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Kosto: 'Kerkasiel romantisch begrip uit Middeleeuwen'

Asielzoekers desnoods
ook uit kerken gehaald

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Vietnamese
asielzoekers die eventueel in
kerken worden onderge-
bracht om zo uitzetting te
voorkomen, zullen daar niet
veilig zijn. Indien zij zijn uit-
geprocedeerd, zal justitie
niet schromen hen daar op
te pakken en vervolgens het
land uit te zetten. Staatsse-
cretaris Kosto van Justitie
heeft dit gisteren gezegd. Hij
wordt daarin gesteund door
de regeringsfracties CDA en
PvdA. Kosto noemt het ker-
kasiel 'een romantisch be-
grip, dat in de Middeleeu-
wen en daarvoor heeft
gegolden', maar dat nu in
die zin niet meer bestaat.

Verschillende kerkelijke organisaties
in vooral het noorden van het land
maken aanstalten kerkasiel te verle-
nen aan in hongerstaking zijnde
Vietnamese asielzoekers. Enkele ja-
ren geleden werd op die manier de
uitwijzing van tientallen afgewezen
Koerdische en Syrische asielzoekers
maandenlang tegengehouden. De
toenmalige CDA-staatssecretaris
Korte-van Hemel overwoog de asiel-
zoekers uit de kerken te halen, maar
is er nooit toe overgegaan.

Jongen van 14
trouwt met

vrouw van 44
" GADSDEN - Jonathan Lee Da-n f*s zegt dat bij hem van binnen
e **n lont' werd aangestoken,
[ """en hij in september vorig jaar

voor het eerst zag. In
1 aPril trouwde het Amerikaanse„ Jonathan is 14, zijn echtge-] |>ote 44.
_

"e twee zagen elkaar voor hete j^rst toen Jonathan de 11-jarige„ een van de vijf kinderen. Shirley, kwam opzoeken.
\. *kkeek naar hem en ik wist wel
5 _^ hij jong was, maar ik dacht:» "»j is ontzettend leuk. Hij keek: *j°k zo naar mij. Kevin probeer-j ?e hem mee te krijgen, maar hijr ?|eef daar maar naar me staan

■"ijken," vertelt Shirley.

i P een avond vroeg de toen nog
f3-jarige Jonathan, nadat hij op
par kinderen had gepast, Shir-
*y om een nachtzoen. „Hij ge-. Lr°eg zich niet als een 13-jarige,. ft'J zag er niet uit als een 13-jarige

5*n hij zoende zeker niet als een. '3-jar jge " ze gt Shirley. „Ineens. j"in.g ik met andere ogen naar
I ?em kijken en begon ik ook op, te vallen."; **et paar kwam er achter dat in
,|e staat Alabama een kind van
.l\ mag trouwen met toestem-, "hing van een van zijn ouders. De
[ goeder van Jonathan gaf haar

en was bij de trou-, aanwezig. De ex-man van
haalde in januari, nadat

,|*e romance hem ter ore was ge-
J*omen, de drie kinderen die bij
."Run moeder woonden, weg.

het weer

WIND EN REGEN
J"de ochtend is er zachte,
v*"chtige en stabiele lucht bo-

onze omgeving aanwezig,
r deze lucht komt veel laag-J^Kende bewolking voor
w*aruit regen of motregen
?'t. Een koufront zal in de
.'ddag Limburg passeren.
(s*Uer dit front wordt koelere
? onstabiele lucht aange-
O^rd. Hierdoor komen er in
J* öüddag naast opklaringen
s*k buien voor, mogelijk met

De maximumtempera-
JU"* is vandaag 11 graden.
$onacht daalt het kwik naar
l^Sraden. De wind is vrij
Jachtig uit westelijke rich-
ten.k?*"- informatie betreffende
k \ Weer in Limburg kunt u
j^'len06-91122346.

i>op: 08.44 onder: 16.28anop: 14.27 onder: 06.33

Schriftelijk
Op het ogenblik zrjn op verschillen-
de plaatsen in het land 119 Vietna-
mese asielzoekers in hongerstaking.
Een aantal van hen heeft schriftenjk
laten vastleggen dat zij nietkunstma-
tig gevoed wensen te worden, wan-
neer zy in coma zijn geraakt. Vijftien
hongerstakers zijn inmiddels uitge-
procedeerd èn kunnen elk moment
het land worden uitgezet, indien hun
lichamelijke toestand dat toelaat.

Steun
De overgrote meerderheid van de
Tweede Kamer heeft gisteren steun
betuigd aan Kosto, die het afgelopen
weekeinde vier uitgeprocedeerde
Vietnamese asielzoekers uit het land
heeft laten zetten. Vrijwel alle par-
tijen riepen de asielzoekers op hun
hongerstaking te stoppen, omdat die
toch geen zin heeft. De Kamer en
Kosto weigeren zich erdoor te laten
vermurwen.

Cultuur
WD-Kamerlid Wiebenga houdt er
rekening dat sommige asielzoekers
zich letterlijk de dood in hongeren.
Vanuit hun boeddhistische cultuur
geloven zij in reïncarnatie, en kun-
nen daardoor anders tegen de dood
aankijken. Als dat gebeurt, zal 'de
druk op het gewetenvan de samenle-
ving en op dat van de Kamer heel
zwaar worden', aldus Wiebenga.
Het nieuwe opvangbeleid voor asiel-
zoekers, dat op 1 januari in moet
gaan, staat op springen als gevolg
van eisen die CDA en WD gister-
avond laat in deTweede Kamer heb-
ben gesteld. Dat vreest minister
d'Ancona van WVC. CDA en WD
willen namelijk in de negen gemeen-
ten die met ingang van volgend jaar
de eerste opvang van asielzoekers
gaan verzorgen, een strenge bewa-
king van vluchtelingen die te horen
hebben gekregen dat zij zijn afgewe-
zen. d'Ancona waarschuwde ervoor
dat de kans groot is dat nu de over-
eenkomsten met verschillende be-
trokken gemeenten op de tocht
komen te staan.

vandaag

Reisbiljet 1992
Vandaag een voorproefje
van de vakanties in 1992.
Impressies en tips van
heinde en verre.

Tienmaal per week
richting Belgrado
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Duitsland op de
sloffen naar Zweden
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Henk Vossen zoekt
avontuur op in
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Meeste deelrepublieken SU
sluiten aan bij Gemenebest

Van onze redactie buitenland
MOSKOU/MINSK/BONN - Op
Moldavië en Georgië na treden alle
twaalf republieken van de Sovjet-
unie toe tot het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten. Dit nieuwe
samenwerkingsverband krijgt de
naam Gemenebest van Euro-Aziati-
sche Onafhankelijke Staten, zo
heeft vice-premier Boerboelis van
Rusland gezegd.
Op de bijeenkomst van zaterdag in
Alma Ata ondertekenen Armenië,
Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan,
Toerkmenië en 'mogelijk' Oezbeki-
stan het verdrag over de stichting
van het Gemenebest, dat de Slavi-
sche republieken Rusland, de Oe-
kraïne en Wit-Rusland ruim een
week geleden in Minsk gesloten
hebben. Volgens Boerboelis wordt
het hoogste orgaan in het nieuwe
Gemenebest een raad van presiden-
ten. Daaronder komt volgens hem
een raad van premiers.
Moldavië kan op dit moment niet
tot het nieuwe samenwerkingsver-
band toetreden vanwege de moeilij-
ke toestand in die republiek, aldus
Boerboelis volgens het persbureau
Interfax. Georgië wil eerst onafhan-
kelijk worden. Pas daarna zal deze
Kaukasische republiek besluiten of
ze tot het nieuwe Gemenebest toe-
treedt.

Duitsland, de belangrijkste partner
van de Sovjetunie in het Westen,
heeft er bij zijn Europese partners
op aangedrongen gezamenlijk op te
treden bij het erkennen van de on-
afhankelijke republieken die uit de
uiteenvallende Sovjetunie ontstaan.
Het vooruitzicht dat de Sovjetunie
aan het eind van het jaarverdwijnt,
betekent volgens Bonn een uitda-
ging aan de wereld om verantwoor-
delijk en snel te handelen.

De regering van kanselier Helmut

Kohl heeft gezegd dat ze dezelfde
betrekkingen op hoog niveau zal
aangaan met Rusland en andere re-
publieken als ze met de Sovjetunie
gehad heeft.

Minister Van den Broek (Buiten-
landse Zaken) verwacht dat de EG
begin volgend jaar een bezoek
brengt aan de 'oude' Sovjetunie. De
bewindsman heeft daarover contact
gehad met zijn Portugese collega
die hem op 1 januari opvolgt als
EG-voorzitter.

Twee op drie
Nederlanders
waren ooit in
Valkenburg

VALKENBURG - Twee op de drie
Nederlanders waren ooit in Valken-
burg. Dat blijkt uit een NlPO-
enquête die in opdracht van de
WV Het Geuldal werd gehouden.
Van de Nederlanders die in Valken-
burg waren, was 40 procent er voor
een bezoek en 25 procent voor een
langere ofkorte vakantie. Een op de
vijf landgenoten was zelfs in de af-
gelopen twee jaar in Valkenburg.
„Weinig andere plaatsen zullen die
cijfers evenaren," veronderstelt
VW-president Fons Vijghen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de
belangstelling voor Valkenburg in
alle sociale klassen en alle leeftijds-
categorieën ongeveer even hoog is.
De jongeren scoorden tot voor kort
met 18 procent wat minder, maar
dat is inmiddels de laatste twee jaar
opgelopen tot 28 procent.

Regeringsformatie
België mislukt

BRUSSEL - De Belgische 'groe-
nen' hebben gisteren de pogingen
gedwarsboomd om een socialis-
tisch-liberaal-groene coalitie zonder
Christen-democraten te vormen. De
twee Vlaamse en Waalse groene
partijen, Agalev en Ecolo, wezen de
voorstellen van de liberale kabi-
netsformateur Guy Verhofstadt van
de hand. En daarna haakten 'nood-
gewongen' ook de Vlaamse socialis-
ten af.
De groenen weigerden om aan in-
houdelijke onderhandelingen te
beginnen, omdat zij Verhofstadts
voorstellen niet vernieuwend ge-
noeg vonden. De formateur gaf gis
teravond zijn opdracht terug aar
koning Boudewijn. Omdat andere
coalities zonder christen-demoera
ten nauwelijks mogelijk zijn, wordi
aangenomen dat nu naar voortzet
ting van de huidige rooms-rode coa
litie gestreefd zal worden.

Melk uit
fles te duur

Woning in as door kaarsvuur

(ADVERTENTIE)

I
1" VOORVERKOOp|

BIJ CARITA!
IN HEERLEN EN |!

MAASTRICHT
Ja, u heeft het goed gelezen, i'
Vandaag donderdag 19 dcc. om ,>
9.30 uur starten wij onze unieke r»
voorverkoop voor onze vaste IC
klanten. Omdat wij een enorme kr

I
klantenkring hebben is het O
onmogelijk iedereen persoonlijk I
aan te schrijven. Vandaar deze ,*
bekendmaking. Onder deze aktie >jvallen natuurlijk onze voor I.
Limburg exclusievetopmerken. |
Onze voorverkoop is iets |
speciaals. Wij hebben nl. als ,'

ienige mode-centre uitsluitend >topmerken winter '91 in I
voorverkoop. Verder willen wij u j'bij deze gelegenheid hartelijk' >
danken voor 't genoten i L
vertrouwen tijdens de verkoop |
van onze succesvolle najaars- .►
en wintercollectie 91 Dit >was fantastisch. Natuurlijk zijn ■ Iwij wederom druk bezig om j'
voor de voorjaars- en »
zomercollectie 92 iets unieks '(
te brengen in Heerlen en |
Maastricht. f

Een goed advies: kom tijdig >
wantOP=OP. '|

Vele groetjes van Carita en ' >
haar medewerkers I

Mode-centre I

J CARITA
O With the best choice in k >
( I the middle of the town. I JI Kleine Staat 6 Maastricht-City] I
' I Amorsplein 16 Maastncht-City) E ►41 Saroleastraat 3 Heerlen-City1 f)

(ADVERTENTIE)

Herenpantalons
In zuiver wollen en trevira/wollen kwaliteiten.

Sportieve en klassieke modellen.
Normaal’ 129,-,’ 149,-- en’ 169,-

-89 —Voordeelprijs \_9'_J "

daar winkel je voor je plezier !

(ADVERTENTIE)

Vandaag is het zover
{_________)

Het beste
vakantie-advies

sinds jaren.
(ADVERTENTIE)

MEESTERLIJKE MOTEN
Nu in de aanbieding: botermalse, verse zalm, met gratis

kruidenboter. Meesterlijke moten. En... heerlijke tong. Ook nooit
wegvoor een feestelijk diner. Beide zuurstofarm verpakt, dus
geurvrij en lekvrij. En lekker!

100 gram ASO OiTI*/ fl

ohAanbiedingen gelden tot en met zaterdag 4 januari a.s. m^

Albert Heijn, Schiffelerstraat 8, Brunssum;
Walstraat 71, Sittard.

(ADVERTENTIE) .
LimburgsDagblad

de duidelijkekrant
Nü twee wekengratis _^~~^_

Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! f^sT ""^ïNoteer mij als abonnee. tm—^jérr I
"Naam: l 'Q■f l l\
' Adres: j % I |

' Postcode/woonplaats: j| jj; * I J |

' Telefoon: (voor controle bezorging) |
J giro/banknummer: |
I De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis.
| Daarna betaal ik O per kwartaal ’ 79.20 O per maand ’ 26,40

| Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen,
Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I B/jj

O een acceptgirokaart EwfepMa
■De afgelopen drie maanden heb ik geen LD. (proef-Jabonnement gehad. ■|^3lilÉl 'J Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar:

I Antwoordnummer'46, 6400 VB Heerlen

ofbelgratis 06-0229911
I ---- g 71Q4Q4 400017

" Een huis aan de
dr Philipslaan in
Roermond is giste-
ren rond het mid-
daguur door kaars-
vuur volledig in de
as gelegd. De enige
bewoonster (36) kon
het pand tijdig ver-
laten. De brand-
weer zette twee
voertuigen in om
het vuur te bestrij-
den. Het duurde
een half uur voor-
dat het sein 'brand
meester' kon wór-
den gegeven. Het
nablussen nam nog
twee uur in beslag.
De aangrenzende
woning liep rook-
en waterschade op.
Met de Kerst in
aantocht waar-
schuwt de politie
voorzichtig te zijn
met kaarsvuur.

Foto: JEROENKUIT



kunst

uit dekunst

Zwemdiploma
DOOR JOS FRUSCH

Als een strijkplank met hernia
bewegen ze zich vaak op het
podium, de zangers en zange-
ressen die destap naar het ope-
ra- en operettewereldje hebben
durven maken. Goede zangers
met acteertalent zijn zeldzaam,
net als goede zangopleidingen
waarbij de studenten ook ac-
teertechnisch op hun vak wor-
den voorbereid.

De toch al onmogelijke scènes
en dialogen in opera's worden
niet zelden ontkracht door het
stuntelig gedrag van solisten
die niet verder komen dan
mooi zingen - dat is al heel
wat - en voor de rest van hun
aanwezigheid op het podium
een lachwekkende vertoning
maken. Hoe vaak is een sterfs-
cène uit een of andere dramati-
sche produktie niet verworden
tot een slapstick, die je zelfs in
John Lantings Theater van de
lach maar zelden tegenkomt.

Helemaal moeilijk is het in Ne-
derland getalenteerde zangers
te vinden, die niet alleen geloof-
waardige typetjes op de plan-
ken kunnen zetten, maar daar-
bij ook nog op vlotte wijze met
de beentjes van de vloer gaan.

De musical, een genre dat in
ons land sinds Van den Ende,
Carré en Lloyd Webber steeds
meer aan populariteit wint,
eist deze veelzijdigheid van de
spelers. En de producenten zit-
ten met hun handen in het
haar. Moeten ze nu acterende
zangers, dansende acteurs, zin-
gende dansers of dansende
zangers contracteren. Vaak
valt er helemaal niet te kiezen
trouwens.

Voor bepaalde produkties moe-
ten de solisten nog over andere
kwaliteiten beschikken. Zo wer-
den de hoofdrolspelers van de
musical Midnight Express een
aantal jaren geleden verplicht
een cursus rolschaatsen te vol-
gen, wilden ze voor een rol in
aanmerking komen. En wat te
denken van het bericht - deze
week in de Nederlandse kran-
ten - dat impresario Gislebert
Thierens momenteel voor de
musical 'Roze krokodillen' van
Haye van der

Heyden op zoek is naar dan-
sers, die niet alleen kunnen ac-
teren en zingen, maar die bo-
vendien een blaasinstrument
bespelen en-of dat nog niet
genoeg is - ook nog in het bezit
zijn van een zwemdiploma.

Van der Heyden heeft goed
schrijven, hij hoeft zich niet
druk te maken om de casting.
Maar die arme Thierens die
weet natuurlijk niet waar hij
die blazende en dansende wa-
terzangers vandaan moet ha-

' len. Het is net alsof je op zoek
moet naar een secretaresse met
vliegbrevet en aantekening
gym of naar een klussende gy-
naecoloog met het kappersdi-
ploma.

En wie is er nu zo gek om zich
een aantal avonden per week
af te laten beulen en een paar
keer per avond voor paal te
staan door als acterend 'orkest'
in een bassin met water te wor-
den geflikkerd. En dat alleen
tot genoegen van de op sensatie
beluste medemens.

Je moet tegenwoordig heel wat
doen om de kost te verdienen,
maar dit lijkt me echt iets voor
de arbeidsinspectie. Temeer
omdat naar zulke 'mensonte-
rende' taferelen ook nog men-
sen moeten gaan kijken.

Mij mooi niet gezien. Eerst ge-
woon doen, dan pas kunstjes.

Mary Dresselhuys en John Kraaykamp eindelijk samen op toneel

'Hoog Tijd': ruim een eeuw
levenskunst op één podium
DOOR DIRK WILLEM ROSIE

Het heeft een mensenleven ge-
duurd, maar nu staan dan ein-
delijk de twee giganten van de
tragikomedie samen in één
voorstelling. Mary Dressel-
huys en JohnKraaykamp spe-
len tot juni 1992 een met hoog-
gespannen verwachtingen
omgeven duet in 'Hoog tijd.
Ruim een eeuw podiumerva-
ring en levenskunst, samen in
één opvoering. Het lijkt wel
alsof de Amerikaanse toneel-
schrijver Torn Cole het stuk
op hun lijven geschreven
heeft.

In de Amerikaanse stad Milwaukee
ging in 1989 het stuk 'The Eighties'
in première, maar toen het op
Broadway aankwam heette het
'About Time. Het toneelstuk ont-
snapte natuurlijk niet aan de aan-
dacht van Mary Dresselhuys, die
zich sinds jaar en dag een ongeluk
leest op zoek naar oudere, hoogst
vitale toneelvrouwen: warme, wijze,
complete personages, personages
die de persoonlijkheid van Mary
Dresselhuys zelf benaderen. Niet
uit gemakzucht, want Mary heeft
nog nooit water bij de wijn gedaan.
Telkens weer moet ze al haar laatjes
opentrekken, de kleuren op haar
rijkgeschakeerde palet mengt ze tot
en met de laatste nuance.

Nee, het is uit vakmanschap, dat
Mary Dresselhuys steeds met men-
sen komt aanzetten die, zoals zij
zelf, tot liefde in staat zijn. Heel
krachtig waren haar uitbeeldingen
in schitterende voorstellingen als
'Harold en Maude' (in *81-'B2 met
een nog piepjonge Huub Stapel en
tien jaar later nogmaals met Dirk
Zeelenberg), 'Gouden vijver' en
'Stille nacht' (beide met Jan Retel).
Bij Dresselhuys spreken oude men-
sen zich met een enorme geest-
kracht vrij van de beperkingen die
oude mensen zichzelf traditiege-
trouw opleggen. Ze is 84, maar ze is
ook fel, schuchter en puur. En

waarom niet

In 'Hoog tijd' speelt Mary Dressel-
huys een oude fee met een jonge
fantasie. Er is geen verhaal, er is al-
leen een keukentafel en er is een
dag. Een ochtend, een middag, een
avond en een nacht om voor eens

-en voor al de dingen te zeggen die
van belang zijn. De voorstelling
heeft als ondertitel een uitspraak
van de 18-de eeuwse politicus en
schrijver Horace Walpole meege-
kregen: 'Voor de gevoeligen is de
wereld een tragedie en voor de in-
telligenten een komedie. Mary
Dresselhuys is precies op haar
plaats in voorstellingen als 'Hoog
tijd', die het hart en het hoofd in
perfecte balans houden.

Is Mary Dresselhuys een fee, dan
speelt JohnKraaykamp een kabou-
ter. Een bozige, cynische man vol
zelfspot. Een karakter dat wel wat
wegheeft van de bejaardenhuisbe-
woner Kuiper uit 'Zondagskinde-
ren. Elke dag toastte deze ziekelij-

ke oude man samen met zijn geen vaarwel
dementerende makker Elburg (Pie-
ter Lutz) op 'het ontsnappingscomi-
té', verdomd goed wetend dat ze tot
levenslang waren veroordeeld. Kui-
per mopperde en ginnegapte zijn
grijze massa telkens weer op eenrij.

Zon karakter past bij Kraaykamp.
Hij trekt het aan als een kostuum.
Of dat nou aan het grotetoneel is, in
vrije produkties als 'De humorist'
en 'De fantast' of in tv-series als
'Laat maar zitten.
Mary Dresselhuys en John Kraay-
kamp in één voorstelling. Dat wor-
den twee open doekjes bij hun eer-
ste opkomsten, dat is een feest van
respect en door de jaren heen'ge-
groeide verwantschap. Mary en
Kraay zijn twee hele goede beken-
den en die begroet je. Heel even
maar, anders haal je hen uit het rit-
me. Ópen doekjes krijgen alleen de
acteurs waar het publiek geen af-
scheid van wil nemen. Het is hallo,

Vrijdag 13 december had 'Hoog tijd'
in première moeten gaan, maar een
spierontsteking van Mary Dressel-
huys gooide roet in het eten. Er
moest langer doorgerepeteerd wor-
den, maar nu is alles weer in orde.
Vanaf dit weekeinde, met drie voor-
stellingen in het Nieuwe de la Mar-
theater, is 'Hoog tijd' klaar voor ver-
toning. Shireen Strooker zorgde
voor de regie, Bram Vermeulen
voor het decor. Om alles organisato-
risch op de rails te krijgen sloegen
zelfs de producenten Joop van den
Ende, John van de Rest en Jacques
Senf de handen ineen. Ook dat
werd hoog tijd.
In Limburg is 'Hoog tijd' te zien in
de volgende theaters: 7 april in Het
Theater aan het Vrijthof te Maas-
tricht, 8 april in de Beejekurf te
Venray, 14 april in De Maaspoort te
Venlo, 15 april in de Stadsschouw-
burg te Heerlen en 12 mei in de
Stadsschouwburg te Sittard.

" Mary Dresselhuys en John Kraaykamp, eindelijk samen in één produktu

Nederlandse Opera
met reisproduktie

AMSTERDAM - De Nederlandse
Opera komt in 1993 met een eigen
reisproduktie. Het gaat om de opera
'A Midsummernight's Dream' van
Benjamin Britten. Het gezelschap is
bereid in de periode van het Twee-
deKunstenplan een (beperkte) reis-
functie te vervullen, maar heeft
daarvoor wel extra middelen nodig.
Bij het ministerie van WVC is een
verzoek ingediend om de jaarlijkse
subsidie met 1,5 miljoen te verho-
gen.
Volgens zakelijk leider Truze Lod-
der financiert de Nederlandse Ope-
ra de Britten-opera uit eigen midde-
len en gaat het vooralsnog om een
eenmalige produktie waarvoor de
afgelopen jaren zorgvuldig ge-
spaard is.
De Nederlandse Opera komt in
maart met uitgewerkte plannen
voor de komende jaren. Het gezel-
schap gaf de laatste jaren praktisch
geen voorstellingen meer buiten
Amsterdam. „De kosten daarvan
waren te hoog. Bovendien is het1
Muziektheater onze basis en zit je
met het praktische probleem dat je
de meeste voorstellingen gewoon
niet elders kunt spelen."

De reisfunctie in de periode '93-96
voorziet in de produktie van één
opera per jaar, aanvullend op het
aanbod zoals dat al in de regio be-
staat. De zakelijk directeur laat we-
ten een rol te zien voor de Neder-
landse Opera in het behoud van het
huidige operabestel en een beperk-
te reisfunctie als wenselijk te zien.
„Dat hebben we ook in ons beleids-
plan gesteld en daar zijn we ook
met Forum over in gesprek." In de
visie van het Amsterdamse gezel-
schap is er naast een basisvoorzie-
ning in de Randstad ruimte voor
een structurele reisopera daarbui-
ten.
Jan Nijsten van Opera Zuid vindt
dat de Nederlandse Opera zich be-
ter op de internationale markt kan
richten. „Reizen staat haaks op de
eigen taakstelling," vindt Nijsten.
„Merkwaardig dat ze juist nu om
extra geld vragen. Dat moet dan ko-
men uit de ruif die bedoeld is voor
Forum en Opera Zuid. Of je daarnu
zo gelukkig mee moet zijn?"
Verder laat de Opera Zuid-directeur
weten het zeer op prijs te stellen in
de toekomst te kunnen participeren
in het nationaal opera-overleg.

Limburgse
sopraan op tv
HEERLEN - De sopraan An-
gelina Ruzzafante, die als eni-
ge Nederlandse is doorge-
drongen tot de halve finale
van het Pavarotti-cöncours,
komt binnenkort op televisie.

De Urmondse zangeres zal op
29 december te zien zijn in het
praatprogramma van Ursul
de Geer, dat via RTL4wordt
uitgezonden. Dit programma,
dat om 21.30 uur begint, staat
geheel in het teken van de Pa-
varotti-gekte die in het bijna
afgelopen jaar ook bezit heeft
genomen van ons land.

verder in
WITTEM - In de kerk van W
tem wordt zaterdag om 20 u'

I een kerstconcert gegeven do<
operettevereniging Eurydice U

l Roermond in samenwerking m'
het Gemengd Zangkoor va
Party/Wittem. Zondag 22 deceil

I ber wordt dit concert, evenee'
om 20 uur, gegeven in de kath'

I draal van Roermond.
MAASTRICHT - In het Lói
Theater, Achter de BarakW
31a, staat vanavond, morgen <
zaterdag om 20.30 uur de voO
stelling 'Het zwijgen in de steel
op het programma.

SITTARD - In Theater Sirke
Putstraat 22 is vrijdag vanl fr
20.30 uur 'Wilde Liefde' te ziel t.
een voorstelling over romantik !
gestuntel, hartstocht. Liefde * ij,
mens vormen een komisch df
dat is de inzet van de voorste 6
ling. Naned Kuijpers en Wieg'^
Woudsma spelen.

H
ELSLOO - In het Maaslanden «
trum brengt het Limburgs T' *l
neel uit Sittard zaterdag om i
uur het stuk 'De Palestijnse' val il
Joshua Sobol. :'
HEERLEN - In de aula van W *Grotiuscollege vindt zaterda 'om 20.15 uur een kerstconce*
plaats, te geven door het Scho"
lorkest van de Heerlense M1*.
ziekschool. ,
BEEK - In de hervormde kef' l<
van Beek zal organiste Afl)1 i|
Hendrikx zondag om 16 uur e&
concert geven.

" Naned Kuijpers en W^jJ
ger Woudsma, hoofdrolspt^.
lers in 'Wilde liefde. ,

Foto: SIJMEN HENDRI^ t,

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. wild zwijn; 4. niet dichtbij;
7. erfdeel; 11. muzieknoot; 12. gelooide
huid; 13. water in Friesl.; 15. esdoorn; 18.
plaats in GelderL; 19. gomhars; 21. nieuw
(in samenst.); 22. ad vocem (afk.); 24.
pers.vnw.; 25. bedovertrek; 26. geld ver-
duistering; 32. vrouw, titel; 33. reeds; 35.
mannetjes vis; 37. open plek in een bos;
38. vleessoort; 39. ivoor; 41. vioolbouwer;
42. geur-reukwater; 43. opstootje; 44. bit-
ter vocht; 45. houding; 46. plaats in Span-
je; 47. vr. munt; 48. muzieknoot; 51.
plaats öm sleutels op te hangen; 57. hoge
berg; 59. pers. vnw.; 60. verbrandings-
rest; 61. kade; 63. voedsel; 65. kostuum;
67. verdieping; 69. getijde; 70. chocolade-
poeder; 71. ontkennend voorvoegsel; 72.
brandstof; 73. staatsbedrijf; 74. derhalve.

Verticaal: 2. godsvruchtig; 3. voordat' |,
nuttige dieren; 5. uier; 6. herkauwer; | \
koorzang; 9. verschiet; 10. angstig;.)
toverkol; 16. uitroep; 17. slordigheid; 'gedaanteverwisseling; 20. serie; 23. K
en terug; 24. bevel; 27. ten bedrage
28. schouderversiering; 29. dor; 30-Jj
plaatse; 31. jaargetijde; 34. veilige op^
plaats; 35. hengelscharnier; 36. dv#3
39. roem; 40. voor; 47. stoom-locom°!jl
(afk.); 49. voertuig; 50. klein kindje; °2
klos; 52. klein kind; 53. precies; 54- 'S
roep v. afschuw; 55. pressie; 56. g|a"3
vat; 58. lage rivierstand (afk.); 62. AC
turn (afk.); 64. Japanse gordel; 65.
baar voedsel; 66. huisdier; 68. insekt-

receptdoorhuubmeier

Roemeense
boerensoep
Benodigdheden voor ca 2 liter: 250
g lamsschouder, 60 g groene en 60 g
gele paprika, 80 g gepelde ui, 60 g
tomatenpuree, 200 g aardappelen, 1
1 water, lA 1rode wijn, laurierblad, tl
paprikapoeder, tl oregano, 10 g
bloem, 10 g olie, 10 g zout, peper,
peterselie, 30 g zure room.

Het lamsvlees op hoog vuur snel
aanbraden in een deel van de olie
en dan afblussen met derode wijn
en een gedeelte van het water. Het
vlees gaar stoven in ongeveer 1 uur.
De gesneden paprika's en uien in dé
resterende olie even aanbakken,
dan de bloem erbij en alles goed
mengen. Daarna achtereenvolgens
toevoegen: de tomatenpuree, een
deel van deroom en daarna het pa-
prikapoeder en de kruiden. Dat

geheel met het water bij het gare
vlees voegen en daarna 30 minuten
zachtjes laten sudderen op laag
vuur. Dan de gesneden aardappels
erbij en het geheel nog 30 minuten
zachtjes laten doorkoken.
De soep moet goed geboden zijn.
Het gerecht ziet er extra feestelijk
uit door in het midden van het bord
wat zure room tè gietenen daarover
gehakte peterselie en paprikapoe-
der te strooien.
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Vier doden bij
scheepsongeluk

GLASGOW - Vier Russi-
sche zeelieden zijn om het
leven gekomen nadat het
stuurhuis van hun fabrieks-
schip in een storm door een

hoge golf was getroffen.
Twee mannen in de kabine wa-
ren op slag dood, een derde werd
dood in zee aangetroffen en de
vierde overleed na te zijn overge-

bracht naar een ziekenhuis in
het Noordierse Londonderry.

De.golf vernielde een groot deel
van de apparatuur in het stuur-
huis, waardoor het schip zijn
motorvermogen en elektriciteit
kwijtraakte. Het ongeluk gebeur-
de op 9 kilometer van de west-
kust van Schotland en 40 kilo-
meter ten noorden van Noord-
lerland.

Vijftien opvarenden van het fa-
brieksschip, de 80 meter lange
Kartli, liepen lichte verwondin-
gen op.

" Het Russische fabrieksschip Kartli in moeilijkheden op volle zee

Verdachte dubbele
moord Utrecht
gearresteerd

- De Utrechtse politie
Vo ft in de nacht van dinsdag op
Cn Sdag een 31-Jarige man aange-jj den, die er van wordt verdacht
I] 9 '-jarige A. van der Tol en zijn
Vr!rige ecntgenote G. van der Tol-(f/^Per om het leven te hebben ge-

De verdachte, H.G. uit
ki^eht, is een bekende van hetPtpaar.
(k slachtoffers werden dinsdag

*|'na half twee gevonden door
Ik buurtbewoner, die was gewaar-
L'fwd door ongerust geraakteT^ieleden.

Brinkman tegen
fusie ministeries
BiZa en Justitie—
jf^ HAAG - CDA-fractievoorzit-
L *<leo Brinkman vindt dat takenIj^de ministeries van Binnenland-V^ken en Justitie samengevoegd
Vvfn worc'en. Maar een fusie tus-". beide departementen vindt hij
ü*ewenst. Brinkman zegt dat in
1^ 'hterview in de Justitiekrant dierSen verschijnt.
i
%__ de algemene politieke be-
fy,0'-1 wingen in de Tweede Kamer
Ik*1* Brinkman van de 'eeneiige
Cfling aan de Schedeldoeksha-
V ■ Dat werd toen uitgelegd als
k Pleidooi voor een complete fu-
L.Ussen Binnenlandse Zaken enl'tie. Brinkman wil dat de afde-
<ic?eh op de beide ministeries die
ify. bezighouden met rechtshand-
■v'^g en politie worden samenge-

Veel onveilig
Vuurwerk in

de handel
ij^TERDAM - De Keurings-
j^ist van Waren in Rotterdam
'üh k het onderzoek naar de vei-
*!) *'d van in Nederland te koop
'rltrj"Verk' veel onveilig materiaal

'^ jkt. Volgens een woordvoerder
'V dienst is bij steekproeven 50
'$ü ent van net vuurwerk als on-
'^Sdelijk bestempeld.

deruim duizenden soorten ge-,
'Jks eerc* vuurwerk wordt er jaar-
"t"^, door de dienst een aantal
'ij onderzocht. „Dat
W ° procent afkeuren, wil dus
1 joggen dat ook de helft van het
Wederland te verkrijgen vuur-
de °nveuiS is. Wel is het percen-
'<ju n°g nooit zo hoog geweest,"s een woordvoerder.

Standpunt
De bewindsman stelde echter ook
dat de kans dat hetkabinet zelfstan-
dig een standpunt inneemt,klein is.
Hij verwees daarvoor naar de vorige
belastinghervorming op basis van
de voorstellen-Oort die met ingang
van 1990 werd doorgevoerd. Toen

was advisering erg belangrijk 'en
doorslaggevend voor de vormge-
ving van de operatie, zo herinnerde
Van Amelsvoort de Senaat.
De staatssecretaris somde ook en-
kele inhoudelijke pijnpunten op bij
de plannen-Stevens. Het gaat dan
om het afschaffen van de belasting-
vrije sommen (dat deel van het in-
komen waarover geen belasting
wordt betaald) in ruil voor een voor
iedereen gelijke belastingkorting.
Daarnaast levert het schrappen van
de bepaling dat over een deel van
het inkomen geen wao-premie
wordt betaald, problemen op.

Vredesoverleg MO gaat
begin januari verder

Van onze redactie buitenland

WASHINGTON - De betrokken
Arabische landen en Israël zijn gis-
teren, na twee weken van vruchte-
loos overleg in Washington, over-
eengekomen elkaar begin januari
op een nog nader vast te stellen
plaats te ontmoeten voor hervatting
van de vredesbesprekingen. Dit
heeft een Israëlische onderhande-
laar verklaard.

Elyakim Rubinstein, de leider van
de Israëlische delegatie die bespre-
kingen voert met een gezamenlijk
Palestijns-Jordaanse afvaardiging,
zei: „We hebben overeenstemming
bereikt dat we elkaar rond 7 januari
weer ontmoeten. Over de plaats
wordt nog onderhandeld."

Hij sprak na de elfde zitting van de
besprekingen, waarbij opnieuw niet
de kloof werd overbrugd over de
status van de Palestijnse afgevaar-
digden in de afzonderlijke onder-

handelingen over zelfbestuur voor
de door Israël bezette Westelijke
Jordaanoever en Gazastrook. Beide
zijden beschuldigden elkaar ervan
de basisregels te schenden die zijn
gesteld door de Verenigde Staten,
die de partijen in oktober in Madrid
aan de onderhandelingstafel brach-
ten.
Beide delegaties brachten de afge-
lopen weken uren door in de gan-
gen van het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken, waar werd
getracht een procedure en tafel-
schikking overeen te komen opdat
men daadwerkelijk de onderhande-
lingszaal kan betreden.

Incident
Israëlische soldaten hebben giste-
ren in de bezette Gazastrook het
vuur geopend op Palestijnen, van
wie er dertig verwondingen oplie-
pen. Dit werd vernomen uit Pales-
tijnse bronnen. Het incident werd
het ernstigste in dit jaar genoemd.

Kabinetsproblemen met
belastinghervormingen
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet is ern-
stig in problemen geraakt met de
plannen voor een nieuwe groot-
scheepse belastinghervorming en
-verlaging volgens de voorstellen
die de commissie-Stevens afgelo-
pen zomer presenteerde. Het zal
niet mogelijk zijn om begin volgend
jaar knopen door te hakken en wet-
geving te maken. Daarmee is het
uiterst onzeker of de operatie nog
door het huidige kabinet kan wor-
den afgerond.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
(Financiën) erkende gisteren in de
Eerste Kamer dat het allemaal
moeilijk ligt. De oorzaak is te vin-
den bij de instanties die het kabinet
advies moeten geven over de voor-
nemens. De SER (orgaan van werk-
gevers, vakbonden en onafhankelij-
ke kroonleden) blijkt langer over

dat advies te doen dan voorzien.
Men denkt nu in de eerste helft van
1992 met een commentaar te ko-
men, maar dat staat niet vast.

De staatssecretaris gaf aan dat in-
dien de SER er niet in slaagt in het
voorjaar van 1992 advies te geven,
het kabinet overweegt vast op eigen
houtjeeen standpunt over 'Stevens'
te bepalen. Van Amelsvoort erken-
de dat het dan echter niet kan gaan
over de totale plannen voor de be-
lastinghervorming, hoogstens over
onderdelen.

binnen/buitenland

'Specialisten moeten haast maken met verlaging tarieven'

Simons tegen deling
in gezondheidszorg

e .»Qn onze parlementaire redactien
;jEN HAAG - Staatssecreta-j",Simons van Volksgezond-
n'u voelt evenmin als de> "dA voor een tweedeling in
<È gezondheidszorg. Hij wille* dat zon situatie ontstaat
>Qr de komst van de priyé-
'Hieken. Daaraan moet paal
I Perk worden gesteld. De
B"vindsman zegde de Tweede

gisteren toe ervoor teJ'len zorgen dat mensen nietar privé-klmieken gaan
zij wachtlijsten omzei-K

zei tijdens de be-
in de Kamer

'de medische specialisten ernst
maken met tariefsverlagin-

?" Hij geeft ze tot half januari[■' de tijd, maar dan moeten ze■; eens zijn met verzekeraars en
Anders zal WVC zich

■loodzaakt zien in te grijpen. Het-
'de geldt voor de huisartsen; hun

J;even moeten wat worden ver-

eens Simons is de afgelopen
[* jaar ruim een half miljard gul-
II extra toebedeeld aan de huis-

om de positie van deze
*°epsbeoefenaars te versterken°°r praktijkverkleining e.d. Maar
onbedoelde omzetstijging in die

van vorig jaar moet worden
L^ggenomen'. Dat is niet 'om te
JSen, anders moeten elders in de
*§aven voor gezondheidszorg in-"^Pen worden gedaan', aldus Si-'°ris.
Flïoet niet te lang over die kos-foverschrij dingen worden ge-
rat, meent hij. Dat geldt ook voor
lmedische specialisten. Op hun
g>'ed is in 1990 bijna 100 miljoen

meer uitgegeven dan ge-
"jfnd. Volgens het vorig jaar geslo-
j* Vijf Partijen Akkoord moetenJ"1 meerdere uitgaven worden ge-
dispenseerd. Maar er is nog geen
v^oord over een tariefsverlaging.
2* zal er half januari moeten zijn,
"de overheid niet ingrijpen.

Vrouwen Bijlmerbajes staken
AMSTERDAM - In de Amster-
damse vrouwengevangenis De
Singel, onderdeel van de Bijl-
merbajes, zijn dinsdag 70 vrou-
welijke gevangenen in staking
gegaan. De actie is een protest
tegen het voornemen van het mi-
nisterie van Justitie de vrouwen
over te plaatsen naar 'mannenge-
vangenissen' in Alkmaar en Hoo-
geveen.

De vrouwen moeten volgend
jaar verhuizen, omdat de vrou-

wentoren wordt bestemd voor
manneüjke gedetineerden. In
1995 moet de nieuwbouw gereed
zijn van speciale vrouwenafde-
lingen in Alkmaar en Zwolle. In
de tussenliggende periode wor-
den de vrouwelijke gedetineer-
den ondergebracht in gevange-
nissen waar het regime is afge-
stemd op mannen.

De vrouwen vrezen dat dat regi-
me, dat is gebaseerd op agressie
en vluchtgevaar, veel strenger is.

Kamer tegen
vermogenstoets
eigen bijdrage
verpleeghuizen

DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons zal het invoeren van een ver-
mogenstoets voor het vaststellea
van de eigen bijdragen die patiën-
ten van 65 jaaren ouder in verpleeg-
huizen moeten betalen, opnieuw in
het kabinet aan de orde stellen. Hij
zegde dat gisteren toe nadat CDA
en PvdA een gezamenlijke motie
hadden ingediend waarin ze de in-
troductie van de vermogenstoets
afwezen. De VVD sprak zich er
eveneens in een motie tegen uit.

Ook de verhoging van de maximale
eigen bijdragen van 2.200 tot 2.700
"gulden per maand (die nu alleen
van het inkomen afhangen) is hier-
mee voorlopig van de baan. De re-
geringspartijen vragen in hun motie
om nadere voorstellen van het kabi-
net, ook over de maximale bijdra-
gen en het gelijktrekken van de
bijdragen die bejaarden in verpleeg-
huizen, bejaardenoorden en even-
tueel voor thuiszorg betalen.

Bewoners van bejaardenoorden
moeten hun vermogen nu wel 'ope-
ten. De Kamer vindt dat moet wor-
den voorkomen dat mensen om
financiële redenen kiezen voor een
verpleeghuis in plaats van. een be-
jaardenoord of thuiszorg als al deze
voorzieningen samen in de basis-
verzekering zitten.
Het afwijzen van de kabinetsvoor-
stellen betekent voor 1992 een gat
in het budget van 65 miljoen gul-
den.

Twee jaar durend onderzoek afgerond

Turkse drugsbende
opgerold in Arnhem
ARNHEM - Een rechercheteam uit
Gelderland en Overijssel heeft na
een twee jaar durend onderzoek een
Turkse drugsorganisatieeen vernie-
tigende klap toegebracht. Naar aan-
leiding van het onderzoek, waaraan
in de eindfase 115 politiemensen
werkten, werden 95 verdachten
aangehouden, 300 kilogram hero-
ïne, tien vuurwapens en voor
4.750.000 gulden aan geld en goede-
ren in beslag genomen. Uit het on-
derzoek bleek dat Arhem een be-
langrijke 'overslaghaven' voor
drugs was.

In totaal zouden ongeveer 800 per-
sonen in meer of mindere mate be-
trokken zijn geweest bij de heroïne-
handel of in ieder deel hebben
uitgemaakt van de criminele orga-
nisatie. Het rechercheteam concen-
treerde zich echter op de sleutelfi-
guren binnen de als 'maffia-achtig'
omschreven organisatie.

De drugsbende smokkelde grote
hoeveelheden grondstoffen voor he-
roïne vanuit Iran en Irak naar Tur-
kije. In Turkije werden de grond-
stoffen verwerkt tot heroïne, die
daarna naar West-Europa werd ge-
smokkeld.

Nederland vormde daarbij het be-

langrijkste transitoland, Arnhem
een belangrijke overslaghaven.
Vanuit Nederlandwerden de verdo-
vende middelen verder gedistri-
bueerd naar Duitsland, Spanje,
België, Frankrijk en Engeland.
Jaarlijks zouden enkele honderden
kilo's vanuit Turkije naar Neder-
land zijn getransporteerd. De winst
per kilo bedroeg 130.000 gulden.
De organisatie, die bestond uit ver-
schillende Turks-Koerdische fami-
lies, kende een sterk hiërarchische
structuur. De politie omschrijft de
organisatie als 'zeer gediscipli-
neerd. Die discipline was te danken
aan de sterke familiebanden tussen
de betrokkenen en een streng straf-
beleid, waarvan liquidatie deel uit-
maakte.

punt

Windhoos
Een windhoos heeft dinsdag-
nacht in het Noordhollandse
Breezand aanzienlijke schade
veroorzaakt. De pui van een
Chinees restaurant stortte in.
De voorgevel van een ernaast
gelegen hotel werd ontzet door
een weggeblazen lichtkoepel
van een naburig landbouwme-
chanisatiebedrijf. Dat bedrijf
liep zelf een schade op van vijf-
tig mille. Binnen stonden ruim
tien splinternieuwe tractoren,
die fikse schade opliepen door
rondvliegend glas van cabine-
ramen. De totale schade loopt
in de tonnen.

Kerncentrale
China heeft haar eerste kern-
centrale in gebruik genomen.
De reactor voorziet onder meer
Sjanghai van stroom. De cen-
trale staat in Qinshan in de zui-
doostelijke provincie Zhejiang.
De media spraken van een
technisch hoogstandje, maar
vermeldden niet dat de centra-
le met Japanse,Duitse en Fran-
se hulp is gebouwd. De centra-
le heeft een vermogen van 1,5
miljard kilowatt-uur per jaar.

Onlusten
Bij gevechten tussen 'rivalise-
rende politieke groeperingen
zijn sinds het weekeinde in
Zuid-Afrika acht mensen om
het leven gekomen. Gewapen-
de mannen vielen dinsdag het
huis van een politie-agent in de
zwarte woonwijk Vosloorus
binnen, ten oosten van Johan-
nesburg. Toen de politieman
niet thuis bleek vermoordden
zij een meisje van twee jaar.Bij
gevechten in het zwarte getto
Khayelitsha, bij Kaapstad,
kwamen dinsdag twee -iannen
en een vrouw om het leven. De
andere doden vielen het afgelo-
pen weekeinde in de zwarte
wijk Imbali bij Pietermaritz-
burg.

Zuid-Korea
In Zuid-Korea zijn geen kern-
wapens meer gestationeerd.
Dat heeft de Zuidkoreaanse
president, Roh Tae-woo, giste-
ren gezegd in een toespraak
voor de radio en de televisie»
De president riep Noord-Korea
op het voorbeeld van zijn land
te volgen en het Koreaanse
schiereiland kernwapen-vrij te
maken. Roh bevestigt met zijn
verklaring dat de Verenigde
Staten hun kernwapens uit
Zuid-Korea hebben terugge-
trokken.

Vat
Het vat waterstofbromide dat
maandagavond na een ongeluk
op rijksweg A-16 bij het Rotter-
damse Kralingseplein door
iemand was meegenomen, is
terecht. Gisteravond meldde
een man zich telefonisch bij de
Rotterdamse politie met de me-
dedeling dat hij het uiterst gif-
tige goedje in Schiebroek had
achtergelaten.

Indianen
Tientallen gewapende mannen
hebben begin deze week in het
zuidwesten van Colombia op
het platteland een huis van in-
dianen bestormd en in het wil-
de weg het vuur geopend.
Daarbij werden zeker twintig
mensen gedood.

Telefoonnota
PTT Telecom maakt in juli vol-
gend jaar een begin met het
aanbieden van uitgebreide tele-
foonnota's aan klanten. In de
districten Den Haag en Rotter-
dam kan men dan kiezen uit
drie soorten rekeningen: een
ongespecificeerde, een gerubri-
ceerde en een gespecificeerde.
In 1994, als iedere klant is aan-
gesloten op een moderne cen-
trale, moet dit gemeengoedzijn
in ons land. De 'gewone' nota
wordt dan de gerubriceerde no-
ta. Daarop worden de ge-
sprekskosten per rubriek aan-
gegeven: lokale en interlokale
gesprekken, internationale ge-
sprekken, gesprekken met
autotelefoon en semafoon-
oproepen, gesprekken met gra-
tis 06-nummers en sterdien-
sten. Naar keuze kan de klant,
omwille van de privacy, de tot
dusver gebruikelijke ongespe-
cificeerde nota ontvangen.

(ADVERTENTIE)

SYMPOSIUM VHP - ENCI
"FLEXIBELE ARBEIDSVOORWAARDEN"

Donderdag 19 december 1991
Sprekers: Prof. Dr. H. Thierry,

Hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam.
Drs. E. Nypels,
landelijk voorzitter VHP.

Tijd: 19.00 uur.
Plaats: Collegezaal Rijksuniversiteit Limburg,

'Tongersestraat 53 te Maastricht.

. Een symposium voor werknemers en werkgevers
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Openingsti|den: Maandag 13 00 - 18 00 uur
Di. t/m vr 9.00 - 18 00 uur Za 9.30 - 1 7 00 uur
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APPLE: VOORBEELD VAN
VOGELZANG'S VOORDEEL

Ekenwood Gratis . Tijdelijk gratisprinter sony Kerstpakker
# Unnffn~n ÊL Annlp en een softwarepakket wT£IÊÏ?W^Ext——Li£v-eriaa!ldvoorgg|g, *Q*) Ajjpit*: (Kidpixê the home collection) \

§_*__ \5-sliiff?\ =:= 4 I ::== / / SONY CCD-TR4S HANDYCAM datum/tijd opname en digitale super-
KENWOODUD-50MINISET «Éfl klankbeeld met 2x 24 Watt uitgangs- \ \vl|?\ \ ;**: I l|J _\mm\'> /7r->~J' // Video-8 camera met minimale afmetin- impose. Ingebouwde microfoon. Op-
Een kompakte en komfortabele audio- vermogen. Uitgebreide grafische toon- \ \Si«ll : - I W^k li :::= g;o^^^^?^-~~~U/ gen: de idealereisgenoot op vakantie of names kunnen direkt op elke TV wor-set, waarmee jeop je gemak van jefa- regeling zorgt voor een optimale klank- \\» *2-ir\ :::: :i ' W^K \ :::z mÈlMl^^l^f^ÏÏ^j voorthuis, het uniekekompakte model den afgespeeld. Inkl. accu, RF-adapter,
vonete muziek kunt genieten. De uitge- aanpassing aan uw woonkamer. Bijge- Vl^<r^ === - I W*\ >l \ ;=== . _ - £/i\WêiUli^W^:^^/B met een totaalgewicht van slechts 700 netvoeding/lader en draagriem. Lever-
breide afstandsbediening kan worden leverd twee fraai vormgegeven luid- '■'■ 'M I l=Ë= ;np^i"^^^^^"^^^ÖS^S^»f gram, heeft zeer volwassen mogelijk- baar in zwart en wit. Art.nr. 14922gebruikt om muziekbronnente selekte- sprekers. Kortom, een set om voor te & :L_^ 1 _SSSSSSSSSS^SB^ ===-= -^^^^^H^-linfmTn^^^!:^^^"^^*! heden en funkties, zoals auto-focus, OUDE VOGELZANGPRIJSI799,-
-ren, volume te regelen, opnamen van gaan zitten. Art.nr.looll km%Wk^3 ll[l 'mWmmm*mummmumu* ii"= iu[j!g:: l'iHiH"U:^L^^^ 4 videokoppen,6xmotorzoom, macro, VOGELZANGPRIJSCDtemaken,enzovoort.Specialetech- VOGELZANGPRIJS M WpS / ;;;;\"'"'"":"""'"""'*:*"*^:*":""":/;e-; p^rfepkiU^jJ^^ -:!;^':|
nieken zorgen voor een rijk en vol / fil^giS?SiifflMS:^ OF F 50,-PER MAAND 1539
ZILtTI^T 1699 1;!:;;;;;^ !! canon iFistereo

MARANTZCD4OCDSPELER L—/ maal fase- en frekwentiegedrag. Inklu- \ W'fff'mff'"»///**»/*''//*»^ _*M,AW& \\ m B^ \ JHB %W&Wm \mmm\
Uitstekende CD speler die tot in detail sief draadloze afstandsbediening. / ImtokmimmvtóM^ W/////A'//.'sA \ iÊÊÈË WPm^Ssktechnisch doordacht ontworpen en ge- Art.". 12275 l___jsasaa=assaaaasasssaaas»»M^l ~-^=— -~-^!ÊËÊÊÊ% fßi PjgSJ
konstrueerd is. Tweekanaals 16 bits OUDE VOGELZANGPRIJS 590,- Ji^^^^H^S Ui HBïïïaßl^ïï vogelzangprijs WAAROM APPLE MACINTOSH? APPLE MACINTOSH CLASSIC 2/40 --^^^^H^B»: °R ?sï " öüü Waarom zijn mensen die met een Apple® Door z|Jn kompleetheid, veelzijdigheid en bedieningsge- WBê HBBH■P*Eoff 40,- per maand ,'m^Ll &\J\7 _ , . . , , , mak is de Apple Macintosh een idealecomputer voor thuis. WÊm WÊÊÊm^^ mmm
PH I _2_\_^_^_^m^_^_^_^m_ Macintosh computer werken daar zo enthou- Ms een onervaren com pUtergebruiker kan met behulp

JÊ \ siast over? Komt dat door het gemak van het van de meegeleverde introduktiediskette Snel wegwijs ra- CANON CAMCORDER sportzoeker, die vooral in kombinatie
mi~ Lü>l installeren en het eebruik? Of doordat oro- ken °P de computer. De Macintosh Classic 2/40 biedt met CANOVISION EllO met de flexigripi zijn grote waarde be

O < v^HHHI ■rCr--W HMiindiiwii ïiiiidiieren en nei geuruiK. ui uuuruat pru n, \,.. ~ , . ~ ~ , ~ De CanovisionEHO is een uitbreiding wijst. Verder biedt deEllO eenvariabe-
W£3È I~i - i OTamma

, .Tnrtr Ao ___nin¥r_<_u ...ma "A« olf een 40 MB h3rd dlSk Voldoende Capaciteit VOOr de gemid- 0P het pakket familiecamera's, meteen le sluitertijd van 1/4000 seconde in
-«* =uffflsm*mmmmmm*mm ■= grammat, voor ac ividuntosn amja op aezeir- rjelde thuisgebruiker Doordat de Computer kompakt en uitstekende kwaliteit/prijsverhouding. 7stappen. Wat dacht u verder van een

mmmmSSm _iT"_ ..^.gStl de intuïtieve manier werken? Of door de mee- licht is en voorzien van een handvat kan hij gemakkelijk ver- Het toestel heeft een flexigrip die 180° titelgenerator en super impose in 7
*pi o irouiiooii vuuk-ioii ïuh^ii iiuiiuvcuinu jy^inur\r\^iiji\ voi draaibaar is, voor perfekte opnames, kleuren, auto exposure, auto focus,

PHILIPS CD634 CD SPELER Instelbare display-helderheid, geheu- bouwde netwerkondersteunine; en mogelijk- P'aatSt worden. Vogelzang levert de Computer kompleet De camera wordt standaard geleverd HiFi stereo geluid, automatische witba-
Nieuwe 1 bit bitstream D/A omzetting gen voor fade in/fade out tijd, automa- met muis ITlUismat besturinQSSOftWare toetsenbord en met een infrarood afstandsbediening, lans en de nieuwe door Canon ontwik-
met 256-voudige oversampling voor tisch, normaal ofRandom afspelen. In- heden tot gezamenlijk gebruikvan gegevens? yc\A/nrl/c ' ' diezowel bij opname alsbij weergave is keldelOx zoom. Art.nr. 12421
een perfekte geluidsweergave.Dubbe- klusief draadloze afstandsbediening. —_-, _ , IVlo-VVUrKb. te gebruiken. Daarnaast beschikt het VOGELZANGPRIJS
le FTS voor éénmalig programmeren Ari.nr.12607 Ofkomt het gewoon doordat mensen, als ze Technische gegevens: 8 MHz 68000 processor, 40 MB over een 7 Watt videolamp en een —__—

?SSSrUS6"'- eenmaal meteen Macintosh hebben gewerkt, hard disk 2MB RAM, W disk drive!(1,4 MB) beeld- OFF7S„PERMatwD jMÊ 2398
ler herkend. Programmeerbare titels. _, .__, =, "„ 0 resolutie 512 X 314 monochrome. Afm. 25 X34X 29 CI7I. ~____± m«"~»j

° 25T1" ~liCwQ n mCer an S w VOGELZANGPRIJS JVC m^^^msiTrr. Goedeconsumententest
OF F40,- per maand wxawkl *t"^ Dagelijks maken nieuwe gebruikers kennis Cv^-.jSsM ÊÊjÊÊk■ - "T^gWT met de voordelen van de Macintosh en ont- J^"reß^ 3499

kunt u kennis maken met Apple Macintosh. Nu met gratisApple Stylewriter. Stille en zeer kompakte *W " r^^
1 UPS Biivoorbeeld met de voordeliee Classic 2/40 inktietorinter twv 11349- of f 700- kontant JVCHR-D560 VHSVIDEORECORDER gramma's in 1 jaar,zomertijd korrektie-aa^ Q DijvoorDeeiu mei ue vooraenge Classic z/*u. iiiMjrjipiinirji t.w.v. i io^,, ui l/uu, KUiltdlll. Gebruiksvriendelijke videorecorder toets. Natuurlijk inklusief afstandsbe-
'. . [ door zn eenvoudige bediening en diening. Met LCD scherm zodat u ziet

§!= DI4IIIDC \ x--^^^. ATHI/ groot display zodat u alle informatie in wat u programmeert. Art.nr. 15409

[ °=^— -^^^^^^-j KniL,K3 e^-^/N //\!^krr—-, » t
één oogopslag kunt aflezen. Heeft 48 OUDE VOGELZANGPRIJS 999,-

-1 * rtX —mim\ "^^w^Bm^^V' *"—^^^^^^^ÖBte»ê^."" / 1' m^^ i^H -- i '. - - ■■ T —, M—-^m*aPSSM» K^^l^^*^^!^HHlÉ!Sfc**^B:'***ïiSr^^^^^ffi_4fiHßflf *"i \\\ //mmmmmTJ^^^ <^^^^^^^^*, I - lt\ll IAVJWHicmWi Z J

■Lj£* *——* W 9^ [ High grade videoband van ongekende llllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllll'ls/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll
KENWOOD DAT SET KENWOODDP 4030 CD SPELER mm STROBOLIGHT S4OOO klasse. Ideaal voor het aanleggen van mal
Een zorgvuldig samengestelde set 1 Bit CD speler met 20 nummergeheu- PHILIPS AZ 8002CD RADIO- en MG, vier luidsprekers, Dynamic Schitterend discolicht, stroboscoop uw eigenvideotheek. 3 Uur speelduur. GRUNDIG VS920PDC VIDEO- standsbediening is voorzien van een
bestaande uit de volgende componen- gen afspeelfunktie met muziekkalen- RECORDER Bass Boost. Cassettedeck geschikt metregelbare snelheid, art.nr. 6574 art.nr. 193 RECORDER LCD informatievenster en de recorder
ten: der, digitale piekzoekfunktie voor opna- Zeer modern vormgegeven met ronde voor chroom en ferrocassettes. Aan- VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS Via ingebouwde teletekst gemakkelijk kan voor 4 programma's binnen 365
KENWOOD KT-2030 TUNER me,' diverse herhaalfunkties afstands- soft lineafwerking. CD-speler program- sluiting voor hoofdtelefoon en CD uit- _\f\ "—'ém__m_ programmeren en PDC zorgt voor dagen geprogrammeerd worden.
Kwarts gestuurde synthesizer tuner bediening met programmeer-en op- meerbaar tot maximaal 20 nummers, gang. Art.nr. cm O9 2 STUKS 20 automatisch starten en stoppen, door An.nr. 10029

meteenafstemgeheugenvoor3oFM/ namefunkties.Ait.nr.i«o7 music scan. Radio met FM-stereo, LG VOGELZANGPRIJS de film en zender gestuurd. De af- VOGELZANGPRIJS
MG/LG zenders, 12 stationsnamen KENWOOD DX 7030 DAT SPELER P^c^l QAQ \-Mm- TDKE-240E-HGVIDEOBAND
vooraf instelbaar, schakelklok voor Supersnel muziekzoeksysteem. Sub- VwcSml *mWmr7mf r%|Ak High grade videoband met4 uur speel- 1 IQQ6 programma's per week, automati- codes mogelijk voor individuele casset- DUIMne pi jl 1 V\^^k duur. art.nr. 195 OF F 40,-PER MAAND Km mm+JiJ
sche afstemming. An.nr. H241 tes. Analoge en digitale ingangen. Drie "«ILIKD 'TL ■ ■ f \ «L VOGELZANGPRIJS >iristoni\
KENWOOD KA-5020 VERSTERKER bemonstehngsfrekwenties met , '.' imWÊÊÊ I / I OK (' Kerstpakket
Geïntegreerde versterker met een ver- 1042-voudige oversampling en 1 bit -dB*JgS / 2 STUKS vN vs\^BßS^^^^Bß^SSa^aamogen van 2x 80 Watt, rechtstreekse A/D omzetter met 64-voudige overbe- m / W^WWF <~~~.Y^ S^-30 j/lm^llglmiagmmmllgm^mjmm^ H
signaalbaan schakelaar, subsoon filter, monstering. An.nr. 14437 b^^^^^SS^w.' f ■_%. J1s\* ,v' »-'ai?t^nit^. c^^ Qioronopname uitgangskeuzeschakelaar. OUDE VOGELZANGPRIJS 3896,- '^^^^^^^^^ y im 31 -fC/" SENNHEISERHDS4O otereu
M-«m» 7_—^ VOGELZANGPRIJS -^^^1^ » ~^T REFERENCE II HOOFDTELEFOON flfljlllb^W

45 _| 07QQ PHILIPS AJ32BOKLOKRADIO (1 Topklasse hoofdtelefoon gebouwd vol- d)Willllll>»T;yw*i;\l
OF F 85,-PER MAAND Vtußßansij mL t *m9~r Elektronische klokradio metFM en MG mmmmj_tMj_mg , gens het open systeem met schitteren- |||I|||bP ~^^

W ~*"■ %i; \ gPJ^^ lijkheid, twee wektijden vooraf instel- 4-bandsequalizer en Super bass rege- Fluweelzachte oorschelpen zorgen TDKSA-90CASSETTES =—^_^-^-^_^_± 8 BW-^0 ■ V^.. ■ WaPliiri f^^m baar.art.nr. 1036 ling. Inklusief oplaadbare batterijen en voor een ongekend draagkomfort. Muziekcassete, 90 minuten speelduur. UVS *___~\ \_\Wt^Q t_

■B 59 "YÓ-S 149 GRl5'_Sl 239 *-mg 1850 ARISTONA7OKV97I7STEREO Komfortabel kijken dankzij luxe tele-
Jnmpt-^**mY m"T**y_ IMwmkJl **^w IfewEMMJI m-%** m-' *>?— KLEUREN TV tekst met 3 pag. geheugen, sleeptimer_______ FS - jo_\ __t***\ . openingstijden: ma. 13.00-18.00 uur. di. t/m vr. 09.3018.00uur donderdag koopavond r^\&_tm\ prestaties die tot de verbeelding spre- S-VHS aansluiting. Inklusief afstands-

"' ' S,te M ' 1 "v P« V 1 TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 09.00-1700 UUR. EXTRA KOOPAVONDEN: 20 EN 23DECEMBER. \l|VfV*!l\ ken, 70 Cm flat Square beeldbuis, CTI bediening. Art.nr. 13688.

NU GRATIS KADOBONNEN ;— '--11 \ _ST ZONDAG22DECEMBERI2O°-1"uur. 24 december tot 1700uur. \>*--^ voor betere kleurdefinitie, tuner met S- OUDE VOGELZANGPRIJS 1799,-
-1 m AAN6IEOKGEN ZOUNG OE «MRRMD SIREKI AFWUKINGEN IN DE AFBEELDWGEN AiSMEOE KENNELUKE DFCJKFOUTEN «JOR6EHOUOEN V -— kandlPn Pn HvnPrhanfl dirPktP frP- VOf*EL7ANPPRI 1^

Bij aankoop van bijna alle ap- én zonkadobon op dekoop toe, \ \ //] JÊË mm%\ mW WÊ ÉË mW Wl ■FflßßAfli kwentiekeuze en 60 voorkeurzenders.
paratuur krijgt u gratis kado- wordt het welheel aantrekkelijk % \Ar w I^^^^ I I ~Hbonnen van Vogelzang. Vanaf winkelen in ons komplete as- \ È I ■^^■i I J^Ê I 1 /l Qil
f 5,-tot liefst f 250,-! En u mag ze sortiment op het gebied van \ \t W WW I LW I^H OF F 45,-PER MAAND mm tOy
straks gebruiken voor wat u beeld, geluid en elektronika. \ ■ m l^^^l L^ z~~
maar wilt. Om iets nieuws te Hoe aantrekkelijk datkan ziet u L^A vilv W \W m W mm IV W fm^ÊÊSf^^. sni—nnmmrrn vn nn ssr— /" in nOkopen bij Vogelzang. Of om op deze pagina. Maar eenkom- k Or^' MrORMEEn NAAR HET O JAAh
kado te doen. Watu ookkiest, u pleet overzicht van onze fan- h;^^ h wê ■ _m m , V 'J^irO' nnrtnu—srni nu smnn f sn nr»
heeft in ieder geval tweemaal tasrische aanbiedingen krijgt u WWSkmWWT l#fl.M ItfH MU^"%T £mWm — —Wm~m\m\m\mm*_\ W^W hAHANTItrLAN VOOR O JAAR
t^l^ZttdTt^e ToSsdPuasl 'm onze winkel- «^CICIM JC IIIC& UIIHICCII ZORGELOOS KIJKEN EN LUISTEREN!

" RENTE 1.939%P.M. (EFF. 25.92%) TOTF 2.500.-: 1.629% P.M. (EFF. 21.40%) BOVEN F 2.500,- ■''''■■E=JB'''BBBBBÉfiIILSHM''M EINDHOVEN: HERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN:AKERSTRAAT 19. MAASTRICHT: WOLFSTRAAT 11.
MAK. KREDIET F 5.000,-; 1,258% P.M. (EFF. 16.21%) BOVEN F 5.001,- MAK. KREDIET F 10.000. M. SMEDENSTRAAT 25. TECHNISCHE DIENST/AUDIO INBOUWSTATION: KRUISSTRAAT 12, HEERLEN^^,



Escorte
niet alle uitgewezenen leggen

geh neer bij het onvermijdelijke,
"et 'reisbureau' zorgt dan voor be-
geleiding door marechaussees. De
■"'tgeprocedeerde asielzoeker en

begeleider krijgen meestal een
Waatsje op de achterste rij. Dat is
Prettig, omdat andere passagiers zo
?et beeld van een man ofvrouw die
""et handboeien is gekneveld,

bespaard. Als op één vlucht
ï^eer dan vijf uitgewezen vluchte-neen tegelijk worden gezet, gaat er

het oog op de veiligheid van de
«ndere luchtreizigers, hoe dan ook
"^n escorte mee.

er minder mensen tegelijkertijd
*>P één vlucht worden gezet, beoor-
deelt de militaire politie of begelei-
U'ng nodig is. Tot nog toe zijn er
jjankzij het 'vakmanschap' van zijnpensen geen verkeerde taxaties ge-
haakt, meldt Mulder niet zonder
"evredenheid. Maar het ligt voor de
Jjand te veronderstellen dat men
[)'et al te veel risico loopt en het ze-
kere voor het onzekere neemt.

is het 'reisbureau' er namelijk
ccl aan gelegen geen overlast te

.eroorzaken, want daar zijn de
niet van

bediend. Mulder geeft dat grif toe.
|~e willen rust aan boord en zien

graag dat de andere passagiers,verlast ondervinden." Bovendien
epaalt de captain of een vlucht

r^orgaat of niet. En het gevaar is
niet denkbeeldig dat een pi-

°°t besluit om niet de lucht in te

gaan met mensen aan boord die
amok maken omdat ze niet mee wil-
len.

Slechts 'af en toe' blijven mensen
zich tot het laatst toe verzetten en
dan worden ze met vereende krach-
ten het vliegtuig in gedragen. Dat
gebeurde ook met enkele van de
Russische joden die maandag naar
Israël werden gestuurd. „Het was
zes uur toen ze van hun bed werden
gelicht. Dan is het nog donkeren zo
vroeg in de ochtend zijn mensen al-
tijd een stuk bereidwilliger", ver-
klaart Mulder de betrekkelijke rust
waarmee de anderen uit de groep
zich neerlegden bij hun daadwerke-
lijke uitzetting.
„Als mensen eenmaal aan boord
zijn, komen ze wel tot bedaren, om-
dat ze dan inzien dat er dan toch
niets meer aan te doen is." Een en-
kele keer wordt iemand die al te
weerspannig is, weer van boord ge-
haald. Maar uiteindelijk is dat nooit
een reden om niet te worden uitge-
zet. „We proberen het gewoonbij de
eerstvolgende gelegenheid weer",
verklaart Mulder laconiek. „Dan
gaan er gewoon wat meer mensen
mee om hen te begeleiden."

Hij herinnert zich de uitzetting van
een Zaïrees echtpaar waarvoor
liefst vijf man marechaussee mee
heen en weer vlogen naar Afrika.
Hoe meer man er mee gaan, hoe
minder mensen zich verzetten, leert
de ervaring. „Je kunt altijd beter
iemand extra meesturen dan dat je
mensen helemaal ingesnoerd aan
boord moet brengen en vervoeren."
Meestal is het geen probleem de
mensen op de plaats van bestem-
ming te laten uitstappen. Wie het
toestel niet uit wil, wordt op ver-
zoek van de luchtvaartmaatschappij
door de politie ter plaatse van boord
gehaald.
Maar ook dan loert nog wel eens
een probleem, bij voorbeeld omdat
de betrokkene niet beschikt over
deugdelijke reisdocumenten. Mul-
der herinnert zich een man die werd
uitgezet naar Nigeria, terwijl de
autoriteiten daar verzekerden dat
hij niet beschikte over de Nige-
riaanse nationaliteit. „Zoiets ge-
beurt zelden, maar dan zoeken we
ter plekke een oplossing."

Klant
Het 'reisbureau' op Schiphol, dat
acht. medewerkers telt, heeft de
handen vol aan het plannenvan alle
vluchten. De reizen gaan meestal
met KLM om de eenvoudige reden
dat de nationale luchtvaartmaat-
schappij het meest uitgebreide net-
werk van internationale verbindin-
gen onderhoudt. Maar ook van de
diensten van andere Nederlandse
maatschappijen wordt wel gebruik
gemaakt.
Het ministerie van Justitie, verant-
woordelijk voor het asielbeleid,
koopt daarvoor keurig een ticket.
En hoewel Justitie inmiddels een
goede klant is, is kwantumkorting
er niet bij.
Overigens worden de kosten, als dat
mogelijk is, verhaald op de mensen
die worden uitgezet. „Soms be-
schikken ze over een geldig retour-
ticket of hebben ze geld, zodat ze
zelf de vlucht kunnen betalen." In
alle andere gevallen bekijkt Justitie
of de kosten verhaald kunnen wor-
den op de luchtvaartmaatschappij
waarmee de mensen zijn aangeko-
men. Die is namelijk verantwoorde-
lijk voor het vervoer van passagiers
zonder een geldig paspoort of vi-
sum. Niet voor niets controleert
vrijwel elke luchtvaartmaatschappij
bij het inchecken of passagiers in
het land van bestemming zullen
worden toegelaten.

Al met al heeft het bureau uitzettin-
gen vorig jaar acht miljoen gulden
uitgegeven aan tickets. Dit jaar
wordt een omzet verwacht van tien
miljoen gulden, een stijging van
vijfentwintig procent.

Ineenstorting
De rollen zijn nu trouwens omge-
draaid. Uit de commentaren in de
Arabische wereld blijkt dat die haar
vertrouwen in de Verenigde Naties
aan het verliezen is. Steeds meer, en
zeker na de Golfoorlog, wordt de
VN voorgesteld als een lichaam dat
wordt gemanipuleerd door het Wes-
ten. En de herroeping van Resolu-
tie-3379 is voor de Palestijnen en de
Arabische landen het definitieve
bewijs van een Amerikaanse
machtsovername.

„Het beeld van de Arabieren in de

Verenigde Naties is in vergaande
mate een weerspiegeling van het
Arabische aanzien in de internatio-
nale politiek: nominale grootheid
en feitelijke ineenstorting als het
gaat om invloed", schrijft commen-
tator Ghassan Mukahhal in het Li-
banese pro-Syrische dagblad 'As-
Safir'. Hij wijst erop dat het voorzit-
terschap van de Algemene Vergade-
ring in Saoedische handen is en dat
een andere Arabier, de Egyptenaar
Boutros Ghali, op 1 januari secreta-
ris-generaal wordt. Nog nooit heb-
ben Arabieren zulke belangrijke
VN-posten bezet. „Maar de werke-
lijkheid laat zien dat als het om in-
vloed gaat, de Arabische positie
tientallen jaren niet zo zwak is ge-
weest."

Aan de andere kant, stelt Mukahhal
somber vast, is Israël zo ongekend
sterk dat het kans heeft gezien de
resolutie geschrapt te krijgen, 'zon-
der zelf ook maar één concessie te
doen of haar racistische politiek in
bezet Palestina te wijzigen.' De be-
langrijkste oorzaak van die ontwik-
keling is volgens hem niet in de
eerste plaats de ineenstorting van
de communistische wereld, maar
'het aanzien van de Arabieren, als
de verslagen partij in de Golfcrisis,
in het Arabisch-Israëlische conflict
en in de diplomatieke oorlog op we-
reldschaal tussen de Arabische lan-
den en Israël.'
Mukahhal doet een oprechte poging
de problemen in de Arabische we-
reld te analyseren. Maar in andere
Arabische commentaren op de
stemming in New Vork strijden
frustratie en diepgewortelde haat
om voorrang. Farouk Kaddoumi, de
'minister van Buitenlandse Zaken'
van de PLO, liet weten dat de her-
roeping van de resolutie niets te
maken heeft met veranderde gevoe-
lens jegens Israël of het zionisme,
maar alles met de mate waarin druk
kan worden uitgeoefend op landen.

„De wereld weet door Israëls terro-
ristische gedrag dat het een racis-
tisch en fascistisch regime heeft dat
Palestijns en Arabisch grondgebied
bezet houdt, de oorspronkelijke be-
volking onderdrukt, bloedbaden
aanricht en alle vormen van marte-
lingen toepast, nazi-stijl concentra-
tiekampen bouwt en zijn kolonisa-
tie gestaag uitbreidt, alles met steun
van de Amerikanen."

Schandvlek
Khaddoumi noemt het VN-herroe-

pingsbesluit 'een schandvlek op de
geschiedenis van de mensheid,
waarvoor de verantwoordelijkheid
berust bij de Verenigde Staten en
een aantal Europese landen die op-
roepen tot vrede, terwijl ze helaas
rassendiscriminatie aanmoedigen
en politieke en economische druk
toepassen om de Derde Wereld in
bedwang te houden."

In Syrië windt 'Al-Baath', spreek-
buis van de gelijknamigeregerings-
partij, er evenmin -doekjes om. „Is
er een Arabisch gezin dat niet een

kind ofeen familielid heeft verloren
door de voortdurende misdaden
van het zionisme, louter en alleen
omdat ze Arabieren zijn?" vraagt de
krant. „In Polen bestaan ontelbare
publicaties over de misdaden van
het zionisme tegen de Polen en te-
gen de Poolse joden, wier bloed la-
ter werd geëxploiteerd in de inter-
nationale campagne ter ondersteu
ning van het semitisme."

binnen/buitenland

Uitgewezen vreemdeling vliegt samen met zakenman en vakantieganger

'Reisbureau' marechaussee
heeft uitgebreide clientèle

DOOR THEO HAERKENS

IÖEN HAAG - Voor zesduizend ongewenste vreemdelin-
|en heeft het Bureau Uitzetting van de marechaussee op
Schiphol - in de wandelgangen 'het reisbureau' - dit
Jaar een reis geregeld naar het land van herkomst.

Vorige week werd een Boeing 737
Secharterd om afgelopen maandag**n groep van 43 Russische emi-
franten terug te brengen naar Is-taël. Meestal gaan de vreemdelin-
j"en die hier niet mogen blijven
j*hter met normale hjndiensten

«oor een dergelijk grote groep als
is het ondoenlijk om op

*°rte termijn aan voldoende tickets
En zeker gezien de bege-

leiding, bestaande uit twintig ledenVan de marechaussee en twee art-?en. Vandaar dat voor deze gelegen-
heid een compleet toestel was ge-cnarterd van Martinair.

"et 'reisbureau' van de marechaus-
"■ee-brigade op Schiphol - die 220JJ^an telt - beschouwt ongewenste

als normale passa-
fj'ers en ze worden dus ook zo be-
handeld, aldus brigadecommandant

'" Mulder. Het is dus heel goed mo-elijk dat een uitgewezen asielzoe-ker, die altijd 'tourist class' vliegt,
"Jfoederlijk naast een passagier zit
'"e op zakenreis gaat of naast eenRelletje dat zich verheugt op de
Aanstaande vakantie.yrn te voorkomen dat de asielzoe-ker die zich ogenschijnlijk heeft
neergelegd bij zijn uitwijzing, als-n°g op het laatste ogenblik het

verlaat, ontfermt de pur-eer of de captain zich over diens
Hij krijgt het terug op deP'aats van bestemming en kan danJ^et zijn document het toestel verla-ten.

'Niets wijst op
meer geweld
in Nederland'

AMSTERDAM - „Het gevoel van
onveiligheidin de samenleving mag
dan groter worden, maar niets wrjsl
erop, dat het geweld de komende
tien jaar toeneemt. Onze samenle-
ving wordt óp talrijke gebieden
juist geweldlozer. Het aantal doden
door gewelddadigheid in Nederland
is al jaren rond de 150 per jaar, ver-
houdingsgewijs één van de aller-
laagste ter wereld." Dit zegt d€
Amsterdamse criminoloog dr Her-
man Franke in een reactie op de
deze week verschenen criminali-
teitsstudie van het onderzoeksbu-
reau McKinsey.

Franke zegt het 'belachelijk en tra-
gisch' te vinden dat medewerkers
van McKinsey zich in staat achten
na een halfjaar onderzoek met be-
weringen te komen als 'Nederland
dreigt steeds onveiliger te worden.'
Volgens Franke zijn ze 'in alle val-
kuilen getrapt die wij eerstejaars-
studenten al vertellen.'
Het omgaan met statistieken en cij-
fers over gewelddadigheid is vol-
gens Franke een uiterst subtiele
aangelegenheid. Lastig is bij voor-
beeld het verschil tussen zware en
lichte mishandeling. Diefstal met
geweld is net zon probleemgebied
in zijn ogen: het gewelddadig ka-
rakter kan variëren van ruwe zak-
kenrollerij tot een gewelddadige
beroving.
„Mijn theorie is, dat naarmate de
samenleving geweldlozer wordt die-
zelfde samenleving gevoeliger is
voor geweld. Die toenemende ge-
weldloosheid geldt voor de politie,
maar ook voor ouders en leraren en
de overheid. In de praktijk gebrui-
ken ze allemaal steeds minder ge-
weld."
Het aantal mensen dat door misdrij-
ven om het leven komt, ongeveer
150 per jaar, blijft vrijwel gelijk vol-
gens Franke. In vergelijking met
andere Europese landen ligt het cij-
fer laag. Wat moord en doodslag
betreft is Nederland één van de vei-
ligste landen ter wereld.
Waarom dan toch zon alarmerende
Nederlandse studie onder auspiciën
van de stichting Maatschappij en
Politie verschijnt, is voor Franke
geen raadsel. „Het criminaliteits-
beeld wordt in toenemende mate
gedomineerd door belangengroepe-
ringen als de beveiligingsindustrie
en de politie. Die hebben belang bij
zon rapport. Dat blijkt ook wel uil
de presentatie optv van het rapport
door een directeur van een beveili-
gingsbedrijf, namens de stichting
Maatschappij en Politie nota bene."

'Herroeping Resolutie-3379 schandvlek op geschiedenis mensheid'

Arabieren verliezen
vertrouwen in VN

DOOR AD BLOEMENDAAL

TEL AVIV - „Dit is de dag waarop we hebben ge-
wacht", verklaarde een trotse David Levy na^de herroe-
ping door de Algemene Vergadering van de VN van de
'zionisme is racisme'-resolutie. De Israëlische minister
van Buitenlandse Zaken had alle reden gelukkig te zijn,
want de grote meerderheid (111 tegen 25) vóór deverwer-
ping van de in 1975 aangenomen formule, liet zien hoe-
zeer de machtsverhouding in de wereld is veranderd.
Zestien jaar geleden voerde de Sov-jetuniede landenaan die bepaalden
dat zionisme voortaan gelijk moestworden gesteld aan racisme. Nu be-hoorde Moskou tot de indieners van
het voorstel de omstreden Resolu-
tie-3379 ongedaan te maken. De
macht van de Arabische landen,
met de automatische steun van de
rest van de Derde Wereld en de
communistische landen, was in
1975 groot. Zo groot dat Israëls Ab-
ba Eban opmerkte dat de VN op
voorstel van de Arabieren bereid
zouden zijn een resolutie aan te ne-
men waarin de aarde plat werd ver-
klaard.

Door de automatische meerderheid
voor de Arabische standpunten dis-
kwalificeerde de VN zich in Israëli-
sche ogen als een wereldforum voor
het streven naar vrede. Aan de an-
dere kant spraken de Arabische lan-
den graag van Israëls schending
van 'internationale legitimiteit' als
het zich niets aantrok van uitspra-
ken van de Algemene Vergadering.
Israëls VN-trauma leidde ertoe dat
het de organisatie geen enkel rol
wildetoebedelen bij een vredespro-
ces in het Midden-Oosten. Nu de
'zionisme is racisme'-resolutie van
de baan is, zal die houding waar-
schijnlijk veranderen.

m De Israëlische minister
van BuitenlandseZaken
David Levi (links) en de
Israëlische ambassadeur
bij de VN Yoram Aridor
omhelzen elkaar innig
nadat de stemming heeft
uitgewezen dat deAlge-
mene Vergadering van
de VN met overweldigen-
de meerderheid de 'zio-
nisme isracisme'-resolu-
tieuit 1975 heeft verwor-
pen. Bij deArabieren
heerste daarentegen een
mineurstemming.

Fenomeen
Volgens 'Al-Baath' wordt de Israël;
sche maatschappij, met haar 'Wes
terse joden, Oosterse joden, Afn
kaanse falasha's en Sovjetjoder
gekenmerkt door een vorm van rs
cisme die zijn weerga in de weréli
niet kent. „En ten slotte is er he
onderscheid dat het zionisme de je
den toeschrijft op basis van tekstei
in de Tora en de godsdienst, cci
ongekend fenomeen in de geschk
denis van de mensheid. Een verwij
zing naar Gods Uitverkoren Volk
waarvan de uniekheid volgens hui
aanspraken verder gaat dan he
blauwe bloed waar Hitler ovc
sprak."
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I Industriële ■

! Dienstverlening
1 vanADB....

"\[l 1 tTiPt Industrieel- en zakelijk dienstverlenen ~_t____
"""" 1 i Li 111V^L _ een volwassen professie geworden. mt*l
tj Mede dankzij de -voortrekkersrol' van li^BJ^UrOpeeS <k ADB-Groep, een van de eerste | H^;

r-j -i 1 " 1 ondernemingen diezich '__\
Aj GK t~"rH e 1 CIS specialiseerden in deze tak van B^!^B^idienstverlening. Bil

V"tU Lil i\-.CXcX L . Met het oogop de toekomst en de steeds Het beheren, de beheersing en de
strenger wordende internationale besturing van kwaliteit,
kwaliteitseisen specificeert ADB haar Voor nu, en voor detoekomst,
industriële- en zakelijke dienstenvolgens
de nu erkende Europese ISO-9000 Opdrachtgevers diebetrouwbare
normen. dienstverleningessentieel vinden voor het
Deze ISO-normen hebben tot doelom de welslagen van hun onderneming doener
'kwaliteitszorg' van produkten en diensten goedaan nu kontakt op te nemen met
te waarborgen. 'Kwaliteitszorg' het begrip ADB-Industriële- en Zakelijke
voor de jaren negentig. Deze jaren. Dienstverlening. Geleen.

Muiirilslaun 111 Geleen QADB
l'oslbus 62-6160 AB Geleen ■—_

Telefuun 046-787777 . _ ,
Fax(n6-750i% Synergie van Mensen en Middelen.
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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 enj Vermist Gevonden ’ 1.10 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 Foto's, logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte

! per kolom: ’ 1.70- Advertenties onder nummer ’ 7.50
! Bewijsnummers op aanvraag ’ 4.75

Prijzen exclusief 6°o BTW. Betaling contant of met
'. de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

<ele rubrieken UITSLUITEND a contant en mei
" legitimatie

! Telefonisch opgeven

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

[ Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing. Persoonlijk opgeven

| Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag

" 8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag

' geldt donderdag 17 00 uur

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
■

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
\ kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:
j Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719

Leerling buffethulp gevraagd
leeftijd 17-18 jaar voor 30 uur (Der week.'. Soll. na tel. afspraak 045-711186, dhr. Smeets.

-" Asito Heerlen BV
schoonmaak en dienstverlening

zoekt
Schoonmaakmedewerksters

voor nieuwbouw DSM Sittard en voor div. scholen in Bom,
Buchten en Holturn.

Aanmelden: Asito BV, Bilzerbaan 19A, 6217 JDMaastricht.
j Tel. 043-472047 van 9.00 tot 17.00 uur.
| Adia Keser uitzendburo heeft per direct werk voor, m/v

Operators
Voor een schuurpapierfabriek. De werkzaamheden

'. bestaan uit het bedienen van de machines in 3-ploegen-
" dienst. Deze baan is per direct en gaat enige maanden

duren.

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.

ADIAKESER
UITZENDBURO

-i

lyiet spoed gevr. part-time HORECA-medewerkster
TAXICHAUFFEURS dag-, gevraagd voor Café-
nacht- en weekenddienst, Restaurant, Ift. tussen 18-30
evt. WAO-er. Julianastr. 6, jaar. Inl. 04748-2977 b.g.g.
Brunssum. 045-252444 04748-2850.
Avon-Cosmetjcs Nederland Middelgroot schoonmaak-
vraagt vrouwelijke CONSU- bedrijf vraagt met spoed een
LENTES, goede bijverdien- ervaren PROJEKTLEIDER
ste, Nederlandse boekjes, om bijkantoor op te starten.
Tel. 04920-50378. Voorlopig op basis loon en
Bouw- en ingenieurbureau P^'j!? , r,baSis-.u Br

o
°"r

CATENA BV vraagt met B-0047 LD. Postbus 2610,
spoed AKOESTIK- 6401 DC Heerlen.
MONTEURS voor het plaat- Gevr. ervaren FRITURE-
sen van binnenwanden en HULP, voor 2 avonden per
plafonds voor haar werken week. Tel. 045-457845.
m Duitsland, hoog loon en FRITREHULP gevraagd, opgoede soe voorzieningen. afroepbasJS £ Kerkrade.fSS-irJ? afsPraak 045' Tel. 045-415154. Inl. voor
232100 16.00 uur.
SSVa'; ,c^HSchS?A, TAXI" BARDAMES gevraagd, ver-CHAUFFEURS M/V voor voer t|

y
gara

y
ntle|oon

een leuke afwisselende fe| 045._U407 nabaan, fulltime of parttime, 2000 uur 045-458916.liefst met ervaring of als
weekend chauffeur. Loo- "+__,->*—-i ~~~h»,j
Tax Maastricht, tel. 043- Personeel aanbod
470303.
jtt tttt;—r, Z— Vrouw, 39 jaar, zoekt werk ,
Schoonmaakbedr. Vanden in de horeca a|s SERVEER.
S'rft"*?9- . S?V°°N; STER, omg. Heerlen-Kerk-MAAKSTERS of stel moet rade 015.444527,
zelfst. kunnen werken. Om-
gev. Valkenburg (zaterdag Man en vrouw geven samen
morgen), Heerlen-Sittard ('s een erotische DANSSHOW,
avonds) geen zwart werk. op uw party of feestavond.
Tel. 045-424871 na 18 u. Tel. 045-211514

Onr. goed te koop aangeb.gevr.

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

Uw huis verkopen Door de enorme verkopen,
met behulp van de dringend woonh. te koop

echte makelaar &. «ISwÖfTSS;
Bel de onroerend goed lijn Makelaardij onr. goed, Gel-
r\AC —ar\ r\i-\r\ I restr- 4> Munstergeleen, lidU4O - /OU UUU ! NVM. Tel. 046-519644.
Peters & Partners Geleen Te k LANAKEN-Smeer-
n.c*ar\ worknnn - maas (B) op 5 min. van"aeen verKoop M

,trjcht^ appartemen.
Geen kOSten tenblok, 8 app. in opbouw,

1-2 slpks., reeds 4 app. ver-
Te koop . kocht. Woonkl. mei '92. te

nöx/roanrl bezicht. tel.afspr. 0932--gevrddyu , 1465882 0f 0932-
-woonhuizen in de prijs- 11611622 na 18.30 u.
klasse tot ’ 150.000.-.

Directe aankoop mogelijk!! HOENSBROEK, Wilhelmi-
Geen verkoop, geen kosten! nastr. 145, vooroorlogs

1 i\ /ar* a \ / woonhuis, achterom bereik-LIVAU D.V. baar, 3 slpkmrs. ’83.000,- j
Akerstraat Nrd. 11, k.k. Wijman & Partners. Tel.

Brunssum. Tel. 045-220550 045-728671.

SCHINVELD, Bouwbergstr.
28, goed onderh. vooroor-
logs huis op va. 709m2.
grond, ’ 140.000,- k.k. Wij-
man & Partners 045-728671
VAESRADE, Rozenstr. 56,
mooi gelegen vrijstaand
modern landhuis op perceel
van ca. 800m2. Zeer lu-
xueuze afwerking,
’287.000,- k.k. Wyman &
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.

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

OG te huur
KERKRADE-Bleijerheide:
Luxe appartement m. 2 sik.
te h. ’ 675,- excl. p.m. Inl.
04748-2977 b.g.g. 2850

Kamers
Te h. ZIT/SLPK. te Hoens-
broek. Tel. 045-229654 na
14.00 uur.

KAMER te huur bij centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870.
Student zoekt kamer in
HEERLEN. Tel. 04765-
-3142.
BAEXEM: kamers te huur
va. ’ 350,- p/m. Incl. 04748-
-2977 b.g.g. 2850.

Hobby/D Jus.
BEHANGTAFEL 3 mtr
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, SpekHolzerheide.

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken ,
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in- .
dustrie. Tenelenweg 8-10. .
Tel. 045-750187. ]
KANTELDEUREN, roldeu- i
ren, sectiedeuren met of 'zonder afstandsbediening in |
23 maten direkt leverbaar. |
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677
Te k. STROOMAGREGAAT
220 Volt 2 kW, merk Eise-
nach. Tel. 045-326405.

Reparaties

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

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

Bouwen/Verbouwen

HETELUCHTKANONNEN i
huur of koop je bij Brouwers/ 'BBIS! Maastricht 043- :
684444, Heerlen 045-
-411930, Wijlre 04450-2220.

Winkel & Kantoor

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

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en AO van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m 2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.
Te k. Rank Xeros 1045 CO- Te koop stalen LEGBORD-
PIEERAPPARAAT met STELLING 30, 40 en 70 cm
boek nietmachine, nw.pr. diep met 5 legborden, v.a.
’18.000,-, nu ’3.250,-, bwj ’75,- p.mtr.; Pallet stelling,
1987. Rockmart, Kissel 46a, in staat van nieuw, 80 en
Heerlen. Tel. 045-723142. 110 cm diep. Zeer interes-
Te k. COPIEERAPPARAAT ntePriiS' R°C|"rt^ *'SSel
Mrta 1000, 99 cob, z.g.a.nw. 46a, Heerlen. 045-723142.

’ 675,-. Tel. 045-320550. _Te k. TELEFAX 312 AK, vol-~ autom., PTT-service z.g.a.
Te koop verplaatsbare nw., ’ 850,-. 045-320550.KANTOORUNIT 6x3 mtr. — ■ :
’ 2.500,-; zeecontainer, Landbouw
aluminium, 6x2,5 mtr. — —.—'.—-’2.250,-. Rockmart. Kissel ONDERDELENBANK.
46a, Heerlen. 045-723142. Tel. 04493-2715.

Auto's

Mazdakroon occasions
Mazda 323 1.3, 1.5 LX, GLX Sedan'Bs'B6'B7 1988
Mazda 323 1.5 HB envoy 3-drs. en ensygn 1988/1989
Mazda 323 1.3 HB veel extra's rood 1988
Mazda 626 2.0 limited 1987
Mazda 626 2.0 GLX sedan 1986
Mazda 626 2.0 LX diesel Sedan 1987
Honda Civic 1.3 5-drs 1980
Mitsubishi Colt 1.2Exe veel extra's 1987
Toyota Carina 11 1.6 16V 27.000 km 1988
Nissan Micra 1.2 HB DX 1985-Nissan Sunny 1.3 DX zeer mooi 1984
Nissan Bluebird 1.8 aut. 4-drs 1984
Opel Kadett 1.3Hb 3-drs 1981
Opel Corsa 1.2TRS veel extra's 1985
Ford Escort 1.6HB 5-drs 1984
Renault 11 Broadway uitv 1986

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

Bornerweg 2-8 LIMBRICHT, tel. 046-515838.
Autobanden voordeel:

Alle voordeelprijzen nu mcl. BTW, montage en balanceren.
VOORBEELD:

155R 13TSemperit ’ 99,-; Continental ’lll,-;
Uniroyal ’ 117,-; Michelin ’ 134,-.

Rij binnen zonder afspraak vooraf, klaar terwijl u wacht
onder het genot van een vers kopje koffie.

Orticiele Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e.o.

BEEK: Weth. Sangersstraat 7 bij Makado. Tel. 046-375353
KERKRADE: Hamstraat 70. Tel. 045-423030.

MAASTRICHT (Ch. Feijts) Korvetweg 20-22. 043-632555.

aaan
Inruilauto's

Panda 750 CL zwart nov 1988 ’ 8.900,-
Panda 1000 CLrood 1986 ’ 6.900,-
Panda 1000 CL grijs met. striping 1988 ’ 9.700,-
Panda 1000 CL ie katalysator 1989 ’ 10.900,-
Div. Panda's 1000Lic Dance 1990 ’ 10.900,-
Panda Super grijs met 1987 ’ 8.900,-
Div. Fiat Unos va 1986 ’ 6.900,-
Uno diesel beige 1986 ’ 7.900,-
Div. Ritmo'sva. 1984 tot 1987 ’ 3.900,-
Croma Turbo diesel 2500 cc blauwmet 1987 ’ 16.900,-
Citroën 2cv6 special blauw nov 1985 ’ 5.900,-
Ford Escort 1.6Ghia 1982 ’ 4.900,-
Honda Civic blauwmet 1982 ’ 4.700,-
Lada 1200SLPG 1987 ’ 3.900,-
Mazda 323 LX 5-drs. do.grijs 1986 ’ 9.900,-
Peugeot 104 ZS beige 1982 ’ 1.900,-
Skoda, 105 S groen 1988 ’ 5.900,-
Triumph Acclaim HLroodmet 1983 ’ 4.900,-
Renault 21 GT diesel grijsmet 1986 ’ 12.900,-

Inruil - financiering I
Bovaggarantie tot 2 jaar i

Fiat Creusen Heerlen !
Parallelweg 34, 045-742121.

INKOOP alle merken auto's, Te k. Toyota CELICA 2000 ,
wij betalen de hoogste prijs, KT autom., bwj. '80, APK 4-
-045-416239 tot 21 uur. '92 met trekhaak, pr.n.o.t.k. ;
Te k. RENAULT 25 V6-I au- Tel' 045*59584. ;
torn., bwj. jun. '85, APK tot Te k. BMW 316, bwj. '80, i
juli '92, alle opties (airco, er. APK 8- '92, i.g.st., vr.pr. ■contr. etc) i.z.g.st. vr. pr. ’ 2.750,-. Charles Vosstr. |

’ 14.200,- Tel.: 045-723826 25, Sittard. Tel. 046-528355

Stationcars
Renault 21 Nevada Break, GTS 1987
Opel Kadett 1.7 dieselLS 5-drs, div. extra's 1989
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Opel Kadett 1.6D 5-drs. wit 1988
VW-Passat variant met gas 1989
Mitsubishi L3OO 2.3p lang, hoog 1987/1988
Mercedes 309 lang perf. staat 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlerbaan (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

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

VW Polo 1.3i1e eig. '89
Lancia VlO IE nw.st. '89
Opel Corsa grijs kent. '85x Seat Ibiza '87
Ford Fiesta 1.1 blauw '84
Ford Fiesta I.li 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.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. GOLF diesel, 5-bak,
bwj. '86, div. extra's, i.z.g.st.,
pr. ’ 12.900,-. 04747-1434.
Te k. div. M.G.B. Californië
auto's. Hans Rinkens.
Tel. 04750-11228.
Fiat PANDA 45 CL zwart,
79.000 km, bwj. '85, i.z.g.st.

’ 4.800,-. Tel. 045-232321.
GTi PEUGEOT 205, M '87,
grijs kent. 65.000 km, 1e eig.
pr. ’ 14.900,-. 045-462661.
Te koop zeer mooie BMW
728i, bouwwjaar 1981. Tel.
045-459576.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572
Te koop Datsun CHERRY
bwj. '79, ’300,-. Tel. 045-
-229761.

Te koop Opel KADETT 1.6
Diesel, 3-drs., bwj. '83, APK
'92, iets spuitwerk, techn.
100% in orde, nwe. banden,
pr. ’3.350,-. Tel. 046-
-740382, na 15.00 uur.
Te k. aangeb. PEUGEOT
405 break diesel, grafietmet.
grijs kent., bwj. mrt.'9l,
27.000 km, pr.n.o.t.k., tel. |
045-231515/231605.
PORSCHE 928, bwj. '80,
autom., groenmet., airco,
electr. ramen, i.z.g.st., evt.mr. kleinere auto mog. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek^
Te k. RENAULT 5 autom.,
11-'BO, APK 11-92, pr.

’ 1.300,-. Tel. 045-424831.
Inruil koopje ROVER 2000,
kl. wit, zeer zuinig, goed on-
derh., lage prijs. Autobedrijf
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
SKODA 120 L, bwj. '86, APK
5-92, in pr.st., pr. ’2.450,-.
Tel. 045-415528.
Suzuki JEEP bwj. '87, veel
extra's, ’15.000,-. Tel.
04451-2195.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.
’3.500,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF 1.6 diesel, bwj.
'84, nieuw type; Golf 1.6
sprint, bwj. '82. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
Te k. VW GOLF 1.3 CL, bwj.
'84, i.z.g.st. pr. ’8.800,-.
Tel. 04492-5358.
VW JETTA 1.3 C, bwj. 1985,
mooi en goed, APK 9-92,
’6.750,-. Tel. 045-751387.
VOLVO 340 '84, 5-drs., div.
extra's, in pr.st., ’ 4.400,-.
Tel. 046-512138.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. '

KERSTSHOW

J_\ \WA_\ \\f van 19 t/m 22
__m \\\f __W __f december_m tW ____ __\r Ook op zondag

jm mr Amm 22 december geopend

"■ JURGEN
AUTOCENTRUM
Langheckweg 32-40, KerkradeH (ind.terrein Dentgenbach)

h-H|-"VI
Te k. Ford FIËSTA 1100L
Bravo, bwj. '82, apart mooi,

’ 3.750,-. 045-725984.
PEUGEOT 205 diesel, '83,
5-drs, 5-bak, zilvermet.,

’ 4950,- Hunnecum 38 Nuth
AUDI 100 GL 5 S 1979 orig.
km. 54.000. Auto is nog als
nw. ’ 3.950,-. 046-526979
Koopje! BMW 316, bwj.'7B.
Caumerweg 70, Heerlen.
Te koop BMW 518, km.st.
103.800, open dak, radio/
cass., i.z.g.st., ’ 4.000,-.
Tel. 04409-1668.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
nw. model. Tel. 045-425691
na 17.00 uur.
BMW 323 i 4-drs., bwj. '83,
nw. model, verlaagd, sport-
vlgn. APK, vr.pr. ’ 10.500,-.
Inr. andere auto mog. Tel.
045-210072.
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 SIËRRA 2.0, bwj.
'83, 5-drs, 6-cyl.; Ford Es-
cort 1.3, bwj. '83, 3-drs;
Honda Civic 1.3, bwj. '84, 3-
drs; Opel Kadett 1.2 Hb, bwj.
'86; Opel Kadett 1.3, bwj. '86
Opel kadett 1.2, bwj. '83;
Opel Corsa 1.2, bwj. '83.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5782.
Ford ESCORT 1300 GL,
APK t/m sept. '92, sept. '79.
045-424871 na 18.00 uur.
Te k. FORD Escort XR3, bwj
'82, vr.pr. ’ 4.900,-, mr. mog
Tel. 046-748882.
Te k. Ford SIËRRA 1.6 CL,
1988, ANWB plus APK, ver-
keert in nw.st., km.st. 70.000

’ 14.950,-. Tel. 045-320550
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’4.250,-. 045-323178 ,
Opel CORSA 12S, 3-drs.
bwj. '86. Tel. 04492-5782.
Te k. weg. omst. hed. Opel
REKORD 18 S, bwj.'B3,
APK 12-92, i.z.g.st.,

’ 6.500,-. Tel. 045-244963
Opel KADETT 1.6 autom. kl.
zwartmet., bwj. 9-'B9, pr.no.
t.k. 04454-3298.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '86, i.nw.st, mr. mog.

’ 10.750,-. Tel. 045-421731

GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, ook schade met RDW
vrijwaring. Tel. 045-423199/
427835.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Autocentrum VEENSTRA:
Toyota Corolla 1300 XL s-
drs. sportw. '88, ’ 16.900,-;
Mazda 323 LX 4-drs. '88,
’15.700,-; Honda Civic 14
GL als nw. '88 ’ 16.900,-;
Honda Accord 2.0 EX '87,
’17.900,-; Peugeot 405 GL
'89, ’20.500,-; Volvo 360
2.0 GLT '87, ’ 14.900,-;
BMW 316 veel access., '84,
’12.900,-; VW Golf 84 en
'87 v.a. ’ 7.200,- ; VW Golf
1800 GT BBS uitgebouwd
'88 ’23.500,-; Ford Escort
1400 CL '87, ’12.250,-;
Ford Siërra 1600 Speciaal
4-drs. '89, ’20.500,-; Ford
Siërra 1600 CL 3-drs., t. '88,
’14.900,-; Opel Ascona
16S 4-drs. '87 ’12.700,-;
Opel Kadett 1300 Club '85
en '88 v.a. ’ 10.500,-; Volvo
autom. '84 ’6.250,-; Lada
2105 '87 ’4.900,-; Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaal. Tel. 045-752999.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. Fiat UNO 60 S rood, I
bwj. '89, km.st. 29.000. Tel.
046-334944.
Fiat UNO 45 RL, rood, perf.
cond., inruil mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605. I
Ford Siërra 2.0 CL, Sedan,
bwj. 10-'B7, vele extra's.
045-229780 bgg 273870.
Te k. Ford ESCORT 1600,
wit, 3-drs., 1e eigenaar, div.
extra's, km.st. 10.500, div.
extra's, bwj. 8-'9O, vr.pr.

’ 18.500,-. Tel. 04406-
-13202.
Opel KADETT Caravan
3-drs. 16 S, LPG, bwj. '82, kl
zwart met sunr. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-241471.
Opel KADETT D, motor de-
fect, slechte spatb., '79,

’ 675,-. Hunnecum 38, Nuth
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Stationcar RENAULT 21
Nevada diesel '89, kl. zilver,
optimale cond., mr. mog.
Autobedr. Boschker, Heer-
lerweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.
VW JETTA diesel okt. '82,
zeer goed onderh., spec.
prijs, inruil mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
'■ . . .'■ ■ ■■ :-— —Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens
Te k. Nissan CABSTAR ge-
sl. bak, 1.800 kg laadverm.,
voor alle rijbew. 04459-2922
Te k. VW LT met open laad-
bak, bwj. '79, APK tot 5-12-
-92, in pr. st. 045-213424.
Ford ECONOLINE bus, 6 cyl
LPG, '81, APK 10-92,

’ 3950,- Hunnecum 38 Nuth
Onderdelen/ace.

Polyester KAP voor Golf
caddy, vr.pr. ’550,-. Stuyt-
str. 9, Hoensbroek. 9-13 u.
Te k. 4 WINTERBANDEN
en velgen voor BMW 3-serie
Tel. 045-256546.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Motoren
Te k. HONDA Shadow 600
VT, bwj. '89. Tel. 04750-
-11228.
Te k. YAMAHA 535, bwj.
'89, i.z.g.st. Tel. 04750-
-11228.
Te k. YAMAHA 700, bwj.
'89, i.z.g.st. Tel. 04750-
-11228.
VERBOUWINGSUITVER-
KOOP! Uitzoeken. Gebruik-
te onderdelen en '91 kleding
met hoge kortingen. Tevens
occasions met speciale pre-
mies. Moto-shop Gulpen,
Rijksweg 59. Tel. 04450-
-2451 (wpl. 2429).
Te k. HONDA CR 500, bwj. "'89, vr.pr. ’3.500,-. Inr. an-
dere motor mog. Tel. 045-
-210072.

(Bromfietsen
Te k. Puch MAXI 2 jr. oud, i.
z.g.st. ’550,-. Tel. 045-
-421539
ATB Fietsen Specialist: Trek
Cannondale, Giant, Koga
Miyata. Math SALDEN, Sit-
tard .Donderdag koopavond
ATB liefhebbers opgelet! De
Nieuwe XTR groep nu

’ 1.499,-; KT groep o.m.

’ 799,-; STI schakelset nu -’89,-. Math SALDEN Sit-
tard. Donderdagavond
koopavond!!!!!!!
Giant-Koga-Gazelle-Ra-
leigh FIETSEN 1992 uit
voorraad leverbaar. 1990-
-1991 extra korting. Div. gebr
race- en ATB fietsen. Bert
Rekers, Willemstr. 85, Heer-
len. Tel. 045-726840.
Te koop SPARTAMED, Vi
jaar oud, z.g.a.n., ’1.000,-.
Tel. 045-452543.

Caravans/Kamperen

Dethleffs Modellen 1992
nu in onze showhal

Extra aanbieding op inruil en 90-er modellen.

Tillemans Rekreatie
Haefland 19, Brunssum. Tel. 045-270388.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Startcursus chauffeursdi-
ploma 28-12. Startcursus
gevaarlijke stoffen 4-1-92.
In jan. start de cursus
VERKOOPKUNDE Rhetori-
ca 078-130388

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug. Vr.
naar onze voorwaarden.
Haal uw RIJBEWIJS in 3, 6,
9 wk. Hoge slaagkans. U
lest in een BMW. Examen in
Heerlen of Geleen; ook B-
daagse rijopleidingen,
vrachtauto, aanhangwagen.
Inl. Bovag rijschool Th. van
Bentum Hoensbroek, tel.
045-217487.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang i
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
J. MAN, zkt. intelligente, en-
thousiaste jonge vrouw die :
makkelijk te ontmoedigen is
of jonge vrouw die eerzuch-
tig, eerlijk en spontaan is. 'Br.o.nr. B-0037 LD., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen
Jonge man 30 jr. zoekt
VRIENDIN tussen 26 en 32
jr. Kind geen bezw. Br. met
foto's worden op crew. be-
antw. .o.nr. B-0055 L.D.,
Postb. 2610, 6401 DC Hrln.

(Huisdieren

Sier-eend-GANS-fazant-
stomme pauw-AM. wilde
kalkoenen (brandnetelver-
delgers). 04499-1499.
Te k. DOBERMANNS pups
en berner-sennen pups. Tel.
08866-2483.
Te k. 9 wkn oude PUPPY
"Labrador". Tel. 04454-3696
Jonge ZEEBRAVINKJES

’ 8,- per paar. Tel. 045-
-426891.
Rustig tehuis gezocht voor
kruizing WELSHTERRIËR,
teef 1 jaar. Tel. 045-426891.
Te k. Duitse Staande
DRAADHAARPUPS met
stamb. Tel. 045-257296.

Computers
Te k. ATARI 1040 ST. Tel.
045-313485.

Wonen Totaal

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

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

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
Te k. gevr. antiek en barok KWALITEITSKEUKENS,
MEUBELS. P. Cortenraad, topkwaliteit voor een norma-
Riemst (B). 09-3212261156 le prijs. R/J Handelsonder-- , ,^.r./^r-r^^i neming, Stationstr. 294,18,lB, A_°S^_% INBOEDEL. Nuth "f ,_ 045-242602.Tel. 045-274587 Te R BAmSJ£LTe koop complete. SLAAP- moet gerepareerd worden,KAMER, i.z.g.st., ’600,-. ’ 300,-. Tel. 045-229761.Tel. 045-427299. '—— —-———-Zoekt u 2e hands MEU-
Te k ant gietijz KINDERBED BELS? ook antiek (veel
2 eik. balken, 4m H-profiel keus). Kouvenderstr. 208,
160x160cm. 046-335810 Hoensbroek.

Zonnebanken/Zonnehemels
Zonnehemels

Nu halen, volgend jaar betalen!!!!
Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen.

V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’ 1.199,-’ 1.299,-

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

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

Muziek

Garantie tot 1997
bij aankoop 5-octaaf keyboard

vanaf ’ 395,-:
gratis standaard
gratis adaptor

gratis hoofdtelefoon
5 jaar garantie

Kom kijken naar het nieuwe Solton MS 5 Multi synthesis
keyboard. De laatste innovatie in de professionele muziek.
Elke dag koopavond; zondag geopend van 13.00-17.00 u.
Kerkstraat 111 A-B, Brunssum. Tel. 045-252615.
PIANO'S huur met koop- Te koop KNOPORGEL mo-
recht van ’65,- tot ’2OO,- del Elka 405 Portable, niet
p.m. Gratis transport. Alle veel gebruikt, compleet,
merken gebruikte piano's ’ 4.000,-. Info 045-411668.

’ 450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam. Te k. 390 SINGLES en 150
Tel. 010-4363500. LP's. Tel. 045-273936.

s~-_r-* 'g—m *—, * "Af L^S^^Q*leL.
60 jaar

Hartelijk gefeliciteerd -
____\ Bfftf.. 1 E

I "II B

Wiel, Carla, Marco en Roy J
Proficiat Proficiat „ \_:, _______'■"*'■ m vet

Harriet, Denny, Lilian en May en Irene met jullie
Raymond. 25-jarig huwelijksfeest._,,.. van Jouke, Esther en Rilde

rrOTlCiat Vandaag ook op LD-TV,

JC"- postbus 2610. 6401 DC
\ Heerlen en vergeet niet lif*

onder op de enveloppe w %
nummer uit de advertentie "e

te vermelden. kHartelijk gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen. «

__._,__________._*____,_________,, _____U___U____t___.__._L.* ïm*m^*m^m*mmi^^mfm^i^^'nym^^o^S,^mm^m»^m^ommmlmmi^m%mfmlt*^^ *^* *%* ,
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Meer dan 75 keyboards op voorraad!!, vraag om een v? 'kundige demonstratie, ook voor een goede occassion hef" "'ben wij een goede keus.
Geen problemen met de nieuwste midi/synthesizerw fc
board technieken, vakkundige product-specialisten staan 4 Cmet raad en daad terzijde.
Met meer dan 200 electr. gitaren vindt u in iedere prijst <i
se wel uw instrument, desgewenst aan uw wensen aang^" 'past, gitaar en versterker vanaf ’ 495,-.
Ruime sortering orgels (vanaf ’ 1.495,-) en electr. piano*|i
occassions electr. orgels vind u bij ons al vanaf ’ 150,-ü! < >zolang de voorraad strekt. _ {
VOOR AL UW MUZIEKINSTRUMENTEN, WIJ ZIJN 0_ ,
LER VAN O.A. YAMAHA, ROLAND, KORG, AKAI, ELK"
TANNOY, ENSONIQ, HOHNER, CASIO, SONOR, \&;\
NEZ, GEM FARFISA, LEM, ORLA, EL.VOICE, HILL, D&*V ,

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

Orla Orgelshow !!! £
Op donderdag 19 dcc. van 18.00 - 21.00 uur, demonstre^ 'MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla Orgelkollektie. *Ji

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

Maandag t/m Zaterdag open, donderdag koopavond^/1'
TVYVideo Huish. artikeier»

KLEUREN-TV'S, zeer grote IJSKAST ’95,-; diepvr^
sortering v.a. ’125,-. Ook ’150,-; wasautom. ’195'1
recente tv's met teletekst en wasdr. ’ 175,-. 045-72775%,
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc- ~ _ . „ _7Z_Z
casioncentrum Geel, Gras- Te koop gevr. b
SfS 25' HeerlenTe k. gevr. ROMNË"* \045-724760. LOODSEN Nissenhuttf \Kleuren TV's 8-12 kan. v.a. en units. tel. 01891-156"" \
f75,-. Afst.bed. v.a. ’125,- of 18368. J ?
S*M„PhÜ!{?" o R? dio/I^ Voor al uw oude METALÉfJ JFRANK BV Bokstr. 33 Fraris vd Loop RecyC jin4
Heerlerheide. 045-213432. Methaalhandel, Kissel

KachelsA/erwarmlng "■ Heerlen 045-726392 *: a Gebr. SWINKELS zijn v* ~Gas-hout-inzet-KACHELS. huisd naar De Beitel '* e
Gratis geplaatst. De Kachel- Heerlen. Wij betalen 'smid, Walem 21, Klimmen, hoogste prijs voor al uw OH.
Tel. 04459-1638. ijzer/metalen. 045-422025^! '-—r— - !——- : ———■

Kunst en Antiek .\
Epositie

Henri Jonas
t/m 22 december 'Rob van Rijn, Pieterstr. 15, Maastricht. Tel. 043-255486^ I

L^orif-o- ontieo T bam} Wat VERKOPEN? Adv«f' !MEUBELS. P. Cortenraad, teer via-045-719966Riemst (B). 09-3212261156 l'eer va U4a naabt> _^

Diversen ___^s

super
feestmaandaanbieding

Nu 10 % extra korting op alle

Karcher 595 hogedrukreinigersÜ
Profiteer nu, want deze aanbieding is geldig t/m 24 dcc"

|<^P BV

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

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

een boom zonder kluit thuisbezorgd; voor ’ 25,- neen
een boom met kluit thuisbezorgd. Ook verkoop aar[!^i_\
ook s'avonds. Sibberweg 1, Vilt-Valkenburg. 04406^£^

Te koop KERSTBOMEN v.a Snel en goed uw auto 9^’5,-. H. Timmermans, Ju- wassen bij Auto Serv
lianastr. 15, Merkelbeek. GOOIKER in 't Loon "^Te huur geheel complete len. ook voor alle repar
KERSTMAIicOSTUUMS. en APK Belt U 045-74-Bijsmans, Mgr. Schrijnenstr. b.g.g. 751632. ,--<£:
31, Heerlen. 045-717608. " Voorverkoop VUURvV^:
Te k. BADGEYSER en ver- t/m 28 dcc. Bert Reders. TJ
schillende stukken boeren lemstr. 85. Heerlen.
antiek. Tel. 045-254050. 045-726840. ,—--*

Voor Piccolo's zie verder pagina 34 __^^^_
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Directeur Westerterp wil beeldschermhandel invoeren

Optiehandelaren woedend
- De handelaren op de Amsterdamse optie-

,eürs zijn woedend op algemeen-directeur Tjerk Wester-rP- Zij vroegen zich op een informele vergadering in
af of Westerterp wel in zijn functie gehand-

pafd kan blijven. Eerst gaan de handelaren echter probe-,en te voorkomen dat de beeldschermhandel op de optie-
wordt ingevoerd.

jesterterp heeft vorige week aan
r| Pers de conclusies van een rap-
lo""* gepresenteerd over de toe-tst van de optiehandel in Am-

De commissie die het
?Pport heeft opgesteld, noemde??* uit kostenoogpunt onvermijde-
-5* dat de optiebeurs overschakelt
J*1 beeldschermhandel. Daardoor
S|Jden 85 van de 260 banen bij de
f^E-groep verdwijnen, aldus het
jJPport.
J 5 optiehandelaren zijn volgens
oordvoerder Sem van Berkel niet

."der de indruk van het kostenar-
jp'nent. Ze hebben uitgerekend dat
j?besparing van f2O miljoen in vijfïj r 40 cent per contract scheelt.
?t komt overeen met 7 procent.
jps de omzet met 7 procent daalt,
j*eft niemand meer voordeel", al-
gjs Van Berkel.
y* handelaren gaan een commissie
I?1 goede diensten samenstellen,
k^rin ave geledingen van de optie-
J/jl'rs zijn vertegenwoordigd. Ze
J/Uen zo snel mogelijk het rapport
'v^ de commissie-Westerterp ter
J^chikking krijgen en op basisarvan en met andere informatie
C*l tegenrapport opstellen. In deJ^P van januari kan dat tegenrap-
pt bij het bestuur liggen, aldus
*ft Berkel.it

%ewel Van Berkel diverse malen
"derstreept dat de handelaren

„zichzeer hoeden voor een persoon-
lijke aanval" klinkt de kritiek op
Westerterp bitter. „Deze man staat
elke dag in het Stan Huygens-jour-
naal van de Telegraaf met een glas
in de hand."
De handelaren kunnen het moeilijk
verkroppen dat Westerterp zich
voor 25 mille vertoont bij John de
Mol ofbij Norman Schwarzkopf en
voor zijn kantoor in Brussel een
nieuw schilderij van f720.000 heeft
aangeschaft, terwijl zij „24 uur per
dag bezig zijn voor hun winkeltje".
„Ik begin elke dag om 6.45 uur en
werk tot 22.00 uur. Mijn boterham-
metje neem ik mee naar de vloer",
zo illustreert Van Berkel het ver-
haal.
Het is de eerste keer dat er massaal
verzet komt tegen de handelwijze
van Westerterp. „Het is heel gebrui-
kelijk dat alles wat de heer Wester-
terp zegt heilig wordt verklaard. Nu
gaat het om ons bestaansrecht", al-
dus Van Berkel.

Meldingsplicht
voor grote
beleggers

J-N HAAG - Beleggers die een
kSgenschap van 5 procent of meer
j^bben in een Nederlandse onder-
ging, die is genoteerd op een
K^nen de EG gevestigde effecten-
u^rs, moeten dit vanaf 1 februari
ij 92 melden. Dit vloeit voort uit een

°r de Eerste Kamer aangenomen
vet- Deze wet verplicht houders
C 1Pakketten stemrechten en kapi-

te melden wanneer zij
ijl Percentage van 5, 10, 25, 50 of66
H, procent beneden- of boven-
"^rts overschrijden.

beurs

Zouteloos
- Op een rustige,

I\W verc"eelde en zouteloze beurs
1 et autornatisermgsfonds

ta^ gisteren in een vrije val te-
\v ht- Na geruime tijd op f 1,55
H, erstand te hebben ondervonden
fo tlS,er geen houden meer aan. Hett^ ds zakte bijna 13 procent wegv,**r een niet eerder vertoond peil
*» f 1,35.

fls chemiefonds DSM stond onder
rjc7*' als gevolg van negatieve be-
twjen in de bedrijfstak over 1992.

Werc" hierdoor ernstig aange-spLen de koers verloor f 2,70 op f(v'°o. Akzo zag zich f 0,90 ontgaan
Vf 128>50- Het onroerend-goed-ijjds Rodamco zette de terugtocht
Ir, J.f 1,10 voort tot f 56,10.
We I°°P van de middag werden
V» koersen nog wat verder neer-

S bijgesteld, zodat de stem-
0,3 punt lager sloot op

" Pc aandelenomzetbleef met f
tft J^üjoen bescheiden. ING bezet-
"lUklet f 73'8 milJoen of 1-621.000
%p de bovenste plaats. De aan-
151* zakten een dubbeltje tot f
&J ■$6U""eens was een hoge omzet weg-
-51 oëd voor Elsevier. Hier worden
Sujldgen pogingen in het werk ge-
-SCK?. de grens van f 100 te over-
traden. Dit lukte bijna op f 99,90,
f°4nhet slot kwam °P f99,60 (plus'or- -u)- De omzet in het uitgevers-
k{w_\ bedroeg f 52,7 miljoen of
Vrl Stuks.
W '°kale markt gaf Verto een
"& f

e_s Van f 1-50 of 5 procent te zien
■"tj NKF zakte f 3 tot f 192.
lot ff ette de opmars met f 2 voort
*H v"94, Batenburg won fBop f 125
f^01ker Stevin f 1,50 op f5B. Ook
(Y 8,50 aas steeg met dit bedrag tot

de Parallelmarkt was Newtron f
\ herstel op f 1,90. Dico wonXL . °P f 88 en Nedcon ging f 0,400& JUU naar f 39.
Hn. N

e °Ptiebeurs kwamen de koer-s^uwelijks in beweging.

Hoofdfondsen v.k. sk.
ABN Amro 41,80 42.UU
ABNAmroA.inF. 78,60 78,40
AEGON 120,80 120,30
Ahold 76,00 76,90
Akzo 129,40 128,50
Alrenta 189,00 189,00
Amevcert. 50,50 49,90
Bols eert. 43,20 43,20
BorsurmjW.cert. 57,70 57,00
Bührm.Tet.c. 38,70 38,70
DAF 22,30 21,80
Dordtsche Petr. 134,50 133,80
DSM 95,50 92,80
Elsevier eert. 99,20 99,60
Fokker eert. 28,80 28,80
Gist-Broc.cert. 31,10 31,30
HCSTechnology 1,55 1,35
Heineken 152,60 152,90
Hoogovens nrc 46,60 46,30
Hunter Douglas 56,90 57,50
Int.Müller 55,00 55,00
Int.Ned.Gr. e 45,50 45,40
KLM 38,50 38,30
Kon.Ned.Papier 44,80 44,80
Kon. Olie 144,00 144,00
Nedlloyd 52,80 52,60
Océ-v.d.Gr. 593 60,00
Pakhoed eert. 41,90 41,10
Philips 31,10 30,60
Polygram 39,50 39,60
Robeco 92,90 92,40
Rodamco 57,20 56,10
Rolinco 93,90 93,20
Rorento 69,50 69,60
Stork VMF 41,20 40,70
Unilever eert. 173,70 173,40
Ver.BezitVNU 70,90 71,50
Volmac Softw. 23,80 23,00
VOC nrc 40,90 40,60
Wessanen eert. 78,40 78,30
Wolters-Kluwer 60,10 59,60

Avondkoersen AmsterdamKLM 38,50 (38,30)
Kon.Ohe 143,90-144,00(144,00)
Philips 30,70 (30,60)
Unilever 173,30(173,40)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 48,50 48,50ABN AmroHld.prf. 6,00 6,01
ACF-Holdingc. ■ 32,50 31,50
Ahrend Groep e 120,00 120,00
Asd Options Tr. 10,30 10,40
Asd. Rubber 3,30 340
Ant. Verff. 430,00
Atag Hold. eert 112,50 112,50
AthlonGroep 41,50 42,50
Athlon Groep nrc 40,80 41,00
Autlnd.R'dam 84,00 843BAM Groep 85,00 853Batenburg 117,00 125,00
Beers 115,00 115,00
Begemann 120,00 120,00
Belindo 350,00 349,00
Berkei's Patent 1,10 1,10Blydenst.-Will. 32,40 323BoerDe, Kon. 202,00 202,00 f

Boer De Winkelb. 76,00 76,00
Boskalis Westm. 21,90 21,90
Boskalis pref. 23,70 24,30
Braat Beheer 31,10 31,50
Breevast 11,10 11,10
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delflpref 812,00 812,00
Calvé-Delftcert 1107,00 1110,00
Cindu Intern. 130,00 130,00
Claimindo 333,00 330,00
ContentBeheer 22,80 22,80
CreditLBN 30,70 30,40
Crownv.G. eert. 140,00 140,00
CSM 85,20 86,00
CSMdiv.9l/92
CSM nrc 86,40 86,40
CSMnrediv.9l/92
DAFeert. 19,00 18,50
Delft Instrum. 24,00 23,90
Desseaux 39,90 39,70
Dorp-Groep 39,50 39,50
Draka Holding 22,50 22,30
Econosto 25,50 26,00
EMBA 220,00 220,00f
Eriks Holding 80,80 82,00
Flexovitlnt. 66,00 66,00
Frans Maas eert. 77,00 78,50
Gamma Holding 92,00 93,00
Gammapref. 5,60 5,65
Getronics 28,60 28,80
Geveke 37,70 37,70
Gevekediv'92 34,30 33,90
Giessen-de N. 101,20 101,20
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso'sKon. 96,50 96,80
Grolsch 180,50 181,00
GTI-Holding 181,00 194,00b
Hagemeyer 124,00 123,00
idem div'9l 123,50
HAL TrustB 13,00 12,90
HAL Trust Unit 13,10 12,90
HBG 195,50 b 198,00b
Heineken Hold. 134,00 135,20
Hoek'sMaeh. 227,50 227,50
Holl.SeaS. 0,42 0,40
Holl. Kloos 418,00 418,00
HoopEff.bank 7,00 7,00
Hunter D.pref. . 2,30
IHCCaland 55,80 55,90
Kas-Associatie 33,50 33,50
Kempen & Co 9,20 9,10
Kiene's Suikerw 798,00 798,00
KondorWessels 31,30 31,80
KBB 73,30 72,20
Kon.Sphinx 51,00 51,00.
Koppelpoort 400,00 399,00
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré &GI. 48,50 48,80
Macintosh 36,60 36,80
MaxwellPetr. 113,00 112,50
Moeara Enim 1185,00 1187,00
M.EnimOß-oert. 15200,00 15200,00
Moolen Holding 36,00 36,00
Mulder Boskoop' 55,00 a
Multihouse 4,60 4,90
Mynbouwk.Werk. 363,00 363,00
Naeff 475,00
NAGRON 49,00 48,50

NIB 585,00 587,00
NBM-Amstelland 8,80 8,80
NEDAP 375,00 375,00
NKF Holding 195,00a 192,00
Ned.Part.Mij 50,40 50,40
Ned.Springst. 7050,00
Norit 19,50 19,30
Nutricia GB 146,50 145,00
Nutricia VB 154,50 153,50
Nijv.TenCate 88,80 88,80
Omnium Europe 8,50 a
Orco Bank eert. 71,60 71,10
OTRA 298,00 295,50
Palthe 50,00 50,00
Philips div.'92 31,00 30,90
PirelliTyre 19,30 19,40
Polynorm 123,00 123,00
Porcel. Fles 143,00 143,00
Randstad 38,00 37,80
Ravast 30,50 30,40
Reesink 65,50 65,50
Samas Groep 34,80 34,60
Sarakreek 14,50 14,60
Schuitema 1599,00 1599,00
Schuttersveld 51,50 51,50
Smit Intern. 42,00 42,30
St.Bankiers e 16,10 16,00
StadRotterdam c 39,80 39,60
Telegraaf De 88,00 87,50
Textielgr.Twente 83,50 83,50
Tulip Computers 20,20 20,20
Tw.Kabel Holding 121,00 121,00
Übbink 67,10 67,10
Union 64,50 64,20
Un.Dutch Group 3,50 3,50
Vereenigde Glas 429,00 432,00
Verto eert. 30,00 28,50
Volker Stevin 56,50 58,00
Vredestein 14,20 14,40
VRG-Groep 44,50 44,40
WegenerTijl 234,50 234,00
WestlnvestF. 19,50a 19,50a
Westlnv.F.wb 114,00 f 114,00f
WoltersKluwer 237,00 236,00
Wyers 31,10 31,10
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 76,50 75,50
ABN AmroAmer.F. 64,50 63,50
ABN AmroEur. F. 67,30 68,00
ABN AmroFarEF. 53,80 53,10
ABN AmroLiq.Gf. 160,20 '160,20
ABN Amro Neth.F. 78,80 79,30
ABN AmroObl.Gf. 171,00 171,30
Aegon Aandelenf. 31,60 31,60
Aegon Spaarplus 5,20 5,20
ABN Beleg.fonds 57,50 57,20
ALBEFO 50,40 50,30
AldollarßFs 26,10 26,20
Alg.Fondsenbez. 217,00 217,00
AllianceFund 10,50 10,50
Amba 43,30 10,80
AmroNorthAm.F. 61,40 60,90
Amvabel 75,50 75,40
AsianTigersF. 57,80 57,30
Asian Select. F. 50,50 50,00
Austro Hung.F. 4,00 3,50a
Bemco RentSel. 55,00 55,00
Bever Belegg. 3,30 3,30

CLNObl. Div. F. 105,70 105,70
CLNObl.Waardef. 111,00 111,10
Delta Lloyd lnv. 27,20 27,20
DP America Gr.F. 32,30 32,30
Dp Energy.Res. 43,00
EGF Investm. 134,00 127,00
EMFRentefonds 65,20 65,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 48,30 48,00
Esmeralda part. 33,40 33,40
Eur.Ass. Trust 6,60 6,60
EMS Growth Fund 101,70 102,00
EMS Income Fund 100,80 101,00
EMS Offsh.Fund 100,80 100,80
EOE Dutch SUF 292,00 291,00
Eur.GrowthFund 47,50 47,50
Euro SpainFund 5,80
FarEastSeLF. 54,10 54,10
GimGlobal 50,30 50,50
Groeigarant 1,58 1,58
Holland Fund 68,00 d 68,50
Holl. Eur. Fund 46,00 46,00
Holl. Obl.Fonds 120,90 d 120,20
Holl.Pac. Fund 102,50 102,50
Holl.Sel.Fonds 79,70 79,70
Innovest 81,00 81,00
Interbonds 530,00 532,00
Intereffekt 500 31,70 31,40
Intereffekt wt 111,50 109,80
Investa part. 66,30 66,50
IS Himal.Fund$ 7,40
JadeFonds 145,00 142,80
JapanFund 17,60 17,60
Jap.lnd.AlphaF. 8200,00
Jap.Sect.Rat.Yen 7000,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalF.s 5,60
Mees Obl.Div.F. 113,20 113,20
Mexico IncomeF. 21,50
MX Int.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 74,60 74,70
Nat.Res.Fund 1165,00
NedufoA 123,00f 123,00 a
Nedufoß 124,00 124,00
NMB Dutch Fund 40,30 40,50
NMB Geldmarkt F. 53,70 53,71
NMB Global Fund 44,30 44,20
NMBOblig.Fonds 35,10 35,00
NMB Spaard.F. 100,34 100,37
NMBRentegr.F. 115,10 115,20
NMB Vast Goed F. 38,30 38,30
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr. F. 1,10 1,10
Obam, Belegg. 231,50 230,00
OAMFRentefonds 13,05f 13,05
OrangeFund 19,60 19,60
Pac.Dimensions 80,50 793
Pac.Prop.Sec.F. 30,10 30,10
PiersonRente 111,10 111,10
Postb.Belegg.f. 55,50 55,50
Postb.Verm.gr.f. 53,10 53,10
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 144,40 144,40
Rentotaal NV 34,60 34,60
RGDivirentF. 48,10 48,10
RGFlorente 112,00 112,00
RG SP Groen 53,80 53,80
RG SP Blauw 503 50,10

RG SP Geel 46,90 46,80
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 70,40 70,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,50
Sei/Techs 14,00 14,00
Technology Fund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 212,00
Trans Eur.Fund 75,50 75,40
Transpac.F.Yen 311,00 311,00
Uni-Invest 15,20 15.10
Unico Inv.Fund 75,40 75,30
UnifondsDM 29,50 30,00
Vaste Waard.Ned 65,10 65,10
Vast Ned 109,00 109,00
VIBNV 61,90 61,80
VSB Mix Fund 50,40 503
VSB RenteFonds 107,70 107,70
WBO Intern. 66,70 66,70
Wereldhave NV 114,50 113,50
Yen ValueFund 81,30 813
ZOMFloridaF.s 46,40 46,40

Parallelmarkt
Alanheri 29,50 29,50
ABF 106,80 106,80
Berghuizer Papier 45,60 45,50
Besouw Van eert. 60,20 60,00
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 95,80 96,10
Comm.Obl.F.2 95.70 96,00
Comm.Obl.F.3 95,90 963De Drie Electr. 12,00 12,00
Delta U.Doliarf. 63.10 62,70
Delta Lloyd ECU 59,90 60,10
Delta Lloyd Mix 57,90 57,90
Delta UoydRent 56,50 56,60
Delta Lloyd Vast 55,20 553
Dico Intern. 86,00 88,00
DOCdata 6,50 6,50e
Dutch TakeOv.T. 44,50 44,50
Ehco-KLM Kleding 38.20 37.50
E&LBelegg.l 64,30 64,40
E&LBelegg.2 70,60 70,70
E&LBelegg.3 105,20 105,20
E&LBelegg.4 74,80 74,80
E&LKap.RenteF. . 102,30 101,40
FreeRecord Shop 27,50 27.50
GaiaHedgel 107,90
Geld.Papier c. 68,50 67,50
German City Est. 46,00 46,30
Gouda Vuurvast 75,20 75,20
Groenendijk 45,50 45,70
Grontmtj 49,30 49,80
HCA Holding 46,50 46,70
Heivoet Holding 37,00 37,00
Hes Beheer 37,00 37,00
HighlightDev. 17,00 17,00
Homburg eert. 1,15 1,15a
Inter/View Eur. 3,30 3,20
Kuhne+Heitz 42,20 42,20
LClComput.Gr. 6,10 6,00
Melle,van nrc 46,50 46,00
Nedcon Groep 38,60 39,00
Nedschroef 88,50 88,30
Neways Elec. 5,80 5,60
New EurHtls DM 20.50 a 20,00a
Newtron Hold. 1,70 1,90

Pan Pac. Winkel 10,50 10,40
PieMedical 4,90 4,90
Simac Techniek 11,90 11,90
SligroBeheer 45,30 45,50
SuezGr.Fund 50,20 50,20
VHS Onr. Goed 1,80 1,60e
Vilenzolnt 37,20 373
Welna 238,00 238,00
Wereldhave 4,30
Weweler 35,30 35,30
Wall Street
aluedsignal 37' A 36'A
amer.brands 40% 40%
amer.tel.tel 38 38/4
amoco corp 47 48/4
asarco mc. 19V» 187/«
bethl. steel liv» 11%
boeing co 42% 42
can.pacific - 17%
chevron 66V 2 66%
chiquita 35 34%
chrysler IOVz 10
citicorp 9% 9Va
cons.edison 26'/z 26%
digitequipm. 56/2 51%
dupontnemours 43% 44%
eastman kodak 45 45'A
exxon corp 58'/b 58V»
ford motor 24% 24%
gen. electric 68% 68V 8
gen. motors 27% 27%
goodyear 47% 47'A
hewlett-pack. 49 49%
int. bus.mach. 85>/2 86'A
int. lettel. 50% 50/2
kim airlines 21% 21%
mcdonnell 68 67%
merckco. 151% 152'/»
mobiloü 65 W 66
penn central 23% 24Vi
phihps 17% 17%
primenca 33/2 33%
royal dutch 81 81'A
searsroebuck 33% 34'/z
sfe-south.pac. 11% UV2
texaco mc. 57 V 4 57Va
united techn. 46% 47
westinghouse 14% 14%
whitman corp 12/2 12l/2
vjnolworth 24' A 24Vê
Advieskoersen
amenk.dollar 1,705 1,825
austr.dollar 1,32 1,44
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,490 1,610
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,10 3,35
finse mark (100) 40,10 42,60
franse frank (100) 31,35 34,10
gneksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13,75 15,45
jap.yen(lO.OOO) 134,00 140,00
joeg.din.Vm 100
noorsekroon (100) 27,10 29.60

■

oost.schill.(lOO) 15,75 163
portescudo(lOO) 1,16 1,34
spaanse pes.(100) 1,67 1,83
turksepond (100) 0,0275 0,0435
zweedse kr. (100) 293 31.80
zwits.fr. (100) 124,75 129,25.

Wisselmarkt
amenk.doliar 1.76595-1,76845
antül.gulden 0,9720-1,0020
austr.dollar 1,3619-1,3719
belg.frank(lOO) 5,4710-5,4760
canad.dollar 1,54125-1,54375
deensekroon (100) 28,935-28,985
duitsemark (100) 112,6500-112,7000
engelse pond 3,2305-3,2355
fransefrank (100) 32,950-33,000
grieksedr.üOO) 0,9330-1.0330
hongk.doliar (100) 22.5250-22,7750
ierse pond 2,9990-3.0090
ital.lire(10.000) 14,890-14,940
japyen(10.000) 137,745-137.845
nwzeel.doliar 0,9687-0,9787
noorsekroon (100) 28,635-28,685
oostenr.sch.(loo) 16,0070-16,0170
saudiar.ryal(lOO) 46,9750-47,2250
spaanse pes.(100) 1,7650.1,7750
sunn.gulden 0,9700-1,0100
zweedsekr. (100) 30,845-30,895
zwits.frank(lOO) 127,340-127,390
ecu. 2,2920-2,2970

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 191,70 191,40
idexcl.kon.oüe 182,50 182,10
inlernationals 198,50 198,10
lokale ondernem. 185,90 185,70
id financieel 133,20 133,10
idniet-financ. 236,90 236,60

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 273,00 272,50
idexcl.kon.ohe 245,50 244,80
internationals 294,60 294,00
lokale ondernem. 249,50 249,10
idfinancieel 196,40 196,10
id niet-financ. 300,70 300,30

CBS-stemrrungsindex (1987= 100)
algemeen 88,10 87,80
intemation 83,60 83,10
lokaal 88.60 883
fin.instell 89,80 89,50
niet-financ 88.60 883
industrie 98,00 97,90
transp/opsl 973 96,40

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,100-20,700, vorige .
20,030-20,630,bewerkt 22,300 laten,
vorige 22,230 laten.
Zilver onbewerkt 185-255,vorige 180-250,
bewerkt 300 laten, vorige 290 laten.

Dow Jones

Industrie 2908,09

+ 5,81

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abnamrocjan 37,50 201 4,40 4,50
akzo c 095 80,00 229 51,00 50,00
d/fl c mrt 185,00 303 2,70 2,30
d/fl cjun 185,00 216 5,50 4,75
d/fl pmrt 185,00 304 7,90 8,60
d/fl pmrt 190,00 206 12,50 13,50
d/fl pjun 175,00 300 3,00 3,30
d/n pjun 180,00 209 5,50 a 5,55
dsm c apr 95,00 190 5,50 3,60
dsm c apr 100,00 217 2,70 1,80
dsm cj94 95,00 308 11,00 9,40
dsm pjan 95,00 522 1,50 a 2,90
dsm pjan 100,00 591 4,80 73
dsm pj93 115,00 192 21,00 b 23,50
coc c dcc 270,00 156 4,70 4,50
coc c dcc 275,00 311 1,20 0,80
coc c dcc 280,00 401 03 o,loa
coc cjan 275,00 279 4.80 4,40
coc cjan 280,00 232 2,80 2,40
coc cjan 285,00 277 1,50 13
coc pdec 270,00 202 0,30 03
coc pdec 275,00 205 1,50 1,60
coc pdec 280,00 783 5,50 5,90
coc pjan 265,00 148 13 13
coc pjan 270,00 190 2,30 2,40
coc pjan 275,00 383 4,00 4,00
coc pjan 280,00 321 6,40 6,70
ing c apr 45,00 311 33 23
ing cj94 47,80 383 5,10 5,10
ing pj94 47,80 697 4,70 4,60
kim cjan 40,00 346 1,10 1,10
kim c okt 55,00 136 0,60 a 0,60
phil cjan 30,00 193 1,80 1,40a
phil cjan 32,50 310 0,60 0,40
phil cjan 35,00 500 0,20 0,20
phil c 093 30,00 155 6,90 6,60
phil pjan '30,00 534 0,60 0,60
phil pjan 32,50 269 1,80 2,20
phil papr 30,00 162 1,30 1,50
olie cjan 130,00 1469 153 15,20
obe pdec 150,00 201 63a 6,00
olie pjan 150,00 215 6,00 6,10
olie pjan 180,00 1469 36,00 36,00
tops c dcc 560,00 205 0,20 a 0,10
tops pdec 550,00 162 10,30 12,50
unil cjan 140,00 1776 36,00 a 34,60
unil cjan 165,00 1384 103 10,00
unil c apr 170,00 1358 10,30b 103
unil pjan 170,00 142 1,40a 1,40
unil pjan 190,00 1776 16,50 a 163

a laten g=bieden + ei-div.
b bieden h laten - ei-div.
c ei-claim k gedaan - h
d e»-dividend l gedaan-g
e gedaan ■ bieden vk slotkoers vorige dag
I gedaan - laten sk slotkoers gisteren

economie

Nieuwe CAO voor 100.000 werknemers

Meer loon voor
winkelpersoneel

___ Van onze redactie economie

RIJSWIJK - Voor grote groepen
Winkelpersoneel gaan de lonen
Volgend jaarmet 6 tot 11 procent
omhoog. Dat vloeit voort uit de
totstandkoming van een cao die
gaat gelden voor dat deel van de
detailhandel waarin tot dusvergeen collectieve arbeidsovereen-
komst bestond.

De loonsverhogingen zullen
doorwerken in de salarissen van
Personeel in onder meer schoe-
nenzaken, juweliers, ijzerwaren-
Winkels, doe-het-zelfzaken en
sportartikelenwinkels. De nieu-
we cao-detailhandel zal niet gel-

den voor opticiens, boekhandels,
bloemen- en plantenzaken, tuin-
centra en drogisterijen. De on-
dernemers in deze sectoren wil-
len wel naar een cao toe maar
dan specifiek geldend voor hun

branche. Bij de onderhandelin-
gen daarover zal de vakbewe-
ging de cao-detailhandel als
ondergrens hanteren.
De nieuwe cao zal gelden voor
zon 100.000 werknemers; ruw-

weg 50.000 moeten wachten op
de totstandkoming van de aparte
cao's voor de verschillende
branches. Die moeten er voor 1
januari 1993 zijn; anders zal ook
voor die winkels de basis-cao
voor de detailhandel gaan gel-
den.
De nieuwe cao bestaat op het
ogenblik nog voornamelijk uit
de loonparagraaf. Andere ele-
menten zullen in volgende on-
derhandelingen aan de orde
komen. De problematiek rond
Ziektewet en wao - al dan niet
doorbetalen van het volle loon
bij ziekte en het eventueel inle-
veren van vakantiedagen - is
daardoor ook nog buiten be-
schouwing gebleven.

Accountant moet Weerts
bedrijf schade vergoeden
WEERT - Het accountantskantoor
Dijker en Doornbos (tegenwoordig
Coopers Lybrand Dijker van Dien)
is veroordeeld tot het betalen van
schadevergoeding aan het make-
laarsbedrijf Medex Holding in
Roermond en haar directeur Jo
Stienstra. De accountants wordt on-
rechtmatig handelen verweten. Tot
die uitspraak is de rechtbank in
Roermond gekomen in een civiele
procedure. Medex eist in januari
een schadevergoeding van 22 mil-
joen gulden.

De onderneming verwijt de accoun-
tants slecht en onjuist functioneren,
waardoor Medex tussen '83 en '89
aanzienlijke schade heeft geleden.
Volgens Medex-advocaat mr Th
Oostdijk vervulde het accountants-
kantoor Dijker en Doornbos zijn
werk niet naar behoren. De accoun-
tants schortten in 1983 de activitei-
ten voor Medex op en vroegen het
faillissement van het makelaarsbe-

drijf aan. De directie van Medex
was het daar helemaal niet mee
eens.

Directeur Stienstra zag nog genoeg
kans de onderneming voort te zet-
ten. Hij stelt dat zijn accountants de
continuïteit in gevaar hebben ge-
bracht door een onjuist advies te
geven over het hanteren van de
vooraftrek BTW gedurende een
aantal jaren. Gevolg was dat de fis-
cus in 1983 enige miljoenen van
Medex terug eiste en Beslag liet leg-
gen op het onroerend goed van de
onderneming. Medex wist ternau-
wernood een faillissement te voor-
komen, maar kwam wel in liquidi-
teitsproblemen. De winstpotentie
ging geheel verloren en het bedrijf
is tenslotte geliquideerd.

Hoogovens neemt
aluminiumgieterij
Volvo Car over

HELMOND - Hoogovens Indu-
striële Toeleveringsbedrijven (HIT)
in Amstelveen, een dochter van de
Hoogovens Groep, gaat van Volvo
Car in Helmond de aluminiumgiete-
rij Brabant Alucast Products in Oss
overnemen. Dit hebben HIT en Vol-
vo Car gisteren gezamenlijk beken-
gemaakt.

Volvo Car wil Brabant Alucast (160
werknemers) van de hand doen om-
dat de nieuw te vormen onderne-
ming NedCar zich uitsluitend gaat
richten op de kernactiviteit om per-
sonenauto's te ontwikkelen en pro-
duceren voor de twee aandeelhou-
ders Volvo Car in Zweden en
Mitsubishi in Japan.

De overneming past verder in de
strategie van HIT om haar positie te
verstevigen op het gebied van het
gieten en bewerken van aluminium
componenten voor de automotive
industrie. Brabant Alucast Pro-
ducts is met een omzet van onge-
veer f 35 miljoen marktleider in
Nederland. In de Westeuropese
automotive industrie wordt 85 pro-
cent van de produktie afgezet.

Tot de HIT-organisatie behoort al
de aluminium-hogedrukgieterij
Premetaal met vestigingen in Gen-
nep(gieterij) en Cuijk (mechanische
bewerking). De activiteiten van Pre-
metaal (155 werknemers met een
jaaromzet van f 25 miljoen) en Alu-
cast sluiten geheel op elkaar aan.

Door de overneming kan de nood-
zakelijke schaalvergroting worden
bereikt die de voortzettende con-
centratie van aluminiumgieterijen
in Europa vereist. Het is de bedoe-
ling om in een periode van 1,5 jaar
na de overname de samenwerking
tussen Premetaal en Brabant Alu-
cast Products te optimaliseren.

GM schrapt
74.000 banen

DETROIT - De Amerikaanse Ge-
neral Motors (GM), het grootste
autoconcern ter wereld, heeft een
ingrijpendereorganisatie aangekon-
digd. De komende vier jaar worden
er in de Verenigde Staten en Cana-
da 21 fabrieken gesloten en 74.000
banen geschrapt.

munt

Milieu
Zowel in het rijke noorden als
in het armere zuiden dient ge-
zocht te worden naar nieuwe
produktiewijzen en andere
consumptiepatronen, om te ko-
men tot een effectieve bescher-
ming van het milieu. Het noor-
den moet daarbij echter „op
korte termijn" het voortouw
nemen en ook bereid te zijn de
eigen produktie te beperken.
Dat schrijft de Nationale Ad-
viesraad voor Ontwikkelingssa-
menwerking (NAR) in een gis-
teren gepubliceerd advies aan
minister Pronk.

Munten
De eerstkomende veertig jaar
zullen de nationale munten van
de EG-landen niet worden af-
geschaft. De nationale munten
zullen nog lange tijd naast de
toekomstige nieuwe Europese
eenheidsmunt, de ECU, als be-
taalmiddel blijven bestaan. Dat
voorspelt de president van De
Nederlansche Bank, dr W. F.
Duisenberg.

Brandstof
Benzine en dieselolie worden
morgen respectievelijk twee en
één cent per liter goedkoper.
Dit hebben marktleider Shell
en de Novok, de organisatie
van vrije pomphouders, giste-
ren meegedeeld.

Tegen
De voorzitter van de centrale
ondernemersorganisaties, Rin-
nooyKan, is tegen het planvan
staatssecretaris Ter Veld (So-
ciale Zaken) om bedrijven wet-
telijk te verplichten ziektever-
zuim te registreren en een
verzuimbeleid te voeren.

Miljoenenorder
Het Nederlands bedrijf Aar-
ding Beheer bv heeft van het
ministerie van defensie de op-
dracht gekregen tot de fabrica-
ge van 1724 nieuwe aanhang-
wagens voor de landmacht.
Tevens is er een optievoor nog
eens 192 wagens. Met de order
is totaal 50,5 miljoen gulden ge-
moeid. De nieuwe aanhangwa-
gens, waarvan een deel van de
componenten uit Duitsland
komt, moeten de 4400 wagens
van het type IOkN vervangen.

Investeren
Japan is vorig jaar opnieuw de
grootste buitenlandse inves-
teerder in de wereld geweest.
Het totaal aan buitenlandse in-
vesteringen steeg met 4,6 pro-
cent tot 217,2 miljard dollar.
Het aandeel van Japan, dat in
1989 voor het eerst de topposi-
tie bezette, groeide van 21,2
procent tot 22,1 procent ofwel
met 48 miljard Dit blijkt uit cij-
fers die gisteren zijn gepubli-
ceerd door de Japanse organi-
satie voor buitenlandse handel.
De Verenigde Staten kwamen
vorig jaar op de tweede plaats.

Donderdag 19 december 1991 "7timburgs dagblad J

(ADVERTENTIE)

HET WINTERNUMMER NU OVERAL TE KOOP
PIER PAOLO PASOLINI, HALFGOD VAN DE HOMOSCENE. Een werkelijk schitterend, / ffl__^__>j___Zr~xs_
zeer Indringend verhaal over één van de grootste en meest verguisde kunstenaars van Italië. I / _t __ 9/ 'E-,"TTfFORMULE I: ALESSANDRO NANNINI. Paul Keysers Interviewde hem over zn noodlottige / J[ df___nWsS_^^ifk j
hellcopterongeluk en zijn levensgevaarlijke come-back. / fcy^r* Vl J I
10 PAGINA'S PARTYMODE. Italië Magazine fotografeerde in Des Indes kindeten In grote-mensen-kleren. I tmm. "TÉu^TWINTERSPORT IN CORTINA DAMPEZZO. De Franse natuur wordt bruut geofferdaan de /^-Jt^ 'Olympische Winterspelen '92, maar In Italië slagen ze er in Cortina vrijwel ongerept te houden: eenfotoreportage, ’ mTWtIDE JACHT OP WILDE ZWIJNEN. MEER DAN BEESTACHTIG. / Sv~j ~—' ________\Mens en zwijn leveren In deLigurische bergen een gevecht op leven en dood. Alle wapens zijn toegestaan. / _

V
DE KEUKENS VAN VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA EN TRENTINO-ALTO ADIGE.
Bestseller-schrijfster ClaudiaRoden bericht o.a. over de delicateen kleurrijke keuken van de Veneto. ' C±jg m^^^Sl
MARJON VAN ROVEN. Italië op maandag. 'ÊSjJ^'S tj
DE RIJKSTE VRIJGEZELLEN VAN ITALIË IN DE AANBIEDING. Jjgj J_^__ \_W
THE BEST OF SEASONS MAGAZINE. ALBRECHT DURERSTRAAT 2, 1077 LZ AMSTERDAM Sil"*"""3*"fJ}JJ*"l"]"|jj*gJ

_. TER KENNISMAKING VAN ’ 9,50 VOOR ’ 7,95

(ADVERTENTIE)

HOENS
INDUSTRIEEL

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000 produkten voor
industrieen bouwwereld

*ffi A

" Jerry Brown uit Detroit in de Verenigde Staten is zo wanhopig op zoek naar werk, dat
hij bereid is alleen voor wat voedsel een baan te accepteren. In het door een hoge werkloos-
heid getroffen Detroit is dat echter niet voldoende. Al twee maanden loopt hij met zijn
bord door de straten. Zonder enig resultaat. De vooruitzichten zijn ook niet best. Generaal
Motors, de grootste werkgever in de stad, is namelijk van plan nog een aantalfabrieken
te sluiten.

Werkloos in Amerika
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 After school special. Thema-

tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Een moeilijke keuze.

16.15 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.00 Van kruk tot crack. 6-delige
schaatscursus. Afl.6. Presentatie:
Chiel van Praag en Yvonne van Gen-
nip.

17.35 Starstreet. Animatieserie.
17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Het

zeemonster. Herh.
18.00 "" Journaal.
18.20 8.0.0.5. Jongerenmagazine.
18.50 "" Top 40. Popmuziek.
19.20 Veronica sport.
19.50 Empty nest. Amerikaanse co-

medy-serie. Afl.: Verstand van zaken.
Carol heeft weer geldgebrek en be-
sluit een cateringbedrijfje over te
nemen. Als haar eerste klant contant
vooruit wil betalen, heeft ze te laat
door dat ze geld aan het witwassen
is.

20.15 Tour of duty. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Je bent wie je bent. Ander-
son en McKay krijgen ruzie, Percell
en Doe zoeken een middenweg tus-
sen het individu en de groepen Gold-
man krijgt bezoek van zijn vader.

21.05 Nieuwslijn. Actualiteiten.
21.30 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-

medyserie. Af1.12: De goeie kant.
Luciën is bloednerveus omdat er een
vrouw op visitekomt en hij niet wil dat
Karel het weet.

22.00 Artsen zonder grenzen. 6 pro-
gramma over het werk van deze or-
ganisatie. Afl.s: Renée Soutendijk in
Mozambique.

22.50 (""+TT) Take off. Serie.
Afl. 12.

23.20 Stop de persen. Mediapro-
gramma.

23.50 Twilight zone. Serie. Afl.: Wol-
veliefde. Amy is verliefd, maar haar
vader is vreselijk streng. Als hij Amy
en haar vriend betrapt, dreigt hij de
jongen te vermoorden. Amy bedenkt
een drastische manier om haar vader
Kwijt te raken.

00.20-00.25* " Journaal.

Duitsland 1
Tagesschau.

S'o3 Der Denver-Clan. Serie.jMS "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 10.Mo Tagesschau.
■03 Die heimlichen Herrscher. Do-

cumentaire, (herh.)."■35 ZDF-info Arbeit und Beruf.J-OO Tagesschau.
,'"O3 Das Familienjuwel. Amerikaan-se speelfilm uit 1965. Met: Jerry Le-
*is, Sebastian Cabot, Donna Butter-
Jforth e.a. (herh.).
£40 Urnschau. (herh.).
£55 Persoverzicht.
,M)0Tagesschau.
505 ARD-Mittagsmagazin.
Ms Wirtschafts-Telegramm.
'00 Tagesschau.

.'"O2 "" Hallo Spencer. Kinderserie.""30 Nussknacker - Ein Fall für
lsUfei. Serie. Afl.B: Pokalskandal.,?00 Tagesschau.
*-03 Mick's Tour. Gevarieerd kin-

Thema: kerstmis.
Sinn und Unsinn von Diaten.j^rie.Deel 3 (slot).u'OO Tagesschau.

'■°3 Falsch - falscher - richtig.J*fe.
ei30 (TT) Vale Tudo - urn jeden

,|reis. Serie. Af1.26.
1?°0 Punkt 5 - Landerreport.
i,,15 Tagesschau.

WWF-Studio.
| 35 "" The young riders. Serie.
i^"-: Der Lockvogel.
iJSO Hier und Heute.
"■45 Hafendetektiv. Serie. Afl.: Xe-

vsB Programma-overzicht.
(TT) Tagesschau.-15 Mama Papa Auto. Reportage

► °ver het groeiende autoprobleem in
jj?|Duitse Bondsrepubliek.
.-59 Tagesthemen-Telegramm.
£j'°o (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstip.

"03 "" Geld oder Liebe. Quiz voor
j.al|eenstaanden.
v-30 Tagesthemen.

"" Regensurger Frühling
091 : Serenade von Wolfgang Ama-?eus Mozart Serenade nr. 12 in c KV3?8 en Eine kleine Nachtmusik in G£ï525'j.50 Tagesschau.

t;s5-24.00 Z.E.N. Adventskalender:
öankt Georg.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 "" Jessye Norman singt Lie-

der von Franz Schubert. Concert
van Jessye Norman op de Schuber-
tiade in Hohenems. Deel 2. Met:
Geoffrey Parsons, piano. (herh.).

14.35 "" Auf Stippvisite bei Mit-
menschen. Documentaire over hulp-
acties voor kinderen in India. Deel 1.

15.05 Unsere Hagenbecks. Serie.
Afl.: Familienfest. Voor het verjaar-
dagsfeest van Martha Hagenbeck
wordt alleen de naaste familie uitge-
nodigd, maar al gauw blijkt dat er
spanningen zijn tussen de verschil-
lende familieleden. Zo laat Martha's
dochter Miriam verstek gaan.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Geigensolo im U-Bahn-

schacht. Tekenfilm.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Pfiff. Jeugdsportprogramma.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Zwei Münchner in Hamburg.

Serie. Afl.: Endlich zu viert. Hubertus
Priess, pachter van een manege en
vriend van Ralf en Julia, zit in de fi-
nanciële problemen. Huisbankier Van
Daalen heeft zijn beste paard Money-
maker in beslag genomen terwijl dit
paard de favoriet is van de eerstvol-
gende paardenkoers. Ralf, Julia en
boer Glotz moeten een oplossing
zien te vinden. Aansl.: Programma-
overzicht. (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma.
20.50 Die grosse Hilfe. Balans van

de actie Sorgenkind.
21.00 Abenteuer Forschung. Weten-

schappelijk magazine. Vandaag:
überleben im Hochwasser, reportage
over de gevolgen van de overstro-
mingen in het Amazonegebied voor
de dierenwereld.

21.45 Heute-journal.
22.10 "" Live. Talkshow.
23.30 "" Erwachen. Estlandse speel-

film uit 1989. Met: Tonu Kark, Kaljo
Kiisk, Sulev Luik e.a.

01.15 Heute.

TV FILMS VIDEO

BBC 2
"00 Victoria the Great. Glitterbio-

fa,ie uit 1937 over koningin Victo-
h9 en haar liefde voor prins Albert.
f?f9ie van Herbert Wilcox, met An-a Neagle.

#" Scène uit 'Krokodillen in Amsterdam. (Nederland 3 -
20.25 uur).

BBC 1
J*-15 No minor vices. Stroeve ko-
16die Van Lewis Milestone uit
J*48, met Dana Andrews, Lilli Pal-ver. Louis Jourdan. Excentrieke. schopt succesvol art-nhuwelijk in de war.

BBC 2
teri?° Tne na|f_Dreed- Matige wes-
bert Van Stuart Gilmore, met Ro-
9oü Youn9' Janis Carter. Een

kker en een halfbloed zettenreenen op tegen kolonisten, zo-
jn '. 2e zelf goud kunnen delven in

'a'anengebied. Uit 1952.

Duitsland 3, West
w~uu The story of Molly X. Wedu-
va °P zoek naar de moordenaar
Joh haar man- Met June Havoc,
r£nr> Russell. In 1949 gemaakt

UOr Crane Wilbur.

Nederland 3
20.25 Krokodillen in Amsterdam.
Sympathieke komedie van Annette
Apon uit 1990. Vriendschap tussen
twee jongedames uit heel verschil-
lende milieus leidt tot komische
verwikkelingen, maar de tegenstel-
ling blijft wat schematisch. Met
Joan Nederhof, Yolanda Entius.
RTL plus
22.20 Ein dreifach Hoch dem Sani-
tatsgefreiten Neumann. Seksklucht
van Franz Marischka uit 1969,
speelt aan het hof van Keizer Franz
Joseph. Met Alexandra Marischka.

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 Binnenland. Actueel magazine, voor buitenlanders in Nederland.
19.30 Monopolie. Deense serie.

Af1.43.
20.00 "" Journaal.
20.25 Krokodillen in Amsterdam.

Film uit 1990 van Annette Apon. Met:
Yolanda Entius, Joan Nederlof, Olga
Zuiderhoek, e.a. Nina is een activiste
die in stilte wereldschokkende aan-
slagen beraamt. Gino is frivool en
leeft van dag tot dag. Ondanks deze
tegenstelling worden de twee vrien-'
dinnen.

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 Kennissystemen. Afl.4.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Match met Henk van
Dorp. (RTL4-23.10 uur).

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns.
10.50 Bios. Film- en videomagazine.
11.35 Channel E. Educatie.
12.05 RTL Orkest. Klassieke muziek.
12.30 Teletekst.
13.20 From monkeys to apes.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons & daughters.
15.35 The bold and the beautiful.
16.00 Telekids. Met o.a. de serie Gl

Joe en met om 16.30: Happy days.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws/weer.
18.20 Prijzenslag. Met Hans Kazan.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Afl. Peter vertrouwt Mickey niet meer.
20.30 Rons honeymoon quiz.
22.15 And the violins stopped

playing. Miniserie in vier delen. De
terreur van de Nazi's spreidt zich uit
over Europa. De zigeuners in Polen,
die er eerst van overtuigd waren bui-
ten schot te blijven, worden nu ach-
tervolgd. Met Horst Bucholz, May
Ramati, Piotr Polk, Did Ramati e.a.

23.10 Match Barend & Van Dorp.
Sportprogramma.

23.55 Laatste nieuws.
00.10 21 Jump Street. Serie.
01.00 M.A.S.H. Herhaling.
01.25 Gloria. Amerikaanse film uit

1980 geregisseerd door John Cassa-
vetes. Een boekhouder is in het bezit
van informatie, die ervoor zou kun-
nen zorgen dat een aantal belangrij-
ke mafia-bazen achter de traliep
verdwijnt.

03.20 The Oprah Winfrey Show. Her-
haling.

04.05 RTL4Teletekst.

Duitsland 3 West
11.35 Teletekst. 11.40 Michael's klin-
gender Adventskalender (19). 11.50
Das Recht zu lieben, serie. Af1.49.
12.15 Gesuchte - Gefunden: Live aus
Köln. (herh.). 13.45 Sieben Weltwun-
der der Technik, informatieve serie.
Afl.4. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.25 Michael's klingender
Adventskalender (19). (herh.). 15.30
Die heilige Kuh. (herh.). 16.00 West 3
aktuell. 16.05 Wie das Leben so
spielt..., serie. Afl.: Leider ein Genie.
16.30 Fürst Pücklers Brautschau, por-
tret van het Engelse landschap in de
19e eeuw. 17.15 Streifzüge: Rosstrap-
pe. 17.30 Cursus natuurkunde. 18.00
Aktuelle Minute. 18.01 Urmel spielt im
Schloss, poppenserie. Afl.4. 18.30
Spatzi, kinderfilm. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde (19.45
Raamprogramma's). 20.00 ■ Die Ge-
schichte der Molly X, Amerikaanse
speelfilm uit 1949. 21.19 Filmtip: Die
Spur führt zurück, speelfilm van'Jack
Nicholson. 21.30 West 3 aktuell. 21.45
Linie K, cultureel magazine. 22.15 Mit-
ternachtsspitzen, amusement. 23.15
Maria Joao Pires, portret van deze pia-
niste. 00.14 Nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Sat 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Serie.
Herh.o9.oo Sat 1 Bliek. 09.05 General
Hospital. Amerikaanse serie. Herh.
09.50 Teleshop. 10.05 Sat 1 Bliek.
10.10 Die Rückkehr nach Eden. Aus-
tralische serie. Deel 2. Herh. Aansl.:
Beursberichten. 12.05 Glücksrad.
12.45 Tele-Börse. 13.35 Bingo. 14.00
Thundercats. 14.25 General Hospital.
Serie. 15.10 Nachbarn. Serie. 15.35
Teleshop. 15.50 Ein Duke kommt sel-
ten allein. Serie. 16.45 Make-up und
Pistolen. Amerikaanse misdaadserie.
17.40 Sat 1 Bliek. 17.45 ■ Addams Fa-
mily. Amerikaanse serie. 18.15Bingo.
18.45Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Die Mike Krüger Show. 21.10
SAT.I Bliek. 21.15 Plammen am Hori-
zont. Amerikaanse agentencomedy uit
1982. 23.20 SAT.I Bliek. 23.30 Polizei-
komplott. Amerikaanse misdaadfilm uit
1981. 01.15 Make-up und Pistolen.
Amerikaanse misdaadserie. Herh. van
.16.45 uur. 02.05 Vorschau/videotext.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur-
sus mechanica. 09.00 School-tv. 10.50
Non-Stop-Fernsehen. 15.55 Michaels
klingender Adventskalender. 16.00
School-tv. 16.30 Cursus Frans. 17.00
Cursus mechanica, (herh.). 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.59 Es war
einmal... das Leben, tekenfilmserie.
Af1.17. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Das Südwest-Journal. 19.00
Service urn sieben: fragen an Kathrin
Rüegg. 19.15 Liselotte und der Son-
nenkönig, historisch portret. 20.00 ■
Die Munsters, serie. Afl.: Der verschol-
lene Gatte. 20.25Auszeit. 20.30 Land-
tag aktuell. 21.00 Nieuws. 21.15 Sport
unter der Lupe, sportmagazine. 22.00
Kulturzeit Et Zetera. Thema: cultuur-
sponsoring. 22.55 Jetzt schlagt's Rich-
ling, satire. 23.00 ■ Der Heiratskandi-
dat, Italiaanse speelfilm uit 1963. 00.25
Nieuws. 00.30 Non-Stop-Fernsehen.

RTL plus
24.00 Uno dopo l'altro. Spaghetti-
western uit 1968 van Nick Nostro,
met Richard Harrison, Pamela Tu-
dor. Man gaat achter de moorde-
naars van zn broer aan.

RTL4
1.25 Gloria. Sterke film van een
van de beroemdste 'independents',
John Cassavetes. Zijn echtgenote
Gena Rowlands speelt een vrouw
die met een klein jongetje op de
vlucht slaat nadat gangsters zijn
ouders hebben vermoord. Onder
hen is haar ex-minnaar. Uit 1980.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
WO-13.12 Nieuws voor doven en
Jtechthorenden.«"00 "" Journaal.
«"05 Studio Trappelzak. Kinderpro-gramma met: Duinkonijn, poppense-
"e- Afl.: Vos; 16.10 De wijze koning
hertelt, animatieserie. Af1.12: Een*rm van protesten; 16.15 Hallo,

' serie natuurdocumentaires.
£30 (TT) AVRO service salon. Ge-
lieerd middagmagazine. Presenta-J* Amanda Spoel/Tineke de Groot/
«mone Wiegel.
'"30 Wordt vervolgd. Tekenfilmma-
Jazine.
'"53 Een nieuwe jas: Popocatepetl,
Pzongen door Judith de Bruijn.'"00 Boggle. Woordspel met Marjol,F|ore en Marco Bakker.'"30 Forza! Gevarieerd jongerenma-
.öazine.'00 De hoogste versnelling. Auto-Jagazine met Fred van der Vlugt en
J*van Kempen.
'""30 Villa Borghese (11). Twaalfde-
"9e serie met 0.a.. Leontien Ceule-mans.'■00 (""+TT) Journaal.
'"25 L.A. Law. Amerikaanse serie.
£""102: As God is my co-defendant.
*J. Lamb en Zoey Clemmons moe-kn een lezing geven voor advocaten
ü|t het Oostblok. Mullaney vertegen-
woordigd het echtpaar Morrison dat
J'anwege hun religie nagelaten heeft""n kind naar het ziekenhuis te bren-
9en.n-20 AVRO Televizier. Actualiteiten-
Jbriek. Presentatie: Ria Bremer en
%el van de Graaf.
*-00 Tussen kunst en kitsch. Kijk-
J^g in het Thermenmuseum te Heer-

'"so Medialand. Satirische kijk op
jjnroepland. Met: Marjolijn Uitzingen
Clous van Mechelen, Simon van derjtonen Mariska van Kolck.
*18 Hollands decor. Een wandeling
P' fietstocht n.a.v. een boek. Presen-te: Willem Nijholt. Vandaag: Vlis-
i'ngen.
7j30 Opium- Cultureel magazine.Jrresentatie: Petra van Heuvel.'05-00.10 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Aardrijkskunde. Afrika.
15.00-15.30 Bouwstenen van de

chemie.
17.30 The bold and the beautiful.
17.55 Nieuws.
18.00 Tiktak.
18.05 Plons en de uitstap.
18.10 Prikballon. Kleutermagazine.
18.25 Kinderen voorKinderen - clip.
18.30 Duupje. Afl.: Hik.
18.35 De geheimzinnige steden van

goud Serie.
19.03 Neighbours. Af1.744. Een klein

leugentje brengt Mrs. Mangel in een
pijnlijke situatie.

19.25 Mededelingen, programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Schwarzwaldklinik. Afl. 14: De

vrome leugen.
20.50 Het huis van Wantrouwen. Sa-

tisch programma.
21.30 Panorama.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Vandaag/Sport.
22.50 Programma van ACV.
23.10 Huizen kijken.
23.25-23.30 Coda. lerse liederen.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Europa - Noord-Amerika.
Afl.B: Leefmilieu-problematiek.

19.30 Grensstad. Westernserie. Afl.:
Wilde paarden.

20.00 De nieuwsjongens. Komische
serie.

20.25 Stijl. Antiekmagazine. Met
Christiane Struyven en Jean-Pierre
de Bruyn.

21.30 Journaal/Sport.
22.00-24.00 Hemel en hel Deense

speelfilm uit 1988. Met: Karma
Skands, Ole Lemmeke, Harriet An-
derson e.a. De jonge, knappe Maria
leeft alleen voor haar viool en wordt
daarin gestimuleerd door haar domi-
nerende vader Bols. Tijdens de oor-
log vluchten Bols en zijn gezin van
Polen naar Denemarken.

RTL Plus
05.30 CBS News. Actualiteiten uit de

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

gramma, (herh.).
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Der Landarzt. (herh.).
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Highway 219.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.25 Die wilde Rosé. Serie. Af1.95.

(herh.).
12.10 Gemini Man. Serie. Afl.: Wer ist

Sam Casey. (herh.).
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie. Afl.4.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

arztliche Schweigepflicht.
15.47 RTLaktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.: Eine

wandelnde Zeitbombe.
16.40 Riskant! Spelprogramma met

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

met Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit

Janhsen.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. (herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump Street - Tatort Klas-

senzimmer. Misdaadserie. Afl.: Die
Flucht. (herh.).

20.15 Mini Playback Show. Presen-
tatie: Marijke Amado.

21.15 Ein Schloss am Wörthersee.
Serie. Afl.11: Bilderjagd.

22.20 Mit Grapsch und Gloria. Duits/
Italiaanse speelfilm uit 1968 van
Franz Marischka. Met: Siegfried
Rauch, Alexandra Marischka, Chris-
tiane Rücker e.a. (herh.).

23.50 RTLaktuell.
00.00 Von Django - Mit den besten

Grüssen. Spaans/Italiaanse speel-
film uit 1968 van Nick Howard. Met:
Richard Harrison, José Bodaio, Pa-
mela Tudor e.a.

01.30-01.55 Alfred Hitchcock zeigt.
Misdaadserie. Afl.: Ein Leben für die
Kunst. (herh.).

Radio 1 radio7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land- en tuinbouw). 15.07NOS
aktueel. 16.05 Echo-magazine
(17.30 Nws.). 19.04 Goal. 20.04
Voor wie niet kijken wil. Man en
paard extra. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Voor wie niet slapen
kan. 1.02 Zingen in de nacht. 2.02
Als mensen veranderen. 2.30 Mag
ik even. 3.02 Gospels van toen.
4.02 De ochtend-mix. 5.02-7.00
Wakker op weg.

Radio 2
De NCRV staat voor u open met
om 7.04 Goedemorgen Nederland.
7.53 Het levende woord. 8.04 Hier
en nu. 8.20 Goedemorgen Neder-
land. 9.04 Wie weet waar Willem
Wever woont? 10.04 Plein Publiek.
12.04 Ted's lunchpakket, met om
13.04-13.20 Hier en nu. 14.04
NCRVs Belspel. 15.04 Beste Beer.
16.04 Discogram. 16.47 lets an-
ders. 17.04 Hollandse hits. 18.04
Café de Luikgraaff. 21.00-07.00
Zie Radio1.

Radio 3
6.02 De TROS op 3. 7.04 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.0450 Pop of een envelop.
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.04TROSdancetrax.
21.04 De CD show. 23.04-24.00
Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming

(8.00 Nws.) 9.10 Veronica's mees-
terwerken I. Radio Symf. Ork.
Saarbrücken met piano. 10.30 Mu-
ziek voor miljoenen. 11.57 Veroni-
ca's meesterwerken 11. Muz. voor
klarinet, cello en piano. 13.00 Nws.
13.02 Nederland muziekland klas-
siek. Peter Bree in gesprek met de
componist Bert Esser. 14.00 Me-
tronomium. 15.30 Zeggen en
schrijven. 16.00-20.00 De bewe-
ging met om 16.00 De grote over-
steek: New Orleans. 18.00 Nws.
De bewging met om 18.02Muziek-
journaal; 19.00 Concert. Rotter-
damsFiih. Ork. met viool en piano.
20.00 Nws. 20.02-24.00 Het po-
dium met om 20.00 De wandelen-
de tak: Van socialistisch-realisme
naar de nieuwe realiteit; 21.00
Voorland: Rodney Sharman; 22.00
Downbeat; 23.00-24.00 Audio Art.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaartberichten en
uitgebreid weerbericht. 8.30 De
fascinatie. 9.00 Nws. 9.02 NOS
Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU:
9.30 De eenzamen. 10.00 Dilem-
ma. 11.00 Gezondheid, een zorg.
12.00 Nws. 12.05 Begane grond.
12.30 Derde wereld. 13.00 Nws.
13.10 Emmastraat 52. 14.00
5-Sterren. 14.30 Gasten van de
KRO. 15.30 Hooglied, een godde-
lijke minnezang. 15.50 Het levende
woord. 16.00 NOS Cultuur. 17.00
De ronde tafel van Pam. 17.25 In
gesprek met de bisschop. INFOR-
MATIE VAN DE RIJKSOVER-
HEID: 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en

schippersberichterj. 18.00 Nws.
18.10 Pop-Eye. IOS: 18.40Dinimiz
islam. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 Indone-
sië, taal en cultuur. 21.00 Spre-
kend over de Middeleeuwen. 21.30
Russisch, taal en volk. 22.00-22.30
Grieks voor beginners.

België/RTBF 1
12.30 Vacatures. 12.40Gourmandises.
13.00 Nws. 13.35 Le kid de Brooklyn,
Amerikaanse speelfilrh uit 1946. 15.25
En toutes lettres: Francoise Mallet-
Joris. (herh.). 16.20 Clips è La Une.
16.40 Nouba nouba. 17.35 21 Jump
Street. 18.30 Le jeu des dictionnaires.
19.00 Ce soir. 19.30 Journal. 20.10
Autant savoir. 20.40 Masquerade,
Amerikaanse speelfilm uit 1988. 22.20
Grand écran. 23.05 Nws. 23.30 Bour-
se. 23.35-23.45 Présence protestante.

België/Télé 21
14.50 Art 21: Les courts métrages de
Jaco van Dormael (1). (herh.). 15.40
Ccci nest pas Mozart (3). (herh.).
16.10 Jazz a Liège: Michel Herr Trio.
(herh.). 17.10 Radio 21. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 Présence protestante.
19.00 Clips. 19.10 Le jeu des diction-
naires. 19.30 Journal. 20.00 Coup de
film. Aansl.: Clip. 20.25 Les perles noi-
res de la Caspienne. 20.55 Azimuts.
21.25 Nws. 22.00-24.00 ■ Et vint le
jour de vengeance, Amerikaanse
speelfilm uit 1964.

TV 5
07.00 Nws. 07.35 Bienvenue en
France. 07.55 Clin d'oeil. 08.00 Cana-
dees Nws. 08.25 Nieuwsflits. 08.30
Selection One world channel. 09.00
Eurojournal. 10.00 Caractères. Herh.
11.00 Reflets. 11.50-11.55 Nieuwsflits.
16.05 Nws. 16.15 Teil quel. Herh.
17.15 Bonjour bon appétit. 17.40 Kim
et Clip en Casimir. 17.55 Bienvenue en
France. 18.10 Le jeu des dictionnaires.
18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Té-
létourisme. 19.30 Zwitsers Nws. 20.00
Faut pas rever. 21.00 Nws. 21.30 La
marche du siècle. 23.00 Nws. 23.20
Viva. 00.10-00.40 Dossiers justice.

RAIUNO
06.00 Ochtend- en middagprogramma.
18.05 Tgl flash. 18.40 II mondo di
quark. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Bollettino della neve - che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.40
Crème caramel. 22.45 Tgl linea notte.
23.00 Poliziotti in citta'. 24.00 Tgl notte- che tempo fa. 00.30 Oggi al parla-
mento. 00.40 Mezzanotte e dintorni.
01.00 Shunka Wakan.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news (07.30-07.55 Business Break-
fast). 10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs.
11.00 News. 11.05 Playdays: The
Christmas tree stop. (herh.). 11.25 Bu-
nyip, serie. (herh.). 11.35 Health UK.
12.00 News. 12.05 No kidding with Mi-
ke Smith, quiz. 12.30 People today.
talkshow. (13.00 News). 13.20 Pebble
Mill, praatprogramma. 14.00 News.
14.30 (TT) Neighbours, serie. 14.50
Going for gold, quiz. 15.15 ■ No minor
vices, Amerikaanse speelfilm uit 1948.
16.50 Spider, serie. 17.00 Brum, serie. 17.05 Get your own back, quiz. 17.20
The new adventures of Mighty Mouse,
serie. (herh.). 17.35 The dark season,
sf-jeugdserie. 18.00 Newsround. 18.10
(TT) Blue Peter. 18".35 (TT) Neigh-
bours, serie. (herh.). 19.00 News.
20.00 Top of the pops. 20.30 (TT) Eas-
tEnders, serie. 21.00 (TT) Schofield's
Europe, serie. 21.30 (TT) An actor's life
for me, serie. 22.00 (TT) News. 22.30
(TT) Canned Carrott, serie. 23.00 La-
dykillers, tv-film uit 1988. 00.30 Int.
concours hippique. 01.20-01.25 Weer.

BBC 2
09.00 News. 09.16 Westminster. 10.00
■ Unknown guest, Amerikaanse speel-
film uit 1943. 11.00 ■ Victoria the great,
Engelse biografische speelfilm uit
1937. 13.00 Antiques Roadshow.
(herh.). 13.30 (TT) Discoveries under-
water, serie. (herh.). 14.20 The adven-
tures of Spot, serie. (herh.). 14.25
What's inside? (herh.). 14.35 Ken
Hom's chinese cookery. (herh.). 15.00
News. Aansl.: Called up - Impressions
of national service, reportage, (herh.).
15.55 Christmas crackers, what would
you like for Christmas. (herh.). 16.00
News. Aansl.: Westminster live. 16.50
News. 17.00 Catchword, quiz. 17.30
Showjumping. 18.00 Behind the headli-
nes. 18.30 Food and drink. (herh.).
19.00 The halfbreed, Amerikaanse
speelfilm uit 1952. (herh.). 20.20 Re-
gionale programma's. 20.50 Not the
nuclear family, portretten. 2..00 (TT)
The Victorian Flower Garden, doe.
serie. Slot. 21.30 Top gear, automaga-
zine. 22.00 Murder most horrid, serie.
22.30 (TT) 40 minutes, ■ doe.serie.
23.10 (TT) Small objects of desire, se-
rie, (herh.). 23.30 Newsnight. 00.15
Ten commandments, serie. (herh.).
01.15 Behind the headlines, (herh.).
01.45-01.55 Weer.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Us speedway
special. 09.30 Golf. 10.30 Eurobics.
11.00 Supercross. 12.00 Matchroom
pro boksen. 14.00 Britse Formule
3000. 15.00 Eurobics. 15.30 Sneeuw-
surfen. 16.00 Rugby. 17.00 Waters-
port. 17.30 Motorsport. 18.00 Int. kick-
boksen. 18.30 Argentijns voetbal.
19.30 WK Golf. 21.30 Ski-verslag.
22.30 Spaans voetbal. 00.00 Golf.

Eurosport
14.00 WK Voetbal. Herh. 15.00 Euro-
lympics Albertville. 15.30 Benelux sport
magazine. Herh. 16.00 Tennis. Herh.
18.00 Paardesport. 19.00 Motorsport
news. 19.30 Rallysport. 20.00 Euro-
cups basketball, live. 21.30 News.
22.00 Voetbal. 23.30 Trans world
sport. 00.30-01.00 News.

MTV
07.00 Best videos of the year. 10.00
Best videos of the year. 13.00 Rapu-
mentary. 13.30 Saturday night live.
14.00 Best of MTV's hotseat. 15.00
Famous last words. 15.30 MTV unplug-
ged. 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 MTV.
20.00 REM rockumentary. 20.30 Fa-
mous last words. 21.00 Best of MTV's
bootleg. 21.30 Rapumentary. 22.00
Greatest hits. 23.00 Report. 23.15 At
the movies. 23.30 News at night. 23.45
3 from 1. 00.00 MTV unplugged. 00.30
MTV's Post modern. 01.00 Best videos
of the year. 03.00-07.00 Night videos.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten. 8.30
Limburg op donderdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 Voor gebruik
schudden. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 Overname landelijke zender.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over
stuur. 20.00 Het gelag. 22.00
Nieuws 22.05 Boem boem.
23.30-6.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-
schkasten. 7.45 Veranstaltungska-
lender. 8.30 Besinnliche Worte.
9.10 Musikexpress.. 10.00 GutAuf-
gelegt. 12.00 Musik bei Tisch.
(12.15 Veranstaltungskalender).
13.00 Frischauf. 14.05 Musikzeit
heute: Country & Western. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-
Aktuell. 18.40-20.05 Jazz.

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

rabend. 18.00 Radio-Bar. Classic
Hits. 21.00 Liebe ist. Das zartfiche
Magazine. 24.00-4.00 Radio-
Nacht.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05 Zur Sache. 12.07 Gutaufge-
legt. 13.00 Mitmenschen, aanslui-
tend Gut Aufgelegt. 14.00 Nach-
richten, Wetter. 14.05 Stichwort
Wirtschaft. Auf der Promenade.
15.00Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf,
aansluitend Musikexpress. 20.00
Nachrichten. 20.05Zwischen Broa-
dway und Kudamm. 21.10 Musik
zum Traurnen. 22.30-4.05 Nacht-
express.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.00
News. 09.10 The mix. 09.30 Super
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 The mix. 13.00 Japan business
today. 13.30 Thetravel magz. 14.00 All
mixed upl 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 Beyond to-
morrow. 21.30 Talking heads. 22.00
News. 22.30 USA market wrap up.
22.45 Christmas season concert (3).
23.55 Europalia. 00.05 Music news.
00.15 Blue night. 00.45 Wanted. 01.45
Super shop. 02.15 The mix all night.

(ADVERTENTIE)

VoorKerstgeschenken
naatu naar de

CD-afoeling van Vogelzang

VIDEOMICKEY'S KERSTFEEST
Het bekende kerstverhaal over Scrooge,
de vrek die alles haat, verfilmd als teken-
film door Walt Disney met Oom Dagobert
als Scrooge. Tevens staan op deze
cassette nog 3 andere korte kerst-
verhaaltjes. 0Q95

CD QUEEN GREATEST HITSII
Alle hits vanat 1982verzameld van deze
supergroep, waarvan Freddy Mercury on-
langs overleden is. Tracks:Radio gaga,

I want to break tree, Kind of magie, Show
must goon e.v.a. Lange speelduur.

4495

Ook verkrijgbaar op video. 5595

KEERSMES IN LIMBURG
Een verzamel-CD metallemaal Limburg-
se kerstliedjes, die in géén enkele huis-
kamer mag ontbreken. Beppie Kraft -"Wandele in de snie", Pierre Cnoops -"Utknienke", Sjef Diederen - "Sjengske",
Johnny Blenco " "Keersmes door de
jaore",Fietsefreem " "Boum op 't plein".

VW uoGELznnc
Daar kun jenietomheen
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Groen Links stelt vragen over bodemonderzoek

Geld uit centrumplan
nu al naar Geleendal

I Van onze verslaggever

- Heerlen moet het ko-
"Jend jaar al geld uit het centrum-Man halen ten behoeve van het

141 is de mening van PvdA-wet-
Jos Zuidgeest, financieelerantwoordelijke binnen het colle-jp Hij wil hierover in overleg tre-

|el met de private partners in het
i^trumplan, Bouwfonds Woning-
°°uw en MBO/Ruyters.

pUjrjgeest verwijt burgemeester
I let van Zeil buiten hem om zaken

te hebben gedaan met de provincie.
„Daar is inderdaad enige aanvaring
over geweest. Van Zeil heeft zeer
snel de goedkeuring van de provin-
cie verkregen. Maar met de voor-
waarden kunnen we niet goed over-
weg."

Heerlen heeft 30 hectare grond in
het Geleendal voor 7,5 miljoen ge-
kocht van het ABP. Heerlen moet
dat geld lenen. Over een paar jaar
wil de gemeente de grondverkopen
aan een projectontwikkelaar of be-
legger.

Heerlen zou de betaalde rente

straks op diekoper willen verhalen. I
Alleen als dat niet lukt, zou geld uit 1het centrumplan gehaald worden. (
Over een paar jaar dus. 'Echter: de provincie heeft begin de- 1
cember met Van Zeil afgesproken 1
datHeerlen al in 1992 zeven ton ren- 1
te uit eigen zak moet betalen. i
Zuidgeest zal een laatste poging
doen om Gedeputeerde Staten op <andere gedachten te brengen. Zelf :
zegt hij niet te verwachten dat GS <zomaar op een genomen besluit te- <rug komen. <
Dit steekt hem des te meer, omdat <

volgens hem de haast van Van Zeil
niet nodig was. Al in augustus werd
bekend de goedkeuring van GS niet
per se nodig was om de grond te
kopen. „De koop is met het raads-
besluit van 3 december definitief
geworden. We hadden de komende
maanden in alle rust met de provin-
cie kunnen overleggen en betere
voorwaarden kunnen bedingen."

Of de koopakte inmiddels bij de no-
taris is gepasseerd, weet Zuidgeest
niet. „Van Zeil en Savelsbergh voe-
ren daarover overleg. Het ABP wil
geen schone-grondverklaring afge-
ven. Als college hebben we dinsdag
opnieuw gezegd dat we die verkla-
ring per se willen hebben. Conform
onze afspraken."

De fractie Groen Links in de Heer-
lense gemeenteraad vraagt het col-
lege of bij het ontbreken van zon
verklaring de hele aankoop niet
doorgaat.

Ook wil Groen Links weten of al op
3 december bekend was dat een
chemisch onderzoek nodig is op het
Geleendal-terrein. „Zo ja, dan is tij-
dens de raadsvergadering mislei-
dende informatie verstrekt," vindt
de fractie.

Stille nachten zonder luchtvrachtbedrijf

Nieuwe ontslagen
als Emery vertrekt

PvdA ziet af van
Dormansbergweg

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De PvdA wil een
snelle beslissing over de hoofdwe-
genstructuur van de gemeente
Landgraaf. De partij heeft een voor-
stel ontwikkeld met als belangrijk-
ste elementen de aanleg van een
verbinding tussen de Dr. Calsstraat
en het knooppunt in de 523 Schan-
serweg/Gravenweg, en het schrap-
pen van de omstreden Dormans-
bergweg.

De Kadernota 2015, waarover de ge-
meenteraad vanavond praat, is te
vaag over de toekomstige wegen-
structuur, vinden de sociaal-demo-
craten. „Er moeten nu keuzes wor-
den gemaakt", motiveert fractie-
voorzitter Jan Bonten, „maar de
Kadernota doet geen concrete voor-
stellen."

Het niet doorgaan van de aanleg
van de Zwart-1 tussen Heerlen en
Brunssum heeft ook voor Land-
graaf grote gevolgen, aldus Bonten.

„Heerlen heeft nu het Mijnspoortra-
cé in beeld gebracht. Als dat aan-
sluit op de Einsteinstraat, kan het
verkeer via een nieuwe verbinding
tussen de Dr Calsstraat en de 523
de meeste woongebieden goed be-
reiken, of zonder problemen rich-
tingKerkrade en Brunssum rijden."

De PvdA ziet af van de aanleg van
de Dormansbergweg. Bonten: „Als
de Mijnspoorweg en de Zwart-
5-Zuid (de verbinding met de snel-

weg naar Aken, red.) er komen en
we kiezen voor de Dormansberg-
weg, moet al het verkeer dwars
door het het Landgraafse centrum.
Wat moet dat worden wanneer
straks al die vrachtwagens naar de
regionale stortplaats moeten?"

Het bestaande wegennet vindt de
PvdA voldoende om het centrum
Op de Kamp te ontsluiten voor
plaatselijk verkeer. „Verkeer van
buiten moet via deMelcherstraat en
de Heerlenseweg geleid worden",
aldus Bonten.

Aanleg van zowel de Dormansberg-
weg als de door de PvdA beoogde
verbinding tussen de Dr Calsstraat
en de 523 is financieel niet haalbaar
voor het armlastige Landgraaf, stelt
Bonten. „Alleen de Dormansberg-
weg aanleggen heeft meer na- dan
voordelen. Daarom kiezen wij voor
de laatste oplossing."

De PvdA wil dat provincie en
streekgewest daaraan meebetalen.
Bonten: „De stortplaats is tenslotte
een regionale voorziening. Land-
graaf hoeft de lasten die dat met
zich meebrengt, niet alleen op te
brengen."

Wethouder Wiel Heinrichs (CDA)
was gistermiddag nog niet op de
hoogte van het PvdA-plan. Hij rea-
geert verrast: „Ik weet er niets van.
We hebben dinsdag nog coalitie-
overleg gehad. Daarin hebben we
ook gesproken over de Kadernota
2015, maar de PvdA heeft met geen
woord gerept over dit voorstel."

EEK - Als luchtvrachtvervoerder Emery vertrekt uit Beek,.e'dt dat tot een gevoelig verlies voor de werkgelegenheid ope luchthaven. Volgens luchthavendirecteur Jense komt er
i^ opnieuw een reorganisatie, waarbij een groot aantal ar-beidsplaatsen wordt geschrapt. Om hoeveel banen het gaat,

U Jense pas zeggen als het besluit van Emery definitief is.
n.

meldde . het Limburgs
*gblad dat Emery zeer waar-pijnlijk van Beek naar Brussel
rhuist, waar het bedrijf op het ge-
&d van transatlantisch vervoer

'^gelijk gaat samenwerken met
U "L> een van de grootste expresbe-
IjJ^Jven ter wereld.e ondernemingsraad van Maas-
j'cht Airport maakt zich nu grote
j?rgen. OR-voorzitter Victor van
jerripen vreest dat er deze keer

astischer gesneden gaat worden_ ne* personeelsbestand van de
j chtnaven dan twee maanden gele-
l" bij de eerste sanering: „We ver-
j.^en een goed betalende vasteSt."
I®* luchthavenpersoneel is daarom
(j°6dend op de Vereniging Geen
q'tbreiding Vliegveld Beek. Die.ub is volgens het personeel voor
vft groot deel verantwoordelijk
(j °r het vertrek van Emery, door

Procedure voor de Oost-west-
J*an jarenlang te traineren en door
3 te dringen op strenge nacht-
b^chtnormen.°or de luchthaven is het vertrek
jj?^ Emery economisch een klap.
I^ery is op het ogenblik een grote
0f

ant van Maastricht Handling, de
jSanisatie die zorgt voor alle on-
v.rsteunende diensten voor de
g^egtuigen en hun gebruikers. Em-
ir, tientallen mensen van Maas-
{«£ht Handling zijn dagelijks voor
hp> r̂y Dezië- Zonder Emery wordt
(j l 's nachts erg rustig op en rond

Het luchtvrachtbe-
lj 'Jf is verreweg de grootste gebrui-
d

r van de nachtvluchtmogelijkhe-

elukkig zijn we echter niet alleen
(C 1 Emery afhankelijk", relativeer-
g!; directeur Jense gisteren. De af-

jaren heeft Maastricht Air-
d-J* veel nieuwe klanten op het
i oied van vrachtvervoer erbij ge-eSen. Vijfjaar geleden was Emery
cipg verantwoordelijk voor 55 pro-
V,,* 11 van de totale hoeveelheid
it acht op de luchthaven. Door de
\ J^st van andere vervoerders is
L; aandeel van Emery inmiddels
V^ggelopen tot 25 procent van het
luchtvervoer. Financieel was de
v0 hthaven vijf jaar geleden nog
L°r 3o procent van haar omzet af-s^elijk van Emery. Inmiddels is

dat aandeel teruggelopen tot 15 pro-
cent.
W. Willems, de voorzitter van eer-
dergenoemdevereniging, is er abso-
luut niet rouwig om dat Emery
waarschijnlijk vertrekt. Hij ziet dat
juist als een overwinning voor de
vereniging en de omwonenden die
last hebbenvan het nachtelijkvlieg-
lawaai. „Emery is immers degene
die de nachtvluchten uitvoert, en
wij willen die vluchten absoluut
niet accepteren. Maar ik moet eerst'
zien dat het bedrijf vertrekt, eer ik
het ook echt geloof. Emery heeft in
het verleden vaker gedreigd te zul-
len vertrekken."
Overigens heeft de minister volgens
Willems met het vertrek van de laat-
ste nachtvluchtgebruiker geen en-
kel argument meer om niet tot
zonering' van de Noord-zuidbaan
over te gaan. Verdere discussie over
de Oost-westbaan wordt nu naar
zijn mening volstrekt overbodig.
Emery zelf hult zich nog steeds in
stilzwijgen over het plan het sor-
teercentrum te verhuizen. „We pra-
ten niet over onderhandelingen die
nog gaande zijn," aldus Emery-woordvoerder Bill McDonald in de
Verenigde Staten. Vice-president
Jules Schnyder in Zürich, gevraagd
naar de reden van vertrek: „Vraagt
u dat-maar aan meneer Willems in
Holland."

Deken Maastricht ziet clustervorming als uitkomst

Oplossing voor
priestertekort

Van onze correspondent

MAASTRipHT - Ook het dekenaat
Maastricht ondervindt steeds meer
hinder van het groeiend tekort aan
priesters in het bisdom Roermond.
Op dit moment zijn er in Maastricht
twee parochies waar geen pastoor
voor beschikbaar is, namelijk Pot-
tenberg en Wolder. Bovendien zal
in de komende jaren een zestal pas-
toors met emeritaat gaan. Een van
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hen, pastoor Dohmen van 'St.Pieter
Boven' heeft zijn vertrek al aange-
kondigd. Deken Hanneman zegt er
alles aan te doen om met de kerkbe-
sturen tot passende oplossingen te
komen. Niet overal zal dit op tijd
kunnen gebeuren en ook zal niet
aan alle wensen van de parochies
voldaan kunnen worden. „We moe-
ten roeien met de riemen die hem
terbeschikking staan," is zrjn stand-
punt.

Een aantal jaren geleden heeft bis-
schop Gijsen een beroep gedaan op
religieuze ordes die met een ver-
nieuwende inspiratie missionair
werk in de Westerse landen wilden
doen, hetgeen geleid heeft tot de
komst van drie buitenlandse pas-
toors naar Maastricht. Het zijn een
Fransman, een Spanjaard en sinds
kort ook een Italiaan.

Er wordt gedacht aan de mogelijk-
heid om in de toekomst parochies
vanuit clusters te gaan bedienen. In
maart gaat het priesterberaad met
de vicarissen Punt en Maessen het
hoofdstuk parochievernieuwing be-
spreken van de discussienota' Pas-
toraal en Evangelisatie in de wereld
van vandaag. In de cluster-situatie
kunnen parochies zelfstandig blij-
ven voortbestaan en kan één pas-
toor met ondersteuning van een
kapelaan en een permanente dia-
ken, belast worden met de zorg
voor meerdere parochies.

In Caberg heeft pastoor R. van den
Berg al een dubbelfunctie en neemt
hij zowel in 'Oud' als in 'Nieuw Ca-
berg' de honneurs waar; er is ook al
een combinatie van St.Józef (Bel-
fort) en H. Theresia, parochies die
bediend worden door pastoor A.
van den Berg, nu pastoor Van Buy-
tenen definitief uit de Theresia-
parochie is verdwenen.

Geen asielzoekers in klooster Ravensbos

Paters boos over
voorbarige brief

VALKENBURG - De paters Obla-
ten van klooster Ravensbos zijn des
duivels over een bericht dat het ge-
meentebestuur van Valkenburg aan
de Geul heeft doen uitgaan. Daarin
staat dat B en W in principe ak-
koord gaan met de vestiging van
een asielzoekerscentrum in het
klooster.
Volgens de paters is daarvan echter

geen sprake. „Er komt hier geen
asielzoekerscentrum," zo laat pater
GuusKooien, overstevan hetkloos-
ter, zeer nadrukkelijk weten.
B. en W van Valkenburg aan de
Geul zeggen hun beslissing te heb-
ben genomen naar aanleiding van
een mondelinge mededeling van
het ministerie van WVC dat per 1
januari de opvang van asielzoekers
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" Het klooster van de paters
Oblaten in Ravensbos wordt |
volgens overste Guus Kooien
geen opvangcentrum voor
asielzoekers.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN '
in het hele land wil regulieren en I
daarbij alle vormen van noodop- I
yang beëindigen. Nader overleg
met de paters Oblaten is er volgens
de woordvoerder van het gemeente- I
bestuur niet geweest. Het naar bui-
ten brengen van een voorbarige $
beslissing zint de paters van Ra-
vensbos helemaal niet. Zij vinden
dat het zoeken naar een zinvolle be- I
stemming van het kloostergebouw,
dat nog slechts een beperkt aantal
vaste bewoners heeft, wordt door-
kruist
De paters zijn hoe dan ook van me- j
ning dat het klooster gezien de lig- i
ging nabij het gehucht Arensgen-
hout niet geschikt is als opvangcen- j
trum. Arensgenhout telt maar goed
300 inwoners en het roept om pro- i
blemen als daar op korte afstand j
evenveel vluchtelingen uit uiteenlo- j
pende landen zouden bijkomen.
Ook uit een reactie van het ministe- i
rie van WVC blijkt dat Valkenburg
zeer voorbarig is geweest met me-
dedelingen. Een woordvoerster van j
het departement laat nadrukkelijk I
weten dat 'van onze kant geen con- I
tact is geweest met de eigenaar van j
het klooster. „We hebben slechts ]
aan B en W van Valkenburg onze
intentie kenbaar gemaakt om in j
Valkenburg een AZC te vestigen, i
Daarbij is alleen maar de naam Raj
vensbos gevallen," laat zij weten.

Valkenburg wil wel definitief ver- j
lost worden van de noodopvang j
voor asielzoekers. Sinds 1 augustus :,
vorig jaar zijn de hotels Wilgenhof,
Corona en De Drie Valken in ge- j
bruik geweest als noodopvang voor j
gemiddeld 230 asielzoekers.

'Terrasschutter'
twee jaar in cel
MAASTRICHT/GELEEN - De Maas-
trichtse rechtbank heeft Angelo C.
(23) uit Geleen gisteren veroordeeld
tot drie jaar cel, waarvan één jaar
voorwaardelijk. In een dronken bui
nam de man op een zondagavond in
september met een riotgun het terras
van café Neerlandia in Geleen onder
vuur. De kogels vlogen rakelings over
de hoofden van klanten en boorden
zich in de gevel. Een man en een
vrouw raakten gewond door terugket-
sende hagelkorrels. Officier van justi-
tie mr Frenet eiste twee weken gele-
den vier jaar gevangenisstraf tegen
de Geleendenaar. Hij vond dat er
sprake was van poging tot moord. De
rechtbank hield het op poging tot
doodslag.

Pastoor Theresia
verlaat parochie
MAASTRICHT - Pastoor Chr. van
Buytenen verlaat de pastorie van de
H. Theresia na een periode van vier
jaar met vele conflicten. Op 31 de-
cember komt de verhuiswagen voor-
rijden om hem naar Oisterwijk te
brengen. Op 1 januari start hij zijn
werkzaamheden in de parochie van
de H. Petrus. Van Buytenen komt in
de grootste parochie van het Brabant-
se Oisterwijk met 9000 ingezetenen.
In Oisterwijk is men blij dat de vacatu-
re vervuld is. Vice-voorzitter van het
kerkbestuur J. van Luyck: .We waren
al langer op zoek. Maandagavond
hebben we vernomen dat we met in-
gang van het nieuwe jaareen nieuwe
pastoor hebben." Of van Buytenen de
eerste keus is, is de vraag. „We heb-
ben de benoeming van pater Van
Buytenen te accepteren. We weten
dat hij uit Maastricht moest vertrek-
ken. De bisschop van Den Bosch
heeft hem op ons dak gestuurd." Naar
verluidt heeft bisschop Gijsen hem bij
zijn collega in Den Bosch aanbevolen.
Voor de nieuw benoemde pastoor van
de H. Theresia A. van den Berg bete-
kent dit dat hij zijn benoeming naast
zijn werk in deparochie van de H. Jo-
zef kan aanvaarden. Zijn installatiezal
waarschijnlijk op 2 februari, de feest-
dagvan MariaLichtmis, plaatsvinden.

Aanhouding daders
van mishandeling
HOENSBROEK - Twee inwoners
van Hoensbroek, die in de nacht van
zaterdag 10 augustus een 42-jarige
Sittardenaar zwaar mishandeld heb-
ben, zijn afgelopen dinsdag door de
politie aangehouden. De twee daders,
van 29 en 20 jaar, bekenden de man
uit Sittard in een dronken bui te heb-
ben toegetakeld.
De man uit Sittard had in de bewuste
nacht zojuist een bruiloft bezocht.
Toen hij over de Juliana-Bemhard-
laan liep, werd hij zonder enige aan-
leiding door het duo geslagen en
geschopt. Het slachtoffer liep diverse
gebroken ribben op, een hersen-
schudding, een gezwollen gelaat en
bloeduitstortingen over zijn hele lijf.

Kamervragen over
vluchten 'Beek'
DEN HAAG - D66, CDA, en PvdA in
de Tweede Kamer hebben gisteren
schriftelijke vragen gesteld aan minis-
ter Hans van den Broek van Buiten-
landse Zaken over devluchten die de
Joegoslavische luchtvaartmaatschap-
pij JAT sinds kort uitvoert op de
Luchthaven Maastricht. De vragen
volgden nadat Van den Broek er eer-
der op de dag in een mondeling over-
leg niet in slaagde de bezwaren van
de drie partijen tegen de vluchten'
weg te nemen.
JAT is uitgeweken naar 'Beek' nadat
het de maatschappij verboden werd
op Düsseldorf te vliegen vanwege de
Duitse sancties tegen Servië. Vol-
gens Buitenlandse Zaken zijn die
vluchten op 'Beek' echter niet strijdig
met door de EG aangekondigde eco-
nomische sancties.

Patrijs blijft
'vogelvrij'
BEESEL - De beschermde patrijs
blijft 'vogelvrij' in proefgebied 't Haselt
irv 'het Middenlimburgse Beesel.
Staatssecretaris D. Gabor van Na-
tuurbeheer is niet bereid de jacht op
de patrijs in 't Haselt, waar de patrij-
zenstand de komende vijf jaar moet
verdubbelen, alsnog te verbieden..De PvdA-fractie in de Tweede Kamer
had daar deze week om gevraagd.
HetKamerlid Willie Swildens wees de
bewindsman erop dat hij vergeten had
'milieugemeente' Beesel formeel op
de hoogte te stellenvan de aanwijzing
van 't Haselt tot proefgebied. Daar-
door kon de raad van Beesel de jacht
in het proefgebied vorige maand ver-
pachten aan een Wildbeheereen-
heid. Gabor schrijft nu dat hij in zijn
plannen juist een rol ziet weggelegd
voor jachthouders. Hij gaat er vanuit
dat de jagers oog hebben voor het
belang van voortplanting van de pa-
trijs.
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Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van onze dochter en zusje

DOMINIQUE
18 december 1991
Ton, Angelique en Timmo
Kollé-Cremers
Mariabergstraat 12
Schinveld

t
Tot ons groot verdriet moesten wij afscheid nemen
van onze lieve moeder, schoonmoeder en groot-
moeder

Franciska Kasprzak
geboren Wojciechowski

Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Haar kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 15 december 1991
Anjelierstraat 169
Op uitdrukkelijke wens van de overledene heeft de
crematieplechtigheid in besloten familiekring
plaatsgevonden op woensdag 18 december jl. in
het crematorium te Heerlen.

t
Na een lang leven van zorg en aandachtvoor allen
diehaar dierbaar waren, is tot onze grote droefheid
van ons heengegaan, onze lieve mam, schoonmoe-
der, oma, overgrootmoeder en tante

Maria Johanna
Elisabeth Lisette

Brants
weduwevan

Joseph Mehlkop
Voorzienvan de laatste sacramenten overleedzij in
de leeftijd van 92 jaar.

Valkenburg a/d Geul: E. Vranken-Mehlkop
G. Vranken

Wijlre: W. Mehlkop
I. Laumen

Simpelveld: E. Mehlkop
A. Mehlkop-Ploemen

Wijlre: M. van Beek-Mehlkop
A. van Beek

Neerbeek: J. Mehlkop
H. Joolen-Lardinois

Hulsberg: A. Ruijpers-Mehlkop
J.Ruijpers
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Brants
Familie Mehlkop

Valkenburg a/d Geul, 18 december 1991
Corr.adres:
Oosterbeekstraat 6, 6301 ZV Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de H.
Gertrudiskerk te Wijlre, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats
aldaar.
Avondwake, tot intentie van de overledene, zal ge-
houden worden op vrijdag 20 december om 18.30
uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkapel van Sjalom,
gelegen aan de Hilleshagerweg 11 te Mechelen. Be-
zoek dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, ge-
lieve u deze annonce als zodanig te beschouwen.-

-t
Heden overleed thuis, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, in de leeftijd van 74 jaar

Karel Zimmermann
echtgenootvan

Lily Lemmens
Kerkrade: Mevr. Zimmermann-Lemmens

Kinderen en kleinkind
6466 AJ Kerkrade, 18 december 1991
Heihof 8
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Kerkrade-Heilust, waarna aansluitend begrafe-
nis aldaar.
Vrijdag 20 december zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 18.00
uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Hierbij geven wij kennis van het heengaanvan ons
lid

Karel Zimmermann
Zijn trouw aan het koor en zijn inzet zal in onze
gedachten voortleven.

Bestuur en ledengem. kerkelijk
zangkoor St. Ceacilia

t
Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde
welke wij van haar mochten ontvangen, geven wij
kennis dat in de leeftijdvan 78 jaarvan ons is heen-
gegaan, mijn echtgenote, onze moeder en oma

Coby Peperkamp
echtgenotevan

Louis Oosterbaan
Sittard: dhr. L.F. Oosterbaan
Sittard: Y.L.M. Mertens-Oosterbaan

M.H.M. Mertens
Pascal, Guido

Ridderkerk: J.I.M. Hogenboom-Oosterbaan
A. Hogenboom
Rob, Eveline

Sittard: B. Oosterbaan t
FamiliePeperkamp
Familie Oosterbaan

6136 AR Sittard, 18 december 1991
Verlengde Heinseweg 10
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden zater-
dag 21 december a.s. om 14.00 uur in de H. Hart-
kerk, Geldersestraat te Overhoven-Sittard, gevolgd
door de begrafenis op de algemene begraafplaats
aan deWehrerweg.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Avondwake vrijdagavond om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.. De overledene is opgebaardin het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid is tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot
18.15 uur.

t
Met droefheid geven wij kennis, dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor haar betekende, na een zware strijd, toch nog
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Agnes Maria Brull
* echtgenote van

Wilhelmus Antonius Pieters
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heksenberg: W.A. Pieters
Heerlerheide: H. Pieters

S.Pieters-Lipowicz
Heksenberg: J. Pieters

J. Prevo
Heksenberg: H. Pieters

T. Pieters-Kleintjens
Kerkrade: M. Pieters

M. Pieters-Seegers
Heksenberg: G. Pieters

A. Pieters-Mertens
TenEsschen: M. Stassen-Pieters

J. Stassen
en al haarkleinkinderen
FamilieBrull
FamiliePieters

6414BK Heerlen, 18 december 1991
Titus Brandsmastraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Gerardus Majella te Heerlen-Hek-
senberg, waarna aansluitend begrafenis zal plaats-
vinden op de begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene op vrijdag 20 december a.s. om 18.45
uur in voornoemde kerk, waarna aansluitend
avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen. ______________________________

Wegens sterfgeval is onze verf- en behangzaak

M. Botterweck
Akerstraat 106,Kerkrade

zaterdag 21 december de gehele dag gesloten.

t
Droevig gestemd, maar in fijne herinnering dat hij
ons liefde en geborgenheid gaf, gaan wij afscheid
nemen van hem die ons hefen dierbaar was

Lambert Hubert
Dohmen

echtgenootvan

Veronica van den Boogaart
vader van

Valkenswaard: Rina en Piet Bontenbal-Dohmen
Kerkrade: Bertie en Eed

Sistermanns-Dohmen
opa van
Veronique, Arlette, Suzan en
Maud

Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Kerkrade, 17 december 1991
Kloosterbosstraat 69 - Liever geen bezoek aan huis.
Corr.adres: Geraniumstraat 1, 6466 TJ Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Petrus-Maria ten Hemelopne-
ming te Kerkrade-Chèvremont, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. zal onze dierbare overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmisom 19.00uur
in de dagkapel van voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heb dank voor het leven
het is een geschenk
dat is gegeven
voor de duurvan een oogwenk

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
zij ons gaf, geven wij u kennis dat heden, na een
goede verzorging in St. Jansgeleen, van ons is
heengegaan, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der, lieve oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Vroomen
weduwevan

Frans Keulen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij op 81-jarige leeftijd.

Beek: Jacques Keulen
Annie Keulen-van deMade

Geleen: TruusRuipers-Keulen
JoRuipers

Geleen: JeanKeulen
GerdaKeulen-Wauben

Sittard: Leon Keulen
Marlies Keulen-Geers
en al haarkleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Vroomen
FamilieKeulen

6163 SB Geleen, 18 december 1991
Corr.adres: Mijnweg 24
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op zaterdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. Engelbewaarders te Lin-
denheuvel - Geleen, waarna de begrafenis op de
algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 20 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ten ge-
volge van een tragisch ongevaL onze dochter en
zus

Monique Hanraets
* 2-5-1967 t 15-12-1991

P. Hanraets
K. Loos
Cor
enfamilie

Corr.adres:
B. Pothasstraat 37
6464 HD Kerkrade
De crematie zal plaatsvinden maandag 23 decem-
ber as. om 14.30 uur in het crematorium Westgaar-
de, Ookmeerweg 275, Amsterdam.——————————————————_——

Vertwijfeld dat hij zo plotseling uit ons midden werd gerukt en een grote leegte achterliet, maar toch
dankbaar dat hem verder lijden werd bespaard, willen wij familie, vrienden, kennissen en buren dan-
ken voor de condoleances, deh.h. missen en de begeleiding naar de laatste rustplaats van mijn gelief-
de man, onze zorgzame vader, schoonvader en onze allerliefste opa

Ap Blokzijl
De plechtige zeswekendienst ter intentievan Ap zal worden opgedragen op zaterdag 21 decmber 1991
om 19.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes te Kerkrade-West, Gracht.

Tiet Blokzijl-Bonné
kinderen en kleinkinderen

** Wie men gedenkt, leeft.
Na ziekte, maar toch nog voor iedereen geheelonverwacht, nog vol goede
hoop en plannenvoor zijn gezin, maar in het besefdat hem nu de welver-
diende rust is gegeven, is heden van ons heengegaan op 65-jarige leeftijd,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Jean Vijgen
echtgenootvan

Lieske Thissen
De bedroefde familie:

Heerlen: Lieske Vijgen-Thissen
Aken: Fer en Monika

Yves
Heerlen: Pierre en Henny

Anouk, Dominique
Heerlen: Margareth en Hans
Heerlen: Richard

Sharon, Stacy
Heerlen: Gusta
Heerlen: John en Sandra

Lauri, Kevin enRobin

17 december 1991
Abel Tasmanstraat 76, 6413 SZ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 21 decem-
ber as. om 12.30 uur in de parochiekerk van St. Pancratius te Heerlen,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijke condolean-
ce. De avondmis zal plaatsvinden vrijdag 20 december om 18.30 uur in
voornoemde parochiekerk.
Jean is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te Heer-
len, geopendtussen 16.00 en 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Op 13 december 1991 is, op 80-jarige leeftijd, geheel on-
verwacht,na een liefdevolleverzorging in deverpleegkli-
niek te Heerlen, overleden

Jan Hubert Marie
Eijkenboom
echtgenootvan

ChristinaRuijpers
Valkenburg a/d Geul: M.H.C. Eijkenboom-Ruijpers

Bardolino (Italië): Maria en tMario
Valkenburg a/d Geul: Guus jeenLéon

Bolzano (Italië): José en Heinz
Bardolino (Italië): Anny en Oswald

Klimmen: Math en Miep
Voerendaal: Hub en Josh

en al zijnkleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Eijkenboom
Familie Ruijpers

6301 LX Valkenburg a/d Geul
Oranje Nassauflat 59
Op wens van deoverledene, heeft de crematie in familie-
kring plaatsgevonden.

t
In rust en vrede, voorzien van de h. sacramenten,
is heden overleden op de leeftijd van 62 jaar, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Hein Hanzen
echtgenootvan

Liesje Paffen
In dankbare herinnering:

Kerkrade: L. Hanzen-Paffen
kinderen en kleinkinderen
Familie Hanzen
Familie Paffen
Familie Beyer

6461 TW Kerkrade, 18 december 1991
Dir. v.d. Vennestraat 13
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 21 december 1991 om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozefen Norbertus in het Rol-
duckerveld, gevolgd door de crematie in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur is de avondwake voor
de dierbare overledene in bovengenoemde kerk.
De dierbare overledene ligt opgebaard in het
streekmortuarium, gelegen op het terrein van de
Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St.
Pieterstraat 145.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Groot is de leegte die je achterliet.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

De eerste jaardienst voor mijn lieve man, vader,
schoonvader en opa

Sjaak de Hey
zal worden gehouden op zaterdag 21 december as.
om 19.00 uur in de Barbarakerk in Treebeek.

M. Michiels-Stollman
kinderen en kleinkinderen

Vervolg familieberichten
zie pagina 14

I t"
In plaats van kaarten

De leegte die zij achterlaat,
kan niemand wegnemen.

In blijvende liefde gedenken wij, wat zij voor ons
betekende.
Diepbedroefd delen wij u mede dat op 17 decem-
ber 1991 is overleden

Roxanne Méeuwsen
* 17-12-1991

dochtertje van: Henry en Monique
De engelenmis zal gehouden worden op zaterdag
21 december a.s. om 09.30 uur in de dagkapel van
de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Aansluitend gaan wij haar begraven bij haar broer-
tje Ruben, op de algemene begraafplaats aan de
Kampstraat.
-Roxanne is opgebaard bij de Dela, Grasbroeker-
weg te Heerlen. Gelegenheid tot afscheid nemen
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.

Vanwegezijn ernstige ziekte gunnenwe hem nu zijnrust.
Wij missen echter een hele fijne man, vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom, neef en vriend.
Heden is overleden

Lambert Gerard
Kleijnen
echtgenootvan

Josephina Maria Hanen
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van het

" h. sacrament der zieken, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen.

Kerkrade: J.M.Kleijnen-Hanen
Ton Kleijnen
MirjamKleijnen-de Lange
Jorriten Ewout
FamilieKleijnen
Familie Hanen

6467 EM Kerkrade, 17 december 1991
Oude Tunnelweg4
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op za-
terdag 21 december a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Terwinselen,
Kerkrade, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schrifte-
lijk condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de-avondmis van vrij-
dag 20 december om 19.00 uur in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortua-
rium, St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvremont, gelegen
op het terrein van de Lückerheidekliniek, dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Vol verdriet laat ik jullie achter
maar eens zal ik jullieweerzien—— dan zal jullie hart van vreugde leven
en dat zal niemand jullienemen.

Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten
hebben, is na een werkzaam, eenvoudig en gelovig leven,
toch nog onverwacht van ons heengegaan onze zorgzame
vader, schoonvader, üeve groot- en overgrootvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Sjaak (Sjaek)
van de Boel
weduwnaar van

Gertruda Engelen
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed hij op
de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Uit aller naam:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie van deBoel
Familie Engelen

6163 GE Geleen, 18 december 1991
Valderenstraat 14
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zater-
dag 21 december as. om 13.00 uur in de parochiekerk van
de H.H. Engelbewaarders te Lindenheuvel-Geleen, waar-
na de begrafenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen vrijdag 20 december om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
Het is alweer een jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van onze
broer, zwager, oom en neef

Zef Sieben
Zef is in gedachten nog steeds bij ons, vaak wordt nog over hem gespro-
ken; vergeten zullen we hem nooit.
De eerste jaardienst zal worden gehouden op zondag 22 december 1991
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Agatha te Eys.

De familie

Enige en algemene kennisgevii»
Na een werkzaam en tevreden leven, is heden v'

ons heengegaan

Thij Cordewener
* 12-11-1919 t 16-12-1991

Heerlen Hoensbroek
Amsterdam: Wim Cordewener

Nini Cordewener-Gerrana
Heerlen: Lambert Cordewener

Nuth: Marianne Curvers
Wijnandsrade: Bert Cordewener

Carina Cordewener-Essers
Utrecht: Karin Cordewener

Corr.adres: Geerstraat 258
6411 NW Heerlen

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
vrijdag 20 december om 13.30 uur in de kl^ in® ac
Jan aan de markt te Hoensbroek, gevolgd doo
crematie te Heerlen. . t
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenhei
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamer e.
De Universele, Hoofdstraat 100, HoensbroeK^zoekgelegenheid heden, donderdag, van 14-
-15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Donderdag 19 december 1991 " 12Limburgs Dagblad



onze redactie economie

JJEERLEN - De saneringen bij
W van grote bedrijven als ABP,
*S. Volvo en DSM hebben
"lijkbaar geen grote invloed op
!* provinciale werkloosheidscij-

De werkloosheid in Lim-
zal namelijk de komende

!sren blijven dalen. Alleen in
is wellicht nog een tijdelij-

*. lichte stijging te verwachten.

bank besloot die zaak te schorsen
tot uiterlijk maart voor het horen
van getuigen die in Deense en Duit-
se gevangenissen zitten. Wel drie
andere leden van de bende zullen
vandaag horen welke straf zij eist.

W schrijft het Economisch
[fcchnologisch Instituut Lim-'Urg (ETIL) in een rapport over

In Limburg is de werkloosheid
nu voor het eerst sinds 25 jaar
duidelijk lager dan landelijk. Het
werkloosheidspercentage is in
het derdekwartaal van 1991 voor
Nederland 8,7 procent en voor
Limburg 8,2 procent. In geen en-
kele provincie is de afgelopen
vijf jaar de werkloosheid zoveel
gedaald als in Limburg. Door de
geringe groei van de beroepsbe-
volking zijn ook de vooruitzich-
ten voor de toekomst op zich
gunstig, alleen als de economie

Voor 1992 schets het Centraal
Planbureau een somber beeld:
dalendewerkgelegenheid en stij-
gende werkloosheid, het ETIL

Het aantal arbeidsongeschikte
mannen stijgt nog steeds, maar
in Limburg minder dan lande-
lijk. Het aantal arbeidsonge-
schikte vrouwen neemt daaren-
tegen sneller toe dan dat van de
mannen en in Limburg sneller
dan landelijk.

Met de economische groei in
Limburg gaat het niet zo goed.
Voor het eerst sinds het begin
van de jaren tachtig was die
groei in 1990 (3,4 procent) lager
dan landelijk. Dit jaar is de groei
nog meer vertraagd door de
slechtere gang van zaken in de
industrie. Vooral de voor Lim-
burg belangrijke bedrijfstakken
als chemie, bouwmaterialen, ma-
chine- en transportmiddelenin-
dustrie hebben met een flinke
inzinking te kampen. In de bouw
is de groei helemaal tot stand ge-
komen. Voor 1992 wordt een da-
ling verwacht.

ROERMOND - Voor de verdach-
ten in het proces rond de 'Venlo
Connection' loont de misdaad niet.
Tenminste dat valt op te maken uit
de stroom van financiële gegevens
die gisteren op de tweede dag van
het proces tegen vier vermoedelijke
leden van de Venlose 'firma' op de
tafel van de Roermondse rechtbank
kwamen. Bijna drie miljoen gulden
leverde de verkoop van naar schat-
ting 1600 kilo hasj, 16 kilo speed en
15 kilo cokaïne op, maarvan dat be-
drag lijkt weinig over. Integendeel
her en der in Europa wachten drug-
organisaties op de terugkeer van
hoofdverdachte Dré S. (37) om uit-
staande bedragen voor leveringen
te innen.

Op de tweede procesdag bleek op-
nieuw hoe internationaal de Venlo-
se organisatie was georiënteerd.
Tegelijk werd ook duidelijk hoe
kinderlijk eenvoudig de politie kon
infiltreren want zonder veel moeite
werden hele transacties via het af-
tappen van huis- en autotelefoons
op papier vastgelegd.

Een van hen Ron van der W. (40)
door vele getuigen aangewezen als
de rechterhand van S. heeft al aan
den lijve ondervonden dat misdaad
niet loont. Direct na zijn arrestatie
in junieiste de fiscus een belangrijk
bedrag op en verkocht daarvoor een
aantal bezittingen van Van der W.

Aanbeveling commissie Kroes aan Maij-Weggen

Venlo moet knooppunt
goederenvervoer worden

Nachtwake bij Abortuskliniek

Overigens kan dat nog jaren duren,
want officier van justitie mevrouw
E. van der Bijl staat erom bekend
haar eisen aan de zware Duitse nor-
men aan te passen. Vandaag zal de
vertegenwoordigster van het Open-
baar Ministerie nog niet kunnen
requireren in de zaak van de leider
van de 'Connection' omdat derecht-

Vooral in 1991 werden met behulp
van Deense, Duitse en Engelse col-
lega's heel wat transacties met tien-
tallen kilo's drugs onderschept.

De urenlange verhandelingen uit de
gigantische stapel processen-ver-
baal leverde ook een goed inzicht
op in de gebruiken in de drugscène.
Zo kocht een van de leden bij een
dierenarts tien liter mathinol, beter
bekend als het laxeermiddel voor
paarden, om dit te mengen met co-
ke en speed en zo een grotere massa
te krijgen.

Matlunol

Zuid-Limburg en België waren
vooral de plaatsen waar aankopen
werden gedaan, wanneer de aan-
voer via Amsterdam stagneerde. Zo
leidde een transactie met de Stein-
der dealer die als ' De snee' te boek
stond (inmiddels veroordeeld in
Maastricht) uiteindelijk tot de aan-
houding van een groot aantal ben-
deleden.

Zuid-Limburg

Vooral die tegenvallers zorgden
voor steeds nieuwe problemen,
want door wegvallende inkomsten
raakte de kas van de 'Connection'
gevoelig leeg. Zo kon het gebeuren
dat afluisterende rechercheurs
hoorden dat bendeleden de op-
dracht kregen een transactie 'van-
wege de uitstaande schulden onder
andere aan een Deense groep onder
alle beding te laten slagen.

Van onze Haagse redacteur
W HAAG - In Venlo, Nijmegen/Valburg en Twente moeten
*hgrijke overslagterminals voor het goederenvervoer via
*r, spoor en weg komen. In zon distributiecentrum wor-
-1 containers en wissellaadbakken opgeslagen en verder
Jpreid naar het Duitse achterland en de belangrijkste Ne-
Wdse transportcentra Amsterdam-Schiphol en Rotter-

naai belang geacht. Daarmee moet
worden voorkomen dat de 'main-
ports' Amsterdam en Rotterdam
verstopt raken door de sterke groei
van het goederenvervoer. Dat zou
de concurrentiepositie van Neder-
land in Europa in gevaar brengen." aangeboden. Maij-Weggen"aarde de keuze van de com-

*>e te zullen respecteren. De uit-
'eüjke beslissing wordt door de

Kamer genomen.

Aanbeveling doet de commissie
in een rapport dat gisterenin

'Haag aan minister Hanja Maij-
feen van Verkeer en Waterstaat

Ziggy Marley
naar Sittard

SITTARD - De Jamaicaanse
reggae-vedette Ziggy Marley -
telg van wijlen Bob - komt vol-
gende maand voor een optreden
naar Sittard. In gezelschap van
zijn vaste begeleidingsband The
Melody Makers staat hij op dins-
dag 14 januari op de planken in
de foyer van de plaatselijke
Stadsschouwburg. De organisa-
tie is in handenvan het Geleense
Buro Pinkpop. De voorverkoop
voor het concert start op zeer
korte termijn.

Veroordeelde
kondigt serie
moorden aan
MAASTRICHT - Frans Z. (33)
uit Tilburg kondigde gisteren in
de Maastrichtse rechtbank een
serie moorden aan. De man raak-
te uitzinnig van woede toen hij
werd veroordeeld tot acht jaaren
tien maanden gevangenisstraf
voor een overval op juwelier
Martens in Maastricht en een
bankroof in Eindhoven.

„Ik ben onschuldig. Degenen die
me dit hebben aangedaan, maak
ik af. Eigenlijk zijn ze nu al
dood", riep hij tegen rechtbank-
president mr Nolet. Om zijn
wooiden kracht bij te zetten,
maakte hij met zijn handen
voortdurend schietbewegingen
toen hij geboeid werd wegge-
voerd.

Van onze redactie economie

Van onze Haagse redacteur

De nieuwe overslagterminals moe-
ten worden opgezet door het be-
drijfsleven. De overheid moet er,
zegt de commissie, alleen de eerste
jaren geld in steken, bij voorbeeld
om bepaalde investeringen moge-
lijk te maken of exploitatieverliezen
af te dekken.

p uit te groeien tot overslag-
Ps van bovenregionaal belang.
Nmburg waren dat naast VenloNog Heerlen, Stem, Mafastricht
[Roermond. Alleen Heerlen en
P 1zijn door de commissie Kroes
P*f in studie genomen.

bestaande of potentiële
">irials van plaatselijke of regio-

' betekenis kwamen in aanmer-

cus
Wus van de commssie is uitein-Jk gevallen op de drie genoemde
?tsen vanwege hun goede aan-
ging op (inter)nationale (vaar- en
"or-)wegen en de al bestaande be-
«ijke goederenstromen.

Nijmegen/Valburg zal in de toe-
komst de belangrijkste overslagter-
minal worden, verwacht de com-
missie. Daar komt namelijk ook de
nog aan te leggen Betuwelijn, de
belangrijke spoorverbinding voor
goederenvervoer tussen Rotterdam
en de Duitse grens onder Arnhem
aan. 'Nijmegen' zal dan ook op den
duur waarschijnlijk goederentrans-
port wegzuigen bij Twente en Ven-
lo, schrijft de commissie Kroes. Die
laatste twee terminals zouden als
'satelliet' van Nijmegen gaan funge-
ren.

aanwijzing van de drie nieuwe
*slagterminals wordt van natio-

Man misbruikte
dochtertje (10)
van vriendin

ongeboren kind. De aktiegroep 'Schreeuw om Leven'
zegt niet alleen te strijden tegen abortus maar ook te-
gen euthanasiepraktijken. Ongeboren kinderen zou-
den wettelijk gediscrimineerd worden.
De wakers willen de politici erop wijzen dat sinds zij
de Wet Afbreking Zwangerschap met een stem meer-
derheid aannamen 'meer dan een half miljoen bur-
gers niet geboren zijn.' Zij vinden dit 'moord met
voorbedachte rade. Foto: frits widdershoven

" MAASTRICHT - Enkele aanhangers van de actie-
groep 'Schreeuw om Leven' hebben de afgelopen
nacht gedemonstreerd bij de Abortuskliniek aan de
Parallelweg in Maastricht. Het waren zes mannen
die vanaf zeven uur gisteravond tot vanmorgen in het
kader van een landelijke protestaktie met brandende
fakkels de wacht hielden bij de Bourgognekliniek.
Tussen de bomen in de straat hadden ze spandoeken
aangebracht met teksten als 'Dag en nacht voor het

Bij de gewapende overval op ju-
welier Martens bestond de buit
uit negen ton aan juwelen, siera-
den en horloges. Op zijn vlucht
schoot Z. zijn revolver leeg op
een achtervolgende politiewa-
gen. Officier van justitie mrKol-
kert eiste eerder negen jaar op-
sluiting tegen de Tilburgenaar.

{jAASTRICHT - Geleendenaar
*■ R. (27) maakte regelmatig sek-

misbruik van het 10-jarige
"°chtertje van zijn vriendin. Zo-
M thuis als op de camping
peedde hij het meisje vaker uit,
Ijkte haar geslacht en probeerde
jjjj haar binnen te dringen. „Een
Misselijkmakende zaak", zei offi-
i'er van justitie mr Verbaas gis-pen voor de rechtbank in Maas-
zicht. Zij eiste tegen de man
J^ee jaar gevangenisstraf, waar-in, de helft voorwaardelijk. Ook

R. zich onder behandeling''ellen omdat diens drankzucht
volgens de officier van justitie
l^'et los kan worden gezien van
2* ontucht.ue Geleendenaar vergreep zich
j^h het meisje als haar moeder
v^g was om boodschappen te
I °en. De vrouw vermoedde al
phger dat er zich wat afspeelde
fessen R. en haar dochter omdat
Nden meer dan eens haastig in

kleren schoten als ze weer

Advocate mr Pesch deed overi-
gens een vergeefs beroep op de
rechtbank om de zaak achter ge-
sloten deuren te behandelen.
„Publiciteit zal er onherroepelijk
toe leiden dat mijn cliënt in de
gevangenis door mede-gedeti-
neerden wordt mishandeld", zei
ze. Na kort beraad wees de recht-
bank het verzoek af.
De rechtbank doet uitspraak
over twee weken.

De Geleendenaar ontkende dat
hij ooit gemeenschap met het
kind had gehad. Hij gaf alleen
toen dat hij haar wel eens had
gelikt en dat hij zijn geslacht te-
gen het hare had gedrukt. Ver-
der was het volgens hem nooit
gekomen.

Ook op de camping misbruikte
R. het kind. ■ Een andere cam-
pinggast die zijn fiets tegen de
caravan van de Geleendenaar
zette en naar binnen keek, was
daar getuige van. Hij zag ze alle-
bei naakt op de bank liggen, R.
bovenop het meisje. Volgens de
campinggast probeerde R. bij
het meisje binnen te dringen.

thuiskwam. Maar als ze ernaar
vroeg zei het meisje dat er hele-
maal niks aan de hand was en
kreeg ze de wind van voren van
haar vriend.

d'Ancona houdt
voet bij stuk

'CompensatieLimburg op gebiedkunst' Glasmy niet
naar Scheuten

gelijk met glas: het kan brand-
werend, zonwerend en zelfs
klimaatregelend worden ge-
maakt. Dat werk had Scheuten
eigenlijk in het Glasmy-gebouw
op De Beitel willen onderbren-
gen.

Het zou genoeg werk opleveren
voor de 60 Delta-werknemers.
En in de toekomst had de werk-
gelegenheid nog kunnen worden
uitgebouwd. Scheuten snapt
daarom niet dat Udo niet voor
zijn bod heeft gekozen. „De an-
dere kandidaten hebben waar-
schijnlijk met meer geld ge-
zwaaid."

HEERLEN - Mr Udo, de be-
windvoerder van de Glasmy-res-
tanten Delta Glas en Delta Plas-
tics, heeft gisteren een nieuwe
eigenaar voor die bedrijven ge-
kozen. Er hadden drie bedrijven
een bod gedaan op de Glasmy-
erfenis. De keus is onverwacht
niet gevallen op de Scheuten
Glasgroep uit Venlo. Welk be-
drijf nu wel de nieuwe eigenaar
wordt, is nog onduidelijk. Be-
windvoerder Udo was gister-
avond niet bereikbaar.

toonde zich zeer teleurgesteld
over het feit dat hij is gepas-
seerd.
„Ik had al een hele constructie
bedacht met meer overlevings-
kans voor de bedrijven."
Scheuten laat zich overigens niet
ontmoedigen door Udo. Hij is
van plan toch een bedrijf in
Heerlen te beginnen, gespeciali-
seerd in 'high-tech-beglazingen'.
Tegenwoordig is er van alles mo-Directeur Jacques Scheuten

We vragen DSM al maanden om
meer informatie om adequaat mee
te kunnen denken over de nood-
zaak van de reorganisatie. Daar
komen ze nu pas mee over de
brug."

FNV-onderhandelaar Henk Walra-
vens vindt dat DSM zo volkomen
ten onrechte de bonden onder druk
probeert te zetten: „DSM is de laat-
ste die ons in de onderhandelingen
over het sociaal plan iets kan ver-
wijten.

HEERLEN - De Industriebond
FNV is boos op DSM-topman Hans
van Liemt. De hoogste baas van het
chemieconcern zegt dat gedwongen
ontslag van personeel volgens het
reorganisatieplan Concern 2000 niet
nodig is als onder meer tijdig over-
eenstemming wordt bereikt met de
vakbonden over een sociaal plan.

FNV-bond boos
op Van Liemt

d'Ancona rechtvaardigt in haar
brief verder de bezuinigingen op de
PNL/ISP-gelden vanaf 1993. Die
gelden zijn volgens haar extra en
kunnen niet meer gehandhaafd blij-
ven gelet op de bezuinigingsplicht
van WVC. Alleen bij de verslavings-
zorg zou het niet om extra geld
gaan; d'Ancona blijft deze voorzie-
ning daarom ook betalen.

De Raad voor de Kunst zou in zijn
advies over het door de minister uit-
gebrachte Kunstenplan rekening
moeten houden met het feit dat
Limburg in de culturele sector veel
PNL-geld heeft zitten en op dit ge-
bied al veel minder geld krijgt dan
andere regio's. Probleem is dat de
Raad voor de Kunst pas volgend
jaar met zijn advies komt.

Opvallend is echter wel dat de mi-
nister kennelijk bereid is Limburg
bij de algemene bezuinigingen op
het gebied van de kunst (wat) te
ontzien en dat zij dat ook al in de
onderhandelingen aan de provin-
cies zou hebben kenbaar gemaakt.

In een 'totaalpakket' zou het wel
een 'element' kunnen vormen, zegt
Kockelkorn. Hij zou willen dat het
rijk het museum voor Industriële
Archeologie in Kerkrade, dat er
door de PNL-bezuiniging helemaal
niet dreigt te komen, de status van
rijksmuseum gaf. Dat zou pas een
echte vorm van compensatie zijn.

DEN HAAG - Minister Hedy d'An-
cona van WVC wijst alle kritiek
vanuit de Tweede Kamer op haar
besluit in Limburg 600 PNL-banen
en in het noorden 340 ISP-arbeids-
plaatsen te schrappen, vierkant van
de hand. In een brief aan deKamer
laat zij weten de betrokken provin-
cies niet (zoals gevraagd) verder te
willen compenseren voor haar be-
zuinigingsbesluit, dat vandaag bij
de voortzetting van het begrotings-
debat weer aan de orde komt.

Volgens de Limburgse gedeputeer-
de voor cultuur Ger Kockelkorn
(PvdA) is de door d'Ancona (en
Groen Links) genoemde suggestie
tijdens de onderhandelingen niet
echt hard op tafel gekomen. „Het
klinkt ook wat ongeloofwaardig als
jebedenkt dat het Kunstenplan een
rechtstreekse bedreiging vormt
voor bijvoorbeeeld het Limburgs
Symfonie Orkest en Opera Zuid."

(ADVERTENTIE)

MAAK EEN FEEST
VAN UW FEESTJE.

De Heineken Thuistap 7r**»^S^>^.. " ■ ■ /'/ a«Bi*\
draagt met zn heerlijke lil Tft\
tapbier flink bij aan de feest J|\
vreugde. Uit ieder vaatje tapt u 40 llf i§P
Is er een feestje op komst? g B|

slijter. En vraag meteen aBmJJ H>,.-,..
naar de speciale Heineken
Thuistap Glazen. U vindt

vermeld, in de GoudenGids. SnöüH
\. —?—:%% c—sz .fÉcssss '3 fl HB flfl
V w/1"J|w f■■ ■

mm—W—

DE HEINEKEN THUISTAP.
NU WIET SPECIAAL HEINEKEN THUISTAPGLAS.

VRAAG HET UW SLIJTER.

U U M Valentino

RA' .111! *-£&
BV|| ||y Carlo Colucci

ae * Blacky Dress
Lutz Teufloff

Yves Saint Laurent Ass.

Exclusieve damesmode

Brunssum, Kerkstraat 234, Tel. 045-273333

de economische gang van zaken
in deze provincie.

terugvalt en als de overheid flink
gaat bezuinigen kan de ontwik-
keling tijdelijk minder positief
zijn.

Werkloosheid blijft dalen ziet echter nauwelijks aanwijzin-
gen die deze verwachtingen on-
derbouwen, omdat de beroeps-
bevolking in Limburg vrijwel
niet meer groeit. 'Venlo Connection' laat

alleen (drug) schulden na

Zaak tegen hoofdverdachte uitgesteld tot maart
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Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u met droefheid kennis dat heden, na
een liefdevolle verzorging in St. Jansgeleente Ge-
leen, van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

ZefCaanen
echtgenootvan

Anny Goossens
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
hij op 76-jarige leeftijd.

Geleen: A. Caanen-Goossens
Buchten: Chris en Elly

Bianca
Ulestraten: Harry en Marga

Monique, Roger, Cindy
Geleen: Zef

Hoensbroek: Wil en Annie
Familie Caanen
Familie Goossens

6162 GA Geleen, 18 december 1991
Henri Hermanslaan 7
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 21 december a.s. om 12.30 uur in de paro-
chiekerk St. Augustinus te Lutterade-Geleen,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 20 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1, te Ge-
leen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving
' t

Na een kortstondige ziekte is op 69-jarige leeftijd
overleden

Arthur L. Wetzels
* 27-10-1922 t 14-12-1991

echtgenootvan

Betty H. Berendsen
Kinderen en kleinkinderen

14 december 1991
Op zijn verzoek hebben wij hem in besloten kring
gecremeerd.

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Til
Hendrickx-Schoutens

willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor
de condoleances, h.h. missen en bloemen alsmede
voor uw aanwezigheid.

P. Schoutens
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 21 december om 19.00 uur in de parochie-
kerk H. Cornelius te Heerlerheide.

Het gemis en het verdriet zullen altijd büjven. Uw
overweldigende blijken van medeleven tijdens de
ziekte en het overlijden van onze lieve zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Roos
van der Sluis-Pelzer

waren voor ons een grote steun en troost.
Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

Harrie
Joséen Lei'Paula en Huub
Ronald en Hanneke

Heerlen, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 21 december as. om 19.00 uur in de
kerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd te
Heerlen-Molenberg.

Dankbetuiging
De grote belangstelling en devele blijken van me-
deleven bij het overüjden en de begrafenis van
mijn dierbare man, onze vader, schoonvader en
opa

Lambert Hartman
hebben wij. zeer gewaardeerd en hebben ons ge-
steund.
Hiervoor danken wij u hartelijk

Mevr. H.M. Hartman-Hofstede
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1991.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 21
december as. om 18.30 uur in deparochiekerk H.H.
Martelaren van Gorcum, Sittarderweg te Heerlen.

tJac. Delissen, 88 jaar, echtgenoot van Trui Jans-
sen,Koppelstraat 53, 6088 EN, Roggel. De plech-

tige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
20 december 1991 om 10.30 uur in de St.-Petrus-
kerk te Roggel.

tJo Vrancken, 66 jaar, echtgenoot van Lic Meer-
ten, Wolfsberg 10, 6102 RB Pey. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag
19 december 1991 om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey.

4- Mevrouw Gertruda Jacoba Maria Teunissen,
' 89 jaar, weduwe van de edelachtbare heer

JohannesTheodorus Mooren. Corres. adres: Beem- >
denlaan 13, 6041 NL Roermond. Overeenkomstig
haar wens, heeft de plechtige uitvaartdienst, he-
den, in besloten kring plaatsgevonden.

tJan van de Manacker, 63 jaar, echtgenoot van
Maria Knoops, Hemelrijckstraat 11, 6097 BJ

Heel. De crematieplechtigheid heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

t Pater drs. Gerard J. van Nimwegen C.s.s.R., 83
jaar,Parklaan 3, 6045 BS Roermond. De uitvaart

in de Nebo-kerk te Nijmegen zal plaatsvinden op
donderdag 19 december 1991 om 11.00 uur.

t Johannes Hubertus Vermeij, 82 jaar, weduw-
naar van Anna Gertudis Rietjens, L'Unionlaan

1, huize Beek en Bos, 6093 GE Heythuysen. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 21 december 1991 om 10.30uur in de paro-
chiekerkvan de H. Nicolaas te Heythuysen.

4* Mathias Gerardus Hubertus Pollaert, 69 jaar,
' echtgenoot van Corrie Theunissen, Van den

Bongaertstraat 28, 6081 BE Haelen. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 21
december 1991 om 10.30 uur in de H. Lambertus-
kerk te Haelen.

tJeanne Morren, oud 86 jaar, weduwe van
Johannes Folkeringa. 6229 XX Maastricht, Bou-

wert 4. De dienst wordt gehouden vrijdag 20 de-
cember om 13.00 uur in de kerk van St.-Jan, Vrijt-
hof te Maastricht. Er is geen condoleren.

tHendrikus Coumans, oud 88 jaar, echtgenoot
van Josephina Minses. 6218 AC Maastricht, Rei-

naartsingel 70, kamer 621. De eucharistieviering zal
worden gehouden vrijdag 20 december om 14.00
uur in deparochiekerk van deVier Evangelisten te
Malberg-Maastricht. In de kerk gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
4- They Pisters, oud 64 jaar. 6217 BC Maastricht,
" Grimbeertstraat 65.b. Eucharistieviering in de

parochiekerk van O.L. Vrouw van Goede Raad,
Malpertuis-Maastricht, op vrijdag 20 december om
11.00 uur. Geen condoleren.

tLies Lemmens, oud 73 jaar, echtgenote van Hu-
bert Brouwers. 6267 CA Cadier en Keer. Lim-

burgerstraat 19. De uitvaartdienst zal worden
gehoudenzaterdag 21 december om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Kruisverheffing te Cadier
en Keer. Schriftelijk condoleren in de kerk.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor alle medeleven ondervonden bij
het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare
echtgenooten ozne zorgzame vader

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

Corry Amkreutz-Guldenaar
en kinderen

Heerlen, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 22 december 1991 om 9.30 uur in de pa-
rochiekerk Christus Koning te Vrieheide.

Groot is het verdriet,
mooi zijn de herinneringen.

Diep ontroerd, devolle kerk, de vele condoleances
en bloemen; ze waren voor ons een grote steun en
troost. Een mooier afscheid van mijn lieve man en
zorgzame vader, broer en vriend

Frans Daemen
hadden we ons niet kunnen wensen.
Speciale dank aan de dames van de avondwake en
pastoor Latten voor de persoonlijke en mooie
dienst. Dank aan ieder die ons dit dragen verlich-
ten, door hun gebed.

Ria, Esther en
MoniqueDaemen

De zeswekendienst voor Frans is op zaterdag 21
december as. om 18.00 uur in de H. Andreaskerk,
Palestinastraat 326, Heerlerbaan.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven bij het overlij-
den en de begrafenis van onze lieve moeder en
oma

Maria
Schmeitz-Philips

danken wij u allen hartelijk.
Kinderen en kleinkinderen
Familie Schmeitz

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 22 december as. om JO.OO uur in de St.-Jozef-
kérk te Doenrade.

UW VERDRIET^ KUNNEN WIJ I
NIET WEGNEMEN...

Maar Lindeman kan u wél helpen met een bijzonder uitgebreide dienstverlening voor
begrafenissen en crematies. Door een persoonlijke service, die de pijn misschien verzacht.

Door onze professionaliteit weet u zich verzekerd van een perfecte verzorging van een uitvaart.
Tegen vastgestelde tarieven worden alle noodzakelijke formaliteiten voor u geregeld.

Zoals drukwerk, vervoer en de afhandeling van voorschriften in binnen- en buitenland.
Lindeman uitvaartcentra neemt al deze extra zorgen discreet van u over.

Wilt u meer weten?
Belt u gerust even voor een afspraak.

/&)\ lindeman
{^1Uitvaartcentra

Stationsstraat 6, Spoorsingel 4, Einderstraat 53,
6372 GS Landgraaf, 6412 AA Heerlen, 6461 EM Kerkrade,
Tel. 045-313197 Tel. 045-724808 Tel. 045-463141

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze vader, schoonvader en opa

Pieter Bodelier
#

betuigen wij onze oprechte dank

Kinderen en kleinkinderen
familie Bodelier

Kaalheide, december 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 21 december as. om 19.00 uur in de St.-Jozef-
kerk te Kaalheide.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en medele-
ven bij het overlijden, de uitvaartdienst en de be-
grafenis van onze pastoor

pater Bartholomeus
Biemans O.CD.

betuigen wij u onze oprechte dank.
Paters Ongeschoeide Karmelieten
familie Biemans
kerkbestuur parochie H. Hart.

Geleen, 16 december 1991
De plechtige zeswekendienst, waartoe wij u van
harte uitnodigen, zal worden gehouden op zondag
22 december as. om 11.00 uur, in onze parochie-
kerk, Rijksweg Noord 33, Geleen.

Dankbetuiging
De overweldigende belangstelling bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Frits Brouwers
is voor ons een grote steun geweest. Het heeft ons
goed gedaan te zien hoeveel mensen hem waar-
deerden. Hartelijk dank aan allen, en in het bijzon-
der aan fanfare Juliana voor de sfeervolle begelei-
ding naar zijn laatste rustplaats.

M.G. Brouwers-Stoffels
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 21 december as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martinus te Holturn.

Dankbetuiging
Het overweldigende medeleven en de belangstel-
ling ons betoond bij het overlijden en de crematie
van onze moeder; schoonmoeder en oma

Gertrud Hermanns
weduwe van

Antoon Joseph Hanssen
hebben ons niet alleen diep getroffen maar vooral
ook zeer getroost. Hiervoor willen wij iedereen van
harte danken.

Kinderen en kleinkinderen
Nieuwenhagen, december 1991
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 21 december as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.

Op 20 december is het een jaar geleden dat wij af-
scheid hebben genomen van mijn onvergetelijke
man en onze lieve papa en opa

P. Wijnen
Tot intentie daarvan zal de plechtige jaardienst
worden gehouden op zondag 22 december as. om
10.00 uur in de St.-Getrudiskerk te Wijlre.

Mevr. Wijnen-Schurgens
kinderen en kleinkinderen

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van onze
lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Anna
Görtzen-Dohmen

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een speciaal woord van dank aan dr. Van Der
Donck en het verplegend personeel van afdeling 3
van de Hamboskliniek.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 21 december as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes te Gracht,
Kerkrade.

I
I

mCT WIJNGRACHTyytt^THEATER
L Jk KERKRADE Tel.kassa 045-454141

Vrijdag 20 december 1991 20.00 uur

Foto: Peter Schaaf

Elly Ameling
Schubert-programma

Entree: ’ 30,-. Passen: ’ 21,-

De eerste jaardienstvoor mijn lieveman, onze va-
der, schoonvader en opa

Piet van Zwet
zal worden gehouden op zaterdag 21 december
1991 om 19.00 uur in de parochiekerk St.-Diony-
sius te Schinnen.

Wies van Zwet-Nijsten
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onze lieve en
onvergetelijke moeder en oma

Liza Sangen-Goertzen
zal plaatshebben op zaterdag 21 december as. om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Maria Go-
retti te Nulland, Kerkrade.

Kinderen en kleinkinderen

I Jl
Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijkiseen ieder persoonlijk'
bedanken voor de vele blijken van medeleven <j
wij mochten ontvangen tijdens het overlijdend
de begrafenis van mijn lieve vriend en onze bro«|

Antoon Jongen
betuigen wij u bij deze onze oprechte dank. Ej
speciaal woord van dank aan alle doktoren van M
Heerlense ziekenhuis; speciaal dank aan de He*
lense Dia-lease vereniging.

AnnetBeaumont-BagW 1

Familie Jongen
Familie Post

De plechtige zeswekendienst zal worden gehoud"
op zaterdag 21 december as. om 19.00uur in de?
rochiekerk van de H. Jozefte Kerkrade-KaalheidI —

MOUUNEX KERST-KADO'S
BIJ BLOKKER.

DAAR HEB JE MÉÉR AAN.

§Strijkijzer Variojet plus A* Q» h_- Z
3300 auto ~rTr\i7%AXA*r%t2X, ~Tf3Met automatische stoomregeling, chromen
zoolpiaat, spray voor extra invochten, ~?~~-~^Z~r~—-^Zvermogen 1600Watt. Beveiligd tegen over- _ "~-~—^^Z^

é—_f\ Êj ti3aï^f^^_\ \_v\ Extra lange uitvoering voor alle soorten
f4\_y m% n - t %% \lï»\\ brood. Uitneembare kruimellade en

ff '*Uit33go \y \\ opwindbaarsnoer. Gelijkmatige bruining 1

Koffiezetapparaat 1712 >■ - ~--^ Adviesprijs 99,- ✓ Q
Arome extra Blokkerpnjs U7fProgrammeerbaar tot 24 uur Magnetron FM 2515 Q ■ ijl—.van te voren. Met druppelstop Hoog nuttig vermogen: 850 Watt. HmHflt^^flUflHH ■'(-=s■
en regelbare doorloopsnelheid. Inhoud 24 liter. Vijf standen, 30 min. *~?-'
Capaciteit ruim 12 kopjes. Uniek tijdklok en Quick-functietoets voor
Arome Extra vóór filtersysteem standaard bereidingen. Met glazen plaat.
Adviesprijs 139,- OQ _ Adviesprijs 719,- AA_\ WZj\
Blokkerprijs O ✓," Blokkerprijs *"TCmTVm~ I p,,H

-g^^m_^ Masterchef 65 E + blender m**XL—m\ \\\id "^^^ ' Ll-LH Jl

Ij—W ,_\ 'fw!'J Blokkerprijs >^ /^r ~ mP^- wA Sledestofzuiger met draaitop.
IIMBÖT^ I "If"j)f^ é^-&s m}~/*\ _\ Maximaal vermogen 1250 Watt.

Bl IA m J IV^V^" H^2l ■ ~~— ytfTvnvft. Electronisch traploos regelbaar.

■—ï£^'— Cs\ W^-^k fITTS ■Tfï fl^J' Kil v t 1k V Aanbiedingen gelden
ILflflH ■■■■■ fltkflfll flBÉn UU ■■■■■ I ■■■■■ t/m 24 december.

MOULINEX EN BLOKKER: DAAR HEB |E SAMEN MÉÉR AAR

r i OFFICIAL DEALER

PROFITEER NÜ OF\W\ N001T...
___\%&o KERSTVOORDEEL OP

jgSs&ltass FIESTA, ESCORT, SIERRA, ORION
telJlÏÏ# "

OF SCORPIO (t/m 31-12-91)

&iS^^H if."%^wwv>, O 1700 TOT 3400 gulden voordeel.
yty\UXtW £ Als u nu overgaat tot aanschaf van

uHf^ >y >v3s een nieuwe Ford.
(i.v.m. met een te verwachten
prijsverhoging van Ford en een BVB

WSVr^^l Ws*£ verhoging per 1 januari 1992)

J/ O ± s°/° extra voordeel.
i^A^r^^i^P'^AvJ&zk"?^ a,s u een financ'er'n9 afsluit en dus
ÏÏÏ^^fcSA(£^ê&^^ gebruik maakt van het tijdelijk

verlaagd rente tarief.

\ S^mSÊÏ A © Honderden guldens voordeel.
i^^^^^yl/ltjy^ Ar/i Als u de auto gekocht heeft.

u ma9 dan eén Rode of één witte
'^^^^^^^Tïxfö-^ enveloppe uit onze kerstboomiffffV^S trekke^

() ïf O De witte enveloppe geeft u recht op
________ms__m^_i^ s_ 100 tot 1000 gulden korting op de

aanschafprijs.

O De rode enveloppe is gevuld met
accessoires-bonnen variërend van
250 tot 1500 gulden.

Inruil en financiering is mogelijk.
Een voorwaarde de auto's moeten uit voorraad leverbaar zijn.

DE JOS BOGMAN GROEP:

Weth. Sangersstr. 7 Hamstraat 70 Korvetweg 20-22
Beek (bij Makado) Kerkrade-West iWtricht (Beafrixhaverv
Tel, 046-375353 Tel. 045-423030 Tel. 043-632555
Fax 046-377547 Fax 045-416868 Fax 043-633321____^->



MAASTRICHT: Kerstmarkt aan
het Vrijthof, het Dominicaner-
plein en in de Dominicanerkerk,
van 10-21 uur.

MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steijns. Van 11.30-12.30 uur.

ZATERDAG 21 DECEMBER:

DOOR JOOS PHILIPPENS claims door naar de gemeente Heer-
len.

ZONDAG 22 DECEMBER:

HEERLEN - Het zal je als ambte-
naar van een gemeente maar gebeu-
ren. Je laat een projectontwikkelaar
een verkeerde kaart zien. Deze
koopt vervolgens voor 1,3 miljoen
gulden een stuk grond om daarwin-
kels met woningen te bouwen. Het
geld leent hij van een bank.

Precies dit is Heerlen overkomen
nadat een ambtenaar, waarvan we
de naam maar onvermeld laten, in
1979 de bovengenoemde fout maak-
te.

De poppen zijn aan het dansen als
later blijkt dat de informatie op de
kaart niet klopt. De gemeentewordt
met juridische procedures om de
oren geslagen.

Vogelvrij
Is een gemeente als Heerlen dan vo-
gelvrij verklaard? Nee. Sinds onge-
veer 1985 kunnen gemeentes een
vermogensschadeverzekering aan-
gaan. Daarmee zijn claims als bij-
voorbeeld die in de 'affaire Spn-
dagh' gedekt. Door betaling van een
fikse premie kunnen calamiteiten
worden opgevangen.
Minstens tachtig procent van de ge-
meentes is inmiddels zon verzeke-
ring aangegaan, waardoor soortge-
lijke miljoenenrisico's opgevangen
worden. Maar ontheft de (gemeen-
telijke) overheid natuurlijk niet van
de verplichting zo zorgvuldig moge-
lijk te handelen tegenover burgers.

op dat moment bekende bestem-
mingsplan.

Gezien de hoogte van de claims
komt de gemeente er nog genadig
vanaf. De eis van Meyers wordt
zelfs helemaal afgewimpeld, al
diende deze een plan in volgens het

Het Gerechtshof in Den Bosch
heeft nu, in op een na hoogste in-
stantie, bepaald dat gemeente Heer-
len 'slechts' 900.000 gulden moet
betalen aan Van Doorn danwei de
Rabobank. Inclusief rente en ande-
re kosten bezorgt de fout van de
ambtenaar Heerlen een schadepost
die kan oplopen tot zeker anderhalf
miljoen gulden.

Deze 'affaire Sondagh' is een opval-
lende zaak, maar zeker geen geheel
op zichzelf staand incident. Des-
kundigen bevestigen dat de over-
heid steeds vaker aansprakelijk
wordt gesteld. De burger is mondi-
ger geworden, hij schakelt eerder
een advocaat in. Daarbij is ook de
maatschappij complexer geworden,
waardoor de overheid meer hande-
lingen verricht.
En sinds twee jaar is de situatie nog
'gevaarlijker' geworden: als over-
heidsbesluiten vernietigd worden,
kan de gedupeerde een schade-
claim indienen. Met veel kans op
succes.

Diverse partijen voelen zich bena-
deeld omdat ze hun lucratieve
bouwplannen, op de plek van het
inmiddels gesloopte garagepand
van de firma Sondagh, in duigen
zien vallen.

Rechtszaak op rechtszaak volgt.
Door rentebijschrijving en eisen tot
schadevergoeding ziet Heerlen zich
uiteindelijk geconfronteerd met
claims van vele miljoenen. De Sim-
pelveldse belegger Meyers wil 7,5
miljoen en ook de Vaalser project-
ontwikkelaar Van Doorn eist vele
miljoenen. VanDoorn wordt op zijn
huid gezeten door de Rabobank uit
Vaals, die hem geld leende en nu al
minstens voor 3,3 miljoen deboot is
ingegaan. Van Doorn schuift deze

Het Gerechtshof uit ook verwijten
richting Van Doorn: hij heeft ver-
zuimd een ontbindende bepaling op
te nemen voor het geval hij geen
bouwvergunning zou krijgen. Bo-
vendien leende hij geheel voor ei-
gen risico geld van de bank.
In concreto krijgt Van Doorn van
het Hof twee miljoen gulden te wei-
nig toegewezen om zijn schuld bij
de Rabobank af te kunnen betalen.
Meyers zegt de grond nog steeds
van Van Doorn te willen kopen.
Daar moeten de ondernemers ver-
der maar onderling uit zien te ko-
men. Wat blijft is de simpele consta-
tering dat Heerlen met de nodige
financiële schade uit de slangenkuil
is ontsnapt.

Gerechtshof

Wie daar niet voortdurend naar
streeft, dreigt zijn geloofwaardig-
heid te verliezen. In die zin is de
zaak Sondagh een goede waarschu-
wing geweest.

Fish betovert Hanenhof
DOOR GEERTJAN CLAESSENS blauwe baan licht lijkt het even of

hij zweeft, of zijn publiek hem let-
terlijk op handen draagt. Derek W.
Dick, alias Fish is een boomlange
kerel met een bijna mystieke uit-
straling.

GELEEN - Als een trol duikt hij
bij de eerste tonen plotseling mid-
den in de zaal op. Gevangen in een

NOORBEEK: Kerstmarkt in pa-
viljoen Berggalm, van 11-18 uur.
MAASTRICHT: IVN Maastricht,
middagwandeling in het Bun-
derbos. Vertrek 14 uur bij station
Bunde.

LANDGRAAF: Kinder kerst-
voorstelling in Grand Theater,
Kerkberg. Aanvang 14.30 uur.
LANDGRAAF: VW kerstwan-
deling in recreatiegebied Strijt-
hagen. Start, recreatiecentrum
Overste Hof om 17 uur.

HORST: Kerst-inn in 't Gast
hoes, vanaf 14 uur.

MAASTRICHT: Rondleiding in
het oude Fort St. Pieter aan de
Luikerweg om 15 uur.
BOCHOLTZ/SIMPELVELD:
IVN Bocholtz/Simpelveld, dag-
wandeling in de omgeving van
Wijlre. Vertrek 9 uur vanaf de
markt in Simpelveld.
EIJSDEN: IVN Eijsden, middag-
kerstwandeling in eigen omge-
ving. Over het vertrek telefo-
nisch informeren 04408-1941.
HERTEN: In zalencomplex Her-
teheym, vlooien- en rommel-
markt van 10-18 uur.

MAASTRICHT: Podium Posjet,
Vijverdalseweg, voorstelling
door Ruben's Poppentheater De
Kleine Wereld: 'De Kerstklaas.
Reserveren 043-685444.

MAASTRICHT: Koopzondag, in
verband met het kerstfeest zijn
de meeste winkels van 12-17 uur
geopend.

GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermo-
len. Aanvang 11 uur, duur onge
veer 1 uur.

MAASTRICHT: Aan de Caber-
gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein start om 15 uur een rondlei-
ding in de zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel van
de oude vestingwerken van
Maastricht. Duur één uur.

MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen
voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2,25 gulden.

LUIK (B): De Luikse zondags
markt La Batte.

MAASTRICHT: Rederij Sti
phout, Maaspromenade 27 ver-
zorgt om 11.30 uur een brunch-
boottocht op de Maas. Reserve-
ren noodzakelijk, 043-254151.

Vanaf het eerste nummer sleept
Fish zijn publiek mee. Handen gaan
spontaan de lucht in, iedereen lijkt
de teksten van buiten te hebben ge-
leerd. Door al dat meezingen krijgt
het optreden in de Geleense Hanen-
hof af en toe de sfeervan een dorps-
kroeg.

MAANDAG 23 DECEMBER:

Fish vertelt verhalen in meestal
breed uitgesponnen nummers. Zijn
muziek is niet vernieuwend, maar
zit technisch knap in elkaar. Het is
Fish' verdienste dat hij er steeds die
ongrijpbare spanning in weet te
houden. MAASTRICHT: Koopavond, in

verband met het kerstfeest zijn
de winkels van 13-21 uur ge-
opend.
VALKENBURG A/D GEUL:
Rondleiding Bierbrouwerij de
Leeuw, Plenkertstraat 84. Aan-
vang 10 uur. Kaartverkoop WV-
kantoor 04406-13364.

Het publiek blijft helemaal in zijn
ban.

Dat komt mede door zijn act . Deze
man is duidelijk een podiumdier.
Tussen de nummers door ouwe-
hoert hij er op los. Hij steekt de
draak met zijn kaalheid en maakt
spontaan een dansje op de wijs van
Rosamunde .

Met mysterieuze gebaren en arm-
zwaaien lijkt Fish zijn publiek te
willen betoveren. Hij neemt je mee
naar het kerkhof ( Awake from the
grave om daar een kist met porno-
grafie op te graven.

" Wij raden onze lezers aan
er rekening mee te houden
dat de in deze rubriek
opgenomen evenementen
zonder ons medeweten
afgelast, verplaatst dan wel
uitgesteld kunnen worden.In een toegift, Shadowplay speelt

hij met 'zijn' schaduw. Even later
stroomt het publiek verdwaasd
naar buiten, de werkelijke wereld

officiële mededelingen
GEMEENTE BEEK

Openbare bekendmaking
DE BURGEMEESTER VAN
DE GEMEENTE BEEK (L.)

maakt, ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, bekend
dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 12 december 1991 heeft
besloten te verklaren dat een be-
stemmingsplan wordt voorbereid
voor:
- een gedeelte van het perceel gele-

gen in het bestemmingsplan
„Spaubeekerhof", kadastraal be-
kend gemeente Spaubeek, sektie
C nr. 838 (ged.);- een perceel gelegen aan de Maas-
trichterlaan 122, kadastraal be-
kend gemeente Beek, sektie F nr.
4314;- het gebied „Molenstraat en omge-
ving".

Bedoelde besluiten liggen, met de
daarbij behorende en als zodanig
gewaarmerkte tekening, waarop de
percelen in gelekleur zijn aangege-
ven, met ingang van 20 december
1991 ter gemeentêsecretarie (afde-
ling grondgebiedzaken, sector bou-
wen en wonen, kamer 29) voor een
ieder ter inzage. Op deze dag treedt
dit besluit in werking.

Beek (L.), 19 december 1991.
De burgemeester voornoemd,
J.G.J. Eijssen, lb.

GEMEENTE BORN

Openbare bekendmaking
voorbereidingsbesluiten

De burgemeester van Bom maakt,
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 22 van deWet op de Ruimtelij-
ke Ordening, bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van
16 december 1991 besloten heeft te
verklaren dat in voorbereiding zijn:
1. een partiële herziening van het

„uitbreidingsplan Papenhoven
aanwijzende de bestemming in
onderdelen" voor de percelen
kadastraal bekend gemeente
Born, sectie M nr. 1256 en nr.
1328, plaatselijk bekend Burg.
Houbenstraat 15 te Papenhoven,
t.b.v. de bouw van een kantoor-
ruimte bij de woning aan dit
adres;

2. een partiële herziening van het
bestemmingsplan „Oud Papen-
hoven" voor een gedeelte van het
perceel kadastraal bekend ge-
meente Born, sectie M nr.920,
plaatselijk bekend Op de Coul 20
te Papenhoven, t.b.v. de bouw
van een garage;

3. een partiële herziening van het
bestemmingsplan „kom Greven-
bicht" voor een gedeelte van het
perceel kadastraal bekend ge-
meente Born, sectie M nr. 1178,
plaatselijk gelegen aan de
Nieuwstraat te Grevenbicht, t.
b.v. de bouw van een woning.

Voorts is bepaald dat vorenom-
schreven voorbereidingsbesluiten
met ingangvan 20 december 1991 in
werking treden.
De besluiten met bijbehorende te-
keningen liggen vanaf vermelde
datum ter gemeentesecretarie, ka-
mer 1,35 (Kasteelhof 1 te Born),
voor een iederter inzage.

Born, 19 december 1991.
De burgemeester voornoemd,
P.L.H. Creemers.

DEN BOSCH - Met 200 van de
204 stemmen is Jan Loonen uit
Oostrum gisteren tot voorzitter
van de zuivelcoöperatie Campi-
na Melkunie gekozen. Als zoda-
nig is hij tevens president van de
raad van commissarissen van de
Campina Melkunie BV die de
melk van de ledenvan de coöpe-
ratie verwerkt en vermarkt.

" JanLoonen, de nieuwe voorzitter van de zuivelcoöperatie Campina Melkunie

bestuur. Als president van
Campina Melkunie fungeerde
Aad van Leeuwen, voorzitter van
Melkunie Holland, die gisteren
bij zijn afscheid in de Brabant-
hallen in Den Bosch tot ridder in
de Orde van de Nederlandse
Leeuw werd benoemd.

Na de fusie van Campina met
Melkunie Holland, eind 1989,
werd Jan Loonen plaatsvervan-
gend voorzitter van het interim-

Fusie

Die kunst verstaat ook Jan
Loonen junior die in 1983 tot
voorzitter van de Coöperatieve
Zuivelvereniging Campina werd
gekozen. Hij volgde daarmee
Dries Poppe uit Middelburg op.

De nieuwe voorzitter van Campi-
na Melkunie is een aartje naar
zijn vaartje. Loonen senior was
vele jaren voorzitter van de Co-
öperatieve Zuidnederlandse Or-
ganisatie van Zuivelverenigin-
gen, voorzitter van deVeehoude-
rijcommissie van het Landbouw-
schap en ondervoorzitter van de
Federatieve Nederlandse Zuivel-
bond. Ofschoon hij niet had ge-
studeerd, werd hij gretig door
landbouwministers geraad-
pleegd. Als geen ander slaagde
Jan Loonen senior erin om inge-
wikkelde materie inzichtelijk te
maken.

zoon hebben 70 melkkoeien en
een melkquotum van ruim
500.000 kg.

In zijn maiden-speech onderken-
de voorzitter Jan Loonen dat er
in het werkgebied van Campina
Melkunie verschillen in mentali-
teit en cultuur bestaan. Het

Om de melkprijs binnen drie
jaar met tweeëneenhalve cent

werkgebied reikt van Texel tot
Middelburg en van Maastricht
tot Flevoland. „Dat alles maakt
het er niet gemakkelijker op.
Toch is het wezenlijk dat we er
samen alles aan doen om met
grote voortvarendheid en als
hechte eenheid te werken aan
het realiseren van onze gemeen-
schappelijke doelstellingen. En
dat is op de eerste plaats een zo
hoog mogelijke melkprijs."

per liter te kunnen verhogen, zal
Campina, Melkunie, zoals ge-
meld, binnen drie jaar 792 ar-
beidsplaatsen afstoten en tien
van de 27 vestigingen, waaron-
der vijfproductiebedrijven, slui-
ten. Er zullen geen gedwongen
ontslagen vallen, maar er zal in
bepaalde regio's flink met prso-
neel moeten worden geschoven.
„Die reallocatieplannen zijn on-
ontkoombaar om als coöperatie
voor onze leden aantrekkelijk te
blijven," aldus Loonen.

Unaniem was het bestuur in zijn
voordracht van Jan Loonen die
op 5 maart 1939 in Oostrum werd
geboren. Hij is gehuwd en vader
van een dochter, die aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam stu-
deert, en een zoon, met wie hij
een maatschap vormt. Vader en

Unaniem

Tijdens de eerste vergadering
van het nieuwe bestuur werd
een profielschets van de nieuwe
voorzitter gemaakt. Zo zou hij
open en eerlijk moeten zijn, er-
varing op bestuurlijk niveau
moeten hebben, zijn zegje moe-
ten kunnen doen, goed moeten
kunnen luisteren, respect voor
andere opvattingen moeten kun-
nen opbrengen, een bruggen-
bouwer moeten zijn, een behoor-
lijke opleiding moeten hebben
genoten, een goed financieel in-
zicht moeten hebben en een be-
hoorlijke kennis van talen moe-
ten hebben.

men de voorzitters van de negen
districtenwaarin het werkgebied
van Campina Melkunie is opge-
deeld, het bestuur van de zuivel-
coöperatie.

„Ik vind het een uitdaging", was
fris van de lever het commentaar
van Jan Loonen op zijn uitver-
kiezing. Eerder deze maand was
hij tot voorzitter van de kring
Limburg gekozen. Te zamen vor-

Uitdaging

De coöperatie die eind 1989 is
ontstaan door een fusie van
Campina en Melkunie Holland,
telt momenteel plusminus 13.000
leden. Zij voerden ruim 3 miljard
kg melk aan. De BV behaalde
een omzet van ’ 5 miljard.
Daarmee is Campina Melkunie
de grootste zuivelonderneming
van de Benelux.

Heerlense ambtenaar
maakt miljoenenfout

MAASTRICHT: Grote Vlooien-
markt in het Mecc. Zaterdag ge-
opend van 9-17 uur en zondag
van 10-17 uur.

MAASTRICHT: Waldeckbas-
tion, Waldeckpark nabij het Ton-
gerseplein. Om 13 uur vertrek
voor een 'lange kazamattenwan-
deling', waarbij nagenoeg het
gehele gangenstelsel wordt door-
kruist. Duur, ongeveer 3 uur.
Deelname uitsluitend nareserve-
ring bij het VW-Maastricht,
043-252121.

MAASTRICHT: Kerstmarkt aan
het Vrijthof, het Dominicaner-
plein en in de Dominicanerkerk,
van 10-21 uur.

HEERLEN: Postzegel- en mun-
tenbeurs, Volkshuis Passart,
Dennestraat 2. Van 13.30-16.30
uur.

MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.

MAASTRICHT: Antiek en
Vlooienmarkt in de Station-
straat, van 10-16 uur.

'Affaire Sondagh' goede waarschuwing voor gemeentes

korte toer
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DONDERDAG 19 DECEMBER:

ROERMOND: Kerstmarkt op het
Munsterplein.

MAASTRICHT: Kerstmarkt aan
het Vrijthof, het Dominicaner-
plein en in de Dominicanerkerk,
van 10-21 uur.

Limburger voorzitter
Campina Melkunie

'Uitverkiezing is voor Jan Loonen een uitdaging'

VRIJDAG 20 DECEMBER
Van onze verslaggever

BLERICK: Kerstmarkt, op het
parkeerterrein achter winkelcen-
trum La Plaza. Van 15-21 uur.

Limburg
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De komende weken zalbijna dagelijks vanuit
Luchthaven Maastricht een vliegtuigrichting

Belgrado vertrekken. Een uitkomstvoor honderden
Joegoslavische gastarbeiders uitDuitsland, waar de

Joegoslavische luchtvaartmaatschappij JATniet
meer welkom is. Als enige EG-lidstaat heeft ons

buurland namelijk besloten om, als onderdeel van
sancties tegen de deelstaat Servië, geen

Joegoslavischetoestellen meer toe te laten. In de
overige lidstaten, waaronder Nederland, vallen de

passagiersvluchten niet onder de economische
sancties. JAT heeft daarom een 'omleidingstruc'

bedacht. D66, PvdA en CDA hebben hun
bedenkingen tegen de overeenkomst tussen JAT en

luchthaven Maastricht. Zij vinden dat een
Nederlands vliegveld op deze manierprofiteert van

het sanctiebeleid van een buurland. Gisteren stelden
zij in de tweedekamer schriftelijk enkele kritische

vragen over deze zaak aan de minister van
Buitenlandse Zaken.

DOOR CINDY JASPERS

JAT-woordvoerder over vluchten:

'Tien keer per week
bestemming Belgrado'

" Tot
Kerstmis nog
zeker 10
vluchten vanaf
deLimburgse
luchthaven
voor de
toestellen
van JAT.
FotoFRITS
WIDDERSHOVEN

Royal: Hot Shots, do 19 en 21
uur. Rivoli: A k\ss before dying,
do 18.30 en 20.30 uur. Maxim:
What about Bob?, do 18.30 en
20.30 uur. H5: City Slickers, dag.
19 en 21.30 uur, do ook 14.30uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.30 en 21 uur, dag.
Doe Hollywood, dag. 14.15 18.45
en 21.15 uur. The Fisher King,
dag. 21 uur. Bingo, dag. 14 en
18.30 uur. Terminator 2, dag. 14
18 en 21 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hot Shots, dag. 21.15 uur.
A kiss before dying, dag. 21.15
uur. Dances with wolves, dag.
20.30 uur. Doe Hollywood, dag.
21.15 uur. Ciné-K: Thelma and
Louise, dag. 21 uur. Cinema-
Palace: City Slickers, dag. 19 en
21.30 uur. Don't teil Mom the ba-
bysitter 's dead, dag. 19 en 21.30
uur. The Fisher King, dag. 20.30
uur. Lumiere: The unbelievable
truth, dag. 20 uur. Mauvais sang,
dag. 21 uur. Delicatessen, dag. 22
uur.

GELEEN
Roxy: Don't teil Mom the baby-
sitter 's dead, dag. 20.30 uur.
Studio Anders: Thelma and
Louise, dag. 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur. Not without my daughter,
dag. 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Backdraft,
dag. 20.30 uur. Not without my
daughter, do 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Hot Shots, dag. 20.30 uur.IRoyaline: Don't teil Mom the
babysitter 's dead, dag. 20.30

1 uur. Filmhuis Roermond: Après
| la guerre, do 20.30 uur.

HEERLEN
- do. 19/12:cabaret 'Achter de Hori-
zon', Seth Gaaikema.- vr. 20/12:Scapino Ballet Rotterdam
brengt 'De Notekraker.

za. 21/12:Koninküjke Vlaamse
Schouwburg 'Piaf, muziektheater.
- za. 21/12:Vincent Bijlo met 'De
Knal van Half Zeven' (20.30 uur).

BEEK - „Wanneer deKamer be-
sluit dat de JAT in Nederland
niet meer mag landen, dan stop-
pen wij uiteraard met die vluch-
ten", zegt een licht geïrriteerde
Woordvoerder van Maastricht
Airport. „Maar op dit moment
zien wij geen enkele reden om
geen zaken met JATte doen."

kend beeld van de werkelijk
heid." .

met Maastricht", is zijn commen-
taar. „We overwegen zelfs om
met deze vluchten door te gaan
wanneer de Duitse regering be-
sluit haar sancties op te heffen.
We willen drie tot vijf keer per
week vanaf Beek naar Belgrado
gaan vliegen. In toptijden, zoals
nu rond kerst en oud en nieuw,
zullen dat er tien tot twaalf zrjn.
De Duitse regering straft de
Lufthansa meer met deze sanctie
dan ons. Lufthansa heeft veel
vluchten die op elkaar aanslui-
ten. Nu er een aantal vluchten
uitvallen, raakt hun hele systeem
in de war. Wij vliegen alleen van-
af Belgrado naar een bepaalde
bestemming in Duitsland en
weer terug. Bijna dagelijks zijn
er speciale charters voor Joego-
slaven die in Duitsland werken.
Voor vier bestemmingen hebben
we al een goede oplossing ge-
vonden om de sancties te omzei-
len. De reiziger die normaal
vanaf Hamburg vliegen wijken
uit naar Denemarken, vanaf
München rijden bussen naar Zü-
rich en de Berlijnse vluchten
gaan voorlopig vanaf Praag."

de oorlog. Daarom worden we
nu geboycot, zodat Kroatië ster-
ker komt te staan. Wat in de oor-
log is gebeurd zijn we nog niet
vergeten, daarvoor moet ieder-
een op zijn hoede zijn."
Maar de meeste reizigers vinden
de oorlog in hun land en de eco-
nomische sancties die de Euro-
pese Gemeenschap voor hun
land heeft afgekonigd alleen
maar lastig en onnodig.

Blijkbaar is hij niet blij met zo-
Veel belangstelling. Hij vindt het
Voor de hand liggend dat JAT
laar Maastricht is uitgeweken,
fiv deze maatschappij niet meer
in Duitsland mag landen.
„In Noordrijn-Westfalen wonen
Veel Joegoslaven, die normaal
gesproken vanafDüsseldorf naar
hun vaderland vliegen. Nu dat
niet meer kan, is Maastricht de
dichtstbijzijnde alternatieve mo-
gelijkheid. JAT vliegt al jaren op
Maastricht. In de zomer hebben
We regelmatig charters van JAT,
die contacten lagen er dusal."
Sinds de eerste vlucht van afge-
lopen vrijdag zijn er nog twee
vluchten geweest. Tot Kerstmis
Verwacht de woordvoerder van
de Limburgse luchthaven nog
Zon tien vluchten.

meer terug kunnen vliegen naar
Maastricht hebben de Joegosla-
ven niet. „Zon stomme sanctie
kun je alleen maar van Duitsers
verwachten", meent de dochter
van mevrouw Belovic, „Neder-
land sluit zich daar nooit bij aan,
daar zijn we niet bang voor."
Het toestel dat gisteren van Beek
vertrok was halfvol. Meer dan
dertig mensen, die wel een vlieg-
ticket hadden gekocht, kwamen
niet op tijd in Maastricht opda-
gen. Mischien ook delen ze het
vertrouwen van hun landgeno-
ten in de Nederlandse regering
nieten kiezen ze ervoor om voor-
lopig hun familiebezoeken uit te
stellen.

Stom
Vrees dat ze over enige tijd niet

dere mogelijk uitkijken. We
moesten nu een uurtje rijden om
hier te komen, dat is natuurlijk
lastig, maar we zijn blij dat we
wegkunnen om met de kerst bij
onze familie te zijn."
Mario Mircic vliegt ongeveer
twee keer per jaar naar zijn ge-
boorteland om zijn familie te
bezoeken.
„Natuurlijk is het nu niet leuk in
mijn land," luidt zijn understate-
ment, „maar ik moet toch gaan,
ik moet mijn moeder bezoeken,
oorlog of geen oorlog."

Familie
De meeste passagiers vinden het
de normaalste zaak van de we-
reld dat ze nu naar Joegoslavië
reizen terwijl daar de gevechten
nog in alle hevigheid voortdu-
ren.
„We gaan gewoon onze familie
bezoeken, wat is daar zo bijzon-
der aan?", vraagt mevrouw Belo-
vic, die al vijftien jaar in Duits-
land woont. „Tien dagen geleden
kregen we van JAT te horen dat
we niet vanafDüsseldorf konden
vliegen, ze zouden naar een an-

Tomo Crusevac, een woordvoer-
der van JAT, is büj met de uit-
Wijkmogelijkheid van Düssel-
dorf naar luchthaven Maastricht.
„Wij hebben goede ervaringen

Oorlog
Een oudere (Servische) passagier
heeft, hoewel ze al achttien jaar
in Duitsland woont en werkt,
een zeer negatieve mening over
de houding van Duitsland ten
opzichte van Servië. „Ze willen
ons gewoon inlijven. Net als in

„Je moet zelf maar eens komen
kijken hoe het is," zegt Tomislav
Dimitrijevic, een zakenman op
weg naar huis, uitnodigend. „Het
is niet overal oorlog. De bericht-
geving in Europa geeft een verte-

" Vincent Bijlo

- zo. 22/12:Maastrichts Salon Orkest
in Kerstsfeer (15 uur).- wo. 25/12:Kerst-in (12 uur).

KERKRADE:- vr. 20/12:liederenrecital van Elly
Ameling.
- za. 21/12:muzikale show door Rit-
mic Group.

- za. 21712 en zo. 22/12:'Alles in de fa
milie', klucht met Thei Dols, WillWin
tjens, Gigi Wintjens en anderen.

MAASTRICHT:
do. 19/12:Koninklijke Vlaamse

Schouwburg met de produktie 'Piaf.
- vi. 20/12:cabaret 'Achter de Hori-
zon', Seth Gaaikema.

WEERT:
- vr. 20/12:het blijspel 'Partnerkuil'
van de auteur Dolf de Vries (20.15
uur).
- za. 21/12:jubileumshow 'Jeans lII,
The Beat Goes On, hits uit de jaren '50
en '60 (20.15 uur).

AKEN:
- do. 19/12 en zo. 22/12:'Die verkaufte
Braut', Bedrich Smetana (19.30 uur).
- do. 19/12en vr. 20/12:'Die Physiker'
Friedrich Dürrenmatt (20.30 uur).
- vr. 20/12:'Die liebe zu den drei
Orangen', Serge Prokofieff(19.30 uur).
- za. 21/12:'La Cage aux Folies', Her-
man/Fierstein (19.30 uur).- wo. 25/12:'La Traviata', Giuseppe
Verdi (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginnen
alle voorstellingen om 20.00 uur.

" Het valt niet altijd mee om de baas te gehoorzamen.
Foto: FRANS RADE

" In de aula van de Muziek-
school, Henri Dunantstraat 2,
J'indtvanavond om 18.30 uur een

kerstuitvoering
Plaats door docenten en leerlin-
gen. Entree vrij.

BRUNSSUM
Zanggroep De Kwakers ver-

Zorgt vanavond de kerstviering
fn bejaardentehuis De Kruis-
ig. MERKELBEEK

" De fanfare St.-Joseph, het
kerkelijk zangkoor St.-Joseph en
het jongerenkoor The New Ge-
neration geven zondag om 16
uur een kerstconcert in de paro-
chiekerk van de H.-Clemens. Na
afloop is er koffie in deHenkhof. 'Keukendressuur'

voor viervoeter
Zilver voor
J.H. Limpens
" J.H. Limpens

VOERENDAAL - De heer H.G.
J. Roosen, opzichter in dienst
van de gemeente Voerendaal,
maakt per 1 januari 1992 gebruik
vaa de VUT-regeling. Vanmid-
dagwordt van 17.30 tot 18.30 uur

RANSDAAL
" De leeringen van basisschool

voeren vanavond
°m 19 uur en morgen om 18.30

een kerstmusical op in het
Schoolgebouw, Ransdalerstraat
82.

KUNRADE

" In de parochiekerk te Kunra-
de wordt zondag vanaf 19 uur
een kerstconcert verzorgd door
het Jeugdkoor Kunrade, het
VoerendaalsMannenkoor het ge-
mengd kerklijk zangkoor, en de
harmonie St.-David.

Maar ook de hondebezitter krijgt
tips en een 'opvoeding' van de
instructeurs."

*Met het cursusgeld en het hou-
den van allerlei activiteiten
hoopt de stichting voldoende
geld bij elkaar te krijgen om het
centrum te kunnen runnen. „Wij
krijgen geen subsidie," verzucht
Van Weersch. „Het africhten of
opvoeden van hondenvalt in Ne-
derland niet in de categorie
sport. In Duitsland worden ini-
tiatieven zoals wij nu ontplooien
wel voldoende ondersteund.
Maar in ons land wordt alles op
het gebied van honden alleen
maar afgebroken," besluit de
penningmeester verbitterd.

MAASTRICHT - Hoofdkanton-
nier J.H. Limpens uit Schim-
mert heeft gisteren ter gelegen-
heid van zijn 40-jarig jubileumin
dienst van de overheid uit han-
den van gouverneur Emiel Mas-
tenbroek de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van
Oranje Nassau ontvangen. Het
jubileum betekent tevens het
moment om afscheid te nemen.
De heer Limpens kwam in 1966
in dienst van de provincie bij de
hoofdgroep verkeer, waterstaat
en milieu. In 1973 volgde zijn be-
noeming tot hoofdkantonnier.
Als zodanig was hij belast met
het onderhoud van de provincia-
le wegen van Meerssen naar
Amstenrade, naar Valkenburg
en naar Maastricht.

LANDGRAAF

" Voor het eerst organiseerde
de harmonie St. Michael Eikske
een kerstconcert. Het vindt zon-
dag om 17 uur plaats in wijkcen-
trum Eikske. Medewerking ver-
lenen het Gemengd Koor Land-
graaf en een koperensemble.

" De jeugdfanfare van Aloysia-
na Schaesberg geeft zondag om
15 uur een kerstconcert in het
ontmoetingscentrum voor oude-
ren in de Daniëlstraat.

HEERLEN
J In de Thermenschool te Bek-
kerveld geven de leerlingen van-
daag om 12, 14 en 17 uur uitvoe-
ringen van de kerstmisical
Kerst, dat moetje doen.

* Het mannenkoor van de ZOL-
geeft zondag om 20

|<ur een gala-kerstconcert in de
Solistische

ïjjedewerking verlenen Hubert
öelamboye, José Kalthof, Hub"olen, Janine Kitzen, Jos Jans-en, Björn Herpers, Jos Huyts en
Marcel Konieczny.

Het hondencentrum is op elke
maandag actief in manege Op
gen Hek in Voerendaal. Voor
meer informatie: &04450-3935 of
®04493-2958.

Daar is sinds kort namelijk de
Stichting Rekreatief Honden-
centrum de Beemden uit Wijlre
actief. Omdat de gemeente Gul-
pen geen terrein ter beschikking
stelde, is de stichting noodge-

Daar worden hondjes en baasjes
bijgebracht hoe ze op de juiste
juiste manier met elkaar en de
omgeving moeten omgaan.
Waakhonden worden er niet ge-
kweekt. „Het zodanig opvoeden
van een hond dat deze altijd luis-
tert naar zijn baas is onze belang-
rijkste doelstelling," legt Jan van
Weersch, penningmeestervan de
stichting uit. „Onze opleiding
moet je zien als een huis-, tuin-
en keukendressuur voor honden.

VOERENDAAL - Is uw hond
Oostindisch doof als u hem be-
veelt te zitten? Blaft hij te pas en
vooral te onpas? Schiet uw arm
uit de kom telkens als fikkie een:
blokje om moet? Zo ja, dan
wordt het tijd om met uw trouwe
viervoeter richting manege Op
gen Hek in Voerendaal te gaan.

dwongen uitgeweken naar Voe-
rendaal.

HEERLEN - In verband met
he,t bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd zal dokter H.W.
M. Logister zijn werkzaamhe-
den als huisarts beëindigen.
De afscheidsreceptie wordt op
vrijdag 20 december van 17 tot
19 uur gehouden in café Bar-
doul, Benzenraderweg 98 Heer-
len. Tevens kan men dan kennis-
maken met zijn opvolger dokter
J.V.H. Palmen.Rochus, soliste Olga Stöcker en

fanfare St.-Elisabeth.

Medewerking verlenen kinder-
koor The Young Singers, man-
nenkoor Vriendenkring St-

UBACH OVER WORMS

" Voor de veertiende keer
wordt op zondag 22 december
een Kerst-inn gehouden voor de
inwoners van Übach over
Worms. Deze vindt vanaf 14.30
uur plaats in Gemeenschapshuis
't Ströatje, Eygelshovenerweg 4.

" Zeven muziek- en zangvereni-
gingen geven zondag om 19.30
uur een kerstconcert in de St.-
Barbarakerk, Schildstraat 42.

" In de Gereformeerde kerk aan
de Ds Boumastraat wordt mor-
genavond om 19.30 uur een ad-
ventsconcert met samenzang
verzorgd door het gemengd koor
IVO, het chr. gemengd koor
Brunssum, het chr. gemengd
Sionskoor Heerlerheide en een
klarinettrio.

" Het Vocaal Ensemble Kerkra-
de geeft zaterdag om 20 uur een
kerstconcert in gemeenschaps-
huis Holz aan de Lambertistraat.
Medewerking verlenen het blok-
Quitensemble van de Muziek-
school Kerkrade en studenten
Van het Maastrichts conservato-
rium.

" In de parochiekerk van Ter-
jvinselen geven het gemengd
kerkelijk zangkoor St.-Barbara
Cn het mannenkoor De Baanzen-ger uit Heerlerbaan zondag om19 uur een kerstconcert.

" Het mannenkoor St.-Jozef
Kaalheide luistert zaterdag om
18 uur de mis op in verzorgings-
tehuis Firenschat. Na afloop is in
de recreatieruimte nog een mini-
concert.
"In cultureel centrum 'DeJreets' verzorgt mannenkoor St.-Jozef in samenwerking met har-
monie St.-Jozef een kerstcon-
cert. Aanvang 11.30 uur.

KERKRADE

" Het Kerkraads Postkoor ver-
Zorgt vanavond, donderdag, om
20 uur een kleine Kerst-inn in de
kapel van de Witte Zusters.

TREEBEEK

" Alle ouderen van Treebeek
zijn morgen, vrijdag, om 14.30
uur welkom op de Kerstviering,
die wordt gehouden in het
Jeugdhuis aan de Maanstraat.
Medewerking verlenen het aude-
renkoor Zanglust en dansgroep
de Tremelo's.

LANDGRAAF - Aan de Katho-
lieke Universiteit Nijmegen
slaagde Erik Boermans uit
Schaesberg voor het tandartsen-
examen.

KLIMMEN - Ralph Konte uit
Klimmen slaagde aan de Katho-
lieke Universiteit in Maastricht
voor het doctoraal examen Eco-
nomische Wetenschappen.

SITTARD:- do. 19/12:de Afrikaanse black musi-
cal 'Sikulu'.— vr. 20/12:Limburgs Symphonie Or-
kest, programma H. Berlioz - I'Enfan-
ce du Christ.

NUTH - Aan deKatholieke Uni-
versiteit te Nijmegen slaagde
M.H.W. Buskens uit Nuth voor
haar doctoraal examen Engelse
taal- en letterkunde.

GeslaagdHEERLEN - De Sloveense
volksdansgroep Nizozemska uit
de Oostelijke Mijnstreek is na
het Nationaal Volksdansfestival
aangemoedigd om professioneel
door te gaan. De Limburgse
volksdansers ontvingen deze on-
derscheiding in Rotterdam te-
midden van bijna dertig andere
ensembles.

'Profstatus'
volksdansgroep

Volgens Jos Aretz van Nizo-
zemska past deze 'pluim' uitste-
kend in de plannen van de groep
voor de lange termijn. Met 'pro-
fessioneel' wordt overigens niet
bedoeld dat de dansers beroeps-
matig gaan dansen.

de afscheidsreceptie gehouden
in de raadszaal van het gemeen-
tehuis.

Afscheid
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HEERLEN - De commissie
Stadsontwikkeling is gister-
avond akkoord gegaan met de
grote lijnen van de Structuur-
visie Centrumgebied Hoens-
broek. Een deel van de com-
missieleden heeft echter grote
problemen met het ontbreken
van een financieel overzicht.
Het plan kost ruim twaalf mil-
joen gulden. Slechts een klein
deel, 2,5 miljoen, is beschik-
baar. Het hele financiële plaat-
je levert wethouder Savels-
bergh - uiterlijk - bij de aan-
bieding van de voorjaarsnota
medio april 1992.

De beginfase van de reconstructie
van het Hoensbroekse winkelcen-
trum is ernstig onder druk komen
te staan. De eigenaar van het win-
kelcentrum aan het Gebrooker-
plein, ABN/AMRO-Projectontwik-
keling, wil niet op voorhand inves-
teren in het plan.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Landgraaf-10

Handtekeningen
voor hondentoilet
in Eikenderveld

Geen voorzieningen voor viervoeters

Verbazing over
Akense plannen

m Op de tekening is onder 'A' het nieuwe industriegebied Hor-
bachlDe Locht aangegeven. Het terrein in het gearceerde vlak
komt te vervallen. Op de plek van de zwarte balk bij Vetschau
komt volgens plan de composteringsfabriek.

Zonder overleg industriegebied 'verplaatst'

Het argument van de gemeente
Aken dat alle overige gebiedenvoor
het merendeel zijn volgebouwd,
verwijst Frijns naar het rijk der fa-
belen. „Kijk maar eens langs de
autobaan Aken richting Duren.
Daar liggennog vele kilometers ka-
le grond..."

Nog te veel risico's voor Kerkrade

Samenwerking met private
partners even uitgesteld

" Behalve handtekeningen van verontruste bewoners, bracht het petit-comité ook enkele plak-
katen mee voor burgemeesterLinden van Aken. Foto: klaus tummers

Kerkrade en Heerlen zijn evenmin
op de hoogte van de Akense plan-
nen met betrekking tot het indu-
striegebied Horbach/Locht (100 ha,
waarvan 38 ha op Nederlands
grondgebied) en de composterings-
fabriek nabij Vetschau (20 ha).

de grootste kritiek. Zeeuwen kon
zich niet voorstellen dat deovereen-
komst door een echte jurist was
opgesteld en noemde een viertal ar-
tikelen dat volgens hem herzien
moet worden.

KERKRADE - De overeenkomst
die Kerkrade wil sluiten met de pri-
vate partners Roderveste en Bouw-
fonds Woningbouw levert nog te
veel risico's voor de gemeente op.

Kerstboom
"Kerstmis is gezelligheid &1
knusse familiesfeer, maar kofi
ook inspirerend zijn. Neem noV
Ria Linnartz uit Heerlen. Zti
wilde dit jaar haar kerstbooW
op een originele manier neet'
zetten. Niet in een hoekje, wart
daar werd de boom al elk jad1
geplaatst. „Waarom geen boof1
aan het plafond?", vroeg ze zich
af. Binnen een dag hing de
kerstboom ondersteboven afl"
het plafond. Een leuk gezicht-
vindt Linnartz. De grote tak-
ken hangen bovenaan en &
rest loopt spits naar benede111
toe. Zelfs de kaarslichtjes does
mee aan de 'omgekeerde werke-
lijkheid. Ze hangen onderste-
boven, met hun lichtjes natf
beneden. Alleen de rosé kerst-
ballen hangen zoals gewoon-
lijk. Elke bezoeker moet direct
zijn mening geven, want 2"
trots is Ria op haar boom. Ze
er alleen niet blij mee dat &
boom van plastic is. Ze is vast-
besloten om volgend jaar een
echte kerstboom op te hanger-
Die heeft immers leuke, lanQe
naaldtakken. Vrienden en fl'
milie reageren enthousiast-
Sommigen zijn nu ookvan plan
om hun kerstboom op te han-
gen. Dat geeft Linnartz de mo-
tivatie om verder te gaan met
leuke verrassingen voor vrien-
den en familie. „Want ik u>*J
wel altijd originieel blijven-
Wie weet zien we volgend jaar
de kerstboom aan de muur
vastgespijkerd.

Ook Kerkrade weet van niets. „Wij
hebben niets vernomen. Maar dat is
eigenlijk niet vreemd. In eerste in-
stantie heeft Aken steeds overleg
gevoerd met Heerlen," aldus de ge-
meentevoorlichter van Kerkrade.

„De afdeling Economische Zaken
heeft het uit de krant moeten verne-
men," aldus een woordvoerster van
de gemeente Heerlen.Provincie

beloont
'gezond'

Kerkrade
De gemeenteraad kon gisteravond
dan ook slechts een voorwaardelijk
fiat geven aan deovereenkomst, die
moet leiden tot een nieuw aanzien
van het centrum van Kerkrade.

CDA-er Verheugen noemde de hou-
ding van ABN/AMRO 'ronduit be-
schamend. Wethouder Savelsbergh
zegde een bijeenkomst toe van de
Stuurgroep Centrum Hoensbroek.
~Ik stel voor dat we eind januari
dijeen komen om te trachten dit
probleem te tackelen."

Volgens ABN/AMRO moet de ge-
meente eerst de Nieuwstraat/Hoofd-
straat geschikt maken voor verkeer
■n de richting van de Markt. Ook
dient de gemeente onderhoud te
plegen aan het voetgangersgebied
Kouvenderstraat. Dit moet de ge-
meente betalen uit de reeds be-
schikbare middelen van 2,5 miljoen
gulden. Pas als deze maatregelen
vruchten afwerpen - beter investe-
ringsklimaat en minder leegstand
:n het (winkelcentrum - wil ook
ABN/AMRO investeren.
Volgens Rein Hummel van deGroe-
pering Heerlen-Noord maakt de
projectontwikkelaar er zich 'met
een Jantje van Leiden vanaf. „Als
blijkt dat de private partner na tien
jaar geen interresse meer heeft, dan
kan hij dat beter van tevoren mei-
Jen, zodat de gemeente zich elders
rtan oriënteren."

In de eerste fase van de Structuur-
visie worden het Gebrookerplein en
deKouvenderstraat beter op elkaar
afgestemd. Het plein wordt deels
verhoogd en voorzien van nieuwe
bestrating. Het winkelgebied dat zo
ontstaat, wordt gemarkeerd door de
Edah-supermarkt aan het plein zélf
en de Albert Heijn aan de oostkant.
Deze moet verplaatst worden van
deMarkt naar het plein aan de Post-
straat.

Wethouder André Coumans van
ruimtelijke ordening beaamde dat
het papier meer een intentieverkla-
ring is dan een 'spijkerharde over-
eenkomst. Burgemeester Jan Mans
voegde eraan toe dat een dergelijke
overeenkomst ook in andere ge-
meenten heeft gewerkt. „Het gaat
goed, zolang er geen problemen
zijn. Maar ik vind het te gevaarlijk
deze overeenkomst zo door te laten
gaan," hield Zeeuwen voet bij stuk.

KERKRADE - Kerkrade is door
de provincie beloond.voor zijn
'structureel gezonde' begroting.
Kerkrade staat daarom vanaf
1992 nog slechts onder versoe-
peld provinciaal toezicht. Wet-
houder Jan van Leeuwenstein
deelde gisteren mee dat de pro-
vincie aldus heeft besloten.

Nadat juristen van de gemeente de
riskante passages hebben verwerkt,
zal de samenwerking tussen Kerk-
rade en de private partners een feit
zijn. Dit zal in januari gebeuren. Na
ondertekening van de overeen-
komst zullen gemeenteen de priva-
te partners binnen vier maanden
een integraal ontwikkelingsplan op-
stellen voor het centrum van de
stad.

" Niet dat de namen Schaes-
berg, Nieuwenhagen en Übacn
over Worms in de vergetelheid
raken, maar bestuurlijk vor-
men de drie volgend jaar al-
weer tien jaar een eenheid. Een
werkgroep, geleid door de wet'
houders Thei Gybels en Dte
Boumans, heeft het feestpT0'
gramma al zo goed als rond-
,Jiet wordt geen grootscheeps
manifestatie, maar een teru9'
blik waarbij we het culturele en
sociale leven in Landgraw
nieuwe impulsen proberen jf
geven," aldus Gybels. Het na de
gemeentelijke herindeling vaf
1982 verrezen centrum Op "#
Kamp speelt uiteraard een ro
in de feestelijkheden, maar df
wijken blijven nadrukkelijk
niet verstoken van activiteiten
belooft hij.

De inwoners van Simpelveld en Bo-
choltz zitten daarentegen niet stil.
Een week geleden werd de actie-
groep 'Industrieterrein Langveld'
opgericht. Een petit-comité bood
gisteren burgemeester Linden van
Aken. ruim 4000 handtekeningen
aan van verontruste bewoners. Ook
heeft de actiegroep inmiddels brie-
ven geschreven naar GS en het
ministerie van VROM.

Zowel Heerlen als Kerkrade wach-
ten de beslissing van de Akense
raad, die vandaag praat over het in-
dustriegebied, af alvorens in con-
tact te treden met het Akens colle-
ge.

De BBK-fractie uitte bij monde van
haar eigen jurist, mr Ton Zeeuwen,

De gemeente en private partners
zullen na de bekrachtiging van de
samenwerking begeleid worden
door HP Projektpromotie. Dit bu-
reau zal voor de helft door de ge-
meente betaald worden, de andere
helft is voor rekening van Roder-
veste en Bouwfonds Woningbouw.

„Zo ga je niet met buren om. Kerk-
rade, Heerlen, het Streekgewest
Oostelijk Zuid-Limburg, provincie
en GS weten allen van niets. Ik heb
vandaag (woensdag, red.) nog met
de Heerlense burgemeester Van
Zeil gesproken. Ook hij is ten zeer-
ste verbaasd over de Akense plan-
nen. Zeker wat betreft de aanleg
van een composteringsfabriek."
„Wat de gemeente Simpelveld nu
gaat doen?", vervolgt Bèr Frijns.
„Wij hebben begin januari een ge-
sprek met het Akens college. Daar-
in eisenwij duidelijkheid. Uiteraard
grijpen wij alle wettelijke middelen
die ons ter beschikking staan aan
om te protesteren tegen deze werk-
wijze. Maar de realiteit mogen wij
niet uit het oog verliezen. Onze in-
vloed is beperkt. Wij kunnen dan
ook niet zeggen 'zo, dat bedrijven-
terrein tussen de A76, deBocholtzer
Weg en Altem Heerier Weg zal er
nooit komen. Daar is provinciale,
misschien wel landelijke steun voor
nodig."

Frijns is evenals zijn Heerlense en
Kerkraadse collega's met stomheid
geslagen over de wijze waarop
Aken omgaat met aangrenzende ge-
meenten.

SIMPELVELD/AKEN - „Als deze
handelwijze van Aken een voor-
proefje moet worden van het Euro-
pa na 1992, dan zullen wij nog heel
wat beleven," zegt wethouder Bèr
Frijns van de gemeente Simpelveld
nadat hij het nieuw geplande, hon-
derd hectare grote grensoverschrij-
dende industriegebied Richterich-
Horbach/De Locht nog eens nader
heeft bekeken.

Ongeluk op
Schelsberg

Schuur vat vlam
HEERLEN - Een schuurtje aan de
Vullingsweg in dewijk Heerlerbaan
heeft in de nacht van dinsdag op
woensdag vlam gevat. Het vermoe-
den bestaat dat onbekenden iets op
het dak hebben gegooid, waardoor
het schuurtje ging branden. De
brandweer kon het vuur bijtijds
blussen.

HEERLEN - Een 51-jarige vrouw
uit Hongarije heeft gistermiddag
een ongeluk veroorzaakt op de
Schelsberg in Heerlen.

Toen zij een inrit wilde inrijden,
vergat zij voorrang te verlenen aan
een zestigjarige bromfietser uit
Kerkrade. De bromfietser liep een
open beenbreuk op en is opgeno-
men in het ziekenhuis van Kerkra-
de.

Het besluit van de provincie
heeft tot gevolg dat deKerkraad-
se raadsbesluiten minder gron-
dig bekeken zullen worden door
dé provincie. Volgens Van
Leeuwenstein zullen de beslui-
ten 'per kerende post' terugge-
stuurd worden. Dit zal het be-
sluitvormingsproces in de
gemeente aanzienlijk verkorten.
De gemeente heeft lange tijd in
financiële nood verkeerd. Om
niet af te glijden naar een arti-
kel-12-status, stelde de provincie
Kerkrade onder strikte toezicht.
Tevens diende de gemeente in
1992 een sluitende begroting te
presenteren. Omdat de balans
een jaar eerder dan nodig klop-
pend is gemaakt, heeft de pro-
vincie een positief gebaar ge-
maakt naar Kerkrade.
„Dit is een schitterende afron-
ding van het gezondmakingspro-
ces. Het is een hart onder de
riem en een kerstcadeau voor de
stad Kerkrade," aldus Jan van
Leeuwenstein.

Van onze verslaggeefster
HEERLEN - Ilse Kuiper en Wies
Pijls zijn het beu. Al ruim 220 hand-
tekeningen hebben de vrouwen in

de Heerlense wijk Eikenderveld op-
gehaald. Daar moet een hondentoi-
let komen en zo mogelijk ook een
speelveldje voor de viervoeters.
„Nu is het uitlaten van de beesten
een ramp," zegt het tweetal.

't een cache
als officiële viering' fungeer
een symposium over de ontVJi*
keling van Landgraaf, dat *
mei zal plaatsvinden. Boven
dien staan allerlei jaarlijks te
rugkerende evenementen
1992 in het teken van Land'
graaf-10. Want ook het veren*
gingsleven van de oude erT_\kreeg de afgelopen tien ja®
steeds meer met elkaar te w*
ken door het ontstaan van s
menwerkingsverbanden
koepelorganisaties. Van sf°wi
tot carnaval, muziekschool l
bibliotheek: de samenwerk*"
op al die terreinen is volge
jaareveneens tien jaar oud-

Landgraaf-10 2

In het Eikenderveld zijn geen voor-
zieningen voor honden. Een plasje,
of erger nog een grote boodschap,
buiten de goot, komt het baasje
duur te staan. Ilse Kuiper kreeg
daarvoor onlangs een forse boete.
„Ik heb vier honden en natuurlijk
gebeurt er wel eens een ongelukje
met een van de huisdieren."
Volgens woordvoerder Naberhuis
van de Heerlense politie moet de
behoefte inderdaad in de goot.
„Honden mogen verder overal lo-
pen, mits aangelijnd. Rennen is er
inderdaad niet bij."

Landgraaf-10 3
De enige mogelijkheid voor hon-
denbezitters in het Eikenderveld
om hun beesten goed uit te laten is
Terworm. „Daar kun je als vrouw
maar beter wegblijven, zelfs met
vier honden," meent Ilse. Haar
buurvrouw beaamt dat: „Nabij Ter-
worm verblijven veel junkies en
alcoholisten. De spuiten liggen
overal in het rond, dat is gevaarlijk
voor mens en dier," aldus Wies
Pijls, „maar er is geen alternatief." " In het Eikenderveld zijn voor Ilse Kuiper en haar honden

geen goede uitlaatplaatsen. Een speelveldje en hondentoiletten
zijn de inzet van een handtekeningenactie. Foto: FRANS rade

wfögéén opn t P M"
uit de overvolle feestagenda. "
oktober marcheert andgT?us-
op naar het grenskantoor
sen Waubach en Scherpense^
De Duitse buurgemeente voc:"fPalenberg doet hetzelfde, va» J

de andere kant. Übach va\rn _.
berg viert volgend jaar na,en
lijk ook feest: 25 jaar gei*»
kreeg het stadsrechten, wei>

der Gybels belooft een 'ongew

pend treffen.

Volgens Naberhuis is er geen spra-
ke van grote problemen met ver-
slaafden nabijTerworm. „Het is niet
zo dat de junkies daar met bosjes
liggen," zegt hij.

Ilse en Wies willen echter zo min

mogelijk in Terworm komen. Het
tweetal wil de gemeenteHeerlen er-
toe bewegen een aantal hondentoi-
letten te installeren in de eigen
wijk. De 220 handtekeningen zijn

eigenlijk al voldoende, maar Ilse en
Wies gaan nog even door. „Hoe
meer steun, hoe beter." Eind deze
week wordt de petitie verstuurd
naar de gemeente.

(ADVERTENTIE)

Bedrag in terug te mnd. bedrag effektieve mnd bedrag volgens ellektieve
handen betalen in volgens minimum jaarrente : wettelijk maximum jaarrente

6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- |84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8%

Krediet U betaalt rente volgens min. tarief \ Tne°r rente volgrens max tarief Theor
limiet per maand per maand efl. jaarrente ! tooptijd per maand eff. jaarrente k>opti|d

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 30C,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82mnd
35.000,- 700,- I 1.113% 14.2% :74 mnd 1.283% 16.5% iBl mnd
50.100,- 1002,- ! 1.100% 14.0% i73 mnd 1.283% 16.5% 181 mnd___J ! I I 1
WU REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen het geld ook kosteloos bij u thuis. I
Hebt v al leningen lopen?Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.
Hierboven vindt v enkele voorbeelden van mm. en max tarieven voor pers. leningen en
doorlopende kredieten. Andere bedragen en loopti|den (12 tm 120 mnd) zijn ook mogelijk.
Leningen vanaf ’. 1000,- lot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg.
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bi| overlijden meestal kwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd In
bedrag maanden

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180 x -|20x

10.000,- ~-~ 117,- 127,- 149,-
-15.000- 125,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
Enz.
EH. jaarrente ie hyp in voorbeeld 9,2 %, 2e en 3e Hyp 13.5%

BXÏJH

Van onze verslaggeefster

Ondanks ontbreken van financieel overzicht Hoensbroek

Commissie akkoord
met centrumplan
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- valt toch op zijnzachtst uitge-
drukt uit detoon. Kinderen van zeven zien weinig

gevaar, terwijl het avontuur des te
meer lokt, enavonturen vallen er

tebeleven' inhet hooggebergte.

Samen lazen we in een regionale
Tiroolsekrant het bericht over een
jongetjevan zeven dat tijdens een
wandeltocht metzijn ouders in de

naburigebergen in een afgrond
was gevallen.Niemand had het
zien gebeuren, maar jekon wel

raden wat er gebeurd was.en in Harwichom 11.30en 21.30
uur (aankomsten 19.00 en 7.00 uur),
De dienstregelingvan het treinver-
keer in beide landen sluitprecies
aan op dievan Stena Lines

touw onder een zware steen, dan
kon er weinig gebeuren.Het zieter

wat 'honds' uit, maar veiligheid is
alles.

rondlopen. Een kinderharnasje,
met een eind bergtouw bood dan

uitkomst. Het andere eindvan het

betreft, want danwilde hij ook

geregeldomkoekjes en deeder
uitvoerige dutjes. Hethachelijkst

waren depicnic-stops, wat hem

van tussen de tienen twintig
kilometer. De jongstevormde nog

geen probleem, die hing gewoon
hjj vader op de rug in een

draagzitje, schreeuwde daar

Onze zonen warentoen zes en
twee; we hadden een huis gehuurd

en liepen van daaruit dagtochten

# De kathedraal van Ely

Met de oudste ginghet toen al heel
wat minder gemakkelijk. Voor

hem vormt een dergeüjkeleiband
eigenlijkeen belangrijke

belemmering. Bovendien moet de
lichte weerzin die elkkind, en dus

ook hij, heeft tegen schijnbaar
'doelloze'wandelingen,

overwonnen worden door,
inderdaad, avontuur, en daar past
dat touw natuurlijk nauwelijks in.
Het eerste stukvan de dagtochten
ging meestalvermoeiend omhoog

over een saaibospad. Pas als,
tegen deboomgrens aan, het

smallepad begon, debergtoppen
en de sneeuw te zien waren, dan
begon wat hem betreft hetleven
pas echt. Als ouders moetje dan

genoegen nemen met
compromissen. Want hij geniet

metvolle teugen als jetegen hem
zegt: zoek jij derode stippen maar.

Het is danzaak te zorgen dat hij
niet te vervooruit gaat; maar ook
als hij maar tien of vijftien meter
voor jeuit loopt houd je geregeld

jehart vast.

marketing-activiteiten moet dat in
totaal 8,2 miljoen opleveren. Stena
Lines Engeland staat evenwelvoor
een nog grotere opgave. Daar die-
nen 1500 van 6500 arbeidsplaatsen
te verdwijnen.

maatschappij zich genoodzaakt 34
van de 450 banen te schrappen. Sa-
men met een inkrimpingvan de

twee jaarvan Stena Lines Neder-
land. Maar mede doorde recessie
in Groot-Brittannië en het teruglo-
pende passagiersaantal ziet de

werkgelegenheidsgarantievan

flink bezuinigen. De toenmalige
minister van Verkeer Smit-Kroes
eiste tijdens de overname een

Overigens moet Stena Lines, dat in
1987 deStoomvaart Maatschappij
Zeelandvan de staat overnam,

muziek), een casino, conferentie-
ruimtes en tax-freeshops. Ook Ste-
na Lines heeftEast Anglia ontdekt
en biedt viareisorganisatie annex
dochterondernemingBuro Britain
(020-6244041) driedaagsebusron-
dreizen aan vanaf 199 gulden inclu-
sief.

Schepen dieelkvoor ruim 1500
mensen een slaapplaats beschik-
baar hebben en voldoende vertier
bieden in de twee bioscopen, twee
bars, twee restaurants, een disco,
een show-zaal(met altijd live-

met de luxe cruise-ferries 'Brittani-
ca' en de 'Koningin Beatrix', die
pas een halfjaar in de vaart is.

De dienstenworden uitgevoerd

Ten onrechte wordt het landschap
van deprovincieEast Anglia - be-
staandeuit de graafschappen Nor-
folk, Suffolk, Essex,Lincolnshire
en Cambridgeshire - door deBrit-
ten vergeleken met hetvlakke
Nederland.Als jehet vanuit de
Schotse hooglanden of Wales met
zijn heuvels binnenreist, üjkt het
land inderdaad vlak. Maar een ver-
gelijking met Nederland gaat niet
op, of het zou met Zuid-Limburg
moeten zijn.
Hoogtepuntvan eenrondreis door
East Angeliavormt ongetwijfeld
een bezoek aan de wereldberoem-
de universiteitsstadCambridge.
Liefst 31 colleges - waarin studen-
ten tijdens hun gehele studieperio-
deverplicht wonen - telt deze
stad.De meest beroemde zijn

Een voor de doorsnee Ne-
derlandse toerist nog onbe-

kend deelvan Engeland,
dat desondanks precies vol-

doet aan de vele stereoty-
pen die bij de 'Europeanen'

over het 'eiland' heersen.
Nota bene het stukje Groot-

Brittannië waar deEnge-
landvaarders na de over-
steek de eerste voet aan

land zetten (in Harwich).
Om het vervolgens snel te
doorkruisen op weg naar

toeristische bestemmingen
als Londen, Wales of Schot-

land. De provincie East
Anglia. Met steden als Cam-
bridge, Ipswich, Colchester

en Newmarket. Nog niet
ontdekt dus door de massa-

toerist, ondanks een veel-
heid aan 'typically Brit-

tisch' zoals de middeleeuw-
se stadjes, majesteuze

kathedralen, lieflijk land-
huizen en uitgestrekte gras-

velden.

DOOR MATH WIJNANDS King's College, Trinity, St John's
en Queens College. In 1209arri-
veerden deeerste studenten in
deze stad, genoemd naar debrug
over derivier de Cam. De lange
geschiedenis van universiteitsstad
Cambridge wordt niet alleen on-
derstreept door de vele prachtige
en perfect onderhouden gebou-
wen, maar ook door de meest
opmerkelijke tradities en gewoon-
ten. Zo is het bijvoorbeeld ieder-
een verboden om het grasveldvan
King's College te betreden. Uitge-
zonderd de 'fellows', pas afgestu-
deerden diewerken aan hun pro-
motie. Want ooit in het grijze verle-
den was het defellows verboden
om tetrouwen en om dit 'gemis
aan levensvreugde' te compense-
ren mochten zij over het gras lo-
pen. Anno 1991 bestaat dieregel
nog steeds. Sterker, een overtre-
ding kan een boel narigheid ople-
veren. „Als iemand uit een groep
dieik rondleid het toch waagt over
het gras te lopen, kan dat in het
ergste geval tot mijn ontslag lei-
den," vertelt een gids van deplaat-
selijke VW.

College Chapel. Gratis. Omdat dat
ooit in hetverleden afgesproken is

Een bezoekersvriendelijke traditie
is het dagelijkse optreden van het
befaamde jongenskoorKing's Col-
lege Choir. Terwijlandere wereld-
beroemde muziekgezelschappen
slechts tegen vorstelijke vergoe-
dingen optreden, zingt het koor tij-
dens de studiepriodeelke avond
stiptom zeven uur in deKing's

Paarden
Eveneens een 'must' tijdens een
bezoek aan East Anglia is de stad
Newmarket. Het centrum van de
Britse paardensport. De vele stal-
lenen fokkerijen in de omgeving
houden in totaal 2.500 renpaarden.
De belangrijkste fokkerij is The
National Stud. Zeven 'superhengs-
ten' - behorendetot debeste ren-
paardenvan Groot-Brittannië -
krijgen er een 'luxe-verzorging' in
'koninklijke' stallen. Dat mag dan
ook wel, want ze bezorgen de eige-
naren jaarlijkseen miljoenenwinst.
Elke hengst dekt jaarlijks55 mer-

lang als devaart Hoekvan Hol-

ontwikkeling uiteraardwel nauw-
lettend in de gaten."

land-Harwich. En voorlopig zal de
tunnelverbinding niet goedkoper
zijn. Maar goed, we houden die

Chunnel niet snellerzijn, want de
autorit naar Calais duurt net zo

En dan is er nog dekomst van de
tunnelverbinding (Chunnel) tussen
Frankrijk en Engeland. „We raken
niet in paniek," zegt John Broeder,
product managervan StenaLines.
„Nederlanders zullen door de

East Anglia grenst in feite aan Ne-
derlanden is derhalve snel te be-
reiken, 's Wereld grootste ferry-
maatschappij Stena Lines onder-
houdt als enige twee maal daags
een lijnverbindingtussen Hoek
van Holland en Harwich met af-
vaarten om 12.00en 22.30 uur in
Hoekvan Holland (aankomsten
respectievelijk 17.45 en 6.45 uur)

Veerdienst

'high tea', die deBritten rond de
klok van vijven gebruiken. Thee
met allerlei bisquits, cakes en/of
sandwiches.

En dan is er nog detraditionele

Maar het zijn nietalleen de be-
zienswaardigheden in de toeristen-
folders dieeen bezoek aan East
Anglia zo interessantmaken. In
deze streek is het vooral belangrijk
om dietypischeEngelse sfeer te .
proeven. Door rond tekuieren in
de steden of in deklein»pittoreske
dorpjes. Aan tebevelen valt een
route dievoert langs Clare,Caven-
dish, Long Melford enLavenham.
Alle plaatselijke WV's verstrek-
ken informatie en kaarten. Voor
fietsers is de streek overigens min-
der geschikt, omdat dewegen
(zonder fietspaden) vaak te smal
zijn en door devele bochten en
heuveltjes het zicht op 'aanstor-
mende' auto's ontbreekt.
Een plaats bij uitstek om de Engel-
se sfeer op te snuiven is zonder
twijfel dePub. Ze zijn er in alle
soortenen met de meest fraaie na-
men. Wat dacht u bijvoorbeeldvan
'TheDrunken Duck'? Een echte
Publunch is niet alleen een goed-
koop enredelijk alternatief voor
mensen dienog steeds niet over-
tuigd zijnvan het 'gastronomisch
inzicht' in derestaurants, maar het
is bovenal een gezelligeceremonie
dieveel Britten in ere houden. Een
eenvoudige maaltijd, zomaar met
het bord op debar of op schoot, tij-
denseen goed gesprek met een
kennis of buurtbewoner. Natuur-
lijk is gewoon een 'pint of lager' of
een 'original bitter' eveneens een
bezoek aan dePub waard.

stondeen standbeeldvoor hem op.
The National Stud in Newmarket
is zeven dagen per week toeganke-
lijkvoor het publiek.
Een bezoek aan de gigantische
kathedraal van Ely, gebouwd in

Reef, die 100.000 pond opbracht
per keer. Toen de hengst in 1986
overleed, richtte de directie ter-

pond. De duurstefokhengst was
viervoudigDerby-winnaar Mill

ries. Dat zijn in totaal 385 'beurten'
a raison van gemiddeld 10.000

meinse bouwkunst. Jammer datde
namen van debedrijven die dere-
cente renovatie van Lady's Chapel
sponsorden, 'vereeuwigd' moesten
worden. Want denaam van onder
meer hamburgergigant McDonalds
gebrandmerkt in het glas-in-lood-
raam - hoewel in gotische letters

het jaar 1081, is zeker de moeite de
waard. De 'Cathedral in deFens'
(vrij vertaald: dekathedraal in het
'moerasgebied) is een adembene-
mend meesterwerkvan deRo-

dathij was uitgegleden, maarik
was blij dat ik de schrikoverleefd

had-

anderekant van deplek, zonder

rotsblok op 2200 meter hoogte.
Toen ik ook de hoek omkwam was

hij al midden op een sneeuwplek-
Ik bleefalsaan de grond genageld

staan, want naar links zag ik dat de
sneeuwplek, die steil afliep,

honderd meter lagereindigde op
derand van een peillozeafgrond.

Gelukkig was hij enkele seconden
later al weer op het pad aan de

vijftiental secondeneerder de
bocht om was, waarop het uitzicht

werd belemmerd dooreen groot

Zo die ene keer dat hij een

Een paar dagen later waren de
dooreen steildalop weg. Op

ongeveer 2200 meter bleek hetpad
een sterk gezwollen beek te

kruisen, en ik zag er nogal tegenop
om over de gladde stenen,met een

beweeglijk kind van dertienkilo
op derug, door debeek te waden-
Mijnvrouw en ik overlegden. Ooit

besloten wenooit onnodigerisico's
te nemen, ook niet als dat

betekende dat een veelbelovende
tocht voortijdig moest worden

afgebroken. Maar onze zoon van
zes was al weg: hij riep dat hij een

betere oversteekplaats giné
zoeken, enklauterde weg over
meer danmanshoge afgesleten

rotsblokken. 'Daar zitten allemaal
gevaarlijkespleten tussen,' zei üf>

'hij moet terugkomen.' 'Ik zie al
een goeie plek!' hoordeikhem

roepen-

# Hopdrogers op de
schuren nabij de
hopvelden
vormen een
typerend beeld
voorKent.

Foto: OLAU-LINE

ding is nu nog uitsluitend in het
Engels ofFrans te volgen, maarde
beheerder liet weten dat rond Pa-
sen ook een Nederlandseversie
voor debezoekers beschikbaar
komt.

langs gekostumeerde figuren en
nagebootste taferelen door een 'co-
lourful day in 1740. De rondlei-

Tonbridge is vooral bekend door
het imposante Normandische kas-
teel. De gevangenispoort(uit de
13de eeuw) is nog steeds intact.
Hetbinnenhof en de slottorenkun-
nen worden bezocht.Royal Tun-
bridge Wells draagt nog deken-
merkenvan een modieuze bad-
plaats uit de 18deeeuw. Het
bekendste oriëntatiepunt is The
Pantiles, een reeks winkels met
een zuilenrij die bekend staat om
zijn antiek en artikelen voor kunst-
kenners. De architectuurvan de
stad roept een aparte sfeer op. De
expositie 'A day at the Walls'
brengt bezoekers terug in detijd
dat koningen en rijken deplaats
bezochten. Beau Nash, een histo-
risch figuur uit de 18de eeuw, leidt
debezoekers via een walkman

De charme van KentDOOR JO JEURISSEN
Londen is de allesoverheer-

sende bestemming van de
Nederlandse vakantiegan-

ger die het Kanaal over-
steekt. De metropool aan de
Theems werkt als een mag-

neet op de toeristen. Zeer
tot verdriet van de toeris-
tenbureaus in de directe

omgeving zetten de meeste
bezoekers van Engeland
ook geen stap buiten de

stad, terwijl daar toch ook
heel wat moois te beleven
valt zoals bijvoorbeeld in

Kent, de tuin van Engeland.
Vanuit Londen is het nog
geen anderhalfuur reizen

met trein, bus ofauto of je
zit middenin het golvend

landschap van Kent met de
vele herinneringen aan

Hendrik VIII.

Moetje danzeggen: 'Niks meete
maken, terugkomen?' Dus wil
achterhem aan. Hij klauterde

intussen dooren vond uiteindelijk
inderdaad een beter doorwaadbare
plaats. We hebben aan deoverkant

nog een paar honderd meter
afgelegd, zagen debetrekkende

hemel, hebbenwatgegeten en
sneeuwballen gegooiden zijn toen

teruggegaan - en hebben op een
andere plaats debeek doorwaad-

Het bericht in de Tiroolse kran*
lazen we dagvoor we naarmn

gingen. Ik weet nog altijd niet
wij te veelrisico nemen °(neKerhoop niet datwe erooit ach

komen-

bruikt (Churchill vertoefde er her-
haaldelijk).

Broadstairs enRamsgate. Langs
de kust doemen veel forten en kas-
telen op diein de loop der jaren als
verdediging van het landzijn aan-
gelegd. Dover Castle werd zelfs tot
in deTweede Wereldoorlog ge-

Oost-Kent wordt vooral beheerst
door dekustlijn met dewitte krij-
trotsen van Dover. Strandvertier is
vooral te vinden in Margate,

dieer dus niet op hun plaats zijn.
Jaarlijksworden er in augustus de
Joust-spelenopgevoerd, een open-
luchtspektakël dat vele fragmen-
ten uit het Tevenvan Hendrik VIII
uitbeeldt.

De oudste is nu acht, en ik heb he
gevoel dat hij meef

verantwoordelijkheidsgevoel heen
danzijn gemiddelde

leeftijdgenoten.Dat is ook het doej
van ons wandelen: saamhorighei

kweken, dekinderen het gevoej
geven dat ze verantwoordelijk zU

voor zichzelf en voor deander
deelnemers, dat devraag of jehee

en levend thuiskomt ka»
afhangen van jeindividuei

gedrag. Dat is ook devoornaams
reden waarom we nooitaan cc

georganiseerdetocht zulle
deelnemen-

VolgensArme Taylorvan het over-
koepelend bureau voor toerisme in
Kent hebben deNederlanders het
graafschapechter nauwelijks ont-
dekt. Slechts zeven procent van
'haar' gasten komt uit Nederland.
De Fransen trekken wel massaal
naar de streek hetgeen overigens
niet zo verwonderlijk is. Met korte
oversteken vanuitBoulogne ofCa-
lais naar Folkestone ofDover staan
zij meteen bijArme 'op de stoep.
Dat effect zal door deaanleg van
dekanaaltunnel, diedicht bij Fol-
kestone dekust bereikt, nogver-
sterkt worden. In 1994 is het zover.
Dan raast de TGV dwars door
Kent op weg naar de eindbestem-
ming in Londen (het stationKing's
Cross).

Ashford, deeerste halteplaats in
Engeland, verheugt zich op de
komst van de supersnelle trein,
maar Arme Taylor ziet deverbin-
ding met het vaste landvan Euro-
pa met gemengde gevoelens tege-
moet. „Het zou goed kunnen zijn
voor de toeristische ontwikkeling
van de streek, maar ik vrees toch
dat de meestereizigers weer in
Londen terechtkomen. Bovendien
vraag ik me af of ons mooie land-
schapen het milieu niette veel
worden aangetast. Tegen dekomst
van deTGV is nogal wat verzet
hier."

neemt of een bezoek brengt aan de
Canterbury Heritage.

Tot Oost-Kent behoort ookCahter-
bury met deberoemde kathedraal
diemajestueus boven het stads-
centrum torent. De geschiedenis
komt tot leven wanneer u door de
straten slentert en devele histori-
sche gebouwen in ogenschouw

slaat dus nergens op

roemdste bouwwerk is het impo-
sante middeleeuwseLeeds Castle,
gebouwd op tweeeilandjes in een
meertje en omgeven dooreen fraai
park. Een sprookjesachtigdecor,
zeker als degebouwen 's avonds
zijn verlicht. Hetinterieur is helaas
een mengelmoes van culturen uit
verschillendetijdperken en dat

noemd, wordt voornamelijk be-
heerst door de steden Maidstone,
Sevenoaks, Tonbridge enRoyal
Turnbridge Wells. In dezeplaatsen
en in de lieflijke omgevingervan
zijn de sporen van Hendrik VIII
nog het duidelijkst waarneembaar.
Liefst zeventien kastelen en tien-
tallen grote landhuizenbeheersen
hetbeeld van de streek. Het be-

Kent is vanuit Nederland comfor-
tabel te bereiken met deOlau-
Line, die met twee schepen een
dagelijkseverbinding onderhoudt
tussen Vlissingen en Sheerness
v.v. Tijdens de zeven uur durende
overtocht hoeft u zich in elk geval
niet tevervelen want voor amuse-
ment is gezorgd. Zwembad en sau-
na behoren tot de inrichting van de
schepen.Voor zakenlui staan vier
conferentiekamers ter beschik-
king. De hutten (van 1- tot 4-per-
soons) zien er verzorgd uit en culi-
naire behoeften kunnen in vele
variaties worden bevredigd. De or-
ganisatie aan boord staat gelijkaan
dievan een hotel.

Olau-Line verzorgt niet alleen de
overtocht maarheeft ook een groot
aantal arrangementen in het pak-
ket voor een kort of lang verblijfin
Engeland. Een meerdaagsereis
doorKent is een van diemogelijk-
heden. (Inlichtingen/reserveringen
Olau-Line Vlissingen, tel.
01184-88211).

Vanuit de aankomstplaats Sheer-

Traditie
Kent is doordrenktvan traditie en
folklore, het landschap afwisse-
lenden charmant.Duidelijks is te
merken dat het gebied in tijden
van oorlog altijd alsvoorpost heeft
gefungeerd.

bent u al in hetzogenoemde Mari-
tiem Kent. Het eiland heeft niets te
bieden maar dicht in de buurt ligt
wel de historischemarinewerfvan
Chatham (sinds 1547); een voorna-
me bezienswaardigheid. De streek
tussen Dartford totFaversham is
reeds eeuwen verbonden met het
Britse marine- en militaire erfgoed
en beschikt derhalve over beroem-
de herinneringenaan de geschie-
denis van de zeevaart. Chatham
staat ook bekend als de plaats
waar Charles Dickens het grootste
gedeelte van zijn jeugddoorbracht
en naar waar hij terugkeerde dm
zijn laatste jarente slijten.Zijn
boeken staan vol verwijzingen
naar lokatiesin Chatham en direc-
te omgeving. In het Dickens Cen-
tre wordt debezoeker met audiovi-
sueleexposities een kijk op het
werk van de schrijver gegeven.

ness op het eiland Sheppey, dicht-
bij de monding van de Theems,

keuze kunt maken uitvele soorten
bier.

Tenslotte: pubs zijn nietalleen in
Londen te vinden. De vele hopvel-
den in het graafschap geven al aan
dat u in deze gelegenheden eenHart

De streek ten zuidenvan Chatham
ook wel het hart vanKent ge-

buurt van hetautocircuit Brands
Hatch) is een van devele wijneen-
tra in zuidoost Engeland. De wij-
nen vinden nauwelijk aftrek op het
vasteland omdat de Britse regering
daar forse accijnzen op heft: onge-
veer 10 gulden per fles. Dat bete-
kent dat deze eenvoudige wijnen
ongeveer 18 gulden moeten kos-
ten. De oogstvan dit jaaris overi-
gensmislukt omdatkort voor de
pluk eind september devorst toe-
sloeg.

Maidstone, dehoofdstad van het
graafschap, is lange tijd hetbezit
geweestvan de aartsbisschoppen
van Canterbury. Het bisschoppe-
lijk paleis staat er nog maarkan
momenteelniet bezocht worden
omdat het gebouw een opknap-
beurt ondergaat. Hetwat landelij-
ker aandoend Sevenoaks (in de

vrouw van dekoning worden. Zijn
slaapkamer is er nog te zien. Het
kasteeltje wordt omgeven dooreen
prachtige tuin met als enige disso-
nant een aantalRomeinse beelden

Heel bekend is ookHever Castle,
waar AnnaBoleyn de jeugddoor-
bracht en Hendrik VIII haar het
hofmaakte. Zij zou detweede

Bergkinderen
DOOR SANTÉ BRUN

Mijnvrouw en ik keken elkaar
zonder iets te zeggen even aan,

allebei begrepen we wat de ander
dacht: wij kruipen dagelijksdoor

hetoog van de naald.

Schoonheid van Engelse provincie nog niet ontdekt

East Anglia: onbekend
maakt soms toch bemind
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Snuffelen

een grote bruine zak. Als jeweinig
maalt om het milieu kun jeer ook
nog een iets grotere plastic zak
omheen krijgen. Bovendien is ze
niks te beroerd de gevuldezakken
in het winkelwagentje te zetten.

Have a nice day,roept ze jeook
nog na. Ongevraagd en gratis.

Natuurlijk is het professionele
vriendelijkheid. Als jeer enkele ja-
ren hebt gewoond, gewerkten
rondgeneusd, zoals ik, weetje dat
het allemaal glimlachjesen schou-
derklopjeszijn, verpakt in plastic.
Of je echteen leuke daghebt, zal
dekassière van bijvoorbeeldK-
martroesten. Niet dat ze huichelt.
Zo is ze grootgebracht. Zo is Ame-
rika. Love it or leave it.

" Big Sur, van waaruit je jeogen uitkijkt over de Pacific

Moraal: besnuffel LA altijd per
auto. Maar huur hem niet ter plek-
ke. Goedkoper is het jewheels al
bij jereisbureau in Nederland te
reserveren. Waar het Nederlandse
reisbureau vaak met geen woord
over rept, is datje - eenmaal in
Amerika - daar bovenop depittige
dagpremievoor de zogeheten Col-
lision Damage Insurance moet be-
talen. Deze schadeongevallenver-
zekering piektrond deacht dollar
per dag en is verplicht. Meestal
probeert de Amerikaanse autover-
huurder je ook een health insuran-

Ce aan te praten. Omdat elke Ne-
derlander toch voor dokters- en
ziekenhuiskosten in het buiten-
land is verzekerd, kun je jebeen
stijfhouden.

Dit isLA, waar alleen het geld
'groen' blijft.

Fooi
Over geld, een waanzinnig gewild
artikel in de VS, gesproken: prij-
zen zijn nooit inclusiefbtw en/of
bediening. Een t-shirt voor de mee-
neempriis van $3,99 kost aan de

Nice
In Amerika pakt dekassière de
boodschappen(eigen)handig in

Waar jevoor het eerst Amerika be-
snuffelt, is bepalend voor de haat-
liefde-houding. Op deBig Apple
zoals New Vork ook wordt ge-
noemd, kun jejestuk bijten. Voor-
al wanneer jeal op de dag van
aankomst bestolen wordt. Ofwan-
neer jeje blijft ergeren aan de on-
beschoftheid van menig New-Yor-
ker. Wat helpt, is meteen van jeaf
bijten onder het motto : I don't ta-
ke shitfrom nobody. Dat herken-
nen ze. Dit is New Vork, soleave it.

In pak weg Los Angeles, bijna 5000
kilometer ten westen van New
Vork en waar schoonheid zijn ge-
zicht verbrand heeft, is have a nice
day alledaags. Zodra een LA-er
weet, beter gezegd hoort datje
vreemdeling bent in zijn stad, ben
je nog niet van hem af. Als een
spons zuigt hij zich vol met jouw
wetenswaardigheden. Dat hij Hol-
landniet precies weet te liggen,
moet je maar voor lief weten.

Trouwens, kunt u zonder dralen
Wyoming aanwijzen? Toch is deze
Amerikaanse staat vlotvijfkeer zo
groot alsNederland. Maar dit ter-
zijde.

Even bij die laaiend enthousiaste
LA-er blijven staan. Voor je het
weet, ben jeuitgenodigdom eens
bij hem langs te komen. Glimlach
dan maar nice terug.En laat het
daarbij. Want als je onverhoopt
daags daarop aanbelt, kan het best
zijn dat hij niet thuis geeft. Ge-
woon omdat hij jeniet meer herin-
nert. Hetwas een uitnodigingvoor

Zelfeen tafeltje zoeken in
een restaurant, hoe ranzig

ook, is ongehoord.

Je hoort keurig te wachten
bij een heuphoog bordje,

waarop staat: Please wait to
be seated. Lang sta jenooit.
Een serveerster in een jurk-

je,vaak gesneden met een
waaghals, neemt jemee

naar smoking of
no smoking.

Nog voordatje besteld
hebt, krijg jeeen glas ijswa-

ter. Ongevraagd en gratis.
Maar bovenal vriendelijk

uitgeserveerd.

Want dit is Amerika,
welcome.

Vooral over de vanzelfsprekende
vriendelijkheidraakt menigeen,
net terug uit God's own country, de
eerste weken niet uitgepraat. Ze-
ker als jewoont in een nuchter,
meestal aanhoudend koel landals
het onze,komt Amerika op jeafals
één grote glimlach.

Blijf even in Nederland, waar
menigeen even zuur is als de re-
gen. Waar menige supermarkt de
uitstralingvan een mortuarium
heeft. En waar je het niet moetwa-
geneven voor zessen nog ander-
half ons niet-te-nat runderrook-
vlees te bestellen. Om met gebo-
gen hoofd maar te zwijgen over de
mishandeling van gekochte grut-
terswaren aan menige kassa. Als
een wisselwachter trekt de ücht
doorgezeten kassière deweg vrij
voor deboodschappen van de vol-
gende klant. Zelfs de plastic of
papieren tas moetje uit eigen zak
betalen, terwijl toch het logovan
de grutter er groot op prijkt.

de vaak. Gebeuzel, kortom.

Want dit is Los Angeles, waar
iedereen of net aangekomen is of
net op het punt van inpakken &
wegwezen staat. Waar dan ook
niets zo snel veroudert als het tele-
foonboek.

Kuieren
Watje zeker uitje hoofd moet laten
in deze stadlozemetropool van ze-
ker 32 voorsteden, is over de straat
kuieren. Voor je het weet - en ik

spreek uit ervaring - zit een poli-
tieauto je op de hielen. Omdat
wandelen in deze autopianu een-
maal als een verdachte beweging
wordt beschouwd. Wie slentert,
loopt snode plannen te smeden,
weet depolitie op voorhand. Ver-
volgens zoeft dan ook het raampje
van depatrouillewagen naar bene-
den om te informeren watje daar
loopt te zoeken. Datje tevoet een
sixpack Budweiser bent gaan ha-
len, geloven deze wakkere wouten
pas wanneer ze je desleutel van je
huurhuis zien omdraaien.

Wie meer wil weten over de provincie Burgenland kan
contact opnemen met het FremdenverkehrsbüroBur-
genland in Eisenstadt, tel. 09-43/26823384 of met het
Oostenrijks Toeristenburo in Amsterdam, tel.
020-129682.

Het minst Oostenrijkse stukje van Oostenrijk

Natuur, cultuur en sport
in gemoedelijk Burgenland

DOOR JOS FRUSCH

Wie tijdens zijn vakantie
niet geconfronteerd wil

worden met hitsige Italia-
nen, dikke Duitsers of dron-

ken Engelsen, die mag
zeker de meest oostelijke

Oostenrijkse provincie Bur-
genland niet vergeten.

Vooral als hij wil genieten
van rust en natuur, houdt
van fietsen, wandelen en

paardrijden en ook deculi-
naire geneugten des levens
weet te waarderen. De Bur-

genlander zijn gastvrije
mensen, dat wel, maar ze
houden absoluut niet van
massa-toerisme. En dat is

maar goed ook.

Burgenland, ongeveer in het mid-
den tussen Alpen en Poesta, is het
minst Oostenrijks stukje Oosten-
rijk dat ik ken. Geen witbesneeuw-
debergtoppen, geenruisende
bergbeken en sappige Alpenwei-
den. En dus ook geenaprès-ski. Je
waant jeergens in het Noordhol-
landse land bij een bezoek aan dit
stukje natuurschoonlangs deHon-
gaarse grens. Een typisch Hollands
panorama ontvouwt zich rondom
de Neusiedlersee, met zijn uitge-
strekte vlakten, brederietgordels
en uniekeflora en fauna een meer
dan geslaagdekopie van deBies-
bos of de VinkeveensePlassen.
Maar Burgenland lijkt ook een
beetje op Limburg: het is lang
(ruim 300kilometer) en smal (soms
amper 4kilometer), in het zuiden
heuvelachtig en pas sinds 1921 —
na jarenlang stuivertje wisselen
met Hongarije - Oostenrijks
grondgebied. En er wonen gemoe-

land een keur van specialiteiten te
bieden. Bij het feest van St. Maar-
ten, de schutspatroon, pruttelen
goed gevoedevogels in de braad-
pan: de 'Martini-ganzen.

delijke mensen, die - net als de
Limburgers - hun Bourgondische
levenswijze nietverloochenen.

kwaliteit. Vrijwel ieder restaurant
heeft zijn eigen wijn en de wijn-
boeren, annex restauranthouders
zijn er trots op in dewijnkelders
hun geheimenprijs te geven. Daar
hoort u altijd het verhaal van de
Trockenberenauslese en Eiswein,
dievanwege de gunstigeklimato-
logische omstandigheden - het
moet minimaal zeven graden vrie-
zen tijdens de oogst - met veel
succes jaarlijkswordt geprodu-
ceerd.

Die klimatologische omstandighe-
den zullen ook dezonaanbidder
aanspreken. Want Burgenland is
met zijn 2.000zon-uren per jaar een

echt Sonnenland en bovendien
het droogste gebied van Europa.
Regenkleding hoeft u dan ook niet
mee te nemen als u besluit van uw
verblijfeen fiets- of wandelvakan-
tie te maken. Zeker denatuurlief-
hebber zal volledig aan zijn trek-
ken komen. Want de 5.000 kilome-
ter fiets-, veld- en landwegen
doorkruisen een gebied, dat voor
een kwart onder natuurbescher-
ming staat en dat vijftien natuurre-
servaten bevat die vallen onder
natuurmonumentenzorg.De Neu-
siedlerseeen de omliggendemoe-
rasgebieden vormen een unieke
biologische wereld, waar zeldzame
kevers, larven en salamandersle-

ven, waar exotischeen zeldzame
vogels broeden, waar planten
groeien dienergens anders ter we-
reld voorkomen. Vooral in de win-
ter bieden duizendenriet- en kol-
ganzen in het natuurreservaat
'Lange Lacke' een fascinerend
schouwspel
Maar de36 kilometer langeen on-
geveer anderhalve meter diepe
Neusiedlersee biedt meer: moge-
lijkheden tot zeilen, surfen, roeien,
varen, duikenen zwemmen bij-
voorbeeld. En in de winter is het
'Meervan de Weners' een dorado
voor schaatsers, ijszeilers en -sur-
fers. Er is genoeg te doen in Bur-
genland,zeker als u bedenkt datkend om zijn uitzonderlijk goede

cent) witte wijn, al staat vooral de
rode wijn (de Blaufrankisch) be-

Maar het is vooral dewijn, dieBur
genlandover de helewereld grote
bekendheid heeft bezorgd. Einde-
loze wijngaarden bepalen hetvlak
ke, soms zachtglooiende heuvel-
landschap; 20.000 hectare in totaal
goedvoor een opbrengstvanveer-
tien miljoen hectoliter per jaar.
Daarvan hetmerendeel (80 pro-

bodem uit de 'nouvelle cuisine.
Vooral in de herfst heeft Burgen

lingmet devariatiesvan eigen

maar ook wat betreft instellingen
verdraagzaamheidvan de mensen
En niet te vergeten op culinair ge-
bied.De pikant gekruide gerech-
ten van de Pannonische keuken
vormen een aangename afwisse-

evenals Kroaten en Hongaren: niet
alleen in burchtenen kastelen,

Aan deRomeinen heeft Burgen-
land zijn bijnaam Pannonië te dan
ken. Zij lietener hun sporen na,

Tips over het land van de ongevraagde vriendelijkheid

Amerika, love it or leave it
DOOR HANS TOONEN
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kassa acht tot twaalf procent meer.
Deze sale tax verschilt per staat.

Fooien zijn even vanzelfsprekend
als a nice day. Ook daarvoor zijn
regels. Is derekening in hetrestau-
rant bijvoorbeeld 14 dollar 78 dan
is het niet meer danhoffelijk om
anderhalve dollarofwel tien pro-
cent van derekening af te schui-
ven. Voel jejebuitengewoon be-
diend dan kan de 'tip' naar vijftien
procent.

Een Amerikaanse helpendehand
is niet gauw gevuld.Taxichauf-
feurs rekenen op een fikse fooi.
Portiers, kruiers, liftjongens,
straatventers, schoenpoetsers, uit-
smijters, daklozen - kortom, als
toerist krijg je de indruk dat half
Amerika de hand ophoudt.

Roerend
Wat vind jenou van deAmerika-
nen?

'Welke bedoel je?'kaats ik steevast
terug. De NewYorker verschilt
van de Louisianerals een Italiaan
van een Deen. Aan de tweekusten
van Amerika is de mentaliteit meer
van deze tijd dan die in dezogehe-
ten Midwest. New-Yorkers staan
met het gezicht naar Europa en
Californiërs met hunrug naar het
oude continent. In het middenvan
de VS, waar de zogehetenfly over
people (afgeleid van Amerikanen
en toeristen dieper vliegtuig van
New Vork naar San Francisco v.v.
reizen) wonen, is men godvrezen-
der, meer gezagsgetrouw, meer
'Staphorst' dan in bijvoorbeeld
SanFrancisco. Neem Wichita
Falls, een heet stofnest in Texas.
Daar kijkt niemand op als klierige
scholieren nog altijd door de con-
ciërge gespanked ofwel met de lat
gestraft worden. Ook al zijn ze
sweet sixteen.

Of jeAmerikanen nu haat of
omarmt, over één ervaring is
vriend en vijand hetroerend eens:
het landschap, zo divers, zo adem-
benemend.

Neem bijvoorbeeld de Pacific
Coast Highway One, de kustweg
van San Diego tot ver achter San
Francisco. Stop dan bij Big Sur,
vlak onderCarmel. En kijk uit
over dePacific, de blauwe scherf.

Vooral dit is Amerika, welcome.

'

" Een
Hollands
panora-
ma
rondom
de
Neusied-
lersee.

WENEN

rondom het meer - zij het op klei-
ne schaal, maar daardoor des te
charmanter - nog meer mogelijk-
heden zijn om het vakantieplezier
te verhogen: paardrijden, henge-
len, golf, tennis en zweefvliegen.

Er is echter niet alleen veel te doen
inBurgenland, er is ookveel te
zien. In Eisenstadt, de gezellige
hoofdstad op zon vijftigkilometer
ten zuiden van Wenen, zal het hart
van deklassieke-muziekliefhebber
sneller gaan slaan. Daar bevindt
zich het prachtige slot Esterhazy,
waar Joseph Haydn leefde en
werkte. In de 'Haydnsaal' houdt
het Haydn Kwartet van mei tot ok-
tober de herinneringaan deze gro-
te meester levend. Een bijzondere
belevenis is ongetwijfeld het be-
zoek aan de Bergkerk, waar zich
het vorstelijk mausoleum bevindt
dat in 1932voor de componist
werd opgericht. De stoffelijke res-
tenkonden toen nog niet worden
bijgezet omdat het hoofd, dat na
Haydns begrafenis in Wenen van
deromp was gescheiden, nog ont-
brak. Dit gebeurde uiteindelijkin
1954,134 jaarna zijn overlijden.
Ten zuiden van Eisenstadt - en te-
genwoordig gemakkelijkvanuit de
hoofdstad te bereiken per fiets
dwars doorHongarije- ligtRai-
ding, waar in het geboortehuis van
Liszt een prachtig museum is inge-
richt. En het plaatsjeRust, ten
zuid-oosten van de hoofstad aan de
rand van deNeusiedlersee, is ei-
genlijkéén grootmuseum.
Rust is een idyllisch stadjeaan de
westelijke oever van de Neusied-
lersee in de buurt van de Hongaar-
se grens. Rust is de stad van de
wijn en van de ooievaars. Het biedt
een prachtige aanblik door dere-
naissancistische en barokke gevels
in het centrum en de ooievaarsnes-
ten op de daken. Het is een rijk
stadje; van de 1.700 inwoners oefe-
nen 104het beroep van wijnbou-
wer uit. Geenwonder dat in de
Hauptstrasse deWeinakademie
Burgenland gevestigd is.



Vlaamse bergen -Monts deFlandre
DOOR PETER STIEKEMA

Een prachtig land: les Monts deFlandre, het Vlaamse
Heuvelland. Een glooiend landschap metvriendelijke
dorpen en stadjes. Een heuvelrij diezo maar van Bel-
gisch in Frans Vlaanderen overloopt. Onmerkbaar haast,
want al zijn er nog tekenen die wijzen op het bestaan van
de landsgrens - hetwoord 'Douane' duiktaf en toe op -
een overgang is nauwelijks merkbaar. Rond deRode-
berg bij Westouter en de Zwarteberg (Mont Noir) bij
Saint Jans Cappel heerst, vooral in de weekeinden, een
gezellige drukte. Beide heuvels trekken recreanten aan,
want er is veel te beleven: men kan er onder andere een
ritje maken met een stoeltjeslift.Rodeberg en Zwarte-
berg liggen broederlijk naast elkaar, elk in een ander
land.

De hoogste toppen in de heuvelrij zijn Kemmelberg (156
meter), Scherpeberg (123), Rodeberg (143), Mont Noir
(159), Mont des Cats (Kattenberg; 164) en op wat grotere
afstand de Mont Cassel (Casselberg) diemet zijn 176
meter hoogte dekroon spant. Maar wieop deKatten-
berg staat, heeft het duidelijkst voor ogen dat hethier
gaat om één heuvelland.
In en rond de heuvels vriendelijke steden en dorpen als
Poperinge, leper, Kemmel in België en Bailleul(Belle,
zeggen zowel deVlaamse als de Franse Vlamingen), Cas-
selen Steenvoorde in Frankrijk. Door dit indrukwek-
kende gebied met zijn vele herinneringenaan deEerste
Wereldoorlog, die in dezevredige landstreekop zijn he-
vigst woedde, hebben de VWWestvlaamse Bergen
(Kemmel) en de Syndicat d'lnitiative des Monts de Flan-
dre (Bailleul/Belle) een toeristische autoroute uitgezet,
aangegeven met de zeshoekige bordjes die wij kennen
van de ANWB-routes. De Nederlandse toeristenbond
heeft dan ook aan het tot standkomen van deroute mee-
gewerkt.

# Het Vlaamse Heuvelland: een glooiend landschap met vriendelijke dorpen en stadjes, zoals het plaatsje
Loker bij de Kemmelberg.

DOOR PIETER KOENE DE JONG slechts een beperkt aantal (zon- en
feest)dagen geopend.

wedervaren, mag dit museum ge-
woon niet missen.

Wie nu door leperrondwandelt
kan niet beseffen dat alles wat hij
er ziet, niet ouder is danruim ze-
ventig jaar. Huizen en gebouwen
werden herbouwd in de vorm die
ze hadden. De Lakenhal met zijn
belfort bijvoorbeeld,voltooid in
1304, staat er weer even fraai bij als
vóór 1914, in de pracht en praal die
bij eenrijke stad hoort. Niet te ge-
loven dat daar in 1918 niets meer
van over was daneen platte puin-
hoop. Wie in de lakenhal het Mu-
seum Ypres Salient bezoekt, krijgt
het in al zijn gruwelijkheid te zien.
Daar wordt in een ietwat rommeli-
ge opstelling het verhaal verteld.
Wie in deze strekenkomt en be-
langstellend is naar menselijk

best, wier namen in de poort zijn
gegraveerd en al dieandere wel
opder hun eigennaam begraven
soldaten diehun leven moesten la-
ten in die waanzinnige onderne-
ming die Europa op zijn kop zette.

huisden) herinneren aan deze tijd

Spaans Paviljoen (waar de officie-
ren van het Spaanse garnizoen

Spaans verleden en dat wil het we-
ten. De Boetprocessie en het

Veurne ligt noordelijker, dichter
bij de kust. Het stadje heeft een

bleefer maar één staan. De andere
vier werden - met kleine wijzigin-
gen - in de oorspronkelijke staat
hersteld: Vlaamse renaissance.

Vijandelijkvuur heeft de stad nau
welijksbedreigd. De gidszegt dat
meestal alleen debuitenwijken
doorDuits vuur werden getroffen.
Niet altijd, want van de vijfprach-
tige geveltjesop demarkt, waar nu
cafeetjes achter gevestigd zijn,

Veurne ontsnapt
Veurne is er trots op nog vrijwel
geheel in oude staat te verkeren.

Met trots wordt tijdens derondlei-
ding door het fraaie stadhuis gewe-
zen op het behang van Corduaans
leer en worden deverschillen tus-
sen diten later aangebracht leerbe-
hang getoond. Het stadhuis bergt
vele schatten, onder andere aan
meubilair en schilderwerk. De na-
bijgelegen Sint-Walburgakerk
heeft een nog rijker interieur met
tal van zaken om eens nader te be
kijken. Bijvoorbeeld de middel-
eeuwse grafzerken die er zijn opge
steld.

(met de auto, wandelend, fietsend
of varend) tochten ondernemen.

ambachtse hesp. Het vruchtbare
boerenland dat de stad omgeeft,
het Veurne-Ambacht, kan goed uit
de hoogte worden bekeken: van de
Sint-Niklaastoren. Men kan in dit
land op verschillende manieren

Beauvoorde, deBeauvoorde-kaas
en die van Lo ofde Veurne-

Vlaamse pralines maken, Veurnse
kletskoppen of andere heerlijkhe-
den. Maarhet Veurns potjesvlees
mag erook zijn, ofde paté van

seum. Nog vandaag de dag telt dit
stadje warekunstenaars in dit am-
bacht, die die onweerstaanbare

smikkelenen smullen. In Veurne
staat het bekende Bakkerijmv-

Overal in Vlaanderenkan men

Elk jaaropnieuw snak ik naard
vakantie. De voorpret op de steed

sneller naderende reeks van vri)
dagen is altijd gigantisch. Totda

de laatste werkdag daar is. Da
treft me een gevoelvan spijt, vS

leegheid en heb ik eigenlijk al gee
zin meer, of ben vaak best bere*
devrije tijd een week of zo uit"

stellen. Dan begint devoorpret in>
mers opnieuw en daar moet ik W

van hebben
Ik zal maar eerlijk zijn, aan de va
kanties zélfbeleefik de laatste j 8

ren maar weinig plezier. Ze mi*
lukken meestal faliekant. 1991 w«

wat dat betreft eenregelreclj
rampjaar. De zomervakantie had
den we half juni gepland, met W?

vage ideeën over kamperen Ü
Frankrijk. De wagen stond inge
pakt naast het huis en de ander*

dagzouden we vertrekken-
Niet dus. 's Nachts kreeg ik hevig'
pijn aan mijn kaak, zonder preci#
te kunnen aangeven waar die pÜ'
vandaan kwam. De volgende dal
meteen naar de tandarts, in plaat*

van de autowegnaar het zuiden oP
te zoeken. De goede mankon h?
ook niet meteen vinden, maakt*
foto's, boorde een kies open, g*

die een zenuwbehandeling en me'
een forse dosis pijnstillerskeerd'

ik huiswaarts
's Avonds werd de pijn echter z'
hevig dat ook die pijnstillers ni*

meer hielpen, zodat de huisarts e*

aan te pas diende te komen. D'{
sloot niet uit dat ik aan een ade('
ontsteking in mijn gezicht lee*
Bloed laten prikken, adviseerd*
hij, maar eerst een nieuwe dosis-

veel sterkere, pijnstillers. De w
gende dag naar de huisarts, d"

toch geen aderontsteking const*
teerde en daarna naar detandarts

Hij maakte nieuwefoto's, trof' 11
éénvan mijn kiezen een naald aa"

dieeen voorganger van hem en'
had laten zitten en ging aan d*

slag. Weer een zenuwbehandeli^
en een poging om denaald te ver'wijderen-

Dat mislukte, zodat ik dezelfd'
middag nog in de stoelvan cc"

kaakchirurg in Maastricht zat. De
kaakchirurg ontdekte na het m*

ken van foto's een ontsteking in e*
boven een derdekies, constateerde

meteen dat dienaald in kies nufl1'
mer twee weinig kwaad kon e"

stuurdeme retour naar de tandarts
voor zenuwbehandeling numrrtf'

drie, plus het schoonmakenvan de
kaak. Met een forse dosispeniciUl'

ne erbij, datwel. Hij wensterfle
nog een prettige vakantie to*

evenals detandarts, een paar u^
later, toen hij met meklaar was. De

volgende dagzouden we immerB
alsnog, met goede moed vertrek'

ken-
Helaas, 's avonds kreeg ik hoge

koorts en ik lag een weekziek oP
bed. Daarna voelde ik me twee da'
genwat beter, maar kreeg promP

keelontsteking. Na twee weke11
kommer en kwel hebben we dc

auto, dieal dietijd netjes ingepak
naast het huis had gestaan, ma*

weer uitgepakt-
Deze vakantie vroeg omrevanche-

en diezouden we nemen. In scp
tember huurden we via een collet^een huisje in deArdèche. Vo"

twee weken, vooruitbetaald. "e
wat primitief en afgelegen, had M
erbij gezegd, maar och, als doorg^

winterdekampeerders waren «"
daaraan gewend. En inderdaad

het huisje lag op een van de ft"33"?.
te plekjes in deArdèche, maard
vorige huurders, die inmiddels£weer enkele dagen waren vertrok

ken, hadden alle bovenrame
opengelaten, zodat het er werkeW.
wemeldevan het ongedierte. Mf£zen, hagedissen, krekels, allesfl

selde heen-en-weer. De muizepOe"
lag tot in onze bedden, ook alvees

, denwe de boel dagelijksschoofledereavond en nacht werd cc
bezoeking. Om toch nog een beeU

tekunnen slapen nuttigden
elke avond minstens een fleswflJ

per persoon, met de nadruk °P
minstens, zal ik maar zegge _

Om een langverhaal (en ons ve
blijfin deArdèche) aanzienW

korter te maken: op de zes"
avond sprong achter de bank ef
grote bruinerat tevoorschijn, <*

regelrecht op onze hondafsteve
de, zich bedacht en zich verstop
achtereen kast in de slaapkame
Ik ginger achteraan met een za\
lamp, maar het beest maakte zi
via een defect horraam uit de vo
ten en ging devrijheid tegem0

Mijn vrouw en ik keken elkai
eens wanhopig aan en wisten to

een ding zeker: hier blijven we n
langer. Meteen alles ingepakt

boven op tafel gezet, zodat we g f̂
levende herinneringenaan w

een mislukte vakantie mee zoufl
krijgen in de bagage. De volgeo^

dagvertrokken we om halfa<j'ons dierentehuis in denet op (
mende zon achterlatend. BW _,

we naar huis konoe

„Vlak voor deEerste Wereldoor-
log," vertelt mevrouw Jeanine
Wicke-David, „kochten mijn groot-
ouders de Oosthoeve, die in de
Eerste Wereldoorlog 'Maedelstede
Farm' werd genoemd. Toen zij er
na de oorlog terugkeerden, was er
niets meer van over. Moeder, die
toen een jaar of tien was, heeftver-
teld dat haar ouders hem onder
moeilijke omstandigheden weer
hebben opgebouwd. Op korte af-
stand van deplek waar hij eens
had gestaan. Want op dieplek zie
jenu dat meertje."

Wij waren blij met Kemmel. Waar
zou dieoorlog erger hebbenkun-
nen zijn? Jarenlang was hetzon
typisch dorp in het verstarde front-
gebied, vrijwel steeds ondervuur.
De mensen trokken weg, een ge-
ring aantal inwoners bleef. In de
loopvan dievier jarenbleefer
slechts een puinhoop van het dorp
over. Een dorp met geschiedenis
dus. Maar we leerden echteral
gauw dat ervan bijna elkeplaats in
ditmooie Westvlaamse Heuvel-
landzon droefverhaal is te doen.

voorbeeld die bij de vroegere
Spanbroekmolen. De met water
volgelopen trechter werd door de
Britten 'Pool ofthe Lonely Tree'
(Poel van de eenzame boom) ge-
noemd en nog later 'Pool ofPeace'
(Vredespoel). Er staat een eenvou-
dig gedenkteken bij.

eral een forel te koop voor 60 fran-
ken, nog geen f 3,50.En je hoeft
niet te vissen, jekunt voor een aan-
trekkelijke prijs forel eten in de
Oosthoeve. Of een Noordse vis-
schotel, een pannekoek, een tosti.
In een heel vredige omgeving...

Kemmel, daarkwamen we terecht.
Het hadnet zo goed Westouter
kunnen worden, want ook daar ligt
een goede camping. Kemmel be-
viel ons. De campingYpra is gast-
vrij en heeft goede voorzieningen
en, vooral, het dorp heeft geschie-
denis. Na deEerste Wereldoorlog
is het letterlijkuit het puin her-
bouwd. Het is weer een leuke
plaats geworden. DeKemmelberg
in de directeomgeving gaf de geal-
lieerden in '14-'lB een riant uitzicht
over de omgeving, tot en met het
nabijgelegen leper. Kemmel lag
gedurende het grootste deel van de
oorlog binnen het niet bezette ge-
bied, het even oostelijkergelegen
Wijtschate was door de Duitsers
bezet. Daar verdiende, dit even ter
zijde, de soldaat Adolf Hitlerhet
IJzerenKruis wegens betoonde
dapperheid.

De weg vanKemmel naar Wijt-
schate heette in die jaren 'Suicide
Road', deWeg van Zelfmoord: wie
hem betrad, wist zeker dat hij ge-
raakt zou worden doorDuits vuur.
De Duitsers hadden in een boerde-
rij op een ten westen van Wijtscha-
te gelegenhoogte een goed uitzicht
op bijna alles wat er in het andere
kamp gebeurde. Om daar een ein-
de aan te maken, groeven de geal-
lieerden onderaardse gangen die
eindigdenin een ruime kamer, pal
onder vijandelijke objecten. Ze
stopten diekamers vol explosie-
ven. Ook onder dieboerderij bij
Wijtschate, die door de Britten
'MaedelstedeFarm' werd ge-
noemd.

Niemand komt er
omheen. Wie door het

Westvlaamse Heuvelland
zwerft, struikelt bijna

letterlijk over de
littekens van de Eerste

Wereldoorlog. Bijna elk
dorp heeft zijn

soldatenkerkhof, het
landschap vertoont nog

steeds kerven die
veroorzaakt zijn door

inslagen van granaten,
bij Zillebeke zijn

loopgraven opzettelijk
intact gehouden zoals ze

werden verlaten... In
West-Vlaanderen lag

tussen 1914 en 1918 het
vastgelopen front,
doorlopend in het

aangrenzendeFrankrijk
tot de Somme. Daar

lagen duizenden soldaten
ingegraven in hun

loopgraven. Soms kwam
.het tot zinloze aanvallen

dieveel mensenlevens
kostten. Ook het gebruik

van gifgassen leidde tot
ontstellend veel

slachtoffers.

Het Westvlaamse
Heuvelland laat het zien

en de mensen - zeker de
ouderen, al zijn de

meeste ooggetuigen al
gestorven - hebben er

verhalen over. Een
verdienste van de

Elfnovembergroep in
Kemmel, het hart van het

Heuvelland, is de
samenstelling van het

boek 'Van den grooten
oorlog', waarin gewone

mensen verhaal doen van
hun ervaringen in die
Eerste Wereldoorlog.

Mensen die soldaat
moesten worden,

mensen die in hun dorp
bleven, mensen die

vluchtten naar Frankrijk
ofEngeland. Het

Streekhuis Malegijs in
Kemmel gafhet boek uit.

Prachtig Vlaams heuvelland
vol gruwelijke geschiedenis

Steenvoorde in Frans Vlaanderen
zijn bekende hopcentra. In dit ge-
bied liggentientallen 'hommelho-
ven' of hopplantages: prachtig
groen in dezomer, vreemd stake-
rig buiten het seizoen, ruim 400
hectare.

eindvan de 14de eeuw de door de
lepersen meest gevreesde concur-
rent, later zocht de stad het meer in
de teelt van en handel in hop, toen
vaak 'het groene goud' genoemd.
Poperinge en het nabijgelegen

voor rustende frontsoldaten. Nu
kan een iederer overnachten. Was
Poperinge als lakenstad tot het

Lag leper binnen het bereik van
vijandelijk geschut, Poperinge ligt
westelijker. Het was er betrekke-
lijkrustig. Afgeloste frontsoldaten
konden er weer wat tot zichzelf ko-
men. Aan het verblijfvan de Brit-
ten in Poperinge herinnert het met
zorg bewaarde Talbot House dat in
1917 werd ingericht als verblijf

Poperinge

eind hebbenteruggeslagen. Daar-
na liep het front weer vast en ble-
ven de stellingenongewijzigd tot
31 juli, toen er opnieuwzware aan-
vallen op de Duitsers werden ge-
daan. Alleen al tussen deze dag en
6 november, de dagwaarop bij
Passendale de historische laatste
slagvan deze oorlog in het Vlaam-
se land werd geleverd, zijner in de
streek 150.000 soldaten gesneu-
veld.

Op 7 juni 1917, direct voor een gro-
te aanval van de geallieerden op de
hoogten tussen Wijtschate en Me-
sen, werden negentien aldus ge-
plaatste ladingen tot ontploffing
gebracht. Ook 'MaedelstedeFarm'
ging de lucht in. Hoeveel Duitse
soldaten bij dieexplosiezijn omge-
komen, vermeldt hetverhaal niet.
Wel is bekend dat de geallieerden
op die dag devijand een aardig

Explosie

Ook Poperinge heeft een aantal ge-
bouwen diehet bezoeken waard
zijn. De Sint-Bertinuskerk bijvoor-
beeld (gebouwd van 1420 tot 1425
in gotische stijl) met zijn robuuste
veertig meter hoge toren. De kerk
bergt veelkostbaarheden, voorna-
melijk uit de 17e en 18e eeuw. Ver-
der zijn er de Sint-Janskerk met
zijn bekende Maria-beeld en de
Onze-Lieve-Vrouwekerk met zijn
opmerkelijke bakstenen toren. Se-
rene rust is te vinden in het
Weeuwhofvoor alleenstaande
vrouwen. Het Nationaal Hopmu-
seum in hetoude waaggebouw
kent in dezomermaanden ruime
openingstijden, maar is daarbuiten

straat 2, 8948 Kemmel (Heuvel-
land), telefoon 09-32 57 444631.

laan 12, 8948 Kemmel, telefoon
(uit Nederland) 09-32.57.444710.
Camping Ypra, Pingelaar-

Streekhuis Malegijs, Polen-

09-32.50.380296. Over het Heu-
velland (ook hetFranse deel):
VVV Westvlaamse Bergen,

Brugge, telefoon

West-Vlaanderen: Westtoeris-
me, Kasteel Tillegem, 8200

Algemene informatie over

terug te vinden zijn als poelen. Bij-

De explosiesvan juni 1917 sloegen
grote gaten, dienu voor een deel

Ieper herbouwd
Neem leper, deberoemde laken-
stad die jarenlangin de frontlijn
lag. Na deGrote Oorlog bestond
het niet meer. Het ideeom depuin-
hopen te laten liggen als afschrik-
wekkend monument voor al wat
oorlog heet, werd ras losgelaten:
de lepersenwilden terug naar hün
stad, niet naar een ander leper.De
stad is er dus weer. In al zijn
eeuwenoudepracht, met de her-
bouwde Mensense Poort, waar
elke avond deLast Post wordt ge-
blazen. Voor de 54.896 vermiste
soldaten uit het Britse Gemene-

kost 250Belgische franken (onge-
veer f 14,-). Voor wie niets vangt is

geluk. De gevangenvis is voor de
hengelaar, een halve dag vissen

hoeve beproeven jaarlijks gemid
deld zon 1100 sportvissers hun

granaten. De toen geslagen gaten
vulden zich met water en nukan
men er in hengelen. Bij de Oost-

De grote aanvalvan 7 juni 1917
sloeg meer wonden in de grond,
want ook de stormloop op deDuit-
se stellingen vroeg bommen en

Hengelen

Naar huis
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De mensen lopen wat af,
vandaag de dag. Jekunt

op de gekste plaatsen
lopen, er zijn diverse

speciale bladen die
uitsluitend

'loop'verhalen bevatten.
Jekunt in

groepsverband lopen of
alleen; georganiseerd of

op eigen houtje.

En jekunt lopen met of
zonder kinderen. Wij

deden het 'met. En wel
in eigen land. Wij gingen
dus gewoon 'met de trein

naar Groningen en
lopend terug. Niets

bijzonders, een stuk van
het Pieterpad. Onderweg

bleek men het vooral
bijzonder tevinden dat

we wandelden met onze
zonen G. van 8 en R. van
4 jaar. G. loopt sinds jaar

en dag prima, R. blijft
voorlopig nog eenrisico,
hij kan er zonder opgaaf
van redenen de brui aan
geven. Maar niks moet;

als het niet gaat, dan gaat
het niet. Het is geen
prestatietocht, maar

gewoon een onderdeel
van de opvoeding. Hier

volgt een verkort
dagboek van drie weken

lopen.

Informatie over doorgaande
wandelpaden in Nederland:
Stichting LAW, Postbus 433,
3430 AK Nieuwegein, telefoon
03402-47073. De lange-afstands-
paden zijn in heel Europa ge-
markeerd met horizontale
witrode streepjes of stickers.
Voor hetPieterpad bestaat een
onmisbare gids.Deze is ver-
krijgbaar bij Centraal Buro
NIVON, Nieuwe Herengracht
119,1011 SB Amsterdam, tele-
foon 020-6269661, of via de
boekhandel. Nu bestaat de
gidsnog uit drie boekjes, een
nieuwvoor deroute van Pie-
terburen tot Laren, Gelder-
land, twee oude voor deroute
van Laren tot Maastricht. In
februari komt ook het nieuwe
deel2 uit dat de laatste twee
vervangt. De route kan ook de
andere kant op gelopenwor-
den.

212 kilometer op het Pieterpad
rand van Zuidlaren maar weer
eens afgeweken van hetPieterpad,
omdat de kom van Zuidlaren ons
leuker lijkten we bovendien bood-
schappen moeten doen. Een goede
keus, want het dorp heeft meerde-
re dichtbeboste brinken, stukvoor
stuk mooie huizen, vrijwel geen
nieuwbouw, en kennelijk goed bij
kas, een beetjevilladorp-achtig.

In deTelefoonstraat laten we een
ruim zestigjarige mevrouw con-
fuus achter: Wat? Waarheen?
Waarvandaan? Lopen? En diekin-
deren? Ook?

*
R. krijgt geregeld de aandachtvan
voorbijgangers: 'Moet dat kleintje
dat ook helemaal lopen?'

smalle pad in Alinghuizen, met
twee dikke Groningse paarden en
moeilijkeklimhekken.

G. wil opvallend vaak oude mop
pen horen, en blijft honderden
onmogelijke vragen stellen over
natuur en wetenschap.

Opreis naar Pieterburen is de mo-
tivatie: we gaannaar de zeehond-
jes.De daar gekochte 'mascottes'
zullen de hele wandeling (en lang
daarna) een belangrijk attribuut
blijven in onze twee lichtgewicht
tentjes.

*
Om kwart voor negen worden we
voor het eerst ingehaald dooreen
Pieterpad-loper, die vannacht
naast ons stond op de camping in
Pieterburen. Er volgen er meer, ze
lopen langzaam maar zijn spoedig
aan de horizon verdwenen.

Op een saai eindasfalt doetR. een
poging gedragen te worden. Ge-
lukkig komt er afleiding door het

in de gezelligekeuken en ik zie het
meteen: dit maakt M. schichtig, die
wil de tenten opzetten zolang het
nog nietregent, een plekjevinden
uit de wind.

R. lijkt soms doodmoe, tot uitge-
put toe, maarkan vervolgens tot
negen uur in de avond vrolijk over
de campingrennen...

Het is een heel kleine camping, al-
le kampeerders komen uit Alphen
aan de Rijn, en de meeste blijken.,
vliegeraars; ze doen het nog even
in de loop van de avond, de kinde-
ren vinden het prachtig ('voel je
hoe hij trekt?') en het hoogtepunt
is als G. er een van mag binnenha-
len.

Op de top van een van de eerste
heuveltjes in de gemeente Ommen
leggen we een lange middagpauze
in. De kinderen amuseren zich met
een houthakker die met een kraan
onhandig boomstammen op een
wagen laadt.

Het eerste deel van deweg van
Garnwerd naar Oosturn is door-
gaand, maar muisstil, want hij is
afgesloten. Verderop blijkt waar-
om: erwordt een nieuwe slijtlaag
gelegd.Mijn opmerking tegen de
Wegwerkers 'dat ze dat niet spe-
ciaal voor ons hadden hoeven tedoen'komt niet als humorover.
De mannen die de machine bedie-
nen vinden het uiteraard onbegrij-
pelijk dat iemand van Pieterburen
laar Maastricht zou willen lopen
terwijl er tpch auto's, bussen en
deinen zijn.

Verderop moeten we linksafeenfietspad volgen, maar gezien de
Veelheid van bepalingen die bij hetbegin staan heeft de boer nietvan

meegewerkt aan de totstand-koming van hetPieterpad.

De kinderen blijken zich enorm te
schikken. Ondanks het feit dater
weinigavontuur is lopen ze ge-
woon door, vaak een kwestie van
de hand vasthouden en niet al te
zeer aandringen. G. vraagtvoort-
durend hoeveel kilometer het nog
is en hoe lang we daarovergaan
doen. Langzaam ontwikkeltzich
de strijdover de vraag, wie vaders
rechterhand mag vasthouden. 'De
hand met het horloge' isvoor R.,
maar soms komt hij makkelijker
vooruit als hij even de rechterhand
mag hebben. Dat eist dan weer eni-
ge tact tegenover G. en een beroep
op aankomende volwassenheid,
om zich daar in te schikken.Wij
moeten ons ook schikken, vooral
naar de bijna dwangmatigeritue-
len waaraan de kinderen zich over-
geven: over elke gekapte boom-
stam moet gelopen worden, van
elk hunebed moet elke steen wor-
den beklommen, elk muurtjekrijgt
een beurt. Later op deroute veel bejaarde

fietsers, van wie devrouwelijke
helft meestal vertederd glimlacht
naar R. Vandaag wordt de weldadi
ge stilte vaak verbroken voor 'dis-
cussie' met de kinderen over de
voortgang. Het ligt ook aan de "warmte, kennelijk. Gelukkig is er
op dit deel van deroute veel scha-
duw.

In dekelder van camping 't Glint
in Lemele staat een poolbiljart, een
sjoelbak en een pingpongtafel, dus
aan de kinderen hebben we geen
kind.

*
Het kleine poesje dat aanpapte met
R. toen M. en G. even terug waren
om G.'s horloge te zoeken, daar
steek ik mijn hand nietvoor in het
vuur. Hij liep in ieder geval ander-
halve kilometer mét ons mee, en
ging toenklaaglijk miauwend
langs deweg zitten, begeleid door
luid geweeklaagvan dekinderen.

*
Vooral het laatste stuk tot Nijver-
dal is bijzonder, met veel heide,
maar helaas erg 'belast' door het
toerisme. We schieten aardig op,
vooral als dekinderen spelletjes
doen; met stokken slepen,over
boomstammen lopen, afen toe in
het zand schrijven en naar de bete-
kenis van sporen van mens en dier
gissen. Een mengselvan 'meewer-
ken', autoritair optreden en geest-
drift wekken blijkt aardig te wer-
ken; het wandelen op zich is dan
niet veel meer daneen bijver-
schijnsel.

Camping De Noetselenberg is zo
verstandig geweest tijdig een 'sub-
tropische zwemparadijs' te bou-
wen, waarover G. zeer tevreden is.

De afwezigheid van een zwembad
en speeltuin op campingAanstoot
in Holten opent de weg naar ande-
re bedrijvigheden: samen schoe-
nen poetsen, rommel opruimen, de
omgeving verkennen.

Een kilometers lange rechte land-
weg waar G. weigert te stoppen
met sloffen (en stuiven) - we zul-
len derest van het drama maar
onvermeld laten: het komt later op
de dag tot een hevige uitbarsting,
maar dat opvoeding eenvoudigzou
zijn heeft nog nooit iemand kun-
nen aantonen.

Ik ontdek bij mezelf waar de nei-
gingnaar huis te gaanvandaan
komt. Omdat hetlandschap 'gewo-
ner' is geworden, misschien, op de
Achterhoekse hooibergen na, die
wel uit Afrika lijken te stammen.
Ik zou nog lang doorkunnen lo-
pen, al begint hetkamperen me te
hinderen.Bij de kinderen begint
het heimwee danigop te spelen.
Dat uit zich bij R. in fantasieën
over slapen op de bank voor detv
terwijl devideoband van David de
Kabouter draait, tot allegorieën
over karting en over race-auto's die
verschrikkelijk veel lawaai maken,
en over eindeloos fietsen ('ik zou
hier wel met mijn fiets willen fiet-
sen,' zegt G.). G. zou ook graag

naar school gaan, en hij doet met
iedereen dieervoor in aanmerking
komt (die arme R., dus) wat hij op
het schoolplein doet: schoppen,
trappen, slaan, trekken etc. Wat
een toestand.

Het wordt snel koud, daar helpt
een whisky wel tegen. Nog twee
campings.
In de ijzig koude morgen zag jehet
aankomen: een stralende dag voor
de boeg, maar R. liep met blauwe
lippen hoorbaar sidderend rond
tussen de drijfnatte spullen, op
zoek naar afleidende karweitjes.
Hij deed zijn best, maar ik had met
hem te doen.

Naar Vorden gelopen, de bus naar-
Doetinchem genomen en vandaar
naarKilder. Het is er wat ongezel-
lig, en R. gaat, voor het eerst en
nietvoor het laatst, mistroostig op
de grondzitten. Bovendien begint
een recht stuk asfaltweg naar het
bos, en ook daar is hij niet vooruit
te branden. Zoals wel vaker leggen
we een vervroegde lunch in, dat
wil nogwel eens werken. Het
werkt een beetje. Het bos is schit-
terend, het pad gaatveel op en af.
We worden zelfs nog ingehaald
dooreen jongen en een meisje die
ook het pad lopen. We plukken
nogwel wat bosbessen en bramen,
maar defut iser uit. Uit vragen
van G. - hoeveel kilometer we de-
ze week nogprecies moeten lopen,
hoe lang de treinreis naar huis gaat
duren, hoe vaak en waar we nog
gaan kamperen - blijkt ook al een
snel toenemend heimwee.
M. voelt niet veel voor het afbre-
ken van de tocht. Maar het weerbe-
richt voor de komende dagen is
niet gunstig (warm weer, veel zon)
en ik zie aankomen datjevanuit
Stokkum ofTolkamer (de volgen-
de stops) niet zo gemakkelijk weg
kunt als nu; vanafdekruising van
het pad met deweg 's Heerenberg-
Beek is het maareen kilometer
naar de dichtstbijzijnde vermoede-
lijkebushalte. Het voornaamste
argument is trouwens: als wenu
nog doorzetten krijgen de kinde-
ren misschien toch een hekel aan
dat geloop, en danzijn we verder
van huis. En we zijn tenslotte 212
kilometer ver gekomen.

Als de kinderen er lucht van krij-
gen wat het onderwerp van ge-
sprek is, valt het niet meer tegen te
houden: een gejuich gaat op, we
gaan naar huis!De rest is 'makke-
lijk': met de buurtbusnaar Zeve-
naar, met de trein naar Arnhem,
met de trein naar Roermond, met
de trein naar Landgraaf, een reis
van in totaal vijfeneenhalf uur,
meestal in volle, hete treinen. Van-
afhet station 'in stijl' naar huis
gelopen, de jongens zijn er eerder
dan M. en ik. Voorwe het weten
draait het bandje van Meneer Kak-
tus...

G- loopt al enkele kilometers flink
Vooruit, nadat ik hem heb verteld
datje, met ongeveer hetzelfde
energieverbruik, veel snellerzou

lopen.

De kinderen klagen totaal niet, al
moet R. wel veel 'energie' hebben
(dextrose, dus). Een beroep op
'flinke jongen, jekunt wel even
zonder' werkt ook. Spelletje: voor-
uit draven en ons tegenhouden; of
vooruitlopen en jeverbergen ach-
ter een dikke boom. R. probeert
het soms zelfs achter een paar
grassprieten. Maar het schiet lek-
ker op. Op verkeerswegen moetje
ze aan de hand houden, in het bos
krijgen ze wat meer vrijheid.

Alleswordt verscherpt door het op
elkaar aangewezen zijn en door de
onderlinge concurrentie. Veel dui^
delijker dan ooit zie je hoe verbe-
ten G. zijn recht van eerstgeborene
verdedigt.

Besloten wordt in elk geval dat het
afgelopen moet zijn met sloten co-
la en 7-up; spa rood kan er gedron-
ken worden, Fristi of chocomel.
Schuldgevoelens over het feit dat
we zelf elke avond een fles wijn
drinken wuifik weg met het
spreekwoord Quod licet Jovi non
licet bovi (wat Jupiter mag, mag de
os nog niet), maar na uitleg begint
G. daar natuurlijk weer op zijn
spitsvondige manier aan te tornen.
Hij weet overal een (brutaal) ant-
woord op, en dat zal dekomende
dagen nogwel eens tot een fikse
ruzie aanleiding zijn.

*
Met name R. wandelt steedsbeter.
Meer dan 15km per dag moet het
niet zijn, maar hij loopt op een half
drafjezonder te klagen. Hij lijkt er
zelfs van te genieten, al kom je
daar nietecht achter.

*
Onze roem snelt ons vooruit. In
Hotel Zwols in Sleen, tegenover de
kerk op de idyllische Brink, krij-
gen we het te horen: 'een paar da-
gen geleden al vertelden mensen
dat er een echtpaar op komst was
dat met tweekleine kinderen
loopt.' Dat moeten luizijn geweest
dieons hebben ingehaald.

Let op dietekst, het klinkt acht-
tiende eeuws, want toen men in
het hotel van ons vernam waren
we dus hoogstens een kilometer of
veertig van hier, een afstand die
elke zichzelf respecterende auto-
mobilistin twintig minuten, hoog-
uit een halfuurrijdt. In dat tempo
kan het gerucht jenog geen secon-
devoor raken. De loperswereld is
minder anoniem. In diezelfde 48
uur dieverstreken zijn sinds wan-
delaars onze komst aankondigden,
had jein Nieuw-Zeeland kunnen
zijn, maar daar zou je dan vergeefs
zoeken naar een café waar men al
reikhalzend uitkijkt naar jekomst,
naar aanleiding van berichten van
reizigers die jevooraf gingenom-
dat ze iets sneller liepen.

*
Van Ermerzand af is het weer
vooral boerenland. Wat betekenen
toch diein de grond ingegraven ij-
zeren kisten? G. en ik komen het
totonze schrik te weten als we het
deksel optillen: daar ligt het kada-
ver van een doodgeborenkalf in,
dat wacht op de destructor.
Als we deprachtige boerderij van
mevrouw Lycklama in Den Hooi
naderen vliegt de deur open, we
moeten binnen komen, er is koffie

Wekrijgen ook steeds regelmatiger
drinkpauzes, op de hele uren; doel-
loos stilstaankomt steeds minder
voor, maar paddestoelen, paarden,
slakken, koeien, sprinkhanen,
schapen, bruggen, sluizenen wa-
tertjes zijn gelegenheden om een
ogenblik te pauzeren en aanleiding
tot conversatie. Ik vertel uitge-
breid over de evolutie, de wereld-
geschiedenis, de ijstijden, de be-
ginselen van de cinematografie, de
zinloosheid van geweld in het alge-
meen en debezwaren in datver-
band tegen deTurtles in het bij-
zonder. We lopen in de maat,
bestuderen mogelijkheden om de
pas te wisselen, enzovoort.

foeiende kilometers

pp de camping De Fruitberg spe-
len de jongens urenlang met een
Paar kinderen in de speeltuin,en
tot slot gaan ze rondjes rennen op

camping, en dat na 21 ver-

Vlakvoor Ommen de camping
Stekkenkamp, een reusachtig
landgoed voor de meer beschaafde
kampeerder.

Het besluit daar een dag te blijven
heeft ook te maken met het lichte
heimwee dat met name R. lijkt te
bevangen, en de schijnbare gela-
tenheid waarmee G. voortwandelt,
het zijn tekenen van vakantiemoe-
heid. Vandaag ook een paar uitbar-
stingen: het eeuwige gevecht om
vadersrechterhand leidt tot een
absurd gevecht tussen de twee,
waarbij gebetenen geslagen
wordt.R. gaat bovendien afen toe
op een totaal niet uitkomendeplek
zitten o.n zijn schoenen uit te
doen, tei. einde een imaginair
'steentje' eruit te halen.

Boerenland en asfaltwegen. Op het
moment dat we Dalerveen uitlo-
pen horen G. en ik de sleutel om-
draaien in het slot van de plaatse-
lijkekruidenier, waardoor onze
proviandproblemen weer zijn op-
gelost. Het is om half negen dat
deze taaie volhouder onder de mid-
denstanders ons als eerste klant
heeft.

Niettemin hebbenze beiden dage-
lijks hun buien. G. blijft somsver
achter, hij 'denkt wetenschappe-
lijk',maar soms doethij het ook
om te zien in hoeverre traineren
wordt getolereerd. R. zet het soms
op een gillen als hij niet onmiddel-
lijk krijgt wat hij eist, of als we
hem te ver achter laten raken. Die
buien moet jezien op te vangen.

\tet moet hier nodig eens regenen,
j*ezandpaden stuivenenorm. Een
D°er roept vanafeen veld: is datJJjetzwaar? Hoe ver moetje er-

Het antwoord doethem nog
met de riek zwaaien. Aan de

# Met dekinderen op
weg, hier langs de
grootste kerk van Drente,
die in Rolde.

Limburgs dagblad reisbiljet
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Op de spt.vLu.ui.iiiv reizenshow dieReisburo MOSA in samenwerking met SOC' Kei/en presenteert op 21 januari 1992.
aut' \un zang (live) en beeld voeren u mee naar

j INDONESIË j
Aanvang IX) uur

idsschouwbwfj Sittard
: Bi| inlevering van deze uitnodiging ’ -.50 (anders ’5.--;

Kaartverkoop : Bü onderstaan^ MOSA-Jfcjlsburo's

! .<**—; ■■reisbura... --^i% reisburq^ g£b reisburn^
"^ mosa mosa Oei mosa Qgfc

traat 1
\KU Mi HEERLEN I AN MAASTRICHT

7i 7050 Tel: 043 - 23

maakt u kans op een vakanuekaduboti of Indonesiegute j ,
I ■ -- 1

|? 1 >J 1 3 ] I i
j TEN BEL hotel/appartementenkomplex

; gelegen in het zuiden van Tenerife bij de
! Costa del Silencio.
j y het hele jaar door een zonnig en zacht

klimaat
y 45 hectaren
-y alleen laagbouw
yruime studio's/appartementen
y een uitgebreid sportprogramma

kinderparadijs
y 2 golfbanen op korte afstand
Daarom een vakantie naar Tenerife met
TENBEL!
Kom langs op de Vakantie Info Beurs 1992
in het MECC congrescenter te Maastricht
op 3 ,4en 5 januari , waar u het echte
TEN BEL VAKANTIEGEVOEL KAN PROEVEN !
Of haal de TEN BEL brochure bij uw

i ANVR/SGR reisbureau.

"4s»*' -J

'I
*# / / w

■^IbN'^'BEL

Luxe touringcar-reizen royal class (toeslag 50,-) metbar, toileten video

SPANJE^I^I

Appartementen va. 199,- Hotel va. 289,-

-y\_\\_i/ Garantiefonds _tc>_\ I li jïufW'MÈmmhI-:■ ■■■ ,;■■".:-■ " __^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_j_J_^ I
j Kouvfidwttraat 34, 6431 HO Hotnibfort |

MET ABC REIZEN ZIT U ÓÓK
IN 1992 WEER GOED!

Boek bij een Limburgse touroperator, niet
alleen diverse Spanje-bestemmingen maar
ook vele interessante excursiereizen, zoals:
WENEN/BOEDAPEST of WENEN/PRAAG,
NORMANDIË/LOIRE, ROME/ZWITSER-
LAND/DUITSiLAND/OOSTENRUK.
Vanaf 2-1-92 zijn bij ons de nieuwe zomer-
brochures 1992 verkrijgbaar (ook via de
ANVR-reisbureaus).

ABC-REIZEN - JACOBS-REIZEN
TEL. 04404-1225

■7^^ Maaskant Reizen
Hl.'' M\Wk voor de slimme vakantieganger!!

BEL 04128-2115
EN U KRIJGT HEM GRATIS THUIS!!

In onze brochure vindt u verzorgde excursiereizen
per TOURIST-CLASS bus naar o.a. Duitsland,

Engeland, Schotland, Hongarije, Tsjechoslowakije,
Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.

Maaskant Reizen Mr. van Coothstr. 14 5397 AR LITH

■WB^ THAILAND
m Samen met KUPERS en MOBIPLAN■ naar Thailand

De combinatie van exotische cultuur, wisselend
landschap en de vriendelijke, altijd glimlachendem bevolking maken Thailand tot een geliefde vakan-
tiebestemming. Thailand, het koninkrijk van Siam,

—\ heeft ook vele indrukwekkende tempels, drijvende
m jfgug|||t markten en „klongs", die een, blijvende indruk op u

0 zullen achterlaten.

" Vertrekdatum: wekelijks elke vrijdag.
ijÉk'-Jjj Prijzen: 10 dagen hotel Mountain Beach

reeds vanaf ’ 1898,- p.p. L.O.
ÉjjMjiï.: É .<*. 17 dagen COMBINATIEREIS

Bangkok-Pattaya
reeds vanaf ’ 2298,- p.p. L.O.

Reisadviseur:
Piet Kusters /_9\
046 - 754466 IW"]

W__^WmWfl_WR I
Weert " Noordkade 49 - 04950-38333 Roermond - Stationsplein 1 - 04750-11711
Weert - Muntpassage 19.- 04950-36660 Geleen - Groenstraat 4a - 046-754466
Venlo - Vleesstraat 84 - 077-543322 Stem - Haalbrugskensweg 28 - 046-337666
Hoensbroek - Kouvenderstr. 11 - 045-226655

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vakantie in natuurpark w^jSSteh
Rhein-Westerwald

Met de auto bent u in pakweg een
uur in een „andere wereld". Via de ~^-j<2^ls^-^

autobaan Aken bereikt u de Rijn en het Westerwald ge-
makkelijk en snel. Aan de Rijn treft u historie, wijn en vele
feesten aan. In het Westerwald kunt u volop wandelen en
tot rust komen. U kunt overal goed eten en drinken, en
voor een weekendverblijf zijn er voldoende adressen.
Vraag gratis de vakantiecatalogus aan bij: Naturpark
Rhein-Westerwald, Postfach 2161, D-5450 Neuwied 1,
Tel.: 09-492631803214.

lllllllllllllllilllllllllllllllllllMlllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll

DE KERSTMAN HEEFT HET DÓÓR.

cri=|l§ï^^mrf^üiS^r^\nJ£»v,ü fe"ts.Bps
1 X\ \ m \

\

PMw«pr* 80.- \\ Hu voor C^.^^^"""""^, £&-l\9___rLZZZl— 1 -—L——-~ *—" "
"£ff*di*v« jaarr«nt« ii 21,40% voor kr*di*(«n vanaf f 2.500.-. 1 f»bruari 1991." "Priji *n mod»lwijziging«n voorb«houd»n. Afb««lding#n kunn«n
afwijk" ,w\ opzicht» von d* opg«g«v»n typanumnw, ". , —— ,

I' f fLimburg-electro ____m____
\mim iIKOPIM I I M fKO SPF< I Ut <. T F N

Schunck, Promenade Heerlen, 2e itage, telefoon 045-712057

5000 EUROPESE ELECTRO SPECIALISTEN. DE BESTEN VAN DE WERELD.

ONDERWIJS
GEEFTWERK

VOOR MEER INFORMATIE:

O
terre des hommes
TEL. 070-363 79 40

Doe ook mee!

GIRO 646900

kh I
DRAAG EEN

STEENTJE BIJ!
een school in

het kinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen zal in
Joao Pessoa de bestaande
kleuter- en lagere school
uitbreiden.
In detoekomst isdeschool
ookbestemd voor de kin-
deren uit de sloppen-
wijkenin debuurtvan het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leefsituatie
van deze kinderen te
brengenis veel geldnodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpenvraagt
daaromuw hulp.

' DOOR f20.00
OVER TE

MAKEN, KOOPT
U SYMBOLISCH

EEN STEEN
VOOR

DE SCHOOL.

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

IHeerlen SOS-Kinder-
| dorpen. TeL: 045-412736.

op zondag
29 december

Intern.
Reizenfestivalnu
Prijzenfestival
Het geheel omlijst met optredens
van bekende artiesten, show en

amusement.
Helicoptervluchten, ballonvaarten,

'n tombola met schitterende
prijzen, aanbiedingen

en kortingen,
kortom te veel om op te noemen.

Dus.... *

een datum om nu alvast te reserveren!

m ÜBACHSBERG " " HEERLEN C
\ \V I I KERKRADE
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' AKEN PEPPERMILL■ VAALS DE BEITEL

in De Peppermill in Heerlen
van 12.00 tot 20.00 uur

PAUL



Hoewel devooroorlogse aanblik
van de trein en het helskabaal

waarmee hij het station komt bin-
nenrijden, het ergste doetvermoe-

den, geeft het een opgelucht ge-
voel deze heksenketel eindelijk te

kunnen ontvluchten.
Maar ook het old-fashioned slaap-

compartiment belooft niet veel
goeds. Het ziet er netjes, maar
troosteloos uit. En het is er be-

dompten vreselijk eng. Afgedankt
spul uitEuropa, net als de taxi's
dievan een ritje door Cairo een

angstaanjagend avontuur maken.

'De grootste'
noemden Indianen

in het Noordwesten
van Amerika de

rivier; de 'Yukon' in
hun taal. Zij

ontspringt in Canada
aan de voet van het

St.-Eliasgebergte,
dat de warme

winden van de Grote
Oceaan tegenhoudt,

en meandert 3.184
km noord- èn

westwaarts om bij
St.-Michaël, in

Alaska, in de Pacific
uit te monden.

" De majestueuze St.-Elias Mountains in het nationale park Kluane. Foto: Afdeling Toerisme van de Canadese ambassade

'An der schonen blauen' Yukon galmt
de lokroep van het goud nog altijd na

Blanken noemden ook het meest noordwestelijketerritorium
van Canada naar de Yukon.De Yukon Territory beslaat 536.324km2, het water daarbij inbegrepen. Vele wateren zijn nog evenblauw en groen alsna de schepping. Ze weerspiegelen debomen
en bergen die in het zuidwesten tot grote hoogten oplopen. Met
5.951 meter is deMountLogan in het St.-Eliasgebergte de hoog-
ste berg van Noord-Amerika.

Eenmaal in beweging, blijkt de
trein ook nietover de modernste
schokbrekers, veringen geluids-

dempers te beschikken. En derails
zelf moeten door dronken sadisten
zijn aangelegd; anders is de hobbe-
lige 'wegligging' niet te verklaren.
De genoeglijke treinreis metver-
kwikkende slaap, waar de vakan-

tiebrochure in bloemrijke bewoor-
dingen gewag van maakte, is in dit

vervoermiddel met debeste wil
van de wereld niet te maken. Mijn

opmerking aan het adresvan de
conducteur dat het hier wellicht

een pijnlijkevergissing betreft en
dat we abusievelijk op het

varkenstransport zijn gezet, wordt
slechts met de grootste moeite als

een grapje opgevat.

worden door vaardigevrouwen
handen gefileerd en gerookt
Vervolgens worden de diepvriezen
bijgevuld met bouten van de eland
waarop in september en oktober
wordt gejaagd. Slechts enkele In-
dianen gaan in de wintermaanden
nog achter de pelsdieren aan. De
bontprijs is het dat met meer
waard. Wèl loont het zich om to€
risten rond te leiden. Ze betalen
vorstelijke bedragen voor een
jachtpartij. Gezien de toeloop, met
name uit het welvarende Westen
komt de dag dat enkel nog met een
camera mag worden gejaagd.

Wat nietwegneemt dat dezetrein-
reis in depraktijk blijkt te bestaan

uit heen en weer, op en neer, van
voor naar achteren meer van die
onverhoedse bewegingen, die al-

leen opvrijwillige basis uitge-
voerd, zestien uur lang genoeglijk
kunnen zijn. In vergelijking daar-
mee was dieoversteek naar Enge-

land, bij windkracht 12, met bra-
kende mensen op en naast de

daarvoorbestemde plaatsen, ei-
genlijk een lachertje.

Indianen op hun beurt noemden
de nomaden in de catacombenvan
sneeuw en ijs: Eskimo's; wat in het
Indiaansvoor 'eters van rauw
vlees' staat.

De Yukon is een schatkamer aan
mineralen. Maar de ertsen moeten
'n goed 100 dagen worden gedol-
ven. Want plusminus 200 dagen
Wintert het in deYukon. En hoe!
Een temperatuur van min veertig
graden Celsius is er in het hart van
dewinter normaal. Officieel werd
een laagste temperatuur van min
Vierenzestig graden Celsius geme-
ten. Dat was in Snag, aan de west-
grens met Alaska, in februari 1947.

Na de grote doortochtvan Eski-
mo's en Indianen moet Amerika
van Azië zijn afgescheurd. Deson
danks bleven Siberische pelsjagers
over de zee-engte het bont in het
stroomgebied van de Yukon vol-
gen. Zij stichtten handelsposten
aan dekust van wat toen Russisch-
Amerika werd genoemd.

Met 'cameraborden' worden be-
zienswaardigheden aangegeven.
Plaquettes geven tekst en uitleg.
Staanplaatsen voor campers bie-
denveel comfort. Zelfs barbecues
staan de toerist ter beschikking.
Maar waag het niet om de bijbeho-
rende houtblokken mee te nemen.
Het kan met een geldboetevan
duizend dollar tot twee jaarcel
worden bestraft.

*n mei begint weer het geklater
Van smeltwateren het gesnater
Van ganzen dienoordwaarts wie-ken. In enkele dagenzijn de loof
bomen groenen debergen opkleur. Bergbloemen parfumeren

door

JAN
VAN LIESHOUT

Franse ontdekkings- en handels-
reizigers drongenvanuit het Zuid-
oosten het 'bontparadijs' binnen.
In 1763 namen Britten het bestuur
van de Fransen over. De Russen
accepteerden de 141ste meridiaan
als grens. Ook mochten zij de over
die breedtegraad gelegen handels-
posten in Brits-Columbia behou-
den.

In 1867 verkochten deRussen
Alaska aan Amerika. De 'ijskast'
kostte deAmerikanen 7,2 miljoen
dollar.devalleien, waar de temperatuur

iri de zomer tot tropische hoogten
stijgt. Op 21 junigaat dezon amper
onder. In septemberverliestzijnaarkracht. Na deeerste nachtvor-sten vlammen de loofbonien weer
°P tussen de evergreens.

Eveneens in 1867 werd Canada een
dominion. De Indianenin deYu-
kon merkten daarweinig van. Des
te meervan de goudzoekers die
zich rond dehandelsposten vestig-
den. Voor hen waren Indianen
tweederangs burgers.

In de WhitePass konden pakdie-
ren worden ingezet. Ze donderden
met honderden in ravijnen.

Voor criminelen is de Yukon alles
behalve een veilig toevluchtsoord.
Vrijwel iedereenkent iedereen.

23.500 mensen. Dat is tweederde
van detotale bevolking.

Whitehorse in één groot dorp, al is
het (sinds 1950) dehoofdstad van
de Yukon Territory. Er wonen

Zelfs de uit voorzorg meegenomen
fles whisky, die door de slaapwa-

genbediende al snel halfwordt ge-
ledigd - Til do everrrything forrr

you, sirr' - biedt na verloop van
tijd geen uitkomstmeer. Temeer

daar mijn darmen van het eenvou-
dige, maar verder niet te definiëren
warme maal behoorlijkvan streek

zijn geraakt. Het ene toiletblijkt
niet echteen uitkomst omdat meer
reisgenoten ditmerkwaardig soort

voedsel, dat in Nederland aan de
minimumeisen van dedierenbe-

scherming absoluut niet zou heb-
ben voldaan, zwaar op de maag is

gaan liggen. Gelukkig is de solida-
riteit onder de groep groot: Immo-
dium gaat van hand tot hand, toi-

letpapierwordt netjesverdeeld en
onder het motto 'gedeelde smart is
halve smart' worden deverschrik-
kelijkste ervaringen uitgewisseld.
Al biedt het toch al niet echt nette
toilet 's morgens vroeg de aanblik

van een voorraadkast waar onvoor-
zichtig is omgesprongen met blik-
ken goelasj,erwtensoep en witte

bonen in tomatensaus. En het
ruikt er net zo.

dat in een kreek van deKlondike
klompjes goudwaren opgediept
ter groottevan een vogelei.

Pas goed raakte de pelshandel op
het tweede plan, toen bekend werd

Door deverhuizing van het gou
vernement naar Whitehorse ging
Dawson dooreen diep dal. Voor
miljoenen pompte de federalere-
gering in de restauratie van de
panden die de herinneringaan de
goldrush levendig houden. In Dia-
mond Tooth Gertie's treden weer
cancan-danseressen op en kan aan
vele tafels worden gegokt. De hut
waarinRobert Service zijn balla-
denvan het Noorden dichtte,werd
een nationaal monument. Zo ook
de laatste van de houten bagger-
molens die als dinosaurussen door
de kreken van deKlondikekropen
en uiteindelijk strandden in het
Zand van Belofte

van de Japanseaanval opPearl
Harbor, in 1942, overhaast werd
aangelegd om deAmerikanen in
Alaska over land te kunnen be-
voorraden, bracht daarin geenver-
andering. Wél de meer dan 500 km
langeKlondike Highway van Whi-
tehorse naar Dawson City die bij
de brug over de Stewart een aftak-
king naar dezilvermijnen in Keno
kreeg.

'Indianenzomer' is slechts'Jan korte duur. In oktober beginthet leven tussen dekerstkaartenvan besneeuwde sparren, pijnbo-men en dennen weer. Omstreeks
december, wanneer de zon zich

Nauwelijks nog laat zien, komt hetVerenigingsleven tot hoogbloei.
|-urling blijkt de meest geliefde in-doorsport. Het cross-country-skiën

terrein. Een Franse Oblaat,
Mouchet, dieeens eenplpendivisie ski-instructie gaf, in-

troduceerde deze tijdsbesteding,
rfij traint niet op prestatie, maar op
?arakter, nodig om in de Yukon te

overleven, zo leert de ge-
schiedenis.

'17 augustus 1896' kraste George
Washington Carmack op een spar
waarmee hij zijn 'goudmijn' afpaal
de. Hij claimde 500 meter
stroomop- en stroomafwaarts de
Rabbit Creek diehij in Bonanza
Creek herdoopte. (Bonanza staat
voor goudmijn.) Zijn zwagers, de
IndianenTagish Charley en Skoo-
kum Jim, werden aansluitende
concessies toegewezen.

In eenjaar tijd groeideDawson uit
tot een stadje met hotels en restau-
rants die quaaccommodatie en
ambiance konden wedijveren met
die in wereldsteden. Ofschoon de
filmindustrie nog in haarkinder-
schoenen stond, draaidener de
eerste rolprenten, werden er stuk-
ken van Shakespeare opgevoerd
en traden er cancan-danseressen
op. Erverrezen hoeren- en gokten
ten, waardoorDawson City zich
nauwelijksvan San Francisco on-
derscheidde. In Dawson werd ech
ter met goud betaald.

Maar aan alles komt een einde
Ook aan zon nachtelijke overle-

vingstocht. Tegen twaalfuur in de
middag daagtAssoéan aan de hori-

zon. Lijkbleek en geradbraakt
sleept hetzootje toeristen zich naar
buiten. Baksjiesj, baksjiesj roepen
mannen in galabia. Het is er stoffig

en het zonnetje staat hoog aan de
hemel: 49 gradenCelsius in de

schaduw, dieer niet is. Een man
op een ezel heeft al snel gezien dat
we Nederlanderszijn. 'Allemagg-

tigg praggtig, mijn kameel is
draggtigg,' schreeuwt hij. Zijn gul-

le lach maakt een afzichtelijke rij
gele, verrotte tanden zichtbaar.

Snel een toilet opzoeken.

Toch was Dawson slechtséén jaar
debruisende metropool in de wil-
dernis.Op 27 juli 1899 werd op de *
strandenvan Nome, in Alaska,
goud ontdekt. Met duizenden trok-
ken de goudzoekers weg.

Ook kwam er een aftakking van
Dawson naar Inuvik, in de delta
van de Mackenzierivier.De meer
dan700 km langeweg door de
toendra werd genoemd naar 'Jack
Dempster, de korporaal van de
North West Mounted Police die in
maart 1911 tussen Dawson City en
Inuvik de lijken van een verdwaal-
de politiepatrouille vond.

maar ook respectabele burgers met
een goede baan of praktijkraakten
in de banvan de lokroep van het
goud.

Overlandroutes leiddenrecht-
streeks dan wel via deMackenzie
en zijn zijrivierennaar het stroom-
gebiedvan de Yukon; overzeese
routes naar een van de havensvan
Alaska. De kortste wegen liepen
via Skagway en Dyea, in Alaska.
Vanuit Skagway kon men via de
WhitePass Canada bereiken, van-
uit Dyea via deChilkoot Pass, die
hoger en steiler is. Om tijdens de
klim naar de top van deChilkoot
niet te kapseizen kon hooguit 25
kg op derug worden genomen.
Omdat de North West Mounted
Police eiste dat de goudzoekers
voor één jaar foerage bij zich had-
den, moesten velen een keer of
veertig op en neer. Indianen boden
hun dienstenaan.

Omdat claims werden betwist, ver-
huisdeWilliam Ogilvie, de on-
kreukbare inspecteur dievoor de
regering nauwgezet alle concessies
registreerde, van Fortymile naar
het tentendorp dat aan de mon-ding van deKlondike was opge-
richt en naar de geoloog George
Dawson was genoemd.

j.
e Aziaten trokken deels naar het
°ordoosten van Amerika, ande-en naar het Zuidwesten, tot in de, van Zuid-Amerika. Co-

die in 1492 Achter-Indië
(j e^nde te hebbenbereikt, noem-e de roodhuiden Indianen.De

r aar algemeen wordt aangenomen
de eerste bewonersvan

j|et Noordwesten van Amerika via
en landrug uit het Noordoostenan Azië. De oudste gebruiksvoor-werpen werden aangetroffen in deallei van de Old Crow River, in de?°k van deYukon. Het betrofkno-en van een kariboe dieals schrab-

cjefs werden gebruikt. Door mid-, el van geavanceerdetechniekenon worden vastgesteld dat zij on-
teer 25.000 jaar oud zijn.

Er werd diewinterveel honger enkou geleden. Pas toen het ijs was
gebroken, konden de 'nouveauxri-
ches' met hun goudschatten naar
huis. Medio juli 1897 kwamen de
stoomboten in de havens van San
Francisco en Seattle aan. In kran-
teverhalen heette het dat de stra-
ten van Dawson met goud waren
geplaveid. Niet alleen avonturiers,

De goudwinning in de Klondike
verpieterde. De koperwinning
rond Whitehorse kwam sterk op-
zetten en dezilverwinning in en
rond Keno Hill schraagde in de ja-
ren twintig en dertig de economie
in de Yukon Territory. Een groot
probleem vormde het vervoer van
het zilvererts. De Stewart, een zijri
vier van deYukon, was maar tot
Mayo bevaarbaar. Het kostte meer
zilverlingen om het erts van Keno
in Mayo te krijgen dan per schip
van Mayo naar de smeltovensin
Brits-Columbia en Californië.

Aan de boorden van Lake Linde-
mann en Lake Bennett overwinter
den de goudzoekers. Zekapten
bomen en bouwden boten waar-
mee in hetvoorjaar koers naar het
noorden werd gezet. Het waren er
meer dan7.000 met zon 30.000
mensen aan boord. Velen raakten
in stroomversnellingen te water,
slechtsweinigen verdronken.

Whitehorse haakte op diepromotie
in. Het gafeen van de laatste hek-
wielstoomboten, de 'Klondike',
een ereplaats op de oever van de
Yukon. Op een boogscheut ligt het
spoorwegstation dat Skagway met
Whitehorseverbindt. Toch gaat de
stoomtrein uit Skagway niet ver-
der meer danFraser aan de Ameri-
kaans-Canadese grens. Door de
White Pass. Dat wel! Van Dyea is
niets meer over. De Chilkoot blijft
een uitdaging. T-shirtjes met de sil-
houetten van goudzoekers, diemet
pikhouwelen deberg beklimmen,
vinden dan ook gretig aftrek in de
souvenirwinkeltjes van Skagway.
In het havenstadje gaanveel crui-
seschepen voor ankervoor een
meerdaagse bustocht over deAlas-
ka- en deKlondike Highway die
van Dawson naar Tok, in Alaska,
wordt verbonden doorThe Top on
the World Highway. De triangel is
een toeristische topper. In het na-
tionale park Kluane aan de voet
van de majestueuze St.-Elias
Mountains waant men zich in een
aards paradijs. Zo wit, zo blauw, zo
groen!De Alaska Highway, dieals gevolg

Overigens verloochenen de India-
nen hun voorvaderlijkeerftrekken
niet. In julien augustus gaan ze
vissen. De zalmkomt dan derivie-
ren en kreken op om er te paaien.
Er worden kanjers van 25 en meer
pond uit denetten gehaald. Ze

Door deDempster Highway, de
Klondike en deAlaska Highway
werden gebieden ontsloten dietot
dan toe alleen voor Indianen toe-
gankelijkwaren. De Yukon telt
nog twaalf Indianenstammen.In
hun nederzettingentreft men nau-
welijks nog een tipi aan. De tv
heeft in hunblokhutten een be-
voorrechte plaats.

Treinreis
DOOR JOS FRUSCH

Heeft ü ooit een nachtelijke trein-
reis gemaakt van Cairo naar As-

soean? Ik éénkeer, de laatste.
Sindsdien weet ik waarom er langs
het spoorwegtracé in Egypte geen
borden tevinden zijn met het op-
schrift 'Met detrein komt u uitge-

rust op deplaats van bestemming.

Het begint al op het perron van het
station van Gizeh, niet zo groot

maar minstens even druk als Cairo
Centraal. De trein is er altijd mooi

op tijd, wat inEgypte betekent:
niet veel meer dan een uur te laat.
In de tussentijd proberen kruiers'
in galabia's er voortdurend met je
koffer vandoor te gaan. Ze vragen
honderdmaal om onduidelijkere-

denenom baksjiesj - fooi dus -,
houden jeeven vaak een horloge

onder de neus ('rreal gold, sirr')en
grijpenelke afwijzing aan om met

een opmerking als 'Wel kijken, niet
kopen' duidelijkte maken datje
'Hollandsemedemens' deze stre-

kenreeds eerder onveilig heeft
gemaakt.

L^»r9sdagb.ad i reisbiljet
Donderdag 19 december 1991 25

Om in deYukonTerritory te komen kan men het best van Amsterdam
op Vancouver vliegen.De vliegduur is negen uur. Vanuit Vancouver
vliegt tweemaal per dageen Canadees lijntoestel op Whitehorse, de
hoofdstad van deYukon Territory. De vliegduur is tweeëneenhalfuur.
De aansluiting in Vancouver is slecht. Mede vanwege het tijdsverschil,
dat negen uur bedraagt, is een overnachting in de hoofdstad van Brits
Columbia aan te bevelen. In de Yukon Territory zijn vele nederzettin-
gen slechtsper (water)vliegtuig te bereiken. In hethele land loopt geen
trein; van Whitehorse naar Dawson City, de tweede grootste 'stad'van
het land, slechts driemaalper week één bus. Zonder voer-,vaar- of
vliegtuig is men in de Yukon Territory nergens.



Vakantiebeurs in Maastricht en reizenfestival in Heerlen

Toeristenbranche gokt op 'zonnig 92'
En dan is er natuurlijk volop informatie
over dat waar het allemaalom begonnen
is: reizen. Behalve allereisbureaumede-
werkers van Crombag/van de Burgt zul-
len andere touroperaters aanwezig zijn.
De organisator verwacht naast belang-
stellingvoor Griekenland en Turkije ook
veel interessevoor verre reizen. „Want
wat is nogver tegenwoordig? HetVerre-
Oosten zal het goed doen, met zijn mix
van cultuur, natuur en kwaliteit. Amerika
wordt een topper door de lage dollar."Hij
noemt Cuba een interessantebestem-
mingvoor mensen dieer voor kiezen om
naar een land te gaan 'dat niet helemaal
van deze tijd is.
Het Internationaal Reizenfestival vindt
plaats in discotheekDe Peppermill in
Heerlen, op 29 decembervan 12 tot 20
uur. deentree bedraagt tien gulden.

Nederlanders gaan vaker opreis en
geven er ook steeds meer geld aan uit.

Voor vakanties en uitstapjes in
afgelopen voorjaar en zomer telden we

het recordbedrag van 10,6miljard
gulden neer. Geen wonder dat de

reiswereld zich voortvarend opmaakt
voor 1992. Met hoge stapels kleurige

nieuwereisgidsen en met
vakantiebeurzen en -festivals.

: Discotheek De Peppermill in Heerlen
vormt op zondag 29 december het decor
van het Internationale Reizenfestival, in
het MECC in Maastricht vindt van 3 tot

en met 5 januaride Vakantie Info Beurs
plaats.

De reiswereld lijktreden te hebbenvoor
optimisme.Als Nederlandersop vakantie
gaan, laten ze zich - en dietrend houdt
nog wel even aan, zo hebben onderzoe-
ken uitgewezen - steeds meer ter zijde
staan door het alles regelende reisbureau.
Niet alleen om te worden verlost van de
rompslomp die isverbonden aan het re-
gelen van vervoer en verblijf in het bui-
tenland, maar ook omdat jevia een reis-
organisatie(die 'groot' inkoopt) meestal
goedkoper uit bent.

" Vakantiebeurzen geven een overzicht van het enorme reisaanbod. Archieffoto: frits widdershoven

Favoriet

Dit is dinsdagbekendgemaakt bij de ope-

Voor dekomende zomer lijkt het oostelij-
ke Middellandse-Zeegebiedfavoriet.
Griekenland wordt vliegbestemming
nummer één en gaat Spanje voorbij; Tur-
kije komt terug op het peil van voor de
Golfoorlog en de interesse in landen als
Cyprus, Israël, Tunesië en Marokko be-
gint ook weer pittig aan te trekken.
De Nederlandse touroperators hebben
volgend jaarruim 1300 accommodaties in
Griekenland te bieden, tegen in Spanje
822. De reiswereld verwacht vooral veel
van het eilandKreta waar dereiziger uit
meer hotels, bungalows en appartemen-
ten kan kiezen dan in heel Portugal.

De lokatie van het tiende Internationaal

Om al deze bestemmingen aan de man te
brengen, organiseert dereiswereld de ko-
mende weken diverse activiteiten.

zwembad in discotheekDe Peppermill
tijdens het festival optredens verzorgd
worden door onder anderen BeppieKraft
en Marco Borsato. Als deweersomstan-
dighedenhet toelaten kunnen bezoekers
tegen betaling eenrondvluchtmaken in
een mini-helikopter (50 gulden) of een
tochtje in een luchtballon.

woordigd met ruim 1300 verschillende
steden, plaatsen, dorpen en gehuchten
met allerlei logiesvormen.

ning van devakbeurs Tour '91 in deRAI
in Amsterdam.
Verwacht wordt datTurkije op de lange
duur Griekenland voorbijkan streven.
De vakantieganger dievolgend jaar met
eigen vervoer opreis wil, kan in 1992kie
zen uit meer dan 20.000 accommodaties.
Frankrijk is daarinhet best vertegen-

Reizenfestival in Heerlen is tekenend
voor het evenement: de organisatoren
willeneens 'wat anders. „Wij willen van
een bezoek aan het festival zelf een soort
vakantiedag maken," aldus organisator
Paul Crombag van reisbureau Crombag/
van de Burgt.
En daaromzullen aan derand van het

De andereLimburgse vakantiebeurs, de
Vakantie Info Beurs in Maastricht, wordt
op vrijdag 3 januariom 12uur geopend
door Frits Bom. Tot en met 5 januari bie-
den meer danhonderdreisorganisatoren
en verkeersbureausin hetMECC infor-
matie over allerlei vakantiesoorten.
„We willen een goede weergave geven
van het immensereisaanbod op de Ne-
derlandse vakantiemarkt in 1992," aldus
de organisatoren Math Schoenmaeckers
en Frans van Hulst, van Reisbureau Van
Hulst en Schoenmaeckers Reizen. „Van
een kant en klarereis naar de Domini-
caanse Republiek tot een vakantie met
eigenauto in deArdennen; van voordeli-
ge campingvluchten tot luxe cruises."
Daarnaastzal er ook aandacht zijnvoor
aanverwante zaken, zoals reisverzekerin-
gen en reisbenodigdheden.Muziek- en
folkloregroepen zorgen voor amusement.
„Limburgerszijn trendsetters in het uit-
proberen van nieuwe vakantieformules,"
aldus de beursorganisatie. „Neem de gro-
te belangstellingvoor cruises." En:
„Vroeger boekte men in het zuiden later
dan in derest van het land, nu is dateer-
der."
De VIB is op 3 januarivan 11 tot 21 uur
geopend, op 4 januarivan 10 tot 20 uuren
op 5 januarivan 10 tot 18 uur. De entree
bedraagt 6,50 gulden per persoon en5,50
voor 65-plussers.

Wie nog meervakantievoorpret wil, kan
van 8 tot en met 12 januariook nog te-
recht op deVakantiebeurs in de Jaar-
beurs in Utrecht waar achthonderd
standhouders informatie zullen geven.

VIB Maastricht

'Niet alle aangepaste hotels zijn geschikt'

Speciaal reisbureau
voor 'rolstoelers'

DOOR JEANETTE STUUROP

voor voorpret. Immers wie
zijn vakantie vaststelt, beleeft
daaraan al veel plezier. Soms

is het doelbekend en is
daarom besloten op die plaats

een aantal vrije weken door
te brengen, maar meestal lokt

het onbekende. Dat laatste
gaatechter niet op voor de

grote groep mensen die
kortweg als 'rolstoelers'

wordt aangeduid. Als
rolstoelers de huisdeur achter

zich dichtslaan om op
vakantie te gaan moet dereis

van A tot Z zijn geregeld.

De 'v' van vakantie staat ook

haarkennis. En nu isAnnie Coops
zo ver, dat ze een reisbrochure
heeft waarin honderd vakantiemo-
gelijkheden in Nederland,Duits-
land en Denemarken zijn beschre-
ven. Bijna alle accommodatieszrjn
door defamilie Coops bezocht. De
hotels en pensions dieze niet zelf
hebben gezien, zijn op verzoek van
de directeurvan Handy Travel ge- *

ïnspecteerd door deskundige men-
sen, dieeveneens weten aan welke
eisen dergelijkevakantieverblijven
moeten voldoen.

„En als jeer eenmaal bent, ontdek
je dat het allemaal te mooi is voor-
gespiegeld.Dan is de teleurstelling
groot. De vakantie, dieontspan-
nend moet werken, wordt dan een
zeer vermoeiende, inspannende
aangelegenheid.En bovendien
blijft het behelpen," zo weet Annie
Coops.
Annie Coopskomt niet uit dereis-
wereld. Ze had haar toekomst heel
anders uitgestippeld. Ze studeerde
plantenveredeling in Wageningen,
had haar kandidaats al gehaald en
was 'halverwegemijn doctoraal',
toen de gezinsomstandigheden
door deziekte van haar echtgenoot
drastischveranderden. Zij en haar
man braken hun studie af. Er volg-
de een periodevan heroriëntatie
en eenmaal terug inhet Noorden
besloot devrouw des huizes tot het
opzettenvan een gespecialiseerd
reisbureau. Ze volgde met succes
deruim twee jaar durendeschrifte-
lijkecursus bij de LOI en toen ze
vorig jaar 'vak- en handelsbe-
kwaamheid' in haar pakket had,
stond niets het opzetten van een
dergelijkbureau meer in de weg.
Toch is in devoorbereiding meer
tijd gaanzitten danze had ver-
wacht. Eigenlijk had ze vorig na-
jaaral willen starten, maar een
reisbureau moet het een en ander
in huis hebben, wil hetkunnen
draaien. Om precies te weten voor
welke groep ze zou gaan werken,
besloot ze een landelijk markton-■ derzoekop te zetten. De uitslag
daarvankwam aardig overeen met
deeigen ervaringen: „Dus onze ei-
gen ideeënklopten." Ze is er overi-
gens van overtuigd, datde gehan-
dicapte niet opzettelijk in de pro-
blemen wordt gebracht. Ze houdt
het op 'niet complete informatie.
Mede door haar contacten in de
gehandicaptenorganisaties groeide

Op schijf
Natuurlijk is niet alle informatie
in de brochure opgenomen, want
dan zou het een niet te hanteren
boekwerk zijn geworden. Maar
Annie Coops, die door haar echt-
genoot is ingewijd in de gehei-
men van de personal computer,
heeft alle gegevens 'op schijf en
kan aan de aanstaandevakantie-
gangerzeer gedetailleerdvertel-
lenwat hem staat te wachten.
Wie als rolstoelgebruiker wil
deelnemenaan een georgani-
seerdevakantiereis, is bij Handy
Travel aan het verkeerde adres.
Maar Coops beschikt over vol-
doendekennis om te kunnen
doorverwijzennaar de daarin ge-
specialiseerdereisbureaus.
De ontwikkelingvan het reisbu-
reau van de Dieverse ligtvoor
een deel in handen van deklan-
ten. Zij zullen, daarvan is ze
overtuigd, door het aandragen
van leuke en vervelende ervarin-
gen de kwaliteit alleen maar
kunnen verbeteren. „Elke handi-
cap heeft zijn eigen kenmerken.
Die zijnvoor een leek gemakke-
lijkover het hoofd te zien. Dus
zijn ookwij er brj gebaat dat ons
zowel de positieve als de negatie-
ve informatie wordt toege-
speeld," aldus de directeur. Het
programma 'Nederland, Duits-
land, Denemarken' moet worden
gezien als een startpakket. In-
dien mogelijk wil ze debrochure
dekomende jaren uitbreiden.
Zo wordt dewereld van derol-
stoelers - en wellicht in de toe-
komst ookvoor andere gehandi-
capten - doorbemoeienisvan
Handy Travel weer een stukje '
groter.

reisbureau zegt het bij dergelijke
gelegenhedenaan de muur beves-
tigde rolstoelsymbool ook niet al-
les. „Soms geldtdat danalleen
voor het restaurant en nietvoor de
hotelaccommodatie."
En alles steekt heelnauw. Zijn er
wel of geen drempels in het hotel?
Zijn de doucheruimten toeganke-
lijkvoor rolstoelers en is de inrich-
ting van dat gedeeltevan de ac-
commodatiezodanig, dat de rol-
stoeler 'uit devoeten kan'? Is er
een aangepast toilet en zo ja, hoe
hoog is dat? En hoezit het met de
bedden?
De reguliere reisbureaus hebben
dergelijke informatie niet voorhan-
den, of ze hebben de beschikbare
gegevens niet gecontroleerd.

Annie Coops-Mulder (36) uit het
NoordhollandseDiever weet daar-
over mee te praten. Zeis getrouwd
met een rolstoeler en heeft de erva-
ring dater heel wat voorwerk moet
worden verricht, wil men in gezel-
schap van een gehandicapte pro-
bleemloos op vakantie kunnen
gaan. Sinds kort is ze directeurvan
reisbureau Handy Travel in Die-
ver. Gespecialiseerd in vakantieac-
commodaties voor gezinnen,
groepjes en individuen, diemet
deze problematiek hebben te kam-
pen.
Het begrip 'aangepast' belooft veel,
maar houdtmeer dan eens alleen
in dat de accommodatie beschikt
over brede deuren, zodat een rol-
stoelerooknaar binnenkan. Vol-
gens de directeurvan hetDieverse

" Annie Coops
beschikt over
honderd
vakantie-
adressen die
geschiktzijn
voor mensen in
een rolstoel.
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Griekse Nationale Organi-
satie voor Toerisme (EOT),
Leidsestraat 13, Amster-
dam. Tel. 020/625.42.12

ristieke kiosken, stort u met de
Grieken in het gezelligenachtle-
ven, maar erger u niet, als de taxi-
chauffeur een uur nodig heeft om
uvan het ene museum naar het
andere te brengen. Want half Grie-
kenland woont en werkt in de
hoofdstedelijke agglomeratie. En
er zijn 'maar' 13.000taxi's voor 4,9
miljoen inwoners. Athene is dus
ook een waterhoofd

denop Rhodos en Kreta, is het niet
verwonderlijk dat op dieeilanden
toerisme tot en met november mo-
gelijk is en de vreemdelingen-
stroom in maart alweerop gang
komt. mogelijkheid daartoe. Het Grieks

orthodoxe paasfeest valt volgend
jaarop 26 april.

zich gelukkig, als het hem gegeven
is gedurende drie dagen de liturgi-
sche paasplechtigheden opAthos
bij te wonen. Er is een beperkte

heeft wijselijk voor een alternatie-
ve route door Italiëgekozen met
het gevolg dat het vakantieverkeer
op deAutostrada delSole (Bolog-
na, Rimini, Ancona, Pescara, Fog-
gia', Bari,Brindisi) ook in deko-
mende zomer intensiefzal zijnen
Griekenlandreizigers er verstandig
aan doen zich tijdig van een plaats
op een veerboot naar Korfoe, dan
wel Patras of Igoumenitsa te verze-
keren.

Europa. De 'autogekke' toerist

ing gekomen. Evzoni lijkt nu een
doorlaatpost in ruste. Praktisch al-
leen nog Griekse truckers wagen
zich met huntransporten door Ser
vië en deVojvodina naar West-

boden zij door hun volledig geïso-
leerde ligging de religieuze bewo-
ners en dorpelingen uit de wijde
omtrek bescherming tegen rovers
benden en Osmaanse bezetters.

veertiende eeuw. In de oudheid

traal-Griekenland nabij Kalamba-
ka. Daar verheffen zich tegen steile
hellingen van kale bergen 33 kloos
ters. De oudste daterenvan de

Niet minder indrukwekkend is het
complexvan deMeteora in Cen-

sche en Egeïsche eilandenzijn het-
zij per charter vanuit het buiten-
land hetzij met Olympic Airways
vanuit Athene bereikbaar.Het zal
de geïnteresseerdeGriekenland-
vaarder weinig moeite kosten om
nadien aan boord te geraken van
een vissersboot, die hem naar een
verafgelegen, eenzaam rotseilandje
brengt. Bovendien bestaat dan de
mogelijkheid dat hij op zon tocht
deelachtig wordt aan een nachtelij-
ke visvangst a la belle étoile, het-
geen ookbetekent dat hij onder-
weg met zijn gastheer in olijfolie
gedrenkt brood met tomaten en fe-
ta nuttigt. schapsbandenzijn gesmeed

van het Griek en het ligt dus wel
voor de hand dat uit dit soort spon-
tane contacten hechte vriend-

den. Tegen zeer matige prijzen. De
belangstellende dient, wat dit be-
treft, kien te zijn op borden tegen
de gevelsvan woningen, waarop
staat: 'Enikidzondai domatia'. In-
trekken bij een inheemsefamilie
betekent voor debuitenlander dat
hij al snel te maken krijgt met de
spreekwoordelijkegastvrijheid

schaal kamers te huur aangebo

gemak betaalbaar onderdak in een
gezellig hotelletje. Bovendien wor-
den overal in het land op grote

Keuze
Griekenland (4,5 maal zo groot als
Nederland) is te groot en te over-
weldigend om het in eenmaal te
bereizen. Men zal een keuze moe-
ten doen.

Toerismein Griekenland gedijt
vrijwel het hele jaar.De typisch
mediterrane klimaatstrekken in de
kustsstroken maken dit mogelijk.
Op Korfoe bedraagt de gemiddelde
juli-temperatuur25,9 graden, Athe-
ne meet 27,3 en Tripolis op de Pe-
loponnesus 22,8.De meeste neer-
slagvalt in West-Griekenland.

Ideaal Pascha
Een ervaring apart is dekennisma-
king met de autonome, doch onder
Griekse soevereiniteitstaande
monnikenrepubliek Athos (Agion
Oros) op de oostelijke landtong
van het schiereilandChaldikidi,
zuidoostelijkvan Thessaloniki.

onder deTurkse zuidkust gelegen
Kastellorizon, telt zon 2300 eilan-
den en eilandjes, waarvan er 240
bewoond zijn. De grootste loni-

In het bijzonder driefactoren be-
palen de groeiende belangstelling
voor Griekenland. Nogal wat West-
europeanenraken zachtjes aan uit-
gekeken op de traditionele vakan-
tiebestemmingen, de weersom-
standighedenzijn er doorgaans
ideaal en bovendien is Grieken-
land in vergelijking met deEuro-
pese concurrentie niet werkelijk
duur. Bovendien hebben deGrie-
ken hun conclusies getrokken uit
bepaalde misstanden in Spanje.
Hoogbouw langs de stranden naar
het voorbeeldvan de situatie in
Torremolinos en Benidorm, mag in
Hellas niet (meer). Nieuwe strand-
hotels 'ogen' daardoor vriendelij-
ker, passen ookbeter in het land-
schapen zijn gewoon gezelliger.

Griekenland biedt debuitenlandse
bezoeker legio mogelijkheden in
alle gewenste richtingen en op alle
denkbareriiveaus. De totale kust-
lijnvan het landbedraagt 13.000
kilometer en deGriekse archipel,
zich uitstrekkend van Korfoe (Ker-
kyrajin het westen tot het 592kilo-
meter oostelijkvan Piraeus, pal

Wie niet te lang tegen die drukte
kan, vindt weldadigeverpozing i
Epidavros, dat wil zeggen in het
omstreeks de vierde eeuw voor
Christus naar het ontwerp van
beeldhouweren architect Polykle
tus gebouwdeamfitheater dat be-
kend staat om zijn onverklaarbare
voortreffelijke akoestiek. Telkenji
re worden hier, tussen de heuvels
van de schitterendeArgolis op de
Peloponnesus, onder grote publie-
ke belangstelling tragedies en blij-
spelen opgevoerdvan respectieve
lijkAeschylos, Sophocles,Euripi-
des en Aristofanis. Werken die
regelmatigvoor het voetlicht Wor-
den gebracht, zijn Oedipus Rex,
Electra, deTrojaanse Vrouwen,
Andromache en Agamemnon. De
liefhebbervan klassiek toneel kar
er metvolle teugen van genieten.

Korfoe krijgt jaarlijksgemiddeld
1357 millimeter, Athene bijna vier
keer minder: 343 millimeter. Gege-
ven de ideale weersomstandighe-

heeft Griekenland het een en an-
der te bieden. Op een steenworp
van deplaatsen waar 's zomers de
temperaturen overdag oplopen tot
waarden rond 40 graden,kan dan
volop worden geskied. Dat is met
met name het geval in het noord-
westelijke deel van Macedonië, in
Epirus en in de Thessalischeberg-
keten Pilion bij de havenstad Vo-
los, op debosrijke hellingen waar-
van 23 lieflijke dorpjes als parels
gerangschikt liggen.Het mooiste is
Makrinitsa, op een hoogte van 850
meter dat trots melding maakt van
het feit dat devochtigheidsgraad
van de lucht ter plekke steeds nul
is. Veel rheumalijders zoeken hier
in lente en zomer verpozing tussen
een bonte verzameling van snoezi-
gevakwerkhuisjes,bij genees-
krachtige bronnen en in de scha-
duw van statigeplatanen, die de
Osmaanse overheersingvan het
land nog hebben meegemaakt.
Wie tijdigreserveert, vindt met een

Maar ook in het winterseizoen

Het zeer bergachtige republiekje
omvat twintig kloosters. Vrouwen
hebben er geen toegang. Het com-
plex is beperkt toegankelijk voor
toeristen. Menig buitenlander acht

Normaliter krijgt deNoordgriekse
grensovergang bij Evzoni een ge-
weldig aanbod aan autotoeristen te
verwerken. In het zomerseizoen
worden daggemiddelden bereikt
van 25.000voertuigen. Daarin is
sinds het uitbrekenvan de oorlog
in Joegoslaviëdrastisch verander-

slenter langs luxueus ingerichte
winkels, en de honderdenkarakte

boeiend, bruisend. Bezoek de gere
noveerde Plaka met zijn keur aan
gezelligeeethuisjes, genietop het
Syntagmaplein van uwkoffie,

Boeiend
De herhaaldelijkeaanwezigheid
van de 'nefos' (gifwolk) boven At-
hene is nog lang geen reden om de
Griekse hoofdstad derug toe te
keren. Athene is eenmalig,

DOOR ANGELI POULSSEN Een ander aardig stadje is Larochette. Aan devoet
van een spookachtigeruïne liggen daar huisjes en
goede hotelletjes. Het is een stadje waar veel Ne-
derlanders zijn gaan wonen en waar ook minstens
een derdevan detoeristen uit Nederlanders be-
staat. Ze komen voor hetriviertje deWitte Ernz dat
tussen de steile rotswanden kronkelt en voor de
uitgestrekte bossen waar ze uitstekendeklauter-
partijen en wandelingen kunnen maken. Ofvoor
de schone en rustige hotels, waar men vaak een
Nederlandse gastheeraantreft.

Zuivere lucht en everzwijnen
Luxemburg: land van rust en overvloed

geheid zijn hart aan dit piepkleine landje,
struind door uitgestrekte bossen, verliest

xemburg, land van heuvels, bos en kneuteri-
ge kasteeltjes, ligt binnen handbereik en is
dusper definitie niet interessant om mee te
pochen bij de borrel. Maar wie eenmaal zijn
tanden heeft gezet in de smakelijkeforellen
uit dekleine riviertjes en uren heeft ge-

Omdat tegenwoordig iedereen op vakantie
wil naar een land waar je minstens dekans
loopt geveld te worden door eenkokosnoot
of een loslopende olifant, zijn we geneigd te
vergeten hoe mooi onze achtertuin is. Lu-

ademt de sfeer van vriendelijkheid en heeft over-
zichtelijke proporties.

Het groene hart van Europa. ZokanLuxemburg
nog steeds metrecht genoemd worden. Ondoor-
dringbare bossen worden afgewisseld met goudge-
le heuvels. Everzwijnen rennen onbekommerd in
het rond en ook anderwild is hier nogvolop te be-
speuren. Vooralbuiten hetseizoen lijktrust hier
het belangrijkste trefwoord. Geen grote pretpar-
ken, wervelende steden of drukbezochte natuur-
monumenten. Alles, tot en met dehoofdstad,

roösje'-kasteel, dat om dezoveel jaarvan eigenaar
wisselt.De oorspronkelijkekasteelheer heeft na
zijn wandaad niet langvan zijn rust kunnen genie-
ten. Een paar jaarlater stierf hij.Sindsdien wordt
hetkasteel afen toe bewoond doorpronkzuchtige
miljonairs, die het uiteindelijk toch steeds te een-
zaam vinden in de afgelegen bossen.

Mysterie

naam bestaat niet meer, want dekasteelheer liet
ruim 140 jaargeleden alle honderd huizen met de
grond gelijk maken. De ongeveer 500 bewoners
zijn naar Amerika geëmigreerden denatuur heeft
bezit genomenvan de overblijfselen. In de groene
wildernisprijkt nu alleen nog het witte 'Doorn-

Of voor het mysterie van het even verder geleger
Kasteel Meyembourg. Het dorpje met dezelfde" Grote hoogten

zijn in
Luxemburg
alleen te
bereiken via
een tochtje met
de luchtballon.
Binnen twee
uur vredig
zoeven over de
lieflijke
heuvels, is het
mogelijk een
goede indruk
te krijgen van
dit
pietepeuterige,
maar
charmante
land.

Vrije val
Moegewandeld, uitgeshopt, dikgegetenen op zoek
naar een kick? Nog twee Luxemburgse suggesties"
elastiekspringen in Luxemburg-stad en een ballon-
tocht over de groene vlakten bij Larochette. Bij het
eerste worden jevoeten vastgemaakt aan een lange
stevige elastiek en kun jevervolgens van de histo-
rische brug middenin de stad springen. Een vrije
val van 50 meter en vijfminuten bungelen zorgen
gegarandeerd voor een verhoogd adrenalinegehal-
te en stroom bloed naar de hersenen.

De ballonvaart is eigenlijk alleen spectaculair bij
het opstijgen. Op het laatse moment word je in een
mandje van twee bij anderhalf gesleurd en zie jede
aarde onder jeinkrimpen tot minieme proporties.

Dan komt er een gevoel van enorme rust. Bijna se
reen vliegt de ballon zacht over de glooiendeheu-
vels. Koeien kijken verbaasd, een kudde everzwij-
nen stuiftweg en een verdwaald hert zoekt de
bossen weer op.

luxueus en in 'hapklaar' formaat. En ook de thuis-
reis is zo kort datje werkelijkuitgerust weer thuis
komt van je 'Tapetenwechsel'.

Luxemburg is niet het spectaculairste vakantie-
land van Europa, maar het is vertrouwd, schoon

meestal alleen nog voor de sier, ook hier heeft het
Praktische nut van beton enroestvrij staal het ge-
Wonnen.

Smulpapen komen aan huntrekken in devele res-
taurantjes of'weinstuben'. Riviervis ofvlees, alles
Wordt met de grootste zorgbereid. Een traditionele
moezelwijnrondt het geheel af. Vaak kan men ook
een kijkje nemen in de eigen wijnkelder, waar dag
in dag uit met engelengeduld deflessen een kwart
slagworden gedraaid om een juistegisting te ga-
randeren. De klassieke houtenvaten staan er

Wijnkelders

buitenlanders nog steeds toe. De Portugezen spe-
len hierbij een hoofdrol. Zij kwamen als arbeidersnaarLuxemburg en werden daar zo gastvrij ont-
vangen, datze vrijwelvolkomen zijn geïntegreerd.
De Portugese cultuur is een volwaardig onderdeel
van bijvoorbeeld deLuxemburgse traditionele wij-
noogstfeesten geworden.

maakt van deze gemeenschap, neemt het aantal

heid nauwelijks een probleem is. Metde komst van
een aantal EG-afdelingen naar Luxemburg en de
uitbreidingvan het aantal landen dat deel uit-

Als een grote sponsneemt Luxemburg inwoners
van de omringende landenop. Nederlanders,Duit-
sers, Fransen en Belgen, iedereen lijkt te kunnen
gedijenin hetkleine staatje waar werkloosheid-

planten fladderen honderden in gala getooide vlm

Voor de broodnodige beweging kan er uitgestapt
worden in Grevemacher, waar, naast detypische
wijncultuur, ook de 'Jardin des Papillons' een leu-
ke bezienswaardigheid is. Tussen deexotische

wen te aanschouwen, maar vergeleken bij de
pracht en praal van andere Europes hoofdsteden
valt deze plaats toch echt in de categorie 'uit de
kluiten gewassenprovinciestad.

De charme van Luxemburg-stad ligt niet in zijn
grootheid, maar in de tegenstellingvan het dorpse
in het oude lage stadsdeel, tegenover debijna sur-
realistisch modern ogende nieuwbouw in het ho-
ger gelegen stadsdeel. Over een knalrode brugrijdt
menrichting torenflats en andere meer architecto-
nischverantwoorde gebouwen zoals bijvoorbeeld
een groot zwembad. De meeste voorzieningen zijn
aangelegd voor deEG-afdelingen en de rijkdom
straalter vanaf. Dit is overigens ook het geval in
dewinkels in de binnenstad. Dure, kleine winkels
hebben de overhand. Juwelen, porcelein en kwali-
teitskleding, alles is er te vinden.

Anti-stress

ders. En debiologe diedekas beheert is altijd be-
reid om metje mee te lopen en - voor haar onge-
twijfeld voor de honderdste keer - enthousiast
iedere soort met naam en herkomst aan jevoor te
stellen.

Kuuroorden, golfbanen, rustige fietspaden en vele
wandelroutes garandereneenrelaxed en toch spor-
tiefweekend in de gezondebuitenlucht. Wie wat
cultuur wil snuiven kan bijvoorbeeld naar Vian-
den. Het enorme pas gerestaureerdekasteel domi-
neert het toeristische stadje. Vooral 's avonds biedt
het kasteel, dat ooitvan onze eigenOranje-Nassau
familie was, een betoverende aanblik. In Luxem-
burg-stad is ook een aantal monumentale gebou-

Voor mensen die eert anti-stress weekendje nodig
hebben is Luxemburg buiten het seizoen ideaal.

over naar huis te schrijvenen de irritante muziek
maakt het er ookniet gezelliger op, maar dat mag
depret nietdrukken. Na een of twee glazen spran-
kelende witte wijn in aangenaam gezelschap is het
zonnetje en de mooieomgeving voldoende om je
volledig te kunnen ontspannen.

van de 'DieLuxemburger Weinstrasse' in de Moe-
zelvallei.Het eten aan boord is meestal niet om

boot op de Moezel, met uitzichtop de hellingen
tuurlijke omgeving. Zacht schommelend in een

Het produkt smaakter echter niet minder om. Ze-
ker niet wanneer het genuttigdwordt in zijn na-

DOOR FRITS SCHILS

onder meer van uit dathet toeristische verkeer
op Kreta in 1992 met 25 tot 30 procent zal toe-
nemen.

landers daarheen. Optimisme overheerst ook
in de burelen van de EOT in Athene, de natio-
nale toeristenorganisatie. Daar gaat men er

Als de verwachtingen van de Nederlandse
reisorganisaties werkelijkheid worden, is het
mogelijk dat Griekenland volgend jaar Spanje
als vliegbestemming nummer één overvleu-
gelt. Insiders zijn zelfs van mening dat de
Spaanse costa's dit jaar hun eerste plaats al
waren kwijtgeraakt, als Griekenland ten gevol-
ge van het door Saddam Hoessein ontketende
inferno aan de Golf niet zon belabberd eerste
halfjaar had gehad. In 1980kwamen in totaal
iets meer dan 200.000 Nederlanders naar Grie-
kenland, door de lucht, per boot of in de eigen
auto. Dit jaarvlogen alleen al 320.000 Neder-

Toch blijft Athene oergezellig

" Geen anderfeest
wordt in Griekenland
zo intensief gevierd als
Pasen. Na de
liturgische
plechtigheden worden
in bredefamiliekring
paaslammeren aan
het spit geroosterd. De
wijn vloeit rijkelijk en
er wordt naar
hartelust gezongen en
gedanst.
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Cruise-reizen hebben de laatste maanden vaak de krant
gehaald. Met kakkerlakken, verstopte wc's en bedorven
voedsel. Dat ging dan ook om zeereizen van zon
achthonderd gulden. Dromend van 'Love Boat' kwamen de
reizigers op oude slecht onderhouden schepen terecht, op
wilde golven in plaats van op een strakblauwe oceaan.
Voor een echte luxueuze cruise moet dan ook meer worden
neergeteld. Voor zon bedrag wordt men een week lang in
de watten gelegd op een schip zo groot als eenfors hotel.
Onze verslaggeefster Mariëtte Stuijts maakte zon echte
cruise inhet Caribisch gebied. Een verslag vanuit een
wereld van zon, zee, exotische havens en overdadige
buffetten.

pong-balletjes in zijn zwembroek'
Op een ander dekworden Olympi
scheSpelen gehouden.

Gorda een eiland met dichtbe-
groeidebergen en schitterende
witte stranden diesoms alleen
over zee te bereikenzijn.

rond vier uurkrijgt men gebak en
sandwiches.Daarna volgen nog
het dineren een uitgebreid 'mid-
night buffet. Dat laatste lijkt, hoe
schitterend het er ook uit ziet, al-
leen nog gewaardeerd te worden
door Amerikanen aan boord, die -
gezien hunpostuur - getraind zijn
in overmatig veel eten.

meisjes in roodgeruit schooluni-
form, met stokoude wagens die
krakend steile wegen volkuilen
nemen en met winkeltjes waaruit
reggaeklanken waaien. Een eiland
met als favoriete uitdrukking: 'He)
man, no problem'.
Een eiland dat gewoonweg vraagt
om er watlanger op te blijven.
Maar The Skyward kent geen par-
don, om vijfuur vaart hij uit. Om
vervolgens enkelehonderdenme-
ters van de kust stil te blijven lig-
gen omdat het naar onze volgende- en laatste - aanleghaven slechts
een paar uurtjes varen is.

Maar Tortola is vooral het levendi
ge plaatsjeRoadtown. Met gezelli-
gepubs, mannen met geel-groen-
rode rasta-petten, kleine donkere

Nu dekoopgrage Amerikanen
geen souvenirs aan wal kunnen in-
slaan, bieden de shops aan boord
uitkomst. In een 'winkelstraat' aan
boord liggen behalve een souve-
nirswinkelook een juwelier,een
parfumerieen een porseleinzaak.
in de beauty-shop kun jeharen,
nagels en huid onder handen laten
nemen. Wie wil kan een sauna ne-
men of een massage ondergaan.

De eetzaal is dieavond maar half
gevuld.

Amerikanen vormen eenruime
meerderheid aan boord. Onder de
389 passagiers - wij reizen in het
naseizoenen het schip is maar on-
geveer halfvol - zijn 282Amerika-
nen. Afgezien van onze groep zijn
er maar weinig Europeanen aan
boord: een Oostenrijker, vijfDuit-
sers, een Deen, een Fransman,
tweeEngelsen en twee Nederlan-
ders.

De gemiddeldeleeftijd, zo leert de
passagierslijst, is 41,3 jaar.

Goud
De wegblijvers halen de volgende
morgen opgelucht adem als er
weer land in zicht is. Om voet aan
walvan Saint Thomas te mogen
zetten moeten we eerst een Ameri-
kaans visum verkrijgen. Dat is aan
boord een fluitje van een cent. De
plaatselijkeautoriteitenkomen op
het schip en voorzien inkorte tijd
alle paspoorten van debenodigde
stempel.

Graag of niet, we worden op deze
laatste avond allemaal in vol or-
naat aan tafel verwacht; het is eefl
gala-avond met 'Captains Dinner ■De passagiers diebij dekapitein
aan tafel zijn gevraagd, stralen.
Een fotograaf vereeuwigt alle sjie*
uitgedostegasten.

Aerobics

Daarna proberen we Tortola te ver
geten; ookdeze laatste avond
wacht het uitgaanslevenaan
boord. Met het stijldansen in de
pianobar, een zangeres in het the*
ter, black-jacktafels en eenrus-
tieke piratenbar.

Eén blik uit de patrijspoort en ik
weet het weer: voor me ligt een he-
le dag op zee. Een dag om alles
mee te maken wat er aan boord ge-
beurt; een rondleiding, winkelen,
alle maaltijden, sport, zonnebaden,
de showen het casino.

Om half 9 begint op het zonnedek
de aerobics, meldt het activiteiten-
programma. Op discodreunen van
Michael JacksonenMadonna jaagt
de lerares ons in het zweet, terwijl
ze, helemaal gelukkig met haar ge-
dweeë volgelingen, al springend
kreten gilt als 'Wow', 'Keep going'
en 'Energy'. Voor extra effect zorgt
het dek dat zelf ook danst. De gol-
ven zijn hoogen het schip deint
heen en weer.

Heel wat passagiers zijn inmiddels
geveld doorzeeziekte. Opgelucht
vaststellend dat ik daar gelukkig
geen lastvan heb, duikik in mijn
douchecabineom het aerobic-
zweet af te spoelen. En ineens lij-
ken demuren op me af te komen
en wordt ook ik een 'beetje misse-
lijk. Naar buiten, frisse lucht
schijnt te helpen. Op degang deelt
een bezorgde Philiptabletten te-
gen 'sickhess' uit.

Elk personeelslid heeft dezeroze
pilletjes op zak. Overal liggenpak-
jes droge crackers en papieren
kotszakken. Het schip slingert en
stampt, depassagiers wankelen.

In debuitenlucht, uitgestrekt op
een stretcher en met het tabletje
van Philip wordt het leven lang-
zaam maar zeker weet wat aange-
namer.

„Ik heb nog nooit zoiets meege-
maakt," beweert een stewardess.
„Wat een deining, de helft van de
passagiers ligt in zijnkooi." Een
ervaren cruiseganger adviseert de
zeezieken om cola te drinken waar
deprik uitgeklopt is.

Voor de 'sterken' aan boord gaan
de activiteiten onverminderd door.
's Middags worden bij hetzwem-
bad spelletjes gedaan van het ni-
veau 'wie krijgt de meeste ping-

Ter indicatie: een cruise als in di
verhaal kan komend seizoenvan
1600 guldenkaal (dus zonder
vlucht naar en verblijfin de ver-
trekhaven Puerto Rico) worden
gemaakt. Een geheelverzorgde
cruisevan twee weken, comple*
met vlucht en verblijfin hotel op
Aruba of Barbados, kost rond ac
zesduizend gulden.

Voor meer informatie over crul
hu.

kan men terecht bij ANVR-reiso
reaus. Daar isvanaf januariook
het boekje 'Alles wat u over crui-
sen wiltweten' (een uitgave van
VCK-zeereizen) verkrijgbaar.

No problem
Cruise-reizen is ook: 's avonds aan
boord met verlangen kijken naar
dc lokkende lichtjes aan wal en er
niet naar toekunnen. Op dc vierde
dagvan dc cruise leggen we aan op
hetBritse MaagdeneilandTortola.
Net als het vlakbij gelegenVirgin

Vergeefs op zoek naar 'the spirit
van Roadtown zorgt een van de
passagiers met een cassette eigen-
handigvoor reggae en merengues
En zo eindigt de avond toch nog
een heelklein beetje in de sfeer
van Tortola: in cocktailjurken
smoking met zessen tegelijk svvifl'
gend op een houten scheepsdek-
Met aan de hemel duizendenster-
ren, en in deverte de lichtjes ...

Saint Thomas is een van de Ameri-
kaanse Maagdeneilanden. Charlot-
teAmalie, dehoofdstad van het 80
vierkantekilometer kleine, ber-
gachtige eiland met prachtige
stranden, is bij deAmerikanen een
geliefde winkelplaats, vooral door
het grote aanbod van gouden siera-
den. Gewapend met boodschap-
pentassen en creditcards trekken
ze het stadje in. „Come on," maant
een van hen tot spoed. „Laten we
geen kostbare shopping-urenver-
liezen."

Wij kiezen voor een excursie met
een catamaran naar hetnabij gele-
gen Saint John, datvan de drie
Amerikaanse Maagdeneilanden de
mooiste natuur heeft,vooral onder
water. Tweederdevan het 50 vier-
kante kilometerkleine eiland is
natuurgebied. We leggen aan op
een paradijselijk wit strand. Snor-
kelend tussen grilligekoralen en
kleurige tropische vissen en later
weer met een cocktail op de cata-
maran begin ik het te begrijpen:
dit is dus cruise-reizen.

Een paar uur later gaan we in
Puerto Rico van boord. In nog
geen uur tijd hebben honderden
passagiers een laatste ontbijt acn'
ter de kiezen, al hun cocktails, sp "
venirs en schoonheidsbehandelin-
gen afgerekend en worden ze me
hun koffers naar de juistetouring-
car geleid. Feilloos georganiseerd-
Zoals het hele leven boord. Met
uitzondering van zeeziek-maken
golven dan. Want die laten zich
niet regelen.

waardigheden. Naast de bekende
drijvendepontonbrug en de pastel-
kleurige oude gevels, bijvoorbeeld
een Joodse synagogeuit 1732, een
fraai stadhuis en Paleis van Justi-
tie, het Waterfort waarbij tegen-
woordig hotelVan derValk geves-
tigd is en FortAmsterdam.

'Feeling hot, hot, hot...' Precies om
vijfuur wordt de loopplankbin- "nengehaald en beginnen we, bege-
leid door de immer vrolijke band,
aan de oversteek naar Saint Tho-
mas , dieeen dag en twee nachten
in beslag zal nemen. Een uitste-
kende gelegenheid om het leven
aan boord beter te lerenkennen.

Om acht uur worden we verwacht
voor het diner. In cowboy-kleding,
want 'western' is het thema van
deze avond. Het diner isvoor lek-
kerbekken een dagelijks hoogte-
punt. Kreeft, biefstuk, garnalen-
cocktails, heerlijke (koude) soepen
en verrukkelijke toetjes. Uit elke
dag wisselende keuzegerechten
kan men zelfeen menu van een
gang of vijfsamenstellen.

Alle voedsel aan boord is afkom-
stig uit deVerenigde Staten. Geen
exotische ingrediënten, maar be-
kend en betrouwbaar voedselvan
huis meegenomen(en overgevlo-
gen). Niets wordt aan het toeval
overgelaten, een cruise is een van
het begin tot einde georganiseerd
avontuur.

Wie wil kan aan boord bijna de he-
le dag eten. Het uitgebreide ont-
bijtbuffet wordt om 11 uur gevolgd
dooreen hapje bij dekoffie of thee,
bij de lunch kan menkiezen uit al-
lerlei warme gerechten(behalve
friet, hamburgers en hotdogs ook
risotto, gebakken inktvis en gou-
lash, saladesen fruit), bij 'the tea'

neilanden) verveeld opmerkt dat
'Thailand toch mooier is' en dat 'ei-
genlijk alles in de tropen op elkaar
lijkt. En datterwijl ze deze reis
juistuitkoos omdat ze eens 'wat
anders dan anders' wilde.

De excursie op Curagao duurt een
halve dag, 's middagswillen we op
eigen houtjeWillemstad verken-
nen. VoorAmerikanen is een
'sightseeing' van een paar uur
langstoeristische trekkers mis-
schien bevredigend, maar wij blij-
ven methet vermoeden zitten dat
dit rijksdeel over zee heel wat
meer te bieden moet hebben dan
een zeeaquarium, likeurstokerij en
koloniaal landhuis.En daar komt
een van debeperkingenvan een
cruiseom de hoek: doordathet
schip stipt om 17 uur weer ver-
trekt, ishet alleen maar mogelijk
om even aan de aanlegplaatsen te
'snuffelen.

Haast
Geen tijd te verliezen dus. Ook niet
aan de mannen die de vrouwelijke
toeristen met 'hi baby' en 'hi swee-
ty' begroeten. Onze haast steekt
schril afbij deontspannen sfeer in
het stadje, waar iedereen tijd over
lijkt te hebben.De fruitverkopers
op de kleurige drijvende markt
vallen bijna in slaapop het ritme
van hun deinende bootjes. Het zijn
Venezolanen die dagelijksde over-
steek maken naar Willemstad.
Vanaf hun scheepjesverkopen ze,
beschut door gekleurde tentdoe-
ken, exotische groentenen fruit.
Wie alleennaar Curacao komt om
te winkelen, heeft inderdaad aan
een paar uur genoeg. Het centrum
bestaat uiteen paar - gezellige -
winkelstraten met boetieks en
snackbars. Maar deplaats heeft
heel watarchitectonische beziens-
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'Feeling, hot, hot, hot...' Een
uitbundige merengue

klinkt over het dek. Een
serveerster met een brede

glimlach drukt ons een
gifgroenecocktail in de

hand. De zon brandt,
camera's klikken, aan de

rand van het zwembad
maakt een stel een dansje.

Het enige wat er nog aan
ontbreekt is een steeds

kleiner wordende wuivende
mensenmassa aan wal.

Maar de legekade kan het
aanzwellend gevoelvan

plezier niet bederven. Dit is
een cruise, dit is 'the

Caribbean'.

In tegenstelling tot de andere pas-
sagierszijn wij geen toeristen die
het eens lekker breed laten han-
gen, maar een groep reisagenten
en een journaliste. Nog geenuur
geleden zetten we in de cruiseha-
ven van Oranjestad, Aruba - de
meesten voor het eerst van hun le-
ven - voet aan boord van The
Skyward, een heus cruiseschip.

De loopplank brengt ons in een
ruimte met dik tapijt, gedempt
licht, marmeren trappen en zoe-
mende liften. Beladen met souve-
nirs komen met ons de passagiers
aan boord die al eerder, in San
Juan ingescheept zijn. 'How was
your day,' begroet een jongeAme-
rikaanse met bijbehorende 'big
smile' een ouder echtpaar. Zijzelf
is gaan snorkelen en haar vakantie
kan zo te horen niet meer stuk.

Wij moeten eerst officieel insche-
pen. Na een halfuurtjezijn we een
plattegrond van het schip, een
boardingpass - een kartonnen
kaartje dat dekomende dagen heel
belangrijkblijkt te zijn, zonder
mag je het schipniet meer op -
sleutelsvan de hut en een krediet-
rekening rijker. Het slijk der aarde
hoefje aan boord niet bij de hand
te hebben; alles gaat op de reke-
ning en hoeft pas aan het einde van
dereis betaald te worden.

Ook met behulpvan deplatte-
grond is het niet eenvoudig de hut
te vinden inhet drijvend hotel met
zeven etages en een stuk of vijftien
verschillende dekken. Hut 636 mag
ik vijf dagen lang als mijn thuis
beschouwen.Een 'outside state-
room', een buitenhut, dus gelukkig
metraam. Het is een luxetweeper-
soonshut, de derde duurste van de
tien verschillendeklassen aan
boord. Ik ben blij dat ik de ruimte
voor me alleen heb. Een echtpaar
vertelt me later dat de een van de
twee op bed moet blijven liggen
als de anderzich omkleedt, om on-
gelukken ofslaanderuzie te voor-
komen.

Schipbreuk
Vrijwel directna inscheping moe-
ten we aantreden aan dek, met het
oranje zwemvest dat onder het bed
ligt. Oefening van een 'schip-
breuk. Een verplicht nummer dat
met een hoop gelach en gefotogra-
feer snelwordt afgewerkt. Ik zou <
niet weten in welke reddingssloep
ik bij een scheepsramp het schip
dien te verlaten. Maar die situatie
lijkt met de robuuste Skyward
(met een inhoud van 16.254ton) op
de strakblauwe oceaan heel ver
weg. En ach, wie dan leeft, die dan
zorgt. Op naar het zwembad, de
cocktailsen de merengue.

Bij het diner in de grote eetzaal
horen we ons nog steeds 'hot hot'
te voelen. Met ijstaarten met bran-
dende kaarsjes boven hun hoofd,
dansen de zwarte obers tussen de
tafels door.

The showmust go on,' en dat ge-
beurt na het diner in het theater. In
de luie zitjes begint het tijdsver-
schil datwe tijdens devlucht naar
Aruba overbrugd hebben(zes uur)
op te spelen. Bij de wervelende
Amerikaanse ballet-showdans val-
len de ogen steeds dicht. De ge-
dachte dat het in Nederland 4 uur
's nachts is, doet me overstag gaan.
Het nachtleven aan boord moet la-
ter maar aan een grondig onder-
zoek worden onderworpen. Op
naar hut 636. Daar wacht een ver-
rassing. Het leeslampje verspreidt
zacht licht, rondslingerende kleren
zijn opgeraapt en gevouwen, het
bed is opengeslagenen op het kus-
sen ligt zelfs een pepermuntje.

Philip
Philip heet hij en hij komt van de
Filippijnen. Hij is verantwoorde-
lijk voor al dit moois en zal er ook
derest van dereis voor zorgen dat
ik niets tekort kom. Een paar keer
per dagvers ijswater, handdoeken
en elke avond dat snoepje. Voor
dit alles ben jewel min of meer
verplicht hem 5 dollar fooi per dag
te geven, zo staat in de 'welcome
on board'-brief over hoe het hoort
op een cruiseschip.
De afgelopen nacht heeft de Sky-
ward de afstand tussen Aruba en
Curacao overbrugd. Dat is slechts
een paar uur varen, dus moeten
het schip hebben stilgelegen. Om 8
uur komt eréen loodsaan boord

dieons veilig de St.-Annabaai bin-
nenvaart. De aanblik van de ge-
kleurde Hollandse geveltjes in de
ochtendzon is het vroege opstaan
beslist waard. Langzaam draaiteen
168 meter lange drijvende ponton-
brug - deKoningin Emmabrug
dieookwel de minder eerbiedig
'the swinginglady' wordt genoemd- voor de Skyward opzij. Passa-
giers verdringen zich aan dereling,
videocamera's lopen en fototoe-
stellen klikken. Dat zal zich in elke
aankomsthaven herhalen.

Na het ontbijt - een uitgebreid
buffet met onder andere panne-
koekjes, broodjes, salades en vers
fruit - vertrekken we voor een
tocht over het eiland. Het activitei-
tenteam van de Skyward biedt in
elke aanleghaven een aantal excur-
sies aan, variërend van een zeil-
tocht (25 dollar) en een helikopter- >
vlucht (65 dollar) tot een 'higlights-
tour' (22 dollar) en een dagje strand
(19 dollar).

Eigen initiatiefis beslist overbodig
tijdens een cruise. Elke dag schuift
er een compleet activiteitenpro-
gramma onder de deurvan de hut,
compleet met kledingadvies voor
dieavond. Om een uur of zes 's
middags wordt alles nog eens om-
geroepen. „Vergeet u zich vooral
niet in te schrijven voor éénvan
onze excursies."

En dat vergeet vrijwel niemand.
Gewapend met camera, zonnebril
en creditcardverzamelen de passa-
gierszich elke morgenvoor hun
uitstapje. De meesten in een opge-
wekte, verwachtingsvolle stem-
ming. Een enkeling is wat blasé,
heeft alles al gezien. Zoals de jonge
Nederlandsevrouw die met haar
moeder reist en tijdens een rit over
Virgin Gorda (een van de Maagde-

door

MARIËTTE
STUIJTS

" Moderne cruiseschepen, zoals The Skyward, zijn grote drijvende hotels.

Cruise: volledig georganiseerd avontuur

'Feeling hot' op
de Caribische zee

Boven:

" Het
zwembad aan
boord van The
Skyward.

Onder:

" Het schip legt
aan in een
exotische
haven, zoals
Oranjestad
op Aruba.



Lerby mag
blijvenMannschaft spelenderwijs naar EK

Enorme krachtsverschil levert slechts vier doelpunten op

'EVERKUSEN - Duitsland heeft zich als laatste gekwalifi-
;eerd voor de eindronde van de Europese titelstrijd in Zwe-'en. Het kat-en-muis spelletje tegen Luxemburg werd gister-

in Leverkusen met vier treffers afgesloten. Door de
herwinning passeerden de op volle sterkte aangetreden Duit-

groepsleider Wales met één punt.

scheidsrechter Przesmycki toege-
kende strafschop verzilverde. Ver-
dediger Bossi had Riedle bij een
doelrijpekans onderuit gehaald. De
wereldkampioen liet er voor de pau-
ze nog een treffer bijzetten. Van
Buchwald. Doelman Van Rijswijck
voorkwam meerdere treffers.

r'ndscoach Berti Vogts nam de
tegen de voetbaldwerg se-

Tus. Vier verdedigers werden in-s*et om de enige Luxemburgse
'ivaller, Langers, in bedwang te"Uden. De verdedigers waren'erbodig. De 26.000 kijkers - voorpt eerst werd een interland in Le-Fkusen afgewerkt - konden zichFWarmen aan aanvallend voetbal,Ml vele kansen opleverde.

P produktie werd ingang gezetfor aanvoerder Matthaus, die naF 1kwartier een door de Poolse

Ook in de tweede helft konden de
Duitsers het grote overwicht niet
echt in doelpunten uitdrukken. Via
invaller Hassler en Italië-ganger
Riedle werd het uiteindelijk 4-0.
„Tegen dit soort tegenstanders is
het vaak moeilijk scoren", gaf de
geblesseerde Klinssmann zijn me-
nig over het gebrek aan produktivi-
teit aan Duitse zijde. De spelers
incasseerden voor hun kwalificatie
een premie van 40.000 gulden.

Naast Duitsland plaatsten Neder-
land, Engeland, Schotland, Joego-
slavië, Sovjetunie, Frankrijk zich
voor het eindtoernooi. Gastland
Zweden completeert het deelne-
mersveld. Op 17 januari volgt de
groepsloting in Göteborg.

Duitsland-I.Luxemburg 4-0 (2-0). 15.
Matthaus 1-0(strafschop), 44. Buchwald
2-0, 51. Riedle 3-0, 62. Hassler 4-0.
Scheidsrechter: Przesmycki (Pol). Toe-
schouwers: 26.000.

EINDSTAND
Duitsland 6 5 0 1 10 13- 4
Wales 6 4 11 9 8-6
België 6 2 13 5 7-6
Luxemburg 6 0 0 6 0 2-14

Bfjerenveen 22 13 3 629 52-31gnbuurL 22 12 5 5 29 39-28E^ar 22 11 6 528 57-36
22 10 6 626 38-26
22 10 6 6 26 39-30

£»rlem 22 11 4 726 35-34
fllBosch 22 10 5 7 25 38-30

22 10 5 725 28-22
O, „ 22 9 6 72443- 28
j£Eagles 22 9 5 82337 - 34Steles 22 8 7 723 37 -34

21 .7 8 622 34-29i^ndam 22 8 5 921 27-32jffdhoven 21 6 8 720 26-31"^Zwolle 22 6 7 9 19 29-35
reelsior 22 8 2 12 18 41-53
gj'hen 22 5 8 9 18 23-38
jï'mondSp 21 4 5 12 13 27-48

21 3 6 12 12 25-46/^and 22 3 3 16 9 23 -53
.efacles, Cambuur en GA Eaglesr>odekampioenen

BETAALD VOETBAL
eerste divisie

" Inleiding tot Duitslands eerste treffer. Karl-Heinz Riedle wordt door Bossi gevloerd. Even later zal Matt-haus vanaf de stip scoren.

Maastrichtenaar René Smeets navigator

Henk Vossen start
in Monterally

" Henk Vossen voor de vierde keer aan de start in Monte Carlo

- Na de nederlaag in*t cruciale treffen in de basketbal-
4»edivisie tegen Computerij Meppel
Selopen zaterdag won Selex BSWllWeert gisteravond met 79-110 dej}St'ge uitwedstrijd in Doesburg.

k°cshop kon geen moment zrjn
£arn als 'favorietenkiller' waarma-
Sietl en werd vanaf het eerste fluit-

onder grote druk gezet.
</; lex had in Andy Kennedy (we-
jvrom topscorer met 27 punten) en
jj'chard van Poelgeest twee uitste-
lde schutters dievoor de Weerte-

en de wedstrijd open schoten.
w°or deze overwinning heeft de
st°eg van coach Van Kempen nog
i^ds uitzicht op het behalen van
fjJl Plaats bij de eerste zes, de zoge-

elite A-groep.

Gewichtheffer
levenslang
geschorst

V^SINKI - °e Finse gewichthef-
mo Taatila is in Helsinki door

B(jn °ond levenslang geschorst we-
Wm het ëebruik van dope. Taatila
Vrj inaugustus na een competitie-
L^strijd gecontroleerd en positief
fio °nden. In de urine van de 23-ja-
sÖi atleet werden sporen van het
tg Versterkende middel methyl-[°steron gevonden.

Vossen en zijn 33-jarige navigator
uit Maastricht, René Smeets, benut-
ten de feestdagen om het rallypar-
cours te verkennen. Oudejaars-
avond komen zij terug uit de Zee-
alpen. Vossen reed in 1979, 1980,
1981 reeds met een Ford Escort RS
1800 deze spraakmakende rally met
als beste resultaat een 50e plaats.
De rally-equipes starten in diverse
steden van Europa om in Monte
Carlo samen te komen voor het par-
cours 'commun'. Hier wordt gestart
voor een gezamenlijk parcours van
26 klassementsproeven rond Monte
Carlo.

Volgens pr-officer Scheyving van
Wang Belgium klopt niets van de'
beweringen van Vic Bruyndonckx.
Scheyving: „Evenals wij heeft
Wang Computer Europe geen plan-
nen om dewielrennerij te stappen."
Corné van Rijen en Limburger
Alain Strouken zijn de enige Neder-
landers die bij de in opspraak ge-
raakte ploeg een profcontract zou-
den krijgen.

De ploegleider op zijn beurt be-
weert in alle toonaarden dat zijn
formatie in ieder gevalvan de grond
zal komen. „Niet met de financiële
steun van Wang Belgium, wel met
het geld van Wang Europe. Ik heb
het getekend contract op zak," zegt
Bruyndockx.

Vossen en Smeets hebben gekozen
voor de Duitse startplaats Bad
Homburg waar ze op 23 januariver-

uit Spanje, waar hij met de nieuwe
geldschieter onderhandelde. Van
Gerwen wilde op drie punten zeker-

heid: de lengte en de hoogte van het
contract en de invulling van zijn
taakstelling. „Ik ben volledig tevre-
den over de uitkomst van het ge-
sprek. We hebben afgesproken niet
verder op de details in te gaan", al-
dus de oud-beroepsrenner.
Van Gerwen wordt in feite de op-
volger van Manfred Krikke, die bij
PDM de managersfunctie voor zijn
rekening nam.

Van Gerwen
manager

DEN HAAG - Gerrie van Gerwen
\yordt manager van de wielerploeg
van Jan Gisbers. Van Gerwen, de
laatste zes jaar coördinator van het
beroepswielrennen in Nederland,
ondertekent vrijdag een intentiever-
klaring met sponsor Festina. Voor
de uitwerking van het contract
wordt meer tijd genomen.

Van Gerwen kwam woensdag terug

De keuze van het merk staat bud-
gettair nog niet helemaal vast. Een
Mitsibishi Galant Four of Ford Sier-
ra Cosworth 4x4 vallen in deze klas-
se N 4 en hebben de voorkeur van
Henk Vossen. Vossen wil graag in
deze winterrally met een vierwiel
aangedreven auto met turbo aan de
start verschijnen. In ieder geval is
hij nog in onderhandeling over de
autokeuze.

BRUSSEL - Met het formeren van
een nieuwe profploeg heeft de Ant-
werpenaar Vic Bruyndonckx de
Belgische wielerwereld in rep en
roer gebracht. Aanleiding is de af-
wijzende reactie van de eerder door
Bruyndonckx bekendgemaakte
sponsor, Wang Computers Belgium.
De directie van dit bedrijf ontkent
in alle toonaarden sponsor van de
ploeg Bruyndonckx te worden en
beweert bovendien geen enkele re-
latie met de in de opspraak geraakte
ploegleider te hebben. Bruyn-
donckx werd deze week door een
tweetal zakenmensen zelfs van op-
lichtingspraktijken beschuldigd.

Wielerploeg
in opspraak

Van onze correspondent
FLOR SCHILTE

TEGELEN - Henk Vossen en René
Smeets starten eind januari in de
Rally van Monte Carlo. Het is de
vierde keer dat de 46-jarige Lim-
burgse zakenman deelneemt aan de
roemruchte klassieker, die de pre-
miere is van het rallywereldkam-
pioenschap 1992. Zaterdagavond 14
december sloot de inschrijving en
was Vossen, ondanks dat alle zaken
nog niet helemaal op rij stonden,
verplicht om zich in te schrijven
met een rallywagen. Vossen schreef
in met eenrallywagen groep N klas-
se 4, d.w.z. een rallywagen met een
motorinhoud boven 2000 cc. in stan-
daarduitvoering.

trekken. Zaterdag 25 januari is de
eigenlijke start in Monte Carlo. Het
meest spraakmakende gedeelte van
de wedstrijd zijn de passages op de
Col de Turini op woensdag 29 ja-
nuari. Na dit programma vindt 29
januariaan de havenkade van Mon-
te Carlo de finish plaats.

Debuut Haan
valt in water

FRANKRIJK
f^ANKRIJKu'en-Nantes 1-1, Lille-Cannes 0-0, Lyon -j?°naco 2-0, Nimes-Auxerre 0-0, Rennes-LeJ**!* 0-2, Sochaux-Lens 1-2, Toulon-Mont-r^ier 0-1, Toulouse-St Etienne 1-1. Dins-juE:»Paris St Germain-Olympique Marseiller»u- Metz-Nancy afgelast,
j^nd: Marseille 22-33 Monaco 23-29 Paris
t>* 23-28 Caen 23-28 Le havre 23-28 Mont-ffUier 23-26 Auxerre 23-25 Nantes 23-25
2*b 22-24 Lille 23-24 Toulouse 23-23 Str «enne 22-22 Lens 23-22 Nimes 23-21 Tou-j," 23-20 Lyon 23-19 Cannes 23-17 Rennes

Sochaux 23-15 Nancy 22-10

MÜNCHEN - Sören Lerby
mag van het bestuur van
Bayern München blijven als
trainer van de dit seizoen
tobbende Zuidduitse top-
club. Bij de vergadering die
tot ver na middernacht
duurde, werd het vertrou-
wen in de 33-jarige Deen
uitgesproken.

Afgesproken werd ook, dat de
aan lager wal geraakte oud-inter-
national Gerd Muller per 1 ja-
nuari aan de technische staf
wordt toegevoegd. „Der Bom-
ber", die Oranje in 1974 van de
wereldtitel afhield, gaat functio-
neren als scout en als spion bij
wedstrijden van komende tegen-
standers van Bayern. Hij pro-
beert tevens volgend jaar het
Duitse A-trainersdiploma te ha-
len.

Gascoigne
LONDEN - Paul Gascoigne
meldt zich mogelijk al in januari
bij de Italiaanse club Lazio Ro-
ma. Een woordvoerder van de
club uit de Serie A deelde dit gis-
teren mee. De Italianen betalen
ongeveer zestien miljoen gulden
voor de speler van Tottenham
Hotspur, die zich eigenlijk pas
eind mei in Italië zou vestigen.
Een definitieve beslissing is nog
niet genomen, beide clubs tref-
fen elkaar opnieuw op 10 januari
om de laatste detailsvan de over-
gang af te ronden.

Gascoigne staat al zes maanden
op non-actief wegens een slepen-
de knieblessure, waaraan hij
twee keer operatief werd gehol-
pen. De Brit denkt in maart weer
te kunnen spelen. Naast deDuit-
sers Karlheinz Riedle en Thomas
Doll wordt Gascoigne de derde
buitenlander van Lazio Roma.

Lucratief
STOCKHOLM - De eindronde
van het Europees voetbalkam-
pioenschap in Zweden wordt
voor de acht deelnemende lan-
den in ieder geval een financieel
succes. In totaal is er voor de ge-
kwalificeerden voor „Euro 92",
waaronder Nederland, een be-
drag te verdienen van tenminste
40 miljoen Zwitserse frank (50
miljoen gulden).De Nederlandse atleten eindigden

bij de eerste run van de dag op de
Olympische baan als tweede. Hun
starttijd was 6,32 seconden en de
slee ging na 1.02,51 over de finish-
lijn. Alleen Gilbert Bessi, die na-

mens Monaco aan de Spelen mee-
doet, was sneller.

Olympisch kampioen Kipoers uit
Letland had weliswaar een flitsen-
der start (6,16), zijn eindtijd bleefbij

Geurts achter: 1.02,82. Kipoers
landgenoot Ekmanis bracht het er
met 6,24 - 1.03,34 ook mindervan af.
In de tweede manche lieten Geurts
en Langeveld respectievelijk 6,31
en 1.03,90 noteren, goed voor de

„Dinsdagavond hebben de aanwezi-
ge landen, 31 in getal, een vergade-
ring gehad hier in Albertville. Colle-
ga's reageerden vol onbegrip en
zelfs verontwaardigd op het feit dat
wij niet zijn genomineerd voor de
Winterspelen. Niemand begreep
iets van de handelswijze van het
NOC. Er werd zelfs tegen hoofden
getikt. Misschien verandert er door
de verrichtingen van vandaag nog
iets", aldus Geurts, op de achter-
grond vocaal bijgestaan door zijn
uiterst verheugde coach.

vijfde plaats en opnieuw voor de
Letse sleeën (Kipoers 6,19-1.03,91,
Ekmanis 6,34-1.04,08).

Geurts sneller dan
Olympisch kampioen

Bobsleeërs nemen sportiefwraak op NOCALBERTVILLE - Rob Geurts en
Jan Langeveld, die door hei Neder-
lands Olympisch comité wel geacht
werden mee te doen aan de trai-
ningsweek in Albertville maar niet
goed genoeg werden bevonden
voor deelneming aan de Spelen in
de tweemansbob, hebben sportieve
wraak genomen op het NOC en op-
zien gebaard te midden van de we-
reldtop.

Elk team kan afhankelijk van
het aantal wedstrijden en de
prestaties een ■ aandeel in de
winst tegemoet zien van tussen
de vijf en zeveneneenhalf mil-
joen gulden.

DEN HAAG - De eredivisiewed-
strijden VW-PSV en SW/Dor-
drecht '90-Sparta, die voor gister-
avond op het programma stonden,
zijn vanwege de slechte gesteldheid
van het terrein niet doorgegaan. Bij
VW zou Michel Haan (op huurba-
sis overgenomen van Roda JC) zijn
eerste wedstrijd spelen. Gistermid-
dagom twaalf uur waren alleforma-
liteiten omtrent die overgang gere-
geld. VW-PSV zal vermoedelijk in
het weekeinde van 8 en 9 februari
geplandworden.

Revanche
Selex BSW

Arnold niet
tegen Vitesse

J^RKRADE - Graham Arnold zal
j*t duel Roda JC-Vitesse wegens
fOeve familie-omstandigheden
J^'ssen. De spitsspeler is momen-
*l onderweg naar Australië om de

van zijn vader bij te wo-
'6rj

Harrie Brokking
en Nevobo

praten verder
h,°ERDEN - Bondscoach Harry
/°kking en het bestuur van de Ne-

Volleybal Bond pratenjPkorte termijn verder om uit deJ^Passe rond het aanstellen van as-
Arie Selinger te ko-

Beide partijen kwamen bij
l. aar, maar wensten verder geen

over het gesprekr buiten te brengen.

■ I

(ADVERTENTIE)

HOENS
INDUSTRIEEL

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produkten voor
industrie en bouwwereld

JH ,

(ADVERTENTIE)
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lid Amsterdamse Diamantbeurs

Wij verkopen sieraden tegen
groothandelsprijzen

± 50% v.d. winkelwaarde

Grote collectie sieraden:
armbanden, kettingen, ringen, trouwringen, eigen ontwerp

hangers, colliers, horloges tegen specialefeestprijzen

" Bijzonder is onze collectie exclusieve gouden heren-
en dameshorloges, briljantringen en briljantcolliers.

" ALLE SEIKO HORLOGES 25% KORTING

" Ook kunt u bij ons terecht voor
beleggingsdiamanten

Loop vrijblijvend bij ons binnen en overtuig u.

" Alle reparaties in eigen atelier
Sittard-Limbrichterstraat 32 - tel. 046-521965 dx" -9

Randstad /«P|k
heeft volop iB^ILwerk JPh, /)
Caissière/servicebediende m/v
Voor een tankstation in de omgeving van Hoensbroek zoeken
wij iemand met een MAVO-opleiding. Ervaring is een pre,
echter niet per se vereist. Het betreft een 32-urige werkweek
(minimaal). Werktijden: tussen 06.00 uur en 24.00 uur en in
de weekeinden dient er ook gewerkt te worden. Leeftijd:
18-25 jaar.

Informatie bij Ellis Tonglet. tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

-ir randstad uitzendbureau

Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België

Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over
de op hen van toepassing zijnde regelingen
betreffende de sociale zekerheid en de
bijzondere regelingen voor grensarbeiders,
kunnen elke eerste en derde vrijdag van de
maand terecht bij de Sociale Verzekeringsbank,
district Maastricht, Gaetano Martinolaan 75.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische
Zaken te Breda zijn op die dag van 10.00 tot
14.00 uur aanwezig om u alle gewenste
inlichtingen te verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke
problemen dient u alle bewijsstukken en andere
papieren mee te brengen.

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken:
tel 043-821600.

Haarprobleme?

JÉ6JÏ9ÓI
Für Dam«n undHerren
Lchies Haar oder GUürenbildunq smd passé
Sendse Eipetien itiqtn Ihnen wie es gefit
Auch besonders interessant lur uruufnedene
ToupeltrSger.

O GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Geleen
maakt, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, bekend, dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering
van 12 december 1991 heeft
besloten te verklaren dat een
bestemmingsplan wordt voor-
bereid voor:
a. het perceel Pieterstraat 70
b. het perceel

Kummenaedestraat 58a,
een en ander zoals nader in
grijze kleur is aangeduid op de
bij deze besluiten behorende
situatietekeningen.
Voorts heeft de gemeenteraad
bepaald dat voornoemde be-
sluiten in werking treden op 20
december 1991.
Met ingang van 20 december
1991 liggen voornoemde be-
sluiten voor eenieder ter inzage
ter gemeentesecretarie, kamer
233.

Geleen, 19 december 1991,
De burgemeester van Geleen,

namens deze,
het hoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling.
J.H.M.G. Beckers.
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3999 BALLEN CADEAU
EN EEN PIEK EXTRA!

Kerstmis bij Citroen wil zeggen /^W^ De rode stippen op de voorruit van de f 800,-. Ook als de auto in januari /^ PjrA
dat er fantastisch wordt \M_Wê Citroen AX, de BK, de ZX en de KM ver- 1992 wordt afgeleverd! Wj Ij^J
uitgepakt. Nu zult u denken: dat melden het ongekende voordeel. Dus alser nü een kerstbelle-
is niks nieuws, want dat zeggen de andere Dit voordeel geldt uitsluitend voor tje bij u gaat rinkelen, gooit u vandaag nog

automerken ook. auto's die uit voorraad leverbaar zijn. een balletje op bij de Citroen dealer.
Maar wat dachtu dan van een voordeel Bovendien is daarop de katalysator-subsidie W_/_M

van f 1.000,-* tot f 4.000,- op de aanschaf van 1991 nog van toepassing. jfßfy\ l&S
van uw nieuwe Citroen? Kom dus snel En dat betekent weer CfAjitel f'NTDfïPMlangs bij de Citroen dealer en overtuig uzelf. een extra voordeel van minstens ym Hf v*l ' KVJfcIM

NU BIJ CITROEN: TOT F4.000,-* VOORDEEL.
*Kentekenregistratie uiterlijk 31.1.92. De aktie geldtvoor bestellingen van 20.11.91 tot 1.1.92.6jaar carrosserie garantie. Citroen prefereert Total.

VanRoosmalen's Automobielbedrijf BV, Wilhelminasingel 58-62, Maastricht.Rijksweg 113, Gulpen.
Autobedrijf Sondagh BV, De Koumen 36, Heerlen. Autobedrijf VanLeeuwen, Strijthagenweg 129,Kerkrade.

Autobedrijf Nizet BV, Industriestraat 14, Sittard. AutobedrijfChiaradia (service-agent), Trichterweg 122, Brunssum.
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Arrogant V en L afgestraft
Blauw Wit bevestigt positie in de kopgroep

Apeldoorn mogelijk
laatste klus Brokking

Veel wereldtoppers in volleybalklassieker Drie Eaters
in Oranje
HEERLEN - Drie spelers van
Meetpoint/Eaters, Risto Mollen
(aanval), Rob van Steen en Leo
van de Thillaft (beide verdedi-
ging) nemen deel aan het inter-
nationale Agpo-vierland.. ntoer-
nooi in Zoetermeer. Het pro-
gramma: Vrijdag 17 uur: Fin-
land-Polen; 20.30 uur; Neder-
land-Denemaarken.Zaterdag: 17
uur Finland-Denemarken; 20 uur
Nederland-Polen.
Zondag: 12.30 uur Denemarken-
Polen. 15.30 uur Nederland-Fin-
land.

Lacroix onderuit
in Orange Bowl
MAASTRICHT- Ramon Lacroix
uit Beek heeft in de eerste ronde
in de tennisstrijd om de Orange
Bowl een nederlaag geleden. In
dit officieuze wereldkampioen-
schap voor jeugdspelers in Mia-
mi verloor Lacroix van de Oos-
tenrijker Wunchnig met twee-
maal 6-3. Torn Nijssen zakt
steeds verder op de nationale
Audi-ranking. Door zijn afwezig-
heid bij de Audi-masters heeft
de Sittardenaar in geen enkel
Nederlands toernooi punten ver-
overd. Hij heeft nu alleen maar
de bonuspunten voor zrjn plaats
op de wereldranglijst. Nijssen is
nu veertiende. Bij de dames
staan Anique Snijders en Eveli-
ne Hamers op resp. de plaatsen
37 en 40.

Record in
NBA-competitie
RICHFIELD - Met liefst 148-80
wonnen de basketballers van
Cleveland Cavaliers zondag hun
thuiswedstrijd voor de NBA-
competitie tegen Miami Heat. In
het Richfield Coliseum in de
Amerikaanse staat Ohio werd
historie geschreven, want de 68
punten vormden de ruimste
marge ooit in de National Bas-
ketball Association gerealiseerd.
Het oude record stond sinds
1972 op naam van de Los Ange-
les Lakers die de Golden State
Warriors met 162-99 verneder-
den.

Agassi en Sampras
in Daviscupteam
NEW VORK - Torn Gorman
heeft zijn vertrouwen in André
Agassi en Pete Sampras nog niet
opgezegd. De coach van het
Amerikaanse Davis Cup-team
heeft beide tennissers opgeroe-
pen voor het eerste duel voor de
editie 1992, van 31 januari tot en
met 3 februari op Hawaii tegen
Argentinië. Agassi en Sampras
waren er onlangs ook bij toen de
Verenigde Staten in Lyon de fi-
nale tegen Frankrijk verloor.
Sampras verloor bij zijn Davis
Cup-debuut zowel van Guy For-
get als van Henri Leconte. Agas-
si won tenminste nog van For-
get.

lers. Benne, Zwerver, Boudrie en
Teffer pakken de draad pas weer
na de vakantie, eind januari, op.
Daarnaast is er ook blessure-
ongemak Held en van Ree. San-
der Mulder van PZ/Dynamo ver-
sterkt tijdens het toernooi de
uigedundeOranjeselectie
De negentiende editie van de Ve-
luwse volleybalklassieker kent
een sterkere bezetting dan ooit.
Naast Nederland zijn vice-
wereldkampioen Cuba en de Eu-
ropese titelhouder Sovjet Unie
absolute publiekstrekkers. Dit
drietal wordt aangevuld met het
altijd onberekenbare Joegosla-
vië en de subtoppers Bulgarije
en China. Bij de dames staan de
ploegen van wereldkampioen
Sovjetunie, Cuba, Italië en de
nummer twee van Europa: Ne-
derland, garant voor kwaliteit en
strrjd.Om uit de impasse te geraken

Tijdens zijn mogelijk laatste
toernooiklus beschikt Harrie
Brokking in Avital Selinger en
Martin van der Horst slechts
over twee volledig fitte basisspe-

heeft Molenaar het voorstel
geopperdom tot een afvloeiings-
regeling te komen.

verhouding tussen Brokking en,
Selinger te zeer verziekt. Boven-
dien is er door de principiële
opstelling van de nog in functie
zijnde patron éen ernstige ver-
trouwensbreuk ontstaan met
vooral de oudere garde in de spe-
lersgroep. Brokking zelf ontkent
dat, maar aanvaller Edwin Ben-

Ne repte onlangs in een inter-
view van een onwerkbare situa-
,tie.

Van onze tenniscorrespondent

HEERLEN - Het Nationale Ne-
derlandentoernooi in Apeldoorn
dat plaatsvindt van 27 tot en met
30 december aanstaande, is
waarschijnlijk het laatste evene-
ment met bondscoach Harrie
Brokking op de bank. Het gere-
zen conflict tussen de Amstel-
veense volleybaltrainer en de
bond over de aanstelling van
Arie Selinger tot toekomstig as-
sistent, is volgens Brokkings ju-
ridisch adviseur Keje Molenaar,
'onoplosbaar' geworden. Zelf op-
stappen is gezien de de bepalin-
gen in het contract, allesbehalve
een financieel aantrekkelijke op-
tie voor de huidige keuzeheer.

Aansturen op een sportief com-
promis, zoals het hoofdbestuur
dat voor ogen heeft, lijkt vol-
strekt zinloos. Daarvoor is de

BEEK - De herenhandballers
van Blauw Wit hebben gister-
avond in de derby tegen Hir-
schman/V en L voor een be-
hoorlijke verrassing gezorgd.
De kwalitatief sterkere ploeg
uit Geleen kon echter in sport-
hal De Haamen alleen in de
eerste dertig minuten overtui-
gen en moest in het tweede
bedrijf zelfs spel en winstpun-
ten aan de thuisclub laten:
19-16. Voor Blauw Wit bete-
kende deze derbyzege een
bevestiging van de goede
vorm waarin de ploeg deze
competitie verkeert.

j^TE - Wilco Zeelenberg heeft
Voormalige teamgenoot HansJ**1 afgelost als motorsportman

ftet jaar.De Bleiswijker, dievol-
s seizoen voor Suzuki op jacht
Aftaar de wereldtitel in de 250--y^sse, kreeg van de lezers van*0 73 13.499 stemmen. Zeelen-?Werd in 1991 vierde in de strijd,de wereldtitel in de kwart-liter-

Zeelenberg beste
motorsportman

PNSBROEK - Het Tenniscen-
■'Hendriks in Hoensbroek is tij--1* de Kersttijd weer het strijdto-
)'van een van de grootste indoo-
-0 van Nederland.

21 tot en met 29 december■"en tijdens het Cadac-toernooi
*Veer achthonderd partijen ge-e|d worden. In totaal verschij-

' zeshonderd spelers en speel-pop het tapijt.
i ,°Pzet van het evenement is ver-
j*rd. Organisator John Sister-
! : „We zijn ooit begonnen als
(l^eel sterk jeugdtoernooi. Vorig

het zelfs voor deveertienja-
J 1een nationaal ranglijst toer--1 We zijn toen ook gestart metB/C/D toernooi. Dit jaar is het,Bebouwd tot een B/C/D toernooieen regionaal jeugdtoernooi."r de massale deelname moeten??rgens om acht uur de eersteJen beginnen. Om elf uur 's"ds gaan de laatste spelers dan
de baan. De tennishal Hoens-

'* biedt ondanks dat niet vol-
gde capaciteit. De dag voor
£ttrüs gaat men dan ook nog in
*lnishal Nieuwenhagen spelen.
Limburgse tennistop is nage-
* compleet aanwezig. De meest
3Uende absentie is Stefan Koch,
[, lrmaarvan het zomer Limburg-
l?P Tennis Circuit. Favoriet voor''el is volgens de plaatsingscom-
*'e Tony Bokhorst. Als halveJ'stentippen zij Rob van Oppen,
jeri de Jong en Pascal Hos. De

r°j»ale nummer een tot en met 16'Rogier Wassen, is als vijfde ge-

Fe dames is Anique Snijders de
Haar grootste rivale op pa-

's Janou Savelkoul.

Niet zozeer met kwaliteit, maar ze-
ker met een behoorlijke portie inzet
en veohtlust, gekoppeldaan een be-
ter collectief, doen die prestaties
van de Beekse ploeg tot nu toe in
positieve zin doorslaan. V en L
heeft dit aan den lijve kunnen on-
dervinden. ~Blauw Wit had aan de
eerste confrontatie, die met zeven
doelpunten verschil verloren ging,
wat bange gedachten overgehou-
den," aldus coach Peter Verjans na
afloop. „Voor ons dus zaak om V en
L niet al te veel ruimte qua score te
geven en dan zelf in de slotfase pro-
beren de wedstrijd naar onze hand
te zetten."

Ballesteros ijvert
voor 'wereldtour'

Ook Faldo verwacht sterke opposi-
tie tegen een wereldwijde competi-
tie. „Ik denk dat het de reguliere
tours in Europa en Amerika van
zijn glans zal ontdoen. „Omdat zij
de topspelers vaker moeten mis-
sen."

Niemand kon halverwege (7-9) ver-
moeden dat de gasten behoorlijk in
de problemen zouden komen. Ja-
cobs, die alleen verdedigend werd
ingezet, hield de Blauw Wit-aanval
nog tien minuten onder controle:
9-11.

„Vanaf dat moment zijn we slordig
met onze kansen omgesprongen. Je
weet dat die laatste zet richting doel
goed moet zijn anders zoek je de
problemen op," aldus een teleurge-
stelde coach Pim Rietbroek na af-
loop. Blauw Wit rook de sensatie.
Met aan het hoofd een opnieuw uit-
stekende doelman Josten boog de
thuisclub de 9-11 achterstand om
naar 14-12. V en L kon in die fase de
schuld alleen maar bij zichzelf zoe-
ken. Een klassedoelman als Josten
probeer jeniet met twee schlemieli-
ge lobjes te passeren (Portengen en
Klinkers).

" Wil Jacobs en Aschwin Ver-
steeg blokkeren een aanval
van Blauw Wit-speler Marcel
Eurelings.Foto: PETER ROOZEN

Spontaniteit dus in het spel bij
Blauw Wit, berusting in een vrij
vroeg stadium bij het sterker geach-
te Geleense team dat in de slotmi-
nuten niets meer van waarde aan de
19-16 eindstand kon toevoegen.
Voor Blauw Wit waren Eurelings,
Nusser en Steyvers met vier treffer
succesvol. Voor V en L scoorde
Veerman vijf maal.

Uitslagen vierde ronde NHV-beker dames:
V en L 2-BEVO 13-17; SVM-V en L 16-21;
Zophyr-Swift 10-32.

Het overgrote deel van de wereld-
top speelt deze week op Jamaica op
de Tryall Golf Club van Montego
Bay (par 71) het eerste wereldkam-
pioenschap voor professionals. De
26 spelers wonnen dit seizoen allen
één ofmeer van de hoog gedoteerde
toernooien; twaalf in de Verenigde
Staten, negen in Europa, vier in
Australië en drie in Azië. De overige
spelers, onder wie de Australiër
Greg Norman, werden geinviteerd.
De Spanjaard Jose-Maria Olazabal,
tweede op de wereldranglijst, wei-
gerde.

Veldritten
in Limburg

if .^LEN - Komend weekeindet^en liefst drie veldritten op
„°Urgse bodem verreden: zater-
(v'l Hulsberg en Grevenbicht,
lLag in Baexem. In Hulsberg
I) de interclubcross in het kader
t, de Gerrit Scholte Trofee op het
C^mma; in Grevenbicht het of-L^ 2e Benelux-kampioenschap
J'Jden en ATB. En in BaexemL<- een cyclo-cross voor NWB-
i^s gehouden.
l: j'rirna'svan deze drie veldritorganisa-
C|)t ulsberg, zaterdag, parcours Wissen-ii\ 13.00 uur alle categorieën (inschrij-
-6 J dhr. Meijers, 04405-3468). 14.15 uur:
%a nschrijven bij dhr. Dolmans,
lij Grevenbicht, zaterdag, par-
(g 12.00 uur: ATB alleI.J'eën. 13.30 uur: veldrit voor 35-plus-
W'4s uur: veldrit t/m 35 jaar. Voor in-
j^: dhr. Van derLeeuw, 04498-58097.
J\rVj>. zondag, NWB, parcours Centrum
Rijksweg: 12.00 uur: ATB. 13.30 uur"en. 14.30uur amateurs.

L *iJspanduo Eimbert Timmer-
j^en Eric Verhagen, dat dit sei-
,; de wereldtitel veroverde, ein-JJ6 op de tweede plaats met 5218

Egbert Streuer, uitko-jd in de zijspanklasse bij het
facen, belandde met 4411 stem-
-1 op de derde plaats. Hans

de laatste twee jaar de popu-
Je coureur, vond zijn naam on--5S de tegenvallende prestaties
§ op devierde plaats.

Igls, vierde wedstrijd wereldbeker
vrouwen: 1. Doris Neuner 1.47,57, 2.
Erdmann 1.47,85, 3. Angeüka Neuner
1.48,49, 4. Kohlisch 1.48,65, 5. Myler
1.48,67, 6. Danilina 1.49,10. Stand: 1.
Erdmann 62 punten, 2. Doris Neuner 57,
3. Kohlisch 54, 4. Angelika Neuner 49,
5. Myler 47, 6. Tagwerker 46.

ZEILEN

RODELEN

Vrouwen,vierde race: 1. Peters/Bulle, 2.
Egnot/Shearer, 3. Isler/Healy; Nederlan-
ders: 24. Kramer/Stavenuiter, 25. Am-
merlaan/Nadorp. Stand: 1. Isler 33,1, 2.
ZabeL'Guerra (Spa) 42. 3. Peters 44, 16
Kramer 97, 34. Ammerlaan 150.

Brisbane WK 470 Mannen, vierde race:
1. Hunger/Schmidt, 2. Spone/Skauly, 3.
Korhonen/Jarvinen; Nederlanders: 4.
Kouwenhoven/Kouwenhoven, 15. Ber-
geyck/Bos, 17. Wolters/Duetz, 18.
Schutte/Schutte, 24. Paardekoper/
Groth. Stand: 1. Montefusco/Montefus-
co 53,7 punten, 2. Hunger/Schmidt 72
3. Schutte 79,5, 7. Bergeyck 97, 13. Sta-
venuiter 128, 19. Kouwenhoven 146, 39
Paardekoper 195, 51. Wolters 213.

Schilder; 8 Kiene; 37 Snijders; 40 Ha-
me-s; 54 Bartels; 71 Savelkoul; 87
Druyts; 97 Kraus; 113 Joosten; 124Brut-
saert.

sport in cijfers
TENNIS
Hilversum Audi-ranking 15-12-91: He-
ren: 1 Siemerink; 2 Krajicek, 3 Haar-
huis, 4 Schapers; 5 Koevermans; 6 El-
tingh; 7 Kernpers; 8 Kok; 14 Nijssen; 51
Custers; 57 Verheijen; 65 van Oirschot;
124 Ehritt; 137 Voorbraak; 147 Hos en
Schalken; 161 Feijen, Mol en Savelkoul;
182 de Jong; 208 Friebel; Dames: 1
Schultz; 2 Bollegraf; 3 Muns-Jagerman;
4 Oremans; 5 Kamstra; 6 Rottier; 7

Favoriet zijn de Welshman lan
Woosnam, onlangs uitgeroepen tot
's werelds golfer van het jaar en de
Duitser Bernhard Langer. Het eer-
ste WK is het zwaarst gedoteerde
toernooi van het seizoen. De eerste
prijs is goed voor één miljoen gul-
den.

Licht herstel Jan Timman

Tot op heden zijn de besten van de
wereld verdeeld over verschillende
continenten. Europa, Amerika, Ja-
pan/Azië en Australië hebben hun
eigen circuits. Bij niet meer dan een
handvol gelegenheden per jaar spe-
len de grootheden tegen elkaar.
Ballesteros, op Jamaica voor het
eerste wereldkampioenschap voor
professionals, zei gisteren: „Ik denk
dat er maar acht toernooien zijn,
waarbij de vier „majors", die mij
nog inspireren, omdat de allerbe-
sten meedoen. Het probleem van

MONTEGO BAY - Severiano Bal-
lesteros en Nick Faldo hebben in
Montego Bay op Jamaica voorge-
steld een „wereldtour" op te rich-
ten. Een dergelijke competitie kan
's werelds topgolfers vaker tegen el-
kaar in het strijdperk brengen.

golf is dat er te veel toernooien be-
staan. Dat maakt het moeilijk de
grote jongens bij elkaar te halen. Ik
zou graageen wereldtour zien waar-
in de top-100 van de wereld, gese-
lecteerd van de ranglijsten, regel-
matiger tegen elkaar spelen. lets in
de geest van het wereldkampioen-
schap formule 1 in de autosport."
De Spanjaard, Europees golfer van
het jaar, voegde aan zijn voorstel
toe: „Dit is wat de spelers willen en
wat ook zal gebeuren. Ik weet al-
leen niet wanneer, want we zijn er
zeker van dat de bestaande tours er
tegen zullen zijn."
Zijn Engelse collega Nick Faldo
verklaarde zich een groot voorstan-
der van Ballesteros' idee. „In zon
serie wedstrijden zal pas echt blij-
ken wie de beste van ons allemaal
is."

sport kort
" SCHAKEN - Wereldkam-
pioen Gari Kasparov voert met
2780 punten nog altijd de FlDE-
ranglijst aan voor zijn landgeno-
ten Anatoli Karpov (2725) en
Vassili Ivantsjoek (2720) die mo-
menteel de Nederlandse top-
schaker Jan Timman het leven
zuur maakt. De Brit Nigel Short
(2685) bezet de vierde plaats vóór
de Indiër Vishwanathan Anand
(2760) en Boris Gelfand (Sov/
2665).

" VOETBAL - De frisdranken-
fabrikant Coca Cola wordt spon-
sor van het Duitse voetbalelftal.
De DFB maakte de driejarige
overeenkomst bekend, voor het
laatste EK-kwalificatiefuel in Le-
verkusen tegen Luxemburg.
Hoeveel geld ermee gemoeid is,
werd niet bekend gemaakt. Veel,
dat is wel duidelijk. Hoofdspon-
sor Mercedes betaalt voor dever-
bintenis tot 1994 zon vijftien
miljoen gulden.

Die eenmaal verkregen voorsprong
werd met man en macht verdedigd,
terwijl de Beekse ploeg in aanval-
lend opzicht hun opponenten aan
de linkerkant met de ene na de an-
dere effect-bal om de oren sloegen.

Ingelaste inhaalduels
w^ERLEN - Het beperkte inhaal- en beker-
v °gramma dat voor komende zondag was
b stgesteld heeft een uitbreiding ondergaan.
dj6l gaat in dit geval vooral om wedstrijden,
Sis afgelopen zondag vanwege de slechte ge-
tC'dheid van de velden geen doorgang kon-.en- vinden.
Sf^'e klasse F:

K, "urgia-Vinkenslag
V^de klasse B:
(£jjosche Boys-FCV
Üjïpe klasse A:S^VC-Berg'2B

klasse B:
Ik s'broek-Vaesradeitvf^e klasse C:S^C-FC Oda

Buchten-DESM
Swift'36-Merefeldia
Derde klasse D:
MVC'I9-Helden
HBSV-RKDEV
SSS'IB-IVO
SC Irene-Meterik
Vierde klasse B:
GSV'2B-Zwart Wit'l9
Vierde klasse C:
Hopel-Helios'23
Centrum Boys-Laura

Vierde klasse D:
Kluis-Heidebloerh
OVCS-RKSNE
SVE-KEV
Vierde klasse F
SC Leeuwen-Beegden
Victoria-Leveroy
Nunhem-RKSVO
Vierde klasse G
Bevo-Egchel
Roggel-VOS
GFC33-VCH
Reuver-Swalmen
Quick Boys'3l-RKSVN
Vierde klasse H
Achates-Ysselsteyn
Koningslust-Stormvo-
gels'2B
Melderslo-Oostrum
RKDSO-Leunen
Montagnards-Wanssum
Swolgense B-Wittenhorst

AMSTERDAM - Resultaten trekking lotto-
balletjes: Nederlandse Midlotto 50 A: win-
nende getallen: 5-8-21-31-35-40. Reser-
vegetal: 41. Deelnemers: 456.813, prrjzenbe-
drag: f. 777.232,05. Cijferspel 50 a: Winnend
getal: 861727. Deelnemers: 223.967, vaste
prijzen. Extra prijzen op: 3164.
Duitse Mittwochslotto: Trekking A: 1 - 3 -16 - 30 - 33 - 48. Reservegetal: 26. Trekking
B: 4 - 13 - 24 - 28 - 36 - 42. Reservegetal: 8.
Spiel 77: 6097923. (onder voorbehoud)

HILVERSUM - De derde partij in
de KRO schaaktweekamp tussen
Jan Timman en Vassili Ivantsjoek
is na 33 zetten in remise geëindigd.
Timman speelde met wit. De stand
is hierdoor 2 1/2 - 1/2 voor Ivants-
joek. De tweekamp wordt morgen-
voortgezet. In de vierde partij zal
Ivantsjoek met wit spelen.
Timman opende met d4. Hierna
kwam een uitgekookte vertakking
van de Tartakower-variant van het

orthodox-damegabiet op het bord.
Grootmeester-commentator Vlasti-
mil Hort meende na 18. Da3dat wit
zeer goed stond. De We zet van
zwart ... Pes zaaide twijfel. Na de
20ste zet van zwart ... Pes was er
zelfs een wanhoopsstemming. Tim-
man bezwoer met 21. Pel alle geva-
ren. Remise bij de 33ste zet. De
hatelijke nul achter zijn naam was
verdwenen.
ZettenverloopWit: Timman, zwart: Ivants-

joek. Orthodox dame-gambiet: 1. d2-d4
d7-d5, 2. c2-c4 e7-e6, 3. Pbl-c3 LfB-e7, 4.
Pgl-£3 PgB-fl6, 5. Lcl-g5 h7-h6, 6. Lgs-h4 0-0,
7. e2-e3 b7-b6, 8. Lfl-e2 LcB-b7, 9. Lh4xf6
Le7xfi6, 10. c4xds e6xds, 11. 0-0 DdB-e7, 12.
Ddl-b3 TfB-dB, 13. Tal-dl c7-c5, 14. d4xcs
Lfr3xc3, 15. Db3xc3 b6xcs, 16. Tdl-d2
PbB-d7, 17. Tfl-cl a7-a5, 18. Dc3-a3 De7-e4,
19. Le2-b5 d5-d4, 20. e3xd4 Pd7-e5, 21.
Pf3-el csxd4, 22. Da3-g3 De4-f5, 23. Lbs-fl
Lb7-a6, 24. Pel-d3 La6xd3, 25. Lflxd3
TaB-cB, 26. Tcl-dl Pesxd3, 27. Dg3xd3
Dfsxd3, 28. Td2xd3 TcB-c2, 29. Td3-d2
TdB-cB, 30. f2-f3 d4-d3. 31. Kgl-f2 TdB-bB,
32. b2-b3 a5-a4, 33. b3xa4 ... remise.
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k (ADVERTENTIE)

Wstbericht van Woonboulevard Heerlen ___4____
Vgen, vrijdag 20 december, extra koopavond tot 21.00 uur*. Zondag 22 december geopend van 10.00 tot 17.00 uur. A_Wtf^ff^m__^
jfijifll \__2_] \_UMBJ \*t___*_~\ la^d [WB__\ I^bakkerl |W*ri Naga! \___s\ I^H \^_^\ |^'J jV/44^, * ' ' ' ' ■ l I * ' l 1— l l I I I l J i i I I ''Xvi^bII "j * 4 I BR?*"SenT tin Europa's grootste Doe het samen met Prima winkels voor Groenplezier voor Woonplezier begint Daar hou je 'n leuk Als ook de prijs Exdusief en betaal- U treft't bij Sanders. Wonen opzn Trend en kleur in je X^H. IH"1 M I^LJf-*''v. »en servke. tapijtspecialist. Gamma. tapijt en gordijnen. binnen en buiten. hier. huis aan over! belangrijk is!! baar zitkomfort. mooist eigen interieur. ':?S!M M IPIv§§§ mm P-mi^^ |s2^ns| \&%&p\ | % VW]\mm\ *__& kassdl^^l-ssk^HF1 l"^*aMaM""l I^^"^^""""! | _| | I "^ &mmr 1 |suaPk.mcr-.prci.«i..tcn| -- ■| | _n_ji_\__^ | - ■» | 2110 uur vanaf *'^"B m^--'.-W^tekollektie Interieurmogelijk- Uitgeslapen slaap- Grootste speciaalzaak Sfeervolle Even gezelligzitten Internationale kollektie Gelukkig heeft Een bank van Perida. De voordelige, 'De specialistvoor Kreativiteit en de woonboulevard, ''""vm\ Jgy' Bedrijventerrein

nsenbad- heden zonder kamermode voor in fauteuils meubelen met een met een hapje en designmeubelen in 'Oasemeer dan 100 Je mooiste plekje op komplete doe-het- geloogd én blank aandachtvoor het richting Heerlen-Centrum '":__>' In ac Cramer
v "*"" grenzen. jong en minder jong. 200 modellen. romantisch tintje. een drankje. manou, rotan en pitriet slaapkamers. aarde. zelf-specialist grenen. <*—■ (niet naar Hoensbroek). *' Heerlen-Noord.|

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

Tennissers
massaal naar
Hoensbroek

Van onze correspondent
FRITS FEULER

lotto
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I Onderstaande bedrijven werkten mee aan de
verbouwing van Baby-Discount naar BABY-DOMEIN

*"^—"^""~""""^""*«—^—^—________________________________

____________________________________________________________________
AANNEMERSBEDRUF KOOI llOfSt^at 29S
V^SS Brunssum
w^ tel, 045-252623 / 255025

- vastgoedadvisering Bremen
- projectcoördinatie HÉR _P% M_P^l Bouwadviseurs b.v.

- bouwkostenconsulting DIYEVIOl l^Tsü"* '6

- onderhoudsmanagement BOUWADVISEURS 1^0^0^3939- mstallatieconsulting \ ImmT^.llïT
De sloop-, grond- en bestratingswerkzaamheder\ Möt gTOte VTeUgdö geVetl

werden ook hier uitgevoerd door: \ .. . . . .
f_ J. van Dijk NT 1» U ken"'? Va" de 9e»oorte

’ JËL \ \ van Baby-Domein....
Jt*. Mjß fis Duikerweg 3^ v. \ __^o^^^^^'..Jl. B-B Schinveld N. \ _^^~^ m^^m_^*mmmT~^ tel. 045-271852 \ *^

HEIJMANN ELEKTROTECHNIEK R] |c=^ / I
Kerkstraat 52 n r—\ m
6447 BJ Merkelbeek-Onderbanken l J L_J___D ■ W ____________
04492-3018 I _^^^^^^

HDe hardhouten binnenpuien werden .% %^ m
geleverd door *w^^^ AW

Timmerfabriek *K I
U.A. VOII Qen HOfl f... Qr\ zoals ü dat doet bij uw pasgeborene %
Eindstraat 35-37, 6456 ap Bingelrade v. f zo willen wij het óók aan iedereen vertellen: mtelefoon 04492-1839 ■ f„. .... .. , _. , >.. .mkom kijken naar onze boreling ; Baby-Discount ~k. f is herboren als BABY-DOMEIN. Voor alle V^... _. . . f duidelijkheid willen we nog even zeggen dat onze^W,Het gehele metselwerk werd ook hier weer I J ,

~. ~ , , . . ,
uitgevoerd door I PnJzen dezelfde zijn gebleven en dat we niet doen

■ aan uitzoek- of bestedingskorting; onze prijzen zijn
aannemerSDGdNJT I gewoon puur eerlijk zichtbaar! Deze advertentie %

M Dooq M plaatsen we ook om ute laten zien dat we blij zijn %
met de aannemer GRAUS en de bouwbegeleider 1

Kavinksbosch 34 » BREMEN. Zij zorgden mede met de onderaannemers
vs eren, tel. 04499-2129 1 en njet te verg eten onze eigen mensen voor dit f

■ ' uitverkoren BABY-DOMEIN! komt u maar kijken, È
schildersbedrijf wmmw Ë ""* I /—"\ danbent u het met ons eens: E

_f " ’ [ rU BABY-DOMEIN is boven VERWACHTING! #1 winkem -fö—- J__ IPABY DOMEIN
TRICHTERWEG 149 HEERLEN 045-712161 Laanderstraat 81, via stadsautobaan, atslag in de Cramer

,
3e straat rechts.

—.^ | Openingstijden: di/wo/vr van 13.00-17.Q0 uur, do-avond van 17.00-21.00 uur, zaterdag van 11.00-17.00 uur.

1 1

VUK^trWGELD
iölÉLUCHT IN,

VLIEGT HET MET
'N BESTEMMING.
Wij, van Amref VliegendeDokters, willenabsoluut uw oudejaarsavond^eest nietbederven. Alleen, we zouden
demensen In Oostelijk Afrika ookzo graageen feestje gunnen. Bijvoorbeeld omdat dedokteraan komt vliegen.
0»,omdat de kinderen worden ingeënt tegen polio, kinkhoest en mazelen. Of, omdat er een bron met schoon
water is geslagen. Daarom: laat Afrika ook eens wat vuurwerk zien. Met een gift van 15,- helpt u Amref
helpen. U kijkt misschien rond deze tijd niet op een paar stuivers. Voor ons telt met elke cent ieder leven.

CAMREF/Vliegende Dokters

XJd GIRO 487600

f-

rj DE LAATSTE WEEK!!! jj
i_H IJ

4j Rijksweg Zuid 209, Geleen, 046-755003 M __ WT
-mmmW m* 1"_ Alles gaat weg tegen bodemprijzen.
m_\

M ■Verder dan de bodem kunnen wij niet gaan.

I HAAST U! DIT KOMT NOOIT MEER VOOR! f___4^_\ J
Hier enkele voorbeelden: P^^^^^^É '_J

GHOM ZIJDE 183x123 4.950.- NU 1.750.- | __
* BIDJAR zeer fijn 230x167 3 650 nu 1.150.- «1
★ SERABENT zeer fijn 287x189 4.850.- nu 1.675.- "J 4
★ ISFAHAN ±250x200 6.250 nu 2.750.- _\
* AFSHAR ±160x200 uitzoeken 600.- _■
* BIDJAR ±200x300 5.875- nu 1 .850.- JJ,
* GHOM Majestic 419x306 12.000.- nu 5.950.- ■"

* BIDJAR super fijn ±350x250 7.250.- nu 3.750.- Pj
-J * ISFAHAN Majestic ±350x250 8.900.- nu 4.100.- W_\

Wg Alle maten voorradig vanaf 40x40 tot ruim 400x300 | t
y HAAST U! ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! *J
mL_\ Dit is iets voor de snelle beslisser. D18!6|J 1Garantie en ruilrecht gaan over naar de nieuwe eigenaar.

;_-;M.li;#.l-l=«-lJ!l=l-<JTTrg-iL

r KERST. J
show

S^ENWERKENDE

MAASTRICHTSE AUTO-DEALERS

Tj^^iUmmm" __-iiÉ__i "_^_____|

. I

OPERETTELIEFHEBBERS OPGELET!

Die Maske in Blau feïfflHß
Staatsoperette Warschau j^fmP» '^^J^lJ
Wijngrachttheater Kerkrade ||l|i |f

X j
Zaterdag 11 januari 1992 KT__f*^ *fAanvang 20.00 uur 8 "151.80

De Staatsoperette Warschau brengt deze operette van
F. Raymond met eigen solisten, ballet en symfonisch orkest.
In de liefdesgeschiedenis van deberoemde schilderCellini
en zijn model, kunt u bekende melodieën als „DieJuliska aus
Buda-Budapest" en „Schau einer schonerFrau nie zu tief in
die Augen" beluisteren.

VRIENDENKORTING ’ 5,00
Bij de kassa van het Wijngrachttheater kunt u op vertoonvan
uw vriendenpas en bij inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon, kaarten kopen voor ’ 32,50 i.p.v. ’ 37,50.

BON: DIE MASKE IM BLAU | INaam:

Pasnr.:

Aantal pers.: max. 4 pers.

Vrienden van heUk

Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem dan
contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739 881 (tijdens kantooruren). Voor
lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

S

Vandaag
van 14.00 tot 21.00 uur.
De Braun foodprocessor en staafmixer met hakmolen zijn de meest
snelle en ideale keukenhulpen die u kunt bedenken!
Ze kunnen hakken, snijden, mixen, pureren en nog veel meer ....
Hoeveel méér, ontdekt u tijdens de demonstratie.
Komt u gezellig langs?

iP" -T____>i~BHri'un Jj~LJ-j^wl
Limburg -electro )
Scliunck, Promenade Heerlen. 2e etage, telefoon 045-712057 /

32Donderdag 19 december 1991 <
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P90%ganzendons. Wit. H ■ 4 Glazen verpakt in kadodoos. Keuze uit 4 cham- Sony TR*5 Bmm videocamcorder. Speciale uitvoering
mm M pagneflütes, 4 wijnglazen, 4 dessertcoupes of ✓ in wit- 6x powerzoom + macro. Gewicht slechts 700

Ti. 449.- é-mm***"* Xm_\_% Wk 4 bierglazen. Nü per doos O." *? «*<&«>,, j,
gram. Automatisch _g /_QQ_

.-^w^^^^^^—l^^^^^ \^__l_l_K'^l *#% WT^^-^. ■!:-■ JS-BÉfe^::

ft -'4É_H hSé____9_l *^_T_l_^^^- «_HH-Ri RRli^^^ ffWSW^^ 385*■-"*iÉ_B

■üro agenda. 1 Dag per pagina, met uitgestanst A.B.C. HiFever helanca skibroek. Viskose/katoen/lycra. In de Cresta telefoon met ingebouwde beantwoorden Moulinex friteuse. Dubbelwandige 2 5 liter friteuse met 3 Produkten Select haarverzorging. Naar eigen keuze
'*art, bordeaux of blauw. kleuren zwart, bordeaux, écru. Telefoon heeft 13 geheugens. Mogelijkheid afsluitbaar anti-reuk deksel. Regelbare thermostaat met samen te stellen.

9 Mt. 36-42. _CQ ■ voor opname memo's. *_ "7Q aparte diepvriesstand en QO «f «f QA
89.95 O^." 219, II 7.- opbergbaai snoer. 109, Ö^T WI»-i 17,85 11./UL Jge „^. OP ONZE KERSTAFDELING ~ f " -

zl>7o lUI M/Tb KUKIHMb ft^Kp^M^^È
geldig tot en met 21 december 1991 of zolang de voorraad strekt. \/V 1"^ l\A7 \A/APf- M |—I I 11^.^0»^^l«l op onze extra koopavonden in december. VOt\Jf \J VV VV#\l\LI^ll \J I -_) VS?

-jtf_t
M Provincie Bureaußibliotheek
'riiS-V I imhlim Postbus 5700
viS^l LJIMUUry 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
'"ededeiing GedeputeerdeStaten van Limburg makenM32S/SI-91 bekend, dat zij voornemens zijn aan Solvay

Chemie B.V. onder een aantal voorschriften
revisievergunningen ingevolge de Hinderwet,
de Wet inzake de luchtverontreiniging en de
Wet geluidhinder te verlenen voor de inrichting
gelegen Schepersweg 1 te Herten. Het ont-
werp van deze beschikking , alsmede de aan-
vraag en andere ter zake zijnde stukken liggen
ter inzage van 20 december 1991 tot 4 januari
1992 en wel: - in het Provinciehuis te Maas-
tricht (bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren;- in het gemeentehuis van Roermond tijdens
de werkuren en bovendien donderdagsvan
17.00 uur tot 20.00 uur, in het Stadhuis van

Roermond (Bodekamer, hoofdingang Markt),
alsmede tijdens de werkuren na laatstgenoem-
de datum op deze plaatsen tot het einde van
de termijn waarbinnen beroep kan worden in-
gesteld tegen de beschikking op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum gemoti-
veerde schriftelijke bezwaren inbrengentegen
het ontwerp van de beschikking. Degene die
een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn
persoonljke gegevens niet bekend te maken.
Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij
Gedeputeerde Staten, postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenom-
schreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
zijn later tot het instellen van beroep gerech-
tigd.

,
OPENBARE BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt bekend

dat vanaf maandag 23 december 1991 tot en
met vrijdag 3 januari 1992 het waterschapshuis.
Parklaan 10 te Sittard gesloten is.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

De secretaris, De voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

mmmJSkRoer en Overmaas _2
Parklaan 10, Sittard. "

ROCOFA is een conserve-
ringsbedrijf van huisdierenvoe-
ding in blikverpakking. Onze
produkten vinden hun weg door
heel Europa, en om aan de
groeiende vraag te kunnen vol-
doen, zoeken we medewerkers
voor in 2-ploegendienst MA/R.

- MACHINEOPERATORS
- PRODUKTIEMEDEWERKERS
- VERPAKKINGSMEDEWERKERS
- ONDERHOUDSMONTEUR MET

KENNIS VAN ELEKTRONICA
- MAGAZIJNMEDEWERKER
Voor nadere informatie kunt u
terecht onder tel. 04758-1366,
dhr. Ambaum, of schriftelijk
Heythuyserweg 4, 6085 NH
Hom.■

■mr- ■ .■'■.■■ : . . ■ '..'.'■

Éj§.

'm jiii ii \ HiiiiiiiMMiiiiMiniiiiiiii iüwiifc li' im
«iiiii.iiiT'r'iiMnm~~,~-—^' '""■"■ '' jjj. ■ ■ ■—

£22%«__9k£&- i£ B_vK^:^_l _B_\._^_Sf_H_H_B WKjfl fc^ .r||jg!pE4~ïlj<r ■» «n
HhMHHHHHhhhmhhNMmmiiiiiiiiiiimmhhhhmßmh^l ___y_q_f_jfj_j_i_q_^j Wmnüi'

f " '■ i* ■■■■■■■» ' ysS'X'.r& Jft HHhhc. .5 3SBSEBSB&9L, ■ . — "xr wss *_p: Kptj' -ttve. -Uw mfSm^W.mmmmmmmmmmmm/Ki .6..^^ ... '^_jdMwT ■ w" w * &. v? » _&!&

'"'"■'■ '■■■" «KB _fl _V i^^Bv /^ iH Ml((r^^*<oeod»^SSSaaWMBWM^yJfle^. /"—I Hgr „J -d-. . - ..... „„„.„ — - ~-i Hr ■|~"^
i ii.iiii__iiimißÉHßHHM _«gg^ggg_ »«|jgjgigß^ji*aß|«a«jjjj_i_^fc

-"■ .'.X' -'.' . - : ". ~-_ ->--.""'!-
lltglrV . . .. .—----::""-—--...,.,. .., ... -.'"-'■■■ -- „ ;—"-;".:-.-...-.—. C' l"-"-'^----, -;.~. .-~~—-^.-.-.■-.-.... -:- "-_ -'--",-?-- ■ ..-.l'._ -s^. -■--"->'mr'- --.. ... . ~* '* ,'* ~—*'..-.. ■ ■." r* '":ïï":.is-■■■ 'rr:.:-.-.r ■--.--,:.■ .-: —.^ , v -v . :<■■/ ■■■ ~:Vv', - —~~^ ~ .. .■. ■■■

<* ■ ■"'.■"->;.-"- . .. .„ „ „ -. .. - s,-N - -.-

A Verkoop de caravan. Doe uw fietsimpe- Een weekendje fietsen in de Vogezen? De sportieve stoelen. Het overzichte- rijk om te weten. Maar maak een proefrit en u

riaal van de hand. Zet uw aanhanger Haal deachterbank eruit en ukunt er twee moun- Üjke dashboard En het temperament dat schuil- bent het meteen weer vergeten.

motors in de krant. En u heeft meteen een tam bikes rechtop in kwijt. gaat onder de motorkap: een volledig nieuwe Dan denkt u aan heel andere dingen,
leuke aanbetaling bij elkaar voor de nieuwe Mocht unu denken dat we het over een 1.8 liter 16 kleppen injectiemotor: Aan hoeveel vrije dagen u nog heeft.
Mitsubishi Space Runner. soort bestelbus hebben, kijk dan nog even naar Voor uw veiligheid heeft Mitsubishi de Aan datfantastische restaurantje in Saintes-Maries

De eerste auto dievan alle voorgenoem- bovenstaande foto. zijportieren van de Space Runner voorzien van de La Mer.
de zaken bepaalde trekjes heeft meegekregen. Lichtmetalen velgen, dakrails, een spoi- stalen profielen en is gebruik gemaakt van brand- En dat u nog tot vier uur bij de bank

Langs de route nationale naar ler op de achterklep, een schuifdeur die net als de vertragende materialen. terecht kunt voor buitenlands geld
Zuid-Frankrijk? Klap de achterbank neer en u rest van de auto in twee kleuren is afgewerkt. Dat is natuurlijk allemaal uiterst belang- Mitsubishi.De Gestaalde Perfektie.
slaapt net zo lekker als thuis. En dan noemen we nog wat u hier niet kunt zien. pc nïeuwe Space Runner Van Mitsubishi Vanaf 41.995,-

Prijzen afSasscnheim, excl. afleveringskosten. Incl. BTW, driejaar Mulrigaranrie/lnter-Euro Service. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Mitsubishi Dealer Lease tel.: 02522-66399.

BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, ÏOSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel 045-425555. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Dorpsstraat 64, tel.04493-1721.
HORN HORNERHEIDE,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561.
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064
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 Ct 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!
Tippel lijn

06-320.326.33 - 50 et p/m

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

knullen.
06-320.330.90 - 50 et p/m

Direkt kontakt
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze: Partnerruil
06-320.326.11; Triokontakt

06-320.322.16; Bi-sex
06-9570; Homo 06-9614 -

50 et p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 et p/m

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

Sexadressenlijn
Bke dag nieuwe adressen
van hete dames-meisjes
06-320.328.00 - 50 Ct p/m

Tessa is zon
lekker meisje

06-320.328.88 - 50 et p/m
Hete meisjes willen een
Sexafspraak

06-320.320.44 (50 cpm)
Direkt snel Sexkontakt

sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 cpm)

Gezocht: onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt
SM voor twee
06-320.329.99 (50 cpm)

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

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

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

Homo-jongéns
Hoer ze lekker tekeer gaan,

06-320.330.88 (50 cpm)

Sex Top 10
De grootste en beste telesex

computer van de Benelux!
Kies de sexlijn die jij wilt

50 ct.p.m.

320.320.40
Voor elk wat wil(d)s!

1 nummer
10 meisjes
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
vrieóin 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? j

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)

Lady B
50 Ct p/m 06-320.324.68

Meesteres. Lekker ruig! met
een P-koker

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten 50 cpm

06-320.320.14
Donkere vrouw 06-9640

Zapp Sex 06-9692
Harde praat 06-9691
Live met mij 06-9506

Volle vrouwen 06-9694
Kort en lekker

50 et p/m
Haar mond stond wagenwijd

open. Ze zakte door haar
knieën. 50 et p/m 06-96.46

Op zn Frans

ijnen

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

Strenge afspraken
06-320.322.17 (50 cpm)

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

jongen 06-320.330.87
(50 cpm)

** Gay Privé **
Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend
afspraakje regelens? Bel. dan Gay Privé, want daar zit

je direkt apart, en als je met
een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

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

lijf, ik heb
een hete bui!!

06-9665 (50 cpm)
Val jevoor dominante

vrouwen 50 et p/m

06-320.332.32
Bel je meesteres

"Grieks Pornosex Grieks**
Meisjes en vrouwen die je
van achteren kunt pakken!!

50 et p/m

06-320.320.62
TopSex

2 handen vol 50 et p/m
06-320.325.25

Sexlijn 10
Mixjes 06-320.320.50

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

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

06-320.320.91
Sexbezoekje

Bij wulpse Annet. Trio!
06-320.320.95 (50 cpm)
Stoute sexafspraakjes

Meisjes
Kontaktlijn

06-320.330.16 (50 cpm)

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan

06-320.330.96 (50 cpm)

Monique
Ze trilt van sex-genot.

06-320.330.97 (50 cpm)

Gloeiende Live
sexparties. Wij samen

zonder gluurders
06-320.330.74 50ct pm.

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

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

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

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)
Nieuw in Nederland, het

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

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)
Haar mooie benen beven

als ze de boeien voelt.
S.M. Life

06-320.340.22 - 50 et p/m

Haar tanga
gaat los. Gaat hij het nu echt

met haar doen???
06-320.330.17- 50 et p/m

Diefstal.
Een mooie blonde meid be-
trapt door 2 boze mannen.
06-320.340.45 -50 Ct p/m

Het brood, het gas, de huur,
Wendy betaalt

alles in natura
06-320.326.92 - 50 et p/m
Als hij zijn broeksriem zo

gebruikt geniet Andrea
eindeloos

06-320.321.32 - 50 Ct p/m

Ik ben Romy
bel mij alleen als niemand je

kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag...

06-320.331.04 - 50 Ct p/m
Zal

Bianca
je met haar mond

verwennen? Doe je ogen
maar dicht.

06-320.331.07 - 50 Ct p/m

Harde Porno!
LIVE (50 et p.m.) 06-
-320.370.00
Sex fabriek
HARDE PORNO

OP ZN BEST
06-320.332.99 - 50 et p/m

Opini !!
500 vinden het heter,

360 zeggen het is abs. beter
200 ervaren het als banaal.

Wat vind jij?
06-320.323.90 - 50 et p/m

Lesbi Hard
Porno

06-320.321.99

Griekse Porno Ï3*g£ff
MarCn«Q«eir« cpm Sexmachine

UÖ-tJDIO nu! 06-320.326.80 - 50 cpm
"'RIJPE DAME 38 jr.*"* Van maandag t/m vrijdag,

live geraffineerd. 50 et p/m van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
r\CÏ *ÏOr\ *ÏOr\ QQ uuw PICCOLO telefonischUO-O-U.J-U.OQ opgeven. Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs
Onze meisjes zijn gehuld in sexy lingerie, maar ook

zonder zijn ze bijzonder
Anita - Marian - Hellen - Chantalle - Gerda.

Riversideclub
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak, 100
meter voorbij camping.de Maasterp. Open van maandag
t/m vrijdag van 14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.

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

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

Villa Liberta Susteren
onbep. genieten van alle vormen van sex en ontsp. plezier.

Wij vrijen zonder taboes. Ervaar het zelf.
3x wippen voor 1 all-in prijs

ma. dins. en don. 12 tot 2.00 uur. Wo. en vrijd tot 18 uur.
Veel nieuwe meisjes aanw. Olga, Angie, Elke en Kristie.

Paren en alleenstaanden club
woensd. en vrijd. v.a. 21.00 uur voor paren en alleenstaan-

den. Zaterdag alleen paren.
Zaterdag 21 december Bodypainting. veel mooie erotische

shows. Alles verder gratis.
Info 04499-4928. Maaseikerweg 24, 300 m. v.a. A2richting

Susteren. Privé parking.

Maison d'amour Simpelveld
ook Thaise massage. Dr. Poelsplein 33, tel. 045-445120
Vrijdag, zaterdag en Sylvesteravond, paren en alleenst.

parties met erotische shows.
Vrijdag 20 dcc. de Francaise, Patricia en uit Zuid-Afrika

Superstar Nicky.
ledere vrijdag en zaterdag shows ook door Nicky.

Op verzoek sturen wij u informatie over oudejaarsavond.

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!!!

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

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.

Peggy/Privé en
Escort

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

Tevens meisje gevr.

Super Escort
Moniek

.3045-725778.
Buro Geleen

Bern, in adr. 046-748768

Buro Yvonne
g 046-523203

2 films tegelijk zien?
Videoclub

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

UNIEKE MASSAGE

tel. 045-228481
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
ma t/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.

Dave's
Escort. Boys verwennen

dames, heren, echtparen.
Tel. 04750-27218

Privé en Escort
Anita '

Tel. 045-352543

Dolores'Cherry
af 10. uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
uit Hoensbroek van 11.00-

-23.00 uur. 045-254598.

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.
dames gevr. 043-257229

Nieuw Escort
Pnscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Sacha's Escort

V.a. ’ 100,- all-in
Tel. 06-52980255.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

m WÊÊ^ met grandioze aanbiedingen + PEE^RL^uß^ïr (B) I
pW * hotel vakantie voor elke keukenkoper 2e KERSTDAG I

—^-^ — — s —\ KEUKENSHOW IN: I
ffiOFR VOO" i kJ f_\ Bezoek nu de fantastische kerstshow bij Brugman Keukens CAPELLE A/D IJSSEL I
\SVJJ*tj o\ E CMjjLS en profiteer van de vele speciale aanbiedingen. In deze p^^___ GRONINGEN - HASSELT (B)|\ AJ^J^J^^^^ advertentie laten wij u slechts een deel zien van ons JÉ §g HULST" NUMANSDORP ■

i §rand,°zf kerstvoordeel. Kom naar onze showroom en fj^Sj^ zo^^VO^^rSl
WËf\ \ I ontdek nog veel meer aantrekkelijke aanbiedingen. jmj! 'W^]!__m\mms,p~~fi¥'^ m 'I\ \ fl "lil Bovendien ontvangt elke keukenkoper tijdens de kerst- //i~Sf il liP^r 'Pr£ ï il ii I If|fl}fMßP*l — ,sSfr^' ijl show een cheque t.w.v. ’ 450,-voor een heerlijke T Iff WÊo^^^ lil vakantie in een Best Western Hotel naar keuze. Ijl ;,//_ WMÊÊSK I

ff^^^^^o^^^" S;-^3&\ Alle aanbiedingen worden geleverd met: IWu^^^^^^^^^^S^"'^ IV ~^3l\ ""\ \J^^^k% KRANS-EN LICHTLIjSTEN übMm~lll< ~ /_fe~3S^ I
ü -^\^^^^' Ir»"'^'"^''0-'- H4CMDIK WERKBLAD '"'^^'^S^l ' I\\W^Z^o^ s___, Z X MET WATERKERING T^^^^^^^^^^r"»'^*V*S^_ I

W lg^_»Ö- --^^g. ■■■■■■ -C g, MENGKRAAN /VW^*" t^T """"^S^ *«^ I

ffi£i ,CD2S- m AAC_. SP elektro-oven A&i.Aflflr I"t?^3 %V# 3? ■ |6°l,terk°elkast AKT,Ep«ys FL; o#yyv-, I
Mormale P°'S el Deze aWiers^aig van 9t/m 31 december 1991 en is met van A I

' -i-icpßllS t"*-* toepassing op showroommodellen w __. : H
A^-'*j , __ _

—-*%>*. I

_È W<» -_. ",,, VÖÖS £ «% - M »*- 1,,, - «33&? JJ «_ **■ rii i i "a3tt~l- *J I" KHKn**'^ BERGAMO 29I^*******---C /{HKpAfI RONDO -B /<HKfl**" CARAT CR —-—C I
/_P f Greeploze design keuken. Uitge- Zy » Moderne witte softline keuken. tjf | Witte diagonaal keuken. Urtge- I
Ir voerd m softline wit met verticaal of hon- lf Uitgevoerd met fraaie houtnerfstructuuren ff voerd In hoogglans met honzontale chroom- I
zontaal afgeronde deuren. Afm. 280x 160cm. Ook witte of antraciet-gnjze zijwandbekleding. Afm. 165 x lijsten en verticale postform afronding. Afm. 225 x 280 I
leverbaar in beige. Kompleet met hoge wandkasten 285 cm. Kompleet met hoge wandkasten en alle in- cm.Leverbaar in 8 verschillende kleuren. Kompleet met
en alle mbouwappa- mmW o^o^ fU bouwapparatuur. _f\-f\ _T" alle inbouwapparatuur. f\4\WÊ

Normale pnjs 12.295.- f ■■ Normale pnjs 13.795.- || ïj' ■■ Normale pnjs 15.495,-
AKTIEPRIJS FL. W"# # *_T" FL. W#-F # E-Tf AKTIEPRIJS FL. _f "# #*^

FILIAAL HEERLEN \*/ffl?7 ■ l-M'i 'fl |fl^JCTpü-fi-ffl^^^^ DE BRUGMAN PLUSPUNTEN

ZONDAG 22 DECEM- .J^SS) fpi~V-—t-it-k^-t v/~*-i v® " v'if 'mr garantie op keuken en I
*^ BER OPEN VAN S_b-—^LJJ"T/ff’## # Ê ï i É i 1 a'le bekende merken apparatuur I

10.00- 17.00 UUR. W| TT mwmmim^ %»*-* fwJmfmd J-J-J-J " Vakkundige montage " Aan-

’ Tevens extra koopavond T-J V* / J_J—~ _F_T~> > ■—v,-— i trekkelijke financieringsregeling / k
vrijdag 20 december W ]r^__jlT_l kWLmJÊ iWr ." Levering volgens de consu-

%-^fe- 4_#^w7^_-I-WWm-3-JUU^ I mentenvoorwaarden 4P^

Het verschil zit 'm écht niet alléén in de prijs!
ALKMAAR* Noorderkade 1. '072-156793. AMERSFOORT. Amsterdamseweg 10. 033-613448, AMSTERDAM. Stadhouderskade 74, 020-6752956. ARNHEM. Venlosingel 17 (Woonboulevard ). 085-
-8121 12 BEVERWIJK* Parallelweg 95 (Meubelboulevard), 02510-24299, CAPELLE a/d IJSSEL*, Hoofdweg 46. 010-4585040. DEN BOSCH. Reitscheweg 38 (Meubelboulevard), 073-41 1595. DEN
HAAG Bmckhorstlaan I 13, 070-3477985. DORDRECHT. Archimedesstraat 10, 078-146900. EINDHOVEN. Boschdijk 233, 040-452972. ENSCHEDE, Schuttersveld IB (Meubelplem), 053-337955.
GOES JA van der Goeskade 1,01 100-50255. GRONINGEN*, Peizerweg 82 (Meubelboulevard), 050-250553. HASSELT (B). Genkersteenweg 278, 09-321 1228787. HEERLEN*. In de Cramer 166
(Woonboulevard), 045-754240. HOOFDDORP*, Kruisweg 785, 020-6533462. HULST, Absdaalseweg 19, 01 140-20080. LEEUWARDEN*, Franklinstraat 48 (Winkelplem De Centrale), 058-130383.
MUIDEN Pampusweg 2 (naast Maxis), 02940-19718. NUMANSDORP, Industriestraat I, 01865-3772. PEER (B), Baan naar Bree 12la (naast Meubelcentr. Heylen), 09-321 1634670. ROOSENDAAL,
Stationsstraat 49, 01650-69852. SPIJKENISSE, Kolkplem 21 (Novicenter) 01880-181 18. TURNHOUT (B) Gierlesteenweg 210 09-3214438371. UTRECHT*, Hollantlaan 14 (Meubelboulevard
Kanaleneiland). 030-888471. VEENENDAAL, Kernreactorstraat 28, 08385-50025. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK* Hoge Rijndijk 195, 071-892086. ZUTPHEN, Gemtsenweg II (Woonboulevard
Eijerkamp), 05750-17025. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond. ENSCHEDE, GRONINGEN, HEERLEN, MUIDEN en ZUTPHEN ook op maandagmiddag geopend, HULST ook op
maandag geopend De Belgische vestigingen op maandag geopenden op dinsdag gesloten Zondagmiddag geopend: HASSELT (B), HULST (NI.), PEER (B) en TURNHOUT (B).

■ Cl. \J~T*J / I _7w»W. |

||g Provincie Bureaußibliotneek
"*^»V I imhiirn Postbuss7oo
Uï2sl l- 1MlüUiq 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
madedeling GedeputeerdeStaten van Limburg maken
m 324/51-91 bekend, dat zij bij besluit van 3 december

1991 aan v.o.f. A.R.M.L. onder een aantal
voorschriften vergunning hebben verleend op
grondvan de Afvalstoffenwet voor het op-
richten van een inrichting t.b.v. het sorteren en
overladenvan bouw- en sloopafval en daar-
mee te vergelijken bedrijfsafvalstoffen aan de
Produktieweg te Roermond. Het besluit en alle
ter zake zijnde stukken liggenvan 18 decem-
ber 1991 tot en met 24 januari 1992ter inzage
en wel: in het Provinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren: (het
Provinciehuis is gesloten van woensdag 25
december 1991 tot en met woensdag 1 januari
1992); in het gemeentehuisvan Roermond■ tijdens de werkuren van 09.00-12.30 uur (het
gemeentehuis is geslotenvan woensdag 25
decembertot maandag 30 december, alsmede
op woensdag 1 januari 1992) en bovendien
iedere donderdag in de bodekamer van het
gemeenschapshuis (bestuursingang) van
17.00 uur tot 20.00 uur. Tot de laatstgenoem-
de datum kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de
Raad van State door: a. de aanvrager; b. de
betrokken adviseurs; c. degenen, die over-
eenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of
28, eerste lid onderc. van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht; d. enige andere belanghebbende,
die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest (overeenkomstig voornoemde ar-
tikelen) bezwaren in te brengen. De beschik-
king wordt na afloopvan de beroepstermijn
van kracht, tenzij voor deze datum beroep is
ingesteld en met toepassing van artikel 107
van de Wet op de Raad van State een verzoek
is gedaan tot schorsing van het besluit dan wel
tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepsschrift moet worden gericht en
verzonden aan de Voorzitter van de Afdeling
voor de geschillen van bestuur, Kneuterdijk
22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing of tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet eveneens worden gericht
aan de voorzitter van de Afdeling voor geschil-
len van bestuur van de Raad van State. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op
een zodanig verzoek is beslist.

OOK DIE 50 FOLDERS
VERSPREIDEN WE. NET ZO GOED

ALS DIE 5 MILJOEN...
Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet

worden!

Fabneksstraat 7 5961 PK Horst |Q> Postbus 6094 5960AB Horst,
telefoon 04709-84222. ' \w tax 04709-84333

SPIIIAL
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Openingstijden: ma-wo 10.00-18.30, do 10.00-20.30, vr 10.00-18.30, za 9.00-14.00, I \\« t\(fi\<§\^iL «Wé^te za 9.00-ÏB.OO, te za in april tot september 9.00-16.00 I BjÉüUj^rjZX I y£P*rT_l ygft I
Würselen-Broichweiden, am Autobahnkreuz Aachen, Tel. 09.49.24.05.60 20 I _j] „



_j i I KWANTUM
fé jj RUIMT OP
> SLAAPZAKKEN VOOR DE DEUR

__& \ '?*"■>/ \ ': „.'"'*(" :-. ■" \ '^^B^_i _W^^^^HBrl _BPPB wfTr^l—~< ~~f~"""*"~-~J ï
mw^mm^^SmWÊmwÊi J^-'--r'" ~..'>..'---^r"' \ ■tt&iii_^__i_____ 3 ~"T—"-*—~~L~*»v.s $WEts__H__ ■■ _^h^ _^g^ ___^

____
j/*, ■:,,.,,.-■,"■■■■■-—^-»'?lS_ *»**tó. *""■■_■ W_M___—-n f v- 4 >_^_ BV .^^ : '':."-■■■'''■ X-.""'- '^Sh *£_« ■ ttjtt^te_ tt___^__^__M____^_____ ï f 'T" .._-—„._

Baßßtaptaw ms _L. :"\—T" T^B_a| |V #..m ■■ I

i mi ACteCW? 'ïooc jH__tf_SÉ_B hhëL gevormde lattenbodem p^lllk%i _»---- -lp * <_r____i -,"_» «r*

8 W * » WË^êW MT % <^ZZ^^"-~ i~'m I ■;,-..,„■;■ ~

I^^^^^ ll_9BMHl_h__m_^__-«__i. §"■'

Met metalen frame en FRONTECH MIDISET MET DEKBEDOVERTREKSETkunststof zitting en rugleu- m CD-SPELER 100%katoen Inclusiefning. In wit of zwart _
I_^^_m I hd — HD I Platenspeler. Tuner met sloop (60 x 70 cm) en < >v,,--. 'V

è&s&* _____% W_Wm__Wk WÊ *~ ' m-stereo en nG-Verster" instopstrook.
Ijf ker 2 x 20 Watt en 3 bands 1-persoons, / ■é£^'M graphische equalizer. Dub- afm. 140x200 cm j/ /

r x m bel cassettedeck met high 2995 §fW*^7i^^&s^ speed dubbing en konti- , LJL_ -, M
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Wij willen even een feestelijk
onderwerp aansnijden. I

Laten we maar meteen met wat M ÉÉjEn^ I__ _i_-g!=_k -_.>.

_V il _^_^^^^____.__________h. -Veen takje rozemarijn meebraden met *# jüH ■ j_!^ff_L^.
Dat bij rundvlees juist tijm en k B t § VÉ_Ê_ta _}g__r onze op maat êesneden Gree,r

laurier beter passen? Dat gebraden vlees \V ~_|k .^^^^^ U fields biefstukjes smaken zoals biefstü*
even moet rusten, voor u het aansnijdt?

JAm^ lm!u_fl k_l :«*^« behoort te smaken: zacht en pittig
Dat zelfgemalen peper 't lekkerst is? H \ *3k tegelijk. Wrijf ze in met peper (dus nog

Dat u een scheutje water of wijn \ j Xmm *Ê-* niet met zout),
altijd eerst even moet verwarmen, zodat Jk j Bakze aan beidekanten snel bruin
het vlees niet schrikt en taai wordt? |jj '^0^ Schuif ze steeds heen en weer. 1 tot
Dat u altijd haaks op de draad van het | | %W|f ' 2 minuten per kant is voldoende. Dan
vlees moet aansnijden? Dat roomboter II '^ * 4& z'Jn ze no2 mooi rood van binnen,
minder spettert als ut samen met zon- 1 1 9 $/' Strooi er nu nog wat zout op. Bak charï'
nebloemolie in de pan smelt? W^ 1 f 4| pignons apart en doe die erbij.

Onze varkensfiletrollade kan zo I 1 * 1 Een Greenfields rosbief is de
de pan in. Smelt eerst de boter op hoog mw ___ '1 *, mooiste (en malste) rosbief die we '^vuur (eventueel dus met olie). De rollade ■?_■* tt *» fe Jr huis hebben. Wrijf het hele stuk in m^
rondom mooi bruin bakken. Dan het _^ m &Êfm I %-'_T^ ï A\\ zout en (ze|fgemalen) peper. Bak het
vuur lager draaien. Een scheutje water H ___§ litt I _T __f!i__r aan alle kanten snel bruin op hoog vuur
(of witte wijn) erbij. Deksel op de pan en 3 ’■' i_______hl tw __t_i___ft£ Draa' het vuur laag" Doe er eventuee'
50 minuten per 500 gram sudderen. jm \ mm/rWmê' een blaadJe laurier of t»Jm bij. Zet de
Oh ja, vergeet de rozemarijn niet. W^ §Wl\ \ J&WffUp^ deksel schuin op de pan. En laat de roS

Eet er eens broccoli bij. Beetgaar M fi \ M\h ___\ïl:f^ bief in 15 minuten per 500 gram braden
gekookt en - voor de liefhebbers - m ""-__ wWÊÈËÊJ^ B'J zon *'in stuk vlees smaken
een klontje boter, teentje knoflook, zout simpel gestoofde spruitjes wel heel erg

; I I - ■ j| R - Waaromprobeert u nieteens onZe
1 K>; hazerug? Het is heus niet moeilijk om

Wat is er feestelijker dan zon 11 E* klaar te maken Een kwartjer bakken i(l
zachtgele maïskip met kerst? | 1-1 ■ boter wat peper ZQUt takje tjjm |aurjef

Wrijf de kip helemaal in met zout J I en een scheutje rode wjjn erbjj nog
en peper Braad 'm aan in de hete boter I J een kwart iertje zachtjes laten sudderen-tot-ie licht bruin kleurt. Draai het vuur \ dat js a||es
laag. Doe er een takje rozemarijn en \ En natuurlijk passen daar de tra-
een scheutje witte wijn bij. Na 60 minu- %lii__ *^ tonele cranberries bij. Nu nog de
ten is het feestmaal gaar. **mÈmmmmmmm*J j «MiK^^ kaarsjes aan en het feest kan beginnen-

De ideale keuken-snijplank, van kwalitatief hardglas, hygiënisch,
li-fl -ff en hittebestendig' zolang devoorraad strekt. Per stuk14.95.

Varkensfiletrollade, Broccoli, —: —— r_fl vprue mnmbas mmm « nQ
500 gram 40^9- 8.49 _. _QO 500 gram

_^
1.99 Uit de bed.emngsafdelmg: Ch Koffieroom, nn Ch Elite haver, zakje 200 gx» 1.9*

kilo ®®m 4^-15.99 _^ Jambon d'Ardenne
doosje 125 gram Z/fy gg . inQfiI \ J éSBSP Navel- lonTm rW^^^PQQn ~ e ChMagnetronboek.Per stuk 19.9^

Ch Maïskip, 00„ JmJm sinaasappelen, 100gram ~ Danerolies Super, _rtCE»»^ Uitonze
kilo sxsxïxk ÜAQ- XB9 "^■»r^ net 2 kilo QQÜ blikje 340 gram @@©© 4£9" O.Dy _$fö«lS&-'É^ . ~ ~ Kerst openingstijden: l.v.m. de komende _.®®®®^y-0.0»7 nei-KMO J.yy Ambachtelijk lamsham, „ » MWSSSK gebaksafdeling: feestdagen zi|/"onze winkels zaterdag 21 decerr.^
« _._ ~ uu- li Witlnf inn oram ~ M.-. AQ mÊmW^^V.-W-i Ph Ccoct van 9.00 tot 17.00 uur, maandag 23 december van.
Greenfields biefstuk, - on

"r' n 9f- ïoogram ®@®® Nu ÖAV DeeD blue fancv Dink zalm V Feest" aoo tot 21.00 uur en dinsdag 24 decembervan 0>
100 gram 9®®® *&9- 3.29 50° §ram I'^ wfkfppnof f̂ ?ÏÏ'l 7Q slagroomtaart,, tot 17.00 uur geopend. _____^Ahpp nalinacalaHo DIIKje gram _!5T±./»/ <_^ OOC ~~/_^^\ Nieuwzeelands Moee paungsaiaae, * doos 900 g© Nü O.yO ah servicelijn:bei gratis oe-0305.
Greenfields rosbief itlz«ü2i . ~ 1 nn loogram ®@®® Nu Z.yy ■, _ . De artikelen In deze advertentie kunt vin alle AH

rïr inn oram '-. o___. 9RQ VR_^? klWlfruit, 500 gram 1.99 , Chateauneuf du Pape, Bahlsen Selection, - winkelskopen, behalve de artikelen waar kleineper 100 gram =_" QS9- £.Dz) w a^ouncui uu rapc,
luypUnpkiricinHnnc ó^r, /i go. QQ cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen- n VOlle, droge, rode Franse gxs® * luxe koekjes m dOOS, 250 g 4£9- O.VV kopen in AH winkels waar één van die cijfers | y

«_. IlitHpHi^nurioc PKï2sï* Kraan kwaliteitswijn, fles 0.75 liter 1t95-y.yo _, op de deur staat. Reclameprijzen gelden01 Hazerug, _ unaeaiepvries. Jm^^v. oomftLto 01 Roomboter amandel-^^»»^ t/m dinsdag 24 december as Jf/y
100 gram cixmxd Agg- 2.49 prahfantacw #P^^» Smfito Nescafé Cappuccino, _ kerstkrans, /^S^' g V°°rraad SUekt /|#yCTI Crabfantasy, lA-: ,^| akt doosje 125 gram @ bereid met 100% J_©C^ ViiW^mmFondue/gourmetschotel, doos^gram <^® _ms- 4.25 g^^- 200 grTm P ' SdSjs^n I^^^

/flgÉ^\ Ch Noorse zalm ®@® 4*-13.50 Nescafé EsDresso ®®® gedecoreerd met ffWlS^Sw,',l'^
fin kmfiiot c.mA W ISWf I of zeeduivel in dOOSiP 2r 7akies * ? p'mm _L3» 47Q victoriabeslae en decoratie suiker, a r_£ \ WfCU Kipfilet Fume, %/]|_l__y* i bladerdeeg doosje 2b zakjes a 2 gram êr3^ H-. / y doos 500 gram Nü 6.95 /100 gram I^^^ 2sSi30ggVam Johmazalmschotel rond * F^ .|| I_ ' £ne 600 gram ®®® _&e_r 4.yD fls^-^ Hvarinten
Doyenné du Comice, «« 5.95 Bjfe Oh Slagroom, S^Vof " c. 1fijne handperen, kilo /l.yy Haustkerstcups, hOS^ pak 0.5 liter biauW| @ 3voor
r^ Ouwehand gerookte palingfilet, klokken of sterren, doosje 100 gram . -_r4- 299 é ICII Gemengde sla, vacuüm verpakt, -teen of Party extra toast, ,* H&r2^

Kerststuk in mandie * albert he«n L %diverse soorten, zak 200 gram 1.99 200 gram ct^ 16.50 doosje 150 gram «» 139 ■ metffesje wijn
J

" 14.95 JïlK S

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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