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DOOR
ERIC VAN DORST

GELEEN - DSM en deJ"V Electriciteits Pro-ducenten Zuid-Neder-lahd (EPZ) hebben
Vergevorderde plannenv°or de bouw van een
waarschijnlijk) gasge-
stookte electriciteits-
f-entrale door EPZ op
het DSM-complex inpeleeh. Beoogde bouw-
'°katie is de plek waar
Voorheen de steenkool-
°erg van de StaatsmijnMaurits lag, thans een

Plan voor bouw
stroomcentrale

op DSM-complex
open vlakte aan de voet
van de Mauritsdeponie.

De centrale zou een ca-
paciteit krijgen van 300
en 600 Megawatt wor-
den, ongeveer eenvier-
de tot de helft van het

vermogen van de Claus-

centrale in Maasbracht.

Berekend volgens de
normen die gelden voor
bestaande gasgestookte
centrales is daar een in-
vestering van 600 mil-

joen tot 1,2 miljard
gulden mee gemoeid.
Met de centrales in
Buggenum en Maas-
bracht zou het de derde
in Limburg worden. De
nieuwe centrale moet
gaan voorzien in de
stroom- en stoombe-
hoefte van DSM, en
daarnaast electriciteit
opleveren voor cliënteel
van EPZ buiten het
complex.

Zie verder pagina 1 7

" Centrale medio
1993 in gebruik

vandaag

The Addams Family':
zwarte, melige humor

PAGINA 2
Geen cent extra voor

verlies PNL-banen
PAGINA 17

Een parochie
zonder pastoor

PAGINA 19" Christopher Lloyd als Fester

Baker: overleg
MO gaat verder

in Moskou
WSSEL - De multilaterale vre-

g(] over het Midden-
maten zullen volgens plan worden

in Moskou op 28 en 29. üari, ondanks de ineenstorting
jI'lJ de Sovjetunie. Dat heeft de

/\erikaanse minister van Buiten-dse Zaken, James Baker, giste-
*" in Brussel gezegd.
,b
J* verwachten dat de gesprekken
'en plaatsvinden, alle betrokkenj^ijen willen het," zei Baker opJ 1Persconferentie na een bijeen-

j van de NAVO-ministers van
Zaken. „We zijn nietj"1 Plan van deze afspraak af tepi."

bilaterale Arabisch-Israëlische
ii ê sgesprekken in Washington
fC Woensdag opgeschort na zes
J>en van felle debatten over de

'A C]lüs van *^e PalestiJnse onderhan-|P t 'aars, de uitleg van de resoluties
flHth de Verenigde Naties en de
s'r^erikaanse rol in het vredespro-

Üe partijen gingen uiteen zon-, af te spreken waar ze elkaarer zullen treffen. Wel bereikten
vereenstemming elkaar rond 7

11;"ari weer te ontmoeten. „Over"' (Plaats wordt nog onderhandeld,"
l Elyakim Rubinstein, leider van
k Israëlische delegatie die de be-
I ekingen voert met de Palestijns-

»' r(*aanse delegatie, woensdag., L.'Sens de Jordaanse koning Hoes-
Jn z'jn 'radicale leiders' in Israël

het vredesoverleg te verlam-
I*'1 door hun aanhoudende weige-

a[ 8 bezet gebied op te geven.

het weer

L^OLKT EN BUIEN
'n* een strakke westelijke

S( wordt koele en on-
s biele lucht aangevoerd. In

lucht komen buien voor
o,*rvan sommige met hagel,
(t ,er> natte sneeuw en zwa-

lk Windstoten. Deze windsto-
kunnen een snelheid be-|wken van 60 tot 70 kilometer

t|, Uur. De middagtempera-
fraÜ '00Pt °P tot ongeveer 7
C den. Komende nacht daalt
de kwik tot omstreeks 2 gra-
t(u " De wind is vrij krachtig
*\., krachtig uit westelijke
bijV^'ng. Ook komende dagen
lid net wisselva"iS niet van
ty; tot tijd regen en vrij veel
V"d.
C*r informatie betreffendeL, weer in Limburg kunt u
v "en 06-91122346.S>AAG:C°P; 08.45 onder: 16.29
'*«op: 15.21 onder: 08.53

Hulp
Daarnaast zullen de NAVO-landen
gezamenlijk hulp gaan bieden om de
Soyjet-bevolking de barre winter
door te helpen. Daarbij zullen, in sa-
menwerking samen met de EG, mili-
taire vliegtuigen en vrachtwagens
alsmede NAVO-soldaten worden in-
gezet. Ook Nederland is bereid daar
materieel en soldaten voor beschik-
baar te stellen.

De ministers van Buitenlandse Za-
ken van de NAVO waren het giste-
ren in Brussel eens dat de NAVO bij
de hulp aan de inwoners van vooral
Moskou, Sint-Petersburg en andere
grote steden, een belangrijke rol
moet spelen. Volgens de Amerikaan-
se minister James Baker dreigt het
gevaar van 'een maatschappelijke
.uitbarsting.

Het is voor het eerst dat de NAVO
een humanitaire actie op touw zet.

De NAVO kan volgens Baker nu aan
de Sovjet-burgers laten zien dat het
een vredelievende, politieke en geen
militaire organisatie is.

Verzet
Frankrijk verzette zich als enige
NAVO-lid tegen de hulp. Het vindt
dat geen taak voor de NAVO. De
Franse minister Roland Dumas
kreeg daarover in de vergadering
harde kritiek te verduren. Frankrijk
kan echter niet verhinderen dat de
andere vijftien landen eenzijdig hun
NAVO-middelen en -troepen gaan
inzetten.

Een speciale werkgroep van hoge
NAVO-ambtenaren gaat de mogelijk-
heden voor hulp inventariseren. Ba-
ker heeft tijdens zijn recente reis
door de Sovjetunie lijsten met na-
men gevraagd van lokale autoritei-
ten, via welke de noodvoedselhulp
geregeld kan worden. Vooral de ver-
deling van de hulp zal een groot pro-
bleem worden.

Zie ook pagina 3

" Jeltsin plaatstKremlin
onderRussisch gezag

Disconto half
procent hoger

AMSTERDAM - In navolging van
de Duitse Bundesbank heeft De Ne-
derlandsche Bank besloten haar
rentetarieven met ingang van van-
daag te verhogen. Over de hele linie
gaan de tarieven met een half pro-
cent omhoog, zo heeft de centrale
bank gisteren bekendgemaakt.
Per 20 december zijn de volgende
tarieven van kracht: wisseldisconto
8,5 procent, voorschotrente 9,25
procent, promessedisconto 9,75 pro-
cent.

De centrale bank heeft dezemaatre-
gel genomen, gelet op de stijging
van de rentetarieven in binnen- en
buitenland. Daardoor is de afstand
tot de officiële tarieven toegeno-
men. De tariefsverhoging in het
buitenland maakt ook een aanpas-
sing voor de Nederlandse tarieven
noodzakelijk.
Het tarief voor de eerstvolgende
speciale belening is vastgesteld op
9,5 procent (was 9,2 procent).
Van de DNB-tarieven is het pro-

messedisconto het belangrijkst,
want dat vormt de grondslag voor
de rente die de banken in rekening
brengen voor kredietverlening in
rekening-courant aan het bedrijfsle-
ven. Het werkt door naar de parti-
culiere sector, bijvoorbeeld naar de
hypotheekrente.
De voorschotrente is het tarief dat
de centrale bank de particuliere
banken berekent als die voorschot-
ten bij haar opnemen. Het wissel-
disconto is het percentage waarte-
gen de centrale bank bereid is van
de banken wissels te kopen (te ver-
disconteren)^
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Kernwapens moeten onder centraal, veilig en betrouwbaar beheer worden gebracht

NAVO erkent republieken SU
DOOR HANS DE BRUIJN

BRUSSEL - De NAVO is
bereid de nieuwe onaf-
hankelijke republieken .in
de Sovjetunie onder voor-
waarden te erkennen. Be-
langrijkste eis is dat de
kernwapens onder één
centraal, veilig en be-
trouwbaar beheer moeten
worden gebracht. Ook
moeten zij beloven de ver-
spreiding van kernwa-
pens tegen te gaan.

Dat hebben de NAVO-ministers van
Buitenlandse Zaken gisteren in
Brussel besloten. Volgens de Ameri-
kaanse minister Baker hebben de
Oekraïne, Kazachstan en Wit-Rus-
land al toegezegd hun kernwapens te
willen verwijderen. Ook het verdrag
tegen de verspreiding van kernwa-
pens zal door de republieken worden
ondertekend, aldus Baker. Rusland
blijft volgens de Amerikaanse be-
windsman echter een kernmacht.

'Strenger
toezicht op
afgewezen

asielzoekers'
DEN HAAG - Een meerderheid
van de Tweede Kamer is van me-
ning dat het toezicht op afgewezen
asielzoekers strenger moet worden
om te voorkomen dat zij in de ille-
galiteit gaan vluchten. Dat heeft de
Tweede Kamer gisteravond uitge-
sproken door het aannemen van
een motie van het CDA. De grootste
regeringspartij diende die motie
woensdagavond laat, samen met
oppositiepartij VVD, in. Naast het
CDA werd de motie gesteund door
de WD, SGP, RPF en Centrumde-
mocraten.
De opstelling van de CDA-fractie
leidde woensdagavond laat al tot
een forse aanvaring tussen CDA en
PvdA. Volgens'het PvdA-Kamerlid
Middel koerst het CDA met de ge-
kozen opstelling af op gesloten af-
delingen binnen de opvangcentra.
CDA-woordvoerder Krajenbrink
wilde tijdens het debat het woord
'opsluiting' echter niet in de mond
nemen.
Minister d'Ancona van WVC sprak
woensdagavond al de vrees uit dat
door het aannemen van de motie
het nieuwe asielbeleid op losse
schroeven komt te staan.

Zie verder pagina 1 5

" Sympathisanten willen
ookin hongerstaking

In Zuid-Limburg
hoogste aantal

autokraken
HEERLEN - Het aantal auto-
kraken is in Zuid-Limburg hoger
dan in de rest van het land. Dit
blijkt uit cijfers die staan in het
rapport 'Criminaliteitsbeeld van
Nederland' dat vandaag in Den
Haag wordt gepresenteerd.
De criminaliteitscijfers zijn in
het rapport uitgesplitst per
(nieuwe) politieregio. Daaruit
blijkt onder andere dat het aan-
tal misdrijven in de randstad
boven het gemiddelde ligten dat
Friesland, Drenthe, Gelderland
en Noord-Limburg onder het ge-
middelde zitten.

Zie verder pagina 3

" Aantal misdrijven
in 1990gedaald

Vuurwerk de lucht in

Zie verder pagina 7

" Duitse renteverhoging
reactie op looneisen

Actie voor
hondentoilet

" Maar liefst negendui-
zend kilo vuurwerk ging
gisteren in de Maastricht-
se Enci-groeve de lucht
in. Het betrof door de
Limburgse en Brabantse
politie in beslag genomen
rotjes, voetzoekers, zeven-
klappers, gillende keu-
kenmeiden, strijkers en
vuurpijlen die met een
oorverdovend geknal tot
ontploffing werden ge-
bracht. Elk jaarrond de-
ze tijd stelt Enci de groe-
ve beschikbaar om ille-
gaal vuurwerk te vernie-
tigen, waardoor de
omgeving al een voor-
schot kan nemen op de
jaarwisseling. Maar niet
iedereen waardeert dat,
zo bleek gistereri. Bij de
Maastrichtse politie kwa-
men verschillende klach-
ten binnen uit de wijk
Heugem over geluid- en
rookoverlast.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
de duidelijkekrant

Mi twee wekengratis __—^.
Ja, die duidelijkekrant wil ik hebben! f*»«PNoteer mij als abonnee. fs^^**"*!

i \ Ir njNaam: 1 1 I

JPostcode/woonplaats: \, V Ti

Telefoon: (voor controle bezorging) <jo'
.giro/banknummer:

| De eerste twee weken ontvang ik dekrant gratis. I
| 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 E!!73 I |
| O een acceptgirokaart E)VwCi3 '■De afgelopen drie maanden heb ik «een LD. (proef-)abonnement gehad. KlilÉiMlifl I
" Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar:

IAntwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

öfbelgratis 06-0229911
1 8 710404 400017 :

(ADVERTENTIE)

Kom zondag gezellig winkelen bij v<jl>w
LORENZO MODE en 808 MANNENMODE të&&?
KerStKOOpjeS Lorenzo: div. jeans’ 25,- &$&&

div. dameskleding 50% *Bob: div. kostuums, colberts, pantalons 50%
Wij trakteren al onze klanten op koffie metkerstgebak.

iVIOIMÜ Kerkstraol 12,045-322409 Kerkstr. 2,winkelc. Waubach-landgraaf,
winkelcentrumWaubach tel. 045-327372

EIKI VRIJDAGKOOPAVOND

(ADVERTENTIE)

FEESTKLEDING BIJ HENDRIKS
2-DELIGE PAKJES 89,50
BIJPASSENDE BLOUSE 49,75
HERENCOLBERTS vanaf 99,00
BIJPASSENDE PANTALONS al vanaf 39,75

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER JU
HENDRIKS JJgEk

TEXTIEL <^MÊk
«GiVITISOICIWOTINKWAUTmEHU^PRiJZEW! fW|

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

(ADVERTENTIE)

VLOOIENMARKT

MAASTRICHT
zaterdag 21 december
zondag 22 december

ROMMELMARKT/
THUISKUNSTMARKT

ALLES MAG!!!

ZATERDAG 9-17 UUR
ZONDAG 10-17 UUR

01640-57521



SCHAESBERG
Autokino: The naked gun 2 1/2,
vr t/m zo 20 uur. Robin Hood;
prince of thieves, vr t/m zo 22 <uur, ma do 20.30 uur.

MAASTRICHT
*Mabi: Woensdag gesloten! Hot

shots. dag. beh. di 18.30 en 21.15
uur, di alleen 14.30uur, ddfe. beh.
vr 13.30 en 16 uur. vr ook 14.30

Scêne uit 'Hot Shots'.
I uur. Drop dead Fred, dag. beh. |idi 18.30 en 21.15 uur, di alleen j14.30 uur, dag. beh. vr 16 uur,vrj, ook 14.30 uur. All I want for :.I Christmas, dag. beh. di 18.30enI
I 21.15 uur, di alleen 14.30 uur,vrj1 ook 14.30 uur, za t/m ma do 13.30 \[en 16 uur. De Reddertjes inKan-j, goeroeland. dag. beh. vr di 13 >.f 14.45 en 16.30 uur, di do14.301
i uur. The Addams Family,dag.if beh. di 18.30 en 21.15 uur, di al- 1j leen 14.30 uur, vr ook 14.30 uur, j

za t/m ma do ook 13.30 uur.
I Ciné-K: Thelma andLouise,|
■ dag. beh. di wo 21 uur.Cinema-,

'Palace: Don't teil Mom the ba- j
Ibysitter 's dead, dag. beh.di]

18.30 eh 21.30 uur, dag. beh. Wo
[ 14 uur. Fievel in het Wilde Wes- j. ten, dag. beh. Wo 14 uur,dag.,

' beh. di wo ook 16.15 uur.Curly1
| Sue, dag. beh. di 1&45 en21.45j' uur, dag. beh. di wo ook16.15'| uur, vr t/m di en do ook13.45|

' uur. City slickers. dag. beh.dij
j21.15 uur. The Fisher King,dag.i> beh. di 18 uur. Lumière: The vn- jf believable truth, dag. beh. di 20 'I uur. An angel at my table, dag. |s beh. di 20.30 uur.Delicatessen,jIdag. beh. di 22 uur.

GELEEN
Roxy: The Addams Family, dag.
beh. di 20.30 uur, za zo do ook 15
uur. Studio Anders: Don't teil
Mom the babysitter 's dead, dag.
beh. di 20.30 uur. De Reddertjes
in Kangoeroeland, za zo do 15
uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. beh. di
20.30 uur, za zo wo do ook 14
uur. Doe Hollywood, dag. beh.
di 20.30 uur. Fievel in het Wilde
Westen, za zo wo do 14 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Curly Sue,
dag. beh. di wo 20.30 uur, zo t/m
wo ook 15 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, dag. 15 uur.
Point Break, dag. beh. di wo
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Hot Shots, dag. beh. di
20.30 uur, zo do ook 16.30 uur.
De Reddertjes in Kangoeroe-
land, za t/m do 14.30 uur. Royali-
ne: Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, dag. beh. di 20.30
uur, za t/m do ook 14.30 uur, zo
do ook 16.30 uur.

'The Addams Family':
zwarte, melige humor

DOOR RIJK VAN ROTTERDAM
Enkele jaren geleden teisterden ze
de beeldbuis, de bizarre familie Ad-
dams, maar het was niet de gelijk-
namige televisie-serie waarop regis-
seur Barry Sonnenfeld zijn eerste
speelfilm, 'The Addams Family', ba-
seerde. Hij ging terug naar de origi-
nele bron, de strips van Charles
Addams (1912-1988), waarvan de
eerste in 1932 gepubliceerd werd in
The New Yorker.

Sonnenfeld wilde zo trouw moge-
lijk blijven aan het oorspronkelijke
materiaal, wat hem aardig is gelukt,
zij het dat dit niet altijd in het voor-
deel van defilm heeft gewerkt. Veel
grappen zouden het met een onge-
breidelder uitwerking beter hebben
gedaan dan nu het geval is, met
Sonnenfelds hang naar esthetiek.
Het laatste heeft wel een fraaie stile-
ring opgeleverd.

De familie Addams is een vampier-
achtig stelletje, bestaande uit het
echtpaar Gomez (Raul Julia) en
Morticia (Anjelica Huston), dochter-
tje Wednesday (Christina Ricci) en
zoontje Pugsly (Jimmy Workman)
en oma (Judith Malina). Met hun
niet met het monster van Franken-
stein te verwarren butler Lurch (Ca-
rel Struycken) en de pientere losse
hand 'Ding' (waarvoor de gooche-
laar Christopher Hart het vinger-
werk deed) wonen ze in een spook-

achtig landhuis met diepe kerkers
waar zelfs een onderaardse rivier
doorheen stroomt. Ze missen één
dierbaarfamilielid, Fester, de broer
van Gomez, die 25 jaar geleden
spoorloos verdween.

Vader en moeder Addams houden
de liefde voor elkaar in stand mid-
dels bloedstollende fantasieën, de
kinderen vermaken zich dag in dag
uit met morbide spelletjes en oma
staat dagelijksachter haar potten en
pannen, waarin zij vooral myste-
rieus bewegend voedsel bereidt.
Elk jaarhoudt de familie een sean-
ce, in de hoop alsnog met Fester in
contact te komen en de kijker is er
getuige van dat dit zomaar ineens
lijkt te lukken. 'Lijkt', want wat de
familie Addams niet weet, maar de
kijker wel, is dat er een addertje on-
der het gras steekt dat alles te ma
ken heeft met het familiekapitaal.

'The Addams Family' is in visueel
opzicht knap gemaakt, met geraffi-
neerde speciale effecten, en er
wordt goed in geacteerd. De humor,
zoals gezegd toch al niet optimaal
uitgewerkt, moetje liggen. Niet om-
dat het zwarte humor is, maar van-
wege de meligheid. Voor de geeste-
lijke vader van de familie Addams
geldt de film hoe dan ook als een
postuum eerbetoon.

Te zien in H5Heerlen, Roxy Ge-
leen en Mabi Maastricht. ' " Familie-portret van de Addams

Altijd kassa

DOOR PETER SLAVENBURG

Kleine, lieve meisjes doen het altijd
lekker in deze tijd van het jaar.
Wanneer ze extra zielig zijn, dakloos
en zonder pappa en mamma als het
even kan, terwijl het buiten bitter
koud is, nou, dan willen de water-
landers wel komen. Ziehier het con-
cept van 'Curly Sue'. De marketing-
redenatie achter dat concept is zo
mogelijk nog simpeler: zielig meisje
in de bios + kerst in 't land = kassa.

Het zielige meisje in kwestie heet,
net zoals de film, Curly Sue. Samen
met Bill, een vriend van haar tra-
gisch om het leven gekomen moe-
der, zwerft ze door deVS. Ze slapen
in kelders en parkeergarages, Bill
kan geen vast werk vinden, maar op
hun manier hebben ze het samen
goed. Curly Sue (Alisan Porter)
werkt slim mee aan de oplichterij-
tjes waarmee zij en Bill (James Be-
lushi) hun kostje bij elkaar scharre-
len. Ze zoeken een dure auto op en
wachten tot die achteruit wegrijdt
uit een parkeerhaven. Curly Sue
geeft vervolgens zowel de auto als
haar 'vader' een optater met een
end hout en roep dan snikkend te-
gen de verschrikte bestuurder: „Je
hebt m'n pappa vermoord!" Zie zo,
alweer een avondmaal of meer in de
wacht gesleept.

Ze passsen hun truc toe bij een,

naar later blijkt spijkerharde advo-
cate. Het resultaat is matig: meer
dan een maaltijd in een goedkope
tent levert het niet op. Het nep-
ongeluk zet de steenrijke advocate- een specialiste in het uitkleden
van gefortuneerde mannen die van
hun vrouw af willen - echter aan
het denken. De gretigheid waarmee
Curly Sue haar groezelige tanden in
haar hamburger zet, maakt de moe-
der in de juristelos. Wanneer zij Bill
de volgende dag écht omver rijdt -
toeval a la Hollywood - besluit zrj
het tweetal tijdelijk in huis te ne-
men.
Eenmaal gewassen en gepoetst,
blijkt Curly Sue een wonderlief
snoetje te hebben. En oeioeioei, wat
ziet Bill er knap uit in zijn nieuwe
pak. We vatten het vervolg even
kort samen: Curly Sue en Bill mo-
gen blijven. En vinden het grote
geluk.

Daarmee is niet gezegd, dat 'Curly
Sue' een slechte film is. John Hug-
hes, regisseur, producent en auteur,
kent zn vak, weet wat-ie doet. Jam-
mer alleen dat het er allemaal zo
duimendik bovenop ligt. Kennelijk
kan Hughes niks anders: vorig jaar
om deze tijd vertederde hij miljoe-
nen hartjes met een film rond een
zielig en allenig jongetje in 'Home
Alone'.

Te zien in H5Heerlen, Cinema Pa-
lace Maastricht en Roya Echt.

Alisan Porter als Curly Sue,

film

bioscopen
HEERLEN

Royal: Hot Shots, dag. beh. di 15
17 19.30 en 21.30 uur, di alleen 15
uur. Rivoli: Drop dead Fred,
dag. beh. di 19 en 21 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland,
dag. beh. di 14 en 16 uur, di al-
leen 14 uur. Maxim: All I want
for Christmas, dag. beh. di 14.30
16.30 19 en 21 uur, di alleen 14.30
uur. H5: Fievel in het Wilde Wes-
ten, vr t/m ma 14.30en 16.30 uur,
di t/m do 15 uur, di do ook 13
uur, wo do ook 17 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, dag.
beh. di 16.30 19 en 21.15 uur, dag.
beh. Wo 14.15 uur. The Addams
Family, dag. beh. di 18.45 en
21.30 uur, dag. beh. Wo 14 uur.
City slickers, dag. beh. di 21 uur.
Curly Sue, dag. beh. di 16 18.30
en 21 uur, dag. beh. Wo 14 uur.
Terminator 2, dag. beh. di 18.30
uur. Doe Hollywood, dag. beh.
di 16 18.30 en 21 uur. Bingo, vr
t/m zo 14 en 16 uur, di t/m do 15
uur, di do ook 13.15 uur, wo do
ook 16.45 uur.

'Drop Dead Fred': niet meer
dan primitieve loltrapperij

DOOR LEO BANKERSEN

Een aardig fenomeen uit de kinder-
tijd is het fantasievriendje. Sommi-
ge kinderen krijgen gezelschap van
een denkbeeldig speelkameraadje
dat in hun belevingswereld een vol-
strekt levensechte rol speelt. Ook
de dochter van scenarioschrijver
Anthony Fingleton had zon on-
zichtbaar vriendinnetje, dat altijd
de schuldkreeg wanneer er een be-
ker melk was omgegooid. Dat gege-
ven is uitgewerkt in de komedie
'Drop Dead Fred', waarin Rik
Mayall als volwassen geworden fan-
tasievriend de boel op stelten zet.
De regie van deze voor de Ameri-
kaanse markt gemaakte Britse pro-
duktie was in handen van de Neder-
lander Ate de Jong.

Phoebe Cates speelt de rol van de
21-jarige Elizabeth. Ze is volwassen
en getrouwd, maar heeft nog steeds
niet haar eigen leven. In de steek
gelaten door haar echtgenoot, op-
nieuw betutteld door haar bazige
moeder, voelt ze zich weer kleiner
dan ooit. Dan verschijnt onver-
wacht haar vroegere fantasievriend
Drop Dead Fred als redder in nood.

Een dubieuze redder, want hoewel
Fred het goed meent, gedraagt hij
zich als een baldadige kleuter en
richt hij met plezier de grootste ver-
nielingen aan. En omdat niemand
anders hem kan zien, krijgt Eliza-
beth de schuld.

De moraal van het verhaal is dat
Elizabeth tenslotte leert om haar
moeder de waarheid te zeggen, en
dat ze inziet dat haar vroegere buur-
jongen eigenlijk veel aardiger is dan
haar gladde ex-echtgenoot. Maar
wat dat met de baldadige streken
van Drop Dead Fred te maken
heeft, blijft hoogst onduidelijk.

De film bestaat uit allerlei losse in-
vallen en grappen zonder dat er ver-
rassende verbanden of verwikkelin-
gen ontstaan. De weinige aardige
vondsten missen vaak een clou en
blijven in het luchtledige hangen.
En bovendien wordt de rijke kin-
derfantasie met deze primitieve lol-
trapperij wel erg weinig eer aange-
daan. Een mislukt concept. Ook Ate
de Jong is er niet in geslaagd om er
meer van te maken dan luidruchti-
ge en toch flauwe leukdoenerij.
Te zien in Royal Heerlen.

" Phoebe Gates als Elizabeth samen met haar Drop Dea
Fred

recept door huub meijer

Kabeljauw op
Schiedamse wijze
Net als wijn is kaas een levend pro-
dukt. De rijping van de kaas is
immers een nooit stoppend proces.
De bij dit gerecht gebruikte kaas is
een volvette 48+'er. In vijf leeftijds-
categorieën verkrijgbaar en ge-
maakt van gepasteuriseerde melk.

Benodigdheden voor 4 personen: 4
plakken gesneden belegen Holland
Gouda, 4 moten kabeljauw van ca
150 g, 50 g boter, 4 schijven ananas,
0,3 dl oude genever, bloem, water-
kers voor de versiering, peper, zout
en curry.

Bak de droge en lichtjes in de
bloem gewentelde kabeljauwmoten
aan beide zijden in de helft van de
boter goudgeel.

Overgiet ze met de oude genever en
flambeer.
Schik ze in een ovenplaat en beleg
met de plakken kaas die lichtjes
met currypoeder zijn bestrooid.
Laat de kaas in een hete oven mooi.
uitsmelten.

Dien daarna snel op met de in stuk-
jes gesneden ananas en als garne-
ring een bosje waterkers en een
lepeltje gesmolten boter.

'All I Want
For Christmas'

voldoet aan
alle eisen

Wollige film voor
echte kerstvierder

DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

Regisseur Robert Lieberman heeft
vooral zijn sporen verdiend als ma-
ker van reclamespots. Aan zo
iemand kun je gerust het concept
voor een gelikte kerstfilm overla-
ten. Zijn 'All I Want For Christmas'
voldoet dan ook aan alle eisen. Er
zit sentiment in, romantiek, humor
en een vleugje magie en van de be-
sneeuwde bomen tot en met de
baard van de kerstman oogt alles
even wollig.

De film speelt in welvarende krin-
genin New Vork. De 7-jarigeHallie
(Thora Birch) woont met haar 13-ja-
rige broer Ethan (Ethan Randall) en
haar moeder Catherine (Harley Ja-
ne Kozak) bij haar oma Lillian
Brooks (Lauren Bacall), een be-
roemde Broadway-actrice.
Regelmatig brengen Hallie en Et-
han een bezoek aan hun vader Mi-
chael (Jamey Sheridan), die een
soort hamburger-restaurant uitbaat.
Die zaak begon hij een jaargeleden
en dat was de voornaamste reden
voor het stranden van het huwelijk
van Michael en Catherine. Michaels
ommezwaai van een yup-bestaan
naar de horeca was voor Catherine
te rigoureus.
Hallie en Ethan voelen evenwel, dat
hun vader en moeder nog wel dege-

üjk van elkaar houden. HaJvraagt de kerstman om hen dat <JJ
te laten beseffen. Met behulp T
witte muizen, leugentjes om bestjj
en een ijsco-auto en ac medew
king van een nieuwe vriendin <j
Ethan weten boer en zus hun va*
en moeder weer met elkaar in O
tact te brengen. Maar dan dreigt'
les alsnog mis te lopen.
'All I want for Christmas' is een'
zige film, waar jong en oud bij 1"*
nen gniffelen en zwijmelen. Voj
waarde is wel, dat je een e&>
kerstvierder bent.

Te zien in Mabi Maastricht 'Maxim Heerlen.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. ochtendjas; 7. muziekin-
strument; 11. steunpilaar; 12. Jap. parel-
duikster; 14, brandje; 16. projektieplaatje;
18. son eminence (afk.); 20. kweker; 23.
biersoort; 25. de onbekende; 27. edel-
steen; 28. roem; 30. oude vochtmaat; 32.
schenkbeker; 33. haringingewand; 35. dui-
venhok; 37. samengeknepen stuk papier;
39. knaagdier; 41. blijkens de akten; 42.
stijf, strak, stevig; 44. alc. drank; 45.
energie; 47. water in Friesland; 49. Europ.
hoofdstad, 52. geneesmiddel; 54. gebogen
been; 56. broodsoort; 57. vod; 59. voer-
tuig; 60. oesternet; 62. huidopening; 64.
voorzetsel; 66. lichaamsdeel; 68. afbeel-
ding; 69. rondhout; 71. vleesnat; 73.
vreemde munt; 75. streling; 77. molen-
trechter; 79. paardengang; 80. in de buurt.

Verticaal: 1. rookgerei; 2. oude lerf
maat; 3. elk; 4. gewicht (afk.); 5. rund.*
spoorstaaf; 7. familielid; 8. klaar; 9. *<>'duitholling/muurholte; 10. gele kleurstO'
13. afsnijden; 15. lekkernij; 17. deel V
oor; 19. rolletje m. munten; 21. haarKr"
22. Europ. rivier; 24. bedorven; 26. Q'f.
penmaker; 29. gezond; 31. grap. 33. vW
stuf; 34. lichaam; 36. hospitaal; 38. vlo»}
baar voedsel; 39. zoen, liefdesuiting; *p
gril; 43. jong dier; 44. welvarend; 46. kW,
je; 48. boom; 50. taxi-karretje in Ooste^!landen; 51. vogelnaam; 53. niet droog; "£
jongensnaam; 57. hoogste punt; £"aanw.vnw.; 61. paard; 63. meer in rj
land; 65. voederbak; 67. gaard/hof; V
papegaai; 72. plechtige gelofte; 74. ojv
lengtemaat; 75. Amsterdams Peil TO'
76. riv. in Siberië; 77. soort onderwijs;
vogelprodukt.
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Gorbatsjov is nog slechts te gast in zijn werkvertrekken

Jeltsin plaatst Kremlin
onder Russisch gezag
door hans geleijnse

öSKOU - De Russische
grient Jeltsin heeft giste-JPer decreet hetKremlin en
* Sovjet-ministerie van Bui-

Zaken onder Rus-|°h gezag geplaatst. Een van
■gevolgen is dat Michail
,rbatsjov, formeel nog Sov-
President, van nu af aan
*hts te gast is in zijn werk-
plekken in het Kremlin.

L^el de manoeuvre werd ver-
jcat, kwam het tijdstip toch als

h l Verrassing. Zaterdag zullen in
|?a Ata Rusland en vermoedelijkI J andere voormalige Sovjet-..«blieken zich aaneensluiten in
ILSemenebestvan onafhankelijke
Cn- Jeltsin had met Gorbatsjov

"jj sProken dat nog bestaande
(presidentschap,[Jsteries, parlement) tegen het

van dit jaar zouden verdwij-

J?atsJov had dinsdag, na zijn ge-
?* met Jeltsin, parlementsleden
J*kerd, dat de formele ontbin-Jj van de Unie pas plaats zoutj^n na het afsluiten van de over-komst in Alma Ata. Hij wil dat

vervolgens voor
l jaatste zitting bijeenkomt. Dan
l ''e Sovjetunie en het president-
u^P ervan formeel worden opge-

Overname
j^ns decreet, dat ook het minis-te van Binnenlandse Zaken ene van de drie KGB-departemen-

Russisch beheer plaatst,
l> st in elk geval in tegen de geest

afspraak.

k*'ns 'overname-decreten' kwa-
L direct nadat Gorbatsjov een
f^e ambassadeur in lerland had!|^e md. Kennelijk wil de Russi-
L President duidelijk maken dat
(LatsJov geen enkele zeggen-

meer heeft over het beleid.

I' van Buitenlandse Za-
i Sjevardnadze heeft al verklaard
i. i( 'Uj zal vertrekken zodra Jeltsin
|; Ijj^odig acht. Het ministerie zelf
r'ta 'gewoon' functioneren, maar
jLef Russische supervisie. De.; t Slsche minister van Buitenland-
k aken Kozyrev had eerder aan-
,-il^digd dat er duchtig besnoeid
I *kv re'en °P e st&f. maar dat vak-
L'Vame mensen in Russische

as* zullen treden.
Utcvveede aanwijzingdat Gorbats-
\J} de nadagen van zijn politieke
1i^ere in conflict blijftmet Jeltsin
k^> gisteren door zijn persdienst
.' 1DHceerde oproep aan de presi-■ el van de toekomstige gemene-
'L~steten. Gorbatsjov, die volgens
"JlScne bronnen zaterdag niet■JV*°fn is in Alma Ata, waarschuwt

' V>er een ongedeeld controle- eni lisJ^andosysteem voor de strate-

''^e strijdkrachten moeten blij-

Volendammer
'ontvoerd'

VEENDAM - Een 21-jarige
*j; 'endammer is gistermiddag in
qe j* Woonplaats enkele honder-

J1meters in een auto meegeno-
'op^ en even later beschoten
bg'1 hij uit de wagen ontsnapte.
ij0 man werd met schotwonden
r^r een ambulance afgevoerd
t^j het Streekziekenhuis Wa-
gj ar>d in Purmerend, waar hij
bl6^,ren onder bewaking ver-
Ug ■ Hij is buiten levensgevaar,
tv, °°rzaak van de schietpartij is8 onbekend.

trrjojolendammer fietste gister-
en dag omstreeks tien voor half
Vr met zÜn hond over de Ham-laan in Volendam. Daar
kl 6:^ hij aangereden door een
'r, j e witte auto. De man werd
c|e e auto gesleurd, maar slaag-
de nkele honderden meters ver-eenh

te ontsnaPPen. Daarop
vUup n zUn ontvoerders het

, °JP hem. De man zou een
V<! Zi^n Seraakt in de hand en
v*r, maal in deru ë> door kogelsL een klein kaliber.

Kandidaatvoorzitters
PvdA willen duo-baan

Van onze parlementaire redactie
AMSTERDAM - Rottenberg en
Vreeman, twee belangrijke kans-
hebbers voor het PvdA-voorzit-
terschap, gaan zich als duo kan-
didaat stellen voor de hoogste
post in het partijbestuur. De
twee willen hiermee een 'grove
stammenstrijd' en polarisatie in
de PvdA voorkomen. Het partij-
bestuur beslist zaterdag of zij het
'voorzittersteam' bij de strijd om
het voorzitterschap zullen aan-
vaarden.

In het Vakbondsmuseum in Am-
sterdam gaven Rottenberg (di-
recteur van cultureel centrum
De Balie) en Vreeman (voorzitter

Vervoersbond FNV) gisteren als
verklaring voor hun opmerkelij-
ke voorstel dat zij de crisis in de
PvdA niet willen vergroten. De
tijd is er nu niet naar om een he-
vige richtingenstrijd in de PvdA
te laten losbarsten, zo lieten bei-
de kandidaten weten.

Rottenberg wordt vooral gezien
als de vernieuwer, die met name

de partijcultuur wil veranderen
en de partij aantrekkelijk wil
maken voor jongeren en poten-
tiële overlopers naar D66. Vree-
man staat als vakbondsman
bekend om zijn streven de oude
sociaal-democratische uitgangs-
punten nieuw leven in te blazen
en de band tussen PvdA en de
arbeiders te willen verstevigen.
Met een 'integratie' van beide in-

valshoeken hopen beide kandi
daten zowel de cultuur als d«
programmatische inhoud van d<
partij te vernieuwen.

Na onderling overleg en raadple-
ging van partijleider en vice-pre-
mier Kok hebben Rottenberg en
Vreeman besloten zich gezamen-
lijk kandidaat te stelllenvoor de
verkiezingen van maart 1992.
Vanaf gisteren voeren zij ook sa-
men campagne tegen beide an-
dere kandidaten: Suurhoff (voor-
zitter afdeling De Pijp) en Van
Nieuwenhoven (Tweede-Kamer-
lid). Als het partijbestuur hun
duo-voorzitterschap afwijst,
trekken beiden zich overigens
terug uit de strijd.

" Ruud Vreeman (links) en Felix Rottenberg gisteren tijdens de presentatie van hun plan in het Vakbonds-
museum in Amsterdam

CDA botst met Kok
over WIR-gelden

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De CDA-fractie in de
TweedeKamer wil de minimaal 262
miboen gulden, die door het be-
drijfsleven onterecht aan WIR-sub-
sidie is geclaimd, alsnog aan het
bedrijfsleven doen toekomen. De
fractie stelt zich daarmee op tegen-
over ministerKok (Financiën) en de
rest van de Kamer, die het geld wil-
len besteden aan het terugdringen
van het financieringstekort of de
staatsschuld. Eventuele restanten
dienen ten goedete komen aan ver-
betering van de infrastructuur, die
van direct belang is voor het be-
drijfsleven.

Dat bleek gisteren tijdens een debat
met Kok en staatssecretaris Van
Amelsvoort (Financiën) in de Twee-
de Kamer. Kok waarschuwde de
Kamer overigens dat het precieze
bedrag niet vaststaat. Zo is 610 mil-
joen gulden aan WIR-aanvragen
door de belastingdienst nog niet on-
derzocht. Ondernemingen die hun
aangifte over het jaar 1988 nog niet
hadden ingeleverd, vielen ook bui-
ten het onderzoek.

In totaal heeft het bedrijfsleven
8100 aanvragen (een totaalbedrag
van 865 miljoen gulden) voor WlR-
subsidie ingediend. Zon 5500
(claims boven de 15.000 gulden per
stuk) zijn al gecontroleerd, de overi-
ge 2600 (beneden de 15.000 gulden)
komen begin volgend jaar aan de
beurt.
Uit de gegevens die Van Amels-
voort, na dreiging van de werk-
geversorganisatie NCW, de Kamer
verstrekte, blijkt dateen groot deel
van het bedrijfsleven buiten het on-
derzoek is gebleven. Alleen de be-
drijven die vennootschapsbelasting
betaalden (de grotere ondernemin-
gen), zijn gecontroleerd.

Kok temperde het optimisme van
de Kamerleden, die de 262 miljoen
gulden al aan het verdelen waren.
De bewindsman wil eerst afwach-
ten of de besparingen zo hoog oplo-
pen. Pas daarna kan over de be-
stemming voor het geld dat de
overheid uitspaart, worden nage-
dacht. Kok liet weten dat het kabi-
net begin 1992 wil komen met een
nieuwe raming over de WIR-uitga-
ven in de komende jaren.

binnen/buitenland

Aantal misdrijven
in 1990 gedaald

}EN HAAG - Voor het eerst in
len- jaar is het aantal misdrijven
'°rig jaar gedaald. Dit blijkt uit
*n rapport van het ministerie
(an Justitie dat vandaag wordt
tepresenteerd. Het aantal mis-
Wven bleef boven de 1,1 mil-
U*n zaken. In 1989 werden in
Nederland bijna 1,2 miljoen mis-
Nven gepleegd.

~e schade door 'veelvoorkomen-
'e criminaliteit' wordt in het

geschat op 8,4 miljard
Sulden: een recordschade van 3

r^Ajard gulden werd aangericht
]*tt spullen van burgers.
Jfet rapport, getiteld Criminali-

van Nederland, is sa-
mengesteld op basis van crimi-

naliteitscijfers van de politie,
slachtofferenquetes van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
en enquêtes van de directie Cri-
ninaliteitspreventie van het mi-
nisterie. Onderzocht zijn de
misdrijven in jaren 1980 tot en
met 1990.
In de Justitiekrant, een uitgave
van het ministerie, wordt deze

week aandacht besteed aan het
rapport. In het artikel signaleert
de schrijver van het rapport, Ton
Eijken van de directie Criminali-
teitspreventie, een bijna verdub-
beling in tien jaarvan het aantal
misdrijven met forse schade
zoals inbraken en autodiefstal-
len.
De cijfers zijn volgens Eijken

wel uitgebreider dan in voor-
gaande rapporten maar niet
compleet. „Belangrijke zaken als
zware criminaliteit en misdrijven
ten opzichte van toeristen blij-
ven in ons rapport buiten be-
schouwing. Willen we een totaal-
beeld van de criminaliteit in
Nederland kunnen geven, dan
moeten we ook die onderdelen
daarbij betrekken," erkent hij.
In een commentaar op het rap-
port zegt minister Hirsch Ballin
van Justitie dat de cijfers een
aanleiding geven tot een 'zeer
voorzichtig optimisme. Maar de
kleine daling mag volgens de be-
windsman 'de aandacht niet af-
leiden van het vele werk dat ons
nog te doen staat.

Serviërs in Kroatië
richten republiek op

Van onze redactie buitenland
BELGRADO/ZAGREB - Krajina,
een van de Servische gebieden in
Kroatië, heeft zich gisteren onaf-
hankelijk verklaard en Milan Babic
gekozentot de eerste president 'van
de nieuwe eenheid in federaal Joe-
goslavië. Dit heeft radio Belgrado
gemeld.

Tegelijkertijd nam de volksverte-
genwoordiging van Krajina, dat ligt
in het achterland van de Dalmati-
sche kust rond Knin, een grondwet
aan.
Ook 'autonome' Servische gebieden
in Slavonië in het oosten van Kroa-
tië, Baranja en West-Srem, riepen
de onafhankelijkheid uit tijdens de
zitting van hun volksvertegenwoor-
diging die werd gehouden in Beli
Manastir en sloten zich direct aan
bij de nieuwe 'republiek van Ser-
visch Krajina'. Samen vormen zij
'een geografisch gescheiden staats-
eenheid', aldus Tanjug.

Volgens Babic zal de nieuwe Joego-
slavische republiek 'in gehele soe-
vereiniteit met andere republieken
een nieuw Joegoslavië of een allian-

tic van Servische staten vormen.
De leiders van de republiek, waar
ongeveer 300.000 mensen wonen,
hebben inmiddels opgeroepen tot
internationale erkenning.

Het uitroepen van de onafhankelij-
ke republiek komt twee dagen na
een besluit van de Europese Ge-
meenschap om Joegoslavische
deelrepublieken te erkennen als on-
afhankelijke staten op 15 januarials
deze voldoen aan de internationale
criteria wat betreft mensenrechten
en democratie.

De Serviërs in Kroatië kwamen in
opstand na de onafhankelijkheids-
verklaring van Kroatië op 25 juni.
In hun strijd worden ze gesteund
door het door Servië geleide Joego-

Wathelet nieuwe
formateur België

BRUSSEL - Koning Boudewijn
heeft gisteren de Franstalige chris-
ten-democraat Melchior Wathelet
tot formateur benoemd. De PSC-
voorman volgt de liberaal Guy Ver-
hofstadt op, die woensdag zijn po-
gingen zag mislukken om een rege-
ring van socialisten, liberalen en
Groenen te vormen. Volgens de
PW-leider is dat de schuld van de
Vlaamse socialisten.

Wathelets aanstelling hing in de
lucht nadat twee Vlaamse liberalen
als informateur (Frans Grootjans)
en formateur (Verhofstadt) aan het
werk zijn geweest. Maar verrassend
is wel dat hij meteen formateur is
geworden. In Brussel werd aange-
nomen dat hij tot informateur zou
worden benoemd.
Wathelet wil 'in alle discretie' aan
zijn formatie-opdracht werken.
Meer dan een lijstje met zijn ge-
sprekspartners moeten de journalis-
ten nog niet van hem verwachten,
zo verklaarden medewerkers van de
formateur gistermiddag.

FNV vraagt
Arbeidsinspectie
DSM-rapport

ROTTERDAM - De Bouw- en
Houtbond FNV heeft de Arbeidsin-
spectie in Rotterdam gevraagd om
toezending van het rapport dat de
inspectie opstelt naar aanleiding
van het ongeluk op vrijdag 13 de-
cember bij DSM Chemicals in de
Botlek. De bond maakt zich zorgen
over de veiligheid van werknemers
van onderaannemers in de chemi-
sche industrie in het Rijnmondge-
bied, zo schrijft hij de inspectie.
Door de explosie bij DSM kwamen
zes werknemers om het leven. Een
maand eerder raakten 31 bouw-
werknemers, eveneens afkomstig
van onderaannemers, bij de Afval-
verwerking Rijnmond onwel door-
dat een chloorwolk ontsnapte bij
buurbedrijf Tiofine. Voor de bond
is dit aanleiding voor ongerustheid
over de positie van de werknemers
van onderaannemers en onder-
onderaannemers in de chemie.
De Bouw- en Houtbond FNV vraagt
de Arbeidsinspectie in het bijzon-
der te onderzoeken of de veilig-
heidsvoorzieningen voor werkne-
mers van onderaannemers gelijk-
waardig zijn aan die van personeel
in vaste dienst bij de chemische be-
drijven. Ook wil de bond weten of
die werknemers over het algemeen
minder geïnformeerd zijn en min-
der kennis hebben van chemische
processen en de gevaren hiervan.

BVD werft
personeel via
advertenties

DEN HAAG - De Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD) zal perso
neel proberen te recruteren ondei
Nederlanders die een vreemde cul
tuur hebben bestudeerd of een exo
tische taal spreken.

Ook mensen die anderszins interes-
sante kennis hebben, zoals van
hoogwaardige technologieën, ko-
men voor een baan bij de BVD in
aanmerking. Ook in de universitaire
wereld wil de dienst mensen bereid
vinden om bij te dragen aan de
staatsveiligheid.
BVD-directeur Docters van
Leeuwen verklaart deze week in
een interview met het weekblad
Vrij Nederland dat zijn dienst niet
langer uitsluitend personeel werft
via interne kanalen, maar dat de
dienst inmiddels zover is dat daar-
voor ook advertenties worden ge-
plaatst.

Staatsloterij
verhoogt omzet
met 37 miljoen

DEN HAAG - De Nederlandse
Staatsloterij heeft over 1991 een
omzet bereikt van 662 miljoen gul-
den. Dat is een stijging met 37 mil-
joen gulden ten opzichte van het
vorige jaar. De Nederlandse Staats-
loterij heeft dit gisteren bekendge-
maakt.
De omzetverhoging is toe te schrij-
ven aan de girale verkoop en de
omzetverbetering op de verkoop-
punten, die zich voor het eerst heeft
ingezet in de tweede helft van 1990.

punt Uit
Beschaving

Archeologen hebben diep in
het Amazone-oerwoud in Zuid-
Amerika bewijzen gevonden
van een verloren gegane be-
schaving dieteruggaat tot 6.000
jaar vóór Christus. De ontdek-
king maakt volgens deskundi-
gen duidelijk dat de bescha-
ving in de Nieuwe Wereld is
begonnen in het Amazonebek-
ken, en niet zoals altijd is aan-
genomen in het Andesgebied
met de Incacultuur of in Mexi-
co.

Doodslag
Officier van Justitie mr E. Har-
derwijk heeft gisteren bij de
rechtbank in Den Haag acht
jaarcel geëist tegen de 24-jarige
Hagenaar E.E. wegens dood-
slag. E. stak bij een ruzie in de
nacht van 30 juni op 1 juli in
zijn woning de 24-jarige J.P.
Kamphuis dood, die in het huis
verbleef. Het slachtoffer werd
twintig keer gestoken. Het lijk
werd daarna in stukken gesne-
den en gehakt met een bijl. De
romp werd in een koffer ver-
zwaard met stenen in de Haar-
lemmer Ringvaart gegooid.
Andere delen van het lichaam
werden in vuilniszakken in de
Haarlemmer Ringvaart en het
Rijn-Schiekanaal bij Leiden ge-
worpen.

Oehoe
De Algemene Inspectiedienst
heeft bij een valkenier in Bar-
neveld een uiterst zeldzame
Europese oehoe in beslag geno-
men. De Europese oehoe is een
beschermde vogel die niet in
gevangenschap gehouden mag
worden. De oehoe was afge-
richt voor de jacht. Tegen de
valkenier, en de handelaar van
wie hij de vogel heeft gekocht,
is proces-verbaal opgemaakt.
Bij nader onderzoek in België
zijn nog eens zes Europese oe-
hoe's en twee zeldzame
sneeuw-uilen in beslag geno-
men.

Poster
Het Leidse college van B en W
boycot één van de posters uit
een serie afbeeldingen die
waarschuwen voor het gebruik
van vuurwerk. Op de poster
van de de Stichting Ideële Re-
clame*(SlßE) staat de rondbor-
stige filmster Tatjana Simic
afgebeeld met daaronder de
tekst: 'Kyk er nog maar eens
goed naar, na 1 januarikan het
misschien niet meer.' Het colle-
ge vindt de poster seksistisch.
De posters zouden worden op-
gehangen in buurthuizen en
basisscholen. De gemeente, die
voor verspreiding moet zorgen,
houdt dat echter tegen.

Verdachte
De 31-jarige H.G., die is aange-
houden in verband met de
moord op het bejaarde echt-
paar Van der Tol in Utrecht,
heeft bekend. De man bracht
het echtpaar dinsdagmorgen
om het leven door hen met een
zwaar voorwerp diverse malen
op het hoofd te slaan.

Golfoorlog
Het Amerikaanse ministerie
van Defensie zal 300.000 pond
voorverpakt voedsel en het
overtollige militaire kant-en-
klaar-voedsel uit de Golfoorlog
aan de inwoners van St. Peters-
burg en Moskou geven. De
voedselhulp zal tussen 20 en 22
december naar de Sovjetunie
overgevlogen worden en be-
staat ondermeer uit thee, melk,
brood, suiker en aardappelen.

Malaria
Als gevolg van een malaria-epi-
demie zijn in de Noordvietna-
mese provincie Son La dit jaar
290 mensen omgekomen. De
ziekte eiste in 1991 twee keer
zoveel slachtoffers als in 1989
en 1990 tezamen, meldde de
staatsradio. De staatsradio zei
dat 41.000 mensen in 93 dorpen
dit jaar waren besmet met ma-
laria, van wie 1.600 met een
acute vorm van de ziekte, en
dat de ziekte zich verspreidt
ondanks maatregelen van de
overheid.

Rode Khmer
De beide leiders van de com-
munistische verzetsbeweging
Rode Khmer, Khieu Samphan
en Son Sen, willen morgen
naar de Cambodjaanse hoofd-
stad Phnom Penh terugkeren.
De leiders van de guerrillabe-
weging werden 27 november
door een woedende mensen-
menigte verdreven uit Phnom
Penh. De Rode Khmer heeft
aan het eind van de jaren ze-
ventig thdens een waar schrik-
bewind een miljoen Cambodja-
nen vermoord.

Ontsnapping
Uit de gevangenis Nieuw Vos-
seveld in Vught zijn gistermid-
dag twee gevangenen ontsnapt.
Ze zijn spoorloos. Beiden wa-
ren veroordeeld voor het ple-
gen van inbraken en diefstal-
len.

(ADVERTENTIE)

IS UW PENSIOEN KLAAR VOOR UW OUDEDAG?
" "<■"""" . Verzekeringen

""""""""" Hypotheken
"*""""""" Financieringen

""""""""" Onroerend goed

VAN ##STASSURANTIËN VOF
" """""""" Juliana Bernhardlaan 8

6432 GW Hoensbroek
Tel. (045) 22 42 41

(ADVERTENTIE)

EXCLUSIEF IN STIJL
Zondag 22 december a.s.

nzijnwij geopend
van 12.00 - 17.00 uurna

stoffels modern wonen
Geleenstraat 64a, Heerlen. Telefoon 045-710602

Parkeergarage op 50 meter van onze zaak
Wij werken samen meteen erkend binnenhuisarchitekt

Vrijdag 20 december 19913
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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: f 1.25
Afwijkende tarieven'voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’l.lO per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal een woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zi|n mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

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

Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing

Persoonlijk opgeven
■ ' Via de balie van onze kantoren maandag I 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 dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
[Bron CeDuco Summo Scanner 1

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt ,

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

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

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

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

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

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

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

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

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

Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595

. A
ADIAKESER

UITZENDBURO

Leerling buffethulp gevraagd
leeftijd 17-18 jaarvoor 30 uur per week.

Soll. na tel, afspraak 045-711186, dhr. Smeets.

Kerp Heerlen
zoekt ter uitbreiding van de remmenservicedienst een

monteur
* voor reparatie aan remsystemen en onderstellen van

bedrijfswagens
* teamgerichte en flexibele instelling

* een doorzetter die van aanpakken weet

Heeft u interesse neem dan contact op of stuur uw
sollicitatiebrief naar

* t.a.v. Dhr. C. Croes
In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.

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 JD Maastricht.
Tel. 043-472047 van 9.00 tot 17.00 uur.

Medewerker/ster
Gevraagd voor in de bediening. Schriftelijke reacties:

Whizz Croissanterie, Promenade 2, 6411 JK Heerlen.
Gevraagd op korte termijn

administratief medewerker m/v
MEAO, plm. 25 jaar, enige jaren ervaring.

Affiniteit met de Horeca. Schrift, reacties aan:
Oriëntal Palace Maasview
Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht.

Gevr. BETONTIMMERLIE-
DEN, metselaars, steiger-
bouwers, stratenmakers,
akoustJk-monteurs, bagger-
machinist voor Atlas. Bln.
tijd. kant.u. 9-17 uur 09-49.
2237.63061, na 18 uur 045-
-423591.
Porky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.
Wij zoeken een lieve OP-
PAS (20 uur) voor onze 2
Kinderen (4 en 2 jaar), te
Mheer. Tel. 04457-2422.
HORECA-medewerkster
gevraagd voor Café-
Restaurant, Ift. tussen 18-30
,aar. Inl. 04748-2977 b.g.g.
J4748-2850.
FRITREHULP gevraagd, op
afroepbasis in Kerkrade.
fel. 045-415154. Inl. voor
16.00 uur.
3ARDAMES gevraagd, ver-
voer gratis, garantieloon
■nog. Tel. 045-217407 na
20.00 uur 045-458916.

Bouw- en ingenieurbureau
CATENA BV vraagt met
spoed AKOESTIK-
MONTEURS voor het plaat-
sen van binnenwanden en
plafonds voor haar werken
in Duitsland, hoog loon en
goede soc. voorzieningen.
Soll. na tel. afspraak 045-
-232100.
Middelgroot schoonmaak-
bedrijf vraagt met spoed een
ervaren PROJEKTLEIDER
om bijkantoor op te starten.
Voorlopig op basis loon en
provisie basis. Br.o.nr.
B-0047 LD. Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
TEGELZETTER/Manusje
van alles. Zeer net werk, niet
te duur. 046-512183.
Gevraagd MEDEWERKER/
Compagnon in het bezit van
Gawalo of Vebidak-diploma.
Br.o.nr. B-0064, LD, Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Schoonh.salon in Kerkrade
zoekt HULPKRACHT (16-
-20 jr.) voor 3 dagen per
week. Tel. soll. 045-352044.

LINDETAXI vraagt: part- Z—
time groepsvervoerchauf- ;Te nuur gevraagd
teurs m/v voor plm. 15 tot 20 ,- Lml""»,"^ r-Aa&fc
uur p/wk. Tel. 045-753636 J huur^gevraagd GARAGE

Gevr. ervaren zelfstandige 227395.
HULP voor friture voor a- ,
vonduren en weekend in OG te huur
Heerlen. Plm. 30 jaar of ou-
der. Tel. 045-722243. Landgraaf-Terwinselen gem
CHAUFFEUR gevr. (evt. appartement voor nette ou-
voor kraanauto). Transport- dere HEER. 045-419144.
pl^h^n^l GeliSn^n KERKRADE-Bleijerheide:ffivn

n -vaVia Luxe appartement m. 2 sik.351365 b.g.g. 353143. Fe R fg}5 _ cxc, p m |r)|

Personeel aanbod 04748-2977 b.g.g. 2850

Jongeman, 27 jaar, zoekt Te
t

h; ,BENED,ENW°N'NG
WERK. Tel. 045-750872. "?et slPk' WTOn

L
k
DHk5rUkJ°U

r
"

"——~-' '— Cn6, WC. ©n KSIGSI, DGrQr.
Man en vrouw geven samen 045-257090. Lfst. na 17 uur.
een erotische DANSSHOW, 'op uw party of feestavond. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 045-211514 teer via: 045-719966.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Nieuw

is deze service niet
ÜÜHypothekenüü

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

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

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

De Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.

/ /\ EMMAPLEINI2, HEERLEN
//^\ TEL. 045-711500

NEDU MAKELAARDIJ
Bree-Opitter (Belg. Limb.)

TE KOOP:
Modem en ruim landhuis met garage en alle comfort, rustig

gelegen nabij een prachtig natuurgebied (Itterdal).
Prettig wonen in een fijne omgeving!

M
INLICHTINGEN: na 19.00 uur. 0932-1146.3623

Doenrade
Aan binnenplaats grenzende garage (130 m2) met te

renoveren boyenwoning, achterom te bereiken tuin. Ind.
boyenwoning: portaal, keuken, woonkmr., 2 slpks.,

badkmr., zolder. Prijs ’ 89.000,- k.k.
Heerlen

Ruim halfvrijst. woonhuis met grote tuin (505 m2). Ind.: b.g.
ruime hal, grote woonkamer, eet/keuken, bijkeuken,

badkmr., toilet. Kelder. Verd.: 3 ruime slpks., vaste trap
zolder alwaar 2 slpks., cv., Prijs ’ 112.000,-k.k.

Schinveld
Goed gerenoveerde sfeervolle halfvrijst. woning met
behoorlijke tuin. Ind.: hal, kelder, woonkmr., keuken, "bijkeuken, toilet, badkmr. Verd.: 2 slpks., vaste trap zolder ■alwaar 2 slpks., cv. Prijs ’ 130.000,- k.k.

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

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

kamers, volledig onderkelderd, cv. Pr. ’ 200.000,- k.k.
Brunssum

Ruim zakenpand (voormalig café met via aparte opgang te |
bereiken boyenwoning) met tuin. Ind. b.g.: 110 m 2i

bedr.ruimte, toiletten, kelder. Boyenwoning best. uit: |
woonkmr. geïnstal. keuken, badkmr., 3 slpks, cv., goed i

onderhouden! Prijs ’ 210.000,- k.k. i

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

Te k. LANAKEN-Smeer-
maas (B) op 5 min. van
M'tricht. Vrijst. appartemen-
tenblok, 8 app. in opbouw,
1-2 slpks., reeds 4 app. ver-
kocht. Woonkl. mei '92. te
bezicht. tel.afspr. 0932-
-11465882 of 0932-
-11611622 na 18.30 u.
SCHINVELD, Bouwberg
118, eengezinswoning in
prima staat met 2 slpkmrs.
achtertuin met auto bereik-
baar, ’98.000,- k.k. Bij
100% financ. ca. ’650,- p.
mnd. Wijman & Partners.
Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Troereberg
33, seniorenwoning met
voor- en ftchtertuin, gelijk-
vloers: woonk. met keuken,
toilet, badk. met ligbad, slp-
kmrs. en berging. 1e etage:
logeerkamer, huis verkeert
in prima staat, ’ 139.000,-
-k.k. Wijman & Partners. Tel.
045-728671.
15 jaar vaste rente! 8,9% of
9,1% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.

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

Hobby/DJije.

BEHANGTAFEL 3 mtr
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

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

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken I
bestellen? STRATEN Voe- (
rendaal bellen. Ook voor in- !
dustrie. Tenelenweg 8-10. 'Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu- (
ren, sectiedeuren met of (
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677 'Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677 (
Gevraagd kleine en grote 'partijen NAAMSE-STEEN, i
tegels en stoepranden van 1
m 2tot 30 m2. Tel. 043-
-215905, na 18.00 uur.
Te k. mini GRAVER Ver-
meer Dinky Digger, stalen
rups D, ’8.750,-. Tel.
04923-61953.

Reparaties (

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

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

Winkei&Kantoor |
Te k. COPIEERAPPARAAT ]
Mita 1000, 99 cob, z.g.a.nw.

’ 675,-. Tel. 045-320550.
Te k. TELEFAX 312 AK, vol- j
autom., PTT-service z.g.a.
nw., ’ 850,-. 045-320550.

Auto's
Witte CARINA 1.6 liftback,
8-'BB, 60.000 km., in nw.st.
Bel. 045-740041 b.g.g.
751632.

|

Te k. BMW 316, bwj.'80,j
APK 8- '92, i.g.st.,vr.pr.'’2.750,-. Charles Vosstr.
25, Sittard. Tel. 046-528355

aaaa
Inruilauto's

Panda 750 CL zwart nov 1988 ’ 8.900,-
Panda 1000 CLrood 1986 ’ 6.900,-
Panda 1000 CL grijsmet. striping 1988 ’ 9.700,-
Panda 1000 CL ie katalysator 1989 ’ 10.900,-
Div. Panda's 1000Lic Dance 1990 ’ 10.900,-
Panda Super grijsmet 1987 ’ 8.900,-
Div. Fiat Unos va 1986 ’ 6.900,-
Uno diesel beige 1986 ’ 7.900,-
Div. Ritmo's va. 1984 tot 1987 ’ 3.900,-
Croma Turbo diesel 2500cc 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,-
LadaI2OOSLPG 1987 ’ 3.900,-
Mazda 323 LX 5-drs. do.grijs 1986 ’ 9.900,-<Peugeotl 04 ZS beige 1982 ’ 1.900,-'
Skoda, 105 S groen 1988 ’ 5.900,-
Triumph Acclaim HL roodmet 1983 ’ 4.900,-
Renault2l GT diesel grijsmet 1986 ’ 12.900,-

Inruil - financiering
Bovaggarantie tot 2 jaar

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34, 045-742121.

Opel Kerstshow

CANTON-REISS
«Waarhatrto's wét serviceKoopt»

Zondag 22 dcc. óók GEOPEND

Valkenburgerweg 34 - Apollolaan 7 Heerlen.

KERSTSHOW

ML Van 20 lm 22 december
Ook op zondag

22 december geopend

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

Wacht niet met
kopen wacht met

betalen!!!
Nissan Stanza 1.5 1983
Citroen Visa 11 RE speciaal 1983
Renault 5 TL 1985
Citroen BK 14 : 1985
Citroen BK 16TRi Im-velgen spoiler 1986
Citroen Visa 1100 1986
Citroen BK Leader 1986
Nissan Micra 1.0 automaat type 1987
Citroen 1.9 diesel 1988
VW Golf 1.3GL special 1987
Opel Kadett 5-drs. Sedan december 1987
Mitsubishi Lancer 1.5GLX 1988
Peugeot 309 XL 1.3 1988
Ford Fiësta 1.4 i : 1989
Opel Kadett 1.3 GL 1989
Seat Ibiza XL 1.2 1989
Citroen AX 1.4 GT Im-velgen spoiler 1990

Speciale aktie-auto
Citroen BK 19 GTi .'. 1988
Citroen BK 19 GT met schuifdak 1986

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

De aktieve Citroen dealer in Zuid-Limburg!

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

’ 10.000,- onder nieuwprijs
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
045 - 742121

Bovag Autobedrijf May Crutzen
Citroen KM V624-valve groenmet. 11.000km 1991
Citroen KM V6blauwmetallic 1990
Citroen BK 19 GTi blauwmet. 7.000 km 1991
Citroen BK Break 19TZI blauwmet 1991
Citroen BK 16TG Iblauwmet. LPG-onderbouw 1990
Citroen BK 19 TZI grijsmetallic 1991
Citroen BK 19TRS Break rood 1986
Citroen BK 19 TRD blauw met schuifdak 1985
Citroen BK 14RE wit 1985
Citroen BK 14TGE grijsmet. 3.000km 1991
Citroen AX 1400 diesel grijsmet. 4.000km 1991
Citroen AX 1100 inj. rood 6.000 km 1990
Citroen AX 1100 E wit 1988
Citroen CX 2500 TRD Turbo schuifdak grijs 1988
Citroen CX 25 GTi break familiale wit ABS 1987
Citroen CX22 TRS zilver schuifdak 1986
Citroen CX 25 GTI Turbo zwart schuifdak 1987
Citroen Visa 1400TRSrood '. 1985
Renault Alpine V6Turbo zwart 1988
Renault 9 GTL blauw 1983
Mini 1100zwart 14.000km :. 1991
Seat Ronda zilver 1984
Mits. Pajero Turbo diesel wit 66.000 km. nov 1989

Hobby auto's
Peugeot 203 1953
Daf 46 1969
Citroen Mehari 1971
Citroen Visa Cabrio 1985

Inruil, garantie en financiering mogelijk.
Hunsstraat 33, 6367 JJ ÜBACHSBERG. Tel. 045-752121.

Voor ’ 750,- t/m ’ 1.500,- waarde
plukt u zelf uit de boom

bij Gottgens Sittard
bij aankoop van een occasion boven ’ 10.000,-.
Geldig t/m 31-12-'9l. Haspelsestraat 20, Sittard.

RENAULT KERRES

0 Kerkrade 045-452424
Dom. Mijnstraat 25
Heerlen 045-724200
Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Fiat Klankstad
Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185
Tel. 045-413916

Extra
aanbieding

Bij aankoop van
een occasion

boven ’ 7.500,-
-1 jaar

bovaggarantie

Inruilauto's
Diverse Fiat Panda's type

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

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

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

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

Fiat Regatta S '85
Croma SIE '87

Opel Corsa 1.2 S '83
Opel Corsa TR 1.2 S '84

Renault 11 TXE '85
Suzuki Swift 1.3 GL '88
Lada 1500 combi '83

Jaguar 4.2 6-cyl. Sovereign
j)5

Fura GL 60.000km, '84
Marbella GL rood '88

Terra diesel '90
IbizaGLX 1.2i'91

Malaga GLX 1,5i'91
Toledo GLX 1,8 '91
Ford Fiësta 3-drs '83
Ford Escort 3-drs '86
Ford Siërra 3-drs '86

Opel Kadett 1,6S3-drs '87
Opel Kadett 1,3i3-drs, '89
Renault 11 TL 5-drs '85
Honda Civic 3-drs '84

VW Golf 1600 3-drs'B7
VW Golf 1,6 diesel 3-drs '81

Jeep CJ 7 hardtop '84
Nissan Kingcab 2,5D'92

Autosport
Schelsberg 175, Heerlen

Tel. 045-725507.
Ford Siërra 1.8 CL aut. '88
Ford Escort KR 3i 1600 '88

Ford Escort 1.3 CL '87
Fiat Tipo 1.4 IE blauw '90

Fiat Uno 45 S IE
15.000 km '90

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

Seat Ibiza '87
Ford Fiësta 1.1 blauw '84
Ford Fiësta 1.11 r00d,.'91

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

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

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

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
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.
SAAB 900 GLS, 4-drs., '82,
APK 11-92 met of zonder
LPG, ’ 3.750,-. 045-245099
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.
Te k. RENAULT 25 V6-i au-
tom., bwj. jun. '85, APK tot
juli '92, alle opties (airco, er.
contr. etc) i.z.g.st. vr. pr.

’ 14.200,-Tel.: 045-723826
Mooie Ford ESCORT XR3,
bwj. '81, in st.v.nw, ’5.500,-
Torenstr. 27, Oirsbeek.
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.
PEUGEOT 205 diesel, '83,
5-drs, 5-bak, zilvermet.,

’ 4950,- Hunnecum 38 Nuth
Te k. VW DERBY GLS 80,
goed en zuinig ’ 1.650,-.
Tel. 045-227395.
OPEL Kadett 1.2 '86 GSl-
pakket, ’9.500,-; Opel As-
cona 1.6 '83 ’3.750,-; Opel
Ascona 1.9 '81 ’1.750,-;
Mercedes 280 E Touring
’7.250,-; Peugeot 205 GL
'85, ’5.500,-; Escort 1600 L
'83 ’3.900,-; Escort 1300
'81 LPG Van ’1.950,-. Inruil
mogelijk. 045-211071.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek.

Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572
CORSA bwj. '84 APK 12-92
65.000 km, pr. ’ 5.350,-. Tel
045-273743.
Te k. Ford FIËSTA bwj. '79,
APK 10-92, i.z.g.st. Tel.
045-416945.
Citroen AXEL TRS, 8-'B6,
APK 8-92, wit, 3-drs., 5
versn., vebr. 1:16, i.z.g.st.,
met garantie, mr. mog.

’4.500,-. Tel. 04455-2763
Te k. ALFA 75, Alfa Rosso
bwj. '86, pr. ’9.800,-, tel.
045-412813.
Te k. AUDI 80 Diesel, mod.
'89, vr.pr. ’22.500,-. Tel.
045-456180.
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 i4-drs., bwj. '83,
nw. model, verlaagd, sport-
vlgn. APK, vr.pr. ’10.500,-.
Inr. andere auto mog. Tel.
045-210072.
BMW 318i, i.g.st. diamant-
zwart, 15 inch velgen, prijs

’ 18.500,-. Tel. 045-721325
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
FIAT Panda 34, dcc. '84,
77.000 km. nieuwst.

’ 3.650,-. Tel. 045-316940.
In nw.st. Fiat RITMO 65 CL,
bwj. '79, APK '92, pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-722137.
Te k. FORD Escort XR3, bwj
'82, vr.pr. ’ 4.900,-, mr. mog
Tel. 046-748882.
Ford Siërra STATIONCAR
2.0, bwj. '84, pr. ’8.750,-.
Gremelsbrugge 36, Land-
graaf (Rimburg).
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
Ford CAPRI 1.6, bwj. '82,
zilvermet., in perf. st., t.e.a.
b. Tel. 045-424413, na
18.00 uur 045-458633.
Te k. Ford SIËRRA combi,
'88. Te bevragen Dorpstr. 9,
Sittard.
Automatiek Ford TAUNUS
1.6 4-drs., km.st. 86.000, ty-
pe '81, APK 10-92,

’ 1.900,-. Tel. 045-232321.
Honda ACCORD 2.0 EX au-
tomaat, '89, blauwmet., in
nw.st. vr.pr. ’ 16.500,-. Inl.
045-455778.
Te k. HONDA Jazz, 12-'B4,
'nieuw staat, ’6.250,-. Tel.
045-453572.
Te k. MAZDA 323, bwj. 12-
-79, m. '80, APK 12-92. Tel.
045-325783.
Te k. MAZDA 323, 5-drs.
HB, '82, APK, wit, als nieuw,
vr.pr. ’ 3.950,-. 045-219175
MERCEDES 200D, bwj. '81,
i.z.g.st. Tel. 04404-1384.
Mitsubishi COLT 1.2 EL, bwj
12-'B2, km.st. 45.000, 1e eig
pr. ’ 2.950,-. 046-522689.
Nissan BLUEBIRD 1.6 GL
1984, LPG, APK, bijz. mooi,
pr. ’ 4.750,-. 045-255784.
Nissan SUNNY coupé jan.
'90, 30.000 km. Tel. 045-
-444548 wegens bedrijfsauto
Opel ASCONA 1.6 S, 5-drs.,
12-'B4, LPG, ’6.750,-, mr.
mog. Tel. 045-316940.
KADETT GT '87 rood alarm
15 " vlg., etc, ’14.000,-.
Event. inr.mog. 045-427072
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.n.o.
t.k. 04454-3298.
Te k. Opel KADETT 13 S,
bwj. '86, i.nw.st, mr. mog.

’ 10.750,-. Tel. 045-421731
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.
Opel KADETT 13 SR, geel,
i.z.g.st., vr.pr. ’3.750,-. Tel.
04450-2328.
Te k. Opel KADETT 12 LS
Hatchback, antracietmet. i.z.
g.st. bwj. '85, ’ 6.900,-. Tel.
046-747737.
Te k. Citroen Axel 1.2 TRS
'88; Rekord 2.0 L 4-drs. '84;
Rekord Stationcar 5-drs.
automaat '82 enz. Garage
Piet DE LA ROY & Zn.
Hoofdstr. 114, Hoensbroek.
Tel. 045-212896.
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.
Te k. PEUGEOT 205 KR
green, bwj. '88, kl. wit,
35.000 km. Tel. 045-464368
Mooie PORSCHE 924, rood
targa dak, i.z.g.st., vr.pr.

’ 8.750,-. Inr. mogelijk.
Vliegveldweg 62, Beek.

Hartelijk Gefeliciteerd Puzzelaar en kienkont
35 jaar getrouwd!!!

Huub, Ton en Marcel.
Vandaag ook de hele dag te zien op LD-TV._^

Proficiat Ennie Mijlpaal
Germy 40

lü^^l^l^l^l^l^lflffig^^ '' ' HJÊ^^M

JÊËÊk m
Mam en de rest ij

Ozze Nonk Wiel weed hü Proficiat Fred.^a
65 joar "£££ J^J"\

Proficiat! De kinger van der ~\f^"^
I io\/0 Onana Willy, Chantalle en Jo*LIÜVC; KJ\Jd[JcX Maurice en Sandr^

Na 40 jaar eindelijk Met een PICCOLO in
geen auto meer. Limburgs Dagblad raaj

uw oude spulletjes 't sj... ~ .. . kwijt. Piccolo's doen 'WelkOm thUIS. wonderen... Probeer <*.
Eva Tel. 045-719966.

Fctfm *■ tj* *f* 'sL* *jL* miljj -J,* *^A* -|L^ vjp

*^^ I
Te k. RENAULT 5 autom.,
11-'BO, APK 11-'92, pr.

’ 1.300,-. Tel. 045-424831.
RENAULT 18, bwj. '81, APK
11-92, ’1.750,-. Tel. 045-
-325671.
Te k. SAAB 90, bwj. '85, km.
st. 43.000. Tel. 045-460675.
Te k. weg. lease-auto Suzu-
ki SWIFT 13 GS, bwj. 03-'9l
van ma t/m vrij te bezicht.
van 9-18 uur Akerstr. Nrd.
83, Hoensbroek.
Suzuki JEEP bwj. '87, veel
extra's, ’15.000,-. Tel.
04451-2195.
Talbot SAMBA m.'B3, APK
7-92, 3-drs., wit, met stereo
verbr. 1:18, wegenbel.

’ 88,-. Zeer mooi, met ga-
rantie, irn. mog. ’2.400,-.
Tel. 04455-2763
Automatiek VW GOLF 1600,
bwj. '80, groenmet., i.z.g.st.,

’ 2.650,-. 045-453572.
Tek. 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.
Te k. VW GOLF 1300, bwj.
'81, APK 11-92, ’3.250,-.
045-453572.
VW GOLF 1600 LS auto-
maat, i.z.g.st., bwj. '82, pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-255578.
VOLVO 340 '84, 5-drs., div.
extra's, in pr.st., ’4.400,-.
Tel. 046-512138.
VOLVO 440 GLT van volvo-
medew., 1 jr. oud, vr.pr.
’26.950,-. Tel. 045-421204
Sprookje te k. Perf. onderh.
VOLVO 740 GL aut. kl. wit,
bwj. '85, LPG, schuifd. auto-
radio/stereo, nwe. bnd. 2 jr.
oude accu. 04754-82558.
Te k. VOLVO 340 diesel, s-
bak, 4-drs. grijsmet. i.z.g.st.
bwj. '85, ’ 5.750,-. Tel. 046-
-747737.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, ook schade met RDW
vrijwaring. Tel. 045-423199/
427835.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626
Sedan 2.0 GLX '88 met
stuurbekr.: Mazda 626 Se-
dan 2.0 LX Diesel '84; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX 12 V,
8-10-'B7 nw. mod.; Mazda
626 Coupe 2.0 GLX '88 div.
optics weinig km; Mazda
626 HB 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 HB 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 1.6 Limited '85; Mazda
626 HB 2.2 iLX '88 met
stuurbekr. airco cruisecon-
troll Amerik. uitv.; Mazda
323 Sedan 1.3 LX '86; Maz-
da 323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '87; Mazda 323 HB 1.3
LX 5-drs. automaat '89;
Opel Kadett 1.2 S '85/'B6;
Opel Kadett 1.3 S '86/88;
Ford Fiësta 1.4i '89; Ford
Escort 1.4 CL '89; Ford Siër-
ra 2.0 Laser '85; Ford Siërra
2.0 GL met LPG '86; Ford
Siërra 1.6 Laser LPG '85;
Honda Civic 1.3 L '86;
Honda Civic aut. '82/'B3;
Lancia YlO Touring '86; Mit-
subishi Colt 1.5 GLX '87;
Mitsubishi Galant 1800 GL
'88; Nissan HB 1.5 GL '85;
Peugeot 405 SRi 1.9 9-10-
-'B7; Peugeot 205 GR 1.6 aut
met stuurbekr. schuifdak 6-
-11-'B7; Volvo 340 GL '88;
VW Golf CL 1.6 '87. Diverse
goedkope inruilauto's: Ford
Capri 1.6 '79 ’3.500,-;
Hyundai Pony '82 ’2.750,-;
Opel Kadettl .3 '80 ’ 2.750,-
Eigen financiering APK keu-
ringsstation. Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.

GOLF LX '83; Escort, 5j 1 bj.
'83; Escort XR3 '82; K»
'82, Corolla '81; Golf % \
GT '82; Alfa 2.0 '83. Jj «fcj
APK, fin, mog. 04499-33»
LUCAR automobielen nij*jet
en gebruikt tegen bèta*, ie
re prijzen. Duizenden *lh
dens onder dagwaarde we
75 occasions oa.: CheVl *cd
Lumina Spacewagon T&n
Mitsubhishi Colt 12V. % ■maanden oud zeer "i tur
korting; Nissan Sport ' «bj
NX Targa nieuw; E»
nieuwste type rood '91; A ïar
Nissan Patrol geel kent- t(.
Jeep Rocky zomer- eo^.terkap '88; diverse Jfjw.
oa. 3x Suzuki; VW Golfï"
16V '88; Golf ManhfFnl
brons '89; 4x Golf '&'h
vanaf ’7.750,-; Escorta
XR3i '84-'B9 vanaf ’ 57"f-
Exclusief: Corvette '89 **diamant rood leder inte?
nieuwstaat; Nissan 300!
Targa zwart '86; Po^944 Turbo Targa cornP"
uitgeb.; BMW 320 i BfJ
Cabrio; Golf; Kever Ca".
let; Mercedes 3x 190É !
'88; BMW 5x 316, 318i,'
vanaf ’3.750,-; VW PalJ'90 Combi 1.8i; Peugeot
Break '90; Nissan S»
Coupé '85-'BB f<
f 5.750,-; BMW 635 C9(
nieuwstaat; Opel Veetra.j
zwart; Opel Kadett 4x■,

'89; Kadett Combi '88 5^rood ’11.750,-; Fiat Un°A
'88-'9O; Suzuki Alto 2X »
'87 vanaf ’4.750,-; «^J^inruilauto's aan opruirt*s|h-
zen oa.: BMW 316 '82. jt
Polo '85; VW Polo GT 0;
Peugeot 205 '85; Ope'^Aj
dett; Mazda 323 '84; Si^.
Justy; Fiat Panda. InK(L
direct è contant. FinanCy|«
rekt, ook privé leasing!- M
keuringen, volle garantifJ^
twee jaar. Lucar Kering.j.
Holzstr.67. Tel. 045-456^^,
F. v. OPHUIZEN autoha^^biedt aan: Opel Ascona J <D 5-bak '86; Audi 100CC jY
mod. '84; Toyota CoroljfUflk
GL diesel '85; Eend
'84; Porsche 924 Targa .^Rover 3500 Van der Pj?sjjj.
Citroen Axel 12 TRS .s\tSuzuki Bus geel kent- M
Mercedes 200 D '78;

aMHGolf Diesel 5-drs. '80; f'.fl i:
323i168 pk, zeer apart .gl
Nissan Cherry 1.3 L l^i"VW Golf GTi 5-bak sp^ I'82; VW Golf diesel 'BZJ(^"'H
sche 924 i.z. g.st. 76;JLjTr
343 GL autom. '80; N'fjP
Sunny '83; Ford Escort ' ,;v
'81; Opel Kadett Caraya' .0
S '80; Mitsubishi Colt &ji
Mini 1000 '78; Opel
CC 2.0S autom. '80; %i,\
316 LPG '82; VW J*"V1
drs 1.6 S '80; Ford yau . ,
16 L '80 ’950,-. '!?£ iM
verkoop financiering, °' j^
ruitere. Akerstraat Nrd
Hoensbroek. Tel. 0rjö-
-224425. Geop. van J"'^
18.00 uur, zaterdag 1L"

17.00 uur. -—g^p
Ford Siërra Stationcar j
Diesel '88; Audi 80 <■
met veel extra's W- *,$!
met. '88; Ford Escort £4Cabriolet '87; BMW 31» f 1
’3.500,-; Lada 210' ny

’ 4.900,-; ' Nissan fu rjt
1300 '88; Ford Sco'P'o^.;
automaat '86 ’!„ wis*
Golf GTi '82; Citroen
1400 GL '85 ’5.500.-. ,#;
Siërra Sedan 2.0 opal
Seat 12785 ’ 5.800,-. JJ,.
Ascona '79 f;n,*WEBER Autobedr 'r"r ',#nanc.
Baanstraat 38 Schaes
Tel. 045-314175^,-^or
Wij geven het meeste „!
uw AUTO! U belt, *U *"&
045-422610, OOkJLgy^-^
""""'—" Voor Piccolo's

zie verder paginao



Gezichtsverlies
Pet ANC is ook een communisti-
[?£ beweging en wil ook een
L^eidsstaat en de regeringP^lt met het ANC onder éénI^dje. Zij staan toe dat de blan-Cf 1 onderworpen worden. MaarV zullen dat nooit slikken. Na-L?rhjk, de regering en het ANC
roben gezegd dat zelfbeschik-
L^gsrecht op Codesa 'bespreek-

tY*r' is. Maar zodra het aan de
r* komt, wordt het afgestemd.
l*' hebben wij daarmee te win-
Lll' Gezichtsverlies bij onze aan-jagers!"

XP vertrouwt daarom op het

referendum dat de regering in het
vooruitzicht heeft gesteld zodra op
Codesa overeenstemming is be-
reikt over een nieuwe grondwet of
een overgangsregering met het
ANC. Aanvankelijk zou het refe-
rendum alleen onder blanken ge-
houden worden, maar volgens de
laatste plannen zal ook de zwarte
meerderheid worden geraad-
pleegd. De kans dat de XP het re-
ferendum zal winnen, al krijgt ze
de meeste blanke stemmen, is dus
te verwaarlozen.
Harzenberg: „Als de regering dat
doet, dan vraagt zij om moeilijkhe-
den. Dan heeft zij de weg van de
democratie afgesloten en dwingt
zij ons tot andere methoden om
ons doel te bereiken. Geweld is
daarbij niet uitgesloten. Als de re-
gering zegt: wij onderwerpen jul-
lie, dan begint onze vrijheids-
strijd."

Hoewel Harzenberg zegt dat de
XP zich bij een uitspraak van een
blanke meerderheid ten gunste
van een nieuwe grondwet, met ge-
lijke rechten voor blank en zwart,
zal neerleggen, verklaart hij twee
zinnen later dat de XP nooit een
zwart meerderheidsbewind zal
dulden. „We hebben nog nooit een
regering door anderen geaccep-
teerd, of het nu Hollanders zijn of

Britten. Laat staan een regering
van zwarte communisten en terro-
risten. Dat wordt de absolute
chaos en daar zullen we tegen in
opstand komen."

Hoe serieus moeten deze dreige-
menten worden genomen? Zeer
serieus, zeggen vele deskundigen.
De XP wint de ene tussentijdse
verkiezing na de andere en is nu
een ernstige bedreiging voor pre-
sidentDe Klerk. Hoe ernstig blijkt
ook uit de opmerkelijke steunbe-
tuiging van ANC-leider Nelson
Mandela aan de president. Diens
strijd tegen het rechtse gevaar
lijkt nu ook zijn strijd.
Een oplossing zonder de XP is

geen oplossing, weten regering en
ANC. Zij proberen- daarom de
Konservatieven naar de onderhan-
delingstafel te lokken. Hun hoop
is daarbij gevestigd op een scheu-
ring binnen de XP. Nu is er inder-
daad een groep KP'ers die onder-
handelingen niet voor de eeuwig-
heid wil uitsluiten, maar deze
'gematigde vleugel' wordt nog
steeds met opvallend gemak door
Harzenberg en Treurnicht gekort-
wiekt.

Eén ontwikkeling vooral moet de
regering en het ANC zorgen ba-
ren. Er zijn aanwijzingen dat de
plannen voor een blank 'volksle-
ger' in een vergevorderd stadium

zijn. Dit leger zal veel professione-
ler zijn dan de brallende bierbui-
ken van de neo-nazistischeAfrika-
ner Weerstandbeweging, AWB,
die nu de stoottroepen van rechts
Zuid-Afrika vormen. Harzenberg
weigert echter de berichten over
het volksleger te bevestigen of te
ontkennen.

Wanneer dit leger daadwerkelijk
gestalte krijgt, zullen vermoede-
lijk ook de talrijke rechtse splin-
tergroeperingen zich daarbij aan-
sluiten en wordt voor het eerst
sinds jaren het rechtse eenheids-
front een feit. Het volksleger kan
bovendien rekenen op de steun,
en dus wapens en informatie, van
sympathisanten in het leger en de
politie.

En dan dreigt er in de verte nog
een ander gevaar: een monsterver-
bond van de XP met de Zulu-
beweging Inkatha. Beide partijen
hebben bij alle verschillen één
ding gemeen: het recht op zelfbe-
schikking staat voorop. Als Inkat-
ha op Codesa zich in dit' streven
door de regering en het ANC ge-
dwarsboomd voelt, is een dergelij-
ke alliantie niet denkbeeldig.
Harzenberg: „Wij zullen alles
doen, letterlijk alles, om een zwar-
te overheersing te voorkomen."

" Afschaffing van de
apartheid in Zuid-Afrika

is nog lang niet binnen
handbereik. In juni van

dit jaarprobeerden
zwarte schoolkinderen in
het woonoord Alexandra

bij Johannesburg uit
Protest tegen het ontbreken

van goede
onderwijsvoorzieningen,

een leegstaande school
voor blanke kinderen te

bezetten.

DOOR PETER LEUNISSEN Drugshandelaren staan te dringen om leemte op te vullen

Turkse maffia aangeslagen,
maar nog lang niet ter ziele

J^NHEM - „De politie ver-
ih.cht deze professionele or-
ili'Üsatie een zeer gevoelige]JJ£P te hebben toegebracht."
jIj., besloot de Arnhemse po-
jL e het persbericht waarin
Jij ensdag werd meegedeeld
#^ een Gelders/Overijssels
rf*cK rcneteam een gro°t-
fi,\ a^g onderzoek naar een
% drugsorganisatie met
*L C,Ces had afgerond. De for-l '^lering was welbewust
*te-Zen: een gevoelige klap,Pn fatale klap.

ï<Ur Vaststaat dat het slechts eenJV^ftie van tijd is vóórdat de
(i(^ te in de markt, ontstaan door
|,,Oanhoudingvan 95 verdachten,}\\*T is opgevuld. Of door leden
lk . dezelfde organisatie, of door
'kh

ere drugssyndicaten. Een1k ?st van 130.000 gulden per kilo
Wensl°tte niet 'ets om te laten

'Vij , n- Daarbij komt dat uit een
's ®88 daterende rapportage van

'.ïiM. entrale Recherche Informa-

'C ler>st blijkt dat in Nederland■ S((>ot tens enkele tientallen Turkse
"tkelorganisaties actief zijn.

'\Mb eels) opgerolde bende had
\e de Politie een maffia-ach-L structuur. Al enige jaren is
%e,1d dat de georganiseerde
W*jSnandel hiërarchisch is inge-
<>^fi. en uit zeer gedisciplineerde
V*ri JfgroePcringen bestaat, waar-
Vin- koPstukken doorgaans in
tweerelatie tot elkaar staan.
a^Peringen ook die decomplete

°eruJnen van produktievel-
j'oiBnaar heroïnefabrieken en ver-
win ns naar de afzetmarkten vol-
uit \n nar»den hebben. Zo blyktal in Arnhem. Chinese, Suri-
f^ we en Nederlandse handela-

"* rjf^den maar mondjesmaat op
ao?arkt toegestaan door de veel

i"V i!ger Turkse of Koerdische
VPhandelaren. Slechts de on-

nt van de markt, het straat-
je; ' .is voor nen- Wie wil
W en in de drugswereld moet in

principe van Turkse of Koerdi-
sche herkomst zijn en bovendien
de juisterelaties hebben.

Fabrieken
Dat juistTurken en dan met name
Turkse Koerden zon machtige po-
sitie bekleden in de drugswereld,
heeft zowel een geografische als
een historische oorzaak. Turkije
ligt halverwege de route tussen de
(traditionele) produktiegebieden
in Afghanistan, Pakistan, Iran,
Irak en Libanon (Beekavallei) en
de Westeuropese afzetmarkten.
Halverwege de zogeheten Balkan-
route. Bovendien bieden de ber-
gachtige, onherbergzame landstre-
ken in de grensgebieden tussen
Irak, Iran en Turkije veilige
schuilplekken voor de bouw vanfabrieken waarin de ruwe grond-
stoffen worden verwerkt tot zuive-
re heroïne. Het onderzoek van het
Gelderse/Overijsselse team kreeg
niet voor niets de naam Zozan
mee. Zozan is Koerdisch voor'bergvolk'.

Belangrijker wellicht is de ge-
schiedenis van datzelfde gebied,
dat alleen nog in atlassen van vóór
de Eerste Wereldoorlog met Koer-distanwordt aangeduid.Een tries-
te geschiedenis, die evenwel dui-
delijk maakt waarom juist Koer-
den zon prominente rol spelen in
de internationale drugshandel.

Het Koerdische volk raakte als ge-
volg van grenscorrecties na de
Eerste Wereldoorlog verdeeld

over vier staten. Koerdistan be-
stond niet meer, het volk vormde
in vier landen een minderheid. Bij
de vredesonderhandelingen in Se-
vres bij Parijs werd vastgesteld
dat Koerdistan een autonome sta-
tus zou krijgen, maar in het ver-
drag van Lausanne verdween die
bepaling. Beloften aan Koerden
gedaan, werden nimmer ingewil-
ligd. Het volk werd en wordt ook
tegenwoordig 'massaal vervolgd,
de laatste jaren met name door de
Iraakse overheid. Maar ook onder-

min of meer ideële overwegingen
(vrijheidsstrijd) de drugshandel
bedreven. De meest tot de ver-
beelding sprekende groep, zo
blijkt uit de processtukken, was
die van de Yesidi-sekte, of Satan-
saanbidders.

Deze sekte telt circa 60.000 leden
die verspreid leven in het grensge-
bied tussen Turkije en Irak. Ze
zijn aanhangers van de zogeheten
Zarathustra-religie. De filosofie
van de Yesidi's is dat God in prin-

meest gruwelijke vormen van ver-
volging. Ontvoeringen (van vrou-
wen), overvallen en gruwelijke
moorden komen nog altijd voor.

Het gevolg is datveelYesidi's hun
geloofsovertuiging angstvallig ge-
heim houden, en voor de buiten-
wereld doorgaans te boek staan
als moslim. Veel leden zijn echter
verenigd in geheime bonden, die
niet zelden extreme politieke doel-
einden nastreven. Als gevolg van
de zowel politieke en godsdiensti-
ge vervolging hebben veel van
deze Yesidi's asiel gekregen in di-
verse westerse landen. Om geld te
verwerven voor de eigen bevrij-
dingsstrijd begonnen de sektele-
den, die als asielzoekers geen
bronnen van inkomsten hadden,
zich bezig te houden met de lucra-
tieve handel in verdovende mid-
delen. Juist omdat zij altijd al
gewend waren in het geheim te
opereren in een kleine kring van
getrouwen, waren de heroïnelij-
nen die zij opzetten, jarenlangvol-
slagen onbekend bij politie en
justitie.

Maar naast de Yesidi's waren
meer Koerdische organisaties ac-
tief op de markt en allengs maakte
op ideële leest geschoeide handel
plaats voor de puur commerciële
handel die dankbaar gebruik
maakte van de bestaande smokke-
linfrastructuur.

achtergrond
ling staan diverse Koerdische
groeperingen op gespannen voet.
De stap naar de handel in drugs
lag voor de hand, zo blijkt onder
meer uit een grootschalig onder-
zoek van de Duitse justitie.

Satanaanbidders
In 1983 kwam de Duitse justitie in
Frankfurt op het spoor van een tot
dusver volkomen onbekend net-
werk van drugshandelaren, dat op
ongekende schaal opereerde. Een
handel, zo bleek, in eerste instan-
tie opgezet om de vrijheidsstrijd
van Koerden te financieren. Uit
verdergaand onderzoek kwam
naar voren dat niet één, maar
meerdere vanuit Koerdistan ge-
coördineerde groeperingen uit

cipe niet aanbeden hoeft te wor-
den, omdat God hoe dan ook al-
leen maar goed doet. Daarentegen
moet de duivel, door de Yesidi's
aangeduid als Melekitaus (op een
paradijsvogel lijkende engel), be-
zworen worden, daar deze slechts
kwaad doet.

Aan deze geloofsovertuiging is het
te wijten dat moslims de Yesedi's
(overigens dus ten onrechte) be-
schouwen als duivelsaanbidders,
die derhalve vallen onder de wet-
ten van de Heilige Oorlog. Het
aanbiddenvan een afgodsbeeld en
dan nog van de satan Melekitaus
is in de ogen van moslims een on-
vergeeflijke zonde. De religieuze
minderheid van de Yesidi's stond
en staat dan ook bloot aan de

binnen/buitenland

Vergevorderde plannen voor blank 'volksleger' in Zuid-Afrika
Konservatieven: 'Opstand als
er een zwarte regering komt'

DOOR PETER VAN NUIJSENBURG achtergrond
Vandaag begint in het World Trade Center bij

Johannesburg de Conventie voor een
Democratisch Zuid-Afrika, Codesa. Alle

belangrijke politieke partijen nemen daaraan
deel. Op één na: de extreem-rechtse blanke

Konservatieve Partij. KP-leider Harzenberg
legt uit waarom.

IjjCHTENBURG - Dr Ferdireenberg, 'onderleier' vanF Zuidafrikaanse Konserva-Fve Partij (XP), geldt meer
*§ dan partijleider Treur-cht als de sterke man van*2e onder blanken steeds
|.6er aanhang winnende par-
";t Harzenberg is de Konser-«tieve politicus bij uitstek.
a^r de meeste KP-leiders

spuwen, is hij een vul-*an in volle eruptie. Waar
zijn, is hij on-

"Renberg is dus de aangewezen
r}.om uit te leggen waarom zijn
~Hi niet deelneemtaan de histo-
£»e ronde-tafelconferentie (Co-
j?a). waar blank en zwart voor* eerst samen over de toekomsthun land zullen spreken.

Renberg: „Wij willen een eigen
E*t voor de blanken en er is geen
CJele aanleiding om te veronder-
£''en dat dit zelfbeschikkings-
Fht serieus besproken zal wor-

È"J- Onze situatie is vergelijkbaar
in 1917. De bolsje-

Lj^en hebben toen alle andere
rijkeren in het keurslijf van de
l^niunistische eenheidsstaat ge-
|jSt. Nu, u kunt met eigen ogenJjl Wat daar van terecht is geko-
st j*-Het is het recept voor chaosF burgeroorlog."

Afpersing
Overigens wordt ook nu nog alge-

meen aangenomen dat een relatie
bestaat tussen Turks-Koerdische
drugssyndicaten en dito politieke
groeperingen. Politie en justitie
vermoeden dat sommige (zeer
machtige) politieke groeperingen
een aandeel nemen in het trans-
port van drugs en zich door de
syndicaten laten betalen in wa-
pens of geld. In dat kader zijn
onder meer groeperingen als de
Grijze Wolven en de Koerdische
PKK genoemd. De laatste groepe-
ring kwam onlangs nog in op-
spraak, toen bleek dat vertegen-
woordigers ervan Turkse en
Koerdische middenstanders in on-
der meer Arnhem en Amsterdam
afpersten.

Al zouden politieke groeperingen,
al dan niet in ruil voor hand en
spandiensten, een gedeeltevan de
drugswinsten afromen, feit blijft
dat de maffiakopstukken vermo-
gens verdienen aan de handel in
heroïne.
Dat blijkt bij voorbeeld uit een
rechtszaak die in maart dit jaarin
Arnhem diende. Het ging daarbij
om een Turkse man en een Joego-
slavische vrouw, die in het kader
van het Zozan-onderzoek waren
aangehouden. In een garagebox
en de woning van het in Arnhem
wonende, getrouwde stel vond de
politie in totaal 51 kilo heroïne. In
bankkluizen in België, Duitsland
en Turkije die op naam van de
twee verdachten stonden (ze geno-
ten overigens een bijstandsuitke-
ring) werd voor ruim 2,4 miljoen
gulden in diverse valuta aange-
troffen. In de woning trof de poli-
tie 180.000 gulden aan contanten
aan, alsmede voor 600.000 gulden
aan sieraden. Verder was het
tweetal in bezit van een lap grond
en een in aanbouw zijnd luxueus
hotel in Turkije.

Hun bezittingen zijn in beslag ge-
nomen, maar bekend is dat in
Turkije talrijke voormalige drugs-
handelaren wonen, die nu als als
grootgrondbezitter of hoteleigen-
aar en dus als respectabel burger
door het leven gaan.

Het wachten is kortom op het in-
vullen van de leemte in de markt.

Inzetbaarheid minder dan 50 procent

Mijnenjagers niet
klaar voor oorlog

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De inzetbaarheid
van de 26 mijnenjagers van deKo-
ninklijke Marine is ver beneden
de maat. De elf mijnenjagers in de
Dokkum-klasse zijn 85 procent
van de tijd niet operationeel. Dat
blijkt uit het decemberverslagvan
de Algemene Rekenkamer, het
halfjaarlijks onderzoek naar het
functioneren van derijksoverheid.
De 15 mijnenjagers uit de (veel
modernere) Alkmaar-klasse halen
een iets minder dramatische sco-
re: zij zijn bijna de helft van de tijd
niet 'klaar voor de start.
De Rekenkamer wijst een veel-
heid van oorzaken aan voor de
geringe inzetbaarheid van de mij-
nenbestrijdingsvaartuigen.Er is te
weinig (goed opgeleid) personeel.
Het personeel dat er wèl is, is on-
voldoende geoefend. En in mate-
rieel opzicht zijn de fregatten
eenderde van de tijd niet voldoen-
de toegerust om uit te varen.
„Als gevolg van onvoldoende fi-
nanciële ruimte waren niet genoeg
reservedelen voorradig ten behoe-
ve van het onderhoud", conclu-
deert de Rekenkamer. Het onder-
zoek bestrijkt de periode van half
1987 tot half 1989. Voor het onder-
zoek gebruikt de Rekenkamer de
normen die de marine zelf ge-
bruikt om de inzetbaarheid te
meten.

De materiële tekortkomingen

worden volgens de Rekenkamer
grotendeels veroorzaakt doordat
de schepen in de Alkmaar-klasse
al gebreken vertoonden bh ople-
vering. De Dokkum-klasse is, van-
wege haar ouderdom, storingsge-
voelig.

De inzetbaarheid van de mrjnen-
bestrijdingsvaartuigen in tijden
van oorlog is ook niet zonder pro-
blemen. De Rekenkamer noemt
de toestand zelfs 'zorgelijk' als het
gaat om het reservepersoneel. „Al-
lereerst is het bestand aan reser-
visten niet bijgewerkt." Met ande-
re woorden: de marine weet niet
hoeveel reserve-personeel met
welke opleidingen al dan niet be-
schikbaar is. Over de beschikbaar-
heid van reserve-onderdelen in
oorlogstijd schrijft de Rekenka-
mer dat het beleid van deKonink-
lijke Marine niet voorziet in het
aanhouden van oorlogsvoorraden.
In zijn weerwoord wijst minister
Ter Beek (Defensie) op het goede
functioneren van de schepen in de
Perzische Golf-operaties. Maar de
Rekenkamer is daar niet van on-
der de indruk. Verder wijst Ter
Beek erop dat de door de Marine
zelf ontwikkelde normen erg hoog
zijn en dus in de praktijk niet al-
tijd gerealiseerd kunnen worden.
De Rekenkamer memoreert even-
wel dat de Marine-normen zhn
gebaseerd op NAVO-normen. Bo-
vendien vindt de Rekenkamer de
rapportages over het naleven van
de normen te kostbaar om er vrij-
blijvend mee om te springen.

" Mijnenjager H.M. Alkmaar op volle zee. Schepen van dit
type waren actief tijdens de Golfoorlog.

Landmacht
Twee maanden geleden publiceer-
de de Rekenkamer een rapport
over de inzetbaarheid van de land-
macht. De kritiek van de Reken-
kamer was toen dat de inzetbaar-
heid van de landmacht niet te
meten valt, omdat het defensie-
apparaat daarvoor geen normen
heeft ontwikkeld. Minister Ter
Beek antwoordde toen dat de
krijgsmacht daarvoor 'te complex
en te omvangrijk' is. Fijntjes con^
cludeert de Rekenkamer in haar
jongste rapport dat het ministerie
van Defensie 'kennelijk toch in
staat is dergelijke meetsystemen
te ontwikkelen.'
Het ministerie van Defensie in
Den Haag verklaarde gisteroch-
tend dat de mijnenvegers van de
Alkmaar-klasse - vijftien van de
in totaal 26 schepen waarover de
mijnendienst beschikt - inmid-
dels nagenoeg aan alle gestelde
normen voldoen. De totale inzet-
baarheid, aldus defensievoorlich-
ting, zal nog verder worden ver-
groot door de invoering van een
nieuw voorraad-administratiesys>
teem en een verbeterd kosten*
informatiesysteem. Ook sluitende
afspraken tussen de bevelhebber
van de zeestrijdkrachten en de
commandant Zeemacht, welke
opdrachten met welke middelen
zullen worden uitgevoerd, moeten
de inzetbaarheid vergroten.

Overigens heeft het Kabinet de
Verenigde Naties een detache-
ment marinepersoneel aangebo-
den om onder VN-vlag mijnen op
te ruimen in Cambodja. Het land
ligt na een jarenlange burgeroor-
log bezaaid met explosieven, die
dagelyks veel burgerslachtoffers
eisen.
Het aanbod betreft zes manvan de
mijnendienst/duik- en demonteer-
groep en zes in landmijnen gespe-
cialiseerde mariniers. Zij worden
aangevuld met zeven man uit de
Explosieven Opruimingsdienst
van de landmé. it. Hoewel de VN
nog niet heeft geantwoord, is
reeds begonnen de militairen in te
enten. Volgens een marinewoord-
voerder zullen zij vanwege de vac-
cinatie niet vóór half januari
kunnen vertrekken.
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Auto's

Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
WETZELS Auto's "Gewoon
Apart". Mercedes 560 SEC
'86; Mercedes 450 SL '80;
Mercedes 230 CE '88; Mer-
cedes 500 SEC '86; Merce-
des 260 SE '88; Mercedes!
190 E 2.6 '86; Mercedes 190
E A '87; Mercedes 190 E 2.3
aut. '87; Mercedes 190 E '88
Opel Kadett 1.6 Cabriolet
'87; Mercedes 200 TE A '86;
Mercedes 280 SE '84; Audi
80 LS '88; Mercedes 300 E
aut. 86; BMW 730 i aut. '87;
Opel Kadett I.Bi aut. '88;
Volvo 740 Turbo intercl. '89;
Votvo 740 GL Station '88;
Volvo 345 GL '85; Ford Es-
cort 1.4 Bravo '87 '88; Ford
Escort 1.6 Diesel '88; Ja-
guar 3.6 aut. '84; Audi 1.8 S
'87; Ford Si erra XR4ix4 '87;
Golf 1.3 apart '90; Saab
9000 Turbo '85. Industrie-
straat 35, Sittard. Tel. 046-
-510655.
Alfa SUD Tl, bwj. '80, APK
6-92, in pr.st. ’ 2.250,-. Tel.
045-415528.
Te k. Ford ESCORT L diesel
bwj. 10-'B4, 5-bak, i.z.g.st.
Tel. 046-332334.
Ford Siërra 2.0 CL, Sedan,
bwj. 10-'B7, vele extra's.
045-229780 bgg 273870.
Te k. Ford SIËRRA Station
2.0 L, bwj. '84, vr.pr.

’ 7.900,-. Tel. 045-427402.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '81,
APK 6-92, zeer mooi. Tel.
045-427289.
Te k. MAZDA 323 HB-3DX
1300, bwj. '81, i.z.g.st., APK
4-92, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
046-510531.
Nissan MICRA autom., april
'87, krast 36.000, pr.
’9.500,-. Tel. 045-412421.
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
Te k. PEUGEOT 405 Break
GR 1.9, 1e eig., bwj. '89,
veel extra's. 045-270999.
Te k Toyota TERCEL coupé
bwj. '81, apart mooi APK,

’ 2.650,.- Tel. 045-218925.
Te k. VOLVO 360 GLEi, bwj.
'84, standaard schuifdak,
radiocass. 4 boxen, alu vel-
gen, electr.ramen, ’ 7.000,-
Tel. 046-515895.

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

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

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

Bedrijfswagens
Te k. Nissan CABSTAR ge-
sl. bak, 1.800 kg iaadverm.,
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
Motoren

Te k. HONDA Shadow 600
VT, bwj. '89. Tel. 04750- ;
11228. :
Te k. YAMAHA 535, bwj.
89, i.z.g.st. Tel. 04750- i
11228. :
Te k. YAMAHA 700, bwj. ,
89, i.z.g.st Tel. 04750- i
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.
Te k. CROSSMOTOR Hon-
da 250, bwj. 1991, weg. om-
stand. Zaterd. 12-16 u.
Brandstr. 45, Einighausen.

Onderdelen/ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge-
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.
Te k. 4 WINTERBANDEN
en velgen voor BMW 3-serie
Tel. 045-256546.

(Brom)fietsen
SHOWAANBIEDING. Look
pedalen PP76 van ’295,-
-nu voor ’ 149,-. Bij aankoop
schoenen pedalen voor
’129,-. Racespecialist
Math Salden Limbricht.
Heden avond koopavond.
Speciale CANNONDALE
prijzen. Math Salden, Sittard
SHOWPR IJZEN: Shimano
Ultegra STI groep ’925,-;
Shimano Dura Ace STI
groep ’1.475,-; Vredestein
racer ’ 14,75; Binnenban-
den ’ 5,00 per stuk, 3 stuks
voor ’12,95; Draadvelgen
Mavic open cd ’40,-; Spa-
ken Hoshi per 100 stuks
’25,-; Sedis ketting ’lO,-.
Math Salden, Limbricht. Vrij-
dag 27 december koop-
avond!!!!!!!
SHOWPRIJZEN voor ATB
of wielrenner. Winterkleding
met 20% tot 50% korting.
Vrijd. 27 december koopa-
vond. Math Salden Limbricht
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.
Voorverkoop VUURWERK
t/m 28 dcc. Bert Rekers, Wil-
lemstr. 85, Heerlen. Tel.
045-726840.
Te koop SPARTAMED, V2
jaar oud, z.g.a.n., ’1.000,-.
Tel. 045-452543.
Te k. YAMAHA DT, i.z.g.st.,
rood/zwart, 1988, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-417356.
EINDEJAARSPRIJZEN.
Onze prijzen géén loterij:
Vespa Ciao PRO ’150,-
-korting; Suzuki TSSOX

’ 1.000,- korting. Math
Salden Limbricht.

Caravans
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS va. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
KERSTCADEAUS: Voor ca-
ravan-, vouwwagen-, cam-
per- en tentkampeerders,
o.a. Lafuma relaxstoelen en
campingmeubel, caravan-
kluisje v. ’ 56,- nu v. ’ 39,-;
TV-antenne v. ’ 159,- nu v.
’89,-; toilets nu 20% voor-
deel; gas- en kolengrils v.a.
’105,-; slaapzakken nu
20% voordeel; caravanop-
zetspiegel v. ’49,50 nu v.

’ 19,50; Coleman alum.
flashlicht v. ’39,95 nu v.

’ 19,50; servies, pannen,
koelboxen 12/220 v en gas;
voortenten, wintertenten,
dak-, schuif-, terras- en
raamluifels nu extra voor-
deel. Uw cadeau vindt u al-
tijd bij De CHde Caravan, Dr.
Nolenslaan 141 md. park
nrd. Sittard. 046-513634.

(Huisdieren
Sier-eend-GANS-fazant-
stomme pauw-AM. wilde
kalkoenen (brandnetelver-
delgers). 04499-1499.
Te koop zeer mooie YORK-
SHIRE-TERRIËRPUPS.
Tel. 045-222413.
Te k. 9 wkn oude PUPPY
"Labrador. Tel. 04454-3696
Jonge ZEEBRAVINKJES
’B,- per paar. Tel. 045-
-426891.
Rustig tehuis gezocht voor
kruizing WELSHTERRIËR,
teef 1 jaar. Tel. 045-426891.
Te k. mooie Duitse DOG-
GERPUPS met stamboom,
zwart en gevlekt. D.D. ken-
nel, van 't Oemseler Heem.
Tel. 04404-1490.
Goed TEHUIS gezocht voor
lieve bastaardpups, klein
soort, 7 wkn. oud. Tel. 045-
-214258.
Te k. Duitse Staande
DRAADHAARPUPS met
stamb. Tel. 045-257296.
Te k. DWERGKEESJES,
getat. ontw. en geënt. Bln.
na 17 uur 045-214859.
Te k. Duitse HERDERPUPS
2 reu-fles, 8 wkn. met stamb
Tel. 045-241610.
Te k. mooie YORKSHIRE-
Terriërs, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 045-351527.
Te k. 3 Perz. KATERTJES
m. stamb. pap. en inent. 8
wkn. zwart/wit. 045-273776.

Campers
Te huur kamper- en cara-
vanstalling. Bouwen, ver-
koop, huur en verhuur kam-
peerwagens. Gebr.JACOBS
Hommerterweg 278, Am-
stenrade. 04492-2942.

Opleidingen
■——■■ II J|N«II ■ ■ ■■■■■■——— —

leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.O. -gediplomeerd

Lid van F.D.0., N.8.D.. 8.U.LD.0., N.R.R.A., N.A.D.B.
Wij starten half januari in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n rolt, disco.

Ook 40plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Onthoudnummer: 04493-4343

Nu ook bij ons de allernieuwste danstrend
SOCA, HIP HOP, TAGO-MAGO

en WHITE EMOTION

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen
motor, auto, vrachtauto, bus

' trekker en oplegger, auto er
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.

~'"'" . . ■ ■ ;■"" ;: . .;;■'■ ...... !^

j In/om de tuin

" KETTINGZAGEN hüür öf
5 koop je bij Brouwers/BBIS!1 Maastricht 043-684444,

" Heerlen 045-411930, Wijlres 04450-2220.
i Te koop KERSTBOMEN oa.. Amorika's, Picia, zilverden-

nen. Janssen, T. Brandsma-
! str. 4, Brunssum.
> Wat VERKOPEN? Adver-

teer via: 045-719966.
HuwelijkKennismaking

ledere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets ouder
publiek, vanaf 21.00 uur. 's maandags 10 consumptiebon-
nen voor ’ 16,-.

Tev. 1 e en 2e Kerstdag geopend
en Oud- en Nieuwjaar

vanaf 21.00 uur.
Bar Dancing De Fontein

Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen.
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 L.D., Post-
bus 2610, 6401 PC, Heerlen
Café dancing WINDROSEÜ
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Geop. v. woensdag
t/m zondag. 1e en 2e Kerst-
dag geopend vanaf 22.00
uur. Muziek voor elk wat wils

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug. Vr.
naar onze voorwaarden.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Mode Totaal

2 topmerk jeans
halen,

1 betalen
2 topmerk jeanshemden halen

1 betalen
ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 uur.

Fashion Anita, Streeperstr. 55, Landgraaf. 045-326648.
Roto Textiel, Veldhofstr. 57, Eygelshoven, 045-455774.

Roto Fashion, Bautscherweg 8, Heerlerbaan, 045-428501.
Bel de Vakman Wonen Totaal

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
U vindt Uw marmer- of
TRAVETINVLOER dof of
grauw, wij maken hem weer
mooi. Bel voor onlichtingen:
04950-43704.
Uw KOELKAST, diepvries
bedrijfskoeling, wasauto-
maat KTV, video of geluid-
inst. defect? Bel direct 045-
-726206. Geen voorrijtijden,
korting op onderdelen,
garantie op reparatie.
DAKCENTRALE Limburg,
voor alle soorten dakwerk-
zaamheden en reparaties.
Vraag vrijblijvend advies en
prijsopgave. Gratis dakin-
spectie. Speciale winterkor-
ting. Tel. 045-465285.

Radio e.d.
Te koop Pioneer TAPE-
DECK RT7O7, ’500,-. Tel.
045-725881.

TV/Vldeo
KLEUREN-TVS, zeer grote
sortering v.a. f 125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Huish. artikelen
USKAST ’ 95,-; diepvries
’150,-; wasautom. ’195,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-727759
Te k. KOELKASTEN va.

’ 95,-; diepvrieskisten met
ladenk. va. ’ 195,-; was- en
droogautom. va. ’195,-;
centrifuges va. ’65,-; kook-
toest. va. ’75,-; KTV's va.
’95,-; video's va. ’195,-;
CD-spelers va. ’ 149,-;
compl. geluidsinst. va.
’95,- etc. Eigen techn.
dienst, alles met volle ga-
rantie. Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. 045-
-727342. Tev. verkoop-
inkoop-opkoop.
Te k. Miele WASMACHINE.
M. Trompstr. 24, Landgraaf.
Tel. 045-410754.
REPARATIE huish. app:
Toenbreker Wasautomaten
045-325819 gespee. Miele.

In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Betere inruilmeubels en la-
ger in prijs, kunt u toch bete-
re kopen bij De MEUBEL-
BEURS, Akerstr. 248-250 te
Hoensbroek. 045-212854,
dir. levering, grote voorraad.
Kom eerst kijken bij MEU-
BELHUIS Kleba te Hoens-
broek, 1500m2. Fabrieks-
prijzen-meubels voor de al-
lerlaagste prijs, kortingen
van 15-25%, vandaag ge-
kocht, morgen al in huis.
Laat u niet voor de gek hou-
den en betaal niet meer dan
nodig is en kijk eerst bij:
Meubelhuis Kleba, Akerstr.
230-232 te Hoensbroek.
Tel. 045-212854. Nieuw:
Koop nu met de C-Card,
geen aanbetaling en betaal
in 6-12-18 termijnen in een
dag geregeld, directe leve-
ring^
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. mooi BANKSTEL, 3-1-
-1 en zwaar eiken salontafel,
samen ’ 250,-. Keekstraat
16, Heerlerheide. Tel. 045-
-217503.
Zoekt u 2e hands MEU-
BELS? ook antiek (veel
keus). Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.
Te k. BANKSTEL 4 losse
Clubs ’ 150,- en Bosch bol-
le ijskast ’250,-. Tel. 045-
-427402
Te k. SALONTAFEL 70x
1.45m. marmerblad met
houten onderstel, pr. ’ 150,-
Hangolielamp, zeer mooi,
pr. ’125,-, alles in.g.st. Tel.
045-460106.
Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.
Te k. div. gasgest. HETE-
LUCHTVERHITTERS,
20.000 kcal/h, 450m3, nieuw

’ 1.875,-. Tel. 045-752383.
Te koop div. electro heaters
met 30% KORTING, nieuw;
electra bekkum afkortzaag,
nieuw ’850,-. Tel. 046-
-525156.
Te koop 2 KACHELS, kolen
en hout. Tel. 045-273112.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

irMTj Music house yyy i

MM Daan smit bv "üïï"
mmmmmmmmmmmmmm^ Rijksweg Z. 124

J 1200meter2 mude-kpledor Hl 046 754665

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

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

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

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

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

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

NOTEN leren lezen, nu ge- Te koop KNOPORGEL mo-
garandeerd binnen 8 weken, del Elka 405 Portable, niet
speciaal voor volwassenen, veel gebruikt, compleet,
Bel nu 045-227834. ’ 4.000,-. Info 045-411668.

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

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

Yamaha keyboards
'ruim voorradig

5 JAAR VERTROUWDE STALMEIERGARANTIE

* SPAANSE GITAAR v.a. ’ 99,-
-* ELECTRISCHE GITAAR Strat. v.a. ’ 298,-

ROLAND SC 55 Soundmodule aansluitbaar op ieder
midi-keyboard ’ 1.650,-

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te k. Roland E2O KEY-
BOARD ’3.000,-. Tel. 045-
-714691

Te koop Duitse PIANO
’2.500,-, merk Carl Krumm
Berlin Kölln, halfjaarlijks ge-
stemd; electr. orgel merk
Solina met ritme ’500,-.
Tel. 045-316782.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via. 045-719966.

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 Worff snelbruinlampen,
compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie.

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

Literatuur Kunst en Antiek
Compl. nieuwe HONDEN-
ENCYCLOPEDIE van Lek- Te k. gevr. antiek en barok
turama, 23 delen. Tel. 045- MEUBELS. P. Cortenraad,
244517, na 18.00 uur. Riemst (B). 09-3212261156
l

Diversen

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien,

bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn.,

Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. Tel. 045-722334.

Veegmachines bij Kerp
Karcher KM 550 en KM 650

* Voor particulier en professioneel gebruik
* Uitermate geschikt voor stenen, houten en gestoffeerde

vloeren
* Werkbreedtes van 55 en 65 cm

* Tankinhoud van 15 en 40 Itr.
Karcher veegmachines, veelzijdig inzetbaar voor binnen

en buiten!

]<^RP BV

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

Te koop KERSTBOMEN v.a
’5,-. H. Timmermans, Ju-
lianastr. 15, Merkelbeek.

"Te huur geheel complete
KERSTMAN-COSTUUMS.
Bijsmans, Mgr. Schrijnenstr.
31, Heerlen. 045-717608.
Mobiele dieselagregaten
BROCKHOUSE 10 KVA,
220 V, 50 Hertz, in nw.st.
ex-leger, per st. ’3.500,-,
per 10 st. ’3.000,- p.st. Tel.
04923-61953.
Te k. BADGEYSER en ver-
schillende stukken boeren
antiek. Tel. 045-254050.

Mobiele benzine-agregaten
SANKEY, 10 KVA, 220 V,
50 Hertz, p.st. ’ 2.000,-; 5-6
KVA, 220 V, 50 Hertz, p.st.

’ 1.500,-, in nw.st., ex-leger
Tel. 04923-61953.
Te k. zware SOEPKIPPEN
’5,- per stuk. Frans Roe-
broek, Bongard 10, Wij-
nandsrade. 045-241112.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

06-HJnen
Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

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

Porno Dating
06-320.321.44 -50 et p/m

bisex kontaktlijn
Ook trio sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontaktü
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 Ct p/m "

privé sexkontakt
Maak een sexafspraakje
met een lekker meisje of stel
06-320.322.33 - 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)

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 Ct p/m

Direkt kontakt
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze: Partnerruil
06-320.326.11; Triokontakt

06-320.322.16; Bi-sex
06-9570; Homo 06-9614 -50 et p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 et p/m

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

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen
van hete dames/meisjes

06-320.328.00 " 50 et p/m
Tessa is zon

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan,

06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 (50 cpm)

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriedin aan de lijn te krijgen.

Altijd succes.
06-9.500 (50 cpm)
Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 (50 cpm)

HomokontaWp
Zoek je 'n hete jongen'
06-320.330.18 (50 cgW f
Sex Kontaktif

Luister naar hete meisj*
die een lekkere jonge

zoeken voor het vervul»
van hun hete sexwense" j
06-320.330.66 (50 eg* |

Gratis
real live gespré

0,50 p.m. 06-

-320.330.62 1
Met beeldtelefoon kunt' r
onze meiden ook ziel,, \

VAN CLUB 06, DUS Ggg \
* Bi-sex privé'

Zoek je 'n heet meisje of*
lekker boy? Direkt afsp^^
ook voor trio 06-320.330'

(50 cpm) t
Zoek jij snel sextanta^ ];

Tippellijn
06-320.330.79 (50 cpjl s

Zoek jij een lekkere boy y
Homo Dating

06-320.330.95 (50 cgnj. t
Triosex-kontatfl
06-320.320.92 (50 cpc) Jook voor partnerruil^/'

Sex aan huis j
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpjli, j
** SM-privé **

De direkt apart kontakte ,
Strenge afspraken

06-320.322.17 (50 00/5
Lesbische

meisjes en vrouwen-
Ze leren elkaar Grieks

vrijen en Frans. Toets v»1
kamer naar kamer.

06-320.320.37- 50 ctjjg"
Voor Piccolo's

zieverder pagina 8 -t.—f9H

Tijdens de Kerstshow van Mantel,-*"
heeft iedereen een zitplaats... '\j£^==^

(*t/vu* nonvtnviA .^.sSi^H I .** f
fr\&i (KtiWöCirTncu'C tU? i^i^^^^c^%-^^éßKsS^^mbß^^^^§^^^^ i^HkÏÏv' 1 li^i^i^i^^S^Si^^^Bflii^i^ifl

bn 06 pri|Z6rir Zools

Originele kastelenbank met verstelbare zijkanten voor Semi-klassiek bankstel met enigszins verhoogde, aktieve zit. Uitermate komfortabel door de extra dikke, losse zitkus- Romantisch-klassiek model in Chesterfield-stijl. Prettige
maximaal zit- en ligkomfort Verwisselbare zit- en rugkussens, de hoge rug en de brede, waaiervormige armleggers. Bekleed met mooie kwaliteit handwish-leer, waarbij u uit hoekzit door hoge, in derug doorlopende ormleggers-
sens en extra armkussentjes. Bekleding van dessin weef- meerdere kleuren kunt kiezen. -JQQC A Stevige, vaste zit- en rügkussens. Bekleding van gedess.-
stof. Leverbaar met volant of blokpoten in V)QC 3+2-zits 077 J,- »| neerde stof. 2195*

■ «.< —
I BHP^SWI

Royale berenfauteuil met sluimer-oren. Moderne hoekset, waarbij de nostalgische 'Art-Deco' stijl op eigentijdse wijze is vormgegeven. De dikke kussens en Moderne leren rebrfauteuil met "*°P Je
Extra lendensteun voor optimaal zitkomfort. brede armleggers aksentueren de markante lijnen. De strakke leren bekleding is afgewerkt met dekoratieve, dubbele OQQC yersjelbare rug en zitting. Apart ge"

Keuze urt diverse moderne dessin-weefstoffen, stiknaden. 3+2-zits v.a. LTfO,' hoddsteun en froa* overWoesende

s~\ va 1065- " 1495'"
Exclusief en betaalbaar zitj(omtortM ""t.^^^^fe^-% L^-^f^fv^^Sifc-—

WTc^^^^Mvf^^^^^ In de Cramer 178-WoonboulevardHeerlen-Telefoon (045)-75 42 08 yüi^^^AlWMA^uL ■[
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HEERLEN - De Nederlandse
Bank volgde gisteren met haar dis-
contoverhoging zoals gebruikelijk
de Duitse Bundesbank. Die Bun-
desbank nam het besluit de rente te
verhogen om aan te geven dat zij
haar monetaire beleid niet zal ver-
soepelen, zeker nu de inflatie aan
het toenemen is. De rentemaatregel
moet er tevens toe leiden dat de
doelstellingenvoor de groei van de
hoeveelheid geld in omloop voor
volgend jaarniet worden overschre-
den.

Helmut Schlesinger, de president
van de Duitse centrale bank, noem-
de het tijdens een persconferentie
na afloop van de bestuursvergade-
ring van gisteren „onduldbaar" dat
de inflatie rond de vier procent
blijft hangen. In november stond de
inflatie op jaarbasis op 4,2 procent.
Deskundigen voorzien voor het ko-
mende voorjaar een inflatie van vijf
procent.
In juli dit jaar, toen er belastingver-
hogingen van kracht werden, steeg
de inflatie van 3,5 tot 4,5 procent. In
haar maandverslag van juli schreef
de Bundesbank dat ze een strak be-
leid ging voeren gericht op stabili-
teit. De bank liet toen weten niet
anders te kunnen vanwege de extra
prijsstijging van gemiddeld een half
procent die de belastingverhogin-
gen teweegbrachten.

Schlesinger wees verder op de aan-
zienlijke groei van de kredietverle-
ning in november, waar ook een
gevaar voor de inflatie van uitgaat.
Met het rentebesluit van donderdag
geeft de Bundesbank een duidelijk
waarschuwing aan de vakbonden
dat ze voor 1992 niet te hoge loonei-
sen moeten stellen. Sterke loons-
verhogingen vormen een bedrei-
ging voor de inflatie, aldus Schle-
singer. De looneisen lopen op tot
twaalf procent nadat in dit jaar de
gemiddelde loonstijging zeven pro-
cent heeft bedragen.

De Bundesbankpresident verklaar-
de dat de renteverhoging vermoe-
delijk een koersstijging van de
Duitse mark tot gevolg zal hebben.
De wisselmarkten gaven hem direct
gelijk. Tegenover de dollar ging de
mark - en dus de gulden, die min of
meer aan de Duitse munteenheid
vast zit - in koers omhoog.

Japanner en
Zweed bij

NedCar BV
HELMOND - De Zweed Curt Ger-
mundsson en de Japanner Norio
Takehara gaan volgend jaar deel
uitmaken van de raad van bestuur
van NedCar, de opvolger van Volvo
Car.
De raad van bestuur bestaat straks
uit vier man: voorzitter F. Seven-
stern, W. Vlasblom namens de
Staat, C. Germundsson namens vol-
vo Zweden, en N. Takehara namens
Mitsubishi.

beurs

Verlies
- De Amsterdamse

(«ectenbeurs heeft gisteren de in-
rtiationale wegwijzers gevolgd. In
je ochtenduren zette de beurs van
v°kio de toon met een koersverlies
,4n (jr je procen t en in de middag
(j^arn daar het drukkend effect van'Scontoverhogingen in Duitsland
s j«Nederland bij. Het verliesvan deL^fnmingsindex bleef uiteindelijk
j^Perkt tot 0,6 punt op 87,2. De
j??rsenindex gaf 1,4 punt prijs op

e Nederlandsche Bank volgde de
van een half pro-

J^t in Duitsland trouw. Een hoge-
J; fente maakt het relatief minder

om te beleggen inJj^delen en heeft dus een koers-/ukkend effect. De dollargaf bijna
J*1"1 cent prijs als reactie op dejj1aatregel van de Bundesbank en

in Londen en Frankfurt,
bakens voor Amster-

k^, sloten iets minder dan een
{■j °cent lager.
vT* 1 handelsklimaat was daardoor
.^r voor de internationals weinig
1 «Hrekkelijk. Koninklijke Olie gaff
t4*° Prijs op f 142,60, Unilever zakte

bedrag tot f 172 en Akzo
li'^st f 1,60 terug op f 126,90. Phi-
(j*«s beperkte het verlies tot een
j^bbeltje op f 30,50. Het concern
4^ volgens een anahst van ABN
8q r 9 een boekwinst van f5O tot f
l fniijoen tegemoet zien uit de ver-
je °P van het bedrnTsonderdeel te-
KCommunicatiekabels aan Sic-
itl

ens. KLM boekte tegen de trend
(L,een koerswinst van negen dub-
j^'yes op f 39,20. Sommige hande-
l en zijn ervan overtuigd dat de

met British Airways. voor de kerst met succes zullen
'j*yn afgerond,
f j in staatsleningenwas met
1W rn«^arc^ enorm. De totale omzet
50 am uit op f2,1 miljard, waarvan f
|L "biljoen in aandelen. Koninklij-
|lva olie, Unilever, Philips en ING
!$e':ren de drukst verhandelde fond-
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economie

Volgend Jaar minder winst en investeringen

Omzet bedrijven
groeit nauwelijks

Van onze redactie economie

'KTRECHT - De groei van de Nederlandse bedrijven heeft dit
«ar een pas 0p de piaats gemaakt. Vorig jaar groeide de omzetJ^n. de bedrijven nog met 2,6 procent. Dit jaar is er nog slechtssPrake van een omzetgroei van 0,7 procent. Was er vorig jaar
jfcrake van een kentering bij de grote bedrijven, dit jaar mer-
*en ook de kleine bedrijven de omslag.

'fj!1' zijn de belangrijkste conclusies
gtt de jaarlijkseEnquête Regionale
J^drijfsontwikkeling (Erbo-enque-
£' van de gezamenlijkeKamers van
£°ophandel. Aan dit onderzoek de-
Jer> dit jaar 66.000 bedrijven mee.'°lgens de KvK's ontstaat daar-'°or een zeer nauwkeurig beeldvan'^'gezondheidstoestand' van de be-
drijvigheid in Nederland.~p bedrijven verwachten dit jaar
J6*! lager rendement op hun eigen
*e>Tnogen. Bovendien is er dit jaar
':°or het eerst sinds 1987 minder ge-
resteerd (min 2,5 procent). De
J[erkgelegenheidsgroei blijft voor-
"*snog redelijk gunstig, hoewel de
fr°ei afneemt. Al met al is het ver-duwen in de toekomst -dit jaar
Reiner dan vorig jaar.
j°k de export doet het dit jaar min-
?er goed. De afgelopen jaren groei-
ïe deze jaarlijks met 3è4 procent.
"orig jaar diende zich al een iets

tragere groei aan en dit jaar bleef de
exportgroei steken op 1,7 procent.
Net als vorig jaar is het opvallend
dat de kleine bedrijven hun export
nog met 3 procent hebben zien
groeien en de grote bedrijven maar
met 1,3 procent.

Eenzelfde trend zien we ook in de
groei van de werkgelegenheid. Bij
de kleine bedrijven groeide deze
nog met 3,2 procent terwijl die groei
bij de grote bedrijven slechts 0,7
procent bedroeg. Gemiddeld groei-
de het aantal full-time arbeidplaat-
sen dit jaar met 2,2 procent. De
groei deed zich vooral voor in de
dienstverlening, waarbh de bewa-
kingsbranche een uitschieter is met
een groei van het aantal banen met
7,8 procent.

De groep bedrijven met wins
neemt in 1991 niet verder toe.

Philips neemt
Videoland over

EINDHOVEN - Philips neemt de
Nederlandse videoverhuurder
Videoland over, zo heeft het
Eindhovense elektronicaconcern
gisteren bekendgemaakt. In ok-
tober was al aangekondigd dat
Philips een belang zou nemen.
Toen was nog niet bekend hoe
groot dat zou worden.

Commercieel-directeur N. Broer-
sen van Videoland zei op 9 okto-
ber dat „niet wordt gedacht aan
een volledige overneming van
Videoland". Hij was gisteren niet
bereikbaar voor commentaar.
Een woordvoerder van Philips
zei dat het in oktober nog hele-
maal open was hoe groot de par-
ticipatie van Philips zou worden.

Philips heeft Videoland hele-
maal overgenomen omdat „de
doelstellingen dan gemakkelij-
ker zijn te realiseren". Videoland
zal gaan samenwerken met Su-
per Club, waarin Philips een be-
lang heeft van 51 procent, bij de
produktselectie, inkoop, promo-
tie en logistieke automatisering.
Op dat laatste terrein loopt Su-
per Club achter op Videoland,
aldus de Philips-woordvoerder.
Bij Videoland zijn 185 zelfstandi-
ge ondernemers aangesloten die

onder de namen Videoland en
Cinerent opereren. De omzet zal
dit jaar uitkomen op ruim f 100
miljoen. Philips overweegt ook
franchise-winkels van Videoland
te openen in België, aldus de
woordvoerder. Hij is niet bang
voor concurrentie tussen Video-
land en Super Club. „Dat hangt
af van de lokatie van de win-
kels."
Super Club beheert 100 winkels
in België en 500 in de Verenigde
Staten. De onderneming behaal-
de in het vorige boekjaar een
verlies van ruim f 800 miljoen
op een omzet van ruim f9OO mil-
joen. Pas eind volgend jaar zal
Super Club weer winst maken,
zo verwacht Philips.

Aan de grond
MOSKOU - Aeroflot, de lucht-
vaartmaatschappij van de Sov-
jetunie, is gedwongen meer dan
veertig procent van haar vloot
aan de grond te houden wegens
een gebrek aan uitrusting.
Veel van de vliegtuigen die nog
wel in dienst zijn, hebben forse
vertragingen doordat er onvol-
doende brandstof is.

Glasmy in handen Arvah
Van onze redactie economie

HEERLEN - De gebouwen, machi-
nes en alle activiteiten van Glasmy
zijn overgenomen door Arvah Glas-
industrie uit Den Bosch. Alle 57
resterende personeelsleden hebben
gisteren een nieuw contract aange-
boden gekregen.

Gisteren heeft de rechtbank in
Maastricht ook het faillissement uit-
gesproken over de laatste vijfvan in
totaal twaalf vennootschappen die
het Glasmy-concern oorspronkelijk
omvatte. Daarmee is de weg vrijge-
maakt voor een nieuwe toekomst
als Arvah Glas Zuid.

Volgens curator Udo betaalt Arvah
'nette' prijzen voor het Glasmy-
gebouw en de machines op De Bei-
tel. De opbrengst zal waarschijnlijk
helemaal naar de fiscus en de be-
drijfsvereniging gaan, die nog grote
bedragen van Glasmy te vorderen

hadden. De overige crediteuren kan
hij weinig hoop bieden. Ze kunnen
wellicht nog wat geld terug zien
door hun eigendommen terug te ha-
len. Grootste schuldeisers zijn de
banken: Mees & Hope voor 20 mil-
joen gulden, NMB voor 6 ton en de
Postbank voor 1,9 miljoen. De ban-
ken kunnen de schade nog enigs-
zins beperken door Glasmy-panden
in De Koumen en in Rotterdam te
verkopen.

Volgens mr Udo was de opzet van
het Glasmy-concern 'veel en veel te
groot. Het pand en de gevel op De
Beitel waren veel te pompeus ge-
zien de omvang van de bedrijfsacti-
viteiten. Dat is door de leiding te
laat onderkend. De kosten zijn ver-
volgens onvoldoende aangepast.
Klinkers zei tegen Udo dat hij niet
wist hoe slecht het bedrijf er voor
stond, omdat hij met steeds weer
nieuwe administrateurs moest wer-
ken. Pas toen in april de huidige

administrateur in dienst kwam
werd duidelijk hoe rampzalig de si-
tuatie was. Alleen al dit jaarboekte
het bedrijf een verlies van 6,6 mil-
joen gulden.

Curator Udo weet nog niet of de gis-
teren ontslagen directeur Klinkers
voor mismanagement wordt aange-
pakt. „Ik zeg niet dat er geen vuiltje
aan de lucht is, maar ik krijg nu pas
tijd om me daar meer in te verdie-
pen.

Udo is nogal verbolgen over uit-
spraken van Jacques Scheuten uit
Venlo in het Limburgs Dagblad van
donderdag. Scheuten, die ook be-
langstelling had voor Glasmy, voel-
de zich door Udo ten onrechte
gepasseerd. Maar de curator zegt
daar goede redenen voor te hebben.
„Scheuten wilde niet alle personeel
overnemen en wilde het Glasmy-
pand niet kopen maar huren. Arvah
deed gewoon een beter bod."

muntuit
Effectenbeurs

De Vereniging voor de Effec-
tenhandel (de Amsterdamse
effectenbeurs) heeft besloten
de officiële beurstijd voor de
aandelenhandel te verlengen
met een half uur. Vanaf 2 jua-
nuari begint die handel om
09.30 uur in plaats van 10.00
uur zoals nu.

Rabobank
De hoofddirectie van de Rabo-
bank heeft de vakbonden uit-
genodigd voor een nader ge-
sprek over de komende reorga-
nisatie. Bij die reorganisatie
zullen de komende jaren maxi-
maal tweeduizend banen ver-
dwijnen, zo heeft de bank de
vakbonden laten weten. Aan-
vankelijk was er nog sprake
van een banenverlies van twee-
tot' drieduizend, maar die ra-
ming is bijgesteld.

Kabels
Draka Holding in Amsterdam
(draad en kabel) verwerft een
belang van 75 procent in de
Spaanse kabelfabrikant Novo-
fil. Betaling vindt plaats in con-
tanten. Novofil is een groeiend
en winstgevend familiebedrijf
met 65 werknemers. De Madri-
leense onderneming boekt dit
jaareen omzet van f 25 miljoen.

Accountants
De omzet van KPMG in Am-
sterdam (accountants en con-
sultants) is in het op 30 septem-
ber geëindigde boekjaar on-
danks de druk van de recessie
in een aantal landen met 12
procent toegenomen tot een re-
cordhoogte van 6 miljard dollar
(f 10,6 miljard). In Europa was
de groei 23 procent en in het
Verre Oosten zelfs 24 procent.
De sterkste groei kwam uit het
belastingadvieswerk. KPMG
heeft verspreid over de wereld
82.000 werknemers.

Frisdrank
De verkoop van de produkten
van de Britse frisdrankenfabri-
kant Schweppes in ons land
wordt op 1 januari onderge-
bracht in een nieuw bedrijf,
Schweppes Nederland in Naar-
den.

Kunststof
De kunststof frisdrankfles is
een groot succes. Volgens cij-
fers van het bureau Nielsen
heeft de fles nu een marktaan-
deel van 50 procent. Volgens
Heineken-dochter Vrumona
behoort een groei tot 70 pro-
cent in 1992 tot de mogelijkhe-
den.

Hongarije
De Rabobank vestigt zich be-
gin 1992 in Hongarije. Het kan-
toor in Boedapest zal voorlopig
de status van vertegenwoordi-
ging krijgen. Boedapest is de
tweede vestiging van Rabo in
het voormalige communisti-
sche Oost-Europa. Via de Duit-
se dochtermaatschappij Adca-
Bank opende Rabo eerder een
kantoor in Leipzig.

Duitse renteverhoging
reactie op looneisen

Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)

WijzigingVoorwaarden/Reglementen
SNSbank

De SNS bank zal in verband met deinvoeringvan het
Nieuw Burgerlijk Wetboek denavolgende voorwaarden en

reglementen wijzigenper 1 januari1992:

1. Algemene Voorwaardenvan Geldlening en Hypotheekverlening
De wijziging cq. aanvulling leidttot uniformeringvan de verschil-
lende hypotheekvoorwaarden en -vormen. Deze nieuwe voor-
waarden zullen ook van toepassing zijn op hypotheken die vóór
1 januari 1992zijn gesloten.
Indien in hetverleden voor de cliëntgunstigerbepalingen zijnover-
eengekomen,dan zullen deze door de bank worden gerespecteerd,
voor zover deze niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde
dwingendrechtelijke bepalingen.
De nieuwe Algemene Voorwaardenvan Geldlening en Hypotheek-
verleningzullen begin 1992aan alle hypotheekrelatiesworden ver-
stuurd. Degenen die nu reeds kennis wensen te nemen van de
inhoud, kunnen een exemplaar afhalen bij onze hypotheekverle-
nendekantoren.

2. Reglement Privérekening en Reglement Spaarrekeningen
De wijzigingcq. aanvullingleidtook tot uniformeringvan devoor-
waardenvoor dePrivérekening respectievelijk de spaarrekeningen.
De brochure met de Algemene Voorwaarden van de bank, de
genoemdereglementen en deBepalingen betreffende bewaarne-
ming van effecten van het SNS Effectenbewaarbedrijf N.V., is
beschikbaarbij al onze kantoren

SNSbank s

" Irma Maleeva legt de
laatste hand aan de versie-
ring van haar kerstboom
die is gemaakt van geslepen
kristal uit Oostenrijk. Ma-
leeva heeft een galerie in
Hollywood. De boom verte-
genwoordigt een waarde
van circa 250.000 dollar.

Dure kerstboom

Vrijdag 20 december 19917r -»vn» dogb.cd j
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06-Hjnen

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)

Het is wel slikken voor die
Knullen

06-320.327.01 (50 Cpm)

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

Sexkontaken
Duik in bed met zon hete

meid. Bel 06-95.11 (50 cpm)
Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging

tegen draan staan,
2 handen vol.
Lesbisch

50 et p/m 06-320.320.39

Meisjesporno
50 et p/m 06-320.320.52

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

22222 2 handen vol! 50 cpm

06-320.320.22
Sex op zn Grieks

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

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

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

Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort
rokje en geen BH aan, ze
blaast de kaars uit en leert

haar Grieks. 50 et p/m
06-320.323.56
Sexstandjes

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

Meisjes en vrouwen.
Lekker vlug!

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

Meisje in een witte
doorzichtige

jas, zonder slipje eronder,
ze bukt.

50 ctp/m 06-320.330.93

Erox
voor een livesex gesprek!

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

Sexy ding voor 50 et p/m
06-320.320.77
Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm

06-320.325.55

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

wie ze zijn en wat ze in bed
allemaal lekker en opwin-

dend vinden. Als ze dat ver-
teld hebben gevenze je 'n
eigen geheime telefoon-

nummer aan je door.
06-340.310.10 (50 cpm)
Nieuw in Nederland, het
Tele-bordeel.

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

Live - Sex
Bel ze en ontmoet ze

06-320.324.98 (50 et p/m)

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

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

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

06.96.36 - 50 et p/m

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

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

Ria naakt
met de vriend.

06-320.340.69 - 50 et p/m

Echt lesbisch
Of maar zon 50%. Voel je

als vrouw behoefte aan con-
tact met vrouwen? De box

van vrouw tot vrouw.
06-320.327.78 - 50 Ct p/m

Zn strakke broek liet niets te
wensen over.

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

Sexlijn 10
De Jongste 06-320.320.10

Liefje 06-320.321.10
Vriendin 06-320.323.10

CalI-me 50 cpm

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

SM Limburg ....325.18
JackOff Privé..321.16

Darkr00m...324.16
Gay Perver5...329.16

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

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

Studenten-5ex...327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
s)prekende vibo

Laat je echt live verwennen
50ct pm 06-

-320.330.74
GRATIS een

Live sexgesprek
Graag hete mannen

06-320.330.78 50ct pm
GRATIS

Sexadressen
door heel Nederland

06-320.330.54 50ct pm

REMBRANDT,
de meester en zijn werkplaats
Unieke tentoonstelling van etsen,
tekeningen en schilderijen van Rembrandt
van Rijn en zijn leerlingen, waaronder
schilderijen die lang niet in Nederland te
zien waren.
SPECIALE VRIENDENPRIJS ’ 45,00
Busreis inclusief entreebewijs

zondag 29-12-'9l

zondag 26-1-92

RIJKSMUSEUM
AMSTERDAM

U kunt op de zondag van uw keuze tussen 13.00 en
14.00uur naar binnen en voor onbepaaldetijd de
tentoonstelling bezoeken.

Boeken: op vertoonvan uwvriendenpas bij alle
LD-kantoren, de VW Vaals en de VW Simpelveld. U
krijgt daar ook alle informatie over de opstapplaatsen
en de opstaptijden.

Vrienden van het^
Wilt u lid worden van de vereniging .Vriendenvan het Limburgs Dagblad"? Neem

' dan contact op met onze Service-afdeling: tel 045-739881 (tijdens kantooruren)
! Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis

Knelt je broek al? Moet
Sonja

het voor je afmaken?
06-320.331.08 50 c/m
Ga liggen, ontspan je
en doe met je handen
wat Wendy je vraagt...

Wendy
06-320.331.03 50 c/m

De Wipkrant
06-95.59 (50 et. p/m)

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 vla
06-320.320.83 (50 cpm).
— ■..■..!*w

Kontakten Klubs

Club Merci
Gelukkig kerstfeest, prettig nieuwjaar,

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

Tel. 046-745814, Rijksweg Zuid 241, Geleen.

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

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

Paren en alleenstaandenclub
Villa Liberia Susteren

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

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

Info; 04499-4928.

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.
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 FESSTDAGENÜ

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.

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Peggy/Privé en
Escort

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

Tevens meisje gevr.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Super Escort

Moniek
5045-725778.

Relax bij:
Vanessa

Tel. 045-459992.

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

Tel. 045-320323.

Love Escort
S 045-320905

Nieuw Salmanita.
Sauna Club
Rustica

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9.

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

Shirley
Privé en escort- Tel. 045-727538

Buro Yvonne
g 046-523203

2 films tegelijk zien?
Videoclub

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

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

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

Privé Daisy
mat/m vrij 11-24 uur

a.s. vrijdag jarretelparty
tel. 045-229091

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
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
uit Hoensbroek van 11.00-

-23.00 uur. 045-254598.

Dyane
af 10 uur, ook zat. en zond.
045-721759, meisje gevr.

Privé en escort
Anita

tel. 045-352543

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in
Tel. 06-52980255.

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad.

postbus 2610, 6401 DC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.
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Presentator Bart de Graaffvan B.O.U.S. is 'één van de kids'

'Ik neem de kinderen serieus'
DOOR MENNO POLS

Hilversum - Ruim drie
Jaar geleden, toen de eerste
serie afleveringen van 8.0.
O-S. (Bart Omroep Organi-
satie Stichting) uitgezonden
Werd, was het programma
Meteen het gesprek van dedag. „Die nieuwe eigenwij--2e dondersteen van Veroni-
°a moet je een keer gezien
"ebben," hielden zowel kin-
deren als jongeren en vol-wassenen elkaar voor. In-
middels is het programma

zijn vierde seizoen be-
sig, en nog altijd met suc-ces. Ook nu het nieuwtje er
*f is. Een beter bewijs be-
staat er niet: Bart de Graaff
(24) is meer dan een curio-sum: hij is een raspresenta-tor.
■"Het verschil tussen 8.0.0.5. en
andere kinderprogramma's is
«at de kinderen bij 8.0.0.5. se-rieus genomen worden. Ik be-handel kinderen niet anders dan
Yplwassenen," aldus Bart deGraaff. Hij heeft net zrjn compu-
terspelletje weggelegd. Vooraanvang van het gesprek was hij
er zo druk mee in deweer dat hij
de hele wereld om zich heen ver-
gat.

">lk ben niet als Hennie Huis-
man, die letterlijk en figuurlijk
Neerbuigend tegen de kinderen
doet."
Letterlijk neerbuigend hóeft
Sart ook niet tegen de kinderen
fe doen. Door groeistoornissen
lr> zijn jeugd is hij nooit groter
geworden dan een kind van een
Jaar of twaalf. Doordat is hij zich
°ok nog eens goed in de bele-vingswereld van een kind kan
J'erplaatsen, is hij 'een van de
'üds', zoals producer Guido van
der Kraan van 8.0.0.5. het om-
schrijft. Zoals Bart de kinderen,Wet beschouwt als onderontwik-\kelde wezentjes die je moet aan-

' sPreken alsof ze achterlijk zijn,
■*o zien zij hem niet als een vol-wassene. De Graaff: „Ze vragen
als ze binnenkomen wel hoe oud
'k ben, maar dat zijn ze zo weer

En dan komen de ver-
halen over school en over de
eendjes en vriendinnetjes."

" Bart de Graaff: „Onzeformule isamusement voor kinderen." Foto:GPD.

Eikels
°art de Graaff stelt zich als pre-
sentator van 8.0.0.5. nadrukke-Jjjk op als iemand die, met de
{ónderen, volwassenen maar ei-fels vindt. Produktieleider Peter

van Rob de Boer Pro-
Jjuctions, het bedrijf dat 8.0.
P-S. voor Veronica maakt: „Het
'dcc achter 8.0.0.5. is dat Bart
de baas is van een eigen omroep,
die in zijn ogen veel te weinig
Zendtijd krijgt van (Veronica-)
baas Rob Out, en dat maar niks
vindt. 8.0.0.5. sponsort een ei-gen voetbalelftal, heeft een om-
""oepster en heeft zelfs een eigen
showballet gehad."

""De formule van 8.0.0.5. is
amusement brengen voor kinde-
en," vertelt Guido van der
*traan. „Daarbinnen is veel mo-
gelijk. Tachtig procent van de
°nderwerpen is leuk, maar we
"nijden ook de serieuze onder-
Werpen niet. We zijn bijvoor-
beeld onlangs op bezoek ge-
Weest in het Ronald MacDonald-
fjuis in Amsterdam. In dat huis,
bij het St.-Lucas-ziekenhuis in
Amsterdam kunnen ouders loge-ren van kinderen die aan kanker
JÜden. Dat was niet bepaald vro-
Jyk, maar het sluit wel aan bij de
belevingswereld van kinderen."

Stem
ue meeste onderwerpen zijn
fehter minder zwaar. Ook zaken

je niet meteen zou verwach-ten in een snel en flitsend kin-
derprogramma in Veronica-stijl
Worden niet uit de weg gegaan.

~e onderwerpen die in 8.0.0.5.
de orde komen worden tij-

dens de redactievergadering
"astgesteld. Bart de Graaff heeft

een behoorlijke stem in het

kapittel. Toch komt het wel eens
voor dat hij onderwerpen voorzn neus krijgt waar hij zelf in
eerste instantie absoluut niets in
ziet. „Maar ja," vertelt hij zelf,
„als we alleen maar dingen zou-
den behandelen die ik zelf leuk
vind, zou het programma alleen
maar gaan over race-auto's,
speedboten en helikopters."

De jonge presentator is afkom-
stig uit de theaterwereld. In het
seizoen '86-'B7 speelde hij bij
Nooys Volkstheater, en daarna
bij de Amsterdamse Jeugdkome-
die. Een reclamespot waarin hij
de hoofdrol vertolkte was zijn
eerste ervaring met het medium
televisie. De spot wekte de aan-
dacht van Rob de Boer, waarna

hij benaderd werd voor het nieu-
we programma 8.0.0.5. Zijn
hele leven heeft Bart de Graaff
kinderrollen gespeeld. Hij heeft
er geen moeite mee dat men ge-
bruik maakt van zijn unieke
combinatie: een volwassene in
het lichaam van een kind.
De 8.0.0.5.-redactie is niet van
plan speciale aandacht aan het

fenomeen Kerstmis te besteden.
„Of het het zou iets heel spe-
ciaals moeten zijn," stelt Bart.
„Kijk, als ik naar Lapland mag
om de kerstman te interviewen
zeg ik natuurlijk geen 'nee."
En oud en nieuw? „Hmmm, jam-
mer dat die vuurwerkfabriek in
Culemborg niet van de week
ontploft is."

NOS: nog geen geschikte liedjes

'Normaal' graag naar
Eurovisie Songfestival

Van onze rtv-redactie

ENSCHEDE - De kans dat
'Normaal' een uitnodiging
krijgt voor het Nederlands
en mogelijk Eurovisie
Songfestival in Malmö is er
niet groter op geworden.
Nog geen van de componis-
ten die dit jaar is gevraagd
liedjes in te sturen, heeft
aangegeven dat zijn compo-
sitie geschikt is om door de
Achterhoekse rockgroep
uitgevoerd te worden.
De componist bepaalt voor wie
hij zijn liedje geschikt vindt.
Overleg van de NOS met Cona-
mus, dat debelangenvan Neder-
landse componisten behartigt,
heeft tot nu toe niets opgeleverd.
De inzendingen moesten giste-
ren binnen zijn. De kans dat
'Normaal' toch een liedje krijgt
toegewezen is klein, maar nog al-
tijd aanwezig. Medio januari
worden pas de artiesten uitgeno-
digd.

" Er zijn 10.000
stickers verspreid met
de leuze 'Normaal mot
noar Malmö'.

'Gooise matras'
De Achterhoekers laten zich

hierdoor niet uit het veld slaan.
Veel vertrouwen dat 'Hilversum'
zonder slag of stoot ruim baan
zou maken voor 'Normaal' was
er toch al niet. „Typisch Gooise
matras," noemtBennie Jolink de
formele opstelling van de Song-
festival-organisatoren. Hij rekent
echter op massaal verzet van de
fans. Zo zijn er 10.000 stickers
verspreid met de leuze 'Normaal
mot noar Malmö' en kunnen fans
kaarten sturen naar de NOS.

Inmiddels is besloten dat deboe-
ren-rockband sowieso volgend
jaar naar Zweden gaat. Jolink:
„Als ze ons boycotten bij het
Songfestival, huren we zelf een
zaal in Malmö."

show

Clownsduo Illi & Olli
komt naar Heerlen

HEERLEN - Volgende week vrijdag 27 decembervindt in de
stadsschouwburg van Heerlen een familievoorstelling plaats
Jan het clownsduo Illi & Olli. In hun genre mogen deze twee
"leaterclowns tot de top vijfvan dewereld worden gerekend.

£>e Hongaarse Illi Szekeres en de Zwitserse Olli Hauenstein
jennen elkaar van de Staatscircus- en Theaterschool in Boe-dapest, waarzij hun diploma's behaalden in de vakken toneel,
Pantomime, variété, acrobatiek, muziek, poppenspel, klassiek
*n modern ballet. Hun optreden iseen mengeling van klassie-ke clownerie met eigentijdse tintjes. Naast acrobatiek en
Muziek toont het duo óók dans-, toneel-, goochel- en even-
wichtskunsten.Oe voorstelling begint om 19.00 uur. Kaarten in voorverkoop
ztin verkrijgbaar aan de kassa van de Heerlense schouwburg
■fn kosten twintig gulden; kinderen tot 14 jaar betalen een
Qentje. " UU & Olli behoren in hun genre tot de 'top vijf van de

wereld.

Kerstshow
Ritmic Group
in Kerkrade

KERKRADE - Met dertig zan-
gers, zangeressen en een uitge-
breid orkest verzorgt de Lim-
burgse Ritmic Group zaterdag
een kerstshow in het Wijngracht-
theater van Kerkrade. Daar
brengt men bekende kerstmelo-
dieën, klassieke werken en een
keur van popsongs, ballades en
symfonische muziek ten gehore.
Het is de tweede maal dat de
groep optreedt in het Wijn-
grachttheater. Na Kerkrade zijn
er nog concerten in Brunssum
(22 december op de markt, 24 de-
cember Gregoriuskerk), Sittard
(26 december stadsschouwburg)
en Verviers (30 december).

Extra
voorstelling
van 'Alles
in de familie'

MAASTRICHT - De Limburgse theaterversie naar de bekende tv-
serie 'Alles in de familie' met Thei Dols kent overal uitverkochte za-
len. Vandaar dat zaterdag 29 december in de stadsschouwburg van
Maastricht een extra voorstelling wordt gegeven. De hoofdrollen
worden, behalve door Thei Dols, ook vertolkt door Will en Gigi Win-
tjens, Mare Hermans en Carin Bos. Kaarten voor deze voorstelling,
die om 20.00 uur begint, zijn verkrijgbaar aan de kassa van de stads-
schouwburg. Ook kan men telefonisch reserveren: 043-213828.

" V.l.n.r. Will Wintjens, Carin Bos, Thei Dols, Gigi Wint-
jens,Mare Hermans. Foto: paul VONK

Sponsorgelden moeten zichtbaar worden

Commissariaat wil zicht
op omroep-stichtingen

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Het Commissa-
riaat voor de Media wil weten
wat de diverse stichtingen die de
Hilversumse omroepen er op na-
houden, voor financiële activitei-
ten ontplooien. Een brief, waarin
informatie over de geldstromen
in deze stichtingen wordt ge-
vraagd, is naar alle omroepen,
inclusief de dertig 'kleine' zend-
gemachtigden, gestuurd.

Volgens een woordvoerster is
het de bedoeling dat het com-
missariaat inzicht in die geld-
stromen krijgt. „In de Europese
richtlijn staat dat sponsoring
mag, mits die sponsor duidelijk
vermeld wordt. Minister d'Anco-
na heeft al eens eerder aangege-
ven dat in de toekomst de om-
roep voor dertigprocent gefinan-
cierd moet worden uit eigen
inkomsten. Wij willen door dit
onderzoek een beeld krijgen van
het sponsorbedrag dat in Neder-

land omgaat, zodat we in staat
zijn te beoordelen of het uit-
gangspunt van de minister haal-
baar is," aldus de woordvoerster
van het commissariaat.

Omroepen zijn verplicht de vra-
gen van het commissariaat te
beantwoorden. Volgens de
woordvoerster van het commis-
sariaat is het niet zo dat het ver-
zoek wordt gedaan omdat er een
verdenking zou bestaan tegen
een ofmeerdere stichtingen. „We
willen nu eindelijk inzicht krij-
gen in die geldstromen. Als de
antwoorden van de omroepen
daar aanleiding toe geven, zullen
we natuurlijkvervolgvragen stel-
len".

In Hilversum houden diverse
omroepen er stichtingen op na.
Zo leidt de Stichting Heuvellaan
van de VARA bijvoorbeeld een
duister bestaan, heeft de NCRV
de Stichting Schuttersweg en
koestert Veronica de Veronica
Omroep Stichting.

Freek de Jonge
weer op toneel
HOOFDDORP - Freek de Jonge
is terug op het toneel. In het
Hoofddorpse Oude Raadhuis
heeft hij opnieuw 'de eerste
schreden' op de planken gezet
na een afwezigheid van bijna an-
derhalfjaar. 'Losse Nummers' is
de voorlopige titel van zijn pro-
gramma.

De Jonge kondigde halverwege
1990 aan te stoppen met optre-

den. Hij wilde zich meer op het
schrijven concentreren. Maar
vanaf februari is de cabaretier
weer in de Nederlandse theaters
te zien.

Zon 100 mensen volgden in Het
Oude Raadhuis de primeur van
het programma. In een zoge-
noemde leesvoorstelling testte
De Jonge twaalf nummers die
voor een deel nog niet af waren.
Tijdens zijn optreden probeerde
hij al improviserend sommige
nummers te perfectioneren. Aan
de hand van een video- en ge-
luidsband zal hij het programma
voltooien.

" Freek de Jonge komt met 'Losse Nummers'

Jubileumconcert
Pavarotti op tv

HEERLEN - Tweede kerstdag zendt de NOS-tele-
visie vanaf 20.15 uur op Nederland 3 het jubileum-
concert uit van de bekende Italiaanse operaster
Luciano Pavarotti. Ter gelegenheid van zijn 30-ja-
rig jubileum zingt deze samen met negen beroem-
de collega's aria's uit opera's van o.a. Puccini,
Donizetti, Mozart, Bellini en Verdi.
Dit feestelijke concert is in april jongstleden opge-
nomen in het 'Romoio Valli' operahuis in Reggio
Emilia, de stad waar Pavarotti in 1961 zijn debuut
maakte. De orkestrale begeleiding wordt verzorgd
door het orkest van het Teatro Comunale Bologna
onder leiding van Maurizio Benini en Leone Ma-
giera." Operaster Luciano Pavarott

Vrijdag 20 december 19919
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NU BU AUTOSPORT BROUNS
Schelsberg 1 75, Heerlen, tel. 045-725507

H
NUSTANDAARD EEN

PIONEER CD TUNER MET
AFNEEMBAAR FRONTPANEEL INX

SEATBOA SOUND

WSSSSÊËÊ
SEAT IBIZA SOUND

■ 1.2LMotor SystemPorsche ■ 52 kW
(71 pk) ■ 5-bak ■ multipoint injectie-
systeem ■ 3-wegkatalysator ■ dak-
spoiler ■ wis-was installatie achter

■ 2x25Watt Pioneer CD/Tuner combi-
natie met afneembaar frontpaneel
■ 2x30 Watt luidsprekers ■ mat-

zwarte dakantenne ■ Sound logo's

SiAT IBIZA SOUND FL. 19.995,-
FINANCIERING: IN VIERSTAPPEN

BETALEN ZONDEREEN CENT
RENTE TEBETALEN TOT IN 1993.

wbuW^bbW'mk\W
Volkswagen Groep

Gedreven Door Ambitie
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ri COMPACT
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GRATIS INBOUW
rnHj^KV^pjßH nmmi Tijdelijk wordt onderstaande autoradio/cassette

combinatie met CD-wisselaar geheel gratis inge-
bouwd door ons professioneel inbouwstation te
Heerlen.
SONY CDX-KPI AUTORADIO/CASSETTE COMBINATIE MET

BI CD WISSELAAR
Perfecte radio/cassettespeler combinatie met de CD wisselaar
CDX-Al5. Radio/cassettegedeelte met ingebouwde CD-bedie-
ningsfuncties zoals shuffle per discof over alle discs.Autoreverse

ENK! MBêS 'Jl cassettegedeelte met Dolby, geschikt voor metal tape en music-
jpiiMiijMiiaa........ Jjyjl search- Radiogedeelte met 18voorkeuzezenders op FM en 6op

MG. Ingebouwde krachtige versterker van 4 x 20 Watt. Omscha-
kelbare groene/amberkleurige nachtverlichting. Compleet met
anti-diefstalslede. De meegeleverde CD-wisselaar (CDX-Al5)

Professioneel auto inbouwstation 2orgt voor de verkeersveiligheid van de bestuurder, het automa-
Vogelzang beschikt in Heerlen over een in- tisch wisselsysteem voor 10 discs vereist geen enkele handeling
bouwstation waar gespecialiseerde vakmensen tijdens het rijden. Hij kan ideaal in de kofferruimte geplaatst wor-

I feilloos uw autoradio, CD-installatie of uw auto- den en <je bediening gaatvia het radio/cassette gedeelte.
telefoon inbouwen. Het werkt volgens de Afm. (bxhxd): 18x5x15 cm.
strengste kwaliteitsnormen en is dan ook erkend QUDE VOGELZANGPRIJSI499,-
-door TBBS voor wat betreft o.a. de inbouw van -#% _~ft
goedgekeurde autobeveiligingssystemen. Voor VOGELZANGPRIJS T vQQ
prijsinformatie of afspraken bel 045-716055. INCLUSIEF INBOUW ,

■_■%*%/*%/

EXTRA OPENINGSTIJDEN: y^^Vm,,,»»»'» j OPENINGSTUDEN:MAANDAeiaOO-18a)UUR,DINSDAG"\/RUDAGO93O-18a)UUR.
HEEr_N/MAASTRICffI: <*i \ /T DONDERDAGKOOPAVOND TOT2IJO UUR. ZATERDAG 0900-1700 UUR.
20.23DECEMBER TUT 21D0U ||\ \/M |||^fl|P| ■ffiNPI
ssssr" m YÊ 1111lhl] U24 DECEMBER TOT 1600 U. Ml JE i U%OWM WM mWÊMmI I■■■"(HEERLEN)

SSSS"" 11 Daar kun jemet omheen
__^^ZZ_tM>ij.iij.iij)J4J.LUlullll,,«BlJilJafflM 'Heerlen, Akerstraat 19, TechnischeDienst/Inbouwstarion Kruisstraat 12,Maastricht: M. Smedenstraat 25. Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22.
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Voor vrijblijvende, kosteloze info
(én dlskreet), bel:

1043-636200'!
I dagelijks van 9.00-21.00 uur ’’ bereikbaar ’FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

Aft ALARM rjL\\\m(,06-11*
ALSELKESECONDETELT

Maak erverstandig gebruikvan.

AANNEMERSBEDRIJF (% fe ,f> \/ fC

«759 TWEEDE KERSTDAG 1991 *
HOOFDNUMMER 9.8 KM ponders

JUBILEUM GRAUS KERSTLOOP «a^fl^L^ A^^TSTuur spoLt.um
m^t^~^mUm voor jeugd, recreanten en wedstrijdatleten ■Pr^^Hß3^^^ o. * ■! I'u t i K . 1/1
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Duitsland 1
£»-00 Tagesschau.
"9.03 Der Denver-Clan. Amerikaanse

serie.
J9.45 "" Tele-Gym. Fitness.
}°00 Tagesschau.
'0.03 Mama Papa Auto. Reportage.
'0-45 ARD-Ratgeber.
Jl-00 Tagesschau.
1.03 Der grosse Preis.

'2.25 Weltenbummler. Serie docu-
mentaires.

J2.55 Persoverzicht.
'3.00 Tagesschau.
'3-05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.'4.00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse. Kinderpro-
gramma.

'4.30 Zwischen Austernfischern
und Papageientauchern. Documen-
taire.

15-15 Tagesschau.
IS-20 Vorhang auf - Film ab. SHE -Herrscherin einer versunkenen Welt,
Amerikaanse speelfilm uit 1935.

|7-00 punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
"■^ö WWF-Studio.
l7 -35 Kojak, Einsatz in Manhattan.
Serie.

]8-30 Hier und Heute.]8.45 Knastmusik. Serie.
'9.10 WWF.
19.20 "" Herzblatt. Show met Rudi, Carrell.
9.45 WWF.
19.58 Programma-overzicht.
'0.00 (TT) Tagesschau.
'9-15 Willkommen im Paradies.

Duitse tv-film van Erwin Keusch.
Tagesthemen-Telegramm.

<1 ;45 Gott und die Welt: Lateiname-
rika. Documentaire.

«2.30 Tagesthemen.
Die lieben Verwandten. Serie.

*3-25 Sportschau.
<3.50 Die Gechichte der Adele H.
franse speelfilm uit 1975 van Fran-
cois Truffaut. Met Isabelle Adjani,
Bruce Robinson, Sylvia Marriot en
Carl Hatwell. Door de rol van Adèle
*erd Isabelle Adjani bekend.°1-25 Tagesschau.Ql-30-01.35 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken. Adventskalen-
der: Die Schmuckschatulle.

TV FILMS VIDEO
BBC 2
11.05 Chatterbox. Niemendalletje
üit 1936 over een provinciemeisje
dat bij toneel wil. Regie van George
Nichols, met Arme Shirley, Phillips
Holmes.

" Isabelle Adjani als Adèle H. (Duitsland 1 - 23.50 uur).

Duitsland 2
H.15 Sunday in New Vork. Nog
■?r9 jonge Jane Fonda gaat in New

op zoek naar de liefde. Ze
hoeft niet lang te wachten. In 1963
9emaakt door Peter Tewksbury.
Ook met Cliff Robertson, Rod Tay-
'or.

Duitsland 1
15.20 Steamboat Bill, Jr. Buster
Keaton-film uit 1928, met de be-
zemde scène waarin hij tijdens
s^n orkaan nietsvermoedend uiteen over hem heen vallende gevel
stapt.

RTL4
22.05 Prachtige, swingende kome-
die van Jonathan Demme uit 1986,
"^et Jeff Daniels als stijve zaken-man wiens leven in enkele dagen
"jd helemaal op zn kop wordt ge-

zet door uitdagende Melanie Grif-
fith. Beslist kijken.

Duitsland 2
23.10 Desperado City. Halfslachti-
ge poging om film noir elementen
over te zetten naar hedendaagse
Hamburgse Reeperbahn; taxi-
chauffeur probeert de bank van zn
vader te beroven en ontmoet
nachtclubzangeresje dat weigert

zich te prostitueren. Met Siemen
Ruhaak, Beate Finckh. In 1981 ge-
maakt docr Vadim Glowna.

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.30 Carmen on ice. Opera van Bi-
zet, uitgevoerd op schaatsen. M.m.v.
Wiener Symphoniker en solisten.

14.45 Sterrenjacht. Showprogramma
met o.a. The Golden Girls, Sylvester
Stallone, Olivia Newton-John, Jane
Fonda. Deel 1.

16.00 "" Journaal.
16.05 Muziek uit duizenden. Muziek

met Marco Bakker. Afl. 4: Oostenrijk.
16.46 Het geheim van de zwarte

draak. Jeugdserie. Afl. 4: Nadja.
Wolff en het gezelschap moeten naar
goud gaan zoeken terwijl Kilian in Ja-
kutsk als gijzelaar achterblijft. Onder-
weg vindt hij de resten van een
nederzetting.

17.42 Kreatief met karton. Cursus.
Afl.6.

17.57 De tv dokter. Medische tips.
Herh.

18.00 "" Journaal.
18.20 De bal is rond. Jeugdsportpro-

gramma.
19.00 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie. Afl.: Diefstal uit de die-
rentuin.

19.27 (TT) Over m'n lijf. Medische
info-show waarin de kijker vertrouwd
gemaakt wordt met de werking van
een specifiek onderdeel van of in het
menselijk lichaam. Afl.: Met de mond
vol tanden.

20.00 Candid camera. Grappen met
de verborgen camera.

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

20.53 (TT) Medisch Centrum West.
Ziekenhuisserie. Afl.: De bruiloft. Jan
en Ingrid gaan trouwen. Aids-patiënte
Sonja begint met een experimentele
behandeling.

21.52 De tv-dokter. Medische tips.
21.53 Crime time. Twee-wekelijks

magazine over de misdaad.
22.33 Hij ten zij. Verhaal over een

transsexueel.
23.25 Dead and buried. Amerikaanse

griezelfilm uit 1981 van Gary A. Stier-
man. Met: James Farentino, Melody
Anderson, Jack Albertson, e.a.

01.00-01.05 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europees magazine.
14.15 Sonntag in New Vork. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1963.
16.00 Heute.
16.05 DerKurier der Kaiserin. Serie.
16.30 Königlich Bayerisches Amts-

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

müsste nochmal zwanzig sein.
18.25 Die Simpsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Die Musterschüler.

19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal.
20.15 (TT) Derrick. Misdaadserie.

Afl.: Isoldes tote Freunde. Jonge pia-
niste wordt verdacht van moord. Voor
het gebouw van de tennisclub wordt
drie maal geschoten. Korte tijd later
wordt een lid van de club, de zoon
van de bierbrouwer Droger, dood op
de parkeerplaats aangetroffen. Dro-
ger gelooft niet dat zijn zoon een ver-
houding heeft met de jonge pianiste
Isolde. Deze beweert ook het tegen-
deel. En als ze liegt? Heeft dat iets
met de moord te maken.

21.15 Kaum zu glauben. Amuse-
mentsprogramma met Pit Weyrich.
Gasten: Grit en Nicole Boettcher. Er
gebeurt het een en ander als Grit
Boettcher in een meubelzaak een
bed gaat proberen. Daarbij treedt
haar dochter ook op in Dresden. Zij
eist een aantal video's terug.

21.45 Heute-journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.45 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Ijshockey: Bundesliga-wedstrijden.
Presentatie: Arnim Basche.

23.10 Desperado city. Duitse speel-
film uit 1981 van Vadim Glowna. Met:
Siemen Rühaak, Beate Finckh, Vera
Tschechowa e.a. Liane heeft genoeg
van haar baan en het monotone fami-
lieleven in het huis van haar ouders.
Evenals taxichauffeur Skoda en dan-
seres Hilde droomt ze van een ander
bestaan, maar allen worden gecon-
fronteerd met een harde en geweld-
dadige realiteit.

00.45 Heute.

Nederland 2
23.25 Dead and buried. Een sheriff
probeert vergeefs een aantal moor-
den op te helderen en de doden
herrijzen in klein stadje in New
England. Een griezelfilm derhalve,

in 1981 gemaakt door Gary Stier-
man, met James Farentino, Melody
Anderson.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00-11.45 Schooltv-Weekjournaal.
Afl. 14.

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 Wat doe jij nou? Programma

over school- en beroepskeuze. Pre-
sentatie: Theo van Gogh.

19.30 Monopolie. Deense serie. Afl.
44 (slot).

19.54 Uitzending van Groen Links.
20.00 "" Journaal.
20.25 Friso Kramer, industrieel

vormgever. Portret naar aanleiding
van de dit jaar aan hem toegekende
David Röellprijs, door het Prins Bern-
hard Fonds, voor zijn gehele oeuvre.
Als mede-oprichter van het ontwerp-
bureau 'Total Design' heeft Friso Kra-
mer in zijn loopbaan op vele manie-
ren het aanzien van ons dagelijks
leven helpen bepalen. Zijn werk munt
uit door soberheid en doelmatigheid.
Hij ontdoet een opgave van alle over-
bodigheden tot de essentie ervan
overblijft (het zgiï. 'weg'-ontwerpen).
Hij streeft naar perfectie en kwaliteit
op alle fronten, van leven en samen-
leving tot en met de voorwerpen die
hij ontwerpt om het leven aangena-
mer te maken.

21.10 Regisseur/acteur Peter Oost-
hoek. Documentaire. Jeanine van
Gooi volgt Peter van Oosthoek als
regisseur bij o.a. de repetities van 'Fi-
loktetes' en 'Wanneer wij doden ont-
waken.

21.49 Verhalenvertellers. Sherif Ta-
sliova.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Met de in Amerika

woonachtige Nederlandse filmer Ate
de Jong en (om 23.00) gesprek met
de minister-president.

23.10-23.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

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

Soap. (herh.).
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns. Feuilleton.
10.50 Hitbingo. Spel. (herh.).
11.45 Channel E.
12.15 Classique.
12.45 Teletext.
13.20 From monkeys to apes. Na-
tuurserie.

14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons & daughters. Serie.
15.35 The bold and the beautiful.

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

Dramaserie.
20.30 Vrienden voor het leven. Co-

medyserie.
21.05 De prins van Bel Air. Comedy-

serie.
21.35 Get a life. Comedyserie.
22.05 Something wild. Amerikaanse

speelfilm uit 1986. Met: Jeff Daniels,
Melanie Griffith, Roy Liotta, Margaret
Colin, Tracey Walter e.a.

00.05 Nieuws.
00.20 Death hunt. Amerikaanse

speelfilm uit 1981. Met: Charles
Bronson, Lee Marvin, Andrew Ste-
vens, Carl Weathers, Ed Lauter e.a.

02.00 M.A.S.H. Comedyserie, (herh.).
02.25 Slimme jongens, die soldaten.

Franse film uit 1972. Met: Serge Reg-
giani, Michel Constatin, Juliet Berto,
Patrick Bouchitey, Jean Bouise e.a.

04.05 The Oprah Winfrey Show.
04.50 Teletext.

Duitsland 3 West
11.35 Teletekst-overzicht. 11.45 Mi-
chael's klingender Adventskalender
(20). 11.50 Das Recht zu lieben, Brazi-
liaanse serie. 12.15 In Sachen Natur.
13.00 Die Zukunft der Vergangenheit.
13.45 Deutsche Risse. 14.15 West 3
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25 Mi-
chael's klingender Adventskalender
(20). 15.30 Linie K. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Wie das Leben so spielt...
16.30 Fürst Pückler reist nach Irland,
documentaire. 17.15 Streifzüge. 17.30
Cursus bedrijfseconomie. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Degrassi Junior
High. 18.25 Kai Life. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Landesspiegel. 20.45
Geschichte. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. 22.30 West 3 TV-Spiel.

Duitsland 3 SWF
08.30 Cursus bedrijfseconomie. 09.00
Schooltelevisie. 10.40 Non-Stop-Fern-
sehen. 15.55 Michaels klingender Ad-
ventskalender. 16.00 Schooltelevisie.
16.30 Kolping. 17.00 Cursus bedrijfs-
economie. 17.30 Gut gebrüllt, Löwe,
poppenspel. 17.55 Wilhelm Busch er-
zahlt die Geschichte... 17.58 Die
Campbells, Schots/Canadese serie.
Afl.: Geschichten aus Kanada. 18.23
Philipp, tekenfilmserie. Afl.: Flugunter-
richt. 18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Das Südwest-Journal aus Rheinland-
Pfalz. 19.00 Wegweiser, verkeerstips.
19.15 Gesundheitstreff. 20.00 ■ Die
Munsters, Amerikaanse serie. Afl.: Her-
mans neues Gesicht. 20.25 Auszeit.
20.30 Kopfnuss. 21.00 Nieuws. 21.15
Menschen unter uns: Eiszeit, portret
van Klaus H. 22.00 Teufelspassage.
Amerikaanse speelfilm uit 1954 van
George Sherman. 1865. De laatste da-
gen van de Amerikaanse burgeroorlog.
De officier Clete Mattson bevindt zich
in het Mexicaanse grensgebiedom wa-
pens te kopen teneinde het gevecht
tegen de Yankees voort te zetten.
23.22 Jazz Zeit: Parallel realities, met
o.a. Pat Metheny, Herbie Hancock en
Dave Holland. 00.20 Non-Stop-Fernse-
hen, programma-informatie.

RTL Plus
05.30 CBS News.
06.00 RTL Früh-Magazin. Gevarieerd

programma.
08.30 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.
09.45 Reich und Schön. Serie. '
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma.
11.25 Die wilde Rosé. Serie.
12.10 Gemini Man. Amerikaanse se-

rie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie.
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Sterntaler. Filmquiz.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Nordwestdeutsche Klassenlo-

terie.
19.20 Pazifikgeschwader 214. Serie.

Andy Micklin moet de zwaar bescha-
digde vliegtuigen van het Pacific
squadron gaan herstellen.

20.15 Airwolf. Serie.
21.10 Das Geheimnis von Twin

Peaks. Serie.
22.10 Anpfiff.
23.05 Tutti Frutti.
23.55 RTL aktuell.
00.05 Mitternachtsstrip,
00.10 Was Schulmadchen verschw-

eigen. Duitse speelfilm uit 1970 van
Ernst Hofbauer. Met Elisabeth Volk-
mann, Rolf Castell, Maria Ekorre e.a.

01.30 Von Django - Mit den besten
Grüssen. Spaans/Italiaanse speel-
film uit 1968 met Richard Harrison,
José Bodalo. Uno dopo l'altro.

03.00 Was Schulmadchen verschw-
eigen. Duitse speelfilm uit 1970 van
Ernst Hofbauer met Elisabeth Volk-
mannn, Rolf Castell, Maria Ekorre
e.a.. (herh.)

04.15 The dangerous days of Kiowa
Jones. Amerikaanse speelfilm uit
1966 van Alex March. Met: Robert
Horton, Sal Mineo, Gary Merrill e.a.

05.50 Tekenfilms.

" Juliane Rautenberg in
'Derrick'. (Duitsland 2 -
20.15 uur).

Duitsland 1
23.50 L'Histoire d'Adele H. Formi-
dabele rol van de toen nog zeer
jonge Isabelle Adjani als de dochter
van Victor Hugo die ten onder gaat
aan haar obsessieve liefde voor
een Engels luitenant. Francois
Truffaut regisseerde. Uit 1975.

RTL plus
0.10 Was Schulmadchen verschw-
eigen. Seksfilm van Ernst Hofbauer
uit 1973, met Elisabeth Volkmann.

RTL4
0.20 Death Hunt. Lee Marvin en
een heel leger Mounty-agenten
achtervolgen CharlesBronson over
Canadese ijsvlaktes in de Poolcir-
kel. Gebaseerd op een waar ge-
beurt verhaal uit de jaren dertig,
over een man die van moord werd
verdacht en maandenlang wist te
overleven bij veertig graden onder
nul. Regie in 1981 van Peter Hunt.

RTL4
2.25 Les Caids. Gangsterfilm van
Robert Enrico, met Serge Reggia-
ni, Juliet Berto. Jongeman belandt
in de gevangenis waar ook zijn
aanstaande schoonvader zit voor
een inbraak die is gepleegd door
de stiefvader van de jongeman. Dat
moet worden rechtgezet.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
.;. 13.00-13.12 Nieuws voor doven en
.'"slechthorenden.
:■■ 6.00 "" Journaal.
:"' '6.05 Vivaldi concerten. Concerten

nrs. 7en 9 uit L'estro armonico, uit-
■ 9evoerd door I Solisti Veneti 0.1.v.I Claudio Scimone.i'6.25 Drempels weg special: AanI het werk. Programma over werk-
I ervaringen van geestelijk en lichame-

'ijk gehandicapten.
'6.59 Oe roze panter. Tekenfilm.
£08 KRO's Tekenfilmfestival."30 Woef. Engelse jeugdserie. Afl.
'6-01 Boggle. Woordspel met Dodi
Apeldoorn.

'8-30 Colombine-concert: In Hol-
*nd komt een huis. Herman van
»een gaat op zoek naar de plaats
*aar het Colombine-huis gebouwd
9aat worden. M.m.v. Het goede doel,
Plairck, John Kraaykamp jr., e.a.19.29 Dinges. Een panel moet radenwat kinderen bedoelen met een om-
schrijving van een woord of uitdruk-king. Panel: Martine van Os en Joris
Lutz. Presentatie: Frank Masmeijer.
jO.OO (""+TT) Journaal."26 Maak dat de kat wijs. Een pa-
iel moet raden welk verhaal waar is.panel: Kees Brusse, Tetske van Os-
sewaarde en Edwin Rutten. Presen-tatie: Willem 801.'!-12 (TT) Rondom tien. Praatpro-
9ramma. Vandaag: Een zwak li-
chaam, maar een sterke geest. Pre-
sentator Violet Falkenburg praat met
Mensen die erin slagen het verloopvan hun ziekte te beïnvloeden door
"liddel van hun wilskracht.S-03 Jessica Fletcher. Misdaadse-
rie. Afl.: Schande en smaad. Jessica
's hoogst verbaasd als ze voor der echter moet komen wegens het op-
zettelijk verstrekken van valse infor-
matie.

*2.51 Dokument: Een tweede leven.Documentaire over onderzoek in zie-kenhuizen naar Bijna Dood Ervarin-gen.
*-"«-36 Miniatuur: Brieven aan MariaI (3). Videocollage.
«3.41-23.46 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Af1.320.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.354.
18.05 Postbus X. Jeugdserie.
18.30 TVI -Top 30.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Sledge Hammer. Amerikaanse

comedyserie.
20.30 Baraka. Drie kandidatenkoppels

spelen 0.1.v. Donaat Deriemaecker
voor de wereldreis.

21.35 Kronieken.
22.25 Kunst-zaken. Aansl.: Paarden-

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

mensen en geld.
23.00 Vijand van devijand. Zweedse

spionageserie.
23.50-23.55 Coda. Erik van Ruysbeek

leest voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 De mens en het water. Serie.
19.30 Grensstad. Westernserie.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Toe-

ristische portretten uit binnen- en bui-
tenland.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Wij streden in Korea. Docu-

mentaire over een groep Belgische
Korea-veteranen die deze zomer de
plaatsen aan het front bezochten
waar ze gestreden hebben. Wat be:
tekende deze 'oorlog' voor hen?^21.30 Journaal/Sport.

22.00 Première Film & Video. Film-
nieuws.

22.30 Het Marialeven. Oratorium van
Karel Candael voor recitant, mezzo,
tenor, bariton, gemengd koor en sym-
fonie orkest op gedichten van Mauri-
ce Gilliams. M.m.v. het BRTN-Koor
en het Nieuw Belgisch Kamerorkest.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Sat.l. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Serie.
Herh. 09.00 Sat.l Bliek. 09.05 General
Hospital. Serie. Herh. 09.50 SAT.I Te-
leshop. 10.05 SAT 1 Bliek. 10.10 Ein
Duke kommt selten allein. Amerikaan-
se actieserie. Herh. 11.05 Die Mike
Krüger Show. Herh. 12.05 Glücksrad.
Herh. 12.45 Tele-Börse. 13.35 Bingo.
Herh. 14.00 Mensch, Dino. Serie.
14.25 General Hospital. Familieserie.
Herh. 15.10 Nachbarn. Serie. 15.35
SAT.I Teleshop. 15.50 High Chapar-
ral, Amerikaanse westernserie. 16.45
Cannon. Amerikaanse misdaadserie.
17.40 SAT 1 Bliek. 17.45 ■ Addams
Family. Amerikaanse serie. 18.45 Gu-
ten Abend, Deutschland. 19.20 Glücks-
rad. 20.05 WetterNews. 20.15 Her mit
den kleinen Englanderin. Franse tie-
nercomedie uit 1975. Herh. 22.15 SAT
1 Bliek. 22.25 Das Omen. Amerikaanse
griezelfilm uit 1975. 00.15 SAT 1 Bliek.
00.20 Mach weiter, Emanuelle. Engel-
se erotische comedie uit 1978. 01.50
Vorschau/Videotext.

Radio 1 radio7.07 Het Gebouw met om 7.07 At-
deling nieuws (7 30 Nws.). 8.00
Marathon interview. (12.30 Nws.)
12.55 Mededelingen t.b.v land- en
tuinbouw. 13.10 Hier en nu, met
om 13.45Kerk vandaag. 16.05 VA-
RA Radio I vrijdageditie (17.30
Nws). VARA Radio I vrijdageditie
(vervolg). 20 04 NCRV-Bulletin
21.04 NCRV-vrijdag-sport. Man en
paard extra. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.02-7.00 Veronica's Oh,
Wat een nacht, met om 0.02 De
stemband. 2.02 Oh, wat een nacht.
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
7.04 Echo. 710 KRO's ontbijt-
show. 750 Het levende woord.
8.04 Echo. 8.13 KRO's ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04 Adres onbekend 10.04 In ant-
woord op 11.50 Postbus 900
12.04 Alleen op vrijdag 14.04 Ra-
tel plus. 15 30 Binnenlandse za-
ken. 16.04 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands Uit-
werk. 18.04 Gesprek met de minis-
ter-president. 18.09 Opium radio.
20.30 Hersengymnastiek.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15 04 De top 40. 1804 De
avondspits. 19 04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-

eert 1. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert 2. 9.00 Grote Russi-
sche meesters: Emil Gilels. Muz.
.voor ork. en piano. 10.05 Twee
vergeten Italianen: Grandi en Cal-
dara. 10.55 Het internationale con-
certcircuit. Berlijns Filh. Ork. met
sopraan. 12.30 Jazz of vier-con-
cert. 13.00 Nws. 13.02 Operette
Promenade Ork. 14.00 Orgelbe-
speling. 14.30 Songs of praise.
Kerstcarols. 15.00 Klein bestek.
15.45 Uit de schat der eeuwen.
16.15 Crème du baroque. 17.00
De psalmen. 17.20 Concertante.
18.00 Nws. 18 02 Muziekjournaal.
19.00 Uit het muziekarchief. Muz.
voor hobo en ork. 20.00 Nws.
20.02 Supplement. De Nederlands
Muziekdagen, met A. Radio Filh.
Ork. met viool: ca.21.15 B Muz.
voor piano; ca.22.05 C. Ork. De
Ereprijs, ca. 23.00-24.00 Heen en
terug.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaartberichten en
uitgebreid weerbericht. 8 30 De on-
derstroom 8.55 Scheepspraat.
9.00 Nws. 9 02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Sporen in het
verleden 10.00 In gesprek. 10.55
Vrijzinnig vizier. 11.00 De onder-
gang van Indië. 12.00 Nws. 12.05
Toegift. 12.15 Hobbyvitaminen
1300 Nws 13.10 Het Gebouw de-

ze week met om 13.10De ontmoe-
ting; 16.35 Welingelichte kringen.
17.35 Postbus 51 radio-magazine.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Pau-

lus de boskabouter. 18.20 Uitzen-
ding van het GPV. 18.30 Homo-
nos. 19.00 Nieuws en actualiteiten-
rubriek in het Turks. 19.30 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Ma-
rokkaans en het Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees 20.30 De bijbel open
20.55 België totaal 21.05 Schoola-
genda. 21.20 Zicht op Israël.
21.40-22.00 Theologische verken-
ningen.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Go-
urmandises. 13.00 Nws. 13.35 Et vint
Ie jour de la vengeance, Amerikaanse
speelfilm uit 1964. 15.35 Plein cadre.
16.35 Clips a la une. 16.40 Nouba nou-
ba. 17.35 21 Jump Street. 18.30 Le jeu
des dictionnaires. 19.00 Ce soir. 19.30
Journal. 20.05 Jeunes solistes, jonge-
renmuziekconcours. 21.25 Portes di-
sparus 111, Amerikaanse speelfilm uit
1987. 23.05 Vidéothèque. 00.05 Nws.
00.25 Bourse.

België/Télé 21
14.00 Muzzy in Gondoland. 14.15 Cur-
sus Engels. 16.10 Azimuts. (herh.).
16.40 Les perles noir de la Caspienne,
doe. 17.10 Radio 21. 17.40 Nouba
nouba. 18.30 La pensee et les hom-
mes. 19.00 Clip pour Europalia Portu-
gal: Porto Santo. 19.05 Clips. 19.10 Le
jeu des dictionnaires. 19.30 Journal.
20.00 A toi faire, mignonne, Franse
speelfilm uit 1963. 21.30 Nws. 22.05
Art 21: Les courts métrages de Jaco
van Dormael. 22.35 Coup de film.
22.55 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.35 Bienvenue en
France. 07.55 Clin d'oeil. 08.00 Cana-
dees Nws. 08.25 Nws. 08.30 Selection
One world channel. 09.00 Eurojournal.
10.00 La marche du siècle. Herh.
11.30 Divan: Jean-Claude Carrière (2).
11.50-11.55 Nws. 16.05 Nws. 16.15
Faut pas rever. Herh. 17.15 Bonjour
bon appétit. 17.40Kim et Clip en Casi-
mir. 17.55 Bienvenue en France. 18.10
Le jeu des dictionnaires. 18.30 Nws.
18.50 Clin d'oeil. 19.00 Trente millions
d'amis. 19.30 Belgisch Nws. 20.00 Au
nom de la loi. 21.00 Nws. 21.30 Recital
Johnny Halliday, concert. 23.00 Nws.
23.20 Média Sud. 23.35-00.45 Direct.

RAI UNO
05.50 Ochtend- en middagprogramma.
18.40 II mondo di Quark. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiomale. 20.30 Tribu-
na politica. 20.45 Charlie e I'angelo,
film. 22.25 Zeus. 22.45 TGI linea not-
te. 23.00 Dall'auditorium di via della
conciliazione. 00.00 TGI notte - Che
tempo fa. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 Mezzanotte e dintorni. 01.00
DSE - regioni allo specchio.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.054Kilroy. 10.50 Hot chefs. 11.00
News. 11.05 Playdays: The Christmas
tree stop. (herh!). 11.25 Bunyip, serie,
(herh.). 11.35 Foodwise. 12.00 News.
12.05 No kidding with Mike Smith, quiz.
12.30 Torn and Jerry, tekenfilms. 13.00
News. 13.05 Pebble Mill. 14.00 News.
14.30 (TT) Neighbours, serie. 14.50
Call of the wild, Amerikaanse speelfilm
uit 1972. 16.30 Lifeline. (herh.). 16.40
Red and Blue, tekenfilms, (herh.).
16.50 Pingu, tekenfilm. 16.55 Super-
bods, serie. 17.10The legend of Prince
Valiant, serie. 17.35 Take two, jeugd-
programma. 18.00 Newsround. 18.05
(TT) Byker grove, serie. 18.35 (TT)
Neighbours, serie. (herh.). 19.00 News.
20.00 Wogan, talkshow. 20.35 (TT)
Harry and the Hendersons, serie.
21.00 (TT) Hearts of gold. 22.00 (TT)
News. 22.30 (TT) Casualty, serie.
23.20 Omnibus, doe.serie. 00.20 Int.
concours hippique. 01.10 (TT) A dead-
ly puzzle, speelfilm uit 1982.
02.45-02.50 Weerbericht.

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 10.00
■ Mystery in Mexico, Amerikaanse
speelfilm uit 1948. 11.05 ■ Chatterbox,
Amerikaanse speelfilm uit 1936. 12.15
■ Charley Chase in the Pip from Pitts-
burgh. (herh.). 12.35■ Laurel and Har-
dy, slapstick, (herh.). 13.00 Look,
stranger. (herh.). '13.30 (TT) Discove-
ries underwater, serie. (herh.). 14.20
The Brollys, serie. (herh.). 14.35 Ken
Hom's chinese cookery. (herh.). 15.00
News. Aansl.: Here we come a'Was-
sailing. (herh.). 15.50 Holiday outings.
(herh.). 16.00 News. Aansl.: The stal-
lion, verhaal, (herh.). 16.50 News.
17.00 Catchword, quiz. 17.30 Int.
showjumping. 18.00 Behind the headli-
nes. 18.30 Top gear, automagazine,
(herh.). 19.00 (TT) Thunderbirds, serie.
19.50 (TT) Delia Smith's Christmas,
serie. Slot. (herh). 20.20 Nicholas
Craig - the naked actor. (herh.). 20.45
What the papers say. 21.00 Not the
nuclear family. 22.00 (TT) The power
and the glory, serie. 22.30 The two-
'edged sword, serie. 23.30 Newsnight.
00.15 Scrutiny. 00.45 The maestro, tv-
film uit 1989. 02.10-02.20 Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Euro. basketbal.
09.30 Supercross. 10.30 Eurobics.
11.00 Britse Formule 3000. 12.00 WK
Golf. 14.00 Supercross. 15.00 Euro-
bics. 15.30 Int. kickboksen. 16.00 Golf.
17.00 Argentijns voetbal. 18.00 Ski-
verslag. 19.00 World sport special.
19.30 WK Golf. 21.30 Go. 22.30 NBA
basketbal. 00.00 Boksen. 01.00
Spaans voetbal. 02.30 Golf. 04.00 Mat-
chroom pro boksen. 06.00-08.00 World
snooker classics.

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
07.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep 12.00 Limburg Aktueel
13.00 Overname landelijke zender.
17 00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger met Mare Brillouet.
20.00 Het eenzame hartenburo.
22.00 Nieuws 22.05 Country-side.
23.30 Nachtradio

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter
12.05Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade.
15.00 Café-Konzerl. 16.05 Heimat-
melodie. 17 00 Der Tag urn Fünf.
17.07 Musikexpress. 20.00 Nach-
richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.10 Musik zum
traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Eurosport
14.00 Voetbal. Herh. 15.30 Track ac-
tion magz. 16.00 Tennis. Herh. 18.00
Eurocups basketball. Herh. 19.30 Paris
Dakar rally, the story of a legend. 20.30
Acrobatisch skiën - Free style. 21.30
News. 22.00 Boksen. 23.30 Trans
world sport. Herh. 00.30-01.00 News.

Super Channel
06.00 CNBC news. 07.00 Daybreak.
09.00 News. 09.10 The mix. 09.30 Su-
per shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Hello Austria, hello Vienna.
13.00 Japan business today. 13.30
Beyond tomorrow. 14.00 All mixed up!
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. 17.50 Music news.
18.00 Wyatt Earp. 18.30 Drama. 19.00
Comedy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 20.30 Tennis magz. 21.00
Wild America. 21.30 Spiegel TV. 22.00
News. 22.30 USA market wrap up.
22.45 Supersports news. 22.50 The
war of the roses - Henry IV (2), Engel-
se speelfilm uit 1987. 01.50 Super
shop. 02.20 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Best videos of the year. 10.00
Best videos of the year. 13.00Hammer
rockumentary. 13.30 Saturday night li-
ve. 14.00 The best of hotseat. 15.00
Famous last words. 15.30 Rap 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.
20.00 YES rockumentary. 20.30 Fa-
mous last words. 21.00 The best of
bootleg. 21.30 More sex in the 90's.
22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Video mu-
sic awards special - EMF live! 00.30
Post modern. 01.00 Best videos of the
year. 03.00-07.00 Night videos.

BelgiëBRF
06.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-
schkasten (7.45 Veranstaltungska-
lender. 8.30 Besinnliche Worte).
9.10 Musikexpress. 10.00Gut Auf-
gelegt. 12.00 Musik bei Tisch.
(12 15 Veranstaltungskalender).
13.00 Treffpunkt Frischauf. 14.05
Musikzeit heute:Klassik leicht ser-
viert 15 00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight: Ejuro-Tops. 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF-Aktuell +
Sportschau. 18.40-20.05 Konzerta-
bend.

RTL Radio
04.00 Fruhschicht. Voor vroege
vogels 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio Shop.
Muziek en actualiteiten 12.00
RTL-Mittag 14.00 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00Feierabend. 18.00 Neues
aus Kmo, Video, Musik. 21.00 Je
t'aime. 24.00-04 00 Radio-Nacht.
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Met echt I
goede voornemens

kun jebeter
niet wachten.

u'Bß_^^^!

AAls u voor 1 januari bij ons langs komt kunt u nog snel *BBr «t-■W""*»»»"-B-'

profiteren van de subsidie die de overheid geeft op auto's met Mitsubishi Spac* Wagon, ijj liter 16kleppen injectiemoior met katai.VSai«r,
MITSUBISHI 1zitplaatsen, vanatr 45.995,-

-motohs katalysator.

Want vanaf' 1 januari 1992 worden zeer waarschijnlijk de subsidies op auto's '^f't^T =SS*S*^.
met schone benzinemotoren behoorlijk verlaagd. ---^'ifc__^_B

Een bezoekje aan onze eindejaarsshowkan u dan wel gauw I(XX) gul- aBSSSST^
den opleveren. Dat voordeel kan alleen nog maar groter worden omdat we u v£j ''^'f'^HliW _^A_B
tijdelijk ook extra hoge inruilprijzen geven. ■*''%*■ m3^mW^^^m\lL+J

Tijdens onze eindejaarsshow stellen wij u dan ook in de gelegenheid ■^mwißßßwmßßß^^^^
om kennis te maken met de allernieuwste Space Wagon en Space Runner. Mitsubishi Space Kunner, 1.8 liter 16kleppen injectiemotor mei katalysator,

schuifdeur, vanaf U1.995-. voor mensen die zaken ruim zien en die garant staan voor veel rij- . "■»■■"jg*M|*M^mt

plezier. Met een proefrit kunt u het zelf ervaren. _^_*'y_li Q A.C '■—^lk
Maarook de Mitsubishi ColtEXE verdienteen nadere kennismaking. . _

Ai was het alleen al vanwege het accessoirepakket waarvoor u zon 3(XXJ -^p~ ~_, jL\ *^k_J«|aßßa^-BgH"MlfiÉ|
gulden minder betaalt dan we ervoor zouden moeten vragen. _»

Dus als u niet wilt wachten met uw goede voornemens tot 1 januari, ~—" —^^^^.-..
Mitsubishi Colt EXE. 1.3 liter (;t. 12 kleppen motor met katalysator, stuurbekrachtiging,

komt u vandaag nog bij ons langs. Mitsubishi. De Gestaalde Perfektie. >anaff26.995- (afgebeeld Colt EXE, 1.5nter«LXtt

Auto Kleynen Kerkrade Auto Kleynen Maastricht
Locht 193, Kerkrade-West Molensingel 1, Maastricht

grensovergang Aken-Heerlen, tel. 045-425555 (autopark), tel. 043-612323
Tot ziens bij Theo Kicken, u weet wel waarom!!! Tot ziens bij Ton Welzen, u weet wel waarom!!!

i0& OPEN HUIS
\A^^ ZONDAG 22 DECEMBER GEOPEND

VAN 10,00 - 17.00 UUR |

Alfa 33, diverse types/uitvoering 1984-1991
Alfa 33 1.7 i.e., LPG 1989
Alfa 75 1.8 i.e., rood, 45.000 km, 1e eig.,
veel extra's 1990
BMW 318 automaat, blauwmet 1980
Hyundai Pony 1.5 GL, 3-drs., wit, 39.000km 1988
Hyundai Pony 1.3 XP sedan,
nieuw model, wit 1986
M.G.B, cabrio, nieuwe staat 1979
Lancia Prisma 1.6 i.e.
d.gr.met., 1e eig., 63.000 km 1989
Nissan Cherry 1.3 L coupé, grijsmet.,
sunroof etc 1985
Opel Kadett 1.3 LS sedan, blauwmet.,
sportv., spoiler 1987
Opel Kadett 1.3 L sedan, wit, sportvelgen,
spoiler 1987
Opel Kadett HB 1.3 NB, antr.met.,
1e eig., Swing-uitv 1988
Volvo 360 GTL 2.0 Itr. inj., zwart 1983
VW Golf diesel CL, 3-drs., 44 KW 1990

AUTO VAN DE WEEK
BMW 316, 4-drs„ 1eeig., div. extra's, 65.000 km

EXCLUSIEVE TOP-OCCASIONS

" Alfa 75 3.5 Savali getuned, verlaagd,
zwart, 1 e eig., 1990

" Alfa 164 2.0 demo, rood, 1991

" Alfa 75, 3.0 America, dcc. '88

RBB53EKilü bbbWv^ê

W^BÊË AUTO GEUSSELT
MAASTRICHT

biedt aan:
AlfaRomeo 33, zwart, veel opties 1988
BMW 525i, d.blauw, nieuw model 1989
BMW 316 1982
Citroen BK 1.4, zwart, 5-versn. model 1987
Citroen CX 2.2 TRS, blauwmet., airco 1986
Citroen CX Break 2500 TRi, super auto 1986
Fiat 500 1970
Mercedes 560 SEC coupé 1986
Opel Rekord II automaat,4-drs 1985
Opel Kadett 1.3, 4-drs., 5versn 1987
Peugeot 309 GL, 5-drs 1987
Peugeot 205 XS, 3-drs 1987
Peugeot 305 GL, nieuwstaat 1984
Ford Escort 1.4,3-drs., zeer apart 1985
Mazda 323 sedan, 4-drs., automaat 1983
Renault Fuego, aparte auto 1982
Toyota Celica coupé 1985
Mitsubishi Tredia, 4-drs 1984
VW Scirocco GT, zilver 1984
VW Golf diesel, roodmetallic „ 1984
Toyota Corolla GTi, 16V...: 1986
Lada Samara, 5-drs., rood (8 maanden) 1991
Saab 900 GLS, 5-drs 1986
Volvo 740 GL, zilver, veel extra's 1986
Talbot Solara, 4-drs 1984
VW GTi, veel extra's 1987
Dodge Crysler Cabrio, 4-cil 1985
Lancia HF coupé 1.3S 1975
Opel Corsa 1.3, 5 versn 1984

STATIONCARS:
Volvo 245 GL diesel station 1986
Citroen CX 25 TRi stationmodel 1987
Ford Escort diesel station 1986
Citroen BK diesel station 1987
Subaru4x4 1.8 GL station 1984
Peugeot bus J5 diesel 1984
Jeep ARO, grijskenteken 1986

Auto Geusselt Maastricht reeds meer dan 17 jaar
Uw occasiondealer. Inruil, garantie, ANWB-keur., financ.
Bij autobaankruising Geusselt, naast Mobil, 043-621861.

■——*——————■ ■——~—^~«^~————————■

BALANSOPRUIMING 1991
ALLES MOET WEG!!!

★ ±50 auto's in voorraad
★ Een greep uit onze voorraad
Peugeot: van! voor!!!
205 GE 5-drs., rood, '89 16.750- 15.750 -
309 GL 5-drs., blauw, '90 23.950- 21.950-
-405 GLi 4-drs., LPG, zilver, '90 27.950- 24.500-
-205 XS 3-drs., rood, W, 21.000- 19.750-
-205 XE 3-drs., wit, '88 15.750,- 14.500-
-309 GR 5-drs., wit, '86 11.750 - 9.995-
-205 XE Junior, wit, '90 18.750- 16.950-
-205 GR 5-drs., blauw, 86 12.950- 11.950-

Andere merken:
Ford Escort 3-drs., 1.6 L, wit, '86 12.500- 9.950-
Volvo34oaut, 3-drs., rood, '86 12.500- 8.950-
Opel Omega 2.4i, aut., goud, '89 31.950- 26.950-
Opel Ascona I.BTraudler, rood, '87 14.450- 13.950-
Ford Sierra sedan 2.0 CL blauw, '88 18.950- 17.950-
Mazda323, zilver, '83 6.500- 4.950-
VW Golf GTi 1.8, groen, '86 21.950- 17.500-
VW Golf CL Manhattan, rood, '90 26.950,- 23.950-
-★ Aanbetaling bij financiering 30%,

geen aanbetaling in overleg
★ Alle auto's boven 7.500-

-3 maanden Bovag- garantie

■^PEUGEOT■JCOLLRRIS
Schelsberg 45 - Heerlen - 045-720202
■

XflK Reifen"Meerterts
Rathausstrasse 7 .
AachenLaurensberg TacHsefVl^
Tel. 09-49-241 13449/13210 &- P-ei*&n'

V Wij spreken Nederlands J

DE SPECIALIST VOOR:
AUTO-HIFI
AUTO-ALARMEN
AUTO-ACCESSOIRES
AUTO-TELEFOON

saT
Nobelstraat 61

Heerlen - 045-712113
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Auto Veneken b. v. 1
"Occasioncentrum rV^Z^ "Occasionkelder" =

Prins Maurltslaan 171 m."/ml Leyenbroekerweg 27
6191 EE beek H'tflhu^ 6132 CN Sit,ard

tel 046-372882 hr.^WjMi te| 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
DEMO'S: VWGolf aut. 1600 cc, blauwmet 1986 EE
Passat CL sedan 18i90 pk gr.met. .juli '91 VW Passal CL 1800 cc 90 pk,
Audi 80 1.8S9O pk comf. edit. wit29-B'9l blauwmet 1988 ==
Audi 100 CC 2.3 E, zilver 1988 VW Polo 3-drs., 1050 cc, wit 1988 =
Audi 80 CE 1800 90 pk wit 1987 VW Jefta 1300 cc, rood 1987 =
Audi 801.8Szilvermet 1988 VW Jetta 1600 cc, zilvermet 1985 ==
Audi 100 CC 2.0, lagomel 1988 VW Jetta Sportief 1600 cc, 4-drs.,
VW Golf 1600 aut., beigemei 1988 tornadorood 1987 ==
VW Polo coupé, wit 1987 VW Golf Madison 1800i, zwartmet 1990 ==
VW Polo 3-drs. Oxford 1987 VW Golf Madison 1600 cc, zwart 1990 =
VW Jetta Avance 1300, blauwmet 1988 VW Golf GTI zilvermet 1982 ==VW Passat, 5-drs., 1600 cc, zilv.mel. 1987 VW Golf 1100, zeer mooi, groen 1980 =VWPolo 3-drs., 1050 cc, wit 1988 Audi 100 cc, 5-cil., 133 pk,
VW Polo Jelon 1.3 wit 1990 blauwmet 1987 =Fjat Uno 45 S lE, grijsmet 1990 Audi 80 1.8S, grijsmet 1988 ==Alfa Romeo 75 1.8 rood 1990 Audi 80 1600 cc, zilvermet 1989 _=
Fiat Uno 60S donkergrijs 1987 Audi 80 1600cc wit 1991 =_=
OpelKadett 1.3 S sedan grijsmet 1987 Audi 801600 cc, zwartmet. 1989 _=
Seat Ibiza XL 1.2 zwart 1990 Opel Kadett 1.35, wit 1987 =

Opel Kadett 1.25, wit 1986 ==
Citroen Axel 1100 cc, 17000 km, rood 1987 ==

Mercedes 240 TD E 0« bwj. 1-5-91 |
grijs kent. rookzilver Passat cl 1800 cc, 90 pk, =

1985 9roenmet bwj. 24-5-91 =
Q3268

l Hij is er ... DE NIEUWE GOLF ~| |

iij«4lj _r_i" 1

m_ vvn___^

Brrn"ffir: '■■lil

STEUN DE
ARTSEN
ZONDER
GRENZEN

GIRO 4054
AMSTERDAM

JrjARTSiNZONDER GREHZEh

S_ Bezoek de grootstekerstshow |\ >_*___
W / Vrijdag 20 december van 10.00tot 21.00 uur m lWsy l + zaterdag 21 december van 10.00 tot 17.00 uur X ||p^|

VW \DeKerstman koopt ook zijn auto's bij AutobedryfLorna \ i^-'A
1 Autobedrijf Lomm is onbetwist
*jk __''"■* de grootste autospecialist ? 1

Nu ± 150auto's onder dak in onze goedverlichte showroom *^w\

t^fe Alléén tijdens onze KERSTSHOW fW^lBij aankoopvan een autoeen exclusief74-delig Solinger '-"> *^ik V
W kerstbestek GEHEEL GRATIS

* ledere bezoeker ontvangt een leuke attentie *

B HIER EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD:
WÊ 2x Opel Omega 20i combi, 5-drs., in absolute nw.st 1989 va. 21.950,- of 240,-p.mnd. |
m Peugeot 405 GR in absolute nw.st 1989 21.950,- ot 240,- p mnd-
■ 2x Ford Escort XR3i met alle ace. zoals sportvlg. kant.schuifd 1986 va. 14.950,- of 160,-p.mnd. I

Toyota CorollaDX 1.6 diesel, 3-drs 1988 14.950,- of 165,- p.mnd I
k Opel Kadett 1600diesel, 5-drs., combi, z.m. nw. mod 1986 12.950,- of 140,- p.mnd- I

Toyota Carina diesel 5-drs 1988 14.950,- of 164,-p.mnd.
Renault 21 GTS 4-drs, zeer mooi 1988 14.500,- of 155,-p.mnd.
Toyota Camry 2.0 GLX, inabsolute nw.st 8.950,- of 99,- p mnd.
Peugeot 205 1.3XL 3-drs., zeer mooi 1988 13.950,- of 140,-p.mnd.
Nissan Bluebird 2 0 combi, 5-drs. i.z.g.st 1988 15.950,- of 165,-p mnd
Opel Corsa 1300 3-drs 1987 10.950,- of 118,-p.mnd.
Mitsubishi Galant 2.0 4-drs 1988 16.950,- of 176,- p mnd
VWGolf 1300 zeer mooi, 1e eigenaar 1989 17.950,- of 198,-p.mnd

2x Renault 19 1700GTX, 5-drs of 3-drs 1989 va. 19.750,- 0f222,-pmnd
2x Honda Integra 5-drs, 5-speed, met.kleur, z.m 1988 va. 15.950,- 0f165,-pmnd

Ford Sierra 23 GL, autom, 5-drs 1986 10.950,- of 118,-p.mnd.
2x Suzuki Swift I.SGL, 3-drs 1987 va 12.950,- 0f140,-p.mnd

Opel Kadett 1.2 S zeer apart uitgevoerd 1984 NU 6 950,- of 75,-p.mnd
2x Lancia Prisma 1600, 4-drs 1987 va. 17.950,- of 198,-p.mnd.

Peugot 309 GLD, 5-drs, zeer mooi 1988 12.950,- of 143,-p.mnd.
2x Ford Escort 1300, 5-drs. CL 1987 va. 12.950,- 0f143,-p.mnd

ZONDER INRUIL HOGE KORTINGEN ]
I —i 1 — i —-—i ui

__ . ■ ' —^
3x Nissan SunnySLXcoupé, nw. model, 5-speed 1989 va. 18.950,- of 210,-p.mnd.

Toyota Camry 2.0 XL nw. model, zeer mooi 1989 19.950,- of 222,-p.mnd
2x Citroen BK 16 TRS of 14RS, zeer m. auto's 1988 va. 14.950,- of 165,-p.mnd.
2x FordEscort 16 0, 3-drs. of sdrs 1988 va. 16.950,- 0f187,-p.mnd

Mazda 626 2.0 GLX coupé, aut.nw. mod., 1eeig 1988 20 950,- of 230,-p.mnd.
Volvo 440 GL, 4-drs. sedan, nw. model ...1989 21.950,- of 240,- p.mnd., ,

SUPERAANBIEDING
Opel Calibra 16-klepper, elek. schuifdak, elek. ramen,

nieuwste alarm, sportvelgen, c.d.-instal., kleur rood, 5-sp
eed, dubb. spiegels, uniek om te zien, kmst. 41 .000.

Nw.prijs 70.000,. NU, LET OP 55.000,-of60S p.mnd. J
3x Ford Sierra, 3-drs. of 5-drs. LPG of benz 1987 va. 14.950,- of 155,-p.mnd.
3x Mitsubishi Lancer Wagon 1.8 diesel .....1988 va. 14.950,- 0f155,-pmnd

Mazda 626 2 0 diesel, 5-drs. HB 1988 16 950,- of 187,-p.mnd.
Alfa 75 1800zeer sportief, sportvelgen 1987 14.950,- of 155,-p.mnd.
Renault 25 GTX zeer mooi 1985 9.950,- of 110,-p.mnd.
VW Polo combi, zeer mooi 1986 8.950,- of 99,-p.mnd
Mazda 323 1.5bestel, in absolute nw.st 1986 9.750,- of 110,-p.mnd.

Uiteraard kunt u ook uw motor, boot of caravan
inruilen bij Autobedrijf Lomm |

Audi 100 CC nw model, 5-speed, zeer mooi 1985 10.950,- of 118,-p.mnd.
Peugeot 205, 5-drs. diesel, zeer mooi 1986 11.950,- of 130,-p.mnd.

KIJK NAAR ONZE FINANCiERINGSMOGELIJKHEOENÜ!
5.000,- 55,- per mnd. Ook financieren wij AOW- en WAO'ers en ook vanaf

10.000,- 110,- per mnd. 18 jaaren ouder. Uw bestaande leningenkunnen
15.000,- 165,- per mnd. zonder problemen worden overgenomen.
20.000,- 210,- per mnd. FINANCIERING BINNEN 24 UUR GEREGELD

Uiteraard kant u ook boetevrij altossen. J
Als u thuis moeilijk weg kunt en u kiest één van deze occasions, dan kunt u vrijblijvend de financiering

telefonisch doorgeven aan Autobedrijf Lomm.

Opel Senator 3 liter, automaat, zeer mooi 1986 10.950,- of 118,,-p mnd.
Renault 5 GTS, duurste uitv., 5-sp., sp.vlg., met.kleur 1988 11.950,- of 130,-p.mnd.

2x Opel Kadert 1.3 Sen 1.6S, zeer mooi 1987 va.13.950,- of 140.-p.mnd
2x Audi 80 1900 diesel, zm, 5-speed, getint glas 1988 va 22.950,- 0f240,-p.mnd

Toyota Supra, autom, duurste uitv., sportvelgen
getint glas enz. 1985 16.950,--— i —i— I. 11 '■—

Opel Omega 18S, LPG, 5-speed, zeer mooi 1989 19.950,- 0f222,-p.mnd
Honda Civic 1500 GL, zeer mooi 1986 11.950,- of 130,-p.mnd

" 2x Ford Excort 1.3GL, 5-speed, zeer mooi 1987 va. 13.950,- of 140.-p.mnd
Ford Scorpio 2L Gli, autom, duurste uitv, centrale
deurvergrendeling, stuurbekrachtiging, getint glas enz 1988 18.950,- 0f200,-pmnd.
Ford Sierra 2.3 D stationcar, 5-drs, 5-speed, zeer mooi 1986 11.950,- 0f130,-pmnd.
Nissan Sunny, 4-drs ,D, 5-sp, metkl, get.gl.. Z.m 1988 14.950,- of 155,-p.mnd.
Opel Kadett, 5-drs, 16i, zeer mooi, 5-speed 1989 19 950,- of 222,-p mnd.

2x VW Golf 1.6D, zeer mooi 1988 va. 16.950,- of 187,-p.mnd.

BMW 5201, 5-speed met lederen bekleding, cd
dubbl,. spiegels, met.kleur, febr. 1989 49.950,- of 549,- p.mnd.

Mazda 626 2.0 coupé, in absolute nieuwstaat 1989 19.950,- of 222,-jj.mnd.
Ford Sierra 2L Gü, 4-drs. sedan, 5-sp., met.kl. Z.m 1988 16.950,- of 187,- p.mnd.
Honda Prelude EX, zeer mooi 1986 16.950,- 0f187,-p.mnd
VW Golf 16 D zeer mooi 1986 12.950,- of 140,-p.mnd
Renault 18GTDD, 4-drs, zeer mooi, 5-speed 1985 7.950,- of 90,-p.mnd.
Nissan Sunny, 4-drs. stat.car, benz, zeer mooi, 5-sp 1985 6.950,- of 77,-p.mnd.

2x Ford Sierra 2.3 diesel, 4-drs. sedan, in absolute nw.st.
5-speed, zeer mooi 1988 va. 17.950,- 0(222,- p.mnd
Daihatsu Charade GTi Twin Cam, 12-klepper, turbo
intercooler, rondom spoilers + sportvelgen 1988 19.950,- of 222,-p.mnd

2x Seat Ibiza 1.2 GL sport, zeer mooi 1988 va. 12.950,- of 143,-p.mnd.
Fiat Uno 60 S, 5-speed 1987 9.950,- of 110,- p.mnd.
Renault 18GTO nieuw model ....: 1985 7 950,- of 82,- p.mnd .

| Opel Kadett GSi, 4-drs., z apart, 5-sp., met.kleur 1988 21250,- of 220,-p.mnd.
Honda Shuttle, 5-drs, 5-speed, zeer mooi ....1985 10.950,- of 110,-p.mnd.

2x Ford Escort 1300GL, zeer mooi ...1983 va. 7.950,- of 80,-p mnd.
2x Audi 80 N.M. 1.85. zeer mooi 1989 va. 22.950,- of 240,-p.mnd.

Ford Escort 1.4 N.M 1988 14.950,- of 155,-p.mnd.
Toyota Corolla H.B. N.M 1988 nu 16.950,- of 187.-p.mnd

2x Opel Kadert 5-drs. benzine 1987 va. 12.950.- of 140,-p.mnd.

Minimaal 2.000,- tot 4.000,- inruil voor uw oude auto J
| ZEER HOGE INRUILPRUZEN VOOR UW AUTO ;

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m donderdag van 10.00tot 18.00 uur
Vrijdag koopavond van 10.00tot 21.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

i Reparatie + onderhoud in eigen werkplaats

Autobedrijf LOMM^4
Spiktweg 40, Lomm

tel. 04703-2900 - 04703-2997 \\A
ÉOns bedrijf is gelegen op industrieterrein De Spikweide^H
A Lomm is gelegen tussen Venlo en Nijmegen
yk\ (8 km achter Venlo) M



Nieuw model groeit door naar chiquere markt

Mazda 626 groter,
luxueuzer, duurder

&e nieuwe Mazda 626 is groter en standaard een stuk luxueuzer dan
*Ün voorganger, die vier jaar op de markt geweest is. Bovendien is hij
'Uurder. Ter vergelijking: de goedkoopste huidige 626 kost 30.695
('jülden tegen de nieuwe versie 34.495 gulden per 1 januari, maar op
'*0 maart komt daar drie procent bij en per 20 juninog eens drie pro-

zodat er binnen een halfjaar fl 36.595 voor de goedkoopste se-
*an en en fl 38.185 voor de laagst geprijsde hatchback moet worden
Neergeteld. Wie vdór 20 maart koopt, maar niet geleverd krijgt moet

rekening houden met de prijsverhoging, zo heeft de importeur
'Ü monde van verkoopdirecteur C. de Ruiter meegedeeld.

het importbedrijf Auto
De Binckhorst in Den

hoort de nieuwe Mazda 626:
'tiet langer thuis in het zoge-l
Roemde D-segment, waarin men

de Ford Sierra aan-heft. De wagen neigt eerder naar
"tet E-segment van de Ford Scor-
{Jio. De waarheid zit ergens in
''et midden. Zeker is dat hij drie

I °entimeter langer is dan de Scot-
I Wo en 2 centimeter smaller.

J ~at de nieuwe 626 specifiekvoor
'e Europese markt bestemd is

I i
°ge blijken uit de breedte van

'■75 meter. Voor het eerst in zijn
Geschiedenis heeft Mazda een
jjtiddenklasser gebouwd die bre-
der is dan de Japanse belasting-""niet van 1.69 meter.

brengt de 626 als vier-
jjeurs sedan en vijfdeurs hatch-
Back. Uiteraard is bij het ont-werp veel aandacht besteed aan

lage luchtweerstand. Met
*?*n Cw-waarde van 0,29 heeft de

| de meest rendabele
stroomlijn in zijn klasse.

Motoren
zestienkleps injectiemotorenvan 1.800 en 2.000 cc zijn nieuw

°Itwikkeld. Nieuw in de 626 is
montage van de 2.500 cc V-6

ï^otor met 24 kleppen en twee
.°venliggende nokkenassen percilinderrij. Deze motor is ook tev'nden in de sportieve MX-6.

krachtbronnen zijn uitge-
est met injectiesystemenen vol-
den aan de US-87 norm ten
inzien van de 'schone' uitlaat-
§assen.
y°lgens de fabrikant is de op-
"^engst van de motoren zo sterk
jOoruitgegaan, dat de nieuwe
'"800 cc machine sterker is dan
?e huidige tweeliter en een beter
j°Ppel demonstreert. Bovendien
* hy zuiniger.

Rijden
jr'Jdens een korte rij-impressieleek inderdaad dat er sprake is
an een totaal nieuwe auto, die

/let goed meer te vergelijken
,£*t met zijn voorganger.
,'andaard zit er toerentalafhan-
-s*.e*ujke stuurbekrachtiging in.
j

e motoren zijn beduidend stil-Jrr geworden. Het bredere inte-'eur biedt uiteraard meer schou-
jeiTuimte. Ook achterin, maarj^nand met een lengte van 1.82| komt daar toch wat hoofd-

| j^'mte te kort.
i, e door ons bereden tweeliterL ' emonstreert een forse accelera-

tic. Op het gebied van weglig-
ging heeft de auto gewonnen ten
opzichte van het vorige model.
Wellicht zijn de grotere spoor-
breedte en de langere draag-
armen van het onderstel daar
debet aan.

Het interieur ziet er zeer ver-
zorgd uit. De snit van het dash-
board accentueert de ruimtelijke
werking van het interieur.

Behalve de versies met de vijf-
versnellingsbak zijn er ook elec-
tronisch gestuurde automaten
leverbaar. De goedkoopste auto-
maat kost tot 20 maart 40.995
gulden. De duurste 626 is de 2.5
V64E automaat, die inclusief
verwarmde buitenspiegels, air-
conditioning, zes speakers en
glazen zonnedak fl 63.995 kost. " De Mazda sedan met vier deuren en een ruime kofferbak

Af en toe fiets
In Zeist blijkt er bij J. van den
Dolder (49) na die 100 dagen en
een jaar iets veranderd te zijn.
Gemiddeld wordt er 15% minder
gereden met de Mitsubishi Ga-
lant die recent als occasion de
vorige is opgevolgd. Voor de
korte afstanden naar het werk en
voor boodschapjes neemt hij de
fiets. „Maar als het giet van de
regen ga ik mezelf niet pesten en
neem ik de auto," zegt deze expe-
ditiechef die ongeveer 20.000
km/jaar rijdt.

Als we informeren bij Maaike
Boomstra (23) in Utrecht geeft
haar moeder een mening over
het huidige openbaar vervoer:
„Dat is werkelijk een handicap
als je daarop bent aangewezen.
Moet ik bijvoorbeeld in Zeist
naar een cursus dan sta je daar
op het station bij Driebergen, als
vrouw alleen ga ik 's avonds niet

over straat. Dus een vriendin
haalt me daar met de auto op,
anders kom je niet op tijd en
zonder gevaar op de plaats van
bestemming".

Als studente aan de Toneel-
school en activiteitenbegeleid-
ster heeft dochter Boomstra
geen auto en dat brengt de stand
voor de bespaarde kilometers
natuurlijk flink omhoog. De af-
gekeurde auto die destijds voor
fl 300,- is aangeschaft is niet ver-
vangen door een andere auto
vanwege de financiën. Maar het
blijkt dat zij bepaalde opdrach-
ten op diverse moeilijk bereikba-
re plaatsen niet kan aannemen.
Ze zit dan langer in bus/trein dan
de te werken uren.

Files
De automobilist geeft bij aan-
vang van de rit zijn bestemming

op, een straat of een groot ge-
bouw, vooralsnog in code. Vanaf
dat moment wordt hij begeleid
door een computerstem die
waarschuwt als hij moet afslaan
of voorsorteren en een schermp-
je op het dashboard dat continu
met een pültje de richting aan-
geeft. Bovendien meet het 'ba-
ken' voortdurend positie en rij-
snelheid, waardoor niet alleen de
bewegwijzering actueel wordt
gehouden en ook informatie
over (bijvoorbeeld) files onder-
weg zo verwerkt, dat de indivi-
duele route kan worden aange-
past.

Maar het tweerichtingen-verkeer
tussen boordcomputer en infra-
rood-baken geeft veel meer mo-
gelijkheden dan alléén de be-
wegwijzering voor automobilist
en mogelijkheden voor de ver-
keersmanager het rijgedrag te
beïnvloeden.

Subsidie
In Amsterdam kan begin vol-
gend jaar een studie van start
naar het laten aansluiten van de
autoreiziger richting Amsterdam
op parkeergelegenheid en open-
baar vervoer.

Voor de specifieke Amsterdamse
situatie heeft de Europese Com-
missie een subsidie beschikbaar
gesteld van fl 1,9 miljoen. De ge-
meenteraad van de stad moet
nog beslissen over een eigen bij-
drage van 600.000, gulden, maar
dat bedrag is voorlopig nog wel
onder de zogenaamde 'zuiglijn'
van het prioriteitenlijstje terecht
gekomen. Inmiddels heeft Rijks-
waterstaat zich voor dat bedrag
garant gesteld. In totaal gaat de
proef minstens fl 20 miljoen kos-
ten en wanneer de proef opti-
maal wordt uitgevoerd zon fl 25
mihoen.

De proef van Siemens in Berlijn
heeft inmiddels 'laten zien dat de
gemiddelde bekorting van de

tijd om een doel te bereiken met
Euro-Scout tien procent is. Of
het omleiden over rustiger stra-
ten al het ontstaanvan files heeft
kunnen voorkomen is niet dui-
delijk, daarvoor was het aantal
deelnemers te klein. Al zijn ver-
keersdeskundigen het erover
eens dat voor het voorkomen
van een file maar 'heel weinig
minder' auto's nodig zijn. Vast-
staat bovendien dat de automo-
bilist, zonder ook maar één keer
op een kaart te hoeven kijken, in
Berlijn elk doel op zon 200 me-
ter nauwkeurigkan bereiken.

Bij deelnemers aan tv-programma '100 dagen zonder auto'

Weinig animo voor openbaar vervoer
Dat het openbaar vervoer de
laatste tijd niet goedkoper, com-
fortabeler en frequenter is ge-
worden heeft menigeen onder-
vonden. Tal van kortingskaarten
en vooral de OV-jaarkaart voor
studenten zorgen voor massaal
toegenomen gesubsidieerd pu-
bliek in trein en bus. Maar on-
danks veel meer middelen, geen
of nauwelijks meer mogelijkhe-
den.
Hoe het de tien mensen uit het
tv-programma '100 dagen zonder
auto' nu zou vergaan laat zichra-
den. We bezochten een aantal
'autolozen' van toen en ontdek-
ten verrassende zaken.
Peter Eijsbouts (22) uit Vlierden
heeft zijn auto na de actie niet la-
ten staan. Zijn blauwe Opel Man-
ta heeft in het jaar na de actie
zelfs méér kilometers gedraaid.

De familie Boon uit Apeldoorn
had een aardigeRenault 5 en ge-
bruikt nu uitsluitend het open-
baar vervoer. Maar dat is geen
investering in louter gemak, ze-
ker op een uitgaansdag als zon-
dag. Dan rijdt er hooguit 1 x per
uur een bus. Er moet uitgebreid
met de NS-reisplanner gestoeid
worden om adequate verbindin-
gen en acceptabele reistijden te
garanderen.

De familie heeft uitgerekend
welke ritten er echt nodig, niet
noodzakelijken voor de gein zijn
gemaakt. Met de OV-jaarkaart
die de tien deelnemers na afloop
van de autoloze actie van de mi-
nister krijgen, is het natuurlijk
financieel onbezorgder reizen.

Tijdsfactor
Ook hier komt weer naar voren
dat veel gevarieerde verbindin-
gen over relatief korte afstanden
per openbaar vervoer ontzaglijk
veel tijd kosten. Natuurlijk kun
je met een auto in de file vast
staan, zijn parkeerplaatsen
schaars en is autorijden niet
goedkoop. Maar het is wel vele
malen flexibeler en aangenamer
dan openbaarvervoer. De auto is
op elk moment inzetbaar, kan
vrijwel elke plek in het land on-

gehinderd bereiken en zorgt,
meestal dat je voor de deur
wordt opgehaald of afgezet.
Zakelijke rijders zien dat voor-
deel ook, zij kunnen vaak een-
voudig niet zonder een auto.

auto

Na geslaagde proef verkeerssysteem in Berlijn

'Vierde kleur' voor
stoplichten Amsterdam

DOOR MARIEN VAN DEN BOS

Een aantal Amsterdamse
stoplichten krijgt er binnen-
kort een 'vierde kleur' bij:
een extra kastje met een
glazen oog, dat het onzicht-
bare infrarood ontvangt en
verstuurt. Infrarood voor de
verzending van informatie
tussen 'verkeerssysteem' en
'boordcomputer', op dezelf-
de manier waarop ook de
afstandsbediening van de
televisie werkt.

Minimaal 400 auto's die regelma-
tig in Amsterdam rondrijden
krijgen voor de proef een boord-
computer met zender-ontvanger
voor de digitale informatie. In-
formatie die de snelste route
door de stad aangeeft, die 'weet'
welke parkeergarage nog ruimte
heeft, die bovendien kan aange-
ven hoe laat tram X naar eindbe-
stemming Z vertrekt. Het zal de
projektleider van het Duitse
elektronicaconcern Siemens
waarschijnlijk niet moeilijk val-
len het minimale aantal van 400
vrijwilligers voor de proef te vin-
den.

Drie jaar proefdraaien in het
westelijk deel van Berlijn heeft
een consortium onder leiding
van Siemens AG tot de overtui-
ging gebracht dat het systeem
'Euro-Scout' werkt. Ruim 250
stoplichten bij kruispunten op
hoofdwegen door Berlijn kregen
een 'vierde kleur', het onzichtba-
re infrarood. Kleine 'boordcom-
puters' in de (aanvankelijk) 600
auto's die bij de proef betrokken
zijn, wisselen volledig automa-
tisch alle gewenste gegevens uit
bij het passeren van zon infra-
rood-baken.

" Via 'de vierde
kleur' - infra-
rood - worden de
gegevens verzon-
den tussen cen-
trale computer
en boordcompu-
ter in de auto en
vice versa.

uitlaatjes
FRICTIEMATERIALEN waarin
asbest is verwerkt en die ge-
bruikt worden voor remschoe-
nen, remblokjes en koppelings-
platen in auto's, mogen sinds
twee weken slechts worden ver-
vangen door asbestvrije frictie-
materialen. Op 1 december is
namehjk het 'besluit asbestvrije
frictiematerialen' van de Wet mi-
lieugevaarlijke stoffen in wer-
king getreden.

VOLKSWAGEN presenteert injanuari de VW Vento. Dit is de
vierdeurs uitvoering van de VW
Golf met een aparte kofferruim-
te, in de klasse tot 4.40 m. De VW
Vento beschikt over dezelfde
techniek als de Golf. Voor de
krachtbron onder de motorkap
kan de koper kiezen uit vier ver-
schillende benzinemotoren (1,8 1
t/m 2,8 VR6), twee dieselmotoren
(1,9 1 zuig- en 1,9 1 turbodiesel).
Alle Vento-modellen beschikken
over een vijfversnellingsbak en
stuurbekrachtiging. De Vento isvanaf maart 1992 leverbaar.
Vanaf modeljaar 1993 zal de Ven-
to naar wens leverbaar zijn met
een airbag voor de bestuurder ende bijryder.

" De Volkswagen Vento

Fiat Cinquecento
geducht wapen in
sector stadsauto’s
DOOR SIEM LEEUWENKAMP

„Omzetvergroting in het A-seg-
ment zit er voor de Japanners
niet meer in. Kijk maar naar het
opwaarderen van hun modellen.
Wij springen in dat gat met de
Cinquecento omdat er in Euro-
pese steden toch steeds meer
behoefte is aan kleine stads-
auto's. Fiat heeft in het verleden
al bewezen zeer slagvaardig in
deze sector te kunnen zijn. We
zetten de traditie, volledig zelf-
standig, maar met hulp van bui-
tenlandse vestigingen voort."

Fiat-directeur Paolo Cantarella
blaakt van zelfvertrouwen bij de
mondiale presentatie van de
nieuweFiat 500. Na 16 jaar is de
modelnaam weer terug, niet als
getal maar volledig uitgeschre-
ven op zn Italiaans. En daar
breek je de tong over, waarom
geen simpele naam als Fiat Citta
(stad). Klinkt goed by de model-
len Panda en Croma.

Oudere modellen
De kleine auto betekent moge-
lijk de stap in een herbeleving
van de 40-jarig roemruchte histo-
rie van dit Italiaanse model. Een
model dat direkt bij aanvang al
het koosnaampje Topolino
(muisje) kreeg. Het mini-aandeel
van de Japanners is in Italië nog
magertjes vanwege het import-
quotum. Dus zie jeer nog tal van
oudere Fiat-modellen rondrij-
den. De tot 1975 gebouwde bol-
vormige '500', de 126 en de 127
rijden er nog lustig op los.

Mocht het anti-chauvinisme dat
momenteel in Italië heerst om-
slaan bij het zien van deze nieu-
weling dan heeft de thuismarkt
geen probleem. Afgaande op de
dol-enthousiasteItalianen dietij-,
dens de testritten rond Rome

maar wat graag even in dit stads-
autootje plaats willen nemen,
ziet de verkoopstart er in januari
vast goed uit.

" Fiat Cinquecento, flitsende comfortabele stadsauto

Produktie
Vanuit de Poolse plaats Tichi
komt volgend jaar de stroom van
120.000 Cinquecento's op gang,
daarvan zijn er 30.000 voor de
gretig naar goede mobiliteit hun-
kerende Polen bestemd. De kwa-
liteit die er uit de fabrieken van
FSM (Fabrika Samochodow Ma-
lolytrazowych) moetrollen, heeft
Fiat met een investering van
fl 1,5 miljard zeker gesteld. Op
termijn zal de '500' ook uit Tur-
kije aangeleverd worden.
De lancering van de volwassen
baby in Cinecitta, het Hollywood
aan de Tiber, heeft veel weg van
een filmreprise. Glorieuze zwart/
wit beelden van wereldberoem-
de sterren op het witte doek
worden verweven met spraak-
makende stadsautootjes van Fiat
uit vervlogen decennia. De Giar-
dinetta, 500 D, Giardinera, 500 L
of 500 C, allemaalzijn het 'liefjes'
om te zien. Hun tijd in de jaren
zestig en zeventig al vooruit.

„De congestie in de jaren daarna
is alleen maar groter geworden,"
beweert Cantarella. „Willen we
de leefruimte in de steden beter
benutten dan zijn dergelijke klei-
ne 'schone' auto's noodzakelijk."
De Fiat 500 past met zijn 328 cm.
lengte en 148 cm. breedte een-
voudig dwars op een parkeer-
plaats, er kan zelfs met gemak
nóg een 500 naast.

Ruimte
Klein van buiten en ruim van
binnen, een principe dat SirAlec
Issigonis als ontwerper in de
Austin Mini als eerste toepaste,
gaat volledig op voor deze auto.
Enige beperking geldt de arm-
slag aan de portierszijde. Voor
het overige een concept waarin
jonge maar vooral ook groter
wordendeEuropeanen zich thuis
voelen.

Klein is ook de motor van
slechts 904 cc die 41 kW (30 pk)
vermogen levert, de prestaties
zijn niettemin goed en worden
vooral opvallend gedempt gele-
verd. Geen overdreven ijver in
trekkracht, bergop kost het zelfs
enige moeite om boven de 90
km/u te blijven. In vlak gehou-
den steden daarentegen is de
'500' niet te kloppen in flitsende
wendbaarheid.

En dat alles met heel wat meer
comfort dan in de Panda. Geen
hangmat, maar een prettig zit-
tende en goed verstelbare stoel.
Uitzicht op een goed gevormd
dashboard en heel wat zaken
standaard voor een auto in de 14
mille klasse. Op het eerste ge-
zicht prima werk afgeleverd, als
we een jaar verder zijn zullen
eventuele kinderziekten verdwe-
nen zijn en kan de Cinquecento
ook in Nederland geleverd wor-
den.
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KERSTVAKANTIETIP
voor lezers van het Limburgs Dagblad

OLIEBOLLEN-WANDELTOCHT SIMPELVELD
zondag 29 december a.s.

De VVS.V. Noad Bocholtz organiseert i.s.m. deVW Bocholtz-Simpelveld
weer haar jaarlijkseoliebollen-wandeltochtin Simpelveld en omstreken.

Startplaats : Hotel Oud Simpelveld
Irmstr. 23, Simpelveld

Starttjjd : tussen 10.00 en 14.00 uur
Afstanden ; 5, 10 en 15km
Kosten ’ 2,50 mcl. sticker

Tijdens de wandeling gratis oliebol en glühwein.
De tocht gaat onder alle weersomstandigheden door! dmi6

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

p*9
\gß£ti\ ProvincieSjltó rIUVIIIUIC Bureau Bibliotheek
WêyÜ ■ JrY^Kiirn Postbus 5700
l___^l L ImDUiq 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling uitvoering Wet personenvervoer
M 328/51-91 t

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat zij bij hun besluit van 17december
1991 voor onbepaalde tijd vergunning hebben
verleend tot het verrichten van taxi-vervoer,
binnen en vanuit het vervoergebied Limburg
aan:- Taxibedrijf Verstraaten 8.V., Langstraat 84,

5801 AG Venray met ten hoogste zeven
taxi's onder gelijktijdige intrekking van hun
besluit van 7 augustus 1990, waarbij aan
Taxibedrijf Stoks 8.V., Langstraat 70, 5801
AE Venray voor onbepaalde tijd vergunning
is verleend voor het verrichten van personen-
vervoer met ten hoogste tien taxi's, binnen en
vanuit het vervoergebied Limburg (bedrijfs-
overname en vermindering met drie taxi's);- de heer M.J.G. Saelmans en mevrouw
G.E.C.J. Saelmans-Kanters, St. Maartens-
laan 7, 6001 CC Weert (V.O.F. Taxibedrijf
Mart Saelmans) met ten hoogste negen taxi's
(uitbreiding met drie taxi's en wijziging
rechtsvorm);- mevrouw W.M.G. Werdens, Kastelenweg 8,
6136 BJ Sittard met ten hoogste twee taxi's
(uitbreiding met één taxi);- de heer J.A. Parfant, Romenkamp 30, 6438
JH Oirsbeek met ten hoogste twee taxi's;- mevrouw M. Geelen-Esser, Beegderveld 14,
6099 NC Beegden, met ten hoogste negen-
tien taxi's (uitbreiding met veertien taxi's).

Deze beschikking(en) liggen vanaf heden,
gedurende dertig dagen, voor iedere belang-
hebbende ter inzage in de Bibliotheek in het
Provinciehuis, Limburglaan 10 te Maastricht.
Tegen deze beschikking staat voor degenedie
daardoorrechtstreeks in zijn belang wordt
getroffen beroep open binnen een termijn van
dertig dagen na de openbaarmaking. Het
beroepschrift dient te worden gericht aan het
College van Beroep voor het bedrijfsleven,
Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage (arti-
kel 65 Wet Personenvervoer). Voorts kan de
indiener van een beroepschrift, bij een met
redenen omkleed verzoekschrift in afwachting
van de beslissing in hoofdzaak, aan de voor-
zitter van dit College een voorlopige voorzie-
ning vragen, indien het belang van de verzoe-
ker een onverwijlde voorziening bij voorraad
vordert (artikel 65 Wet administratieve recht-
spraak bedrijfsorganisatie).
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Eén van de leuke dingen van de krant is dat jeer elke dag naar kunt uitkijken.

In menig huishouden wordt zo rond het bezorguur de deurmat dan

ook nauwlettend in de gaten gehouden. En staat het hele gezin in de

startblokken om bij het geringste geklepper van de brievenbus het

geliefde dagblad als eerste te bemachtigen.
f

Nederlanders lezen geen krant, ze verslinden hem. De gemiddelde krantelezer

besteedt dan ook al gauw zon drie kwartier aan zn dagblad. Aan het

nieuws en de showpagina's. Het sportkatern en de boekbesprekingen.

De beursnoteringen en de familieberichten. En vanzelfsprekend kan

ook uw advertentie op zijn warme belangstelling rekenen.

Of hetnu om uw tijdelijke aanbieding gaat of om een langlopende themacampag-

ne, de krant garandeert u de grootst mogelijke aandacht van een

uiterst breed en toegewijd publiek. Een publiek dat de tijd voor u

neemt. Dat u niet ziet als een irritante stoorzender. En dat elke dag

... . . opnieuw reikhalzend naar u uitkijkt.

[J^^^^^^^^^^^^^^ Voor meer informatie over de uitgebreide en flexibele advertentiemogelijkheden

fÊP _^_M van de krant, kunt u contact opnemen met de advertentie-exploitatie

__i^_É 13ÈÊ S_fed«_%' _r( van het Limburgs Dagblad te Heerlen, telefoon 045-739336, of met

' P^^ het Cebuco, Marketing Services, Postbus 20112, 1000 HC Amster-
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AKEN - Een krappe meerderheid
van de Akense gemeenteraad heeft
gisteravond na een urenlang debat
ingestemd met het grensoverschrij-
dende industrieterrein.

Bovendien sprak de CDU zich als
enige duidelijk uit tegen de com-
posteringsfabriek die westelijk van
Bocholtz is gepland. De coalitie liet
zich er helemaal niet over uit en de
fabriek wordt ook niet genoemd in
het raadsbesluit. '

Ger van Bekkum, van de Socia-
listiese Partij afdeling Land-
graaf, reageert verheugd op de
beslissing van de WML. „Gewel-
dig, onze actie heeft dus toch

verbiedt het werken met asbest-
produkten. De vakbonden heb-
ben geweigerd de WML een
ontheffing van dat verbod te ge-
ven.

De waterleidingmaatschappij
weet nog niet wat er nu moet ge-
beuren met de kleine twintig ki-
lometer asbestcementen buizen
die zij nog in voorraad heeft.
„Daarover gaan we ons na de
jaarwisseling beraden", aldus
Vliegen. „Die buizen liggen er al
lang en weglopen zullen ze niet
doen."

zijn afgerond, wil de WML nog
'hier en daar een pijpje leggen.
Vliegen: „Als er bijvoorbeeld
nog slechts één lengte gelegd
hoeft te worden, willen we met
de vakbonden vragen of we die
ene asbesten buis nog mogen
leggen. Daarover moet met de
bonden te praten zijn, denk ik."
De cao voor de bouwnijverheid

DUREN (D) - De 16-jarige Manuela
Frohn uit Duren, wier lijk enkele we-
ken geleden in een verlaten textielfa-
briek in Duren werd gevonden, blijkt
te zijn vermoord door haar 21-jarige
vriend Siegfried B. uit Duren. B. is in-
middels aangehouden door depolitie.
Manuela en Siegfried maakten in au-
gustus 1990, toen Manuela als ver-
mist werd opgegeven, deel uit van de
Dürener Punk-scene.

Moord 'Fabrik des
Todes' opgelost

Het paar heeft, zo luidt de verklaring
van de officier van justitie in Aken, na
een paar dagen samenwonen ruzie
gekregen, waarbij Siegfried zijn vrien-
din heeft gewurgd. Het lichaam van
Manuela lag sindsdien in de fabriek.
Siegfried B. is al meerdere malen we-
gens geweldpleging veroordeeld.

Als Vietnamezen bedreigd blijven met uitzetting

Sympathisanten willen
ook in hongerstaking

Tot grote verbazing van de gemeen-
te Heerlen haalde de SPD er dins-
dag plotseling het onderste deel af
en maakte het overblijvende stuk
breder. Op Nederlands grondgebied
blijft 33 hectare over, aan de Duitse
kant zestig.

Er lag tot begin deze week een Ne-
derlands-Duitse plan vooV een ta-
melijk langgerekt terrein aan beide
zijden van de grens. Dit reikte tot
aan de grensovergang.

„We profiteren bovendien van de
extra ruimte op Nederlands grond-
gebied," meende Hans Altküpers.
Naar verluidt verschoof de SPD het
terrein naar het noorden om een
aantal fractiegenoten uit Richterich
tevreden stellen, die anders dreig-
den tegen te zullen stemmen.

De SPD vindt het grensoverschrij-
dende industrieterrein, zoals het er
nu komt, compact en acht het, met
nog een aantal kleinere terreinen
samen, voldoende om aan de vraag
te voldoen.

De nieuwe variant van de SPD (24
zetels) haalde het, omdat de Grünen
(zes zetels) ermee instemden. Te-
genover die dertig voorstemmers
kwamen de oppositiepartijen CDU
(25) en FDP (3) met 28 stemmen net
tekort.

Voor de Grünen was het stikken of
slikken. „Dit compromis is naar
buiten toe nauwelijks te verdedi-
gen. Maar als wij dit plan niet steu-
nen, ontwikkelen CDU en SPD een
veel groter gebied. We zrjn blij dat
het terrein alleen toegankelijk
wordt vanaf de Nederlandse auto-
weg en aan Duitse kant helemaal
afgeschermd wordt," verklaarde Mi-
chael Rau.

VALKENBURG - Een 74-jarige
vrouw uit Voerendaal is woensdag-
avond om half twaalf in de Bernhard-
laan in Valkenburg beroofd van haar
handtas. De overvaller bedreigde de
bejaarde vrouw met een bougiesleu-
tel. Het slachtoffer dacht dat de dader
een revolver trok. De sleutel is na de
overval door de dader achtergelaten.
Vermoedelijk door dezelfde dader is
gistermorgen even na half twaalf een
tabakszaak aan het Grendelplein in
Valkenburg overvallen. De eigenares-
se moest onder bedreiging van een
mes het geld uit de winkelia afgeven.
De rijkspolitie groep Valkenburg heeft
beide zaken nog in onderzoek.

Tasjesroof en
overval

Zie verder pagina 21

" 'Bocholtzgaatop
autowegzitten'

De 25 CDU'ers stemden tegen, om-
dat deze partij denkt dat Aken ne-

Ghanese muziekles in Landgraaf

Van onze verslaggever

MEERSSEN - De gemeente Meers-
sen heeft een vordering van 16.000
gulden op Majuna BV in Echt, mede-
organisator van de NK Wielrennen,
laten vallen. De Lokaal Democraten
in Meerssen zijn het met deze gang
van zaken niet eens.
De kampioenschappen worden de
komende drie jaar in Meerssen ge-
houden. Van de kosten van honderd-
duizend gulden per jaar garandeert
Majuna BV 25.000 gulden. De kosten
die voor de gemeente overblijven,
worden verkregen via sponsoring. In
hetraadsvoorstel is geen melding ge-
maakt van enige kwijtschelding van
gelden.
De Lokaal Democraten hebben bij
navraag informatie ingewonnen bij de
gemeentelijke secretarie.

Vordering op
Majuna vervalt

Valkenburg
verbaasd over
kwestie AZC

HEERLEN - Een 28-jarige Duitser
heeft dinsdag met dertig gram hero-
ïne de grens proberen over te steken
in de lijnbus Heerlen-Aken. De drugs
waren vastgeplakt onder de zitting
van een bank. Toen de douane van
Heerlen het pakketje ontdekte, be-
kende de Duitser de eigenaar te zijn.
Hij werd aangehouden en overgedra-
gen aan de politie van Kerkrade.

Drugs gesmokkeld
onder bank bus

VALKENBURG - Het gemeente-
bestuur van Valkenburg aan de
Geul is uiterst verbaasd over de
gang van zaken met betrekking tot
het klooster Ravensbos en een mo-
gelijke komst van een asielzoekers-
centrum.

Inbrekers haalden pannen van het
dak, trapten daar een gat in en kwa-
men zo het gebouw binnen. Daar
werden deuren kapot getrapt, kasten
op grove wijze opengebroken en de
inhoud op de grond gegooid. Er werd
alleen een klein geldbedrag gestolen.
De inbraak vond plaats ergens tussen
dinsdagmiddag en woensdag rond
het middaguur. Doordat het regende
ontstond bovendien fikse waterscha-
de.

LANDGRAAF - Het clubgebouw van
Hengelsportvereniging Strijthagen in
Landgraaf heeft voor enkele tiendui-
zenden guldens schade opgelopen.

Visclub dupe
van vandalen

„Uitdrukkelijk werd door de heer
Van Beeck gesteld dat er vanwege
deze nabije ligging geen problemen
te verwachten zijn, gezien de erva-
ring van WVC elders," zo laat de
gemeente weten.

Hij laat weten dat op 17 oktober en
3 december gesprekken zrjn ge-
voerd tussen de gemeente en het
hoofd van de Bestuurlijke Samen-
werking Opvang Asielzoekers van
het ministerie, F. van Beeck. Daar-
bij is openlijk gesproken over de
vestiging van een AZC in het kloos-
ter Ravensbos. Ook de relatie met
het nabij gelegen Arensgenhout en
camping De Bron is daarbij aan de
orde gekomen.

Volgens de woordvoerder van de
gemeente heeft het ministerie van
WVC wel degelijk het voornemen
gehad om in het klooster een asiel-
zoekerscentrum te vestigen. „Het is
zeker niet zo dat alleen maar ter-
loops de naam Ravensbos is geval-
len," aldus de woordvoerder van de
gemeente.

KERKRADE - De douane aan de
Nieuwstraat in Kerkrade heeft woens-
dagmiddag drie kilo hasj gevonden in
een personenauto. De bestuurder,
een 32-jarige Duitser, is aangehou-
den en voor verder onderzoek over-
gedragen aan de politie in Kerkrade.
De straatwaarde van de hasj wordt
geschat op 25.000 gulden.

Douane vindt
drie kilo hasj

B en W van Valkenburg hebben vol-
gens de woordvoerder een principe-
besluit ten aanzien van Ravensbos
genomen nadat de heer Van Beeck
op 12 december een conceptover-
eenkomst had gestuurd waarin let-
terlijk staat dat de minister in het
voormalige klooster Ravensbos een
asielzoekerscentrum wil inrichten.

De ritmevaste handen van Dakpo geven soepeitjes het tem-
po aan op de kpanlogo, het percussie-instrument dat de
intercontinentale reis heeft overleefd. De leerlingen van de
Brandenberg komen een voor een naar voren om de Gha-
nees na te spelen. Hun geklapklinkt houterig, maar Dakpo
is best tevreden.

" John Tossou Dakpo is docent Afrikaanse percussie in
Ghana. Voor drie maanden heeft hij zijn hoofdstad Accra
verruild voor de miezerige regen in Nederland. Gisteren
was hij te gast op de Landgraafse school Brandenberg.

De relatie van de Brandenberg met Ghana is niet van gis-
teren. Het land komt regelmatig ter sprake in de gods-
dienst-, maatschappijleer- en aardrijkskundeles. En er
komen regelmatig mensen uitAfrika over de vloer.
Het doel van de school is de Ghanezen te helpen en de leer-
lingen daar direct kennis van te laten nemen. De hulp
vindt plaats in samenwerking met het Missionair Centrum
en het Sivos.
Vanavond treedt Dakpo met talrijke vluchtelingen op in
het Missionair Centrum in Heerlen. Foto: KLAUS TUMMER

ROERMOND - De machinehande-
laar F. S. (62) uit Horst moet van de
rechtbank in Roermond 240 uur on-
betaald werken en een boete van
240.000 gulden betalen wegens het
ontduiken van de belastingen. De 240
uur dienstverlening zijn ter vervan-
ging van een gevangenisstraf van 9
maanden. Mr Lina , de raadsman van
S., is direct in hoger beroep gegaan
van het vonnis omdat hij vindt dat de
rechtbank rekening had moeten hou-
den met het feit dat S. inmiddels fail-
liet is en de boete dus niet kan beta-
len. Dat betekent dat de man alsnog
twee maanden moet gaan zitten.

Dienstverlening na
ontduiken belasting

Landgraaf leidt verkeer
om dorpskernen heen

Zwaar gewond
na instorten
van vloer

ÏERLEN/ECHT - Zeker vier
zullen zich aan-een bij de Vietnamese hon-

als Justitie door
Ift gaan met uitgeprocedeer-
Vietnamese asielzoekers het
'd uit te zetten. Onder de vier
''indt zich zuster Xaverie
lfkhofs van het Missionair
!tUrum in Heerlen. Ook enke-
parochianen van de Sint

'dreasparochie van Heerler-
*n hebben zich bereid ver-

B^rd in hongerstaking te

JPr twee van de vijftien Vietname-
"T^ongerstakers in het AZC in Echt
**ff|e procedure beëindigd. Dat geldt

'leens voor een Vietnamees in het

'61 Zoekers Centrum in Spaubeek.
Worden met onmiddellijkeuitzet-

S bedreigd.

' Missionair Centrum Heerlen
*ft per brief nog eens een klem-
?id beroep gedaan op staatssecre-
-15 Kosto van Justitie om op zijn
"Tiemens terug te komen hen het
"1 uit te zetten. „De dreiging is des
&oter nu de staatssecretaris heeft
'gekondigd kerkasiel niet toe te
*ti" aldus zusterKerkhofs.

' de brief van het Missionair Cen-
ltl aan de staatssecretaris, onderte-
-1(i door tachtig sympathisanten
1 de Vietnamezen, spreekt duide-

' fcen veroordeling van het beleid
1 Justitie. „Tegen alle verwachtin-

-1 in worden Vietnamese asielzoe-
* op rigoreuze wijze door de mi-
*r van Justitie en de vreemdelin-
Politie aangepakt. De 'uitgepro-

asielzoekers wordt geen
**le gelegenheid gegeven om ver-
te procederen. Direct na de uit-

hak van de rechter krijgen zij te
dat ze onmiddellijk het land

verlaten. Vietnamese asiel-
■Jters worden als criminelen be-
rdeld en door de lokale politie in
ÏJaring gesteld, nog voordat hun
? geding heeft plaatsgevonden.

alsmede opheffing van bewa-
R Worden geweigerd."
LF Missionair Centrum heeft tevensP telegram onderschreven dat de
CJerlandse Missieraad en de Ne-
F'andse Zendingsraad dinsdag aan
[steatssecretaris hebben verzon-
[?" De beide raden verklaren zichL^air met de uit Oost-Europa af-Pistige Vietnamezen en spreken
f1verontrusting uit over de huidi-
L s'tuatie. „Wij vragen de Neder-
rise regering met klem om in
I frek te gaan met deze groepcntelingen, hun argumenten op-
tjjw te overwegen en de mogelijk-
C?„van toelating serieus te herbe-

k^r Kerkhofs uitte ook kritiek op
B^edia. Volgens haar heeft Justitie
patste tijd dankbaar gebruik ge-

van de pers om het eigen uit-
l^'^gsbeleid te verdedigen. Het
Ls»onair Centrum heeft contact op-
C J'inen met dekerkelijke organisa-
V in Groningen die zich er-

'W . 'nzet asielzoekers terug te plaat-
ik 'h de procedure voor hun asiel-

'vi-aag.

BUNDE - Twee bouwvakkers
zrjn gistermiddag in Bunde
zwaar gewond geraakt toen
vloeren plotseling instortten.
De beide mannen moesten
door de brandweer onder het
puin vandaan worden gehaald.

De Landgraafse raad heeft deze ont-
wikkeling met beide handen aange-
grepen. Als de Schaesbergerweg
wordt ontlast, zijn meteen de voor-
naamste verkeersproblemen rond
het Streeperkruis in Schaesberg op-
gelost.

weg. Daarna vervalt de Schaesber-
gerweg als verbindingsroute tussen
beide plaatsen.LANDGRAAF - Er komt een ver-

binding tussen de Einsteinstraat en
de.S23 in Landgraaf. De gemeente-
raad stemde gisteren in met het
voorstel van de PvdA-fractie om op
deze maniereen belangrijk deel van
het verkeer om het centrum heen te
leiden.

Het ongeluk gebeurde tijdens
de (gedeeltelijke) sloop van het
monumentale pand van de
Monfortstichting aan de Vlie-
genstraat. De twee mannen
bevonden zich op een tussen-
verdieping toen het plafond
instortte. Door het vallend
puin begaf de werkvloer het
ook en beiden werden bedol-
ven onder stenen en balken.

De gewonden werden overge-
bracht naar het AcademischZiekenhuis Maastricht.

Wethouder Wiel Heinrichs hoeft
daarbij zijn omstreden streven naar
een 'centrale noord-zuidtangent' (de
Dormansbergweg) niet op te geven.
Eerst de Einsteinstraat-523-verbin-
ding aanleggen en dan pas beslissen
over de Dormansbergweg, vond de
raad. Het geld ontbreekt om beide
wegen tegelijk aan te leggen.
Nu vormt de Schaesbergerweg/
Heerlenseweg nog de belangrijkste
verkeersader tussen Heerlen en
Landgraaf. Sinds aanleg van de
Zwart-1 tussen Heerlen en Bruns-
sum echter van de baan is, heeft
Heerlen het oog laten vallen op aan-
leg van de zogeheten Mijnspoor-

De technische recherche en de
Arbeidsinspectie stellen een
onderzoek in naar de oorzaak
van het ongeluk.

De Mijnspoorweg zal aansluiten op
de Einsteinstraat, waarlangs het
verkeer richting Nieuwenhagen
rijdt. Vanaf de 523 kunnen zowel
Brunssum (richting regionale stort-
plaats) als Kerkrade worden be-
reikt.
Behalve de Mijnspoorweg is de ver-
binding tussen de Einsteinstraat en
dezogenoemde 'oren van Jansen' in
de 523 het enige deel in deroute dat
moet worden aangelegd. Daarbij
moet wel een behoorlijk hoogtever-
schil worden overbrugd. De raad
wil dat met grote spoed onderzocht
gaat worden, hoe dit probleem kan
worden opgelost.

DOOR RIK VAN DRUTEN
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Bongerd 20, Heerlen

WML stopt
met asbest

Van onze verslaggevers

EERLEN - De Waterleiding-
'aatschappij Limburg (WML)
opt met onmiddellijke ingang
let het leggen van asbestcemen-
■n waterleidingen. Aanleiding is
et groeiende protest tegen het
ebruik van het kankerverwek-
ende asbest door de WML. Di-
fcteur J. Vliegen bevestigde dit
isteren desgevraagd.

Mie projecten met asbestce-
lent zijn stilgelegd", aldus Vlie-
£n. „We krijgen nu gietijzeren
üizen geleverd, zij het voorlo-
ig nog mondjesmaat." Eerder
ei de WML dat de gietijzeren
uizen niet voor februari gele-
erd zouden kunnen worden,
üleen bij projecten die bijna

Van onze verslaggever

geloond." De SP schakelde op 15
november de Arbeidsinspectie
in, toen de WML in de Land-
graafse wijk Leenhof werkzaam-
heden met asbestcement uit-
voerde. Die legde de werkzaam-
heden stil. Vervolgens nam de
Landgraafse gemeenteraad een
motie aan waarin de WML werd
verzocht te stoppen met het leg-
gen van de omstreden buizen.
Heerlen en Beek volgden.

Raad Aken steunt
industriegebied

gentig hectare nodig heeft om in de
behoefte tot het jaar 2000 te voor-
zien.

Wat de Duitsers betreft komt het
oostelijk van de autoweg A76 te lig-
gen, ten noorden van Bocholtz en
ten zuiden van De Beitel/Locht.

I LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR RON BROWN|F EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37. TEL. 045-739911 SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,
■"IKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363;
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Met groteblijdschap
| geven wij kennis van de :

geboorte op
16 december 1991 van {

Willem
Zoon van:

Peter en Ine-Mieke
: Jongen-Van den Camp j

Molenbergweg 34 I
I 6075 AB Herkenbosch I
jvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi I

Terug van honeymoon,

DANKEN WIJ
hiermede iedereen die door bloemen, ca-
deaus, felicitaties, belangstelling of wat dan
ook, heeft meegeholpen om onze trouwdag
tot een onvergetelijke dag te maken.

Mare Moonen
Maddy Moonen-Koekkelkoren
Maastr. Grachtstraat 24A
6211 BG Maastricht

t I
Ritst nu maar uit.
Je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden?
Wie kan voelen wat jehebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Wij namen afscheid van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Mathilda Meurs
weduwevan

Hubert Loozen
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten, op
de leeftijd van 69 jaar.

Haardankbare
kinderen en kleinkinderen
Familie Meurs
Familie Loozen

Gulpen, 19 december 1991
Corr.adres: Julesmontstraat 17
6286 ED Wittem
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 24 december om 10.30 uur in de dekenale
kerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna begrafe-
nis op het r.k. kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, maan-
dag om 18.40 uur in voornoemde kerk.
Onze moeder en oma is opgebaard in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 15.00 uur.

7 I
Vanochtend is in allerust ingeslapen, mijn pleeg-
moeder, onze oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Bernadina H.M.
Borghans

weduwevan

Johan Schroeder
Zij overleed op de leeftijd van 88 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, in het St. Jozefzieken-
huis te Kerkrade.

Uit aller naam:
Familie Borghans
Familie Vankan - Vermeulen

Peter en Alexander
Familie Gielgens - Verreek

Landgraaf, 19 december 1991 ,
Bejaardencentrum "Heereveld".
Corr.adres: Wilhelminastraat 5, 6191 XS Beek.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 23 december a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rim-
burg, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Tante wordt bijzonder herdacht in de h. mis van
zondag 22 december om 10.15 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen; dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat na een
leven van zorg en liefde, nog vrij onverwacht van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante
en nicht

Anna Maria
Eschweiler

weduwevan
Joseph Puts

weduwevan

Jakob Kemp
weduwe van

Gerardus Heijboer
Zij overleed, voorzien van het h. oliesel, in de leef-
tijd van 83 jaar.

Hoensbroek: Cleti van Oosterhout-Puts
Nicvan Oosterbout
Josen Branka
Sylvie en Paul, Gwyn,Rosalie
Marianne en Paul
Familie Puts
Familie Kemp
Familie Heijboer

Hoensbroek, Pius-centrum, 18 december 1991
Corr.adres:
Weijenbergstraat 270, 6431 AS Hoensbroek
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 23 december om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Jan Evangelist te Hoensbroek,
waarna de begrafenis op de r.k. begraafplaats te-
genover de kerk zal plaatsvinden.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden in de avondmis van zaterdag om 19.00 uur
in eerder genoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot rouwbezoek, vrijdag van 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van

Anna Maria
Eschweiler

Als lid van het algemeen bestuur van het Pius-cen-
trum heeft zij mede vorm gegeven aan de verwe-
zenlijking van de doelstellingen van ons centrum.
Ons medeleven gaat uit naar defamilie.

Bestuur en directie
Pius-centrum
Hoensbroek

Met droefenis namen wij kennis van het overlijden
van

Anna Maria
Eschweiler

Gedurende een groot aantal jaren heeft zij zich als
bewonerscommissielid ingezet voor het welzijn
van de bewoners in het Pius-centrum.
In dankbare herinnering zullen wij dat blijven ge-
denken.

Bewonerscommissie Pius-centrum
Hoensbroek

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de begrafenis van

Sjeng Spel
willen wij u langs deze weg hartelijk bedanken
voor de condoleances, h. missen en bloemen als-
mede uw aanwezigheid. Een speciaal woord van
dankgaat uit naar het personeel van de afdeling de
Wilg, verpleegkliniek te Brunssum bij de begelei-
ding naar zijn laatste rustplaats.

H. Spel-Aussems
A. Deckers-Spel

Brunssum, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 21 december a.s. om 19.00 uur in de St.
Gregoriuskerk te Brunssum.

Enige en algemene kennisgeving
Al lang had ik geen kracht meer,
zolang had ik gestreden, Heer,
maar woordloos biddend vocht ik,
tot U zei:,X-eg nu jewapens neer!"

Jan Roekx
echtgenootvan

Door Jagersma
Hij overleed in de leeftijd van 59 jaar.

Door Roekx-Jagersma
Ellen en Math
Peter
FamilieRoekx
Familie Jagersma

6161 TN Geleen, 18 december 1991
Sterstraat 16
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag
21 december as. om 14.00 uur in de St.-Augustinuskerk te
Geleen, waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Er is geen condoleren.
De avondwake zal plaatsvinden heden, vrijdag, om 19.00
uur in voornoemde kerk. Jan is opgebaard in derouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Ge-
leen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingen waarvan zij in dit leven heeft mogen genie-
ten, heeft van ons afscheid moeten nemen, mijn
lieve moeder, schoonmoeder, oma, onze zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Barbara
Hartmans

weduwevan

Hendrik Franken
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Mia van Gelderen-Franken
Nol van Gelderen
Wim
Familie Hartmans
FamilieFranken

6374 EB Landgraaf, 18 december 1991
Nieuwenhagerheidestraat 49
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 23 december as. om 10.30 uur in de
parochiekerk van deH. Theresia en Don Bosco te
Waubach-Lauradorp, waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de
Vogelzankweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de h. mis van zondag 22 december as. om
11.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerde medewerker de heer

M.G.H. Pollaert
De heer Pollaert was tot aan zijn pensionering in
1983, ruim 28 jaar werkzaam bij onze voormalige
sector produktie.
Maastricht, 17 december 1991

Directie en personeel
NV ProvincialeLimburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedankenvoor de belangstelling bij het over-
lijden en de uitvaart van onze vader en opa

Martin Nowacki
Michael, Miets,
Martin en Angela

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 22 december om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Spekholzerhei-
de, Kerkrade.

Hh5

Enige en algemene kennisgeving
Na een kortstondige ziekte is tot onze grote droefheid in
de leeftijd van 42 jaar van ons heengegaan onze lieve
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Hef
Stance Overbeeke R

tan<
moeder van: Mark, Saskia, Karin Schanzleb n'

Geldrop: Marijke Sprangers-Overbeeke ,°Ol
Marie-José en Gerard een
Anne-Louise 0!

Maastricht: Ans Janssen-Overbeeke 'Jk
Wil Janssen
Susan, Rob "e <Tilburg: H. Boeren bed

Maastricht: Familie Schanzleb 2am
PakGeleen, 19 december 1991 jv,

Corr.adres: Kapittellaan 34, 6229 VP Maastricht
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben maan- ten
dag 23 december a.s. om 10.30 uur in deparochiekerk van .^de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen, waarna
aansluitend de crematie in het crematorium Nedermaas,
Vouerhof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijk condolerenvanaf 10.00 uur.
U kunt afscheid nemen van Stance in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1, te Geleen, [
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot I
18.30.

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
gesproken; vergeten zullen we hem nooit.
De eerste jaardienst zal worden gehouden op zondag 22 decem- "--
ber 1991 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Agatha te

EN
De familie *r

1 "^
Enige en algemene kennisgeving

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden is on-
verwacht van ons heengegaan, mijn lieve man,
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Wil Augustinus
echtgenoot van

Marie van Dongen
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, na een liefdevolle ver-
zorging in de verpleegkliniek Schuttershof te
Brunssum.

Oirsbeek: M.C. Augustinus-van Dongen
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Augustinus
Familievan Dongen

Brunssum, 19 december 1991
Corr.adres: Hulterweg 13, 6438 AH Oirsbeek
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
maandag 23 december a.s. om 12.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 12.15 uur.
Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het St. Gregoriusziekenhui^ te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t Maria Aerts, oud 86 jaar, weduwe van Johannes
Paulussen. Maastricht, Willem Vliegenstraat

78.8. Corr.adres: Bassin 152.A. 6211 AL Maastricht.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op zater-
dag 21 december om 11.30 uur in de parochiekerk
van St. Matthias, Boschstraat, Maastricht. Er is
geen condoleren.

tHarrie Erckens, oud 75 jaar, echtgenoot van
Nelly Croughs. 6222 SH Maastricht, Kast. Neu-

bourgweg 56. De eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 21 december om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te
Maastricht-Nazareth. In de kerk gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.

«1
--k

Rectificatie
In de advertentie van 0^
Roxanne Meeuwsen

is abusievelijk het correspondentieadres vergeten I-V
Laurierstraat 427 Itr<

Corr.-adres: Kampstraat 27 A
6413EA Heerlen l"*Ji

! — t*A
" ■ " " J't

tAnna Hubertina Walraven, 63 jaar, echtgenol6 ij^
van Johannes Alphonsus Marie Stukstet'6, ,

Haegstraat 16, 6019 BP Wessem. De plechtige u»'
vaartdienst zal worden gehouden op zaterdag *'december 1991 om 10.30 uur in de parochieke'"
van de H. Menardus te Wessem.

tGerda Brinkman, 83 jaar, weduwe van Har*ie
Puts, Deken Rhoenstraat 5, 6045 CT Roermond ,

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud^1
op zaterdag 21 december 1991 om 11.00 uur in de *,
H. Laurentiuskerk te Maasniel.
4* Christina Ida Hubertina van Hinsberg, 63 jaar fl ]* echtgenote van Cornelis Adrianus Broekhoven' '^Keizersstraat 9, 6019 BM Wessem. De plechtige uit'
vaartdienst zal worden gehouden op maandag t 1
december 1991 om 10.30 uur in de parochiekerk \
van de H. Menardus te Wessem. tlv

t Frans van der Borgh, 85 jaar, weduwnaar va"
Gertruda Wijnands. St.-Odilienberg. Corr. adres

Stationsweg 35, 6065 EG Montfort. De plechtig l|
uitvaartdienst zal worden gehoudenop zaterdag 2'
december 1991 om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Matthias te Posterholt.I Jf-HL

i—: : UDe Rijksuniversiteit Limburg zoekt voor een
onderzoek rtaar rijvaardigheid

oudere automobilisten (60-80 jr.) 3
Doel van het onderzoek is om na te gaan of een K)

bekend en veilig geneesmiddel de rijvaardigheid
kan verbeteren.
Het onderzoek omvat 7 rijtesten 0.1.v. een nj'
instructeur.
Vergoeding voor deelname: ’ 500,-
Voor meer informatie kunt u bellen met
drs. M. Peters, Instituut voor Geneesmiddelen, \

' Veiligheid en Gedrag, tel. 043-474591.

Van onze verslaggever Bundenaar schakelt Raad van State in

Principe-uitspraak
over geluidsnormen

Het projectfonds is volgens Be-

uitvechten vanwege geldge-
brek."Milieufederatie

brengt cd uit
Op de cd zal waarschijnlijk de
Noordlimburgse popgroep Row-
wen Hèze van de partij zijn. De
drie Roermondse zangers Gé
Reinders, Sjra Puts en Rinus Ra-
senberg, alsmede Herman Veu-
gelers uit Limbricht hebben hun
medewerking eveneens toege-
zegd.

MAASTRICHT - De stichting
Milieufederatie Limburg wil ko-
mend najaar een cd op de markt
brengen met artiesten die in het
dialect zingen. De opbrengst
moet ten goede komen aan het
projecten van de 85 bij deMilieu-
federatie aangesloten groene ver-
enigingen. In de toekomst heeft
de stichting het voornemen ver-
gelijkbare initiatieven te ontwik-
kelen ten behoeve van het op te
richten projectfonds voor milieu-
beschermingsorganisaties in
Limburg.

Of de cd met Limburgstalige
zangers er komt, moet begin vol-
gend jaar duidelijk zijn. „We
moeten er wel iets aan overhou-
den. Ook al zijn er artiesten be-

melmans hard nodig. „Het aantal
aangesloten milieugroeperingen
is de laatste jarenflink toegeno-
men, terwijl wij niet over meer
inkomsten beschikken. Het geld
is onder meer nodig voor het
voeren van juridische procedu-
res waarbij milieubelangen in
het geding zijn. Het is toch zonde
als een natuurbeschermingsor-
ganisatie een kansrijke zaak niet
tot aan de Raad van State kan

De Janse Bagge Bend zal waar-
schijnlijk 'wegens verplichtin-
gen elders' moeten afhaken.
Naast een bekend lied zullen de
artiesten tevens een speciaal
voof de gelegenheid geschreven
milieunummer opnemen. De
coördinatie is in handen van Hu-
bert van Hoof van Omroep Lim-
burg.

reid gevonden belangeloos mee
te werken, de produktiekosten
moeten wel terugverdiend wor-
den. Dan spreek je al snel over
15.000 gulden", aldus H.Bemel-
mans van de Milieufederatie.
Welke andere alternatieve acti-
veiten de stichting wil ont-
plooien om de kas te spekken
wilde hij niet zeggen.

DEN HAAG/MEERSSEN - Ju-
rist mr J, Teunissen uit Bunde
wil een principiële uitspraak van
de Raad van State of binnen de
geluidsnorm van 35 kosteneen-
heden gebouwd mag worden.

De overschrijding van de 35 ke
in een deel van het bestem-
mingsplan, zou des te onaan-
vaardbaarder zijn omdat het
milieuhygiënisch beleid van de
overheid gericht is op aanscher-
ping van de normen.

„Het is toch wel merkwaardig dat
die overschrijding zo plotseling
komt. Ik ben bang dat over een tijd
opnieuw een krediet nodig is. Als
nu weer niet zeker is of de installa-
tie wel voldoet, is het beter nog wat
te wachten", aldus Koolman.

ke geluidscontour valt. De advi'
seur zegt echter dat als volgen*
de normen van het directoraat'
generaal milieubeheer van he
ministerie slechts een beperk
deel van een woonwijk binnen
een geluidscontour valt, de hel
woonwijk geacht wordt buite "
de norm te liggen. Gezien de on-
zekerheden rond het vliegveld^
vindt de adviseur de woning'
bouw in 'de Burcht-west' aan'
vaardbaar.

Maastricht-Bosscherveld twee keer zo duur dan geraamd

Kritiek op hoge kosten
zuiveringsinstallatie

Daarom stelde hij bij de Kroon
beroep in tegen het bestem-
mingsplan 'de Burcht-west' van
de gemeente Meerssen. Dit be-
roep werd gisteren behandeld
door de afdeling voor de geschil-
len van bestuur van deRaad van
State. Tevens behandelde de geschil

lenafdeling een beroep va*;
Buurtvereniging 'De Sjloat' e
Teunissen tegen het ontbreken
van voldoende verkeerswerend
voorzieningen op de Papenweff-
De gemeente zegt echter dat zu
plannen heeft de rijbaan te ve
smallen en verspringingen in "wegprofiel aan te brengen.

Voorzitter ir G. van Wijnbergen be-
greep dat de plotselinge prijsverho-
ging de bestuursleden wat koud op
het dak viel, maar zei tevens dat de
investering dringend noodzakelijk
is en geen uitsteld duldt. Volgens
Van Wijnbergen zijn de extra kos-
ten voor een groot deel te wijten
aan de voortdurende aanscherping
van eisen die de overheid stelt aan
dergelijke installaties.

Het provinciebestuur sluit niet
uit dat een deel van 'de Burcht-
west' in de toekomst binnen de
35 ke norm komt. In dat geval
moet de Oost-westbaan echter in
gebruik worden genomen vol-
gens een scenario, waarin België
en Duitsland instemmen met het
gebruik van hun luchtruim. De
woordvoerder van de provincie
noemde dit een onzekere situa-
tie. De provincie zou bij haar
beoordeling van bestemmings-
plannen al een voorzichting be-
leid naar de toekomst voeren
waardoor de gemeente Meerssen
sterk beperkt is in haar uitbrei-
ding.

en om een einde te maken aan de
stankoverlast, die de installatie mo-
menteel veroorzaakt voor omwo-
nenden, waren aanvankelijk ge-
raamd op iets meer dan twintig
miljoen gulden.

In minder dan een halfjaar zijn de
kosten meer dan verdubbeld tot

ruim 46 miljoen gulden. Dat was
bestuurslid Koolman wat te gortig.

En hij niet alleen. Ook ing. W. Tuin-
der (directeur Hoechst Weert) en
Frans Willekens (voorzitter waters-
chap Midden-Limburg) uitten nogal
wat kritiek op de forse overschrij-
ding van het oorspronkelijke kre-
diet.

ROERMOND - Drs G. Koolman
van DSM heeft gisteren in het alge-
meen bestuur van het Zuivering-
schap Limburg ernstige kritiek
geuit op de kosten die gemaakt
worden voor de uitbreiding van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Maastricht-Bosscherveld.
De kosten om de oude installatie
aan te passen aan de eisen, des tijds

De adviseur van de Raad van
State geeft in zijn ambtelijk rap-
port toe dat er een 'gerede kans'
is dat een deel van 'de Burcht-
west' binnen de grenzen van 35

De afdeling voor de geschi^"
van bestuur van de Raad
State brengt advies uit aanti;dKroon. Deze doet over enige ui

uitspraak.

Als in de toekomst de Oost-west-
baan van het vliegveld Beek in
gebruik wordt genomen, komt
een strook van vijftig meter in
het bestemmingsplan 'de
Burcht-west' binnen een geluids-
belastingvan 35 kosteneenheden
(ke) te liggen. Volgens de rrjks-
normen is het verboden bij deze
geluidsbelastingte bouwen. Teu-
nissen sprak gisteren van situa-
ties waarin de geluidhinder
aanmerkelijk hoger komt te lig-
gen dan hetgeen aanvaardbaar
is.

De heerKoolman was daar niet van
onder de indruk en stemde tegen
het voorstel. „Ik begrijp de spoed,
maar de financiële verantwoording
van een dergelijk project vind ik net
zo belangrijk."
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Het doek is gevallen. De
Kamer is akkoord gegaan
met het schrappen van 600
PNL-arbeidsplaatsen in het
welzijnswerk en de culturele
sector in Limburg en 340
soortgelijke arbeidsplaatsen
in het noorden. Een hogere
afkoopsom dan 120 miljoen
gulden, waarvan zon 74

Schijndebat

Een woedende ondernemings-
raadvoorzitter Martijn Gerards
belde meteen met de personeels-

De nieuwe instroom ligt voor het
studiejaar '91/92, met bijna 1800
studenten, iets hoger dan het afge-
lopen studiejaar.

&e directievan hetFSI heeft on-
grote tweedracht ge-

aaid door dit jaar geen kerst-Pakketten te schenken aan
Personeel dat niet in vaste dienst
'S- Ruim 40 medewerkers met

tijdelijk contract (al zijn ze al

chef. De leiding bleek echter
onvermurwbaar. Het gaat vol-
gens Gerards om een ordinaire
bezuinigingsmaatregel, die hoo-
guit 2000 gulden uitspaart. Een
woordvoerder van het FSI ont-
kent echter dat dit als bezuini-
ging is bedoeld.

jaren in dienst) stonden woens-
dag tot hun ontgoocheling met
lege handen toen alle kerstpak-
ketten waren verstrekt.

HEERLEN - Door het uitdelen
|[an kerstpakketten wil de direc-te van een bedrijf gewoonlijk de
band met het personeel nog eens
inhalen. Dat is bij het Fonds
J'oor Sociale Instellingen FSI
*en WSW-bedrijf,»voornamelijk
'Oor gewezen DSM'ers) jammer-
üJk mislukt.

MAASTRICHT - Het aantal inge-
schreven studenten aan de Rijks-
universiteit Limburg groeit nog
steeds. Voor het huidige studiejaar
heeft de universiteit 7077 inschrij-
vingen geregistreerd. Dat zijn er
ruim 700 meer dan vorig jaar.

Inschrijvingen
RL toegenomen

Ook het voorstel van Gerards om
dan maar de 27 kerstpakketten
die her en der na het uitdelen
nog waren overgebleven, alsnog
onder de tijdelijke werknemers
te verspreiden, vond geen weer-
klank. Die kerstpakketten staan
nu nog steeds ergens opgesla-
gen.
Ten einde raad besloot de onder-
nemingsraad dan maar een gel-
dinzameling te houden onder het
personeel. Daarmee zouden dan
alsnog kerstpakketten gekocht
kunnen wordenvoor de 40 onge-
lukkigen. Maar die bedankten
voor de eer. Ze willen kerstpak-
ketten van de directie en anders
niks.

Bij Fonds voor Sociale Instellingen

Twist over verdeling
van kerstpakketten

Vrijdag 20 december 199117
Limburgs dagblad J Limburg

Streekvervoer VSL met
15 procent toegenomen

HEERLEN - Het Verenigd Streek-
vervoer Limburg heeft in 1991 on-
geveer 23 miljoen reizigers ver-
voerd. Dat is een groei van 15
procent ten opzichte van vorig jaar.
Het VSL, dat begin volgend jaar
een nieuw model bus introduceert,
verwacht het boekjaar 1991 af te
ronden met een winst van circa 1,2
miljoen gulden.
Ook in de rest van Nederland is net
aantal reizigers in het streekvervoer
dit jaar met 15 procent gestegen.
Van die groei komt 10 tot 11 pro-
cent door de invoering van de gratis
openbaar-vervoerkaart voor studen-

ten. De toename van het aantal pas-1
sagiers deed zich dan ook vooral'.
voor in studentensteden en ge- 'meenten met hbo-instellingen. In-1
terlokaal groeide het streekvervoer!
met 12 procent.

Zorgen maakt VSL zich over de be-'
zuinigingen die het kabinet het'
openbaar vervoer in de tussenba-"*
lans heeft opgelegd. VSL moet 2,7*
miljoen gulden bezuinigen.
Het streekvervoer moet in heel Ne-
derland 45 miljoen bezuinigen in'
1994. Het schrappen van lijnen*
wordt daardoor onontkoombaar.

'Limburg hard op weg
Randstad te worden'

Afkoopsom

JN HAAG - Limburg en
* noorden van het land krij-
*J geen cent erbij als com-

voor het schrappen
JJ6OO PNL- en 340 ISP-

in het wel-llsvverk en de cultuursector.
j.
1"1 Kamermeerderheid van

~A. en PvdA stemde gisteren
Pnitief in met die maatregel

de door minister Hedy
van WVC aan de vijf

fokken provincies geboden
in totaal 120"%en gulden.

/* en PvdA stemden gisteren te-' Moties van VVD en D66/GroenJ^s waarin op nieuwe onderhan-
den met de provincies en op
j, betere compensatie werd aan-.r°ngen. PvdA-woordvoerder
r Middel had daar dinsdag bij de"indeling van de begroting WVC

termijn) nog om gevraagd.

maakte gisteren echter
P. eens duidelijk absoluut geen
EJh nieuwe onderhandelingen te
?oen. Volgens haar is 120 miljoen
?! heel redelijk bedrag. Meer kon
füet voor haar rekening nemen.'
bewindsvrouw maakte duidelijk
.het kabinet haar in deze harde?*lling steunt. Zij sprak het 'on-?vaardbaar' uit over de ingedien-
"üoties.

Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever

enkele plaatsen langs de A73. Ver- 1
der willenRijkswaterstaat en Rijks-
verkeersinspectie bekijken in hoe-
verre een versnelde aanleg van de
A73 tussen Venlo en Maasbracht *

haalbaar is.

MAASTRICHT - Limburgse ste-
den en wegen dreigen door het
groeiende leger automobilisten net*
zo dicht te slibben als de Randstad.
Om daar wat tegen te doen hebben
Rijkswaterstaat Limburg en de
Rijksverkeersinspectie naar voor-
beeld van het kabinet een eigen
Structuurschema Verkeer en Ver-
voer opgesteld. Een greep uit de
aanbevelingen: meer carpoolsta-
tions, het vroegtijdig aangeven van
filevorming op speciale electroni-
sche borden, stoplichten op toerit-
ten van autowegen, de verbetering
van een aantal verkeersaders, beter
busvervoer en veiliger fietsroutes.
Volgens Rijkswaterstaat en Rijks-
verkeersinspectie kan het actieplan
alleen worden gerealiseerd als rijk,
provincie, gemeenten, bedrijfsleven
en vervoersregio's er aan mee wer-
ken. Maar beide instanties zijn wel
bereid het voortouw te nemen en
hebben dat deels ook al gedaan. Zo
zullen er op korte termijn carpool-
stations komen langs onder meer de
Urmonderbaan, Middenpeelweg, in
Weert en Keipen langs de A2en op

Volgens Rijkswaterstaat is het zaak
er nu al rekening mee te houden dat
bepaalde gedeelten van de A2en
A76 op termijn verstopt zullen ra-
ken. Beide instanties adviseren "daarom het verkeer op drukke toe-
ritten van de autoweg te doseren.
Dat zou kunnen door middel van'
verkeerslichten.

■, Provincies zullen het aanbod
'rl januari moeten aanvaarden.
'jJ992 heeft het rijk geen geld, L^r voor een afkoopsom, zei de
l'hdsvrouw. Het is 'slikken of
**en', moest d'Ancona toegeven.
(Minister maakte verder duide-
v. laast de verslavingszorg geen|? ere door de provincies aange-
Jten knelpunten uit de reguliere
J*male') middelen van WVC te(?len betalen. CDA en PvdA had-

daarom gevraagd.
k
[f ?nige waar de minister wel toe
(.^d is, is om de provincies vóór 1L^ri nog eens een toelichting te
»eh op haar bezuinigingsbesluit,

K vanaf 1993 jaarlijks een bespa-E?van 56 miljoen gulden oplevert.
\ gesprek zal echter niet het ka-
L^r van onderhandelingen heb-

■ nburgse gedeputeerde voork üUr Ger Kockelkorn (PvdA) rea-
K^ verbitterd op de steun vanE** en PvdA voor d'Ancona. Vol--5 hem is de hele discussie in de
IJ^er deze week niet meer dan een
Ij^^le dans' geweest.De regerings-
"ki"es hebben volgens hem wel
Wk; Woorden' aan de zaak vuilge-
fc, **- en veel vragen gesteld, maar
l echt gevochten.

Limburgse bestuurder is met|?e teleurgesteld over de opstel-
'\° Van zijn partijgenoten in de
'fcj^de Kamer. „Persoonlijk en
Kr'jpolitiek heb ik een knal opge-
ld'1- Het beleid waar ik vier jaar
'j*; bezig ben geweest, is op de hel-s gezet."

'V^Jf provincies zullen zich nu sa-
»k gaan beraden op nadere stap-
ftjegen het besluit van d'Ancona.fcselijk zullen zij naar de rechter
\%u n om het "Desluit aan te vech-
fcjj ttetrisico bestaat echter dat die
KS naar de rechter minder opIe-
ÏÏA dan de 120 miljoen gulden die
% neona biedt, merkt Kockelkorn

" Luchtopname van de Mauritsdeponie en (hoger op de foto) de verouderde Mauritscentrale. Links van
deze gifbelt zou de nieuwe elektriciteitscentrale moeten komen. Archieffoto DSM

Fusie Limburgse
Hogescholen

Tussen EPZ en DSM is al jaren
sprake van samenwerking. DSM
betrekt elektriciteit van de EPZ-
centrale in Maasbracht en anders-

1994 in gebruik genomen kunnen
worden.

GELEEN - Het betrokken DSM-
personeel is al geïnformeerd over
de voorgenomen plannen. Vanuit
die hoek en door een energiedes-
kundige die elders in Limburg aan
een EPZ-project werkt, komt be-
vestiging van de opzet van het pro-
ject. Een definitief besluit daarover
zou komende maand worden geno-
men, maar voornoemde deskundige
schat de kans dat het allemaal door-
gaat op 90 procent. Rekening hou-
dend met de gebruikelijke termij-
nen voor ontwikkeling, vergunning-
aanvraag (inclusief opstellen mi-
lieu-effectenrapport) en bouw zou
de centrale in Geleen medio 1993 of

om vangt DSM op het eigen net
regelmatig piekbelastingen op.
Een mogelijk verdergaande samen-
werking is goed verklaarbaar. DSM
gebruikt in zijn diverse chemische
installaties behalve veel stroom ook
grote hoeveelheden stoom. Een be-

langrijk deel van de electriciteits-
en stoombehoefte wordt opgewekt
in de Mauritscentrale, gelegen vlak-
bij de plek waar de nieuwe zou
moeten komen.
De Mauritscentrale met een capaci-
teit van 60 Megawatt is over enkele
jaren afgeschreven. Daarnaast leve-
ren ook kleine centrales op de loka-
ties Noord en Zuid stroom en stoom
voor de produktieprocessen. Deze
centrales blijven bestaan.
DSM en EPZ willen de plannen
voor een electriciteitscentrale in
Geleen ontkennen noch bevestigen.
„Wij studeren permanent op van al-
les, ook wat de energievoorziening
betreft. Maar op uw vragen hebben
wij geen commentaar", aldus DSM-
zegsman B. Holtkamp.

Centrale medio
1993 in gebruik

Zieke rechter en slapende raadsman vertragen procesgang op derde dag in Maastricht

Zware eisen tegen leden 'Venlo Connection'

HEERLEN - Zes Limburgse Hoge-
scholen zullen op bestuursniveau
samengaan in een centrale holding
'Hogeschool Limburg. De Hoge-
school Heerlen krijgt volledig nieu-
we huisvesting, terwijl het tech-
nisch college uit Heerlen gehuisvest
wordt in de vrijkomende panden
van de Hogeschool Heerlen. Boven-
dien krijgt Zuid-Limburg een Re-
gionaal Opleidingscentrum (ROC).
Minister Ritzen van onderwijs en
Gedeputeerde Staten zijn dit on-
langs overeengekomen, zo deelde
het ministerie gisteren mee.gekomen mr Maas te wekken en

die spoorslags naar Roermond
was gereden en zijn fiat gaf kon
de zaak met rechter mr Brouwer
gewoon worden voortgezet.

De HEAO Limburg te Sittard, de
Hogeschool Sittard en de Hoge-
school Heerlen zullen de spits afbij-
ten bij de fusie van de besturen. Dat
betekent dat deze instellingen voor-;
alsnog als aparte hogeschool blijven
bestaan, maar wel onder een be-
stuur zullen vallen. Als onderdeel
van het fusieproces zullen de drie
hun opleidingsaanbod onderling
verdelen. Welke opleidingen pre-
cies zullen worden worden uitge-
wisseld staat nog niet vast.

zij vindt dat die in de top van de
organisatie opereerde en vrijwel
zeker als rechterhand en vervan-
ger van Dré S. optrad. „Hij was
de man die in een van de vele af-
geluisterde telefoongesprekken
zei dat hij van alle sores met
drugtransporten gestressd raak-
te", illustreerde de officier, die
duidelijk vermoeid aan deze der-
de procesdag begon omdat zoals
later bleek zij de hele nacht aan
haar requisitor had gewerkt...

ROERMOND - Aan het einde
van een incidentrijke derde pro-
cesdag eiste officier van justitie
mevrouw mr Van der Bijl giste-
ren straffen van 5,3 en 2 jaar te-
gen de volgens haar drie belang-
rijkste leden van de zogenaamde
'Venlo Connection'. De ongetwij-
feld veel hogere eis tegen de lei-
der van deze grote drugbende,
Dré 5.(37) zoutte mevrouw Van
der Bijl op tot begin 1992.

heen. Zij hielp uit liefde voor S.
en heeft al zwaar moeten boeten
door vier maanden onder streng
regiem in het huis van bewaring
te moeten doorbrengen", aldus
de raadsman die echter bot ving
met zijn verzoek tot onmiddellij-
ke invrijheidstelling.
Mark B. , de man die voortijdig
de criminele organisatie, zoals
mr van der Bijl 'Venlo Connec-
tion' noemde, verliet, hoorde
drie jaar eisen. Een straf die
overeenkomt met de eisen die
het openbaar ministerie ook al
"tegen andere leden van de groep
had gevraagd. Tegen Ron van
der W. vroeg zij vijf jaar omdatOok de derde procesdag voor de

De uitspraak in deze zaak, die in
de Venlose scène ademloos is ge-
volgd, volgt over veertien dagen.

rechtbank in Roermond kende
vele uren vertraging. Ditmaal
door een wel zeer unieke samen-
loop van omstandigheden. Om-
dat rechter mr H. Te Strake zich
ziek meldde en raadsman mr
Maas van verdachte Ron van der
W. zich gigantisch versliep, kon
president mr Bruinsma de be-
handeling onmogelijk voortzet-
ten. De wet schrijft voor dat bij
een andere samenstelling van de
rechtbank de behandeling ge-
heel opnieuw dient te worden
afgewerkt tenzij de verdachten
en hun advocaten akkoord gaan.
Eerst nadat een attente gerechts-
deurwaarder op het idee was

Mevrouw Van der Bijl toonde
zich in haar requisitor mild ten
aanzien van Bibi B. , de Velden-
se vriendin van S. Twee jaar ,
waarvan een half jaar voorwaar-
delijk, wil zij de vrouw, wiens
woning als opslagplaats voor
drugs werd gebruikt, opgesloten
zien. Mr Th. Hiddema vond in te-
genstelling tot Bibi zelf de eis
onevenredig. „Nauwelijks wist
zij wat er gebeurde om haar

'Air Exel blijft
op de luchthaven'

MAASTRICHT - Directeur
Wim Jense van Maastricht Air-
port spreekt een gerucht tegen
dat de pas in Beek begonnen
luchtvaartmaatschappij Air
Exel Nederland met haar vluch-
ten gaat stoppen. Air Exel Ne-
derland is juist heel succesvol
en gaat flink uitbreiden, aldus
Jense.

Directie ontkent stoppen lijndienst

Na deze eerste fusie komen de
Rijkshogeschool Maastricht, de Ho-
gere Hotelschool Maastricht en de
Hogeschool Venlo erbij. De vor-
ming van een 'mammoet-hoges-
chool past in het streven van mi-
nister Ritzen naar verdere schaal-
vergroting in het hoger beroepson-
derwijs. Wanneer de eerste stappen'
in het fusieproces gezet zijn, zal de
minister bij wijze van tegenpresta-
tie het groene licht geven voor
nieuwbouw en onderhoud in het
Limburgse beroepsonderwijs. Daar-
voor zal een bedrag van 98 miljoen
gulden nodig zijn. De gemeente
Heerlen zal twee miljoen gulden in-
vesteren in de nieuwbouw, onder
meer in de vorm van grond. De Ho-
geschool Heerlen hoopt 20 tot 25
miljoen gulden te kunnen bijdra-
gen, diewordt verkregen uit de ver-
koop van de huidige gebouwen.

De geruchten dat Air Exel Neder-
land wil stoppen zijn volgens hem
ontstaan omdat Air Exel België in
surséance verkeert. Omdat de na-
men op elkaar lijken, wordt danook
meteen aan Air Exel Nederland ge-

dacht. Beide ondernemingen zijn
echter helemaal zelfstandig en er
bestaat geen enkele financiële bin-
ding.
Dat wordt bevestigd door directeur

Roberto Stinga van AirExel Neder-
land. De lijndienst van Air Exel
Nederland tussen Maastricht en
Amsterdam is volgens hem zeer
succesvol.

De verbinding, die vier maal daags
wordt gevlogen, is regelmatig vol-
geboekt. Volgend jaar wordt een
uitbreiding van het aantal vluchten
naar Amsterdam verwacht.

Per 12 januari gaat Air Exel Neder-
land vanaf Maastricht ook vliegen
naar Londen-Stansted. Er zal drie
keer per dag een rechtstreekse
vlucht worden uitgevoerd.

Stinga treft voorbereidingen om la-
ter in 1992 te komen tot een lijn-
dienst met Berlijn of München.
Voor die verbinding bestaat vol-
gens hem grote belangstelling in de
Euregio en met name in Aken.

Van onze redactie economie
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Geen cent extra voor
verlies PNL-banen

CDA en PvdA steunen minister d’Ancona

„We verwachten dat de groei de ko-
mende jaren nog wel zal doorzet-
ten", luidt het tevreden commen-
taar van de voorzitter van het colle-
ge van bestuur drs L. Vredevoogd.
De toeloop van studenten zal vol-
gens hem echter niet meer zo spec-
taculair zijn als de afgelopen jaren.
„Ik denk niet dat we volgend jaar
de 8000 zullen passeren. We moeten
niet te groot worden. We streven
naar ongeveer 10.000 studenten in
het jaar 2000.

Van onze Haagse redacteur

De RL wil de bestaande zes studie-
richtingen met drie nieuwe uitbrei-
den. In september 1992 gaat de
studie kennistechnologie van start.
Over de toewijzing van de studie-
richtingen bedrijfskunde en econo-
metrie doet minister Ritzen in ja-
nuari uitspraak. Wanneer de beslis-
sing over de laatste twee studierich-
tingen positief uitvalt, wil de RL
deze al in september 1992 invoeren.

miljoen voor Limburg, zat er
politiek niet in. Dat was dinsdag bij de aanvang van de begro-
tingsbehandeling van WVC al duidelijk.
De PvdA wilde eigenlijk meer compensatie voor Limburg en het
noorden, het CDA-stelde (kritische) vragen, maar dat was eigenlijk
vooral klaroengeschal voor de buitenwacht. Harde eisen werden
niet gesteld. De kritiek van de oppositiepartijen kwam laat, en leek
deels ook nogal opportunistisch. De 'regionale' Kamerleden in de
regeringsfracties, PvdA-lractievoorzitter Thijs Wöltgens voorop,
vroegen wel meer dan 120 miljoen, maar de meeste van hun colle-
ga's vonden dat bedrag al meer dan genoeg. De bezuinigingen
op jeugdhulp en bejaardenhulp bijvoorbeeld tikken harder aan.
Minister d'Ancona van WVC had feitelijk vrij spel. Het was, voor
wat Limburg betreft, eigenlijk een schijndebat. Het echte voorwerk
was al gedaan: het kabinet werd gedwongen tot een bod van 120
miljoen,terwijl d'Ancona aanvankelijk helemaal geen compensatie
wilde bieden.
De provincies kunnen nog naar de rechter stappen, maar het te
verwachten resultaat daarvan lijkt twijfelachtig. Voor Limburg bre-
ken moeilijke tijden aan.'Het welzijnswerk komt op zijn kop te
staan, instellingen zullen mogelijk hun poorten moeten sluiten, de
bouw van twee nieuwe musea is uiterst onzeker.
Nieuwe gevaren dreigen. Waar het Limburgse welzijnswerk nog
ruim in het jasjezat door de PNL-banen, krijgt de provincie op het
gebied van de cultuur veel minder dan de rest van het land. Het
door, jawel, minister d'Ancona recentelijk uitgebrachte Kunsten-
plan vormt een rechtstreekse bedreiging voor het Limburgs Symfo-
nie Orkest en Opera-Zuid (dat al 1,5 miljoen gulden PNL-geld
moet inleveren). Van de Limburgse politici worden de komende
maanden nieuwe inspanningen verwacht.
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AANKONDIGING
Bij exploot van de dato 18 december 1991, heb ik,

Julius Xavero Smit, belastingdeurwaarder der
rijksbelastingen te Heerlen, kantoorhoudende aldaar,
Groene Boord 21, op verzoek van de ontvanger der
rijksbelastingen te Brunssum, in deze domiciliekiezende
en kantoorhoudende aldaar, Pijler 10,

BETEKEND
aan SM.O. Ba-Na-Ama, geboren op 30 november

1925, thans zonder bekend adres binnen en buiten het
koninkrijk, een akte van betekeningvan een beslag op
onroerende goederenaan de schuldenaar.
Met aanzegging dat bij gebrekevan betaling binnen de
bepaalde tijd, zal worden overgegaan tot verkoop van
zijn/haar goederenvolgens de wet.
Een afschrift van voornoemd proces-verbaal en aktevan
betekening zijn verkrijgbaar ten kantore van
ondergetekendete Heerlen.

De belastingdeurwaarder
belast met betekening,
J.X. Smit.

Belastingdienst

00K DIE 50 FOLDERS
VERSPREIDEN WE. NET ZO GOED

ALS DIE 5 MILJOEN...
Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet

worden!

Faotieksstraat 7. 5961 PK Horst,. KT? »X PosiDus 6094. 5960 AB Horst
telefoon 04709-84222. ' \— lax 04709-84333

SPIRAL

Je kunt direct aan de slag als

bezorg(st)er
in

ÜBACHSBERG
HEERLEN
VOERENDAAL bel 045-717719, Geerstraat 5, Heerlen
SPEKHOLZERHEIDE
BLEYERHEIDE
SCHAESBERG
NIEUWENHAGEN
WAUBACH bel 045-452932, Markt 42, Kerkrade

GELEEN bel 046-746868, Markt 3, Geleen
MUNSTERGELEEN
SITTARD bel 046-515577, Baandert 16, Sittard
VAALS
GULPEN
VALKENBURG bel 04406-15045,Reinaldstraat 40, Valkenburg

MAASTRICHT bel 043-254477, Stationsstraat27, Maastricht
Leeftijd vanaf 15 jaar. Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
tussen ca. 5.30 en 7.00 uur (afhankelijk van de wijk).
Bel genist vrijblijvendvoor verdere informatie. 05125
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60 schitterende afbeeldin- S_BB|I?PbNÉÏ_A
Schitterende kleurenfoto's Ke"«n zorgvuldig MMl^P&l
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Wo aehobelt wird^. 1
...da fallen Spane - und auch sonst ist nicht alles so, ——~\
wie es nach den J ..ia

Umbauarbeiten wieder sein wird. W^^in \
Urn Ihnen den Besuch in unserem Hause auch nach dem Raumungsverkauf wegen f| —Brandschaden schmackhaft zu machen bieten wir Ihnen eine Vielzahl von dauerhaften
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ALLEEN NOG DEZE MAAND l
MET EIQOOr SUBSIDIE-

Het is praktisch zeker dat de overheid te liggen. U profiteert nog van de vol- deze maand een Hyundai bestelt. Die

per I januari 1992 de subsidie op ben- ledige bijdrage yjyn__a,emoy£rJTeid ) als u laat vin 1992 op kenteken zetten,

zine-auto's met een katalysator verlaagt. JSÊÊ^^Êf r̂ ZT^_a».-Zodat u vo|gend iaar in een

De prijs van bijvoorbeeld een compleet uitgeruste auto

nieuwe Hyundai Lantra jf . MIM \ V\ nidt met subsidie van
fl Hf/F \% V «*\

komt dan minimaal dvi- %ËJr- __^__fIÉ Hf \\\ -Jfl_flV"*-4 dit iaar
zend gulden hoger jé W jfrL ■ Kom dus deze

«_Éé_lÉ WSk PP^Éflö maand nog bij

j&m gJRfj W ons 'anSs om

<$£ alle modellen te

r '_<^ F^ !^ bekijken van het

ifl^^i]^ j^liipjH __L_a I#'■'/ snelst groeiende
% ESISsM! lijf

M 1""/' .iBJ Sf automerk in Neder-

fÊÊÊÊmg^mf^È land. Want voor iedere

■[& if fl P^ Hyundai geldt dat u tot 31 december van

■ 'J^f de maximale subsidie kunt profiteren.

rj? HET NtEVWE WERELDMERK
"ALLEEN GELDIG OP i^^^i 'jpiK''
MODELLEN DIE IN VOORRAAD ZIJN., - —— 1

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL. 045 - 251644.
HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL. 045 - 424010.

STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL. 046 - 331940.

ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOOR MEERINFORMATIE:

O
terre deshommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ook mee!

GIRO 646900
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Jongeren ruimen voor
straf vuurwerk op

HEERLEN - Jongeren die in
Heerlen betrapt worden op het
illegaal afsteken van vuurwerk
krijgen een alternatieve straf.
Hun vuurwerk wordt in beslag
genomen, waarna de daders
doorverwezen worden naar het
bureau Halt, dat gespecialiseerd
is in alternatieve straffen voor
jongeren.

De overtreders moeten
vuurwerkafval opruimen- ,
worden ze gewezen op de g e
ren van vuurwerk. De
duurt nog tot 15 januari. aj.
Legaal vuurwerk afsteken i* eV
leen toegestaan op 30 decern _j
van 8.00 tot 20.00 uur en ov
december van 8.00 tot twee
na middernacht.

Tweede Kamer weigert
onderzoek Rekenkamer
naar SBDI-transactie
Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - Er komt geen onder-
zoek van de Algemene Rekenkamer
naar de saneringsoperatie van de
woningvereniging SBDI in Sittard.
Een verzoek daartoe van het Lim-
burgse Kamerlid Jos van Rey
(WD) is door CDA en PvdA van de
hand gewezen.

Zoals bekend wordt SBDI opgehe-
ven. Haar woningbestand wordt
verkocht, in Limburg grotendeels
aan de woningverenigingen Het
Zuiden en Huisvesting Bejaarden
Limburg. Het ministerievan VROM
steekt 24 miljoen gulden in deze
operatie, die het faillissement van
SBDI moet voorkomen.
Van Rey gelooft echter dat het voor
de staat veel goedkoper uitpakt als
SBDI zelfstandig blijft en alleen het
onrendabele woningbezit van de
corporatie wordt afgestoten. Het
WD-Kamerlid had de Rekenkamer
willen laten uitzoeken welke va-

riant - opheffing of voortbes [
van SBDI - de staat het minste %
kost.

Blokkeren
CDA en PvdA hebben echter
enkele behoefte aan zon <>nj

zoek. Volgens deze partijen "^staatssecretaris E. Heerrna jji
Volkshuisvesting alle benodigd jj
formatie al op tafel gelegd. Ol*l^reden zullen zij ook een nieuV fl

,
zoek dat Van Rey gaat indienen g(
de Rekenkamer in te scha*
blokkeren. }

„Als Van Rey behoefte heeft
een politiek debat, kan hij de *■ lfr
tic op de agenda van de "^L^Kamer zetten," merkt het "
Kamerlid Arie de Jong op.

rljj'
Van Rey is dat zeker van plan- * pj
furieus over de gang van zaken3ri,J
Roermondenaar verwijt met *\jgij
de PvdA ondemocratisch hano A
„Toen de PvdA in de oppositie "nebben wij ze alle ruimte gege **J

Voortgezet onderwijs
bundelt krachten

VENLO - De Vereniging voor
Voortgezet Onderwijs in Limburg
(WOL) in Roermond heeft zich uit-
gesproken voor een fusie met de
Stichting Beroepsonderwijs Mid-
den-Limburg. Of het daadwerkelijk
tot fusie komt, moet de komende
maanden duidelijk worden. De
twee instellingen beheren scholen
in het voortgezet onderwijs (lbo,
mavo, havo, vwo) in Noord- en Mid-
den-Limburg met in totaal 13.000
leerlingen. De vorming van één Re-
gionaal Opleidingscentrum (ROC)
in dat gebied voor 1998 is een van
de voornaamste redenen waarom zij
nauwer met elkaar willen samen-
werken.
Het ROC is een scholengemeen-
schap waarin naast alle vormen van
secundair beroepsonderwijs ook
volwasseneducatie vertegenwoor-
digd is. Middelbaar Beroepsonder-
wijs, Basiseducatie, Beroepsbege-
leidend onderwijs, Voortgezet
Algemeen Volwassenenonderwijs
en Vormingsinstituut voor Jeugdi-
gen moeten daarin dus ook een

«
plaats krijgen.
De WOL wil op termijn ook "j f
andere schoolbesturen nauwer j
menwerken. Het voorkomen *sluiting van scholen in het L 3*?**:
Beroepsonderwijs en de vorrr^'van brede scholengemeenschap!' I
spelen daarbij naast de vormingv
het ROC een belangrijke rol.

Aansluiting
Om aansluiting bij de WOL te Jj
gemakkelijken heeft de ledeni^Bzich gisteren in Venlo ook ui*Jsproken voor een andere strudl
van de vereniging. Aparte sticf^|
gen binnen de WOL - en dus *
toename van de zeggenschap in v,
gelijking met de huidige situa-^>moeten voor andere onderwiF|
stellingen de drempel verlagen
met de WOL mee te doen. Val>*
ge de organisatorische opbouv/ \
de vereniging bleken in het v#
den meerdere onderwijsinstelling
in de regio niets te voelen voor
fusie. j



Nieuwe structuren lossen priestertekort niet op

'Het is goed merkbaar als
parochie pastoor mist'

Honderdachttien priesters in Limburg, van de in
totaal 346 die werkzaam zijn in de parochies, zijn

ouder dan 65 jaar. Verwacht wordt dat zij binnen vijf
jaarmet pensioen gaan. De natuurlijke aanwas van

de jongegarde kan deze vergrijzing van de
geestelijkheid onmogelijk bijbenen.

Per jaar worden vijf tot zes jongenovieten tot priester
gewijd. En als het meezit, zoals dit jaar, dan zijn het
er acht. Als gevolgvan het tekort aan zieleherders
komen pastorieën steeds vaker leeg te staan. Een

aantal uurtjes per dag is er nog wel iemand aanwezig,
maar meneer pastoor zelf is er niet meer. In het

gunstigste geval woont hij een parochie verderop.
Samenvoeging ofklustering van parochies is aan de

ordevan de dag. Het is een van de mogelijke
oplossingen die het bisdom Roermond heeft
aangedragenvoor pastoorloze parochies. In

Hoensbroek heeft de Montfort-parochie twee jaar
leeg gestaan. De oplossing heeft men nu gevondenin
een triumviraat van twee pastoors en éénkapelaan

voor drie parochies. Het functioneert goed.
Binnenkort gaat de jongekapelaan Frenken de lege

pastorie betrekken.

DOOR BENTI BANACH De constructie gaat verder. Pas-
toor McMahon uit de Passart-
parochie speelt eveneens een rol.
Hy staat driekwart van de tijd
voor zijn eigen parochie. Het
laatste kwart maakt hij vol als
administrator in de Montfort-
parochie, de nieuwe plek van ka-
pelaan Frenken.

- Kapelaan
"fenken is in mei van dit jaarge-
jijd tot priester. Hij is een vanj* acht jonge priesters die de

gelederen in'°orns-katholiek Limburg zijn
J°men versterken. Hij is gelijk
Nor de leeuwen gegooid, zegt
Hi zelf. Van Pasen tot juniheeft
?0 in zyn eentje de dekanale*erk Sint Jan draaiende gehou-
:en. „Dat is een hele drukke pc-
Jjode geweest. Ik had geen erva-
Pftg en heb mijn eigen aanvoe-
j^gsvermogen moeten aanspre-
*en. Het heeft me wel enkele
j^peloze nachten bezorgd", al-
'Us de jongekapelaan. " Kersverse kapelaan Frenken: ,Jk denk dat we deze storm ook overleven". Foto: FRANS RADE

Storm

j*U werd afgelost door pastoor
*eurts, die nu aan het roer van'Je oude en tamelijk vergrijsde
prochie Sint Jan staat. Fren-
pen's taak werd allesbehalve
echter. Sinds november bekom-mert de 29-jarige geestelijke zich
*yens over de inwoners van de"ontfort-parochie. Deze ge-
meenschap van zesduizend zie-

heeft al twee jaareen vacante
"stoorsstoel. Driekwart van de
JÜd zal de jonge kapelaan in de
"ontfort-parochie werkzaam**Jn, de resterende tijd blijven de
*int Jan-parochianen hem zien.

Duidelijke reacties van parochia-
nen zrjn er volgens de kapelaan
niet geweest, „maar ik denk wel
dat de mensen het gemist heb-
ben". Frenken voorziet geen pro-
blemen nu hij een dubbele func-
tie gaat bekleden. In de praktijk
betekent zijn dubbelfunctie dat
hy drie weken achtereen voor de

Automatisme
Frenken vindt dat een parochie
zonder vaste pastoor of kapelaan
tekort wordt gedaan. Hij noemt
als voorbeeld de aandacht van
de kerk die het verenigings- en
gemeenschapsleven moet ontbe- De oplossing voor de lege pasto

„De behoefte aan een geestelijk
leven is er zeker nog. Het is al-
leen niet meer zo sterk aan de
oppervlakte als vroeger. Je kunt

Binnen luttele weken zal de
Montfort-pastorie weer een vol-
waardige bewoner hebben. Fren-
ken verhuist dan uit zijn huidige
rijtjeswoning naar het nu nog le-
ge pastoorshuis. „De Montfort-
parochie heeft twee jaar geen
pastoor gehad. Dat is goed merk-
baar. Er is een stuk parochiele-
ven kapot gegaan, of beter, ter
ziele gegaan. De parochie had
geen vast gezicht meer. Hoe je
dat merkt? Er staat een huis dat
niet bereikbaar is, behalve tij-
dens enkele uren om de missen
aan te nemen. Er blijft een hele-
boel werk liggen," aldus Fren-
ken.

Montfort-parochie klaar staat en
een week voor de Sint Jan. Hij
geeft toe dat zijn binding met en
invloed in de Montfort-parochie
groter wordt, maar hij is niet
bang dat de St.Jan-parochianen
tekort zullen komen.

ren. „De priester is gezichtsbepa-
lend voor een parochie. Het is
belangrijk dat jeer gewoon bent
en je gezicht laat zien." Zijn taak
ligt verder bij de zieken, de be-
jaarden en vooral de jeugd. Ze-
ker naar de jeugd toe wil Fran-
ken de kerk een eigen gezicht
geven.

Shiatsu
Shiatsu massage is een alterna-
tieve vorm van geneeskunde,
die preventief werkt en zo aller-
lei spanningen en ziektes voor-
komt, althans dat zeggen beoe-
fenaars van de Oosterse massa-
ge. Geïnteresseerden kunnen
een cursus Shiatsu-massage
volgen. Contactpersoon is Ger-
da van den Berg uit Roermond,
Roroweg 2, 6041 AS Roer-
mond. De eerste les is op 16
januari.

Sierduiven
In het Corneliushuis in Heer-
lerheide zijn het komend week-
einde weer tal van sierduiven
te bewonderen. Aan de show
van de Limburgse Sierduiven-
fokkers Club is ook het Lim-
burgs Kampioenschap verbon-
den. De duiven zijn zaterdag te
zien van 10.00 uur tot 20.00 uur
en zondag van 10.00 uur tot
17.00 uur.

Vogelshow
Zang en Kleur uit Weert houdt
in het weekeinde van 27 tot en
met 29 december in het Bis-
schoppelijk College de gewes-
telijke tentoonstelling van de
Algemene Nederlandse Bond
van Vogelhouders. Uit heel
Limburg (er zijn 200 verenigin-
gen aangesloten) worden 3000
vogels ingezet, die door niet
minder dan 24 keurmeesters
worden beoordeeld. De ope-
ningstijden zijn: vrijdag 27 dcc.
20.00-23.00 uur; zaterdag 28
dcc. 10.00-22.00 uur en zondag
29 dcc. 10.00 18.00 uur.

Ster
Stilte, inkeer, onbekende vor-
men van meditatie en geeste-
lijk huiswerk. Dat is de inhoud,
van een cursus met het thema
'als een sterk in de nacht' die iri
Limburg met ingang van ja-
nuari wordt gegeven. Deskun-
digen van de ideële stichtng
Scholing naar de Ziel geven de
opleiding. Brochure en data
voor de regio Limburg zijn te
verkrijgen bij 'Scholing naar de
Ziel-aanzet tot discipelschap':
073-427728 of 04164-2392.

rie in Hoensbroek is gevonden.
Het aantal priesters in de provin-
cie wordt er niet groter op. „Het
fundamentele priestertekort kun
je door alle structuurveranderin-
gen niet opheffen," weet ook
Frenken, „maar de kerk is al
tweeduizend jaaroud en heeft al
vele stormen doorstaan. Ik denk
dat we deze storm ook overle-
ven."
„Je weet dat er boven nog
iemand is, die zorgt dat het wel
goed komt", besluit hij gerust-
stellend.

de mensen niet zomaar iets ver-
kopen. Vroeger was de kerk echt
gebonden aan een gemeenschap.

Mensen gingen uit automatisme
naar de kerk. Nu gaan de men-
sen omdat het hen aanspreekt.
Ze hoeven niet alles klakkeloos
aan te nemen. Als priester moet
jeer ietsvan maken, dat de men-
sen aanspreekt", aldus de kape-
laan.

Thomas More

regio kort

streeksgewijs

De Thomas More Academie is
het komende voorjaar in Maas-
tricht weer aanwzig met een
lezingenreeks, dit keer*gecom-
bineerd met films. Op 16, 23 erj
30 maart en 6 april wordt in
filmtheater Lumière de vierde-
ligecyclus 'Zin in beeld. Identi-
teit en zingeving in hedendaag-
se film' getoond. De films ei!
lezingen zijn Sylvain de Bleec-
kere over Bagdad Café, Mark-
Paul Meijer over I'Argent,
Henk Hoekstra over Dekaloog
I en Willem Jan Otten over Fa-
mily Viewing.

Meditatie
De Uithof houdt van vrijdag 27
december tot zondagmiddag 29
december een weekeind rond
stilte en meditatie. De kosten
bedragen tussen de 45 gulden
en 90 gulden. Informatie:
04139-1755.

Cosmos houdt vrijdag 27 decem-
ber het teamtoernooi 'De Nach
van Egelse'. Het toernooi wordt
van 20 tot 8 uur gehouden in het
Socio-project.

HEERLEN

" In het St.-Joseph Rustoord,
Gasthuisstraat 6, vindt van 21
december tot 5 januari de ten-
toonstelling 'Kerst Aangekaart'
plaats. Men kan er iedere mid-
dag van 14 tot 17 uur terecht en
de entree is vrij. Om de tentoon-
stelling ook volgendjaar weer
mogelijk te maken, kunnen
kerstkaarten worden opgestuurd
naar Chr. Janssen, Eurender-
weg 107, 6417 PA Heerlen.

Pluimvee
De Nederlandse Organisatie
van Pluimveehouders (NOP)
Kring Limburg houdt volgend
jaar op dinsdag 11 februari in
Gemeenschaps Baexheimerhof
in Baexem om 13.30 uur de al-
gemene vergadering. Drs J.
Mares, voorzitter van de
KNBTB en Landbouwschap,
verzorgt de inleiding. De alge-
mene vergaderingvan de Bond
van Akkerbouwers van de
LLTB vindt plaats op vrijdag
14 februari 1992 om 14.00 uur in
zaal 'Marcel' in Heythuysen. Dr
ir J.H.J. Spiertz, voorzitter
commissie Stikstof geeft dan
een toelichting op de stikstof
problematiek.

kerstevenementen

Spiritueel
Marie-Therese Seet geeft van-
avond een lezing over spiritue-
le ontwikkeling. Smeets is als
lerares verbonden aan de
Stichting Scholing naar ziel.
De bijeenkomst wordt gehou-
den in buurtcentrum Sint Pie-
ter, Pastoor Kribbsweg 14 in
Maastricht om 20 uur. Informa-
tie: 043-471359.

" Het koffie-uurtje in het Open
Huis, Gasthuisstraat 19, vervalt
op dinsdag 24 december. Wel
kan men er om 19 uur terecht
voor wat kerstsfeer. Op eerste
kerstdag is de huiskamer dicht.
"Op Schrieversheide wordt
zondag om 14 uur de tweede zon-
newijzer onthuld door Sterre-
wachtvoorzitter Jan Bonten.
Beide zonnewijzers zijn ver-
noemd naar Luc Vineken, die
afgelopen jaar overleed. Hij
startte een jongerengroep bij de
Sterrewacht.

" De Verzamelaar houdt op 26
december van 10 tot 17 uur een
ruilbeurs in het HKB-gebouw.

" Ter afsluiting van het jaar
geeft de Coriovallum Pipe Band
zaterdag om 15 uur een concert
op de kerstmarkt in het centrum." Postduivenvereniging De Duif uit Hoensbroek vierde onlangs het zestigjarig jubileum.

In aanwezigheid van wethouder Evers van Heerlen en een bestuurslid van de postduiven-
organisatie Phoenix werden ook negen leden van het eerste uur in de bloemetjes gezet: Lei
Neven, Harrie Kortooms, Coen Hurkens, Dolf Isenborghs, Jakob Dormans, Michel deRooy,
Jo Giebels, Jaap Morlang en Jakob Trags. Foto: CHRISTA halbesma

# Voor haar jarenlange
inzet als voorzitster van
het damescomité werd
K. Engels beloond met ko-
ninklijk zilver.

Foto: KLAUS TUMMERSzondag om 20 uur een kerstmusi-
cal op in het Socio-projekt. Kaar-
ten a 3,50 gulden verkrijgbaar bij
stafleden en bestuur.

LANDGRAAF
?In de Dekenale kerk te
Lchaesberg vindt op tweede
rustdag van 15.30-16.30 uur

kerst-inn plaats.

KERKRADE

" Met Kerstmis is het Mijnmu-
seum, Heyendahllaan 80 te Kerk-
rade, gesloten. Tussen 22 decem-
ber en 5 januari kan men er van
dinsdag t/m vrijdag van 9-17
uur wel terecht. Het programma:
10 uur: film 'Steenkoolwinning
rond Aken'; 12 uur: film 'Leven
in de oertijd'; 14 uur: film 'Steen-
koolwinning in België'; 16 uur:
film 'Bruinkoolwinning.

ber om 15 uur een kerstconcert
verzorgd door organist Thieu
Zeijen, sopraan Yvonne Nijsten
en celliste Josine Zeijen. Entree10 gulden.

Koninklijk
zilver voor
Kerkraadse

stem. Inschrijven tegenover "het
zwembad van 9.15-9.45 uur.

LANDGRAAF

" Basisschool De Kring ver-
zorgt om 19 uur een muzikale
avond in de aula van het Eijkha-
gencollege.

" In de kantine van RKONS
wordt op vrijdag 27 december
een open kwajongconcours ge-
houden.

" PDV De Vrijheid houdt op 26
december van 11 tot 17 uur een
duivenshow in café De Draver,
Erenslaan 89.

" De wijk 't Eikske houdt op
woensdag 8 januari om 18 uur
een grote kerstboomverbran-
ding, op het terrein achter de
Autokino. De bomen kunnen
tussen 13 en 16 uur worden inge-
leverd.

NUTH

" Toneelvereniging St.-Donatus
voert op donderdag 26 december
en op de zondagen 29 december
en 5 januari het blijspel 'Rok
boys' op in zaal Griezegrubbe.
Aanvang 20 uur.
BRUNSSUM

" Het IVN houdt op 26 decem-
ber een middagwandeling, om 14
uur vanaf de Heemtuin achter de
kerk van de Langberg. Voor 5 ja-
nuari staat een middagwande-
ling in de vorm van een speur-
tocht op het programma.

" In de Burcht, Wieënweg 18, is
zaterdag van 10 tot 14 uur een
rommelmarkt.
HULSBERG

" Buurtvereniging Dorekoel
houdt vrijdag 27 december voor
de vijfde maal een Kerstwandel-
tocht. Onderweg komt men aller-
lei mensen en dieren uit het
Kerstverhaal tegen. Na afloop
komt de Kerstman. Deelname
fl 2,50. Starten tussen 18.45 en
19.30 uur bij gemeenschapshuis
De Lange Berg.

" Gemengd koor St.-Caecilia en
de fanfare St.-Clemens geven
zondag om 15 uur een kerstcon-
cert in de parochiekerk. Entree
vrij.

RANSDAAL

" Het Comité 60 jaar parochie-
kerk Ransdaal houdt vanavond
om 20 uur kerstkienen in zaal
Coumans.

EYGELSHOVEN

" Badmintonvereniging BC

* In dekerk van de H. Theresia
Don Bosco te Lauradorp

j:ordt zaterdag om 19.30 uur het
.6rstconcert verzorgd door fluit-
Lt>l tamboerkorps Prins Bem-
ind, gemengd koor St.-Jan
,Ddissenbosch, zangkoor St-
f^tonius De Vrank, harmonieï^Ura en gemengd koor Dona°sco.

" Harmonie St.-Aemiliaan, ge-
mengd koor Con Amore en man-
doline orkest Napoli geven zon-
dag om 17 uur een kerstconcert
in de parochiekerk van Bleijer-
heide. Gratis entree.

HOENSBROEK

" Mannenkoor Hoensbroeck en
het Steinder Mannenkoor geven
zaterdagom 20 uur een kerstcon-
cert in Kasteel Hoensbroek,
m.m.v. Annemie Vallino Ra-
vetta-Meys, Ton Kropivsek en
Gerald Wijnen.

" De skatvereniging Dr Klinge
Jong houdt op 29 december om
14.30 uur het Limburgs kam-
pioenschap skaten in café De
Bokkerijder, Heiveldstraat 71.
Aanmelding voor 14.15 uur.

SCHINVELD

" De Oude Garde voert op 26december om 15 uur in de Eli-
giuskerk een kerstspel op. En-
tree vrije gave, voor derestaura-
tie van de kerk.

KERKRADE
Het voor vanavond om 20 uur

kerstconcert doorMan-
Lenkoor St.-Lambertus is afge-

" De wekelijkse huurdersspree-
kuren van de Koepel vervallen
op vrijdag 27 december en 3 ja-
nuari.

KERKRADE - Bij haar afscheid
als voorzitster van het Damesco-
mité van het Koninklijk Kerk-
raads Mannenkoor St.-Lamber-
tus wachtte K. Engels-Noppers
een verrassing.

De Kerkraadse werd door burge-
meester Jan Mans onderschei-
denmet een zilveren eremedaille
in de Orde van Orary'e Nassau.

" Gemengd Kerkelijk Zangkoor
St.-Jozef uit Mariarade voert op
24 december de Kroriungsmesse
van'W. A. Mozart op, begeleid
door symphonie-orkest Sinfo-
niëtta en organist Fr. Stalmeier.
Joop Dicteren heeft de algehele
muzikale leiding. De Kroriungs-
messe begint om half twaalf 's
avonds.

In de Abdijkerk te Rolduc
°rdt op donderdag 26 decem-

EYGELSHOVEN

" Scouting Eygelshoven voert

" De Stichting Sportraad Kerk-
rade en Achilles Top houden
zondag om 10 uur de trimloop
'Sjtoeke i Kirchroa', rondom de
Cranewijer bij zwembad Eren-

(ADVERTENTIE)

Tm! de Beukelaar

\f\v Roggel

KERSTMIS
Eerste en tweede kerstdag serveren wij
vanaf 12.00 uur doorlopend ons befaamde
kerstdiner. Reserveer tijdig. Reserveer te-
vens voor ons diner dansant op Oudejaars-
avond. Aanvang 19.30 uur. Prijs ’ 80,-.

Kerkstraat 2, tel. 04749-1266
Restaurant dagelijks geopendvan

12.00 tot 21.00 uur. <»°"

prikbord

in het nieuws
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Haarprobleme?

O (*>
___**
Lchies Haar oder Glatzenbildungsind passé
Setiöse Experten reigen Ihnen wie es gent
Auch besonóersinteressant tur un-ulriedene

~j^^^^^
RPM^ffMiPI■ffi_i_fl_3_Ki__U_i

Rolluiken
(neroal-systeem)

Zonwering
Kun^t^tnframpn

WTmmmwmm

SCHINVELD
vl_a

prijsopgave
prettige feestdagen en
een voorspoedig 1992
1

..unJS^unniurKINDERMISHANDELING

gat m 000 1 *

Over sommige geheimen
moet ie praten.

_ *—{

KOOPT U EEN GRUNDIG VIDEORECORDER ~OF EENTJE DIE METEEN AL VEROUDERD IS? p
aMM^^M^M^MM^^^MiM|M|Mg«|^^

■< -.fflBp»8B^. -^ - . ■" -, j j °Als unu een nieuwe videorecorder M WÊÊ De verlenging van een voetbalwed-

wüt kopen heeft u eigenlijk maar één strijd hoeft u dus ook niet meer te mis- Mv
J keuze: Grundig. Want alleen Grundig sen- *oor

°fur

heeft nu j videorecorders met PDC P Grundig introduceert verschillen- jg
asiSIIKPiIIIBIIIIIIIIIIBIIIIIIJIIIIIIII^^ >, UJ

/Prnffr3rn r> Pi jVPrv Conrrntt MetTele- Devs92oPDCvanGrundiglseen3kopsvideorecorder'voorzienvanTexiprogrammingenPDc-schakeiing.varia- de videorecorders met PDC-schakeling s£l.rrOgrdlll UCllvei y mei icic bele slowmotion en zendernaamherkenning in het display. Natuurlijk uitgerust met LCD afstandsbediening en ATTS *7 1;

tekst en PDC altijd de volledige opna- (Automat,cTapeTimeSelec,)waardoordebandlengteinurenenminutenwordtaan9e9even Prijsf 1.299.- en pDC-voorbereid, vanaf 999 gulden. Iq
me op de band. Geavanceerd èn gebruiksvrien- Om dit verschijnsel uit te bannen, schakelen de De nieuwe Grundig PDC-videorecorders vindt u Jg<

Van
delijk. omroepen binnen één jaar nu bij onze dealers. Verzeker u van een videore- J45:

l*^^B KtTB M.-M .... i i " Sniii±^B^UkmlM*±M^2 over op PDC. Met de pro- corder die niet meteen al verouderd is en wees
°ler

' WAT BETEKENT PDC VOOR U [I__EEH3 HR gramma's wordt dan een sig- er snel bij. {g
~ vit n**r gpannpnHp film tf> naai meegezonden waardoor Bel Grundig Nederland voor informatie

¥c_i r ■ |»_| [cj mnirm /^.., , C
kijken (zelf opgenomen!). "En vlak voor 't mè^^^m^^m-^m^^^ videorecorders altijd op het en/of dealeradressen. 020 - 568 15 68. (lijdenskan-

S'rri

einde zegt uw beeld floep, einde voorstelling. Dit juiste moment starten en stoppen met opnemen. tooruren). Jj
kan u gebeuren als een film later wordt uitgezon- f
den of door een storing wordt onderbroken ALLEEN GRUNDIG IS NU AL KLAAR VOOR PDC. tg

jut
'o(

I %
. .—. — — — $7,

Die schönste Verbindung von Leben und Wohnen

ft 4bv

BfèW^r^t^SffteËM W'*AJ SwSßeHf

Modell PRAO %

1
5 100 aachen, wirichsbongardstraße 18

clis.nbrunnen
■EÉIËIMIfI tclcfon 0949-241/407919-20
[P] ttp pArkhjus wirH.h\tM wijjjrt/vffjiü'

■r- Limburgs Dagblad^
W^ Bkk «M I JANUARI 1992 ]

f Ï&C Zond*g .5 12 19 26:...
êm Stx-^L Maandag -61320 27

"5P^ Mnadig .. 71421 28 |
P^^-' wo«»d.g 1 8 15 22 29 %■■

\^&^\\ Dond*rttog 291623 30 :J^F- - Vrilttag 3101724 31 ....
___. I Zatsrdag 411 18 25 ■ a_

De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1992 weet u
markten, kermissen,feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl de kalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummers kunt kopen. rje pr j;s f550

I LimburgsDagblad \

P*^"* zaÉÊÊÉÉÊÊÊ
WÊÊÊ

m^Stimv-^—— —» „, _9_ËÏMiïË_Ëi_<_
■^^■■■■■■H_^_2l^i _Hh_^_i_^___k

H_l_S 4?>^^gg^t^ggJ| iW y \ v _^l__i_r _■ W ' m
KL— !'"»».. '<,\ " S^bv^P^l-S ... ’"" . .._U

Wie niet wenst op te gaan in de massa, herkent sator wordt ruimschoots aan de strengste milieu- zijn - onder meer door de toepassing van elektro-
zichzelf in de bijzondere klasse van de Alfa 33 eisen voldaan. Maar de nieuwe Alfa 33 1.4 IE verzinkt plaatstaal " van hetzelfde hoge niveau
die, zoals elke Alfa Romeo, karakter en een is niet alleen royaal met prestaties, ruimte en als de techniek.
eigen gezicht durft te tonen. De opmerkelijke techniek. Ook zijn uitrustingsniveau is onge- Kom uitgebreid kennismaken en ontdek dat het
Alfa 33 1.4 IE bevestigt dat opnieuw en laat kend hoog: elektrische ramen vóór, getint glas, kiezen van een auto eenvoudiger is dan ooit:
doorzijn toptechniek, comfortabele uitrusting in hoogte verstelbaar sportstuur, neerklapbare de nieuwe Alfa 33 1.4 lE.
en verrassend gunstige prijs de gevestigde orde achterbank, toerenteller, van binnenuit verstel- _iÉlÜ^^
ver achter zich. De lenige 1.4 boxermotor com- bare buitenspiegels en close-ratio 5-versnellings- .iÉjPfif Pm\
bineert dank zij het geavanceerde motormanage- bek zijn standaard. De Alfa 33 1.4 IE L voegt ■ (£&_ Jjm
mentsysteem een hoog prestatieniveau met daarnog eens stuurbekrachtiging, centrale deur- Alfa 33 1.4 IE v.a. Fl. 27.390,- PHi Mjf
een plezierig laag verbruik. Door de optimale vergrendeling en een in twee delen neerklap- Alfa 331.4 IE L v.a. Fl. 29.160,- Wmverbranding en de geregelde driewegkataly- bare achterbank aan toe. Afwerking en kwaliteit Prijzen md. BTW af importeur.

ÜJjIJ ALLE RECHTEN VOOR WIE AUA ROMEO KIEST £&& rrtaaA/ c/e u>ep truifO****^
AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV

Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf
046-75 62 22 04750-2 10 92 045-32 10 88

AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN
Akerstraat 128, Brunssum Weerhuisweg 1, Maastricht Oudeweg 30, Linne .

045-25 16 44 043 -6348 95 04746 -19 68 (sub-dealer) ____^-^
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Opdracht leerlingen Sintermeerten

School schrijft
Duitse rocktekst

De scholieren mochten de onderwerpen voor hun tek-
sten zelf bepalen. Een goede zaak, vindt Aretz. „De leer-
lingen waren niet alleen intensief met het Duits bezig, ze
hebben ook aandacht besteed aan thema's die hun bezig-
houden," aldus Aretz. De teksten gaan voornamenlijk
over de oorlog in Joegoslavië, milieu, vreemdelingenhaat
en vandalisme.

Het project is volgens het schoolbestuur geslaagd. „De
jongeren vonden het prachtig en we zijn op een andere
manier bezig geweest met de Duitse taal," besluit Aretz.
Het Goethe-instituut zal na een evaluatie bekijken of de
rockband ook naar andere scholen in Nederland kan
worden gestuurd.

Bedankje

Van onze verslaggeefster

GROENEKRUIS

" Het sinlerklaasseizoen is
lang en breed voorbij. Steeds
meer mensen vroegen zich af of
het zwarte-piet-gebeuren niet
discriminerend is voor negers.
Het oude jeugdboek Levende
Bezems van Lisa Tetzner geeft
antwoord. Zwarte Piet is geen
neger, maar een schoorsteenve-
ger. Voor de schoorsteen wordt
namelijk ook de schoen gezet.
De schoorsteenvegers in Neder-'
land waren voor een groot deel
afkomstig uit Italië, daarom
vertoonden pieten vaak een
licht spraakgebrek. En een ech-
te Piet is niet helemaal zwart
'dichtgesmeerd' met schoen-
smeer, nee, die is vies zwart,
met vage smerige vegen op zijn
gezicht.

Honderd

ARTSEN

De Akense rockband gaf woensdag, op uitnodiging van
het instituut, een concert in de gymzaal van het Sinter-
meertencollege. Voor 150 toeschouwers speelde de band
onder andere de twee songs, waarvan de scholieren de
teksten geschreven hebben. De leden van de Akense
rockgroep hebben de muziek gecomponeerd.

Met het project wil het Goethe-instituut de scholieren
kennis laten maken met de Duitse taal en cultuur.

...hass und gewalt dürfen wir nicht akzeptier'n, viel bes-
ser als streiten ist diskutier'n, einefriedliche welt ist kei-
ne utopie doch mit randale schaffen wirs nie darum
darum darum sagen wir: randale ist doch sojzindisch!

De Heerlense scholieren zijn dankzij hun leraar Duits,
J. Aretz, in het project gerold. Hij onderhield al jaren-
lang goede contacten met het instituut en kreeg als eer-
ste Duitse leraar in ons land, het voorstel mee te doen
aan een proefproject. „Als je de leerlingen Duitse teksten
laat schrijven, is dat natuurlijk veel leuker dan droge
stof," vertelt Aretz.

Om subsidie Straathoekwerk veilig te stellen

Zwarte piet

" De laatste
hand wordt
gelegd aan de
oeverzwaluw-
wand.

Foto: KLAUS
TUMMERS

"Goede daden doen zo vlak
voor de kerst extra goed. Een
mevrouw in Heerlen is een an-
dere - onbekende - mevrouw erg
dankbaar. Dinsdag nam ze de
bus van het ziekenhuisnaar het
centrum van Heerlen. Bij de
halte Akerstraat stapte ze uit,
maar liet haar tas in de bus
staan. Een uur later- wist ze de
bus weer op te sporen. De
chauffeur kon haar de tas met-
een retour geven. Want een eer-
lijke mevrouw had hem die
overhandigd. Zo, dat is positief
nieuws!

Stichting Prisma gaat
aantal bedden inkrimpen

HEERLEN - De stichting Prisma
in Heerlen wil het aantal bedden
verminderen. Het budget dat daar-
mee vrijkomt wil Prisma gebruiken
om het Straathoekwerk van Zymo-
se overeind te houden. Dit staat in
het ontwerp-plan jeugdhulpverle-
ning 1992-1995 van de provincie.

e avond-, weekend- en zon-
dagsdiensten beginnen op vrij-
*jagavond en eindigen de volgen-e Week vrijdagochtend om 8.30
"Ur.
jdien niet anders vermeld, gel-'eö onderstaande diensten ooko°r de beide Kerstdagen.

-Schinveld
'an de Wouw. Dorpstraat 153,
!251620.

Stationstraat 24b,
f713269, bgg®7ll4oo.
J^dgraaf
r^ubach, Maastrichterlaan 78,
?327800. Voor spoedgevallen
j?S en nacht bereikbaar.Jerkrade-Eygelshoven»an Wersch, Hoofdstraat 41,

Rijders, Kampstraat 114,
?420777.
!|oodapotheek Pricksteenweg,
*462050. Zaterdag van 10.30-16JT en zondag van 12-13 uur en
M 18-19 uur. Voor spoedgeval-
*i dag en nacht geopend.
?,"npelveld-Bocholtz
I°ncken, Dr. Ottenstraat 9,
J^pelveld, 5441100. Zaterdag
,*n 11- 15 uur en zondag van
,'■3o-15 uur. Voor spoedgeval-
Xc 1 kan men terecht van
f- 22.30 uur.?°ensbroek-Heerlerheide
ilssens, Kouvenderstraat 90,!225677.K
„°or spoedgevallen eigen apo-
tleek(bgg@7ll4oo).

ïllpH- Heerlen
lf'll4oo. (Informatie overl^ond- en weekeinddiensten van
Psen, tandartsen, apothekers
f 1het Groene Kruis.) »

achtdienst voor spoedgeval-
fr Heerlen: «713712. Nuth-

Brunssum-Schin-*ld-Jabeek: «259090. Hoens-
'°ek-Merkelbeek-Bingelrade:
"225588. Kerkrade: «459260.
Pgelshoven -Landgraaf:
"323030.

Op dit moment heeft Prisma twin-
tig bedden beschikbaar voor
24-uursopvang voor jongeren. Vol-
gens directeur Frans Hermans wor-
den dat er ongeveer vijf minder.
„De specifieke hulpverlening van
het Straathoekwerk moet behouden
blijven. Daartoe zoeken we nu mo-
gelijkheden," zegt Hermans. „Het
ombouwen van de capaciteit van
Prisma van 24-uursopvang naar am-
bulante hulp is een mogelijkheid
voor 'een structurele financiering
van het Straathoekwerk uit de doel-
uitkering jeugdhulpverlening van
de provincie."

Zymose en Prisma komen medio ja-
nuari 1992 met een concreet plan
over de overdracht van werkzaam-
heden van Zymose aan Prisma.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat
het Straathoekwerk per 1 januari
1993 ondergebracht wordt in een
nieuwe organisatie voor jeugdhulp-
verlening in de Oostelijke Mijn-
streek. Daarin participeren ook het
Koningin Emma kindertehuis, Wie-
kerhoonk, Prisma en Bijzondere
Jeugdhulp Limburg. Volgens coör-
dinator Louis Lena van het Straat-
hoekwerk is die termijn veel te kort.
„De beweringen van de provincie
zijn voorbarig en slordig. Organisa-
torisch duurt het 'ombouwen' van
het Straathoekwerk minstens twee
jaar."

i«erlen°or spoedgevallen «711400
!fandweercentrale) bellen.
*rkrade-Oost
°t zaterdag 12 uurvlg. telefoon-
antwoorder van eigen huis-
Js. Voor spoedgevallen éérst"efonisch contact opnemen
'et de dienstdoende arts. Zater-
*g Hanssen, «452879; zondag
Wei-waal, «453059; va. dinsdag-
l'dciag van Dam, «452879; va.
!or n.sdagmiddag Hamers,
'45_712; va. donderdag 11.00ur Passage, «452012.
"npelveld -Bocholtz
[eekeinde Schepers, «441213.
t* 24 en 25 december Mom,
'443938.
'haesberg
*?terdag en Tweede Kerstdag
■*ek, «311322. Zondag Eussen,
G20660. Op 25 december Stuur-
*n, «320660.
tenten gezondheidscentrum
°ensbroek-Noord kunnen dag

**- nacht bellen, «214821. Uit-
etend voor spoedgevallen:
pi 800.JVerigen dienen in geval van
r°d eerst de eigen huisarts tefHen.)

Zymose

ANDARTSEN

Bayern

" In deze donkere dagen voor
Kerstmis ook slecht nieuws. Een
bewoner van de Treebeekstraat
in Brunssum ergert zich aan
een wel hele laffe uiting van ra-
cisme. Op de rolluiken van een
leegstaande woning aan dezelf-
de straat werd de boodschap
'wij willen geen buitenlanders
in de straat' gekalkt. Bij na-
vraag blijkt de betreffende
woningbouwvereniging voor-i
nemens het huis te verhuren
aan een Marokkaanse familie.
,Jn deze tijd van verbroedering
hoop je toch op méér begrip
voor onze medemensen", aldus,
de verontrustte Brunssummer:
Dat kunnen wij alleen maar.
onderschrijven. Van een beetje\
medeleven is immers nog nooit
iemand slechter geworden.

Slecht

" Nog meer goed nieuws. De
openbare basisschool Dr Sjlus-
sel in Eygelshoven kon dinsdag
de honderdste leerling begroe-
ten. De 99 leerlingen vormden
een erehaag voor de zesjarige
Dhira, die met haar moeder,
broertje en haar nieuwe juf
glunderend de school betrad.
Dr Sjlussel startte in 1988 en
groeit dus snel. In 1993 zou
nieuwbouw gepleegd moeten
worden, tenminste als de minis-
ter toestemming geeft. Maar als
de school zo snel blijft groeien,
is ze misschien al voor die tijd
uit haar jasje gegroeid.

LIASS opent
bijkantoor

in Maastricht

Het ontwerp-plan stelt dat Zymose
zo spoedig mogelijk een overeen-
komst dient aan te gaan met Pris-
ma. Om de overdracht van het
Straathoekwerk aan Prisma moge-
lijk te maken stelt de provincie een
eenmalige overbruggingssubsidie
beschikbaar van 175.000 gulden.
Louis Lena: „Dit bedrag is te wei-
nig. Nu draaien we met een subsi-
die van drie ton, dus wekomen nog
125.000 gulden tekort."

MAASTRICHT - Limburgs groot-
ste ziektenkostenverzekeraar,
LIASS (Limburgse Assurantie Ser-
vice), opent vandaag een nieuw ser-
vicecentrum in Maastricht. Het
wordt daarmee de negende vesti-
ging in onze provincie van LIASS.
Verder bestaan er .plannen om de
hoofdzetel van Heerlen naar Maas-
tricht te verplaatsen.

SCHINVELD - Een speciale
stuurgroep gaat in Schinveld
een actie houden om de beide
kerken St. Eligius en Pius X
te kunnen renoveren. De tota-
le renovatiekosten bedragen
meer dan twee miljoen gul-
den, waarvan de parochianen
zelfvier ton moeten bijdragen.

Actie voor
kerkherstel
in Schinveld

feilen -Hulsberg-Voerendaal'Wekeinde Lic, «420138; 23 de-6^ber Heynen, «04405-2185; 24*c- Sijben, «710697; 25 dcc.
«221150; 26 dcc.,lfaus, «410584. Spreekuur van■ 12 uur. bgg TIGH, «711400.

I?rkrade-Übach over Worms-
"euwenhagen-Eygelshoven
Assems, Terbruggen 43 Eygels-V-n, «352318. Beide Kerstda-el Smeets, St.-Pieterstraat 41,
*rkrade, «455079. Spreekuur
J*» 11.30 tot 12 uur en van
j 19.30 uur.
"^Pelveld -Bocholtz-Gulpen-

pls-Wijlre-Wittem
Schijns, Bernhard-

**at 1, Vaals, «04454-1553. Bei-, Kerstdagen Küsen, Teheux-
*B, 1 Gulpen, «04450-1436.
Weekuur van 11.30 tot 12 uur'van 17.30-18 uur.

fQensbroek-Schinnen
ijkend en Kerstdagen v.d.
i/erf, Douvenderweg 19, Oirs-
;H, «04492-2039. Spreekuur
\fl 11.30 tot 12 uur en van
'30-18uur.

HULPDIENSTSOS
£8 en nacht bereikbaar,"19999.
h slachtsziektebestrijding:
V. infolijn, «740136.

Uit onderzoeken is gebleken dat de
Eligiuskerk hoognodig moet wor-
den gerestaureerd. Fundamenten,
gewelven en de balken van het dak
zijn aangetast en ook het leien dak
zelf moet worden vernieuwd. Ver-
der is het interieur aan een opknap-
beurt toe.

'Bocholtz gaat op
de autoweg zitten'

Raad Simpelveld woedend op Aken

Het grootste deel van de kosten
wordt gedekt door subsidies van de
provincie. De rest is bijeengebracht
door de Vogelwacht Limburg en
sponsors.

Van onze verslaggeefster
SCHINVELD - In een oude klei-
groeve in de Schinveldse Bossen is
onlangs gestart met de bouw van
een oeverzwaluwwand. De vijftig
meter lange muur dient als kunst-
matige broedplaats voor de zeldza-
me oeverzwaluw. De wand, die
bijna veertigduizend gulden kost,
moet voor het nieuwe broedseizoen
klaar zijn.
De oeverzwaluw verdwijnt langza-
merhand uit ons land. Het vogeltje -

dat in kolonies broedt - graaft gaten
in steile wanden. Die ontstonden
vroeger voornamelijk door afkal-
ving van beek- en rivierbeddingen.
Door kanaliseren, verstedelijking
en industrialisatie verdwijnen
steeds meer van deze natuurlijke
broedplaatsen.
Ook de oude kleigroeve in Schin-
veld - waar 's zomers veel oeverzwa-
luwen te vinden zijn - verdwijnt
binnenkort als natuurlijke broed-
plaats. Deze wordt opnieuw be-
plant. Daarom hebben de Taakop-

Aan de rand van de kleigroeve
wordt een betonnen muur gestort.
Het erachter liggende gedeelte
wordt met zand opgevuld en de bo-
venkant van het bouwsel wordt
beplant. In de wand worden zes
centimeter grote gaten opengelaten,
waardoor de vogels een gang kun-
nen graven waarin ze hun eieren
kunnen leggen en de jongen kun-
nen grootbrengen.

Schinveld lokt
oeverzwaluwen

dracht Recreatie van het Streekge-
west Oostelijk Zuid-Limburg en de
VogelwachtLimburg met de aanleg
van een specialewand voor een ver-
vangende kunstmatige broedplaats
gezorgd.

De verplaatsing van het hoofdkan-
toor naar Maastricht werd al tijdens
de fusie tussen het AZM (Heerlen)
en CZF (Sittard) in 1989 vastgelegd.
„De achterliggende gedachte daar-
bij is dat wij een Limburgse ziek-
tenkostenverzekeraar zijn gewor-
den en besloten hebben ons toe-
komstig hoofdkantoor niet in
Heerlen of Sittard te vestigen", zegt
pr-functionaris M. Reintjens.

Onderlinge afspraken tussen de di-
verse ziekenfondsen in de regio, die
overigens aan het einde van dit jaar
vervallen, moesten voorkomen dat
er werving van cliënten zou plaats-
vinden in eikaars werkgebied. Met
de opening van het nieuwe service-
punt aan de Spoorweglaan wordt
die overeenkomst volgens Rein-
tjens niet geschonden. „Ons nieuwe
bijkantoor in Maastricht zal zich
gaan richten op de particulier die
bij ons een verzekering wil afslui-
ten. Daarvoor gelden geen restric-
ties tussen de regionale verzeke-
raars", aldus Reintjens.

last. In het rapport staat letterlijk
'ondanks de overdekte inrichting
en het gebruik van filterte<?hnieken
verdient de stankoverlast bijzonde-
re aandacht. Moeten wij dat als
inwoners van Simpelveld allemaal
slikken. Nooit."

Aan de kleine Pius K-kerk moet
dringend groot onderhoud worden
gepleegd. De stuurgroep is daarom
met de Schinveldse verenigingen
om de tafel gaan zitten en heeft
plannen ontwikkeld om de nodige
gelden bij elkaar te krijgen. Busje slaat

over de kop

Vervolg van pagina 15

SIMPELVELD - Een aantal raads-
leden van Simpelveld stak gister-
avond hun mening over het eigen-
gereid handelen van Aken over de
aanleg van een bijna 100 ha groot
grensoverschrijdend industriege-
bied Horbach/De Locht en compos-
teringsfabriek (20 ha) bij Vetschau
niet onder stoelen of banken.

„Bocholtz gaat op deautoweg zitten
als dat terrein op de geplande plek
komt", zei raadslid Lucas Vaessen.
„Schandalig wat in Aken gebeurt!
Óp nog geen 500 meter afstand van
Bocholtz een industriegebied en
compostfabriek bouwen zonder ons
daarover te informeren." Het anders
zo rustige raadslid Hein Zinzen ging
nog een stap verder: „Gegarandeerd
dat de inwoners van Bocholtz zich
samenpakken en daar de hele boel
afbreken..."
Een motie van raadslid Ludo Stra-
ting om Aken duidelijk te maken

dat de raad van Simpelveld una-
niem tegen de merkwaardige han-
delwijze is, trok de PvdA'er op
advies van burgemeester Teheux
in. Hij is van mening dat een 'motie
van afkeuring' door de inwoners
van de gemeente Simpelveld op
prijs zou worden gesteld. „Dan zien
de burgers meteen dat wij daadwer-
kelijk al het mogelijke doen om die
zaak tegen te houden."

Burgemeester Fons Teheux koos
liever voor een 'beleefdere' aanpak:
„Laat nu eerst het onderhoud tus-
sen beide colleges plaatsvinden.
Begin januari is dat gesprek. Dan
zullen wij op zeer duidelijke toon
ons ongenoegen kenbaar maken."

Zinzen, die inzage had in een rap-
port van de Arbeil;sgemeinschaft
Kompost Aachen (AKA), geloofde
niets van alle praatjes over de-
stankloze, milieu-veilige' composte-
ringsfabriek. „De AKA schrijft dat
er wel degelijk sprake is van over-

Wiel Weijers (CDA) stelde voor om
meteen actie te ondernemen tegen
het besluit van de gemeente Aken:
„Niet schuwen om juridische stap-
pen te nemen en meteen de provin-
cie inschakelen. Want op deze
manier is geen sprake van een
grensoverschrijdend industriege-
bied, maar van een aan elkaar gren-
zend bedrijventerrein."

Er wordt vanaf begin 1992 een 'be-
delactie' gevoerd onder bedrijven'
en instellingen. Tevens komt er een
gezinsactie, gericht op de inwoners
van Schinveld. Verder houden di-
verse verenigingen acties, waarvan
de opbrengst bestemd is voor het
restauratiefonds.

" Je zit als Partij van de Ar-
beid met acht zetels in de ge-
meenteraad. Bij aanvang van
een raadsvergadering moet de
fractieleider drie partijgenoten
afmelden wegens ziekte of an-
derszins. De raadsleden van
andere partijen kijken behoor-
lijk op van deze sociaal-demo-
cratische afwezigheid. 'Tja,
klein links, hè', verzucht de
fractieleider.

Links

"Ook gelezen, jongen van 14
trouwt vrouw van 44. En Jonat-
han voelde dat er een lont werd
aangestoken toen hij Shirley
voor het eerst zag. En hij wist
dus dat liet goed zat. Wij snap-
pen dat overigens heel goed. Je
bent jong en je wilt wat. Wat
het precies is wat jewilt is niet
zo belangrijk, want Shirley
steekt hel lont aan en dan gaat
alles vanzelf. Of niet soms? Je
vraagt je alleen af, hoe een wet-
gever het invredesnaam in zijn
hoofd haalt om dit wettelijk toe
te slaan.

Vroegertje

" Het komt best wel goed met
FC Bayern München. Naar ver-
luidt ligt het in het voornemen
om na de winterstop met een
geheel nieuw team te beginnen.'
De voorbereidingen zijn in vol-
le gang. Naast Toni Schuma-
clier, Karl-Heinz Rummenigge,
'kaïser' Franzel Beckenbauer,
Gerd 'bomber' Muller en Klaus
Augenthaler hebben de Beiers
de zwaar onderschatte Fried-
helm von Wattnichtshausen,
(volgens insiders een groot,
maar verwaarloosd talent) te-
ruggehaald. Neen, dat zit best
wel snor met Bayern. En let op
die Von Wattnichtshausen.

Diefstal na
ingooien van
etalageruit

i^HLEN - Twee 17-jarige Heer-
Jen hebben donderdagmorgen

itjle vroegte een ruit ingegooid
*isen kledingzaak aan de Sarolea-
'tfl en gristen vervolgens de buit
i^e etalage. Vervolgens vluchtten
i^een bromfiets. De kledingdie-
i hadden echter buiten een getui-
ijjerekend, die de politie een
Lelijk signalement wist te ver-
Wen' °p de Gel3r- Hennen-

Werden de Heerlenaren even
k ingehouden. De buit droegen
°8 bij zich.

In 1994, wanneer de Eligiuskerk
haar honderdste verjaardag viert,
worden de acties afgesloten met een
groot parochiefeest. Binnenkort
plaatst de stuurgroep in beide ker-
ken een financiële barometer om de
inwoners op de hoogte te houden
van de stand van zaken.

VOERENDAAL - Een chauffeur
uit Oosterwijk is gisteren op de
autosnelweg A79 bij Voerendaal
met zijn busje over de kop gegaan.
De 19-jarige bestuurder moest met
lichte verwondingen naar het zie-
kenhuis worden overgebracht. Het
voertuig werd totaal vernield.
Volgens de politie had de man op
de snelweg te hard gereden. De be-
stuurder zou geen rekening hebben
gehouden met de gladheid van het
wegdek. Vooral met regen en wind
is het volgens de politie gevaarlijk
om op de A79 hard te rijden.

Wethouder Bèr Frijns: „GS en het
Streekgewest zijn inmiddels volle-
dig op de hoogtevan onze ongerust-
heid. Nu ook de Kamer van Koop-
handel zegt van niets te weten over
de composteringsfabriek begin ik,
serieus te twijfelen aan het Europa
na 1992."

Van onze verslaggeefster

APOTHEKEN
HEERLEN - Dat Duitse les leuk kan zijn, hebben 120
scholieren van het Heerlense Sintermeertencollege zelf
mogen ervaren. De scholieren hebben namelijk in het
kader van een pilot-project van het Goethe-instituut in
Amsterdam, songteksten geschreven voor de Duitse
rockband 'Sport im Westen.
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Wilhelmplatz 1-3
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S7~l Gedurfde Dessous
Body's tot maat 621 EN NOG VEEL MEERB Open: ma-vr 9.30-18.30 za 9.30-14.00

Do. koopavond tot 20.30 u.

WollyM.
Mode nicht nur für Mollige — bis Grafie 64

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

_n_^__tf|M|^__M
_l t- i-A^***

I Kl i ,j| [fc _^_ff_h__«| 3

Roermonderstr. 321 Tel.:
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WARRINGS
INTERIEUR

Buchel SI - 53
D-SlOO Aachen

Tel 02 41/3 SS 42
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kVö/7/en S/e 6/s/u 70 Nummem durchDrücken derentsprechenden
Nummerntaste.
20numenerteBalie werden aus 80 verfugbaren gezogen

Der Höchstgewinn iwi"3)M 50-000~ ergibt sich bei
DMS-Einsatz und 10nchtigen Nummem.

Roulette " toccata " Bleek Jack taglich eb 15.00 Uhr
Automtenspiele taglich ab 13.00 Uhr

für alle ab 18 Jahre

INTERNATIONALES

SpielcasinoAachen*V*
Kurpark Monhelmsallee Telefon 02 41/18 08-0

[KIM UI

gegr. 1881
Alles voor paard en ruiter

" geschikt sortiment
" persoonlijk advies, ook buitenshuis
" lever- en verzendservice

" reparaties en maatwerk in onze traditionele
zadelmakerij

Jta\ _^_BH

Schilderijen * aquarellen * oude gravures

APARTE LIJSTEN

Galerie
Am Elisengarten

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

OTHELLO
Collection

m Damenuhr
DM 1195,-
-f Herrenuhr
DM 1250,-

-in versch Formen
\ erhaltlich

RAYMONDWEIL
GENEVE

Tbeaterstrafle 51
5100 Aachen

Telefon 0241-38872 '
Altijd bereikbare

parkeergarageop 30 mtr.

"£&£

NAAIMACHINES
met onder- en boyen-

transport
met 21 programma's

m.l .248,-
Ovetlock 786

M. 1.298,-
Eigen servicedienst in

Nederland

AfJP Wim
MMw Heinrichs
Büchel 46 - Aken

(bij Horten t.o. park.gar. BOchel)
Tel. 0949-241-34438
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AudiöphilFoto
Aacnen > Annuntiatenbach 30

AILLIS Aachen, HIT-Markt, Gut Kullen
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LAMPENFIEBEKF
Vaalserstr. 37, Aken, tel. 09 49 241.741 *W

EXCLUSIEVE GROTE SORTEO
VERLICHTING HALOGEENLAMP g»*— A Twei

__AJ____f__^i_____J) &
Ook zaterdags met de auto bereikbaar. ' ' 01———- -_-—-------—------—-— ** H. h

NA<
V,,.

✓

FLCDE^INE 1
AKEN 1

V,,
Xii
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Comma
de bari S
Seeler *■lel

Zucchero B*Au

Ferré Jeans va

100% Mode *
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t/völßainb !
Exclusive Damenmoden

Komphausbadstraße 6 Aachen 1
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((^JS^^kS^S^^ ...c«e starken loe#lln

Vrijdag 20 december 1991 22Limburgs Dagblad



Morgen 19.30 uur
Cambuur L. - KBCZeeland - NEC
Excelsior Wageningen
Telstar - BW Den Bosch
Go Ahead Eagles - AZ
Eindhoven - Haarlem
TOP - Zwolle
Helmond Sport - Heracles
NAC - Emmen
Veendam - Heerenveen

Heerenveen 22 13 3 0 29 52-31
Cambuur L 22 12 5 5 29 39-28
Telstar 22 11 6 52857- 30
HEC 22 10 6 6 20 38-20
HBC 22 10 0 0 20 39 - 31)
Haarlem 22 11 4 720 35 34
ben Bosch 22 10 5 7 25 38-30
Wageningen 22 10 5 7 25 28 -22
AX. 22 9 0 7 24 43-28
CA Eagles 22 9 5 823 37 -34
Herat-les 22 8 7 72337 - 34
NAC 21 7 8 622 34 29
Veendam 22 8 5 921 27 32
Eindhoven 21 0 8 720 20-31
EC Zwolle 22 0 7 9 19 29-35
Excelsior 22 8 2 12 18 41-53
Emmen 22 5 8 9 18 23-38
Helmond Sp 21 4 5 12 13 27-48
TOP 21 3 6 12 12 25-46
Zeeland 22 3 3 16 9 23-53

Heracles, Cambuur en GA Eagles
Periodekampioenen

Duitsland
be Bundeshga begint weer op vrijdag 7
februari.
België
Achtste finales beker

Vandaag 20 uur
Club Brugge - Standard

Morgen 20 uur
SK Beveren - V. Geel
AA Gent - St.Truiden
Club Luik - KV MechelenBeerschot - Eendracht Aalst
St.Niklaas - RWD Molenbeek
SK Lommei - Waregem

Zondag 15 uur
Tienen - FC Antwerp

be Belgische competitie wordt hervat
°P 11 januari.
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DOOR BENNIE CEULEN

aansluiting met Vitesse. Daar
staat tegenover dat we bij een
overwinning weer helemaal in
de race zitten om Europees voet-
bal".
Roda JC zal Vitesse met de nodi-

KERKRADE Vitesse is van-
avond, aanvang 20.00 uur, de eer-
ste uit de reeks (sub)topclubs die
de komende maanden een be-
zoek brengen aan Kaalheide.
Beginnend tegen de Arnhem-
mers, onder leiding van ex-Roda
JC-trainer Bert Jacobs, zal moe-
ten blijken of' de ploeg van oe-
fenmeester Adrie Koster aan-
spraak mag maken op een
Uefacup-plaats.
Momenteel heeft Roda JC drie

punten achterstand op Vitesse,
dat de vierde plaats met recht op
Europees voetbal bezet. „Er isdus sprake van een sleutelduel",
weetKoster maar al te goed. „Bij
een nederlaag verliezen we de

Vandaag 20.00 uur
«oda JC - Vitesse

£SV 18 12 6 030 4Ü 18
'eyenoord 19 12 6 1 30 28 10Ajax 18 11 3 425 40-13
Jgtesse 19 9 6 424 28 IS"^Twente 19 9 5 523 36-22
Sparta 18 7 7 421 29 29
Roda JC 19 8 5 621 26-28groningen 17 7 6 4 20 25-17
*CUtrecht 19 5 10 4 20 21-19
■fKC 19 5 8 6 18 34-32IjjVV Dordr 18 7 3 8 17 28 38
Willem II 18 5 5 8 15 19 25

18 4 7 7 15 16-24
Jfolendam 19 5 5 9 15 18-24Oen Haag 19 2 7 10 11 13- 39
'ortunaS 18 1 8 9 10 16 29
graafschap 19 3 4 12 10 17-33VVV 18 1 5 12 7 17-39
Morgen 19.30 uur
fortuna Sittard - RKC
VVV - SVV/Dordrecht '90
"illem II - De Graafschap

Zondag, 14.30 uur
Utrecht - Groningen
Twente - PSV
Sparta - MVV
Ajax

" Feyenoord (14.00 uur)
Den Haag - Volendam

'Manager' Janssens van nieuwe wielerploeg ontmaskerd als oplichter

Alain Strouken: 'Voor
twintig man alles kapot'

# Alain
Strouken,
tevergeefs
gerekend op
come-back bij
de profs.

Jan Rab bij
Jong Oranje
ZEIST - Het bondsbestuur van
de KNVB heeft Jan Rab tijdelijk
aangesteld als assistent van Nol
de Ruiter bij Jong Oranje, dat
door een gunstig resultaat in de
dubbel tegen Zweden kwalifica-
tie kan afdwingen voor deOlym-
pische Spelen van Barcelona
Rab blijft daarnaast werkzaam
als docent vor de trainersoplei-
dingenvan de voetbalbond.

Cursus voor drie
oud-internationals
ZEIST- - Drie oud-interna-
tionals melden zich maan-
dag 6 januarivoor het begin
van de verkorte KNVB-cur-
sus die uiteindelijk moet
resulteren in de vereiste pa-
pieren voor een baan als
trainer in het betaald voet-
bal. De deelnemers zijn
Arie Haan, Wim van Hane-
gem en Jan Peters.

Ruud Krol heeft zich bij de
KNVB afgemeld. De Amster-
damse recordinternational
meent dat hij na de Europese
eenwording met zijn Engelse di-
ploma als trainer aan de slag kan
in de landen van zijn keuze.

sloegen vervolgens wel keihard
toe. We moeten oppassen dat we
niet blind in de val lopen".
Voor het eerst sinds vele weken
kan Adrie Koster tfanavpnd niet
het 'vaste' elftal laten opdraven.
Michel Broeders is geschorst en
Graham Arnold is wegens fami-
lie-omstandigheden naar Austra-
lië vertrokken. Hun plaatsen
zullen worden ingenomen door
respectievelijk Eric van derLuer
en Ajah Wilson Ogechukwu.

ge voorzichtigheid tegemoet tre-
den. „De ploeg heeft niet voor
niets onlangs nog met 2-0 bij
Ajax gewonnen. Toen stonden ze
ook vrijwel de hele wedstrijd
met de rug tegen de muur, maar

Sleutelduel Roda JC

De speler van Torquay werd
in zijn gezicht geraakt. Inmdid-
dels heeft hij een kaakoperatie
ondergaan, waarbij de chirurg
een stalen plaatje moest aan-
brengen.

LONDEN - Aanvaller Gary
Blissett van Brentford heeft de
voetballerij in diskredie'.
bracht. Afgelopen weekeiiide
verwondde hij John Uzzell van
Torquay. Normaal gesproken le-
vert een rode kaart automatisch
drie wedstrijden schorsin;
Uzzell heeft op zijn beurt de poli-
tie ingeschakeld.

Blissett wacht
zware straf

Michel Broeders
duel geschorst
ZEIST - Roda JC zal het tegen
Vitesse moeten stellen zonder
Michel Broeders. De middenvel-
der werd door de tuchtcommis-
sievoor een duel geschorst. Voor
een wedstrijd werden verder ge-
schorst: Djurovski en Ulrich Wil-
son (FC Groningen), Cor Lems
(FC Den Haag), Barendse en
Mulder (SVV), Maas (RKC), Snij-
ders (AZ), Hoogma (Cambuur),
Van Rijn (BW Den Bosch), Bos-
velt (GA Eagles), Van derZwaan
(Telstar).

ROTTERDAM - Supporters van
Tottenham Hotspur worden op 4
maart voor het Üefa Cup-treffen
met Feyenoord 's middags al in
De Kuip toegelaten om daar tot
de aanvang van de wedstrijd te
worden beziggehouden. De be-
doeling is de Britse fans in het
stadion een speciaal programma
voor te schotelen.

Feest voor
Britse fans

HEERLEN/OGGIONO - De
zich als manager van de in op-
spraak geraakte nieuwe Belgi-
sche profwielerploeg uitge-
vende Chris Janssens blijkt
een grote oplichter te zijn. Na-
dat hij door ploegleider Vic
Bruyndonckx en ander perso-
neel van de formatie urenlang
in een Italiaanse hotelkamer
was opgesloten, werd de fan-
tast in de nacht van dinsdag
op woensdag ontmaskerd.
Janssens gaf toe dat het door
hem als sponsor aangekondig-
de Wang Computers Europe
een puur verzinsel was. Behal-
ve chef d'equipe Bruyn-
donckx zijn vijftien renners,
waarbij de Nederlanders Cor-
né van Rijen en Alain Strou-
ken, en nog vier personeelsle-
den slachtoffer geworden van
Janssens oplichterij. „Het lijkt
wel de maffia, die Janssens,"
brieste Alain Strouken uit Ei-
nighausen gisteravond vanuit
zijn hotel aan het Comomeer.
De ploeg heeft enkele dagen gele-
denzijn tenten opgeslagen in Alber-
go Le Fattoria di Standhal in het
dorpje Oggiono, om vandaaruit een
mountainbike-stage te houden en
tevens bij Italiaanse materiaalspon-
sors'kleding te passen en fietsen
aan te laten meten. „De ploeglei-
ding had de plaatselijke politie ge-
beld om Janssens te laten arreste-
ren. Omdat er geen keiharde bewij-
zen voorhanden waren, gebeurde
dat echter niet. Daarom hebben we
Janssens woensdagmorgen naar
huis laten gaan," vertelt Strouken.

DOOR IVO OP DEN CAMP

Volgens de 23-jarige Limburger be-
loofde Janssens gouden bergen.
„Hij werkte met briefpapier, logo's,
contracten en ik weet niet wat alle-
maal van Wang, terwijl achteraf
niets officieels blijkt te zijn. Alles
was vals. Janssens heeft uiteinde-
lijk toegegeven, dat alles wat hij
deed en vertelde bedrog was."

roda je - vitesse
"andaag 20 uur
Scheidsrechter Schuurmans
Hoda JC (opstelling): Bolesta, Senden,Hanssen, Verhagen, Trost, Van der
Mier, Boerebach, Luypers, Hofman,Ugechukwu, Ter Avest. Wisselbank:
s»nits, Paul Janssen, Stefan Jansen,
Huiberts.
*itesse (opstelling): van der Gouw, Stu-J'ng, Bos, van den Brom, Vermeulen,

Cocu, Eijer, Latuheru, van
Loc ffen. Kerkraadse club gaal volgend seizoen een miljoen bezuinigen

Betalingsproblemen bij RodaSovjetunie
naar eindronde
MOSKOU - De voetbalbondvan de Sovjetunie gaat er voor-
alsnog gewoon van uit, dat het
Nationale team deelneemtaan de
eindrondevan de Europese titel-
strijd in Zweden. Alexejev Pono-
'narev: „De Sovjetunie neemtdeel aan het toernooi in Zwe-den". Ponomarev geeft de Euro-
pese Voetbal Unie een trap na
'net de opmerking dat de be-
stuursleden van de UEFA voor
onnodige opwinding hebben ge-
borgd met het aanwijzen van Ita-lië en Denemarken als mogelijke
Plaatsvervangers voor de Sovjet-
unie en Joegoslavië.

In navolging van Wang Belgium,
dat eerder deze week elke betrok-
kenheid bij de totstandkoming van
een nieuwe ploeg ontkende, liet ook
Wang Europa bij monde van Errol
Versnel weten dat het bedrijf geen
enkele binding met Janssens had
en niet van plan is als sponsor van
een wielerploeg te gaan optreden.
De advocaten van Wang hebben gis-
teren een schadeclaim ingediend
van 500.000 Belgische francs (onge-
veer 28.000 gulden) tegen Chris
Janssens, die schriftelijk een volle-
dige bekentenis aflegde en erkende
de naam te hebben verzonnen en de
renners te hebben misleid. In Bel-
gië wacht hem een strafrechtelijke
vervolging. De renners en de Belgi-
sche Wielerbond overwegen ook
stappen tegen Janssens te onderne-
men. De contracten waren zelfs van
valse BWB-stempels voorzien.

KERKRADE - Roda JC bevindt zich in een fase van acute li-
quiditeitsproblemen. De Kerkraadse club heeft over de maan-
den november en december een deel van de contractueel
overeengekomen vergoedingen niet aan de spelers kunnen
uitbetalen. Het betreft de gelden die Roda JC voor elke speler
moet storten in het CFK, het pensioenfonds voor profvoetbal-
lers. Deze bedragen zijn voor elke voetballer verschillend en
zijn afhankelijk van wat in ieders persoonlijke verbintenis met
de club is overeengekomen. De op deze manier ontstane beta-
lingsachterstand van Roda JC zou rond de twee ton bedragen.

Volgens Alain Strouken hebben
ploegleider Bruyndonckx en diens
assistent De Weert te goeder trouw
gehandeld. „Vorige week donder-
dag riep Janssens de hele ploeg in

De spelers van Roda waren aanvan-
kelijk niet op de hoogte van de
wanbetalingen, omdat de pensioen-
gelden door de club direct in het
daartoe bestemde fonds worden ge-
stort. In veel gevallen gaat het hier-
bij om tekengelden of een aanzien-
lijk percentage van het loon.

parallel. Daardoor zijn we in de pro-
blemen gekomen. Maar het is geen
zaak om ons ongerust over te ma-
ken. Inmiddels is het geld over de
maand november al gestort. De res-
terende achterstand zullen we zo
snel mogelijk inhalen".

(ADVERTENTIE)

kerstshow kerstshow kerstshow

* ROTORS KERSTINTRODUCTIESHOW *Nu kunt u hem ook zien, de nieuwe
CIVIC SEDAN 4 DEURS *in onze showroom.

** Showdagen van 20 t/m 23 december. H
Mp Geopend: vrijd. 9.00-18.00 uur; Co

" W* zaterdag 9.00-15.00 uur; ta
b, '____! T zondag 14.00-18.00 uur;

maandag 9.00-18.00 uur. °
Heerlerbaan 229, Heerlen, tel. 045-416900.

Alain Strouken dacht op rozen te
zitten. „Ik was in 1989 prof. Daarna
werd ik weer amateur. Ik ben altijd
blijven hopen op een nieuwe kans
in een profploeg. Plots kreeg ik die
kans. Dank zij Vic Bruyndonckx.
Het contract kwam zomaar uit de
hemel vallen. Een droom werd wer-
kelijkheid. Ik had weer de moraal
om alles voor het wielrennen te
doen. Ik trainde deze winter als
nooit tevoren en weet zeker, dat ik
bij de profs vooruitgang zou boe-
ken."
Afgelopen dagen kwam echter plots
een einde aan het sprookje van
Alain Strouken en veertien andere
renners. „Die Janssens heeft voor
twintig man alles kapot gemaakt.
Het is een doffe ellende. ledereen
zit treurig voor zich uit te staren. We
zijn machteloos. Ik ben nog het
minst gedupeerd, want ik ben vrij-
gezel en woon bij mijn ouders. Ik
had dus niets te verliezen. Maar er
zijn jongens bij, die thuis een gezin
hebben. En verzorgers, die al hun
baan hadden opgezegd. Bovendien
hadden Wim van Eynde en Brian
Pedersen bij andere ploegen een
contract kunnen krijgen. Zij staan
nu ook met lege handen."
De gedupeerderenners stapten gis-
teravond om 23.00 uur in Como op
de trein. Vanmorgen om 11.00 uur
arriveert het droevig gestemde ge-
zelschap op het Noord-station in
Brussel. De terugreis wordt bekos-
tigd door Wang. „Wang betaalt ook
de laatste overnachting. De rest van
het verblijf zal Vic Bruyndonckx
moeten betalen. Het is triest ge-
noeg," verzucht Strouken.

België bij elkaar. Hij liet zelfs het
ontwerp van de trui zien. Mooi
blauw met daarop in het wit de
sponsornaam Wang gedrukt. En Vic
Bruyndonckx liet ons de contracten
tekenen. Bovendien moest mijn va-
derfoto's van de renners maken."

Het was het CFK dat de spelers on-
langs op de hoogte stelde van de
achterstand in betaling. Dat weder-
om zorgde voor de nodige onrust
binnen de spelersgroep. Roda JC-
directeur Serve Kuijer geeft toe dat
de Kerkraadse club niet correct ge-
handeld heeft. „We hadden de spe-
lers zelf op de hoogte moeten stel-
len. Dat zal een volgende keer ook
zeker gebeuren". Kuijer tilt niet zo
zwaar aan de penibele financiële si-
tuatie. „De inkomsten en uitgaven
lopen op dit moment niet helemaal

De voetballers, vertegenwoordigd
namens de spelersvakbond WCS,
leggen zich niet zondermeer neer
bij de gang van zaken en eisen op-
heldering. Daarom ook zal vandaag
een afvaardiging van de WCS een
onderhoud hebben met Kuijer.
„Waar het 'om gaat is dat de beta-
lingsachterstand niet nog verder
oploopt", zegt WCS-woordvoerder
De Vlaming. „Er is nog niet direct
reden voor ongerustheid. Maar we
willen wel inzicht krijgen hoe het
zover is kunnen komen en hoe die

problemen in de toekomst voorko-
men kunnen worden".

De acute financiële problemen bij
Roda JC kunnen niet los worden
gezien van de noodzaak om ko-
mend seizoen drastisch in te krim-
pen op de begroting. Ofschoon
Roda JC uitgaat van 5,2 miljoen gul-
den, is de effectieve begroting van

" Serve Kuyer, balans even
verstoord.

het lopende seizoen 5,8 miljoen gul-
den groot. Deze zal komend voet-
balseizoen teruggebracht moeten
worden tot 4,8 miloen gulden. Een
bezuiniging van exact een miljoen
gulden derhalve. De noodzakelijke
bezuiniging is enerzijds een gevolg
van de achtergebleven inkomsten
uit recettes en reclame-inkomsten;
anderzijds wil Roda JC de schulden
bij Nol Hendriks verder afbouwen.
Rodas suikeroom staat al jaren ga-
rant voor het tekort op de begroting
en financiert regelmatig spelersaan-
kopen.

Tot nu toe kon Roda JC het gat in
de begroting redelijk dichten met
de verkoop van spelers. Daar wil de
club nu echter een einde aan ma-
ken. „We kunnen niet steeds spelers
blijven verkopen", aldus Kuijer.

„Onze toekomst is gericht op deJ huidige spelersgroep. Afhankelijk
van de voetbalvisie van de trainers
zullen er wel mogelijk enkele spe-
lers afvloeien". De noodzakelijke
bezuiniging zal dan ook grotendeels
vanuit een andere hoek moeten ko-
men. „In de salarissfeer zullen er
concessies gedaan moeten worden.
Roda JC is een club waar de gemid-
delde speler nog altijd meer daneen
ton verdiend. In de toekomst zullen
we, mede afhankelijk van wat de
trainers vanuit hun technische visie
vinden, het een en ander moeten
aanpassen".

Programma
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" Nico Hamers
loopt zich warm op
de
Brunssummerhei-
de. De atleet is
favoriet voor de
eindzege in de
Kerstcross.
Foto: CHRISTA
HALBESMA

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

HEERLEN - Veertig jaar geleden vierde AVON-atleet JefLa-
taster grotetriomfen op de lange baanafstanden en in de cross.
In '48 werd Lataster op de 5000 meter zelfs uitgezonden naar
de Olympische Spelen in Londen. Een echte opvolger heeft
zich bij AVON nooit aangediend. De laatste tijd lijkt de 28-jari-
ge Nico Hamers echter in tijgersluipgang op weg naar de va-
derlandse top. De ex-wielrenner maakte bij de kenners vooral
indruk met zijn achttiende plek in de Tilburgse Prominenten-
cross.

Voor de slanke lijn hoefde Hamers
niet te gaan trimmen, want hij woog
en weegt ondanks zijn lengte van
1.78 meter maar 58 kilo. „Mijn li-
chaam heeft maar zes procent vet,
dat is bijna niks." Ondanks zijn ma-
gere gestalte ging Hamers met rasse
schreden vooruit, zeker toen hij in
'89 definitief voor het lopen koos.

Eind '88 debuteerde hij voor AVON
met een 33ste plaats in de TV-
Torenloop te Herkenbosch. „Dat
vond ik voor een gewezen trimmer
niet slecht. Natuurlijk neem je als
wielrenner, die vaak vijf uur per
dag op de fiets zit, een berencondi-
tie mee, maar je moet dan nog wèl
eventjes je benen anders leren ge-
bruiken. Nieuwelingen worden in
de atletiek vaak trimmers genoemd,
vandaar." „Ik was dan ook heel tevreden, toen

ik in oktober van dat jaar als vijf-
tiende finishte in de TV-Toren-
loop".

dammenmet johnvan denborst

Dat uitkomen in bridge een zeer be-
langrijkerol speelt, weet zo langzaam-
aan iedereen, maar het is toch goed
dat zo nu en dan weer eens gedemon-
streerd te zien. Het eerste spel is af-
komstig van de afgelopen voorronde
gemengde paren te Maastricht.

Twee keer werd in de OW-lijn het
voortreffelijke contract van 6R be-
reikt, twee keer zat men in een deel-
score (dat komt voor bij dit soort gele-
genheden), maar de overgrote meer-
derheid belandde in 3SA nadatklaver,
ruiten en harten was geboden. En dus
kwamen alle Noord-spelers met
schoppen uit, in de niet geboden
kleur, een regel die weinig uitzonde-
ringen kent. Helaas koos men vrijwel
altijd de 4e van boven en u ziet wat er
nu gebeurt, de leider gaat nl. zonder
moeite 12 slagen maken. De meer er-
varen speler wijkt echter nogal eens
af van deze uitkomstregel, nl. wan-
neer hij een pseudo-serie met extra
lengte heeft.
In dit geval beschouwt hij HV9B2 ge-
lijkwaardig aan HVIO2, in welk geval
hij ook met schoppenheerzou zijn ge-
start. Een Noord-speler deed dat dan
ook, waarna de leider niet verder
kwam dan 10 slagen.
De dag erna mochten de spelers in de

2e divisie laten zien of ze de techni*Jen dekunst van het uitkomen beheer
sten. I. b

Zuid moest tegen 3SA starten nada!
OW harten enklaver hadden gebode";
Hij voelde er niets voor om defensie
met ruiten uit te komen. Zijn partne'
die nauwelijks iets heeft, kan hij daaj
mee allerminst van dienst zijn en ze"
komt hij vroeg of laat met het lekken
in de andere kleuren in geweldige $
gooi-problemen. Maar offensief uitktf
men met deze gefragmenteerde kleu-
ren heeft alleen maar zin als partn»
iets mee heeft. Welnu laat dat beetf
dat partner heeft dan in godsnaai*
maar zoveel als schoppenboer zij"
Zuid legde in slag 1 dus schoppenhe^
op tafel 'en dat scoorde enorm. Niet aj
leen had partner schoppenboer, he
was tevens dodelijk voor de dumW>' j
De leider won, speelde ruiten naar d.
vrouw, klaver naar de vrouw en we*",
ruiten naar de hand om een 2e rond'
klaver te spelen. Zuid nam de juis"
beslissing door wederom te duikel1
waarna de leider zonder verder spele*
2 down accepteerde.
Een goede conclusie van deze voo|'
beelden is dat uitkomen vaak zorgvul-
dig overleg vereist. Een slechte con-
clusie zou zijn om in twijfelgevalle"
altijd met schoppenheer te starten. 1

Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

sportkort

" VOLLEBAL - De Heerlense
volleybalvereniging VCH houdt
op maandag 30 december aan-
staande een instuif voor de
schooljeugd van 12 tot en met 17
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur wor-
den in de sporthal Kaldeborn
(Molenberg) demonstraties ver-
zorgd en kan met onder deskun-
dige leiding zelf aan de gang.
Informatie over deze vrij toegan-
kelijke middag is verkrijgbaar
via telefoonnummer 045-231526.

" BASKETBAL - Het dames-
team van Braggarts ontvangt
zondagmiddag (15.15 uur) de
koploper uit de eerste divisie
Agon/Breda. Om 17.15 uur spe-
len de heren tegen de reserves
van Pro Specs/Den Bosch, kop-
loper in de hoofdklasse. Om
19.00 uur begint de derby tussen
Braggarts 2 en deKepu Stars uit
Kerkrade. Alle wedstrijden wor-
den gespeeld in sporthal Varen-
beuk.

Eerste Challenge
Cup in Eygelshoven

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

16x27 22. 30-25 10-14 23. 43-39 18-23 2*
44-40 14-19 25. 25x14 19x10 26. 48-4»
10-14 27. 33-29 23x34 28. 39x30 13-1»
29. 43-39 8-13 30. 41-37 3-8 31. 30-2*
13-19 32. 35-30 8-13 33. 39-33 11-16 3*
37-31 6-11 35. 31x22 17x39 36. 30-2]
19x30 37. 25x43 11-17 38. 42-37 15-2'
39. 37-32 20-24 40. 43-39 13-19 41. 36-3'
14-20 42. 40-35 19-23 43. 45-40 20-254*
31-27 17-22 45. 27-21 16x27 46. 32x2'
12-17 47. 21x12 18x7 48. 38-32 22-28 4>
32-27 28-33 50. 39x30 25x45 51. 35-3'
45-50 52. 30-24 50-33 53. 20-14 33-28 5*
19-13 2-8.
Wit geeft het on

agenda
/ Aankondigingen voor woensdag /

/ naar sportredactie Limburgs Dagblad // postbus 3100. 6401 DP Heerlen /
Onder vermelding van 'agenda' /

MORGEN
Volleybal, Landgraaf, sporthal Bane-
berg, 16.30 uur: Geevers/VCL-Nokia/
VTC.

Judo. Heerlen. Receptie Nippon Sport,
ter gelegenheid van 25-jarige jubileum.
Een en ander vindt plaats in De Laurier
inPassart/Heerlen.

Op tweede kerstdag houdt AVON
voor de dertigste keer de Graus-
Kerstcross. Langzamerhand is de
vraag actueel geworden: wie stopt
Hamers in zijn rush naar de top?
Jean-Pierre Paumen? Cor Sael-
mans? Of een van de broers Mark
ofRoger Jaspers Het startschot valt
om 13.45 uur bij het terrein van W
Heksenberg. Het antwoord op bo-
venstaande vraag wordt een goed
half uur later gegeven.

Na wat successen in lokale wedstrij-
den kwam hij in het vorige veld-
loopseizoen pas goed los. „Hoogte-
punten waren een zesde plaats in de
TV-Torenloop, een vijfde in de
kerstcross van AVON, en een vijf-
entwintigste stek bij het Nederland-
se kampioenschap in Deurne." Op
grond van die prestaties loopt
iemand normaal gesproken tijdens
het zomerseizoen blindelings 14.30
op de 5000 meter. Nico Hamers
kwam echter niet verder dan
14.50.9. Daarbij moet worden aange-
tekend dat dat op een keiharde sin-
telbaan in Venray was, en niet op
een synthetische piste, die door-
gaans sneller is. „Ik wist wel dat ik
harder kon, maar je zult begrijpen,
dat ik uit mijn amateurtijd een
voorkeur voor de wegsport heb
overgehouden. Een baanatleet moet
veel intensiever trainen. Bovendien
won ik op de baan in het Rodasta-
dionhet Zuidnederlands kampioen-
schap 10.000 meter in 30.41, en daar
liep ik zeven kilometer alleen." Dat
was inderdaad een prestatie waar-
voor 99.9 procent van de lopers
graag voor zou tekenen.

Hoogtepunten

Jan Hasenoot schokt
Limburgs tenniswereldje Limburgse kanshebbers voor de

Loting
De volgende duels werden deze
week geloot; Rosenboom-Wolters;
Feuler-Hetzel; Schweitzer-Van
Vugt; Righetti-Moitroux; Janssen-
Ekken; Steinfeld- Van Bezouwen;'
Houben-Meijer; Peters-Haenen;

Landelijke competitie: Dames: ere-
divisie; 1. DXC. De Treffers 19 pnt.
15941 hout; 2. SKC. Kegelvrung '69
15 pnt. 15762 hout; 3. SC OMS 13
pnt. 15559 hout; 4. DSC. Socio 8
pnt. 14938 hout; 5. SKC Hendriks-
sport 5 pnt. 14827 hout.
Heren: eredivisie: 1. SKC. VV. RL.
dr Pool, 17 punt 17809 hout; 2. SC.
Socio 15 ppnt 17767 hout; 3. SKC.
Kegelvrung '69 13 pnt. 17684; 4.
SKC Hendrikssport 8 pnt. 17316
hout; 5. SKC Hoensbroek 7 pnt.
17424 hout.

Stand

EYGELSHOVEN - De Nederland-
se Kegel Federatie houdt morgen
voor de eerste keer in Eygelshoven
de Amstel Challenge Cup, die geldt
als het officieuze Nederlandse dag-
kampioenschap schaarbaankege-
len. De nationale kegeltop (discipli-
ne Duitse banen) neemt hier aan
deel. Strijdtoneel is het kegelcen-
trum Socioproject in Eygelshoven,
waar om 09.00 uur morgenvroeg de
voorronden beginnen, die moeten
leiden tot de halve finales. Tegen de
klok van 18.00 uur wordt begonnen
aan de finale. De reglementen van
de Nederlandse Kegel Federatie
zijn van toepassing.

eindzege zijn ondermeer Jo Volders
van dr Pool uitKerkrade, Ben Hae-
nen van XC Hoensbroek, Michel
Winthagen van de Kegelvrung '69
uit Kerkrade en de plaatstelijke fa-
voriet Paul Roosenboom van SC
Socio Eygelshoven. Psaul Rosen-
boom zal, als voormalig nationaal
kampioen, zeker het thuisvoordeel
willen uitbuiten.
Er wordt gekegeld volgens het
knock-out systeem zoals dat ook bij
tennis gebruikelijk is.

Nendels-Lucassen; Janssen-Dela-
haye; Schoonder-Boden;Koopman-
Sierdal; Jurgens-Welzen; Speetjens-
Van Bezouwen; Delsing-Cillekens
en Braeken-Volders.

De WK-match tussen titelhouder Ale-
xeï Tsjizjov en Guntis Valneris eindig-
de vorige week in een ongekende af-
straffing van de uitdager. Na 16 par-
tijen, met de stand 22-10 en een
onoverbrugbare achterstand voor Val-
neris, werd detweekamp afgebroken.
Voor Valneris moet dit einde als een
verlossing zijn gekomen. Als alle 20
partijen waren uitgespeeld, had hij
een van de zwaarste nederlagen uit de
WK-geschiedenis te verwerken gekre-
gen.
Hier twee partijen uit de match, aller-
eerst Tsjizjovs fraaie overwinning in
de 5e matchpartij.
Valneris-Tsjizjov 5e partij.
1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 31-27
11-17 4. 44-39 17-22 5. 28x17 12x21 6.
33-28 7-12 7. 38-33 6-11 8. 50-44 1-6 9.
42-38 19-23 10. 28x19 14x23 11. 47-42
9-14 12. 35-30 20-25 13. 40-35 4-9 14.
33-29 12-17 15. 38-33 14-20 16. 33-28 2-7
17. 28x19 13x33 18. 39x28 17-22 19.
28x17 11x31 20. 36x27 7-11 21. 44-40
8-12 22. 43-38 10-14 23. 38-33 14-19 24.
33-28 5-10 25. 49-43 9-13 26. 28-23 19x28
27. 32x23 21x32 28. 37x28 18x29 29.
34x23 25x34 30. 40x29 10-14 31. 45-40
13-19 32. 43-39 16-21 33. 42-38 26-31 34.
38-33 31-36 35. 41-37 21-26 36. 48-42 3-9
37. 37-32 11-17 38. 40-34 26-31 39. 32-37
31x22 40. 42-38 9-13 41. 34-30 36-41 42.
46x37 12-18 43. 32x21 20-25 44. 28x17
25x41 45. 21-26 41-47
Wit geeft het op.
Hoe groot hetkrachtsverschil was, be-
wijst vooral ook de dertiende ontmoe-
ting, Daarin verliest Valneris zonder
dat er iets bijzonders hoeft te gebeu-
ren.
Valneris-Tsjizjov 13e partij.
1. 32-28 17-21 2. 33-29 19-23 3. 28x19
13x33 4. 39x28 9-13 5. 44-39 11-17 6.
50-44 7-11 7. 39-33 1-7 8. 44-39 4-9 9.
37-32 18-23 10. 28x19 14x23 11. 34-29
23x34 12. 40x29 10-14 13. 41-37 14-19
14. 31-26 12-18 15. 32-28 7-12 16. 37-32
5-10 17. 49-44 9-14 18. 46-41 19-23 19.
28x19 14x34 20. 39x30 21-27 21. 32x21

Om zelf op te lossen het diagram. W' 1

speelt en wint. Oplossing volgend6

week. De oplossing van vorige wee*-
Wit, zeven schijven, op 15, 24, 28, 2*
34, 36 en 38. Zwart, zeven schijven, ov
4, 7, 8, 13, 17, 19 en 27. Winst via J;
36-31 19x39 2. 31x2. Nu verliest (39-4*
snel door 38-32, daarom zet zwart cc'1
tegenactie in: 2... 4-10 3. 15x4 39-4*
Met debedoeling door 44-49x34 rerfl 1'
se te bereiken, echter: 4. 4x22!!! 44-4*
5. 2x19!!! Een fabuleuze parade, va"
de 25 mogelijke opstellingen met o
witte dammen is het uitsluitend <"
Turkse slag. 5... 49x33 6. 28x39 die
winst oplevert!

amateurs op zondag
Hoofdklasse C Derde klasse B Vierde klasse D
Barorue-DESK Hoensbroek-Vaesrade Kluis-Heidebloem
Longa-TSC RKBSV-Minor OVCS-RKSNE

SVE-KEV_ _, _ Vierde klasse B Bekercf.H^ r^^LÜ GSV'2B-Zwart Wit'l9 Waubach-MW 2Su^V^enslag <£%&?"» "*Chevremont-Roermond „" j „■ r. , j , ~«« *Vierde klasse C (zondag, 14.00 uur).
Hopel-Helios'23 Vilt-De Ster
Centrum Boys-Laura (zondag, 14.00 uur).

Tweede klasse A SVK-Schinveld Meerssen-Heerlen Sport
Kolonia-Miranda (rest. 68 min. 1-01 (zondag, 14.00uur).

HEERLEN - In het weekend van 28 en 29 december
herdenkt Heerlen Sport het feit, dat de vereniging
driekwart eeuw geleden werd opgericht. Onder het
motto 'Heerlen Sport 75 jaar jong' zullen dan tal van
festiviteiten plaatsvinden.
Programma: Zaterdag 28 december 16.30 uur: Eucharistieviering

figuur. Bij verschillende clubs heeft
hij er naar men zegt zelfs een rot-
zooitje van gemaakt. Toch vind ik
het niet erg dat iemand eens kriti-
sche noten plaatst over bepaalde
zaken in de tenniswereld".

HEERLEN - In het normaliter zo
rustige tenniswereldje is grote be-
roering ontstaan na uitspraken van
Jan Hasenoot in het Limburgs Dag-
blad van 13 december jongstleden
over het gebrekkige niveau van het
Limburgse trainersgilde. Vooral de
door Hasenoot geopperde mening
dat 'er talentvolle spelers zijn die in
hun ontwikkeling worden geremd'
is bij spelers, ouders en trainers als
een bom ingeslagen. 'Ik heb altijd
al gedacht dat ik fout werd bege-
leid' en 'die Hasenoot heeft zelf een
steekje los', zijn een greep uit de ve-
le reacties die de toptrainer uit
Puth-Schinnen teweeg heeft ge-
bracht.

Jan Feyen, hoofdbestuurslid van de
provinciale tennisbond, ontkent ten
stelligste dat het niveau van de
Limburgse trainers 'schrikbarend
laag' is. „Ik denk dat we in Limburg
op dat gebied juist lang niet slecht
bezig zijn. Als je ziet dat zon tien
Limburgse jeugdspelersop een lan-
delijk totaal van tachtig zijn doorge-
drongen tot het nationale jeugd-cir-
cuit, bewijst dat mijns inziens de
onjuistheid van de stelling van Ha-
senoot. De enige kanttekening die
ik wel wil plaatsen is dat de samen-
werking tussen de verschillende
trainers wel eens wat beter kon. Dat
liet in het verleden te wensen over
waardoor er talenten tussen wal en
schip vielen".

Verschillende trainers voelen zich
in hun hemd gezet en hebben de
'diplomatieke betrekkingen' met
Hasenoot op een laag bitje gezet. Zij
vinden het ongepast dat Hasenoot
collega's publiekelijk afvalt. Enke-
len gaan zelfs zo ver dat zij Hase-
noot beschuldigen van 'bewust
beschimpen van trainers waardoor
spelers overlopen naar Hasenoot
zelf en vinden dat 'de grenzen van
het toelaatbare duidelijk zijn over-
schreden. " Na het NK zal nu ook de Challenge Cup voor de schaarbaankegelaars gehouden worden in

het Socioproject in Eygelshoven. Foto: FRANS RADE

22. L:cs,Lc6! 23. Dh2,D:h2+ 24-
K:h2,L:f6. Wits beste kans lag in *";
Tadl,DcB met een onduidelijke stefj
ling. Na de tekstzet, waarmee v"
a4-a5 beoogt, beschikt zwart over et■,
geforceerde combinatie. 20 ?'"„<)
22. D:b2. Wit heeft niet beter. Op f*e5volgt 22 L:g2 23. K:g2,Pds 2*
...,P:e4 23. Tadl,L:c3! Dit was niet l

verhinderen. 23. T:d7,L:b2 z«'
T:b7,T:b7 25. T:e4. Niet 25. L:e4,Tbe'
26. Pd2,Lc3 en wit verliest een stu*-
-25 T:e4 26. L:e4,Td7. Nu de too*
wolken zijn opgetrokken, zien ze V

zwart uiteindelijk bereikt heeft- V
lichte witte stukken zijn niet °P°nwassen tegen de zwarte vrijp»o 'Zwart dreigt nu eenvoudig met de
pion door te lopen. 27. as,b:as *.'
P:cs,Tdl+ 29. Kg2,Ld4 30.Lb7,Td2 %
Pe4,Tc2 32. L:a6,L:f2 33. Ld3,Tb2 **'P:f2,a4 35. Lc4,a3 36. Kf3,Tc2 »'"
Lds,Td2 38. Lc4,Tc2 39. Lds,a2 v'
L:a2,T:a2. En wit gaf op. Het restere'
de eindspel is theoretisch verlor
voor wit. We sluiten af met een oP&
ye.

Jan Hasenoot, in eerste instantie
'een beetje geschrokken' van de
reacties, noemt de kritiek overdre-
ven. „Ik heb natuurlijk niet alle
Limburgse trainers op een hoop ge-
gooid en hen van ondeskundigheid
beticht. Het enige dat ik heb gezegd
is dat talenten vaak de dupe worden
van een ondeskundige begeleiding
en tennislessen dan weggegooid
geld zyn. Als dan sommigen zich
aangesproken gaan voelen, daar
kan ik niets aan doen. Wat ik vind
mag iedereen weten. De waarheid
mag toch zeker nog wel gezegd wor-
den?"

Joop Bockmeulen, trainer van
landskampioen TC Nieuwenhagen,
vat het iets genuanceerder op. „Ik
vind het zo typisch dat juist iemand
als Hasenoot met dergelijke uitspra-
ken komt. Hij is zelf in Limburg op
zijn zachtst gezegd een omstreden

Toernooi Victoria blijft groeien
Nederland. De organisatoren Jaques Starreveld en
Rob Jacobs hebben drie sporthallen besproken, te
weten sporthal De Deyl in Hoensbroek, sporthalKal-
deborn in Heerlen en sporthal Rumpen in Brunssum.
Er wordt zaterdag gespeeld van 09.00 tot 20.00 uur, op
zondagmorgen tussen 09.00 en 17.00 uur. De landen-
wedstrijden worden 's maandags verspeeld.

HOENSBROEK - De badmintonclub Victoria houdt
haar vijftiende upgraded jeugdtoernooi in Hoens-
broek, met deelname van de nationale selecties. Het
evenement zal gespeeld worden op zaterdag 28, zon-
dag 29 en maandag 30 december, en kent een deelne-
mersaantal van maar liefst 360 spelers. Daarmee is het
toernooi verreweg het grootste en sterkst bezette van

Heerlen Sport viert feest
Deze stelling kwam voor in de Pa.^jt
Nunn-Nikolic, Belgrado 1991- e
staat beter, maar hoe breek je d°° ng
zwarte stelling. Tacticus pur s'g
John Nunn zag het. U ook? OplosSl
volgende week.

Ondanks de moeilijke situatie in Joe-
goslavië, ging het traditionele groot-
meesterstoernooi in Belgrado toch
door. Efikele topgrootmeesters, zoals
Kasparov en Korchnoi, hadden zich
afgemeld, maar desalniettemin werd
kategorie 15 gehaald. De Servische
kranten schonken veel aandacht aan
het toernooi: „schaak breekt de blok-
kade"; terwijl in Kroatië alle aandacht
uitging naar de afmeldingen van de
prominente grootmeesters.
Toernooiwinnaar werd de Witrus Bo-
ris Gelfand. Na een fantastische start
van 4Vi uit 5, kwam de klad er in; hij
verloor in de zevende ronde van Ivan
Sokolov en daarna in de tiende ronde
van Gata Kamsky. De uiteindelijke
beslissing viel in de laatste ronde. So-
kolov verloor van Damljanovic,
Kamsky speelderemise tegen Joesoe-
pov en Gelfand won fraai van Pedrag
Nikolic.
Nikolic - Gelfand 11.rd. Koningin-
disch
1. d4,Pf6 2. c4,g6 3. Pf3,Lg7 4. g3,0-0 5.
Lg2,d6 6. 0-o,Pbd7 7. Pc3,es 8. e4,e:d4
9. P:d4,TeB 10. h3,a6!? Een modever-
schijnsel. Deze zet werd voor het eerst
gespeeld in 1985 door deAmerikaanse
meester Benjamin. Sindsdien is ze
vaak gesignaleerd. Recente voorbeel-
den: Miralles-Gallagher, Bern 1991 11.
Tel,TbB 12. Le3,cs 13. Pc2,Pes 14.
b3,b5 15. c:bs,a:bs 16.. f4,Ped7 17.
D:d6,b4 18. e5,Tb6 19. Ddl,b:c3 20.
e:f6,L:f6; en Dautov-Knaak, Bad Lau-
terberg 1991 11. Le3,TbB 12. g4!?,Pe5
13. b3,c5 14.Pde2,bs. Nilolic had thuis
een nieuw antwoord gevonden: 11.
Pb3,TbB 12. Dc2,Pes 13. cs,d:cs 14.
P:cs,De7 15.'Le3,b6. Het beste; na de
tekstzet kan zwart zijn ontwikkeling
voltooien. Slecht is 15. ...,Pc4 16. Ld4!
waarna wit duidelijk beter staat. 16.
Pb3,cs 17. f4,Pc4 18. Lf2,Lb7. Zwart
ziet dat hij 19. Pds niet hoeft te vre-
zen: 19 L:ds 20. e:ds,Pe3! 19.
Tfel,Dd7. Spant een val ... 20. a4?
waar wit intrapt. Natuurlijk kon wit
niet 20. e5spelen waarop sterk 20.
...,L:g2! was gevolgd, bv.: 21. e:f6,D:h3

in Pancratiuskerk. 17.45 uur: Ontvangst in Stadsschouwburg van
leden, oud-leden en genodigden met vla en koffie, waarna het ju-
bileumcomité het jubileumboek 'Heerlen Sport 75 jaar jong' aan
het bestuur zal aanbieden. 19.30 uur: Receptie Heerlen Sport van
bestuur en jubilarissen. 20.00 uur: Feestavond.
Zondag 29 december 11.00 uur: Limburgse koffiemaaltijd. 12.00
uur: Muzikaal frühschoppen.

bridge met wiel geilkens
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Hamers de te kloppen
man in Avon-Kerstcross

Heerlense atleet op juistemoment in grote vorm

Hmburgs dagblad sport

schakenmet michielbunnik



" BILJARTEN - In de nationa-
le competitie driebanden behaal-
de het team van Willems Koel-
techniek met Jean Bessems een
8-0 overwinning op het thuisspe-
lende Expedar Rotterdam. De
kaderspelers van Willems Koel-
techniek spelen morgen een
dubbele thuiswedstrijd. Vanaf
11.00 uur zijn de ploegen van
HWA Ophof uit Alblasserdam en
Dekkers Biljart uit Heeswijk-
Dinther te gast in café Walk-In te
Ulestraten.
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sport kort
RKMVC op
de bres voor

competitiestart

komen. Maar ook Gonnelien
Gordijn en Diederik Wigmans
zullen als thuisrijders een be-
langrijk deel van het prijzengeld
in eigen huis willen houden.
Voor Gonnelien betekent haar
start in de thuismanege tevens
het debuut met haar nieuwste
troef Ideaal, het 16 jarige Grand
Prix paard dat zij van haar
vriend Sven Rothenberger kon
overnemen. Met dit paard hoopt
zij zich in de selektie van coach
Henk van Bergen te rijden.

25 Miljoen voor
Werper Morris

ÜRONTO - De Amerikaanse wer-'r Jack Morris, de held van de
«jtste World Series, heeft overeen-*iiming bereikt met de Canadese
"nkbalclub Toronto Blue Jays
*er een tweejarig contract met een

'Wie voor nog een seizoen.

T verbintenis kan Morris in totaal
miljoen dollar(een kleine 25"toen gulden) opleveren.

* 36-jarige Morris won afgelopen
[^oen met de Minnesota Twins in
*World Series - één van de specta-

ooit - van de Atlanta Bra-

** en werd uitgeroepen tot de
"sest waardevolle speler in deze fi-

van zeven wedstrijden.

len zich dus van hun beste zijde
moeten laten zien.

WEERT- Voor 92.000 gulden
prijzengeld wil de nationale
dressuurtop wel naar Weert ko-
men. Naar dit prijzengeld wordt
komend weekeinde een gooi ge-
daan in het hippisch centrum
van Dressuur-en Springstal De
IJzeren Man. Traditioneel slui-
ten de nationale dressuurcombi-
naties het jaar in Weert af en
bijna alle combinaties van naam
grijpen deze wedstrijd aan om
hun verdiensten op dit hoogst
gedoteerde nationale concours,
nog eens op te vijzelen.

Maar niet alleen het prijzengeld
werkt als een magneet op de
dressuurcombinaties. Weert is
door de NVDR ook aangewezen

Meervoudig Nederlands kam-
pioene Anky v. Grunsven, Jea-
nette Haazen met haar kersverse
Olympic paard Windsor, Ellen
Bontje en Boudewijn Heuse-
veldt zullen in Weert dus onge-
twijfeld goed voor de dag willen

als selektiewedstrijd en dat bete-
kent dat wanneer een combina-
tie voor uitzending naar het bui-
tenland in aanmerking wenst te
komen, men wel in Weert moet
starten. Bovendien is de ploeg
voor de Olympische Spelen van
Barcelona nog niet rond. De
daarvoor in aanmerking komen-
de Grand Prix combinaties zul-

Vanaf vanmiddag t/m zondag
zullen alle combinaties, waaron-
der veel goede Limburgse, van
de klasse Zwaar t/m de Grand
Prix, een greep willen doenin de
goed gevulde prijzenruif.
De toegang is op alle dagen gra-
tis.

" MOTORSPORT - Marco
Lucchinelli, wereldkampioen
500cc in 1981, is gearresteerd we-
gens het smokkelen van drie ki-
logram cocaïne. De Italiaan, de
laatste jaren manager van het
Ducati-superbiketeam, werkte
samen met enkele Peruanen.Handbalteam verslaat Polen bij European Trophy

Hoopgevende progressie Oranje " ZAALVOETBAL - In de zaal-
voetbalcompetitie worden van-
avond de laatste duels van de
heenronde van de competitie af-
gewerkt. In Roermond staat in
sporthal Donderberg om 21.00
de topper tussen koploper FCD
Roermond en nummer drie van
de ranglijst Fermonia Boys. In
Geleen (Glanerbrrook) wordt om
20.00 de derby tussen H. Meyers
en FC Brunssum verspeeld. In
deze klasse staan de Brabantse
toppers Bunga Melati en Hoog-
huis Sport tegenover elkaar, een
duel van belang voor de eerste
plaats.

" VOETBAL - Brazilië won in
een oefenwedstrijd met 2-1 van
Tsjechoslowakije. Het gastland
nam een voorsprong van 2-0
door treffers van Elivelton (13de
minuut) en Rai (50ste minuut,
strafschop). Skuhravy (67ste mi-
nuut, strafschop) bepaalde de
eindstand op 2-1.

De Mechelse voetbalvereniging
RKMVC gesteund door een vijftien-
tal verenigingen uit de Zuidoost-
hoek krijgen daarmee gedeeltelijk
hun zin. RKMVC-voorzitter John
Pappers nam het initiatief om ook
binnen het grote KNVB-verband
tot die opzet te komen. Daartoe ziet
de KNVB voorlopig echter weinig
mogelijkheden, omdat het hier een
landelijke aangelegenheid betreft.
Competitieleider Verkoijen zal wel
proberen dit punt ook binnen de
commissie zondagamateurvoetbal
bespreekbaar te maken.
Pappers kwam tot zijn initiatief om-
dat veel verenigingen kampen met
spelersproblematieken nu ze voor
de eerste twee bekerwedstrijden ge-
confronteerd worden met het spe-
len op doordeweekse avonden.
Pappers c.s. zagen daarom die duels
dan ook liever op de eerste twee
zondagen van september gepland.
Bovendien baart de competitiestart
begin september de vereniging vele
zorgen, omdat dan nog vele spelers
met vakantie zijn, gezien het feit dat
de schoolvakanties in Limburg zolaat eindigen in 1992.

- Guus Cantelberg heeft de prestatiedruk voor
tot bijna ongekende hoogte opgevoerd. Drie maanden

j*oor de WK-kwalificatie in Oostenrijk liet de bondscoach van
het Nederlands handbalteamweten op te zullen stappen als zijn
Woeg er niet in slaagt voor het eerst in de geschiedenis een tic-
*et voor het in 1993 in Zweden te houden wereldkampioen-

te veroveren. Tot nu toe werd zeer sceptisch gereageerd
°P het optimisme van Cantelberg, die rotsvast gelooft in dekan-

van zijn ploeg.

Ingo Lebens
in Kerstcross

Waar de plotselinge, hoopgevende,
ommezwaai vandaan komt is moei-
lijk te traceren. Cantelberg houdt het
vooral op de veel intensievere trai-
ningsarbeid. Sinds de Haarlemse
Handbalweek komt de nationale
ploeg, Schuurs en Jacobs uitgezon-
derd, drie dagen per week bijelkaar
in Papendal om de vorm aan te
scherpen. Ook tactisch is Oranje een
stuk rijper geworden. Op dat vlak is
de inbreng van Piet Kivit, die sinds
kort voor Cantelberg de tegenstan-
ders analyseert, duidelijk zichtbaar.
Ook de mentale veerkracht was op-
merkelijk. Voor rust hikte Oranje
vrijwel steeds tegen een kleine ach-
terstand aan, maar de ploeg liet zich
daardoor niet uit het lood slaan en
kwam op slag van rust op voor-
sprong: 14-13. „Ik ben vooral tevre-
den over de wijze waarop we als
team hebben gespeeld", complimen-
teerde Cantelberg zijn spelers. „Er is
keihard gewerkt en de spelers heb-
ben voor elkaar het vuile werk willen
opknappen. De wil om te presteren
is bij alle spelers aanwezig en men is
bereid daar pijn voor te lijden".

op de eerste dag van de
r-stigieuze European Trophy in het°%ische Brasschaat, toonde Orargehter een opmerkelijke progressie
.de prestatiecurve. Tegen Polen,
f van de sterkere handballanden,
J^pte Orarye een verrassende 26-19

uit het vuur.
J***resultaat is des te opmerkelijker

de ploeg van Cantelberg een
|?and geleden voor eigen publiek
JJJ de Haarlemse Handbalweek nog
P«trekt kansloos'was tegen dezelf-
' Poolse ploeg. Ook toen kon
l^dscoach Kaniowski geen beroep
j^n op zijn in Duitsland en Spanje
J^ende schutters Wenta en Lebied-

In Noord-Holland werd het
een kansloze 29-23 ne-J**laag. Nu bleef Nederland, dat al-

in de eerste tien minuten van de
J^de helft een lichte terugval ken-

baas van Polen.

" ZWEMMEN - De „Zwem\
sport-Awards" 1991 zijn toege-'
kend aan Inge de Bruijn en Rori
Dekker. De onderscheidingen
voor het kunstzwemmen en~
schoonspringen gingen naar
Marjolein Both en Daphne en'
Edwin Jongejans, sportman van
het jaar als wereldkampioen op»
de 1-meterplank. De opvallends-,
te waterpoloérs waren afgelopen
jaar Patricia Megens-Libregts,
aanvoerster van Oranje, en doel-
man Arie van de Bunt.

" ZEILEN - De Duitse zeilster
Sabine Lenkmann, met stuur-
vrouw Tanja Stemmler titelvèr-
dediger bij het WK in de
470-klasse, is op de rustdag ern-
stig gewond geraaktbij een auto-
ongeluk. Ze onderging een spoê-'
doperatie aan het been. Stuur-
vrouw Tanja Stemmler en twee,
Oostenrijkers kwamen er m£t
lichte verwondingen vanaf.

Voor Lotus Festina rijdens o.a.
Hermans, Suykerbuyk en Ak-
keTmans.

Volgens Rodriguez staan de re-
glementen van de internationale
wielerfederatie niet toe dat één
bedrijf twee ploegen in het pro-
fessionele peloton sponsort. Die
figuur zou ontstaan in het geval
van Rodriguez' samengaan met
PDM. In Spanje rijdt namelijk al
enige jaren de formatie Lotus-
Festina, die in het buitenland
start als Festina-Lotus.
Festina rondde donderdag in de
Catalaanse hoofdstad de forma-
tie van zijn Lotus ploeg af door-
dat de Zwitsers Thomas Weg-
muller, Pascal Richard en Mauro
Gianetti hun handtekening zet-
ten. Manager Frank Quinn deed
het voor Scan Kelly.

Festina laat
PDM in steek
BARCELONA - Drie weken na-
dat Miguel Rodriguez zich voor
drie jaar had vastgelegd als
sponsor van de PDM-wieler-
ploeg, krabbelt de Spanjaard te-
rug. Gisteren meldde de horloge-
fabrikant tijdens een persconfe-
rentie in Barcelona dat de
.samenwerking tussen zijn be-
drijf Festina en PDM niet kan
doorgaan. Gerrie van Gerwen, de
nieuwe manager van de PDM-
ploeg, net terug uit Spanje, bleek
onbekend met de onverwachte
ontwikkeling.

Schorsing
van Freuler
opgeheven

Van onze correspondent
HANS GELEIJNSE

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag? ,

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
0589? tussen 8 en 12 uur.

- Voor de zes-
j^idekeer in successie wordt twee-
p kerstdag op het Eurocircuit vant^lkenswaard de internationale
t^stcross verreden. Twee manc-F-s. van vijentwintig minuten, heb-Pl de toprijders in de halve- en
rartliterklasse voor de wielen. In
£ bijprogramma 125 cc seniorenJ*1t Ingo Lebens uit Limbricht.
ipder op het programma: super-J^sse 250/500cc en de viertaktklas--1 Aanvang eerste manche om£30 uur.

Verder deed Cantelberg het overko-
men of hü niet al te veel waarde
hechtte aan de ruime overwinning.
De Gelener liet zelfs niet na nog eni-
ge kritiek te spuien. „In de slotfase
verzuimen we om de score tot tien
doelpunten verschil uit te bouwen.
Die mentaliteit, om een ploeg hele-
maal de grond in te willen boren,
moet er ook nog komen". Het klonk
byna onwerkelijk. Waar Nederland
in een recent verleden al een gat in
de lucht zou springen bij de kleinst
mogelijke overwinning tegen een
land als Polen, worden nu bij een ze-
ge met zeven doelpunten verschil
door de bondscoach kanttekeningen
geplaatst.

" VERKIEZING - Katrin Krab-
be, Michael Stich en de voetbal-
lers van FC Kaiserslautern zijn
gisteren gekozen als sporters vari
het jaar 1991 in Duitsland. Krab-
be en Stich waren internationaal
succesvol, terwijl de Bundesliga-
club van de Betzenberg natio-
naal kampioen werd. Krab.be.
viel met twee gouden plakken
op de wereldkampioenschapp'eri
in Tokio het meest op. Stich ver-
sloeg Boris Becker in de .finale
van Wimbledon en haalde eerste
prijzen in Stuttgart, Schenectady
en Wenen.

Cees van Rootselaar (links) komt te laat om een score van Rik van Samay te verhinderen

" KARATE - Door karateclub
Do Weng zal zondag in de sport-
hal 't Vouersveld in Geleen het
jaarlijks Funakoskhi-toernooi
worden gehouden. Op het pro-
gramma staan de onderdelen
kata en kumite voor zowel jeugd
als senioren. De wedstrijden be-
ginnen om 10.00 uur.

ZURICH - Profwielrenner Urs
Freuler heeft van de UCI (Interna-
tionale Wielren Unie) gratie gekre-
gen. De Zwitser, die van begin
augustus wegens gebruik van dope
was geschorst, mag op 1 januari
1992 weer uitkomen bij nationale-
en internationale wedstrijden.

Totale chaos bij Den Helder lotto

Het past allemaal in de opzet van
Cantelberg, die zich door niets en
niemand van zijn plannen laat af-
brengen. Zo kan de bondscoach ook
niet wakker liggen van de problemen
die de clubcoaches hebben met de
extreme belasting van de spelers. Bij
V&L leidde dat deze week zelfs tot
krisisberaad tussen trainer Pim Riet-
broek en zijn spelers. Uit de groep
waren geluiden naar voren gekomen
dat deGeleense internationalste veel
bezig waren met Oranje en te weinig
met de eigen club. „Daar kan ik al-
leen maar om lachen", reageerde
Cantelberg. „Van veel trainen zullen
de spelers echt niet slechter wor-
den". Midlotto 50a: Eerste prijs: geen winnaar

tweede prijs: een winnaar bruto 300.000,00
derde prijs: 68 winnaars bruto 1.408,90,vier
de prijs: 3.299 winnaars 29,00, vijfde prijs
49.532 winnaars 5,00.

sport in cijfers
Ta°LF

Bay, par-71, wereldkampioen-
schap professionals, mannen, 4,5 mil-ten gulden, stand na eerste dag: 1.
jonger 67, 2. Parry en Norman 68, 4.f"obilo, Magee en Azinger 69, 7. Balies-
gros 70, 8. Komero, Elkington, Couples,
Dutzer, Mediate 71, 13. Woosnam en

on 72, 15. Love en Cochran 73.

JiANDBALJ-'asschaat, European Trophy, man-
£■l: Belgie-Hongarije 16-26 (8-13). Top-
!°orers België: Smeets 4, Delpiere en
Ongenelen 3. Hongarije: Sotonyi enfjaloesai 8.

land-Polen 26-19 (14-13). Scorersfjsderland: Veerman 8, Portengen 5,an Olphen, Schuurs, Groener en Ha-
geize 3, Ruivenkamp 1. Topscorers
olen: Przybecki 7. Mokrzki 4.

«ASKETBAL
7*o Helder. Europa Cup I, halve finale-
r°uk's, zesde speeldag. Poule B: Den
J>Hder-Mechelen 77-79 (37-45). Scheids-

Baldini (Ita), Ekström (Zwe).
'°esehouwers: 1400. Scores: Den Hel-
J*':Van Rootselaar 4, De Waard 9, Wor-

10, Jerome 29, Van Dinten 7, Pieter-*** 5, Cooper 13.
M.FELTENNIS
£*ldhoven. Europese liga (vrouwen),
►froep B, vierde speelronde Nederland-Jrüitsland 4-0. Gedetailleerd: Hooman-jfhall 21-16 21-14, Vriesekoop-Struse
2J-9 13-21 21-8, Keen-Praedel 21-17

Vriesekoop/Hooman-Struse/
?chall 21-9 21-17. Stand: 1. Roemenië16. 2. Tsjechoslowakije 3-4, 3. Neder-?ld 4-4, 4. Joegoslavië 2-2, 5. Duitsland2, 6. Italië 2-0.

Dat bleek gisteren overduidelijk. De
prima eerste helftkreeg een dito ver-
volg na rust. Gesteund dooreen ijzer-
sterke dekking en twee uitstekende
doelmannen, liet Orarye zien ook
aanvallend veel in zijn mars te heb-
ben. Zelfs de vaak berkritiseerde
hoekspelers zorgden nu voor druk
op de vijandige defensie. En ook de
extra bewaking voor schutter Claus
Veerman deerde de ploeg van Can-
telberg niet. Het tomeloze en precie-
se aanvalswerk kwam in de 26-19
eindscore duidelijk tot uiting.

DEN HELDER - De basketballers
van Den Helder hebben de vijfde
nederlaag geleden in de poule B
van de halve finales van het Europa
Cup I toernooi. Mechelen sloop
donderdagavond met de overwin-
ning (79-77) sporthal De Slenk uit.
De Belgen hadden recht op de over-
winning. Al hadden ze veel ruimer
afstand moeten nemen en veel eer-
der dan in de slotseconden het duel
moeten beslissen.
In de Helderse ploeg heerste de to-
tale chaos. Het schot was afwezig.

Te Velde nul op acht, Worrell een
op acht, Cooper drie op dertien. Al-
leen Jerome was op dreef (29 pun-
ten) en De Waard (drie op vier drie-
punters).

De ploeg van coach Boot begon ge-
handicapt aan de wedstrijd. Rolf
Franke ontbrak wegens even-
wichtsstoornissen, Van Dinten zat
grieperig op de bank. Tot 26-23 ging
het duel gelijk op. In negentig se-
conden sprong Mechelen naar 26-37
door zes keer balverlies van de

0

thuisploeg. Bij de rust stond er nog
een nadelige margevan acht punten
(37-45) op het scorebord.
Op vijfminuten van het einde brak
de hel los in de hal, 71-71. De inhaal-race had de thuisploeg kracht ge-
kost. Veel kracht. Jerome hapte
naar adem en moest naar de bank,
De Waard eveneens. Het werd Den
Helder fataal. Mechelen nam door
zijn dure Amerikaan Varner, salaris
250.000 gulden, vier punten afstand,
75-79. Den Helder had de laatste
aanval op 77-79.

Sovjet-sport: miljoenenzwendel
Herhaling
van topper

De UCI gaf de overwegingen, waar-
op de gratieverlening is gebaseerd,
niet vrij. Men vermoedt dat debege-
leiding bij de dopingcontrole op 9
juli in Reutlingen niet optimaal
was. Bij die gelegenheid gaf Freu-
lers urine een ongeoorloofd hoge
testosteronspiegel aan. Eind no-
vember hief de arbitrage-commissie
van de UCI reeds de schorsingen
van de amateurs Bill Huck (Duits-
land) en Jose-Manuel Moreno
(Spanje) op als gevolg van fouten in
de procedure bij de dopingcontrole
in Bassano del Grappa (Italië). In
tegenstelling tot Huck en Moreno
werd Freuler niet gerehabiliteerd. Hilversum pikt

koersavond van
Schaesberg in

HILVERSUM - De Stichting
NederlandseDraf- en Rensport
heeft besloten met ingang van
1 januari de avondkoersen van
Hilversum van de dinsdag naar
de vrijdag te verplaatsen.

Tot dan toe was de gunstige
vrijdagavond het vaste koers-
tijdstip van de Schaesbergse
draf- en renbaan. De eerste
vrijdagse draverijen zijn op 3
januari.

joen roebel bij de staat in het
krijt stond.

tegen is dat het Internationale
Olympische Comité de comités
van de nieuwe, onafhankelijke
republieken erkent.

steeds op een financiële injectie
van sponsor Adidas. Volgens
hem is nog 860.000 dollar voor
Albertville nodig. Voor Barcelo-
na is nog 3,3 miljoen dollar no-
dig.

MOSKOU - Het Sovjet-comitévoor de sport (Gossport) heeft
fruljoenen roebels verduisterd.
*iet comité, een soort ministerie
daaronder alle sportbonden res-
ulteerden, is inmiddels opgehe-ven.

AMSTERDAM - Ajax en Feye-
noord kruisen morgen voor de
tweede keer in 35 dagen de degens.
Op 17 november troffen beide ploe-
gen elkaar ook al in competitiever-
band. In deRotterdamse Kuip zege-
vierde Feyenoord toen met 2-0.
Marian Damaschin en Gaston Tau-
ment waren de schutters en de Aja-
eied Marciano Vink kreeg de rode
kaart. In het Amsterdamse Olym-
pisch Stadion trappen de aartsriva-
len morgenmiddag al om 14.00 uur
af. Dit omdat de lichtmasten in de
slooprijpe betonnen bak van direc-
teur Otto Roffel zijn afgebroken.

Volgens Komsomolskaja heeft
een onderzoek van financiële ex-
perts inmiddels uitgewezen dat
leden van het comité de wet aan
hun laars lapten. Als voorbeeld
wordt de basketbalfederatie ge-
noemd. Nadat voorzitter Go-
melski opstapte bleek dat een
miljoen dollar uit de federatiekas
was verdwenen.

Rusland heeft daar gisteren om
verzocht, Oekraine en Georgië
deden dit al eerder. Volgens
Smirnov en Kozlovski verhin-
dert die erkenning echter niet
dat de atleten in Albertville en
Barcelona als één team zullen
uitkomen.

De financiering lijkt gebruikt te
worden als drukmiddel om te
verhinderen dat republieken on-
der eigen vlag uitkomen. De
Oekraïne zegt dit van plan te
zijn. Oekraïnse atleten verover-
den bij de vorige spelen 53 me-
dailles, waaronder 19 gouden
plakken.

Smirnov verklaarde dat zijn
Unie-comite (dat ongetwijfeld in
de naaste toekomst net zo wordt
weggevaagd als nu de Unie-
ministeries en banken) er niet op

De Russische comité-chef Vasin
beaamde dat. De heren moesten
echter toegeven dat nog een be-
slissing moet worden genomen
over de vlag, die de atleten zul-
len verdedigen. Dat zal in elk
geval niet meer de rode met ha-
mer en sikkelzijn.

Van de laatste tien keer dat Ajax als
gastheer van Feyenoord optrad, ge-
beurde dat acht keer in het Olym-
pisch Stadion. Twee keer werd in
De Meer gespeeld. Sinds het sei-
zoen 1979-1980 bleef Ajax zes keer
baas in eigen stad. Vier keer werd
gelijk gespeeld. En twee keer ging
Feyenoord met de buit aan de haal;
voor het laatst op 17 mei 1987 (1-3).
Voor 51.080 toeschouwers won Ajax
vorig seizoen met 2-0 door doelpun-
ten van Aron Winter en John van 't
Schip.

IJet dagblad Komsomolskaja■fravda meldde gisteren dat bon-
den van Gossport ruim 150 mu-
loen roebel hebben laten ver-
dwijnen. De krant baseert zich
*j?P de begroting die voorzitter

begin dit jaarpresenteer-
de. Gossport beschikte toen over
"^n banksaldo van 81 miljoen
j'oebel. In november verklaarde
het comité dat het voor 74 mil-

De krant schrijft ook dat de Gos-
sport-leiding jarenlang staatsgel-
den heeft misbruikt en 'illegale
transacties' gepleegd, dankzij
een volslagen gebrek aan contro-
le. De Gossport-top bestond al-
tijd uit trouwe aanhangers van
de communistische partij, in-

middels verboden en eveneens
beschuldigd van miljoenenzwen-
del.
Het Gossport-drama raakt direct
de financiering van de Sovjet-
teams bij de Olympische winter-
en zomerspelen. Gossport bleek
daartoe niet in staat en probeer-
de vervolgens tevergeefs Ameri-
kaanse en Russische bedrijven
als sponsors aan te trekken. De
financiering is nu overgenomen
door het Sovjet-olympisch comi-
té. Vice-president Aleksandr
Kozlovski zei gisteren tegen het
persbureau Tass dat het comité
inmiddels 70.000 dollar heeft be-
taald om deelneming van Sovjet-
atleten aan de winterspelen in
Albertville mogelijk te maken.
Witali Smirnov, de voorzitter van
het olympisch comité, hoopt nog

Van onze correspondent
TOINE RAMAEKERS

DOOR IVO OP DEN CAMP

MECHELEN - De voetbalcompeti-
tie 1992-1993 van de Afdeling Lim-
burg en de KNVB start in het derde
weekeinde van september 1992, t.w.
op 19 en 20 september. De voor-
gaande septemberzondagen blijven
dan vrij voor het vooruitspelen van
competitiewedstrijden respectieve-
lijk bekerwedstrijden.

Bijna ton prijzengeld in Weert

Dressuurtop drie
dagen in de maat

Ümburgs dagblad É sport
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Divjk en vormgeving: * Lanlurn - tel. 045-213105
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...
DISCOTHEEK

Las Vegas
Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445

Gezelligheid kent geer! grenzen!
Zaterdag, zondag en 2e kerstdag

geopend vanaf 20.00 uur
dj Marco

OUDEJAARSAVOND
SILVESTER PARTY

Nieuwjaarsdag geopend
Wij wensen iedereen prettige kerstdagen oso?e

■

Discotheek Starlight
Schinveld 045-274443 .

21 december
Caribian Party

10-mansform. Antilliaanse live-band
Irris

_^__^__^__^__ v;!' . jlßFjjf'

| » 1 ■^■f I :!-

|_ V J__ Jz^ '!__■

ACTION WEEKEND for every trendsetter
a.s. ZONDAGAVOND:

DONDERDAG 26 DECEMBER f^§ 2E KERSTDAG

Christmas Party
MAANDAG 30 DECEMBER : HOUSE PARTY

DINSDAG 31 DECEMBER :

S"Y"L"V"E"S"T" E " R " P " A " R " T " V
NU OF NOOIT Uil Er zijn nog slechts enkele kaarten .'/.'/.'

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest!!
Open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Janssenstraat 26 (*.©. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379297

__^__H__M__LiilljLlsksiHil

Tel. 045-312510 V> U SUNPLEM

Vrijdag, zaterdag, zondag en
2ekerstdag geopend

Vrijdag 27 december

MANNHEIM 11
Oud- en nieuwjaarsdag
zijn wij ook geopend. 1

Wij wensen al onze clientèle, vrienden en
bekenden prettige feestdagen »& s>

Dancing Gorissen Brunssum
Zaterdagavond dansen met de

ANSELTALER
Wij wensen onze clientèle, vrienden
en bekendeneen vrolijkkerstfeest ostf

■pi wffBSSSSX

HHflbfliil>jü^^^___p

-

Donderdag 2e kerstdag
GEOPEND

31 dcc. oudejaarsavond
DOORROETSJE

met Wilma en Wilco

istr. 7 Schinveld /

GOOD BYE 199! *J
I_, \ 7\ Green Dream en osw

_V /7 CTe=^-7y,,» 2e KERSTDAG swingen

Jotf-Cy~t^t'^' Wij wensen iedereenP'ffgs2

UITGAANS-CENTRUM.B-FIFTY-TWO „, ,963
MGR.BRULSTRAAT 10, HULSBERG TEL n440&--L_^
RUIME PAHKFfPGFiEGENHf IüNAbUEjROPAPLt'N CEMRUM HULSBERG^^^^^^^^^^^
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' Dancing HOUSMANS Montfort

ZATERDAG - 21 december - MAIN-FRAME
WOENSDAG - le kerstdag - MONTE CARLO
DONDERDAG - 2e kerstdag - RENDEZ-VOUS

K I

Tiroler Gasthof
Terbruggen 7, Eygelshoven

Voor u speelt
vrijdag en zaterdag

Copacabana
2e kerstdag geopend

met orkest

Royale
Alleen maandag 23/12

KIENEN
met grote verloting

Wij wensen onze clientèle, vrienden
en bekenden een vrolijk kerstfeest

M ALARM _J^(06-11K
ALSELKE SECONDETELT

f^rJT WIJNGRACHTTHEATER
<Lf RODAHAL

L~-_A_ KERKRADE
BEDRUFSVAKANTIE

De kassa van de V.V.V. de Rodahal en
het Wijngrachttheater is op dinsdag 24

iccember geopend van 10.00-12.00 uur en
p gesloten van woensdag 25 december t/m

woensdag 1 januari.
Wij wensen u prettige feestdagen

en alle goeds voor 1992!

WIJ HALEN DIE PARTIJ
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN

GRATIS BIJ U OR
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN

NATUURLIJK...
Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet

worden!

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Hoist,|, jO : Postbus 6094. 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222. . * Vw , fax 04709-84333.

. SPIRAL

I I I I I

|#ËHefdoek gaanióVuópm.
0 ■/ '^F _r Strauss Orkest 0.1.v. André Rieu -15.0ÓB__^^^<l_^_r _f^ aj^^^j^^^^^^^y^^^^^j

■ __^^^M Heerlen Scapino Ballet Rotterdam: De Notekraker —■ — I■ . _^m| uitverkocht Kerkrade Staatscircus Moskou met de wereldbe-_La_l_H_H Wk. 1 H _ . . =~—— —; ' roemde clown Oleg Popov -14.30 uur■A Kerkrade Elly Ameling, hederenrecital (Rodahal)

l?__sil^Vx^ï fl '*fl I Sittard Limburgs Symphonie Orkest 0.1.v. Bf»*'ie'ffl7r3HiflTcT!lT7lT'yi'l7ltïT'B
V/ffitX\.. > ._■ I Malthias Aeschbacher

Ifl ■ .'Cllimii V /^-Jj^B MfTTT_nTTTTTWTU?THT^ Heerlen The Jeans Jubilee Show: Jeans 111 I
I lllllilirtm/-;" #I^^^ I mSÊtÊSMUa^tEJMJSaSmdiUM Kerkrade Staatscircus Moskou (zie 1 jan.) 14.30enI ■ ÜJi BV ~ ? f /X Heerlen Piaf, muziektheater over Edith Piaf door 20.00 uur (Rodahal)I ■ BIFIV":" l/S'_^i Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel _^___^_^_^___. IIjlil II £ 'T"fi'*^tfl BÉ Heerlen Vincent Bijlo: De Knal van HalfZeven, Ai_lUU_t_C_il_i!_aLi__i

■ lISSratbsÉtenanfl H cabaret - 20.30 uur (Kleine Zaal) Heerlen Zak en As: Zak en As ontkent alles, caba-I Ivflfff \£~- 11 fl Kerkrade Ritmic Group, muzikale show re''thrl"ef I
Lmm 11 Heerlen Alles in de familie - 20.30 uur (Kleine

Hl _^_H___BU_J___4__S_b_^_L_ASU_d_td_fl Zaal) uitverkochtH> I üal H Heerlen Maastrichts Salon Orkest in Kerstsfeer - .„rkr-H. rr.--.hii-- i- ia/;»-h" i~i e. IH 1500iiiiriiitvpricorht Kerkrade Fruhling in Wien door Johann Strauss Or-■ ■:s JT ■ ...'".""_?_._!._..■ ._ kesto.lv. André Rieu f
Br^fl I' fl ■■ K_LlliLia__S_ï_£_^_l_i_o_i_d_l_UJl Kerkrade Staatscircus Moskou (zie 1 jan.) 14.30 enW fl _B__UB_M__ Heerlen K.H.M. St. Pancratius: Kerstconcert - 20.00 uur (Rodahal)■ p^ l^H ■JP'W ||■ 12.30 uur I

V _^^^p 1 ■!■ "■
Kerkrade Orgelconcert m.m.v. organist Tjeu Zeyen, _^_^_^__Ba__4a__ïÉ_*_fcfii_4__^_A_i__|

I J__P*^__B _■_■■ sopraan Yvonne Nijsten en celliste Josien Heerlen Alles in de familie - 20.30 uur (Kleine■ ■ *^^Ü^ ■■ Zeyen " 15.00uur (Abdijkerk Rolduc) Zaal) uitverkocht I
rSjB Bj m Sittard Ritmic Group Schinveld:Kerstconcert Kerkrade Assepoester, kinderfilm -14.00 uur I
UPS KÖ»" ■■ P voor het hele gezin-12 00 uu. Kertu_de Staatscircus Moskou (z.c 1 ,an ) 13.00.
E7■ B<>ih_jfl'MH__B| rnrIITïTTcV7IiT?SnTnT?S 16.30 en 20.00 uur (Rodahal)■ V _ .■ I _JB ■ |_[|HHB^Miaiè_b_i_ai_U_h_tj__fciÉÉ_^_éfc__l H
3 fl—-"tv- ' B Heerlen Illi & Olli, clownsduo; familievoorst. - 3700191 I I■ ■ M -L_jk. 19.00uur | ■̂*■"■è^^^^^M; I
■ ■ J^Wv^ _ Tl pRS Heerlen Narcis: Het verlegen mannetje(v.a. 5 jr.) I
w H^rS r . I.L?ÜJh- ! _- ""*-^ _ti_i_J -14.30 uur

Bi —-*"" 1900 uur, in Heerlen Arno Huibers: Otto'39 en de bah-bakken Kerkrade Sharon Quartett, kamerconcert
no* nn vrijdag 27 decemDer, (vanaf 5-f(l430 (K|eine Zaa|) "— H

111, & Olli op vniaay Kerkrade Staatscircus Moskou (zie 1 jan.) 13.00en ■Heerlen. J^SÜtUïlitSSÏKliliLlü 16.30 uur (Rodahal) fl
Heerlen Première Fruhling in Wien door Johann Sittard De Nieuwe Snaar: William, muziektheater

l 't '\ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld.| \ \ w'ïwensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1992!

\ \V Wij zien u graag in de schouwburg!]
\ stadsschouwburg a wijngrachtmuziektheater T^W 'de stadsschouwburg' t\f~7\
\Ö' heerlen C 3kerkrade i_ sittard jj f C

j" **"^ gewijzigde openingstijdenkassa: f^J gewijzigde openingstijden kassa: ___.-_■_ kassa + administratie gesloten i-T /Vl
_________5' 24 + 31 dcc. 10.00-12.00 uur 24 dcc. 10.00-12.00 uur; van 23 dcc. t/m 1 jan. v£Ê

tel. kassa: 045-716607 25 dcc. t/m 1 jan. gesloten tel. kassa: 045-510616
tel, kassa: 045-454141 | \_ . I

&E KERST AANBIEDING VAN AVIS

f jf*~*^ /■^^____^^^^^_B^^^_^*sv _^*_?"""'"""'
fit _H Htf^B^b^ÉÉŜBI - '^W ""^^ Hr< - - —
Oa er rond de feestdagen
op uit met Avis en ontvang
een feestelijk kado!

leer u in de periode van 13 december 1991 t/m 6 januari 1992
taal \ dagen een auto van AVIS huurt ontvangt u een geweldig

ilf krijgt van AVIS maar liefst 3 hotelovernachtingen aangeboden
ft meer dan 300 mogelijkheden in huropa.raag vrijblijvend informatie bij onderstaand verhuurkantoor.

-A JFiat Uno I 80,-1 H I Fiat Uno autom. [110,-1WU"Ford Fiësta 90,- t Opel Veetra automj 135,-j
:Ord ESCOrt 100- * 'Prijzen pet dag. all-m. exel benzine

j\Ford Onon ~105.- _fll//0Cj Opel Veetra |IÏÖH _T1lf #^
rAASTRICHT: Spoorweglaan 18, tel. 043-252377

HEERLEN: Nobelstraat 12, tel. 045-740559

-

t jtß IMtW!N?I - SPEZIALIST
ÜlSni_3 GARANTIERT:
*üch in iHJiJ!iii?tammi

SIE IHRE TRAUM-
FINDEN.

'r JfeïT' ■'^*i^'^------- __sJü_iÉfe ■

MaFr 900.1300 Londstr. ó,
.'>ardaufdießsóin 1430-1800 5135 Selfkanl-Wehr,

n 9 Gongelt Ikm Sa 900-1300 Tel. 024 56/12 67

'k

, .
*ll 1 -■--------:----"--■.-.-. ■-■-■■--■ ..-_"■■■. . - -Tijdens onze indrukwekkende Kerstshow

wii u graag hethnieuwe jaar.
__^__^__i '^■.■.fTT^^^.^É^Éfl '^h '''''■'"■', "^~ —%j—^^ -^—■ v_»__r^ ——_lTij___^_s^

tfW£XM \ Nog voordat de eerste oliebol genuttigd is, kunt u S^Z~^ W »-»._. - ,w -w:1 pRR SSiS L samen met ons het nieuwe jaar yieren. Onze Kerstshow X Ij? IJk L£kvl B3iW!|Esftf) *P il guntli nu al een kijkje in de'toekomst'met onze /
R SS^^fiWiP^ collectie'92. De nieuwste modellen, klassiek en modern. 'n^^i£*W> 9k ifi i * ■Nik' i"A i £fl JÉSHlW^*'''''' Het zitcomfort is als vanouds, net als de gezellige 2da*stèM\ |JT |J? |^ |_£ |_£

fp IBj^^''"'"" sfeer Komt u straks met ons het nieuwe jaar vieren? \ *n 'nxof^S,* Mm

Klassieke fauteuil met cane Comfortabele fauteuil op houten W& MI^Pp^_"__l Pf o Comfortabele, hoge fauteuil met Klassieke fauteuil, bekleed met
zijkanten. Houtwerk in taxus- draaivoet. Traploos verstelbaar PlU_Hfl^_i tf \f\ ï -^ÉÉP'li extra lendensteun en afneem- Ottoman stof. Comfortabel hoge
kleur. Bekleding van gobelin stof. glide-mechanisme. fepfl|WLi&flFN II Ai] A js&É&SêmÊL tïaar hoo^d'tussen- Donker-noten rug met sluimeroren en extra

H*^Rs,fl comfort. Ook u vindt bij ons een originele Lazyboy naar uw smaak. lazyooy , -p^ I

Fauteuil met stabiele draaivoet. Solide, eiken haardfauteuil. I _^>fl mJÊ^I Ifltl lAII "<_l£±_f__7 Moderne fauteuil met soepele, Klassieke, Engelse fauteuil met
Verstelbaar glide-mechanisme. Stevige kussens, bekleed met I WWMM^-^wMA^fA A^H-F Kwalrtert en leren bekleding. Het buighouten bekleding van gobelin-stof.
Comfortabele zit door lenden- fraaie bloemstof, afgewerkt met _fl — — "^^^"W -^^ _ .... vakmanschap frame in naturel, zwart of rosé- Extra dik zitkussen en hoge rug
steun ._*«.«.— maribou-franie «_-#* *^F rieei neenen m erm«. gaan altijd wood. met sluimer- -___r1995,- ' 460 - w . ,n*cra"^^r,.^:iHr^:rr_,o4s-754"4- ««■» 1745 - °- «795,-

-' r &m-^;JtS^l^^f:m:-N:l| Ai* EEN 'GOED BEGIN. "^Tj ■
r .".-■"■■■".i-.v ■■■-■■■■..■".■ 7.. -^..-^ .- ■■!■-.-■ ■■■.-■■. .7: __________

■^P E!rH!5 Je u*s *n e rant brengt mensen over de vloer.
mmammMO^B^BSEsammm En de makelaar weet van wanten en kranten.

I * I . ■ . "_.-■'■■■- ■ . L.. ' ■ . ■ ■*«■»
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LEG DIT ONTDER
UWKUSSENT ALS HET U
SOMS EVEjX DUIZELT.

__^__^__L_3 _ flflf fI^KK. fl *_■ _k«^T^^i'^^H _fl__H__|__^__^__a **^^w

■ Medicijnen in de A WBZ jk l\ \ fl \ \ \_\j|^ " Medicijnen in de A WBZ

Per l
é januari 1992 worden medicijnen overgeheveld tËk lik Pk \, \ \ ,/^ \m er januari 1992 worden medicijnen overgeheveld

naar de AWBZ; vanaf die datum zitten zij dus niet lan- #’ \f| K \ \ \ naar e AWBZ; vanaf die datum zitten zij dus niet lan-
ger in het ziekenfondspakket, maar bent u via de |$ jm B /K^\, \. \. %\. ■■ &er 'n uw particuliere polis. Als u tot nu toe niet voor
AWBZ voor medicijnen verzekerd. In de praktijk ver- ff|B (l &RMbtmm^\ÊamaJk. ijfl medicijnen verzekerd was, bent u het per 1/1/92 auto-

andert er voor u niets; de medicijnen worden nu alleen V~as^_y matisch wel. Tegelijk met de overheveling naar de
via een andere verzekering betaald. Het Geneesmidde- JwÈlÈfis^ AWBZ wordt onder meer voor u het Geneesmiddelen
len Vergoedings Systeem (GVS) dat in juli 1991 is IfiÉlW Vergoedings Systeem (GVS) van kracht (voor particu-
ingevoerd, blijft voor u van kracht. Voor dure medicij- „«vC^^.^ £*% £r\ JÊm TÊÈMs*. ■!a^Ê^"'^Sm^iD^ ''er verzekerden met een standaardpakketpolis is dit al
nen waarvoor goedkopere en even goede alternatieven ArM" *"*""—"— ~,=K^>P_»A *^4&^fl 1/7/91 het geval). Dat betekent dat u voor dure
beschikbaar zijn, blijft u dus bijbetalen. De nu bestaan- &{/ ||^W m fÊFwm medicijnen, waarvoor goedkopere en even goede alter-
de voorschriften voor de hoeveelheid medicijnen die o^l €lf§S| fT» m..j §§'}* natieven beschikbaar zijn, gaat bijbetalen. Rekeningen
uw apotheker per recept mag afleveren, veranderen &*{ {O, -tv ■ i-S l^V_ %JtÉÈÈ^. van geneesmiddelen waarvoor volgens het GVS geen
voor u niet. Uw ziekenfonds is verantwoordelijk voor <&\ i^^ r<*»h_ —^j^um m^ bijbetaling geldt, zullen in ieder geval door uw ver-

de uitvoering van de AWBZ. 1^ m - "*""'’ zekeraar volledig worden vergoed. De overheveling naar. i /" """"'" A MSkr de AWBZ betekent verder dat medicijnen die u voor

I y -. y i et eerst krijgt, voor maximaal twee weken wordenf \- "\ r/f) WÊDoordat de AWBZ-dekking wordt uitgebreid, gaat u /f/V \ èt I meegegeven door uw apotheker. Chronische patiënten
meer premie betalen voor de AWBZ (in 1991 5,8%; in 'm'^^ w êÊ krijgen in het algemeen per recept voor maximaal
1992 7,3% van de belastbare som, tot het maximum t Tu-v-/ "^Ar km c maanden geneesmiddelen mee. Voor o.a. de anti-
van de eerste schijf). Maar doordat de dekking van het £«->--.'" 3 Jfl conceptiepil geldt een levering voor zes maanden. In de
ziekenfondspakket daalt, daalt ook de premie hiervoor. 4HH ÈÉ^^. flr meeste overige gevallen wordt een hoeveelheid voor

Dit betreft alleen het werknemersdeel (in 1991 2,85%; "" ~-~—.—-— *_fl_k_ fl maximaal één maand meegegeven. Uw verzekeraar is
in 1992 1,2% van bruto inkomen); het werkgeversdeel ~°"1"' verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ.
blijft ten gevolge van de overheveling gelijk. ■ Premieveranderingen
■ Nominale premie in de A WBZ

Doordat de AWBZ-dekking wordt uitgebreid, stijgt
Vanaf 1/1/92 gaat iedereen naast de inkomensafhanke- EVEN WENNEN: EEN NIEUW STELSEL ook dp premie voor de AWBZ (in 1991 5,8%; in 1992
lijke premie voor de AWBZ ook een vast bedrag Onlangs bereikte Staatssecretaris Simons overeenstemming met het parlement over een nieuwe wet die 7,3% van de belastbare som, tot het maximum van de
betalen: de nominale premie. de weg opent naar een beter stelsel van ziektekostenverzekeringen. Een stelsel dat meer ruimte biedt eerste schijf). De'door de overheid vastgestelde premie
U kent het verschijnsel nominale premie al van uw zie- aan gezondheidszorg op maat en dat de kosten van degezondheidszorg beter beheersbaar maakt. Twee voor de standaardpakketpolis daalt met 15,5% voor per-
kenfondspakket. Daarnaast gaat unu ook een nominale elementen uit het nieuwe stelsel zijn belangrijk: de basisverzekering voor iedereen en het bewust sonen van 65 jaar en ouder en met 10% voor personen
premie voor de AWBZ betalen. Voor elk kind tot 18 omgaan met de kosten van onze gezondheidszorg. jonger dan 65 jaar. Over de gevolgen voor de premie
jaar betaalt u een derde deel van die premie. Uw zie- van uw particuliere polis zal uw eigen verzekeraar u -
" r., . .. a ■ ■ E>E AWBZ ALS VOORLOPER VAN DE BASISVERZEKERING _
kenfonds zal u over de exacte bedragen van de nomi-

-«-l-*--*. -!_*.■- ""■> *-■-■- » v^iv-^u^u informeren.
nale premies, alsmede over de manier van betalen, De A WBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) dekt nu bijzondere ziektekosten als zwakzin-. , . , ■ i , ■ ir- i ~,,,,,, i u Nominale premie in de AWBZ
nader benenten. nigenzorg en ziekenhuisopnames van langer dan een jaar, maar ook meer alledaagse zaken als_ verpleeghuiszorg en kruiswerk. Elke ingezetene van Nederland is hiervoor automatisch verzekerd, Vanaf 1/1/92 gaat iedereen naast de inkomensafhanke-■ Eigen risico in de AWBZ . , ". . , .naast zijn ziekenfondsverzekering oj particuliere verzekenng. ledereen met een salans, uitkering oj lijke premie voor de AWBZ een vast bedrag betalen:
Vanaf l/*l/92 kan uw ziekenfonds ude mogelijkheid pensioen betaalt AWBZ-premie via de belasting (de zogenoemde loonheffing). de nominale premie. Voor elk kind tot 18 jaar betaalt
aanbieden om in het AWBZ-pakket een eigen risico te Geleidelijk aan zullen steeds meer voorzieningen worden overgeheveld uit het ziekenfondspakket en u een derde deel van die premie. Uw particuliere ver-

nemen. Tegen het nemen van een bepaald bedrag aan uit de particuliere verzekering naar de A WBZ, die wordt verbreed en omgebouwd tot basisverzekering. zekeraar zal u over het exacte bedrag, alsmede over de
eigen risico staat dan een verlaging van de nominale Het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekeringen zal in 1995 zijn nieuwe vorm hebben gekregen. manier van betalen, nader berichten.
premie. Dat eigen risico kunt u nemen voor het gehele Welke stappen er per 1 januari 1992 worden gezet, leest u hiernaast.
_,__—.._, ~ ■ Eigen risico in de AWBZ
AWBZ-pakket of voor aparte delen daaruit; in 1992

wrTT T"* T T niTT7T*?T*^ W/TTTT'TI?IVT2
kan dat voor hulpmiddelen en geneesmiddelen. Uw * Als particulier verzekerde kent u het verschijnsel eigen
ziekenfonds is overigens niet verplicht om ude moge- Er is een speciale brochure ontwikkeld waarin alles nog eens duidelijk op eén rijtje is gezet. U vindt risico al. Uw verzekeraar kan u daarnaast vanaf 1/1/92
lijkheid van een eigen risico te bieden. U krijgt ook op deze brochure komende week in bijna alle omroepbladen. Leest ugeen omroepblad, dan kunt ude bro- de mogelijkheid bieden een eigen risico te nemen in
dit punt nader bericht. chure door middel van onderstaande coupon aanvragen. Voor meer informatie kunt u ook bellen met het het AWBZ-pakket, waar een verlaging van de nomi-

speciale gratis informatienummer 06-0613, op werkdagen tussen 11.00 en 19.00 uur. U wordt dan nale premie tegenover staat. Dat eigen risico kunt u

te woord gestaan door medewerkers van de Stichting de Ombudsman. Uw ziekenfonds ofparticuliere nemen voor het gehele AWBZ-pakket of voor aparte

verzekeraar zal u de komende tijd nader berichten over de exacte veranderingen in uw eigen situatie. delen daaruit; in 1992 kan dat voor hulpmiddelen en

geneesmiddelen. Uw verzekeraar is overigens niet ver-

plicht u de mogelijkheid van een eigen risico in de
Ja, stuurt u mij de brochure "Het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekeringen". j AWBZ te bieden en zal u ook op dit punt nader

| Naam: | berichten.

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN HET MINISTERIE VAN WVC. ' | StraaC:

I Postcode: Plaats: i
Telefoon: ;
| |

S.v.p. duidelijk invullen, uitknippen en in een open envelop (zonder postzegel) opsturen naar:
Ministerie van WVC, p/a Antwoordnummer 10490, 2700 Wli Zoetermeer.

,i : _tf
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