigen fans te garanderen. Gemid-
deld wordt Manchester United
dit seizoen bezocht door 45.000
toeschouwers. De capaciteit van
het stadion wordt echter terug-
gebracht tot 34.000. Alle staan-
plaatsen zullen verdwijnen. „We
hebben 60.000 leden", verklaarde
voorzitter Edwards. „Daarvan
zullen we er al een aantal moeten
teleurstellen. Het is duidelijk dat
er voor de supporters van de te-
genstander dan geen plaats over-
blijft".

Old Trafford
weert vreemden

Hiele: „Dat Van Breukelen na het
EK stopt, is al een tijdje bekend.
Het is begrijpelijk dat de technische
staf er dan over gaat nadenken om
een jongere keeper mee te nemen.
Ik word volgende week 33 jaar. De
opvolger van Van Breukelen moet
toch enige ervaring hebben. Als ik
zelf bondscoach was, zou ik zeker
overwegen om naar het EK al die
jongerevent mee te nemen".

Officieel verneemt Rinus Michels
pas vandaag per post dat Hiele
heeft bedankt, maar de inwoner uit
Hendrik Ido Ambacht heeft de 'Ge-
neraal' begin deze week al telefo-
nisch op de hoogte gebracht van de
inhoud van zijn brief. Joop Hiele
maakt er geen geheim van dat hij
zou hebben overwogen om zijn be-
slissing terug te draaien als de
bondscoach hem tijdens het tele-

„Waarom zou ik er emotioneel over
doen. Het is een weloverwogen be-
slissing geweest. Ik liep al een tijdje
met de gedachte om af te haken. By
de laatste interland van het Neder-
lands elftal in Griekenland heb ik
de knoop min of meer doorgehakt.
Op de luchthaven van Thessaloniki
heb ik bij het vertrek nog tegen Van
Breukelen gezegd dat ik ergens
over nadacht. Misschien is het daar-
om voor hem niet helemaal een ver-
rassing".

Hoewel hy by het gros van zyn uit-
verkiezingen genoegen moest ne-
men met de rol van reserve, is Joop
Hiele voor Oranje van grote waarde
geweest. De acht keren dat er wel
een beroep op hem werd gedaan,
waren de omstandigheden immers
verre van ideaal. Dat begon al in
1980, toen hij met amper vier maan-
den eredivisie-ervaring in lerland
by windkracht negen zyn debuut
moest maken. Later volgden nog
gedenkwaardige duels tegen Hon-
garije (na het beruchte 'polletjes'-
incident met Van Breukelen) en te-
gen West-Duitsland, toen Theo
Snelders het op het allerlaatste mo-
ment liet afweten.

Ajax-aanvoerder Blind: 'Halve finales haalbaar

Louis van Gaal niet
blij met AA Gent

GENEVE - De Europese Voet-
bal Unie heeft Denemarken en
Italië aangewezen als reserve
voor de eindronde van het toer-
nooi om het Europese voetbal-
kampioenschap 1992 in Zweden.
De twee landen zullen worden
opgeroepen indien Joegoslavië
en de Sovjetunie niet in staat
zouden blijken een elftal af te
vaardigen. De Uefa acht het niet
onmogelijk dat de Sovjetunie
door het uiteenvallen van de na-
tie en Joegoslavië door de bur-
geroorlog zullen moeten afzien
van deelneming aan de eindron-
de. In een bijeenkomst van het
organisatiecomité voor het EK is
daarom besloten eventuele
plaatsvervangers aan te wijzen.

RW Erfurt
bijna failliet

Denemarken en
Italië reserve

" Joop Hiele geeft nooit meer aanwijzingen in dienst van Oranje

Michel Haan vanavond vrijwel zeker met VVV tegen PSI

Roda JC start met
contractbesprekingen

jjALWIJK - Fortuna Sittard 2
*J in Waalwijk tegen RKC 2 een
gassende 3-1 nederlaag. In de
*ste helft was RKC duidelijk de
jereploeg. In de 27e minuut was

die 1-0 scoorde. Tien mi-
kn later moest de Fortunaspeler

zwaar geblesseerd het veld
platen (enkelband gescheurd),
?*rvan de thuisclub profiteerde
even later via Beerends 2-0 op

J1scorebord bracht. Na de hervat-

'6waren er over en weer kansen,
drong wel sterk aan maar

Aanvallers hadden hun vizier niet
I scherp staan. Beerends liet in de* minuut 3-0 noteren. Thaihuttu
We voor de Sittardse ploeg in de
* minuut de eer 3-1.

Van onze sportredactie

EK onder 21 jaar:
Kwartfinales
Denemarken-Polen
Nederland-Zweden
Tsjéchoslowakije-Italië
Duitsland-Schotland

DOOR JAN MENNEGA

„twee tegenstanders die ik niet
graag wildetreffen en dat waren het
Tsjechische Sigma Olomouc en AA
Gent".

Frankfurt en Dinamo Moskou uit-
schakelde. „Er waren", laat de tech-
nisch tirecteur van Aja:x weten

AMSTERDAM - Ook het UEFA
Cup-toérnooi krijgt een Neder-
lands-Belgische krachtmeting. Na-
dat landskampioenen PSV en
Anderlecht eerder dit seizoen de de-
gens kruisten, werden Ajax en AA
Gent in de kwartfinales van de Eu-
ropa Cup 111 door het lot aan elkaar
gekoppeld. De Amsterdammers
spelenop 4 maart eerst in het Otten-
stadion in Gent, dat 25.000 toe-
schouwers kan bergen. Ajax-verde-
diger Danny Blind is optimistisch
over de afloop van de tweestrijd.
„AA Gent is geen Europese top-
ploeg; de halve finales moeten voor
ons haalbaar zijn".

„geniepige" tegenstander. „Het is
een verdedigend ingestelde ploeg,
waartegen het moeilijk voetballen
is. Ze mikken op decounter en heb-
ben in Erwin Vanderbergh, Erik
Viscaal (ex-PSV) en Mare Vander-
Linden levensgevaarlijke aanval-
lers. Het is geen onoverkomelijke
horde, maar wel een hele sluwe te-
genstander. Ze hebben natuurlijk
ook niet zomaar een goede ploeg als
Eintracht Frankfurt uitgeschakeld,
al denk ik toch niet dat AA Gent bij-
zonder aanspreekt bij het publiek".

Van Gaal omschrijft de Buffalo's,
zoals de bijnaam van de in 1896 op-
gerichte club uit Gent luidt, als een

Louis van Gaal is niet blij met de
Belgische subtopper, die achtereen-
volgens Lausanne Sports, Eintracht

LEIPZIG -Rot-Weiss Erfurt, eer-
der dit seizoen tegenstander van
FC Groningen en Ajax in het
Uefa-bekertoernooi, staat voor
het faillisement. De club uit de
voormalige DDR keert vrijwel
zeker terug naar de amateurs, is
genoodzaakt de beste spelers te
verkopen en kan een rentree in
de rijen der profs wel vergeten.
Het is vrijwel onmogelijk dat Er-
furt zich na de winterstop in de
degradatieronde weet te redden.
De sportieve malaise gaat ge-
paard met financiële sores. Het
clubbestuur dient voor ruim een
miljoen gulden verplichtingen
na te komen, terwyl de clubkas
leeg is. De gezamenlijke schuld
van de zes vroegere DDR-clubs
in de tweede Bundesliga be-
draagt ongeveer 6,5 miljoen gul-
den.

nummer een tegen de nummer
laatst. Maar...PSV draait de laatste
tijd stroef. Als we ooit een kansje
hebben dan misschien wel nu. Elk
duel begint immers bij 0-0. Wie
weet hoelang we het volhouden."

het einde van het lopende seizoen.
De speler zelf geeft devoorkeur aan
VW boven Willem 11, dat ook van
de diensten van Haan gebruik had
willen maken. Vanochtend hopen
Haan en VW de laatste plooien
glad te strijken, zodat het debuut
van de aanvaller in de hoofdmacht
van de Venlose ploeg niets meer in
de weg staat.

res. divisiec
*c 2 -Fort. Sittard 2 3- 1

Pjt 10 7 3 0 17 27- 92*se2 11 6 5 0 17 27-14
£" Sittard 2 10 8 0 2 16 39- 8
E?JC2 7 6 1 0 13 21- 7
Ï2 10 6 1 3 13 31-24LV2 9 5 0 4 10 14-10
L» 211 2 4 5 8 19-21
£2 9 2 3 4 7 13-23/«hoven 2 11 2 3 6 7 15-26SBosch 2 12 3 1 8 7 10-36fr_ll2 10 2 1 7 5 9-21L?210 1 3 6 5 8-20"ftond Sp. 2 10 2 1 7 5 13-27

KERKRADE - Roda JC gaat zich
de komende weken buigen over de
samenstelling van de selectie voor
het komende seizoen. De contrac-
ten van maar liefst elf spelers lopen
af, terwijl de Kerkraadse club van
een aantal voetballers van wie de
verbintenis nog doorlooopt het con-
tract wil openbreken. Roda JC wil
snel tot handelen overgaan om zo-
doende al in een vroeg stadium ze-
kerheid te hebben over de samen-
stelling van de selectie voor het
volgende voetbalseizoen.

Van de volgende spelers loopt op 30
juni 1992 het contract af: Jos Smits,
Gerrie Senden, Bert Verhagen, Re-
né Trost, Silvio Diliberto, Michel
Boerebach, Michel Broeders, René
Hofman, Graham Arnold en Paul
Janssen, terwyl in de aflopendever-
bintenis van Max Huiberts een op-
tie is opgenomen, die doorRoda JC
gelicht kan worden. Diliberto heeft
inmiddels te horen gekregen dat hy
mag uitkyken naar een andere club.
Voor Paul Janssen geldt nog altijd
dat hij tegen een redelijke huurprijs
elders aan de slag mag. Met de ove-
rige spelers hoopt Roda JC tot een
akkoord te komen.

VVV
Michel Haans voorganger bij VW,
Michel Langerak, is weer terug naar
Dordrecht. Gistermiddag kwam de
23-jarige centrumspits, die aan het
begin van dit seizoenvan SW/Dor-
drecht op uitleenbasis was overge-
nomen, voor de laatste keer naar de
Koel om afscheid te nemen. Lange-
rak verwierf zich bij VW geen ba-
sisplaats en scoorde slechts twee
keer. Trainer Henk Rayer ziet het
verbreken van het huurcontract als
„de beste oplossing voor beide par-
tijen. Hy kon niet aarden in Venlo.
Bovendien miste hij het gezinsle-
ven en barstte van de heimwee. De
dagelijkse pendel van Dordrecht
naar Venlo was toch te veel voor
hem.Zeker als je de lichtmasten van
het Dordrecht-stadion voor je huis-
deur hebt. Als speler was hij wel
kopsterk, maar met de bal aan de
voeten te langzaam".

Voetballers
vergiftigd

I^NNES - Rennes heeft bij de
Janse justitie een civieleklacht
il.ediend tegen een onbekende,
{j e de spelerszou hebben vergif-

Sd voor de wedstrijd van het
fgelopen weekeinde in Marseil-
h' Volgens clubvoorzitter René
u^ello heeft onderzoek van het
ji°ed en de urine van de spelers

Baltazar en Kustim Shala
ie aanwezigheid van een opmer-. 6üjke hoeveelheidvergif aange-

Michel Haan zal dit seizoen geendeel meer uitmaken van de Roda
JC-selectie. De spits speelt van-
avond al vrijwel zeker in de punt
van de aanval by' VVV in de compe-
titiewedstrijd in de Venlose Koel
tegen landskampioen PSV. Roda
JC en VW bereikten gisteren een
akkoord over een huurcontract tot

y?lgens getuigen zou het vergif
toegediend via glazen sinaa-

die de spelers voor de
, edstrijd tegen de Franse lijst-
jjivoerder m nun Marseillaanser°tel hebben gedronken.

Loting UEFA-beker
Torino-KBKopenhagen
Sigma Olomouc-Real Madrid
Genua-Liverpool
AA Gent-Ajax
Speeldata 4 en 18 maart

ft Louis van Gaal heeft zijn bedenkingen wat AA Gent be-
reft.

Voor het thuisduel tegen PSV ziet
de WV-trainer zich opnieuw ge-
confronteerd met een tweetal afzeg-
gingen wegens blessures, namelyk
Maurice Rayer en Roger Polman.
Saeed Janfada maakt zijn rentree in
de basis als rechterverdediger en de
vacature Polman wordt ingenomen
door Jacques Weerts. HoewelRayer
het definitieve elftal nog niet wil
prijsgeven lijkt het meer dan waar-
schijnlijk dat hy Erwin Vander-
broeck buiten de basiself laat ten
gunste van Rob van derKaay. Over
de wedstrijd tegen PSV is Rayer
kort maar krachtig: „In principe
zijn we kansloos. Het is immers de

Sittardia past
op zijn tellen

Winst pas zeker
in slotseconden

Trainer van AA Gent is René Van-
dereycken, 38 jaar, 50-voudig Bel-
gisch international, en uitkomend
voor Club Brugge, Anderlecht, Ge-
nua, Blau Weiss Berlin en AA Gent.
Hy zegt content te zijn met het re-
sultaatvan de loting. „In de kwartfi-
nales zit nog weinig verschil in
kwaliteit tussen de overgebleven
ploegen. Je kunt wel een voorkeur
hebben, maar je moet tevreden zyn
met hetgeen je krijgt voorgescho-
teld. Het huidige Ajax ken ik nog
onvoldoende om mijn elftal er tak-
tisch op in te stellen, maar er is nog
tijd genoeg om de ploeg te ontle-
den".

Vandereycken kreeg aan het eind
van het seizoen 1988-1989 detechni-
sche teugels bij AA Gent in handen.
Hij loste Erwin Vandendaeleaf. AA
Gent kwam op dat moment uit in
de tweede klasse, maar het promo-
veerde nog in hetzelfde seizoen via
de eindronde, de Belgische nacom-
petitie. In zyn eerste volledige sei-
zoen als trainer legde Vandereyc-
ken met Gent beslag op de zesde
plaats, het afgelopen voetbayaar
eindigde de ploeg als derde achter
Anderlecht en KV Mechelen. In de
'lopende' competitie staan deBuffa-
lo's vy'fde, met twintig punten uit
zeventien wedstrijden.

„Ik vind Ajax een leuke verrassing
en ook een leuke uitdaging. Ik denk
dat de kansen fifty-fifty zijn.Ajax is
nog niet in allerbeste doen en wij
gaan steeds beter spelen".

AA Gent heeft met Mark Verkuyl
ook een ex-Ajacied (1988-1990) in de
gelederen. De vroegere Utrechter
verheugt zich op de hernieuwde
kennismaking met zijn vorige club.

Het scoreverloop in de eerste helft
(10-11) gafal een indicatie dat het er
in de slotfase wel eens behoorlijk
heet aan toe zou kunnen gaan. Vier
minuten voor tyd (17-17) miste de
Sittardse ploeg de gelegenheid om
de wedstrijd definitief te beslissen.
Maar strafworpen van Consten en
Vygeboom konden niet verzilverd
worden. Twintig secondenvoor tijd
verprutste de thuisploeg haar laat-
ste aanval nogal knullig en dat gaf
Sittardia - op vier tellen van het
eindsignaal - de gelegenheid om via
een vrije worp de zege alsnog te
grypen. Daar waar iedereen aan
Haagse zijde dacht dat de bal naar
Schuurs zou gaan, speelde deze
door naar derechterflank. Daar stel-
de Maurice Janssen met een 'vlie-
gertje' de volle buit veilig: 17-18.
Voor VGZ/Sittardia waren Consten
(7), Benda (3) en Vijgeboom (3) de
trefzekerste spelers.

DEN HAAG - Koploper VGZ/Sittar-
dia heeft gisteravond aan bekerwin-
naar Hermes de handen meer dan
vol gehad. In een goede wedstrijd
overheersten de beide verdedigin-
gen en had de Sittardse ploeg gedu-
rende driekwartvan de speeltijdhet
betere van het spel. Dat was net vol-
doende om aan het einde van derit
met 18-17 de twee punten mee terug
naar Limburg te nemen.
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Adviseur Molenaar ziet geen mogelijkheden in conflict rond aanstelling Selinger

Volleybalbond eist vanavond
duidelijkheid van Brokking

Van onze sportredactie

WOERDEN - VolgensKeje Mo-
lenaar, de juridischadviseur van
Harrie Brokking, is het haast on-
mogelijk dat het bestuur van de
Nederlandse Volleybal Bond en
de coach van de nationale man-
nenploeg nog een opening zullen
vinden in het conflict dat rond-
om de benoeming van Arie Se-
linger is ontstaan. De standpun-
ten van beide partijen liggen in
de optiek van Brokking's zaak-
waarnemer dermate ver uiteen,
„dat", gaf de Volendamse advo-
caat gisteren eerlijk toe, „een
praktische oplossing uiterst

moeilijk is geworden." Vandaar
ook dat verwacht wordt dat Mo-
lenaar aanstuurt op een af-
vloeiingsregeling woor Brok-
king.

Vanavond zal Brokking zich te-
genover de leiding van de NeVo-
Bo moeten uitspreken of hij
bereid is met ingang van 15
maart volgend jaar met Arie Se-
linger als assistent verder te wer-
ken. Tijdens dat gesprek ligt een
brief voor die Molenaar namens
Brokking bij voorzitter Bert
Funk heeft gedeponeerd. „Daar-
in hebben we geen keiharde stel-
ling ingenomen. Het is een uit-
nodigend en zakelijk schrijven",

reageerde de ex-voetbalprof -
met de onderhandelingen in het
verschiet - voorzichtig.

Funk eist in het onderhoud dui-
delijkheid van de bondscoach,
die eerder kenbaar maakte dat
hij een terugkeer van zijn voor-
malige leermeester in de huidige
situatie niet ziet zitten. Brokking
vreest dat Selinger, die op voor-
spraak van de internationals met
het oog op de olympische kwali-
ficatie en de Spelen in Barcelona
aan de technische staf van het
Nederlands team wordt toege-
voegd, direct bij zijn rentree de
macht zal overnemen.

„In ons standpunt is geen wijzi-
ging gekomen", liep bondsprae-
ses vooruit op het komende
onderhoud. „Ook niet na alle uit-
spraken de afgelopen week van
de spelers en de coaches zelf. Wij
willen verder met Brokking èn
Selinger. Als Harrie dat niet ziet
zitten dan moet hij dat duidelijk
uitspreken, ook al zouden we dat
enorm betreuren. Wat ons be-
treft hoeft het gesprek niet lan-
ger te duren dan vijf minuten."

# Harry Brokking. Een af-
vloeiingsregeling ligt voor
de hand.

Tomba geklopt
in Italië
MADONNA DI CAMPIGLIO \
Aan de zegereeks van Albertn
Tomba is gisteren eeneinde ge
komen. De Noor Finn-ChristiaH
Jagge bleef de Italiaan negen;
honderdste seconde voor b(
wereldbekerslalom in Madonnl
di Campiglio. Jagge legde d|
tienduizenden feestende Itali-
aanse toeschouwers op de Mira-
monti-heuvel het zwijgen op
Ondanks de supersnelle tijd van
Tomba in de tweede manche
bleef de 25-jarige Scandinavië'
overeind in de vierde slalom va*

■' dit seizoen.

Geurts niet
naar Spelen
ALBERTVILLE - Bobsleeër
Rob Geurts gaat niet naar d«
Winterspelen. De Nieuwegeiner é
die momenteel traint op d< I
Olympische baan van Albertvil-"
le, was zo ontstemd over de her-
kansing die hij eergisteren va»
het NOC kreeg opgelegd, dat hiJ sweigert zijn uitzending tijdens
de EX in Königssee waar te ma- 1
ken. i

Kroaten
spelen in

Glanerbrook
Van onze correspondent

THEO KEYDENER

GELEEN - Het laatste ijshockey-
weekeinde van dit jaar wordt afge-
sloten met een internationaal toer-
nooi in Geleen. De deelnemers aan
het driedaagse evenement in de Ge-
leense ijshal Glanerbrook zijn Jong
Oranje B, Kroatië, het Canadese
Sterling en een selectie van de
Meetpoint/Eaters en B-jeugd Ge-
leen.
Opmerkelijk is de deelname van
een team uit Kroatië, dat ondanks
de burgeroorlog in Joegoslavië aan-
treedt. De Kroaten spelen hun eer-
ste officiële interland na de onaf-
hankelijkheidsverklaring. Het team
is samengesteld uit spelers van drie
clubs uit Zagreb.
Jong Oranje B pikt het Glaner-
brooktoernooi mee als voorberei-
ding op het Europese kampioen-
schap in de C-poule, dat in Eindho-
ven wordt gespeeld van 22 tot en
met 29 maart. Het team wordt ge-
traind door de Gelener Peter 80l en
degradeerde afgelopen jaar in Span-
je uit de B-groep. 80l selecteerde
twee Eaters, te weten: derde doel-
man Honoré Loos en Yuri Janson.
Na het toernooi zal 80l de defenitie-
ve selectie bekend maken.
De Eaters-selectie bestaat uit het
B-team, aangevuld met: Joep Fran-
ke, Paul Brakke, Hans Baggen, Cor-
nel van de Thillart, Antoine Strij-
bosch en Bas de Jager, allen spelers
van Meetpoint/Eaters A.
Het Canadese Sterling komt uit de
buurt van Toronto. In het team
speelt een oude bekende van de Ea-
ters mee. Allen Pollock. Zijn vader
was enkele jaren geleden actief als
jeugdcoach in Geleen.

Wedstrijdschema: zaterdag 28 december:
17.30 uur Meetpoint/Eaters-Stirling Canada.
20.30 uur: Oranje B-Kroatië. Zondag 29 de-
cember: 17.30uur; Sterling Canada-Kroatië.
20.30 uur; Jong Oranje- Meetpoint. Maan-
dag 30 december: 17.30 uur; Kroatië-Meet-
point. 20.30 uur: Jong Oranje-Sterling
Canada.

Triptique
Ardennais

MAASTRICHT - Voor de vijfde
keer zal in Maastricht in 1992 het
startschot klinken voor de wieler-
wedstrijd Triptique Ardennais. Het
wedstrijdschema: 22 mei Maas-'
tricht-Polleur (145 km); 23 mei Pe-
pinster-Manehon (120 km) en tijdrit
te Soumagne (10,4 km); 24 mei Sou-
magne-Spa (160 km). In afwachting
van de finish zal er in Spa het Belgi-
sche kampioenschap mountain-
bike worden verreden.

Ploegleider wekt zijn renners uit winterslaap

Vanclenbroucke: alle
cijfers goed bij Lotto

Bergloop
in Eijsden
MAASTRICHT - Atletiekver-
eniging Maasrunners uit EijsdeD(
houdt zondag de zevende Me- \
scher-bergloop in en rondom 'i
Mesch. De afstand is 13,6 km. De t
Mescherberg en twee andere hel- ;
lingen (Steenbergsweg en Voe- j
renweg) vormen de scherprech- |
ters in deze wedstrijd, die tot eefl i
van de zwaarste en uitdagendste ]
van Limburg mag worden gere- |
kend. Start en finish zijn bij de ]
Laatshof aan de Langstraat i"
Mesch. Inschrijven kan ter plaat-
se. Programma: 12.00 uur jon-
gens t/m 12 jaar 1380 meter, 12.1'
uur meisjes t/m 12 jaar 1380 me-
ter; 12.30 uur jeugd t/m 16 jaarj
13.00 uur prestatieloop over 5800
meter; 14.00 uur Bergloop ovef
13,6km.

DOOR WIEL VERHEESEN

COMBLOUX - Sinds hij een paar jaar geleden zijn plaats in
het peloton verruilde voor de functie van ploegleider bij Lotto,
haalt Jean-Luc Vandenbroucke zijn renners altijd halverwege
december uit hun winterslaap. Hij dirigeert ze naar Frankrijk,
waar ze aan de voet van de Mont Blanc met de voorbereiding
van alweer een nieuw wielerseizoen beginnen. Dat er dit keer
in Combloux wegens gebrek aan sneeuw geen langlaufen of
andere ski-bezigheden kunnen plaatsvinden neemt de chef
d'equipe op de koop toe. De dagelijkse tochten op de moun-
tainbike zijn óók een ideale gelegenheid om de conditie te
verbeteren.

Het trainingskamp op slechts enke-
le kilometers van Megève en Albert-
ville, de stad waar straks de Olym-
pische Winterspelen worden gehou-
den, heeft immers nog een ander
doel. „Een ideale gelegenheid om
de onderlinge sfeer te verbeteren en
de nieuwkomers in de ploeg te laten
kennismaken met hun toekomstige
strijdmakkers," aldus Vanden-
broucke.

Nederlandse renners maken net als
in voorgaande seizoenen geen deel
uit van de ploeg, die als geen ander
team praktisch uitsluitend Belgisch
getint is. Van de vier nieuwkomers
in de twintig man sterke formatie
hebben dan ook drie de Belgische
nationaliteit: Kurt Onclin (die in het
voorbije seizoen bij Tulip reed) als-
mede de twee neo-profs Pierre Her-
inne en Stephane Hennebert.
Nummer vier is de Fransman Mar-
tial Gayant, wiens tweede plaats
achter Scan Kelly in de Ronde van
Lombardije nog vers in het geheu-
gen ligt. Gayant kwam in de voor-
bije maanden uit voor Toshiba, dat
echter gestopt is met sponsoring
van de wielerploeg.
Vandenbroucke: „Ik wil hem naast
Johan Museeuw als kopman uitspe-
len, zonder daarbij te vergeten wel-
ke belangrijke positie andere ren-
ners zoals Sammie Moreels, Peter
de Clercq, Hendrik Redant en Dirk
de Mol innemen."
Hoe dan ook, Jean-Luc Vanden-
broucke (36) kijkt naar het grote
werk in het nieuwe jaar uit met
minstens evenveel optimisme als
bij de start van 1991 toen Claude
Criquielion en Johan Bruyneel nog
deel uitmaakten van zijn formatie.

ons werk, maar vooral met de com-
municatie te maken," zegt de ploeg-
leider. „Kwestie van taalprobleem.
Mijn Nederlands is heel beperkt;
Museeuw is de Franse taal nauwe-
lijks meester. Gelukkig is mijn as-
sistent JefBraeckeveldt uitstekend
tweetalig. Ik heb trouwens kennis
genomen van de reportage over Mu-
seeuw. Het was een constructieve
stellingname van hem, die ik alleen
maar kan waarderen. Onze doelstel-
lingen zullen hier allerminst door
veranderd worden."
Eén ding staat eveneens vast. Jean-
Luc Vandenbroucke hoeft zich over
het voortbestaan van zijn ploeg
geen zorgen te maken. Hij heeft met
Lotto nog een overeenkomst tot
eind 1994. Zijn werk als chefd'equi-
pe eist hem bovendien dermate op,
dat hij zijn zetel in de gemeenteraad
van Moeskroen terbeschikking van
iemand anders heeft gesteld. Het
leiden van een wielerformatie is een
volledige dagtaak. Zijn lieftallige
echtgenote steunt hem hierbij op
het terrein van de public relations,
zoals in het trainingskamp in Com-
bloux nog eens wordt bewezen.
Kortom, Jean-Luc Vandenbroucke
heeft de hoofdprijs in de Lotto, ook
al wordt dat niet altijd vertaald door
het juist invullen van het bewuste
formulier.

Interlandduels
jeugdvolleyers
HEERLEN - In het laatste week-
einde van dit jaar staat een drie-
tal vriendschappelijke interlands
tussen de volleybaljeugd van N^
derland en Duitsland op het pro-
gramma. De serie gaat van staf*
op zaterdag 28 december in d*
sporthal Overmunthe van Uf'
mond, aanvang 19.00 uur. Eet*
dag later vormt de sporthal Ro''
duc van Kerkrade om 15.00 uUj
het strijdtoneel. De reeks word»
op maandag 30 december afg^l
sloten in Oirsbeek (sporthal Dfl
Pollack, 19.30 uur). De wedstrij-
den zijn vrij toegankelijk. Tot d^l
Oranje-selectie hoort onder meel"
Tim Neutelings, uitkomend voon
VCH Heerlen.

trainerscarrousel
" SIMPELVELD - Jo Geysq
laers en de SV Simpelveld hebj
ben overeenstemming bereik*
over contractverlenging. He*
wordt voor Geyselaers het derde
seizoen bij SV Simpelveld.

" WAUBACH - Joop Helle-
mons gaat aan het einde van dl*
seizoen vierdeklasser Waubach"
se Boys verlaten. De oefenmee5'

ter zal komend seizoen de scep"
! ter zwaaien bij een andere vier-

deklasser: Langeberg uit Bruns-
sum.

" NEERITTER - Harry van Wy
lick heeft zijn contract met eer'

4 steklasser Veritas met een ja 3*. verlengd.

" HOENSBROEK - Peter DoU'
ma heeft zijn contract met derde-. klasser VKC uit Hoensbroekroe*
een jaarverlengd.

I "" ' —r-d

Jacques Blankenburgs nu at in de ban van Parijs-Kaapstad
Limburger in monsterrit

De feiten zijn bekend. Criquielion
zette een punt achter zijn schitte-
rende carrière en Bruyneel zwichtte
voor de miljoenen peseta's, die de
leiding van de Spaanse Once-ploeg
hem bood.

Met 39 eerste prijzen was de Lotto-
ploeg in het voorbije seizoen een
van de succesvolste formaties, te

Van onze correspondent
FLOR SCHILTE

ARCEN - Jacques Blakenburg
maakt deel uit van het Daihatsu
Team in de woestijnrally Parijs-
Kaapstad. Samen met Katwijker
Nol Eitens wordt een Daihatsu Fe-
roza bemand. De 38-jarige onderne-
mer uit Arcen, die in het dagelijks
leven een herstelbedrijf voor auto-
ruiten bestiert, start op 22 december
in Roven met de proloog van de
monsterrit. Het ios de tweede keer
dat de Limburger in een wedstrijd
van Thierry Sabine van de partij is.

Jacques Blakenburg werd in 1990
voor het eerst geconfronteerd met
het fenomeen Parijs-Dakar. Als
chauffeur van een service-truck van
het Daihatsu Team maakte hij de
rally van nabij mee. Blakenburg
heeft een hang naar avontuur. Met
zijn jarenlange ervaring zegevierde
hy in 1991 als Nederlands kampioen
in de nationale terreinsport. „Het
oplossen van problemen en het rij-
den in niemandsland oefenen een
grote aantrekkingskracht op mij
uit".
Voor de 14e achtereenvolgende
keer heeft de 'Thierry Sabine Orga-
nisation' een monsterrally georgani-

seerd. Dit jaar is de bestemming
niet meer Dakar maar Kaapstad.
Maandag 23 december vertrekken
de twee Daihatsu's, de tweede
wordt bemand door Peter Hards-
teen en Wilbert van Grinsven, uit
Parijs. De bijna 13.000 kilometer
lange tocht voert langs Libië, Nige-
ria, Tsjaad, Centraal Afrika, Came-
roon, Gabon, Kongo, Angola en

Namibië naar de finish op 16 janua-
ri in Kaapstad. Voor de Limburger
en zijn navigator Eitens wordt het
een zware rit. Ze rijden met een min
of meer standaard versie. Alleen de
wielophanging en de carrosserie
mogen enigszins worden aangepast.
De andere Daihatsu Feroza is wel
zwaar opgevoerd tot 215 pk. Bij de
opbouw van de wagens is rekening

" V.l.n.r. Jacques blakenburg/Nol Eitens en Peter Hardsteen/
Wilbert van Grinsven bij de woestijn-Daihatsu.

gehouden met de ervaringen, opge-
daan in de editie van vorig jaar.

Ook Kees en Mieke Tijsterman ne-
men deel aan Parijs-Kaapstad. Met
een 275 pk. sterke Toyota 4 Runner
start het Waddinxveense echtpaar
in Parijs. Reeds zes keer werd door
Kees en Mieke de finish bereikt in
de voorloper Paris-Dakar. Kersver-
se moeder Mieke Tijsterman die

.vorige maand beviel van een zoon
hoopt toch de finish te halen in
Kaapstad,- ondanks dat ze nog niet
helemaal fit is. Janvan Tuyl en Bert
Winkler bemannen een tweede
Toyota terwijl Willem Tijsterman
(broer van Kees), Arme Kies en een
Tsjech een Tatra besturen.

meer omdat naast de winst in Rund
urn den Henninger Turm ook de
eerste plaats in een wereldbeker-
klassieker werd binnen gehaald.
Johan Museeuw zorgde hiervoor in
het Kampioenschap van Zürich, na-
dat hij een paar weken eerder ziek
en teleurgesteld uit de Tour de
France naar huis was gekomen.

„Ik verwacht van Museeuw nog
veel grote dingen," zegt Vanden-
broucke. Blijkens een Belgisch
sportmagazine zaten de chefd'equi-
pe uit Moeskroen in Henegouwen
en diens sterrenner uit Gistel in de
provincie West-Vlaanderen deson-
danks niet altijd op dezelfde golf-

lengte. „Dat had echter niets met

sport in cijfers
TAFELTENNIS
Budapest Europese liga, mannen: Joe-
goslavië-Nederland 4-3. Lupulescu-De
Vrind 21-10 21-13, Gruic- Heister 16-21
20-22, Kalinic-Keen 19-21 9-21, Lupu-
lescu/Gruic-Heister/Keen 22-20 14-21
21-19, Lupulescu-Heister 13-21 19-21,
Gruic-Keen 25-23 17-21 21-19, Kalinic-
De Vrind 21-15 21-14.

SKI
Madonna di Campiglio, slalom, wereld-

beker, mannen: 1. Jagge 1.28,41 (43,03 +
45,38), 2. Tomba 1.28,50 (43,34 + 45,16)
3. Fogdö 1.28,97 (43,65 + 45,32), 4. Furu-
seth 1.29,33 (43,49 + 45,84), 5. Accola
1.30,19 (44,07 + 46,12), 6. Girardelü
1.30,23 (44.40 + 45.83).

Stand wereldbeker slalom: 1. Tomba
360, 2. Accola en Jagge 286, 4. Furuseth
190, 5. De Crignis 162, 6. Gerosa 154.
Algemene ranglijst wereldbeker: 1.
Tomba 640, 2. Accola 581, 3. GirardeUi
319, 4. Furuseth 297, 5. Jagge 286, 6.
Heinzer (Zwi) 207.
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Geef met kerstmis 'ns wat héél anders: geef 't Limburgs

Dagblad cadeau! Is dat geen goed idee? U doet er de ont-
vanger een reuze plezier mee!

I _i__Ö^v>'__f Vu^ meteen de bon in! Dan
_Kv _M^l_(h^__m ontvangt u tijdig(uiterlijk

I _B^___fl _^__B__Syi_y december a.s.) een fees-
r^^CTl^r^lT^a^^SSfc''' teüjke krantenca- <

/v HlnJ v©fc^__.^--**^^y deaubon die u I
I hßl||[ d F -r""" . \ dan aan i
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' KER.TGESCHENK-BON j
■ Ik wil met Kerstmis een krantencadeaubon geven. Bezorg het Limburgs

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

Bezorgadres: g
Postcode: Woonplaats:
Telefoon: " I
Naam gever: 'I Betaaladres:
Postcode: Woonplaats: I
Ik waehl mei betalen op uw acceptgirokaart f
Bon opsturen in openenvelop ZONDER POSTZEGEL naar £ I
Limburgs Dagblad, antwoordnummer46, 6400 VB Heerlen ■*" 1

ofbel GRATIS 06-0229911.

" Jean-Luc Vanden-
broucke hing de fiets
en een politieke loop-
baan aan de wilgen
toen de deur naar een
baantje als ploegleider
open ging.

timburgs dagblad J sport
Woensdag 18 december 1991 €26


	Limburgsch dagblad no. 298 18.12.1991
	Reisbiljet '92
	Luchtvrachtbedrijf onderhandelt over samenwerking met DHL Emery vrijwel zeker uit Beek
	Frustreerd
	het weer
	Brandbom bij Algemene Zaken
	Rusland neemt Unie-structuren over Sovjetunie voor 1992 ten einde DOOR HANS GELEIJNSE
	Zes jaar voor gijzelen gezin burgemeester
	Populariteit van president Bush naar dieptepunt
	Texas – Mothers Heaven (Mercury/Phonogram)
	'Internationale' bands in Sittard
	DOOR LAURENS SCHELLEN Janse Bagge Bend duikt studio in
	Van onze verslaggever
	Festivalbussen vanuit Limburg Bluesmarathon in Hasselt
	Peetvader van de Schotse rock vanavond in Geleen Fish is niet meer klein te krijgen DOOR LOUIS DU MOULIN
	recept door huub meijer Paddestoelen risotto
	pop Id-cd DOOR ANS BOUWMANS
	Bands gaan 'undercover'
	popagend
	puzzel van de dag
	UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Limburgs Dagblad
	Waarschijnlijk zullen gevechten alleen maar toenemen' Servië geïrriteerd door EG-erkenning Kroatië
	Tevreden
	Extra geld voor herstructurering beroepsonderwijs
	Kmeenten voeren met bijna 12,5 procent op
	Eerste Kamer akkoord met commerciële tv op kabel
	binnen/buitenland. Moeder vermist meisje roept ontvoerders op
	Explosieven gevonden in huis in Den Helder
	Simons zet plan vermogenstoets awbz toch door
	Kamer wil hogere snelheid voor autobussen en vrachtwagens
	Twee jaar cel voor Zegwaard
	Senaat laat Simons begaan
	/ punt " WHO
	" Steekpartij
	" Ziekmeldingen
	" Vutters
	" Illegalen
	Arianeraket
	Omwenteling
	Westen
	DOOR HANS GELEIJNSE
	Beloften
	Gemenebest krijgt steeds meer trekjes van vroegere Unie Jeltsin als gijzelaar van Sovjet-troepen
	binnen/buitenland Omwenteling was voor Vietnamezen begin van 't einde En toen was het niet goed meer in Tsjechoslowakije DOOR CAREL GOSELING
	Moedig
	'Unie-kwaad'
	Resultaat Rodamco enorm gekelderd
	beurs Rommelig
	Bonden eisen overleg over sociaal plan 8000 banen weg bij Rabo
	economie Bedrijven betalen te veel belasting
	Miljoenenorder van Defensie
	Maxwell vraagt surséance aan
	nieuwsanalyse ABP gaat Rodamco uit het slop helpen DOOR LUUK SENGERS
	Verkoudheid
	Werking
	Geen kalkoen maar gans met feestdagen In ruim twee uur een compleet kerstmenu DOOR HUUB MEIJER
	Milieu- en consumentenorganisatie betreuren prijsverschil Melk uit fles fiks duurder dan uit pak
	consument Snoepjes met vitamine C overbodig
	Horloge van de eeuw
	'Mozart-beha'
	Was – droogautomaten vallen veelal tegen
	Prijs treinkaartje stijgt sneller dan autokosten
	Duitsland 1
	TV FILMS VIDEO BBC 2
	Duitsland 2
	BBC 2
	BBC 1
	Nederland 2
	Duitsland 2
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	Duitsland 3 SWF
	RTL4
	RTL Plus
	Super Channel
	Duitsland 2
	RTL plus
	televisie en radio woensdag Nederland 1
	België/TV 1
	België/TV 2
	SATI
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	Radio 5
	België RTBF 1
	België Tele 21
	TV 5
	RAI UNO
	BBCI
	Omroep Limburg
	België/Radio 2
	BBC 2
	Sportnet
	Eurosport
	MTV Europe
	CNN
	België/BRF
	RTL Radio
	WDR 4
	Super Channel
	Fusie RIAGG/Vijverdal een feit
	nvesteringen voor 1992 worden door concernleiding uitgesteld Sombere toekomst DSM
	Schlagerfans overnachten bij het Limburgs Dagblad
	Politiek steekspel Aken duurt voort SPD voor nieuw industrieterrein DOOR HANS ROOIJAKKERS
	Uitbreiding installatie 'Bosscherveld'
	Jan Schaefer in Weert: 'Beleid met zachte G'
	Dode man aangetroffen
	Straf voor drugdealer
	Achttien maanden geëist voor dealen
	Rechter beslist over ontslag
	Graffiti Schinnen direct bestreden
	Forse straffen voor dieven
	Kritisch Faunabeheer nodigt Gabor uit
	President torpedeert plannen centrum-rechts kabinet Walesa houdt vorming Poolse regering tegen DOOR RUNA HELLINGA
	Zakenkabinet
	Van onze parlementaire redactie
	Steun
	Kamer akkoord met kortingen welzijn
	Vlaamse ministers voelen zich gepasseerd door Ritzen
	Energie-handvest snel omzetten in verdrag
	Doden bij botsingen Armeense enclave
	Brief
	SNS bank heeft ABP nodig voor hypothekengeld Van onze redactie economie
	Extra bewaking rechtbank Roermond Juridisch steekspel vertraagt proces Venlo Connection'
	Gekibbel
	Zinloos
	Limburg 'Ancona: 'Aanbod afkoopsom vervalt eind dit jaar' Steun Kamer voor PNL -bezuinigingen
	Slowaken verhoren René Widdershoven in Heerlen Proces 'Gabriëlle' in januari afgerond
	Presentatie rapport Mckinsey in Maastricht Georganiseerde misdaad zal behoorlijk stijgen
	Fraude
	EG-subsidie Zuid-Limburg 65 miljoen
	Ontvoerders ontdekten vergissing mogelijk door NOS-journaal
	Vervolg van pagina 1
	Informatieavond druk bezocht boeren positief over onderzoek erosie
	Twaalf maanden geëist tegen heroïnehandelaar
	officiële mededeling GEMEENTE BORN
	Limburg Door slimme organisatorische constructie Uitbreiding privékliniek Annadal binnen 2 jaar DOOR ANGELI POULSSEN
	Vertrek Emery is nekslag luchthaven
	Katholiek voorvechter van homo-emancipatie Michiels van Kessenich (33) overleden
	in gesprek " Beesel
	" Leefmilieu
	" Brieven 2
	postbus 3100
	" Groente-export
	" Vaticaan 2
	in het nieuws DOOR ANGELI POULSSEN
	streeksgewijs kort
	Promotie
	Noeste arbeid beloond
	Limburg
	Nog meerdere hectaren over voor uitbreiding AZM vol vertrouwen naar de toekomst
	kerstevenementen
	Cees van Boerdonk nieuwe meesterkok DOOR HUUB MEIJER
	bioscopen
	in de theaters
	'Budgettair neutrale' aankoop kost vier miljoen Brunssum eigenaar van Golfbaan/ Schutterspark
	Ook tweede schakel 'knooppunt' Nuth af
	MDS maakt voortaan etalage op station
	Abdissenbosch wil verbod motorcross
	Vliegticket ontvreemd
	oostelijke mijnstreek Scholen Kerkrade vertonen gebreken
	Gestolen motor teruggevonden
	Onderscheiding voor F. Ingenhut
	Aangehouden na bankoverval
	Valkenburg krijgt dependance van verpleegklinieken
	Geelzucht op Heerlense school
	Zuiniv
	Kerstman
	Portefeuille
	0
	Strijkers
	Poort
	LimburgsDagblad. sport Programma betaald voetbal eredivisie
	eerste divisie
	opstellingen
	Nederlaag Fortuna 2
	res. divisiec
	Voetballers vergiftigd
	Michel Haan vanavond vrijwel zeker met VVV tegen PSI Roda JC start met contractbesprekingen
	Loting UEFA-beker
	VVV
	DOOR MARCEL VAN DER KRAAN
	Ajax-aanvoerder Blind: 'Halve finales haalbaar Louis van Gaal niet blij met AA Gent DOOR JAN MENNEGA
	De Mos blijft bij Anderlecht
	Old Trafford weert vreemden
	Denemarken en Italië reserve
	RW Erfurt bijna failliet
	Winst pas zeker in slotseconden Sittardia past op zijn tellen
	Kroaten spelen in Glanerbrook
	Triptique Ardennais
	Jacques Blankenburgs nu at in de ban van Parijs-Kaapstad Limburger in monsterrit
	sport in cijfers
	sport Adviseur Molenaar ziet geen mogelijkheden in conflict rond aanstelling Selinger Volleybalbond eist vanavond duidelijkheid van Brokking
	Ploegleider wekt zijn renners uit winterslaap Vanclenbroucke: alle cijfers goed bij Lotto DOOR WIEL VERHEESEN
	Tomba geklopt in Italië
	Geurts niet naar Spelen
	Bergloop in Eijsden
	Interlandduels jeugdvolleyers
	trainerscarrousel

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92

	illustraties
	Advocaten fuseren
	Steun voor Honecker
	de tootootjes
	panda en de weidader
	Oplossing van gisteren
	Slachtoffer onlusten Moldavië
	Openbare vuilnisbelt
	" Met 25.000 ton op jaarbasis is Emery de grootste vrachtvervoerder op Maastricht Airport. Het vertrek van het vrachtbedrijf zou een ramp betekenen voor de Luchthaven Maastricht. Want het verschaft werk aan ruim 25 eigen mensen en 80 personeelsleden van Maastricht Handling.
	Ik liep al een tijdje met de gedachte om af te haken' Hiele bedankt voor Oranje


